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نتائج  ـدائرة املحاسباتن و اـسنوي اـتاسع واـعشر  تضّمن اـتقر�ر 
بخصوص عدد من  2014-2013اعمال اـرقابّية املنجزة خالل اـّسنة اـقضائّية 

من  املصا�ح واـهيا�ل اـعمومّية من وزارات ومؤّسسات ومنشآت فضال عن جملة
 .جهوي ا�وط�ي و اـ تّتصل باـبعديناملجاالت 

 

ع�� اـرفع من جودة أعماـها  دائرة املحاسبات حرصوانطالقا من 
عمل  ع�� مز�د ترسيخ توجهها نحو تطبيق املعاي��  ��ا فقدومصداقي اـرقابّية

ية �� اـغرض ـبيان اـ��امات مع  2014�� سنة ؤها إمضا و�ندرج �� هذا اطار . اـدـو
ّية ـهجهزة اـعليا ـلرقابة املاـية و  تنمية مبادرة �عمل املحاسبة املنظمة اـدـو

اعتماد  ضمن اس��اتيجي��ا اـرامية إ�� تنمية قدرات مختلف  اـّدائرة ع��
يا �� مجال اـرقابة ع�� اموال  �شكيال��ا الن��اج أفضل املمارسات املع��ف ��ا دـو

  .اـعمومّية

  

عداد مشروع مت�امل ـلقانون إ�� مرحلة متقدمة املحاسبات  دائرة �لغ و  
تعّلق بتنظيمها واختصاصا��ا واجراءات املتبعة ـد��ا طبقا ملا املاسا��ي ا�جديد 
��دف خاّصة إ�� �عز�ز تضّمن جملة من اح�ام ا�جديدة  2014 نّص عليه دستور 

استقالـّية اـدائرة كإحدى مكّونات اـّسلطة اـقضائّية وتكري  مقّومات املحاكمة 
 .اـعادـة وتطو�ر أساـيب اـرقابة

 

مجاالت حيوّ�ة شمل   مهّمة رقابّية ميدانية 28 أعمال اـدائرة  خصّ  وقد
ـها ا�ع�اس مباشر ع�� اـتنمية ع�� مختلف اصعدة وطنّيا وجهوّ�ا بما يتما��ى 

ا�خلل أو  مز�د إح�ام اـتصّرف �� املال اـعام واـنأي به عن �ّل مظاهر  ومقتضيات
جها باـتقر�ر اـعاّم اـّسنوي اعمال اـرقابّية املضّمنة نتائوفضال عن . اـتقص��

ة  اـدائرةن، قام  �اـتاسع واـعشر  املشفوع بإعداد اـتقر�ر حول غلق م��انّية اـدـو
اـتصر�ح اـعاّم باملطابقة ب�ن ا�حساب اـعام ـلسنة املاـّية وحسابات املحاسب�ن ب

لع تتطّ و  .نتائج تنفيذ قوان�ن املاـّية�� ضوء  2013اـعمومي�ن باـّنسبة إ�� تصّرف 
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إ�� مز�د دعم إم�انا��ا املادّية ومواردها اـبشرّ�ة ـلّرفع من قدر��ا ع��  اـدائرة
ع�� غرار مراقبة تمو�ل إ�� مهام أخرى  اضطالع بدورها �� ظّل توسع صالحّيا��ا

، فضال عن مشموال��ا ومراقبة اـهيئات اـدستور�ة املستقلة ا�حمالت انتخابية
ة باـدستور    .املكفـو

 

ع�� اعتماد  �� أعماـها  اـدائرةما ـلن�ج اـتحاوري اـذي دأب  وتدعي
، يتضمن اـتقر�ر اـسنوي اـتاسع واـعشرون ردود ا�جهات ا�خاضعة اـرقابية
 .اـدائرةمالحظات  عند اقتضاء حول  سلطة اشراف وإجابات ـلرقابة

 

اـذي أصبح من خالل �شر  طالع اـرأي اـعاّم ع�� فحوى هذا اـتقر�ر إو�
ة باـدستور  ا�جهات  تس�ى ـلمواطن اـتو���ي تقدير أداءيسمن اـضمانات املكفـو

ـتدعيم ـلدائرة خ�� حافز ذـك يعت�� و  .ع�� اـتصّرف �� املال اـعمومياملؤتمنة 
وّ�ة ضمن برمجة أعماـها  بإعطاء دورها �� إحدا  اـفارق �� حياة املواطن�ن اـو

اـ�ي تتنّ�ل �� صميم اهتمامات اـسلط اـعمومية  اـّرقابّية وتوج��ها نحو املواضيع
تحقيق اـتنمية  من حيث هذات اـعالقة اـوطيدة بمشاغل املواطن وانتظاراتو 

 .اـعاماملنشودة ع�� حسن توظيف املال 

 

و�اعتبار أن استكمال مسار اـعمل اـرقا�ي يمر حتما ع�� إدخال 
ح�� اـتطبيق وال يقتصر ع��  اـدائرةاـتحسـنات واصالحات املق��حة بتوصيات 

تثم�ن نتائج أعماـها من خالل حرص اـّسلطات إ��  اـدائرةتتطلع  ،رصد اـنقائص
رقاب��ا ـخضع  اـ�ي  تفعيل دورها �� مجال اـتأكد من أّن ا�جهاتاـعمومّية ع�� 

 .ما يلزم من اصالحات بإدخالتجاوز اـنقائص ومواطن اخالل ع��  عمل قد 
ويعّزز اـّدائرة  ّوة من أعمالم اضافة املرجسيجمن شأن ذـك أن �ساهم �� تو 

 .صالحيا��ا �� صون املال اـعاّم وفقا ملتطلبات ا�حكم اـرشيد ومبادئه
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حسب مجال  اـدائرةو�� ما ي�� أهّم استنتاجات اـ�ي خلص  إـ��ا 
 .تدخلها مشفوعة بتوصيا��ا �� اـغرض

 

  املاـية اـعموميةوضع 

 

  دائرة املحاسبات �� مجال املاـّية اـعمومّية إنجاز أعمال �عّلق  توـّ 
ة ـسنة  استنتاجات وأفرزت أعماـها �� هذا ا�خصوص . 2013�غلق م��انّية اـّدـو

حول تطور مؤّشرات امل��انّية وجملة من اـنقائص �علق  �عملّيات امل��انّية ـلسنة 
 .املذكورة

 

د، .م 26.944 ما قيمته 2013فقد بلغ  املوارد املحّصلة ـلم��انّية �� سنة 
فيما ارتفع  نفقات  7 %بنسبة  اـسابقةسنة اـم�ّجلة تطّورا مقارنة بإنجازات 

ومّكن  املوارد اـذاتية من . 11,28 %بنسبة أي بز�ادة  د.م 26.133 امل��انية إ��
 .84,45 %�غطية هذ  اـّنفقات �� حدود �سبة 

 

إ�� ) د.م 2.275(، �عد نقل فوائ  صناديق ا�خز�نة 2013وأسفر تصّرف 
د تّم  .م 1.464ع�� املقابي  قدر   فاـسنة املواـية، عن فائ  �� املصار�

 .اـسابقةسنة اـد �� .م 385ز�نة مقابل خ�غطيته باـّ�جوء إ�� متوفرات ا�

 

إ��  2010لسنوات من ـو�إدراج فوائ  املصار�ف ع�� مقابي  امل��انّية 
، يرتفع اـرصيد املدين اـفع�� ـ�حساب اـقار ـتسبقات ا�خز�نة �� مو�� سنة 2013
من جملة املوارد اـذاتية ـنف   50,19 %د أي ما �سبته .م 11.077إ��  2013
 .اـسنة

 

ويعك  اـتطور املتواصل ـلرصيد املدين ـ�حساب اـقاّر ـتسبقات ا�خز�نة 
ة وصعو�ة �� إنجازها مّما يؤّدى  ونفقا��ا اـنقص �� دّقة تقدير موارد م��انّية اـّدـو
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 اـّنقصمو�ل �� تإ �ؤوللة واـنفقات اـفعلّية و إ�� عدم اـتوافق ب�ن املوارد املحصّ 
 .بواسطة متوفرات ا�خز�نة

 

من اـناتج  6,8 %ـيصل إ�� ما �سبته  2013كما تفاقم �جز امل��انّية ـسنة 
دون اعتبار  2011�� سنة  3,3 %و 2012�� سنة  5,5 %املحّ�� اجما�� مقابل 

 .اـهبات ومداخيل اـتخصيص واملصادرة

 

مقارنة باـناتج املح��  2013وارتفع  �سبة اـتداين اـعمومي �� سنة 
 .2012�� سنة  44,5%مقابل  45,7 %اجما�� إ�� 

 

اع �سبة اـضغط ا�جبائي اـ�ي بلغ                   تواصل ارتف 2013وشهدت سنة 
إ�� نمّو املوارد ا�جبائّية  ذـك يعزى و  .2012�� سنة  20,71 %مقابل  % 21,24 

سعار ا�جار�ة اـذي بلغ األ فاق  �سق نمّو اـناتج املحّ�� اجما�� ب 10,97%بنسبة 
% 8,14. 

 

تو��ى  ،وأمام اـتحديات ا�جّمة اـ�ي أصبح  �ع��ض املاـية اـعمومّية
 اـّدائرة بتدعيم �سق تطور املوارد اـذاتية وخاّصة م��ا املوارد ا�جبائّية وذـك ع�� 

إصالحات ترمي إ�� اـرفع من مردودّية اـنظام ا�جبائي مع املحافظة ع�� مستوى 
 اقتصادن توسيع مجال ا�جباية ــشمل عمقبول ـلضغط ا�جبائي فضال 

كما تدعو اـّدائرة إ�� اّتخاذ اجراءات اـكفيلة ب��شيد اـنفقات اـعمومّية  .املوازي 
ةبما �ساهم �� حصر �سبة �جز امل��انّية ��   .حدود معقـو

 

و�اـّنظر إ�� ارتفاع �سبة اـتداين اـعمومي، توّكد اـّدائرة ع�� ضرورة 
تمو�ل إ�� تجنب اق��اض من أجل تمو�ل نفقات اـتصّرف وتوج��ه قدر ام�ان 

نفقات اـتنمية بما �ساهم �� ا�حّد من حجم خدمة اـدين اـعمومي واـرفع �� 
 .اقتصادي�سب اـنمّو 
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 اـديوانّية �عبئة املوارد

 

استخالص اداءات واملعاـيم اـديوانية واـتصّدى ـظاهرة اـغش  يمثل
و�ات اـّسلط اـعمومّيةواـ��ر�ب  ة �� ظّل ما �شهد  اتعبئة موارد ـ من أوكد أـو ـدـو

 .امل��انّية من تفاقم �� �سبة اـ�جز

 

رجال أدى عدم �سو�ة اـتصار�ح اـديوانّية �عنوان انظمة اـتوقيفّية �� و 
د .م 285إ�� حرمان امل��انّية من موارد بمبلغ  2014اـقانونّية �� مو�� شهر أفر�ل 

وذـك بصرف اـنظر عن فوائ  اـتأخ�� واـعقو�ات املنصوص عل��ا باملجّلة 
ونتج عن ذـك أيضا سقوط معاـيم وأداءات ديوانّية بمفعول اـتقادم  .اـديوانّية

 .د.م 122بلغ مجموعها 
 

�عبئة اـطاقات اـكفيلة باـرفع من نجاعة اـتصّرف �� ائرة إ�� وتدعو اـّد 
 .اـن�اعات واستخالص

 

فإّن مقاوم��ا من قبل مصا�ح  ،ورغم �عدد مصادر اـغش واـ��ر�ب
سيما ع�� مستوى اـرقابة ع�� أساس  رق إ�� املستوى املطلوب التاـديوانة ـم 

اسراع �� مراجعة رـية  د��مّما �ستاداء من حيث اـقيمة واـتعر�فة واملنشأ 
 .املعتمدة ملجا��ة اـتصار�ح ذات اـقيمة املتدنّية

 

 ترشيد منظومة دعم املواد اساسّية

 

و�ات �� ظّل ما  أض�� ترشيد منظومة دعم املواد اساسّية من أوكد اـو
تضاعف  حيث �شهد  املاـّية اـعمومّية من تحديات جّمة خالل اـسنوات اخ��ة 

ممثلة بذـك  2013�� سنة د .م 1450ـتبلغ  2010نفقات دعم هذ  املواد منذ سنة 
 .من اـناتج املحّ�� اجما�� ـلبالد 2 %حوا�� 
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و�� املقابل ـم يتّم اـتوّصل إ�� وضع خّطة اس��اتيجّية شاملة ت��جم 
اـضرورّ�ة اـتوجهات اـعاّمة ـسياسة دعم هذ  املواد وإ�� بلورة اـوسائل ورـيات 

ـبلوه هذا اـهدف �� أقرب رجال إذ يتواصل طرح نف  اش�اـّيات من سنة إ�� 
تور�د املواد املدعمة من ارتفاع نتيجة اـّنسق ة فلأخرى �غّ  اـّنظر عّما �شهد  �

املتصاعد ـلطلب باإلضافة إ�� افتقار املنظومة إ�� آـيات رقابة فّعاـة ـلتثّب  من 
 .مة �� اغراض املخّصصة ـهااملدعّ مدى استعمال املواد 

 

وإزاء ذـك يتأّكد مز�د إح�ام اـتصّرف �� اـشراءات باـّسوق اـداخلية 
وع�� مستوى اـتور�د إضافة إ�� تحس�ن اـتصّرف �� املبيعات و�� املخزون فضال 
عن تحي�ن اطار اـقانو�ي ـلمنظومة خاّصة �� مجال اـرقابة بما يمّكن من 

 .اـدعم وتوج��ه نحو مستحقيهاـضغط ع�� �لفة 

 

 ا�خدمات اـ�حّيةو اـتأم�ن ع�� املرض 

 

خدمات �حّية ذات جودة من و �عت�� توف�� نظام فّعال ـلتأم�ن ع�� املرض 
  .�� املجال اـص��أوكد تطّلعات املواطن من املرفق اـعام 

 

اـتطّور دون املأمول �� هذا املجال  اـدائرةومن أبرز ما خلص  إـيه 
رد ملصار�ف امراض اـثقيلة وادو�ة املطّ  ارتفاعساهم فيه واـذي  ـلّنتائج اـفّنية

 .ا�خصوصّية وا�خدمات اـ�حّية باـقطاع ا�خاّص 

 

ع�� ا�حاجة إ�� تفعيل دور املجل  اـوط�ي ـلتأم�ن ع��  اـدائرةوإذ تؤكد 
ة ـنظام املاـي اـتوازناتاملرض قصد إدخال اـتعديالت اـضرور�ة ـ�حفا  ع�� 

اـتأم�ن ع�� املرض، فإّنه ال يفو��ا اشارة إ�� مواطن اـتقص�� اـ�ي شاب  تصّرف 
اـصندوق اـوط�ي ـلتأم�ن ع�� املرض �� املنظومة اـعالجية اـعمومّية وا�خاّصة 
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وا�خدمات ا�خاضعة ـلموافقة املسبقة حيث تحمل اـصندوق مصار�ف عالج 
  .2013-2009 خالل ف��ة د.م 155دون وجه حق بمبلغ جم�� ال يقّل عن 

 

و�خصوص دعم اـهيا�ل اـ�حّية باـتجه��ات اـطبّية من قبل وزارة 
، غياب نظرة املجال�� هذا  هاـ�ّحة إضافة إ�� صيان��ا، فإّن أبرز ما تّم استنتاج

استشرافّية ـلوزارة حول احتياجات اـقطاع اـعمومي من اـتجه��ات وافتقارها إ�� 
كما تّم اـوقوف �� ما . ـوحة قيادة تبّ�ن واقع ما يتوّفر من تجه��ات ووضعي��ا

وجية  باـصيانةيتعّلق  ع�� محدودّية دور مركز اـّدراسات اـفنّية واـصيانة اـبيـو
ة تبعا ـلنقص امل�ّجل �� آالت املراقبة وقطع اـغيار وهو ما اـطبّية واستشفائيّ 

 .حّد من جاهز�ة اـتجه��ات

 

وع�� مستوى ا�خدمات اـ�حّية املسداة، يظل اـنقص �� اطارات 
اـطبّية وال سيما طب اختصاص من أهّم اـعوامل اـ�ي حاـ  دون توف�� خدمات 

عدم تفعيل عدد من اقسام  عن �حّية �ستجيب ـتطّلعات املواطن وذـك فضال 
اـعالجّية ع�� غرار ما تّم  معاينته باملستشفى اـعسكري اص�� ـلتعليم بتو�  

  باإلضافة إ�� 
ّ
بمجمع اـ�ّحة  مثلما تّم ��جيله� تنفيذ برامج اـطب اـوقائي �ع�
  .اساسّية بقفصة

 

اـف وتؤّكد اـّدائرة باـنسبة ملعهد باستور تو�  ع�� ضرورة تجاوز ما يخ
اـتشريع ا�جاري به اـعمل �� مجال اـبحث اـعلمي �� ما يتعّلق باـتجارب اـسر�ر�ة 
وكذـك اـنقص ع�� مستوى تنظيم اـعمل ببع  مخابر اـت�خيص واـتأخ�� �� 
ترك�� املنظومة املعلوماتّية ا�خاّصة بمخابر اـتحاـيل وت�حيح ما تّم  معاينته من 

 .واملا�� إخالالت ع�� مستوى اـتصّرف اداري 
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 اـفالحة واـبـئة

 

توـّ  اـّدائرة �� هذا املجال إنجاز مهمت�ن رقابـت�ن خّص  او�� منظومة 
اـبذور واـشتالت اـ�ي تكت��ي �عدا اس��اتيجيا بمساهم��ا �� تحقيق امن اـغذائي 
وضمان جودة املنتوج واستقرار  فيما �علق  اـثانية �شركة اـدراسات و��يئة 

" ت��ورة"اـشماـّية ملدينة صفاق  بوصفها املشرفة ع�� تنفيذ مشروع اـسواحل 

اـذي ��دف إ�� تطه�� هذ  اـسواحل اـ�ي عان  ـعقود من تبعات اـتلو  
 .اـصنا��

 

 اـبذور واـشتالتمنظومة  �� ما ��ّم  اـدائرةومن أبرز ما خلص  إـيه 
ضع و ة املتدخل�ن و ف�اإس��اتيجّية وا�حة املعاـم يقع ف��ا �شر�ك  افتقارها إ��

 .اطر اـّالزمة ـلتنسيق فيما بي��م

 

�ن مكن   من حاجيات اـبالد من   % 90 املنظومة من �غطية حوا��هذ  ـو
انجازات امل�ّجلة �� مجال إنتاج بقّية  تظّل  ،اـبذور �� قطاع اـزراعات اـك��ى 

إذ ـم �� حاجة إ�� تدعيم  اصناف من اـبذور وخاّصة م��ا اـبطاطا وا�خضروات
 .% 35و % 54تعّد �سبة �غطية ا�حاجيات اـوطنّية ع�� اـتوا�� ت

 

ّية املتعّلقة  2002مصادقة تو�  منذ سنة  و�اعتبار  ع�� املعاهدة اـدـو
باملوارد اـوراثّية ـهغذية واـزراعة واـ�ي اع��ف  با�حقوق اـسيادية ـلدول ع�� 

يتعّ�ن ع�� اـبنك اـوط�ي ـ�جينات تكثيف جهود  مواردها اـوراثّية اـنباتّية، 
الس��جاع اصناف اـتو�سّية املوجودة با�خارج وتدارك اخالالت امل�جلة اـ�ي 
ّية املعتمدة بخصوص حفظ املوارد ا�جينّية  أّدت إ�� عدم اح��امه ـلمعاي�� اـدـو

 . اـنباتّية

 

ل�ن مّكن هذا املشروع من ف ،بصفاق  "ت��ورة"مشروع أّما بخصوص 
حصر نفايات اـفوسفوجيب  واكتساب مساحات جديدة قابلة ـل��يئة مثل  



10 

 

سنة  20هاّما ناهز  امتنفسا عمرانّيا ملركز مدينة صفاق ، فقد شهد تنفيذ  تأخ�� 
�علق بمرحلة تصور  وضبط عناصر  املرجعّية واـذي �ان من ب�ن أسبابه تردد 

قرار اـغلق اـ��ائي ملصنع ا�حام  اـفسفوري وذـك  اـسلط اـعمومّية �� اّتخاذ
       �غ  اـنظر عّما ترّتب عن ذـك من ارتفاع �� �لفة املشروع اـ�ي مّرت من 

 .د.م 128إ�� ما يقارب د .م 32,8
 

كما أّدى عدم بلورة إطار ـلتعاون ب�ن املتدخل�ن ع�� غرار ديوان اـبحرّ�ة 
إ�� بقاء املشروع  اـتو�سّية اـوطنّية ـلسكك ا�حديديةاـتجارّ�ة واملوا�ي واـشركة 

إعداد املثال اـتفصي��  2014معزوال عن محيطه علما وأّنه ـم يتّم إ�� مو�� سنة 
 .سنوات 5ـ��يئة املنطقة باـرغم من ان��اء اشغال منذ 

 

 اـطاقة واـنقل
 

اـب��ول ركزت اـّدائرة اهتمامها �� قطا�� اـطاقة واـنقل ع�� منظومة غاز 
املسيل ونقل املحروقات ع�� انابـب فضال عن وزارة اـنقل واـتصّرف �� اـطرقات 

 .اـسيارة

 

�� هذا املجال عدم مواكبة تطور حجم  اـدائرة استنتجتهُ ومن أبرز ما 
أـف طن  180حوا��  2013انتاج اـوط�ي من غاز اـب��ول املسّيل اـباـغ �� سنة 

من هذ  ا�حاجيات عن  65 %ك إذ تّم تأم�ن حوا�� ا�حاجيات اـوطنّية ـإلس��ال
و�ان باإلم�ان اـتقليص من هذ  اـنسبة ـو تّم تذـيل اـعوائق اـ�ي  .طر�ق اـتور�د

           اـذي أستكمل  اـدراسات �� شأنه منذ  "نّوارة"حاـ  دون انطالق مشروع 

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

 

ومن اـعوائق اـهي�لّية اـ�ي حاـ  دون اـ��وض بمنظومة غاز اـب��ول 
 مّما ال �ساعد ع�� تأم�ناملسّيل محدودّية طاقة ا�خزن ع�� اـصعيد اـوط�ي 

  .مز�د إح�ام عملّيات انتاج واـتور�دع�� نتظم ـلسوق و امل��و�د اـ
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ة ـد ل واـ�ي عم غاز اـب��ول املسيّ وإزاء تفاقم اعباء اـ�ي تخّصصها اـدـو
يظل تدعيم �سبة اـر�ط �شبكة  2009تضاعف  ألك�� من ثال  مّرات منذ سنة 

اـت�جيع ع�� اقتناء اـ�خانات اـشمسّية فضال عن ا�حّد مز�د اـطبي�� و  اـغاز
من استعمال هذ  املاّدة كوقود ـلسيارات، من أنجع رـيات اـكفيلة باـتحكم �� 

 .وا�حّد من تنامي اـطلب �� شأ��اهذ  اعباء 

 

ـم عاين  اـدائرة أن حصته  ،و�� مجال نقل املحروقات ع�� انابـب
ة ع�� اـصعيد اـوط�ي وهو ما  53 % �تتجاوز حوا� من مجموع اـكميات املنقـو

�ستد�� من شركة اـنقل بواسطة انابـب وضع اس��اتيجّية �� اـغرض ترتكز ع�� 
اـ��فيع �� �سب استغالل اـتجه��ات املتوّفرة ـد��ا واـعمل ع�� تذـيل اـّصعو�ات 

ستغالل بما ح�� ا " اـساحل –اـ�خ��ة "اـ�ي حاـ  دون دخول مشروع أنبوب 
 .يتيح انتفاع باملزايا اقتصادية واـبيئّية ـهذ  اـوسيلة ـنقل املحروقات

 

فيما يتعّلق بوزارة اـنقل، فقد وقف  اـّدائرة ع�� افتقار هذ  اـوزارة أّما 
��ا من متا�عة املنشآت اـعمومّية ا�خاضعة إلشرافها إ�� نظام معلوما�ي فّعال يمّك 

عتماد حلول ظرفّية ملعا�جة اـصعو�ات املاـّية اـهي�لّية اـ�ي �عا�ي اواقتصرت ع�� 
            خالل ف��ة د .م 1200م��ا أغلب هذ  املؤّسسات واـ�ي �ّجل  نتائج سلبّية ناهزت 

لها ـبع  نفقات وتحّم  استثنائية انتداباتقسط م��ا إ��  يرجع 2010-2013
ها ع�� �عو   اـتعر�فات املنخفضة �  مالئم �عنواناـوزارة فضال عن عدم حصـو

 .مجانّية اـّنقلو 

 

�نب�� ع�� اـوزارة اـعمل ع�� ترك�� اـّسلط ا�جهوّ�ة امل�ّلفة بإعداد و 
نفيذ املخّططات اـتوج��ّية ـلنقل اـ��ّي اـ�ي ـم يتّم �عميمها ع�� �اّفة ومتا�عة ت

 .وصفاق جهات اـبالد إذ اقتصرت ع�� واليات تو�  اـك��ى وسوسة 

 

اـسالمة وامن من  �شوبضرورة تدارك اخالالت اـ�ي  �تطلب امر و 
خالل تفعيل اـّ�جان املحدثة �� اـغرض واـتنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن خاّصة 
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باـرغم  2004أّنه ـم يتّم تحي�ن املخّططات امنّية املينائّية منذ إعدادها �� سنة 
من تنامي املخاطر امنّية �� اـّسنوات اخ��ة فضال عن استحثا  �سق تنفيذ 

باألمن واـّسالمة �� مجال اـّنقل ا�جّوي بما �ساهم �� إيفاء  املخّططات املتعّلقة
ة اـتو�سّية باـ��اما� ية ـلط��ان املد�ينظمة امل�ا تجا  اـدـو  . اـدـو

 

 تبّ�ن ـلدائرة أّن تصّرف شركة، اـتصّرف �� اـطرقات اـسيارةو�خصوص 
ـها تبعات سلبّية ــ    خالالت جسيمة �انإقد شابته  ـطرقات اـسيارةاتو�  

ع�� اـوضعّية املاـّية ـلشركة فحسب بل كذـك ع�� جودة ا�خدمات املسداة 
�� إرساء نظام  من ذـك أّن املؤّسسة ـم تتوفق. ملستعم�� اـطرقات اـسيارة

استغالل فّعال الستخالص معاـيم املرور اـذي تضّمن اـعديد من اـعيوب ع�� 
           ال يقّل عن هانقص �� مداخيلعنه  رّ ا انجمّم  مستوى اـتجه��ات واملعّدات

�حن اـبطاقات ـم موارد فضال عن نقص ��  2013-2011خالل ف��ة د .م 5,639
 .يتسّن تقييمه ـغياب أي أثر ـهذ  املداخيل باملنظومة املعلوماتّية

 

�ان ـغياب اـصيانة اـوقائّية وعدم حرص اـشركة ع�� اـقيام باـتدّخالت و 
اـسيارة وذـك فضال عن  اـطرقات�� اّبان باـغ اثر ع�� حاـة عدة أجزاء من 

�� ما يخّص إصالح  ا�جوالن ��ا ال سيماسالمة امل�ّجل �� توف�� متطلبات اـنقص 
اسباب اـ�ي ضمن قات املتضّررة اـذي �ستغرق أحيانا اـشهر�ن �ان من اـزالّ 

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

 

 اـتنمية ا�جهوّ�ة

  

و�ات باعتبارها رافد هاما من  اأصبح  اـتنمية ا�جهوّ�ة من أوكد اـو
 . روافد اـتنمية اـشاملة و�ساهم �� تحقيق اـتوازن ب�ن ا�جهات و�� دعم اـتشغيل
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مواجهة عدد هاّم من  اـدائرةومن استنتاجات اـعاّمة اـ�ي خلص  إـ��ا 
وذـك باـرغم من توّفر  إنجازهاا�جهوّ�ة ـصعو�ات ��  ذات اـصبغة املشاريع

 . اعتمادات �� اـغرض

 

حيث املشاريع من من  اـعديدألساس إ�� عدم جاهزّ�ة ويعزى ذـك با
إعداد اـدراسات وتوف�� ارا��ي املخّصصة ـها واـذي تزامن مع افتقار املجاـ  

. وارد اـبشر�ة واملادّية اـضرورّ�ة ـتأم�ن متا�عة فّعاـة ـهذ  املشاريعإ�� املا�جهوّ�ة 

هاّمة من اعتمادات  وكنتيجة ـتعطل تنفيذ اـعديد من املشاريع، ظّل  مباـغ
اـدفع املحاـة ـ�جهات مجمدة ـف��ات طو�لة �ان باإلم�ان استغالـها ـتنفيذ 

 .مشاريع أخرى 

 

وإذ تتعارض هذ  اـوضعّية مع ا�حاجة امل�حة إ�� دفع �سق اـتنمية 
ة �� �� أشّد  ا�جهوّ�ة، فإّنه من غ�� املقبول أن يتواصل تجميد موارد مل��انّية اـدـو

طاقات ـتدارك اـلط اـعمومّية إ�� �عبئة �اّفة اـّس  اـدائرةـذا تدعو  .اا�حاجة إـ��
 .هذ  اخالالت

 

 اـسكن واملبا�ي ادار�ة

 

خلص  اـّدائرة من خالل املهّمة اـ�ي أنجز��ا ـدى صندوق اـّ��وض 
ن عليه إ�� بلورة آـيات فّعاـة �توّصل اـقائم باـّسكن ـفائدة اجراء إ�� عدم

�حسن اـتصّرف فيه �ستند إ�� برامج عمل سنوّ�ة وأهداف كمّية تنصهر ضمن 
 املواردع�� ضعف �سبة اس��الك تّم اـوقوف وقد . اس��اتيجّية اـوطنّية ـلّسكن

ـم يتعّد عدد املساكن و  .املخّصصة ـلصندوق بصفة متواترة وع�� امتداد سنوات
ة عن ط مسكنا  3628ما جملته  2013-2009ر�ق اـصندوق خالل �امل ف��ة املّمـو

فحسب من جملة املساكن املنجزة �� إطار اـبعث  6,7 %وهو ما يمّثل حوا�� 
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علما بأّن اـفئة املس��دفة بخدمات اـصندوق قد فاق �عدادها �� اـعقاري باـبالد 
 .اـعاّم وا�خاّص  �ناملليون أج�� ينتمون إ�� اـقطاع 2013سنة 

 

 ينب��نجازات منظومة اـ��وض باـسكن اجتما�� إمحدودّية وإزاء 
صندوق اـّ��وض  إلنجاز تدّخالتاملعتمدة  ـآلـياتاسراع بإجراء مراجعة شاملة 

 .باملسكن ـفائدة اجراء �ي يتمكن من بلوه اهداف اـ�ي �عث من أجلها

 

كة اـوطنّية اـعقارّ�ة ـلبالد اـتو�سّية واّتجه اهتمام اـّدائرة كذـك إ�� اـشر 
باعتبارها أحد املتدخل�ن اـعمومي�ن �� مجال اـبعث اـعقاري حيث اّت�ح أّن هذ  
م تحرص ع��  اـشركة ـم تتوفق �� بلوه مستو�ات مرضّية إلنجاز مخّططا��ا ـو
املحافظة ع�� رصيدها اـعقاري من ارا��ي اـصا�حة ـلبناء وفوت  �� اـبع  

 .مّما أتاح ـعدد من املنتفع�ن اـقيام �عملّيات مضار�ةم��ا 

 

خالالت شاب  تصّرف اـشركة �� أمالك اجانب إ  اـّدائرة ع�� قفكما و 
فضال عما تّم  معاينته من نقائص حّدت من شفافّية اجراءات املتبعة �� مجال 

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

 

�جوء عاين  اـّدائرة  فقد ،ادار�ة اـتصرف �� املبا�يأّما بخصوص 
اـوزارة امل�لّفة باـتجه�� إ�� �شـيد مبان باـرغم من عدم رصد اعتمادات �� 

وهو ما �عّد  ��ةضموارد �ان  مخّصصة ـ��ك�� ا�ح اـغرض بم��اني��ا حيث استغل 
 .املحاسبة اـعمومّية خرقا ـقواعد انفاق اـعمومي اـواردة بمجّلة

 

كما ـم تحرص اـوزارة ع�� �سو�ة اـوضعّية اـعقارّ�ة ـهرا��ي اـ�ي 
ت �عّد اخيص اـعمرانية �� اـغرض و اـ��  تاستغل��ا ـتشـيد �ع  املبا�ي إذ تجاوز 

  .ع�� امللك اـعمومي ـلميا  فضال عن اـتحّوز بملك اـغ�� أحيانا
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م  ��  تمّثل  خاّصةتجاوزات  مناملبا�ي بدور   تخصيصجانب  يخُل ـو
مسكنا إدارّ�ا من قبل أعوان أحيلوا ع��  68دون وجه حق ملا مجموعه ب استغالل

  .اـتقاعد أو من قبل أطراف ال تنتمي أصال إ�� ادارة

 

  اـثقافة واعالم

 

ة ضمن اهتماما��ا ��جيع املبدع�ن وتوسيع مشاركة مختلف  تضع اـدـو
��  أهميةـذـك من ملا ، ةواـشرائح اـعمرّ�ة �� ا�حياة اـثقافيّ اـفئات اجتماعّية 

  .إشاعة فكر اـتسامح وانفتاح ونبذ اـتطّرف بمختلف أش�اـه

 

ة ـه�شطة اـثقافّية افتقار  و�� هذا اطار بّ�ن تقييم اـّدائرة ـدعم اـدـو
معطيات دقيقة حول مختلف اـفئات املس��دفة باـّدعم بما ـم إ��  وزارة اـثقافة

وذـك فضال عّما تّم   اـ��وض باأل�شطة اـثقافّيةع�� �سمح ـها بتقييم أثر ذـك 
معاينته من إخالالت �علّق  �عدم اـتقّيد باإلجراءات املعمول ��ا �� مجال إسناد 

ال اـّدعم �� اغراض املنح ومتا�عة إنجاز اعمال املدعومة بما يضمن استعم
 .املخّصصة ـه

 

اعمال اـفنّية املدعومة وخاّصة  �� أن ظروف حفظع اـدائرة  قفو  كما
ّية �� اـغرض من حيث توفّ ـال �ستجيب  م��ا اـلوحات اـتشكيلّية ر لمعاي�� اـدـو

فضال عن اـتقص�� فيما يتعّلق بمسك اـ�ّجالت اـتجه��ات واـفضاءات املالئمة 
معطيات بخصوص ما ال يقّل  إ��اـوزارة  افتقار  وقد نتج عن ذـك خاّصة .وا�جرد

عمال  230إ�� هيا�ل عمومّية باإلضافة إ�� غياب  اعمال فنّيا تّم  إعار�� 1071عن 
 . نة بدفاتر اـت�جيلفنّيا آخر �ان  مضّم 

 

أّما بخصوص قطاع اعالم، فقد خلص  اـّدائرة من خالل املهّمة 
اـرقابّية اـ�ي خّص  ��ا مؤّسسة اذاعة اـتو�سّية إ�� ضرورة تثم�ن استغالل 
اـفضاءات واـتجه��ات املتاحة ـهذ  املؤّسسة ـتدارك ضعف تموقعها باملشهد 
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ة ع�� ارشيف اـسم�� إيالء جانب املحافظكما يدعو اـوضع إ��  .اعالمي باـبالد
اـعناية اـّالزمة بوصفه يمّثل جزءا من اـذاكرة اـوطنّية وأحد مكّونات املورو  

 .اـثقا�� ـلبالد

 

  تنمية املوارد اـبشر�ة

 

حرص  اـّدائرة ع�� تخصيص ح�� من أعماـها ملجال اـتنمية اـبشرّ�ة 
اـعا�� واـبحث  وذـك من خالل مهّمات رقابّية شمل  تقييم أداء وزارة اـتعليم

ة �� مجال اـتعليم اـعا�� و�ّل  اـعلمي بوصفها املشرفة ع�� تنفيذ سياسة اـدـو
 .من �لّية اـعلوم اـقانونّية واقتصادّية واـتصّرف بجندو�ة و�لّية اـطّب �سوسة

اـّ�جنة اـوطنّية اوملبّية اـتو�سّية باعتبارها جمعّية  برقاب��ا كما خّص  اـدائرة
 .عمومّية و�ساهم �� تطو�ر ا�شطة اـر�اضّية منحبتنتفع 

 

ـم توّفر  و�ّ�ن اـنظر �� منظومة اـتكو�ن ا�جام�� أّن اـهيا�ل املتدّخلة
ـنقص إ�� ااـضمانات اـ�افّية ـإلرتقاء بجودة اـتحصيل اـعلمي ـلطلبة باـنظر 

املؤّسسات �� أغلب " أ"�� إطار اـتدري  ا�جام�� اـقار ال سيما من صنف امل�ّجل 
ة مثل هذا تّم  معاين وقد .ا�جامعّية وخاّصة م��ا تلك املركزة باملناطق اـداخلّية

ب�لّية اـعلوم اـقانونية واقتصادّية واـتصّرف بجندو�ة حيث ـم تتعد  اـوضع
ة يكما أّن اـبن .2013-2009من مجموع إطار اـتدري  خالل ف��ة  7%�سب��م 

فضاءات وتجه��ات ـم �ساعد ع�� توف�� اـظروف املالئمة اساسّية ا�جامعّية من 
 .ـلتدري  وهو ما ا�عك  سلبا ع�� مخرجات اـتعليم اـعا��

 

�لّية اـطب �سوسة وع�� غرار  ةتبّ�ن أن تكو�ن طلب و�� نف  اـسياق،
ّية اـصادرة عن اتحاد اـدو�� ءبقّية �ليات اـطّب باـبالد ال يتال م مع املعاي�� اـدـو

بإعداد برنامج عمل وتجسيمه  �� اسراع إ عل��ايدعو اـقائم�ن يم اـط�ّي مّما ـلتعل
 .عتماد اـدو�� �� اـغرضـ�حصول ع�� ا 
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أّما بخصوص اـّ�جنة اـوطنّية اوملبّية ف�ي مدعوة إ�� حسن توظيف 
املنح اـعمومّية اـ�ي تتمّتع ��ا من خالل اـعمل ع�� تقييم اـّدورات اـر�اضّية اـ�ي 

تال�� اخالالت  كما أّ��ا مدعّوة إ�� .�شرف عل��ا ع�� املستوى اـوط�ي واـدو��
امل�ّجلة �� كيفّية صرف هذ  املنح املسندة �� إطار اتفاقية اـ�ي تجمعها باـوزارة 

و�� هذا اطار، ينب�� ا�حرص ع�� أن ال تكون اـّ�جنة أداة  .امل�لّفة باـر�اضة
فة باـر�اضة أو وسيلة الستثناء صرف اـنفقات مل�لّ ـتمو�ل م��انّية اـوزارة ا

 .اـعمومّية من اجراءات اـقانونّية املعمول ��ا �� اـغرض

  



 

 

 

 اـباب اول 
ةــــــــــــــج اـعموميــــــــاـ��ام  

  و ا�شطـــــــــة اـقطاعيـــــــــة 
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  منظومة دعم املواد اساسية 

  

 اقتصادية لدولة ب�ن أسعار إحالة السلع وأسعارهاا الهتتحّم  ال�ي الفوارق  �� الدعميتمّثل 
لدولة لتحقيق أهداف لدوات السياسة اقتصادية أإحدى  الّدعمويعّد . ا�حقيقّية باعتبار �لف��ا

و��دف  .ها املختلفةإ�� أخرى وفقا ألهدافمن دولة  الدعم وتختلف أش�ال .اقتصادية أو اجتماعية
أساسا إ�� املحافظة ع�� القدرة الشرائية للمواطن�ن من خالل إرساء آليات للتحكم �� الّدعم سياسة 

بات الظرفية وترمي كذلك إ�� حماية اقتصاد الوط�ي من التقلّ تطّور أسعار مختلف املواد اساسية 
 . � املواد اساسيةلسسعار العاملية خاّصة بالنسبة إ�

 

عمن للدولة  العاّمةللمواد اساسية من خالل امل��انية الّدعم ت�اليف  ل الدولةتتحّم و 
وقد شهدت  ."الصندوق العام للتعو�ض" خاص با�خز�نةا�حساب فة بالتجارة وا�م��انية الوزارة امل�لّ 

 2013 -2011 تجارة خالل السنواتفة بالاملرصودة للغرض �� م��انية الوزارة امل�لّ الّدعم اعتمادات 
1TP0Fمن النات  املح�� اجما�� % 2حوا��  2013ا حيث أصبحت تمّثل �� مو�� سنة تطورا هاّم 

(1)
P1T  مقابل

1TP1Fوارتفعت ت�اليف دعم املواد اساسية. 2010�� سنة  % 1,16

(2)
P1T  د.م 1.450إ��  2013�� مو�� سنة 

 الّدعم من مجموع ت�اليف  % 48,66و % 26,29�� أي ما يمّثل ع�� التوا 2010 د �� سنة.م 730مقابل 
  .2010�� سنة  د.م 1.500مقابل  2013�� سنة  د.م 5.514 ال�ي بلغت

 

الصندوق العام للتعو�ض فقد بلغ رصيده �� موّ�� سنة ا�حساب ا�خاص بق بأّما فيما يتعلّ 
خالل الف��ة  الذاتيةع�� حساب موارده  تحميل أّية نفقة ��ّجلولم  .د.م 260,076ما قدره  2013
2009-2014. 

 

 2003وتجدر اشارة إ�� أّن الدائرة خّصت الصندوق العام للتعو�ض بمهمة رقابية سنة 
بماد�ي ا�حبوب والز�ت النبا�ي تّم أساسا القة عذات إ�� مالحظات  أفضتعمن تقر�رها التاسع عشر 

 . الّدعم��  التصّرفتحس�ن  �� إطار تجاوز البعض م��ا 

 

 التأّكد منإ�� خاّصة املهّمة التقييمية ال�ي شملت منظومة دعم املواد اساسية  دفو��
وجود اس��اتيجية وطنية لل��وض ��ذه املنظومة وتحقيق اهداف املرسومة لها كما وردت باملواز�ن 

و�منوال التنمية  2010-2009و�مخططات التنمية �عنوان سن�ي  2013-2009اقتصادية للف��ة 

                                                           
(1)

 .التقار�ر السنو�ة للبنك املركزي التو��ىي: املصدر  
(2)

 الورق املدر�ىيو  ت النبا�ي�الز و  م�جون الطماطمو  ال�ج�ن الغذائي والكسك�ىيوا�حليب نصف الدسم والسكر و  ا�حبوب ت�اليف الدعم ا�جملية ملواد  
 .انطالقا من بيانات وحدة �عو�ض املواد اساسية
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��  كما ترمي هذه املهّمة إ�� النظر . التصّرف �� هذه املنظومة وإ�� تقييم سبل 2013سبة إ�� سنة بالن
 الّدعمد من مدى توجيه التأّك و فيما بي��ا  الّتنسيقلة �� املجال �� ق مختلف اطراف املتدّخ مدى توفّ 

 .يهإ�� مستحّق 

 

م��انية  ا��لتحّم ال�ي ة املدّعمسية لة باملواد اساصّ الت�اليف ذات الفحص ة املهّم  شملتكما 
التوزيع ع�� غرار الديوان عن  د أوة عن عملية ال��ّو ت�اليف منجرّ  واو�ن الوطنية �� ش�ل�عض الد

إسنادها ع�� مستوى  منح يتّم �� ش�ل أو  والديوان التو��ىي للتجارة ديوان ا�حبوبالوط�ي للز�ت و 
 .حلقات انتاج أو التجميع أو التصنيع

 

 2014وأكتو�ر  2009ة ب�ن ت الف��ة املمتّد ال�ي غطّ  شملت اعمال الرقابية للدائرةوقد 
هة إ�� اس��الك املواد اساسية اس��اتيجية املوّج من منظومة ا�حبوب والز�ت النبا�ي باعتبارهما 

 استأثرتصة لهما من ناحية أخرى حيث اأهمية اعتمادات املخصّ كذلك بالنظر إ�� اسري من ناحية و 
كما شملت اعمال  .من مجموع اعتمادات دعم املواد اساسية % 93حوا�� ب 2013خالل سنة 

 الّدعملنظام  ا�خضوع من حيث��ما الرقابية منظومة دعم ماد�ي السكر وا�حليب نظرا �خصوصيّ 
 .ا�جزا��

  

 نات امليدانيةوقد أفضت اعمال الرقابية ال�ي اعتمدت ع�� الوثائق املستندية وع�� املعاي

1TP2F�نهنيّ امل�� املجال و  �نالعموميّ  ل�ناملتدّخ  مع أهّم  تنظيمها تّم  "مجموعة ترك��"و واملحاورات

(1)
P1T  وكذلك

إ�� صياغة مالحظات �عّلقت أساسا  استبيان تّم توج��ه إ�� ادارات ا�جهو�ة للتجارة نتائ  ع��
 .جود��ا�هذه املواد و و�مراقبة  الّدعم �� منظومة  التصّرفو�سياسة دعم املواد اساسية �

                                                           
(1)

ديوان تر�ية  -الديوان التو��ىي للتجارة-ان ا�حبوبديو  -الديوان الوط�ي للز�ت -الوزارة امل�لفة بالفالحة -الوزارة امل�لفة باملالية -الوزارة امل�لفة بالتجارة 
 .جمع امليي املش��ك ل�حوم ا�حمراء والبانامل -املطاحن -مجم�� ومخز�ي ا�حبوب –املاشية وتوف�� املر�� 
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 أبرز املالحظات 

 

 هات سياسة دعم املواد اساسيةتوّج  -

 

 تضبط اهدافشاملة �� إطار خطة  دعم املواد اساسيةهات سياسة توّج ترجمة  لم تتّم 
 .دةبصفة دقيقة والوسائل واليات الضرور�ة لبلوغ هذه اهداف �� آجال محّد املنتظرة 

 

نفس  استمرار ا أّدى إ�� بالبطء أو �عدم التفعيل مّم  املق��حةاصالحات  تنفيذسم ا�ّ و 
اجراءات املالئمة �� شأ��ا ع�� غرار تواصل اختالف مقاييس �عي��  اّتخاذق إ�� اش�اليات دون التوفّ 

فر�نة الرفيعة ص لصنع الن املخصّ دة عند الشراء والبيع وعدم تحر�ر تور�د القمح الل�ّ ا�حبوب املوّر 
 .الّدعموالشع�� واخ��ال مسالك 

 

ال��وض باإلنتاج  هاتتوّج  خاذ اجراءات الكفيلة بتحقيقالسلط العمومية اتّ  ولم تتوّل 
 .املح�� من ا�حبوب والز�ت النبا�ي والسكر

 

�عدم الوعوح �� ظل النظام ا�حا�� لتعو�ض املواد  الّدعمسم تحديد الفئة املس��دفة بوا�ّ 
  .حّقيهتمس لفائدة حصرهلفائدة �ل الفئات اجتماعية دون  الّدعمتوجيه  اسية الذي ينب�ي ع��اس

 

ق ة تتعلّ ة مهّم القيام بأيّ  2014ولم تتوّل وحدة �عو�ض املواد اساسية إ�� مو�� أكتو�ر 
 .الّدعمبإعداد الدراسات أو التخطيط أو التقييم �� مجال 

 

وإ�� مز�د  الّدعم ل��وض بمجال إ�� االتوصيات الرامية  جسيمتإ�� تد�� السلط العمومية و 
  .الّدعملسياسة  العاّمةهات لتفعيل التوّج  ل�ن �� املجالب�ن مختلف املتدّخ  الّتنسيق

 

 ف �� منظومة دعم املواد اساسيةاـتصرّ  -

 

بما ومة لم يبلغ مستوى انتاج الوط�ي من ا�حبوب والز�ت النبا�ي والسكر اهداف املرس
إ�� ارتفاع املبالغ املحمولة ع�� اعتمادات  وععّيةوقد أّدت هذه ال .قليص �� التور�دلتّ يمّكن من ا

 تطّور ة باإلعافة إ�� املدّعممع ال�جوء أك�� إ�� التور�د لتغطية ارتفاع املتواصل �� طلب املواد  الّدعم
 . نخفاض قيمة الديناررف جّراء االصّ  أسعارها باألسواق العاملية وارتفاع خسائر
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عروض والذي ال�� طلبات  ديناملزّو  شاركةمععف  ةاملدّعمل تور�د املواد اساسية و�ّج 
قة بالتور�د املزّودين ولكراسات الشروط املتعلّ  هؤالء التحي�ن الدوري لقائمات غياب يرجع أساسا إ��

ا�عكس اختالف �� تقييم عناصر  كما .رة بالسوق العامليةات ا�جودة املتوفّ م��ا مع خصوصيّ ءملال
 الّدعم�ن وشر�ات املراقبة ع�� الفارق ب�ن أسعار البيع والشراء وع�� �لفة ا�جودة ب�ن الدواو�ن واملهنيّ 

 . عموما

 

��يئة املوا�ئ التو�سية دون استفادة من أسعار النقص �� وحال ععف طاقة ا�خزن و 
 أحيانا ستفادة من انخفاعات الظرفية ال�ي �شهدهاتنافسية ع�� شراء �حنات ذات سعة كب��ة وا 

 .  بالسوق العاملية ةاملدّعمأسعار املواد 

 

ال�ي و  فة بالتجارةمة بم��انية الوزارة امل�لّ عافة إ�� ارتفاع اعتمادات التعو�ض املرّس و�اإل 
 ةاملدّعماملواد  �� التصّرف �عنوانإعافية ت�اليف ، تحّملت الدواو�ن 2013د �� مو�� .م 1.450بلغت 
لت ديوان ا�حبوب الية ع�� غرار سياسة البيع اجل ال�ي حّم عن سياسا��ا التجار�ة واملباألساس ناتجة 

 .�عنوان اسقاط التجاري  د.م 0,7د و.م 3سنو�ا ما قدره ع�� التوا�� والديوان الوط�ي للز�ت 

 

باملواد اساسية  ل��ّوداف �� عمليات إح�ام التصرّ مز�د تد�� مختلف الدواو�ن إ�� و 
 . الّدعمغط ع�� ت�اليف الضّ  بما �ساهم ��و�يعها وخز��ا  ةاملدّعم

 

�� املواد  التصّرفغط ع�� الت�اليف اعافية ذات الصلة بمز�د الضّ  كما يّتجه العمل ع��
 .عملّد ا�جملية ل�لفة ال عمنلهذه الت�اليف  اخذ �ع�ن اعتبارة وإ�� املدّعماساسية 

 

  ةاملدّعممراقبة املواد اساسية  -
 

اليات الضرور�ة  ةاملدّعماملنظومة ا�حالية لرقابة املواد  ال يتوفر لدى الدواو�ن �� ظّل 
ل�ن ا�خواص حيث �عتمد الدواو�ن ووحدة ة من هذه املواد لدى املتدّخ د من املخزونات الفعليّ للتأّك 

ت من استعمال ا ال يضمن حماية مصا�حها والتثبّ ح مّم تصر�الع�� نظام غالبا �عو�ض املواد اساسية 
 .صة لها�� اغراض املخصّ  ةاملدّعماملواد 

 

من قبل املصا�ح املركز�ة وا�جهو�ة للوزارة  ةاملدّعممراقبة مسالك توزيع املواد  و�ش�و 
افية للقيام امل�لفة بالتجارة غياب برنام  مراقبة خاص ��ا وعدم تخصيص املوارد املادية والبشر�ة ال�

 .بذلك

 

 



6 

 

تكثيف آليات املراقبة ع�� تداول املواد  وإ��فيما بي��م  الّتنسيقل�ن إ�� مختلف املتدّخ د�� �ُ و 
يه والتصدي إ�� استعمال مستحّق نحو  الّدعم توجيهوردع املخالفات املرتكبة �� شأ��ا لضمان  ةاملدّعم
 . لها ةص�� غ�� اغراض املخصّ  ةاملدّعماملواد 
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I- سياسة دعم املواد اساسية 

 

�� إطار املخططات التنمو�ة منذ بداية  كما وردت الّدعملسياسة  العاّمةهات التوّج  تضّمنت
تقليص عدد ة و املدّعمالتعديل الدوري ألسعار املواد يه و نحو مستحّق  الّدعم توجيهالتسعينات أساسا 
ة املدّعمتحر�ر �عض ا�شطة املتعّلقة باملواد مع تنويع عرض املواد البديلة و  عماملواد ا�خاععة للّد 

 .�� غ�� اغراض املخّصصة لها استعمال هذه املواد ملنع توزيعالفضال عن تكثيف مراقبة مسالك 

 

خطة تضبط اهداف بصفة دقيقة والوسائل واليات  عمنهات هذه التوّج  إدراجولم يتم 
آخر دراسة أغلب اصالحات ال�ي اق��ح��ا  تنفيذسم وا�ّ . دةهذه اهداف �� آجال محّد  الضرور�ة لبلوغ

ا أّدى إ�� بالبطء أو عدم التفعيل مّم  2003شاملة تّم القيام ��ا حول ترشيد سياسة التعو�ض �� سنة 
 .مة �� شأ��اءاجراءات املال اّتخاذات دون التوّفق إ�� نفس اش�اليّ  استمرار 

 

1TP3Fتفعيل توصيات جلسة العمل الوزار�ة عن ذلك، لم يتّم  وفضال 

(1)
P1T  حول عرورة إعداد دراسة

ما تّم التنصيص عليه �� إطار امل��ان�ن  تجسيم وكذلك ق بدعم اسعار عند اس��الكاس��اتيجية تتعلّ 
تأخذ �ع�ن الّدعم بخصوص إنجاز دراسة اس��اتيجية حول منظومة  2013و 2012اقتصادي�ن لسن�ي 

ول�ن توّ�� املعهد الوط�ي . ماّدةل�ل وحجمه بالنسبة الّدعم دة لطبيعة اعتبار مختلف العناصر املحّد 
الغذائي و�رام  املساعدات اجتماعية  الّدعمتحليل أثر "القيام بدراسة حول  2013لدحصاء �� سنة 

إ�� تقديم �ان منتظرا م��ا مثلما لم تفض  ، غ�� أّن هذه الدراسة"ةع�� الس�ان الفقراء والفئة الهّش 
ات دقيقة حول �سب الز�ادات �� اسعار وتأث��ها ع�� مختلف القطاعات والفئات اجتماعية فرعيّ 

 .الّدعموع�� ت�اليف 

 

1TP4Fالت وحدة �عو�ض املواد اساسيةاقتصرت تدّخ  ،صلو�� سياق متّ 

(2)
P1T  2002املحدثة �� سنة 

خالفا ملقتضيات هذا و  .� اعتمادات دعم املواد اساسيةف �ع�� التصرّ  2002لسنة  2145األمر عدد ب
أو  أو البحوث ق بإعداد الدراساتة تتعلّ ة مهّم القيام بأيّ  2014إ�� مو�� أكتو�ر الوحدة لم تتوّل امر 

قة ��ا واق��اح التداب�� املواد اساسية واملسائل املتعلّ التعو�ض ودعم التخطيط أو التقييم �� مجال 
 . ةالالزمة وذلك بالتعاون مع الهيا�ل املعنيّ  ةالتعديليّ 

 

 ممّكنت اعمال الرقابية للدائرة من الوقوف ع�� نقائص �عّلقت أساسا بمدى تجسيوقد 
ق بحلقات انتاج وعسياسة اسعار و�الفئات هات سياسة دعم املواد اساسية فيما يتعلّ توّج 

 .الّدعمب املس��دفة

                                                           
(1)

 . 2010سبتم��  16املنعقدة بتار�خ  
(2)

  .2005لسنة  2934تّم إ�حاقها بالوزارة امل�لفة بالتجارة بمقت�ىى امر عدد  
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 واـ��ّود جميعت انتاج واـتّ ة بحلقاهات ا�خاصّ اـتوّج  -أ

 

 2013-2010املواز�ن اقتصادية للسنوات  تضّمنت�� إطار ترشيد نفقات التعو�ض، 
من اعتماد ع�� التور�د نظرا الرتفاع  عرورة ��جيع انتاج الوط�ي للمواد اساسية ��دف ا�حّد 

وأهمية الّدعم رف ع�� ت�اليف ر الصّ بات اسواق العاملية للمواد اساسية وسع�لفته وال�ع�اسات تقلّ 
قت بإنتاج ا�حبوب والز�ت �� هذا املجال الوقوف ع�� مالحظات �علّ  وتّم . هذه املواد �� امن الغذائي

 .النبا�ي والسكر

 

ة ال��وض بقطاع ا�حبوب �� أفق تحقيق أهداف خطّ  يتّم لم  ،النسبة إ�� إنتاج ا�حبوببف
كذلك و  2014-2010تفاء الذا�ي من القمح الصلب خالل الف��ة واملتعّلقة بتحقيق اك 2014سنة 

هذه املساحات  تعّد تلم حيث  2011سنة �� هكتار  120.000 لبلوغة التوّسع �� مساحة ا�حبوب املرو�ّ ب
 .2013سنة  ��هكتار  87.000

 

 % 19,7نقصا �� املساحات املزروعة من ا�حبوب بنسبة  2013 -2012املوسم الفال�� وشهد 
  .السابقارنة بمجمل املساحات املزروعة خالل املوسم مق

 

ب �� غياب إعداد �شر�ك ا�خواص �� �شاط تجميع ا�حبو  2014إ�� مو�� أكتو�ر تواصل و 
 .��امواقع انتصاعدد مراكز الّتجميع و د لقطاع إعافة إ�� عدم تفعيل خارطة تحّد م اكراس شروط ينظّ 

ص لصنع الفر�نة ن املخصّ و تحر�ر تور�د القمح الل�ّ ه نحالتوّج  متجسيلم يتّم  ،وفضال عن ذلك
. �لفة وافضل جودة املنتوج اقّل  و��جيع ا�حصول عندعم املنافسة ب�ن املطاحن لفيعة الرّ 

فتح  2008�� جوان  الشع�� �عدم استقرار حيث تّم  ماّدةبعة لتحر�ر تور�د سمت السياسة املتّ وا�ّ 
حماية ب الكفيلةخاذ اجراءات اتّ دون يحّدد ال��اما��م و  قانو�ي طار �شاط التور�د ل�خواص دون توف�� إ

 .النشاط�عليق تدّخل ا�خواص �� و  التخّ�� عن هذا التوّجه 2009أكتو�ر  �� شهر انتاج املح�� ليتّم 

 

هما ديوان ا�حبوب �� سن�ي �خصوص تدعيم طاقة خزن ا�حبوب، أوصت دراستان أعّد و 
�حبوب املعّدة لالس��الك ا �خزن مليون قنطار  2,7تبلغ  طاقة خزن إعافية بضرورة إنجاز 2008و 2006

 .تحقيق ذلك �ن ا�خواص إّال أّنه لم يتّم وذلك بالتعاون مع املهنيّ 

 

نته ه الذي تضّم التوّج  مروع �� تجسيالّش  فلم يتّم  ،الز�ت النبا�يإنتاج فيما يتعّلق بأّما 
امي إ�� تدعيم انتاج املح�� من الز�وت النباتية رغم الرّ و  2013-2011املواز�ن اقتصادية للسنوات 

زراعة الس�جم من النباتات تقر�ر التقييم نصف املرح�� للمخطط ا�حادي عشر للتنمية اعت��  أّن 
 .مناخ البالد وظروف استغاللمع الز�تية ال�ي تتالءم 
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إحياء هذه الزراعة  رغم تواصل التداول حول إعادةو  ،اللفت السكري إنتاج  �النسبة إ��و 
وعع إس��اتيجية و�رنام  عمل وا�ح اهداف  2014إ�� حدود أكتو�ر  إّال أّنه لم يتّم  2010سنة  منذ

يتّم تفعيل التوصيات املنبثقة عن جلسات العمل الوزار�ة املنعقدة �� م لكما . واملراحل لتجسيم ذلك
20121TP5Fو 2010سن�ي 

(1)
P1T   ة الختيار شر�ك باعا بإعداد العناصر املرجعيّ ع�ى ت�جان �ُ  3واملتعّلقة بتشكيل

حاجيات الديوان  و�دراسةاس��اتي�� لتو�س �� مجال إنتاج السكر وتكر�ره �� إطار دعوة للمنافسة 
 . دراسة مراجعة منحة تكر�ر السكر�يولة و التو��ىي للتجارة من الّس 

 

 ة �سياسة اسعاراـتوجهات ا�خاصّ  -ب

 

 قيمةمن  بيعها ة وإخراج املواد ال�ي يق��ب سعر املدّعمعار املواد عديل الدوري ألس�عت�� التّ 
��ا مختلف املخططات التنمو�ة واملواز�ن اقتصادية وابت ال�ي تبنّ من الثّ الّدعم ت�لف��ا من دائرة 
�� ماد�ي  2010و 2009خالل سن�ي الّدعم ا أّدى إ�� حصر مّم  الّدعمقة بمنظومة والدراسات املتعلّ 

قرار يق�ىي بتخفيض أسعار البيع للعموم ملشتقات   2011 جانفي 14 وصدر ��. لز�ت النبا�يا�حبوب وا
م نصف الدسم والسكر وم�جون الطماطم وتحميل م��انية الدولة ا�ع�اسات ا�حبوب وا�حليب املعّق 

منحة  وإ�� تخصيص ةاملدّعموقد أّدى ذلك إ�� توسيع قائمة املواد . القراراتجة عن هذا املالية النّ 
 .ل�ج�ن الغذائي والكسك�ىي� ا�إكغ بالنسبة /مليم 20و لسكر � ا�إكغ بالنسبة /مليم 50جزافية بلغت 

مليم بالنسبة  100ومليم  70الل�� بالنسبة إ�� ا�حليب و/مليم 60ومليم  50ب�ن هذه املنحة وتراوحت 
 . �جون الطماطمعلب م� �إ

 

 3ى مقّرر الوز�ر امل�ّلف بالتجارة عدد تحديد سعر بيع م�جون الطماطم بمقت�ىوانجّر عن 
1TP6Fلنظام املصادقة ادار�ة اّدةإخضاع هذه امل 2011لسنة 

(2)
P1T  ع�� اسعار وهو ما يخالف مقتضيات امر

1TP7Fلنظام املصادقة الذاتيةالذي يخضعها  1991لسنة  1996عدد 

(3)
P1T . ة تطبيق هذا القرار ويعت�� تجاوز مّد

1TP8Fالعمل شريع ا�جاري بهمخالف للتة أشهر ستّ �استننائي 

(4)
P1T .ماّدة وقد نت  عن هذه الوععية انتفاع 

تار�خ إعادة عبط  2013د�سم��  31إ��  2011أوت  غّرة م�جون الطماطم خالل الف��ة املمتدة من
 .د.م 28,273قدره  بدعم غ�� مستحّق الّدعم هوامش ر�حها وإخراجها من 

 

الدراسة  اق��حت ،م �� ت�اليف تكر�رهإطار التحّك  و��، املدّعمأّما فيما يتعّلق بالز�ت النبا�ي 
عن اس��جاعه من  عوعار�ن ملكرّ إ�� اات الز�ت ا�خام مباشرة بيع كميّ  2003 سنة إعدادها �� ال�ي تّم 

                                                           
(1)

 .2012جو�لية  11و 3و 2010د�سم��  28بتوار�خ  
(2)
 .يتمثل �� التحديد املسبق من قبل ادارة ملستوى اسعار أو �غّ��ها 
(3)
 .جار�ةتحدد املؤسسة املنتجة اسعار �� طور التوزيع بتطبيق �سب ار�اح ال�ي تضبط بمقرر من الوز�ر امل�لف بالتجارة ع�� أسعار ال�لفة الت 
(4)

 .واملتعّلق باملنافسة واسعار 1991لسنة  64الفصل الرا�ع من القانون عدد   
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تقليص ت�اليف النقل املزدوج باإلعافة قصد  ب�نقبل الديوان الوط�ي للز�ت �عد تكر�ره ثم بيعه للمعلّ 
إّال أّنه لم يتّم إ��  .علب�ن للتعاقد فيما بي��م بما �ساهم �� اقتصاد �� الت�اليفر�ن واملإ�� دفع املكرّ 
 .تفعيل هذا املق��ح 2014مو�� أكتو�ر 

 

صرف الفارق ب�ن اسعار  ،الّدعم�� إطار منظومة و ،املحلية بالنسبة إ�� ا�حبوب�تّم و 
قة ة املتعلّ ّددة �� إطار اوامر املوسميّ املحديوان ا�حبوب إ�� ا�حبوب من املجّمع�ن حالة إل العادية 

إلحالة ا�حبوب من سعار املخّفضة ا ة دفع أثما��ا وخز��ا وإحال��ا وبتعي�ن سعر ا�حبوب و�كيفيّ "
1TP9Fعي���عد �عديل اسعار املذ�ورة ع�� أساس تطبيق سلم التّ  الديوان إ�� املطاحن

(1)
P1T  عند الشراء

تباعا إعاف��ا أو خصمها من السعر اسا�ىي  ات �� املبالغ ال�ي يتّم ل التنفيالت والتنقيصوتتمثّ  ."والبيع
ق بمختلف عناصر سعر احالة عند بيع ا�حبوب ع�� أساس سلم �عي�� يتعلّ لتحديد عند انتاج 

دة منحة التعو�ض ع�� ا�حبوب املوّر  و�غطي .طو�ة والوزن النو�� و�سبة التفرقعا�جودة ع�� غرار الرّ 
إ�� مو�� سنة  أّنه لم يتّم  غ�� ند التور�د وسعر البيع املخّفض إ�� املطاحن،  ع فةلال� الفارق ب�ن سعر 

1TP10Fعي��ا�حسم �� موعوع فارق التّ  2014

(2)
P1T  ب�ن شراء ا�حبوب املوّردة و�يعها حيث �عتمد ديوان ا�حبوب

إ�� ا�حبوب  بالنسبة إ�� ا�حبوب املوّردة طر�قة احتساب التنفيالت والتخفيضات املعمول ��ا بالنسبة
ع�� كراس شروط تّم تحديدها عمن تتّم ع�� أساس مواصفات  هذه الوارداتاملحلية �� ح�ن أّن 

 . أساس مقاييس مختلفة

 

��  2008سنة ل نتائ  م�ح قطاع املخابز  تّم إقرارها ع�� أساسهات ال�ي التوّج  لت أهّم تمثّ و 
ة لصنع ا�خ�� من سعر الفر�نة فر�نة املعّد وتقر�ب سعر ال" الكب��"صنع ا�خ��  ع�� مستوى  الّدعمحصر 

 ،خابز عوعا عن املطاحنوصرف منحة التعو�ض مباشرة لفائدة امل الّدعمفيعة مع اخ��ال مسالك الرّ 
ة املعّد  إدراج الفر�نة لهذه التوّجهات، تّم  وخالفا. هاتالتوّج  هتفعيل هذ 2014إ�� مو��  لم يتّم إّال أّنه 

والسميد هي�لة أسعار الفر�نة  � �� مجال التعو�ض ع�� إثر مراجعةلصنع ا�خ�� من ا�حجم الصغ�
 .2013مارس  05بتار�خ 

 

امية أساسا إ�� تكثيف املراقبة والرّ  2008منذ سنة  اعتمادهااصالحات ال�ي تّم  �ح أّن واتّ 
ناول بالبحث لم تت ،مةة من مسالك التوزيع املنظّ املدّعمللوقوف ع�� التجاوزات املتعّلقة بإخراج املواد 

ودعم نفس  هذه التجاوزات ع�� غرار فوارق السعر  ساهمت �� ظهور سبل تجاوز نقائص املنظومة ال�ي 
) دعم ا�حبوب عند انتاج وعند احالة إ�� املطاحن وعند التحو�ل(ة مستو�ات املنتوج ع�� عّد 

ت الفجوة ئوما فت. رقابةللفّعال نظام  و�� غياب التصر�حوصرف املنح لفائدة املطاحن بناء ع�� نظام 
ق نتيجة التعديالت الطارئة ع�� هي�لة فيعة تتعّم ة لصنع ا�خ�� والفر�نة الرّ ب�ن أسعار الفر�نة املعّد 

                                                           
(1) 

 .2012جوان  13املؤرخ ��  2012لسنة  621كما تّم تنقيحه باألمر عدد  2007جوان  18املؤرخ ��  2007تّم عبطه باألمر عدد  
(2)

 .ل�ي يتم ع�� أساسها تحديد سعر الشراء والبيعيتمثل �عي�� ا�حبوب �� تقييم جود��ا وفقا �خاصيا��ا الفنية ا 
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 ة لصنع ا�خ�� د سعر بيع الفر�نة املعّد ّد فقد ُح . د 45,111إ��  2013مارس  5 �� وال�ي ارتفعتاسعار 
1TP11F"أ"صنف لفائدة املخابز د للقنطار  6,089بما قدره 

(1)
P1T  لفائدة املخابز د للقنطار  22,668و�ما قدره

1TP12F"ج"صنف 

(2)
P1T . د للقنطار 51,200�� حدود  فيعةسعر بيع الفر�نة الرّ كما تّم عبط.

ومن شأن هذه  
ة لصنع ا�خ�� خارج مسالك توزيعها الفر�نة املعّد  ماّدةع�� ا�حصول ع�� �ن املعنيّ �ّجع �أن  الوععية

  .صة لهاغ�� اغراض املخصّ  مة واستعمالها ��املنظّ 

 

إّال أّن . دون غ��هميه نحو مستحّق الّدعم  توجيهوأّكدت املخططات التنمو�ة ع�� عرورة 
سم �عدم الوعوح �� ظل النظام ا�حا�� لتعو�ض املواد ا�ّ  الّدعم�ذا تحديد الفئة املس��دفة �

ات فئاللفائدة  عوض حصرهلفائدة �ل الفئات اجتماعية  الّدعمتوجيه  يتّم حيث  ،اساسية
1T13Fالدول  من �� عددع�� غرار ما هو معمول به  املستحقة

(3)
1T .ول�ن تّم منذ إعداد امل��ان اقتصادي               

�� مستوى اس��الك اسري إّال أّن أسعار بيع �عض املواد ع�� الّدعم التأكيد ع�� حصر  2010لسنة 
فيعة ال �غطي ال�لفة وكذلك الفر�نة الرّ ) 2014جو�لية  غرة دودإ�� ح(�ن ه للصناعيّ غرار السكر املوّج 

ّدر وقُ . عمصة للّد �ن بجزء من اعتمادات املخّص عنه انتفاع الصناعيّ  ا انجرّ ا�حقيقية لهذه املواد مّم 
بالنسبة إ�� الفر�نة د .م 134 بـحوا�� 2013خالل سنة  ن و الذي تمّتع به الصناعيّ  ا�جم�� الّدعم

 .بالنسبة إ�� السكر د.م 11والّرفيعة 

 

II- منظومة دعم املواد اساسية� اـتصّرف � 

 

من ا�حبوب ومشتقاته والز�ت النبا�ي والسكر وا�حليب �� منظومة دعم  التصّرف�شمل 
قبل ع�� التوا�� ديوان ا�حبوب والديوان الوط�ي للز�ت والديوان التو��ىي للتجارة وديوان تر�ية املاشية 

من  الّدعموفضال عن صرف مبالغ  .مبيعا��ا ومخزو��االتصّرف �� شراءات هذه املواد و  ،وتوف�� املر��
 اساسية املوادهذه ل الدواو�ن ت�اليف متّصلة بالتصّرف �� تتحّم  قبل وحدة �عو�ض املواد اساسية

 . ةاملدّعم
 

 ةاملدّعمف �� شراءات املواد اساسية اـتصرّ  - أ
 

 ة هاّمة �� هي�لة �لفة تور�دها تراوحت ب�نحصّ ية املدعمة اساسل سعر شراء املواد يمثّ 

 . 2013-2009بالنسبة للز�ت النبا�ي خالل الف��ة  % 97حبوب و�إ�� ابالنسبة  % 85

 

                                                           
(1)

 .�� صنع ا�خ�� املدّعم من ا�حجم الكب��" أ"تختص املخابز صنف   

 
(2)

   .�� صنع ا�خ�� املدّعم من ا�حجم الصغ�� إعافة إ�� إنتاج ا�خ�� الرفيع واملرطبات وذلك من الفر�نة غ�� املدّعمة" ج"تختص املخابز صنف   
(3)

 . ظومة الدعم باملغرب ع�� توجيه إعانة مالية مباشرة ومشروطة إ�� الفئات الفق��ة املستحقة�عتمد من  
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ع�� املستوى املح��  عةاملجّم تأم�ن تزو�د البالد بحاجيا��ا من ا�حبوب ا�حبوب ديوان � �تو�ّ و 
د .م 562,980من  2013-2009ا�حبوب خالل الف��ة  �عنوانض وارتفعت قيمة التعو�. دةتلك املوّر أو 

           حوا��بدة ويستأثر التعو�ض ع�� ا�حبوب املوّر . % 102 بلغتد أي بنسة تطّور .م 1.141إ�� حدود 

 2013القمح الصلب خالل سنة  ماّدةالتعو�ض ع��  و�مّثل. 2013من قيمة التعو�ض لسنة  % 70
 .عمالّد من قيمة  % 40حوا�� 

 

ا ع�� باالعتماد �ليّ الز�ت النبا�ي � الديوان الوط�ي للز�ت تأم�ن حاجيات السوق من تو�ّ �و 
تكر�ره لدى  ر وز�ت الصوجا ا�خام الذي يتّم تور�د ز�ت أول�ن النخيل املكرّ حيث يقوم ب التور�د

ت النباتية ببيع الز�و الديوان و�قوم . وحدات التكر�ر واس��جاعه �� مرحلة ثانية عمن مخزوناته
و�توّ�� هؤالء  .ف بالتجارةمن الوز�ر امل�لّ  بمقرر ب�ن قصد �علب��ا �سعر إحالة يضبط رة للمعلّ املكرّ 

الفارق ب�ن ال�لفة ا�حقيقية تغطية ب الّدعمل منظومة تكّف وت. ار ا�جملةتّج إ��  املعلبون بيعها الحقا
 .ب�نللز�ت وسعر احالة من الديوان إ�� املعلّ 

 

وشهد  .السكر ماّدةّلف الديوان التو��ىي للتجارة ب��و�د السوق املحلية ب�ُ  ،خرى ومن جهة أ
من حيث انخفضت  2013و 2012تراجعا خالل سن�ي  تها�جزافية املسندة لفائد مجموع املنحة

 2013د خالل سنة .م 10,118إ�� و  2012د خالل سنة .م 10,387إ��  2011د خالل سنة .م 10,886
 . % 3و % 5ع�� التوا�� بنسبة  م�جلة بذلك تراجعا

 

ع�� مّما ا�عكس سلبا بآليات ال��ّود وجود��ا قت أساسا الوقوف ع�� مالحظات �علّ  وقد تّم 
 .الّدعم حجم�لفة ال��ّود و�التا�� ع�� 

 

 ا�حبوب -1

 

           ع�� التوا�� املوّردة و بالنسبة إ�� ا�حبوب املحلية  2013سنة  ��بلغت قيمة التعو�ض 

20091T14Fسنة  د ��.م 435ود .م 232مقابل د .م 732و د.م 293

(1)
1T . قت الوقوف ع�� مالحظات �علّ  تّم و

 .وت�اليفها ا�حبوب �تور�دأساسا بتجميع ا�حبوب املحلية و 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .وزارة التجارة: ملصدرا  
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 ا�حبوب املحلية 1-1

 

ة وأخرى �عاقدية ب�ن ديوان ا�حبوب ترتيبيّ  قواعديخضع �شاط تجميع ا�حبوب إ�� 
تأم�ن هذا النشاط من قبل مراكز تا�عة للمجّمع�ن ا�خواص أو للشر�ات  و�تّم . واملجّمع�ن ا�خواص

تجميع كّميات ا�حبوب ال�ي �عرعها املنتجون لفائدة الديوان مقابل  تتوّ��التعاونّية أو لديوان ا�حبوب 
�لغت و  .ة دفع أثما��ا وخز��ا وإحال��اقة بتعي�ن سعر ا�حبوب و�كيفيّ ة املتعلّ سعر تحّدده اوامر املوسميّ 

20131T15Fمش��يات الديوان من ا�حبوب املحلية �� سنة 

(1)
1T د .م 496,859د مقابل .م 464,369 ما قدره ��

ات ا�حبوب املش��اة بنسبة �عود أساسا إ�� تراجع كميّ  % 7لة بذلك انخفاعا بنسبة م�ّج  2012سنة 
 .ق.م 8,276ق إ�� .م 9,530حيث مّرت من  % 13

 

جميع ومراقبته إخالالت �عّلقت أساسا بتقديرات التّ وجود ة تّمت مالحظ ،و�� هذا اطار
تقديرات انتاج املعّدة من قبل الوزارة امل�ّلفة  فقد تّم الوقوف ع�� اختالف .واملنح املسندة �� الغرض

إّال  2013-2012لم تمّثل خالل موسم  ال�يات املجّمعة ع�� الصعيد الوط�ي الكميّ مقارنة  ببالفالحة 
وقد أرجعت مصا�ح . 2012-2011بالنسبة إ�� موسم  % 45من تقديرات انتاج مقابل  % 56حوا�� 

اختالف إ�� اس��الك الذا�ي للفالح من ا�حبوب والبذور وعزوف �عض املزارع�ن عن هذا الوزارة 
1T16Fجميع�سليم منتوجهم من ا�حبوب إ�� مراكز التّ 

(2)
1T  ملواز�ةال��ر�ب والتجارة ا �يباإلعافة إ�� تنامي ظاهر. 

 

لوحظ �عّدد حاالت ا�جمع ب�ن صفة مجّمع ل�حبوب وصفة صاحب مطحنة دون تأم�ن و 
الذي  أحد املجّمع�نمن مخاطر تزو�د الديوان بكميات من ا�حبوب من قبل  إجراء رقاعي مالئم ل�حّد 

من (وتبلغ اسعار املخّفضة . مطحنة بأسعار مخّفضةصاحب سبق له أن اقتناها من الديوان بصفته 
تباعا ما قيمته  2013مارس  05ن بتار�خ بالنسبة إ�� القمح الصلب والقمح الل�ّ ) الديوان إ�� املطاحن

ع�ن ا�خواص إ�� الديوان ع�� التوا�� �� حدود ق مقابل سعر بيع من املجّم /د 15,050ق و/د 27,111
1T17Fق/د 51,242ق و/د 66,675

(3)
1T .بخلط  قام جّمع�نفع�� سبيل املثال وقف الديوان ع�� أّن أحد امل

مطحنة صاحب بصفته من الديوان دة ال�ي اقتناها ا�حبوب املحلية ال�ي تو�� تجميعها با�حبوب املوّر 
� الديوان إحالة امللف تو�ّ تبعا لذلك ونظرا لوجود قرائن حول ارت�اب جر�مة تحّيل و . بأسعار مخّفضة

  .ع�� القضاء

 

دها زن بمنحة خزن مقابل احتفاظها و�عهّ جميع وا�خع مؤسسات التّ تتمتّ  ،ومن جهة أخرى 
مستوى املخزون ب هذه املؤّسساتة أشهر بناء ع�� تصر�ح ة ستّ بصيانة ومداواة ا�حبوب املجمّعة ملّد 

                                                           
(1)

 .املصدر إدارة ال��و�د بالديوان 
(2)

 .ال تتوفر لدى وزارة الفالحة إحصائيات حول حجم اس��الك الذا�ي للفالح من ا�حبوب والبذور  
(3)

من  ار العادية إلحالة ا�حبوب من قبل الديوان طبقا لسوامر املوسمية املتعلقة بتعي�ن سعر ا�حبوب و�كيفية دفع أثما��ا وخز��ا وإحال��ا تت�ون اسع  
إحالة صا�� ق السعر اسا�ىي أو سعر التدخل واملنحة استننائية للتسليم السريع وفارق احالة ا�خام ل�حبوب الذي يت�ون بدوره من منحة ا�خزن وفار 

  ".صندوق التجه�� لديوان ا�حبوب"ومبلغ �عديل مصار�ف النقل ومبلغ مخصص �حساب م��انية ديوان ا�حبوب تحت عنوان 
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ال يمكن له  أّنهف ع�نر لدى املجّم و�� غياب رقابة ناجعة من قبل الديوان ملتا�عة املخزون املتوفّ . الد��
ع و�التا�� من ر ب�ل مركز أو خزان تا�ع ل�ل مجّم ملخزون الفع�� املتوفّ من مستوى ابصفة حينية د التأّك 

 . مدى استحقاق مبلغ املنحة املطلوب

 

تّم الوقوف ع�� �عض اخالالت شابت مراقبة جودة ا�حبوب املحلية من  ،�� سياق متصلو
ع�ن ند شراء املجّم عي�� ععملية التّ  لوحظ أّن فقد . شأ��ا التأث�� سلبا ع�� استحقاق مبالغ التعو�ض

مخابر تا�عة للمجّمع�ن ودون  حيث يتّم القيام ��ا ��لشفافية الالزمة إ�� ال�حبوب من الفالح�ن تفتقر 
الفوارق ب�ن السعر املحّدد من قبل املجّمع والسعر ا�حقيقي عند إعادة  يفّسر حضور الفالح، وهو ما 

 �� نتائ  تحاليل ا�حبوب املباعة من قبل الفالح�نو�الرجوع إ�� اع��اعات ع. عي�� من قبل الديوانالتّ 
بأحد املجّمع�ن  قت�علّ  �ام� % 43تبّ�ن أّن  ،2013سنة �� حالة  244جميع والبالغ عددها راكز التّ إ�� م

ما من شأنه أن وهو  إلفراطه �� احتساب �سب ا�حبوب املبّقعة )دةمصرف ا�خدمات الفالحية املتعّد (
 . � �افة مستحقاتهع� الفالح حصول ال يضمن 

 

ى إ�� ارتفاع م�حوظ ا أدّ مع �ساقط امطار مّم  2011تزامن موسم حصاد  ،و�� نفس اطار
توقيف العمل بنظام التنقيصات بصفة  مّما انجّر عنهن ابتة �� القمح الل�ّ �� �سب ا�حبوب النّ 

د ع�� م��انية .م 1,120 هدر تمو�ل ا�ع�اس املا�� اعا�� وق استننائية ع�� هذا العنصر ع�� أن يتّم 
أّن مبالغ الفوات�� التكميلية  إالّ  .لفائدة ديوان ا�حبوبللغرض وزارة الفالحة بواسطة منحة �سند 

املبلغ املرصود  تتجاوز د .م 5,070ع�ن ا�خواص والبالغ قيم��ا ا�جملية الواردة ع�� الديوان من املجّم 
 من قبلدات تثبت قيمة املبالغ ال�ي تم صرفها ؤ�ّ مغياب  ��صرف هذه املبالغ تّم و  .لفائدة هذا اجراء

1T18Fإ�� الفالح�ن ع�ناملجّم 

(1)
1T .من قبل  ةلغ املطلو�اإ�� عدم فتح اعتماد �� املب وقد أّدت هذه الوععية
1T19Fمصا�ح وزارة الفالحة

(2)
1T  د كدين متخلّ  2012د بالقوائم املالية للديوان لسنة .م 5,070و��جيل مبلغ

 .ابتةن اجراء استننائي ل�حبوب النّ بذمة الدولة �عنوا

 

 تور�د ا�حبوب 1-2

 

2013-2009ات ا�حبوب املوّردة خالل الف��ة بلغت كميّ 
          مليون طن بقيمة  8,632ما جملته  

سعر الشراء التعاقدي للطن الواحد من سنة إ�� أخرى  معّدلن عدم استقرار وقد تب�ّ . د.م 2.559,800
1T20Fن�عنوان القمح الل�ّ  ّدلعهذا امل ارتفع حيث

(3)
1T 1والقمح الصلبT21F

(4) 
1T1والشع�� العلفيT22F

(5)
1T  ��ع�� التوا�� بحوا

                                                           
(1)

 .بطاقات الّتعي�� ال�ي تّم ع�� أساسها خالص املجّمع للفالح و�طاقات ا�خالص 
(2)

توزيع الكمّيات حسب ا�جهات وعدد املنتفع�ن وال�لفة ا�حقيقية وال�لفة املنخفضة إ�� ح�ن توف�� ملف يت�ّون من كمّيات القمح املنتفعة باإلجراء و  
 .والفارق بي��ما

(3)
 .2012دوالر الطن خالل سنة  301و 2011دوالر للطن خالل سنة  322و 2010دوالر للطن خالل سنة  221 
(4)

 .2010ر للطن خالل سنة دوال  304و 2011دوالر للطن خالل سنة  432و 2012دوالر للطن خالل سنة  396 
(5)

  .2010دوالر للطن خالل سنة  208و 2011دوالر للطن خالل سنة  295و 2012دوالر للطن خالل سنة  303 
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سعر شراء  معّدلالطن الواحد من الشع�� العلفي من  سعر شراء معّدلواق��ب  .% 54و  % 9و % 48
ر دوال  2بقيمة  2012ن خالل الثالث سنوات اخ��ة ليتجاوزه خالل سنة الطن الواحد من القمح الل�ّ 

 . للطن الواحد

 

قت بتحديد �� ا�حبوب املوّردة من الوقوف ع�� مالحظات �علّ  التصّرفومّكن النظر �� 
 .ور�دو�ت�اليف التّ  دو�ال��ّو ا�حاجيات 

 

 دةتحديد ا�حاجيات واـ��ّود با�حبوب املوّر  -

 

�عض ثمنا املقّدمة من قبل  العروض اقّل ب أحيانامن انتفاع  ا�حبوب ديوانلم يتمّكن 
العرض  ثمن تجاوز  ،فع�� سبيل املثال. بقائمة املزّودين املتعامل معهم �سبب عدم إدراجهماملزّودين 

الثمن الذي  2013سنة  خاللت ال�ي تّم  دوليةال اتستشار إحدى ا الذي تّم اختياره بالنسبة إ�� 
ارتفع  و�فارق جم��الواحد  للطن دوالر  1,49 بمبلغ بالقائمة املذ�ورة درجاملغ�� دين املزّو  اق��حه أحد

ا يمّكن الديوان من تدعيم لقائمة املزّودين مّم  حي�ن املستمرّ لذا تو�ىي الدائرة بالتّ  .دوالر 74.500 إ��
قليص التّ ومن ور�د غط ع�� ت�اليف التّ الضّ �التا�� من اثمان و  أفضلا�حصول ع��  منو املنافسة 

 . الّدعممن نفقات 

 

اليات ال�ي واجهها الديوان بخصوص جودة ال�حنات املتأّتية من جهة أخرى، ورغم اش�
إ��  2014بداية سنة ة من من استئثار خالل املّد  همعه مّما مّكن التعاملواصل فقد من أحد املزّودين 

  .ات املوّردة من القمح الصلبمن الكميّ  % 70بـنسبة  2014مو�� نوفم�� 

 

عمان تا�عة عمليات ال�حن و موا�ي اجنبية و جودة ا�حبوب باملراقبة مالديوان  و�ؤّمن
�� هذا اطار و .شر�ات مراقبةإ�� ال�جوء ب وذلكمطابقة جودة ا�حبوب املوّردة للمواصفات الفنّية 

يمّكن مّما لم  عند اقتضاء تحيينه لم يتّم وفق كراس شروط خاص يتّم  تور�د ا�حبوبتبّ�ن أّن 
من أفضل اسعار بالسوق بالنسبة إ�� تور�د القمح الصلب ت من استفادة �� �عض ا�حاال الديوان 

1T23Fالعاملية دون التأث�� ع�� املنتوج ال��ائي

(1)
1T . ّ�ة مع ادارات الفنيّ  الّتنسيقب 2014سنة  ��� الديوان ول�ن تو

1T24F�ذا الكراس�إدراجها  ال�ي يتعّ�نحي�ن ة �� الزراعات الك��ى تحديد مواعع التّ املختصّ 

(2)
1T م يتّم إّال أّنه ل 

 .ع�� أنظار �جنة الشراءات للمصادقة عليه مشروع التحي�ن عرض 2014إ�� مو�� جو�لية 

 

                                                           
(1)

 .2014جانفي  09محضر جلسة عمل بتار�خ  
(2)

 .2014جانفي  22مذكرة موجهة إ�� �جنة الشراءات بتار�خ  
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مع ��جيل فوارق ملطاحن إ�� اتبّ�ن تقارب جودة ا�حبوب املوّردة عند التفريغ وعند البيع و 
 نجّر ع��ا تنقيصات �� سعر احالة عند البيعتحبوب ا�ة �� عنصري التفرقع وشوائب هاّمة خاصّ 

بخصوص  الّدعمتقدير املبالغ ال�ي تّم تحميلها ع�� منظومة  لفر�ق الرقابةولم يتسّن . للمطاحن
ال�حنات ال�ي �ّجلت اختالفا هاّما �عنوان مراقبة ا�جودة عند ال�حن وعند التفريغ باعتبار أّن 

وارتفعت . ء وعند البيعإعداد موازنة جودة ا�حبوب املوّردة عند الشرا �ادارة امل�ّلفة با�جودة ال تتو�ّ 
النسبة السنو�ة للتحاليل ال�ي تجاوزت ف��ا �سبة التفرقع السقف اق�ىى  2013-2009خالل الف��ة 

1T25F % 28,13و % 44و % 78,57و % 68,18و % 28,57ع�� التوا�� إ�� 

(1)
1T  ا حرم الديوان من انتفاع مّم

 .بتنقيصات إعافية ع�� سعر الشراء عند التور�د

 

يقوم بتور�د ا�حبوب بطر�قة الشراء ه بأنّ �� هذا ا�خصوص ن ا�حبوب أفاد ديواو 
نات مأخوذة بميناء نوعية عند ال�حن و�التا�� ال يمكن اعتماد نتائ  التحاليل املجراة ع�� عيّ /كمية

نات املأخوذة عند ال�حن وذلك الختالف العّينات املمّثلة بميناء التفريغ ومقارن��ا بنتائ  تحليل العيّ 
 .ن والتفريغال�ح

 

  ت�اـيف تور�د ا�حبوب -

 

مختلفة ع�� غرار املعاليم الديوانية  أعباءل منظومة التعو�ض عند تور�د ا�حبوب تتحّم 
الديوان �عنوان  نفقاتوشهدت . التحاليل �لفةومصار�ف ال�حن وال��صيف والعموالت البنكية و 

 املعاليم وتمّثل. % 19 معّدلب 2013-2009 سنو�ا خالل الف��ة ارتفاعااملصار�ف املوظفة ع�� الواردات 
يتّم اس��جاعها  د.م 178,825ما قيمته  2013لتبلغ �� سنة املصار�ف  من هذه % 95الديوانية حوا�� 

1T26Fالصا�� الّدعموقد تطّور . لفائدة م��انية الدولة

(2)
1T  13,75بما �سبته  2013-2009خالل الف��ة %. 

 

� و�تو�ّ  .بمساعدة خب�� عد��حبوب املفّرغة من السفن ا� اتوزن كميّ ا�حبوب ديوان و�راقب 
إّال أّن . مطالبة الناقل البحري بالتعو�ض%  0,5يتجاوز �سبة  ةماملستل اتعند وجود نقص �� الكميّ 

طرح التعو�ضات املستخلصة سواء بال��ا�ىي أو بالتقا�ىي من ت�اليف منظومة ب يقمالديوان لم 
ما  2012-2009وتجاوزت هذه املبالغ املستخلصة خالل الف��ة . �ةالتعو�ض واعت��ها عناصر غ�� تجار 

1T27Fد.م 12قيمته 

(3)
1T. 

 

                                                           
(1)

 مهمة مراقبة �جودة القمح الصلب املورد عند ال�حن 32و 25و 28و 44و 21من مجموع ع�� التوا��  9و 11و 22 
(2)

 .معاليم الديوانية -الدعم  
(3)

 .لفر�ق الرقابة 2014و 2013لم يتم توف�� املبالغ املستخلصة �عنوان سن�ي  
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السكك  أو الشاحنات  عن طر�ق ،نقل ا�حبوب ب�ن مراكز وخزانات ديوان ا�حبوب و�تّم 
ا�حبوب املوّردة من ا�خزانات املينائّية إ��  نقلبوسائله ا�خاصة  اكما يتوّ�� الديوان أحيان. ا�حديدّية

ورغم انخفاض �لفة نقل القنطار ع�� . كز وا�خزانات املحورّ�ة أو تحو�لها ب�ن ا�خزانات املحورّ�ةاملرا
ال  فىي) 2013ق �� /د 1,186(مقارنة بالنقل ع�� الشاحنات ) 2013ق �� /د 0,861(السكك ا�حديدّية 

سوى  2012 من قبل الديوان حيث لم �شمل �� سنةلنقل ا�حبوب وسيلة اك�� استعماال التمّثل 
ول�ن أوصت �جنة . 2013 سنة �� % 10,6من الكميات املنقولة وتراجعت هذه النسبة إ��  % 11,6

بإنجاز دراسة مش��كة ب�ن الوزارة امل�لفة بالنقل والديوان والشركة  2010سنة العمل الوزار�ة منذ 
ة بمناطق انتاج قصد توسيع ر�ط النقل ع�� السكك ا�حديديالتو�سية للسكك ا�حديدية الوطنية 

 .إنجاز هذه الدراسة 2014واس��الك وعبط ا�حاجيات من العر�ات، فإّنه لم يتم إ�� غاية أكتو�ر 

 

 اـز�  اـنبا�ي -2

 

أّثر تأخ�� الديوان �� فتح اعتمادات البنكية سلبا ع�� استخالصه �خطايا التأخ�� من 
بلغت هذه ا�خطايا ��  ،فع�� سبيل املثال. التأخ��بة عن هذا كهم بحقوقهم امل��تّ املزوّدين نظرا لتمّس 

را ذلك بتحّمله خسائر قدرها رفض املزّود خالصها م�ّ�  2012د �� شهر د�سم�� .أ 40إحدى الصفقات 
كما . إخالل الديوان بال��اماته التعاقدية بخصوص فتح اعتماد البن�ي �� اجال عن ناتجةد .أ 182

يوما  14يوما و 28 ع�� التوا�� بما قدرهبالنسبة إ�� �حنت�ن اعتمادات  نت  عن تأّخر الديوان �� فتح
ن خالص املبالغ املفوترة من قبل الديوان �عنوان خطايا �ن املعنيّ يمن اجل التعاقدي رفض املزّود

 .ألف دوالر 212بأك�� من  واملقّدرةالتأخ�� وطالبا �� املقابل الديوان بخالص اعباء ال�ي تحّمالها 

 

أن تف�ىي حسب محاعر �جنة الشراءات إ�� عدم تمّكن الديوان  ،وععّيةومن شأن هذه ال
ر سلبا ع�� مصداقّيته سابق، وأن تؤثّ المن إعادة استقطاب عدد من املزّودين �ان يتعامل معهم �� 

تفاقم إش�الية ععف املشاركة �� طلبات ومن شأ��ا أيضا أن �ساهم ��  تجاه مزّوديه ا�حالّي�ن
غط ع�� ت�اليف الضّ  ال�ي �ساعد ع��عروض أفضل الإم�انية ا�حصول ع�� من يقّلص  بماعروض ال

 .الّدعم

 

 اـسكر -3

 

قت أساسا �سياسة مّكنت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� عدد من النقائص �علّ 
عند ومراجعة كراسات الشروط ومراقبة ا�جودة التو��ىي للتجارة الشراءات املّتبعة من قبل الديوان 

 ماّدةف �� قة بالتصرّ املتعلّ صار�ف املالتور�د من شأ��ا التأث�� سلبا ع�� ت�اليف التور�د و�التا�� ع�� 
 .الديوان اي يتحّمله�ال السكر 
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ة السكر � املزّودين بصفة آلية تطبيق �سبة الز�ادة أو النقصان �� كميّ تّم الوقوف ع�� تو�ّ و 
إ�� تحّمل الديوان  وععّيةوقد أفضت هذه ال. ر اسعارحسب تطوّ  % 5ابيض التعاقدية والبالغة 

مراجعة هذه النسبة منذ  ولم يتّم . د.أ 820 بلغت حوا�� 2013-2009ل�لفة إعافية خالل الف��ة 
. ر اسعار عند التسليمور�طها بنسق تطوّ  1997إدراجها بكراس الشروط ال�ي تّم إعدادها �� سنة 

وأفاد الديوان ��ذا ا�خصوص . لفائدة مزّودي الديوان م�ّ�ر تّم إسناده غ�� ويعت�� هذا الهامش امتيازا 
��  % 5ة بنسبة جاه عدم قبول الز�ادة �� الكميّ بأّنه سيتو�� النظر �� إم�انية تنقيح كراس الشروط باتّ 

 .حالة تراجع اسعار العاملية قبل ف��ة �حن البضاعة

 

غم من أّن كراسات الشروط تمّكن ع�� الرّ ، و ملادة السكر ق بالنقل البحري وفيما يتعلّ 
شراء واصل اليقوم بإبرام عقود  هالديوان من اختيار طر�قة الشراء واصال أو ع�� ظهر السفينة إّال أنّ 

وأفاد الديوان . إ�� ميناء التفريغ منذ تثبيت الشراء ودون إعمال املنافسة بخصوص �لفة النقل البحري 
تثبيت �لفة النقل البحري من ن يمّك س مّماالسكر �� حاو�ات  ماّدة�د ة تور بأّنه بصدد دراسة إم�انيّ 

 .�نوإجراء مناقصة لتشر�ك الوسطاء البحر�ّ 

 

مراقبة جودة السكر ابيض عن طر�ق شر�ات دولية يتّم �عيي��ا من  من جهة أخرى، تتّم و 
ع�� هذا  التصّرف ومن شأن. طرف الديوان دون إعمال املنافسة و�تحّمل املزّود ت�اليف التحاليل

أفضت التحاليل ال�ي أنجزت باملخ�� املركزي  فقد .سلبا ع�� مصداقّية نتائ  التحاليل أن يؤّثر  النحو
1T28Fبخصوص درجة استقطاب

(1)
1T 1إ�� وجود حاالت بنسب أقلT29F

(2)
1T أقصاها من النسب التعاقدية بلغ             

تجاه املزّودين وشر�ات الّالزمة جراءات ا  باّتخاذ الديوان قيامما يفيد غ�� أّنه لم يتبّ�ن . درجة 99,40
بما تفعيل املنافسة �مصار�ف مراقبة السكر قبل ال�حن و بتحّمل  مستقبالالديوان �عّهد و  .املراقبة

  . من تفادي مثل هذه الوععيات هنمّك ي

 

 املواد اساسية املدعمة �� مبيعات اـتصّرف - ب

 

ل إ�� تحّم  أحيانا تخالالت أدّ إلنبا�ي والسكر شاب التصرف �� مبيعات ا�حبوب والز�ت ا
 .�ان باإلم�ان تفاد��ا ت�اليف إعافيةالدعم منظومة 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .خاصية فنية ملاّدة السكر ذات عالقة بدرجة بياعها 
(2)
بتار�خ " بوسنة"والباخرة  27/02/2012بتار�خ " �اب يورك"وع�� الباخرة  09/11/2010بتار�خ  Sargodha ع�� غرار ال�حنة الواصلة ع�� الباخرة 
 15/11/2013بتار�خ " Angela" والباخرة  09/11/2013بتار�خ " Glorioussunrise" والباخرة 20/09/2013



19 

 

 ا�حبوب -1

 

1T30Fبلغت مبيعات ا�حبوب

(1)
1T  ما و  مليون قنطار  104,252ما جملته  2013-2009خالل الف��ة

و�الرجوع إ�� طاحن و�خصوص املبيعات إ�� امل. ق/د 25,3 قدره سعر فردي معّدلد و�.م 2.631قيمته 
1T31F"مجموعة ب�خ��ية"توزيع املبيعات حسب ا�حرفاء وحسب نوعية ا�حبوب استأثرت 

(2)
1T  خالل سنة

تّجار اعالف  ، فيما استأثر)% 23(ن والقمح الل�ّ ) % 37(بأع�� حّصة من مبيعات القمح الصلب  2013
ت �عّلقت أساسا �سعر البيع وقد تّم الوقوف ع�� مالحظا. العلفيمن مبيعات الشع��  % 80 بحوا��

 .املخّفض للمطاحن

 

إ�� ق من قبل الديوان /د 26,687سعر بيع القمح الصلب املح��  معّدل 2013سنة  ���لغ و 
�عنوان طة ق مقارنة �سعر البيع املخّفض نتيجة جودة متوّس /د 0,325تنقيص قدره بملطاحن ا

سعر بيع القمح  معّدلو�لغ . عي�� عند البيعلتّ ا�خاصيات الف��يائية والتكنولوجية املعتمدة �� سلم ا
ق مقارنة �سعر البيع املخّفض نتيجة /د 0,328قيمة تنقيص قدرها  معّدلق ب/د 19,721ن املح�� الل�ّ 

 .% 4,7ر بـحوا�� ارتفاع النس�ي �� عنصر شوائب ا�حبوب املقّد 

 

ة دون أن يتبّ�ن ما يفيد هة إ�� ميناء سوساقتناء �حنات موّج  2014سنة  ��� الديوان وتو�ّ 
ما ستتحّمله منظومة التعو�ض مع ع�� مستوى ت�اليف النقل  للر�ح املتوقعقيامه بدراسة مقار�ة 

سعر البيع املخّفض بالنسبة إ��  وتراوح. جراء خاصإفراد البيع املباشر بإودون �عنوان التنقيصات 
قيمة تحميل منظومة التعو�ض  مّما انجّر عنه ق/د 25,866وق /د 23,494 ب�نالقمح الصلب 

سعر البيع  معّدلكما تبّ�ن أّن . 2013-2009الف��ة د �عنوان .أ 35,187 أقصاهابلغ التنقيصات 
الف��ة سعر البيع �جملة املبيعات خالل  معّدلمن  املخّفض بالنسبة إ�� طر�قة البيع املباشر أقّل 

ق /د 3إ�� حوا��  2009�� سنة مة الّدعم الذي تّم تحميله ع�� منظو  حيث وصل هذا الفارق املذ�ورة 
 .بالنسبة إ�� رصيف سوسة

 

�� �سبة  بدون موجب بفارق إيجاعي 2013سنة �� إحداهّن تمّتعت مقارنة ببقية املطاحن و 
و�لغت د  0,173 السعر الفردي للقنطار بما قدره معّدلنت  عنه فارق �� ق /د 0,187التنقيصات قدره 

  .د.أ 175,864 ارق لهذا الف القيمة ا�جملية
 

                                                           
(1)

 ).2013-2009(قاعدة بيانات ادارة الفرعية للبيوعات   
(2)

 .�سية لدنتاج الغذائي وشركة إنتاج املواد الغذائية با�جنوب بصفاقس و مطاحن الوسط والساحل املتجمعة و املطاحن الك��ى بنابلالشركة التو   
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ا�حرص ع�� تحس�ن جودة ا�حبوب مز�د  إ�� فإّن الديوان مدعوّ  ،وإزاء هذه الوععيات
بخصوص  همراجعة الهوامش املخّولة ل لم تتّم فية عند البيع خاّصة وأّنه لتال�� الت�اليف اعا

فة دت الوزارة امل�لّ وقد أفا. 2008سنة منذ املحلية ا�حبوب و  1996منذ سنة مبيعات ا�حبوب املوّردة 
دة اطراف ع�� مستوى �عث �جنة متعّد أقّر  2015�� مارس املنعقد وزاري الجلس أّن املببالتجارة 

 .ديوان ا�حبوب وتحيي��ا عند الضرورةإ�� اجعة ت من الهوامش ا�حقيقية الرّ وزارة الفالحة للتثبّ 

 

 اـز�  اـنبا�ي -2

 

عليب خالل الف��ة إ�� شر�ات التّ  للز�ت بيعها ال�ي يتوّ�� الديوان الوط�يات شهدت الكميّ 
��  % 3,6و�� الشمال  % 2سنوي تراوح حسب ا�جهات ب�ن  معّدلرا بتطوّ  2013إ��  2009ة من املمتّد 

 205إ��  20082009-وسم املد �� .م 117 ارتفع مجموع اعباء �عنوان دعم الز�ت النبا�ي منو  .ا�جنوب
2014انطالقا من سنة تقّرر و . 20122013-املوسم  ��د .م 254وإ��  2011-2010املوسم  ��د .م 1T32F

(1)
1T 

تّم انطالق �� و  ،ألف طن 165�� حدود  املدّعمعبط سقف أع�� ملبيعات الديوان من الز�ت النبا�ي 
1T33Fاملدّعمالعمل بنظام ا�حصص ع�� مستوى وحدات �عليب الز�ت النبا�ي 

(2)
1T  وتوزيع ا�حصص باالعتماد

 . بالتوزيع ل�ل معلّ ع�� طاقة انتاج و 

 

ع�� مرحلت�ن، أعباء  2014سعر احالة �� سنة تحّملت منظومة التعو�ض جراء مراجعة و 
1T34Fطن/د 30,702وطن /د 19,737 ع�� التوا��إعافية قدرها 

(3)
1T ابقاء ع�� نفس سعر البيع للعموم  مع

 .د سنو�ا.م 5ما يفوق  الّدعموهو ما سيحّمل منظومة 

 

 اـسكر  -3

 

           د إ��.م 115,427 من 2013-2011السكر خالل الف��ة  اّدةا�جم�� مل عمالّد تراجع 

السكر من  ماّدةللطن من  الّدعموتطّور حجم . سعار باألسواق العامليةا د نتيجة النخفاض .م 38,395
 د للطن 258ع�� التوا�� إ��  2013و 2012لي��اجع �� سن�ي  2011د �� سنة  310 إ�� 2009د سنة  43

 .د للطن 105و

 

 2013ارتفع خالل سنة الذي ه لالس��الك اسري وّج املدعم الالسكر إ��  ماّدةع دعم و�توّز 
�عنوان دعم وتتحّمل الدولة . د.م 11بلغ حوا�� الذي  نا��وّجه لالس��الك الصّ املدعم الد وإ�� .م 28إ�� 

 .2011 �� سنة طن/د 269مقابل  2013�� سنة  طن/د 66 الصناعي�ن ما قدره

                                                           
(1)

 .2014مارس  18بتار�خ  151 حسب مراسلة وز�ر التجارة عدد 
(2)

 .2014أوت  15مراسلة ادارة العاّمة للمنافسة وابحاث اقتصادية بتار�خ  
(3)

 .2014نوفم��  13مراسلة وز�رة التجارة والصناعات التقليدية إ�� الغرفة الوطنية ملعل�ي الز�وت النباتية بتار�خ  



21 

 

مبيعات �قت بمتا�عة ملفات ا�حرفاء و نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص �علّ ّك مو 
ف عن النشاط فقد واصل الديوان تزو�د �عض ا�حرفاء وا�حال أّ��م صّرحوا بالتوقّ . السكر ابيض

بما  2013د�سم��  31ماي إ��  غّرة ال�ي تّم تزو�دها خالل الف��ة املمتّدة منع�� غرار إحدى الشر�ات 
بما  2014إ�� حدود أفر�ل ار أحد التّج تزو�د  واصلتكما . د.أ 62,215طن من السكر بقيمة  70,3قدره 
 .ف �شاطهرغم توقّ  د.أ 55,755 ةقيمبطن  63قدره 

 

د للطن عوعا عن  929�ن �سعر قة للصناعيّ أكياس ممزّ �� يتّم بيع السكر  ،ومن جهة أخرى 
خالل املباعة ات و�لغت الكميّ . دون استناد إ�� نص ترتي�ي )2014�لية جو  غرة قبل( د للطن 955

 ا انجّر عنه نقص �� إيرادات الديوان تقّدر بحوا��طن مّم  3905ما قدره  2013 -2011سنوات 

إبرام اتفاقية مع الشركة التو�سية للسكر  �س�� إ��بأّنه ��ذا ا�خصوص وأفاد الديوان  .د.أ 101,530
للمنافسة وابحاث اقتصادية قصد  العاّمةات وأّنه توّ�� مراسلة ادارة هذه الكميّ  إلعادة تكييس
 .نف من السكر عمن هي�لة اسعارإدراج هذا الصّ 

 

تّجار ا�جملة ع�� شراءات املساحات التجار�ة الك��ى  إ��تطبيق سعر احالة  و�توّ�� الديوان
التا�� �ح وتتمّتع بمّما يجعلها تجمع هامش�ن من الرّ  س��لكإ�� املتقوم ببيع السكر مباشرة  وال�ي

لمساحات لالسكر  ماّدةومن شأن فوترة . �� أسعار الشراء من الديوان دون موجبإعا�� تخفيض ب
ار التفصيل أن يوّفر للديوان عائدات إعافية تمّكنه من التقليص من التجار�ة الك��ى �سعر البيع لتّج 

بالنسبة د .أ 254,456 يرادات اعافية ال�ي �ان باإلم�ان تحقيقها حوا��وتبلغ ا  .خسائره امل��اكمة
أّنه تّمت مراسلة  �� هذا الصدد وأفاد الديوان .2013بالنسبة إ�� سنة د .أ 277,650و 2012لسنة 

السكر من الديوان إ��  ماّدةللمنافسة وابحاث اقتصادية لتحديد سعر إحالة  العاّمةادارة 
 .التجار�ة الك��ى املساحات 

 

 املبيعات لفائدةق ع�� �سعر احالة املطبّ � الديوان إنجاز مبيعات لفائدة تجار مختلف�ن وتو�ّ 
  .اطن 50و اطن 35,55 ات بلغت ع�� التوا��بكميّ  2013و 2011خالل سن�ي تجار ا�جملة 

  

 �� املخزون اـتصّرف -ج

 

الوقوف  الشأنوقد تّم �� هذا . ةاملدّعمية �� مخزون املواد اساس التصّرف� الدواو�ن تتو�ّ 
 . ع�� مالحظات �عّلقت أساسا بظروف ا�خزن و�ت�و�ن املخزون احتياطي

 

إ�� تدّ�ي أحيانا جميع وا�خزن فبخصوص مخزون ا�حبوب، أّدى ععف الطاقة الوطنية للتّ 
إ�� خزانات أخرى  بنقلهاالديوان إ�� اسراع  اعطر جودة ا�حبوب أثناء ف��ة خز��ا أو فسادها وهو ما 
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ة من كميّ إ�� ما تّم بالنسبة ع�� غرار  وتحّمل �لفة نقلها أو إ�� بيعها بأسعار منخفضة أو إ�� إتالفها
  160,80ر بحوا�� قّد متازة تُ املذور البمخزون القمح الصلب و 

ُ
وقد أبرزت . وسصيبت بحشرة الّس قنطار أ

عي�� الراجعة بالنظر إ�� الديوان �خزانات ومراكز ومخابر التّ  بةفر�ق الرقااملعاينات امليدانية ال�ي قام ��ا 
1T35Fبواليات تو�س الك��ى و�ن�رت و�اجة واملهدية وصفاقس

(1)
1T  ّبأغلب  ��ا املستمرّ غياب املسابر الية أو �عط

عي�� وال يضمن بالضرورة خزانات الديوان وهو ما يدّعم تأث�� تدّخل العنصر البشري خالل عملية التّ 
ر البنية اساسية مركز جبل ا�جلود بالصيانة رغم توفّ د عدم �عهّ كما تّمت معاينة . ة املعامالتشفافي

غط ع�� من الضّ  الديوان أن يمّكنلهذا املخزن استغالل امثل ومن شأن  .وأهمية موقعه اس��اتي��
واّت�ح  .ا�حديدية للسكك باعتبار قر�ه من املطاحن وارتباطه بخطّ و�لفة الّدعم �لفة نقل ا�حبوب 

جودة ا�حبوب  ع��أث�� سلبا ا�ي رادس و��� القصعة مّما من شأنه التّ قدم وتآ�ل ا�خاليا ا�خرسانية بخزّ 
ر طاقة خزن �ا توفّ ة وأ�ّ ل العاجل لصيان��ا خاصّ �ستوجب التدّخ  وهو ماالّدعم ع�� �لفة و املخّزنة 
1T36Fألف قنطار 840تقّدر بحوا�� وطنية 

(2)
1T . 

 

لثالثة أشهر من  الضروري فرغم ارتفاع �لفة املخزون  املدّعم، الز�ت النبا�يب قيتعلّ وفيما 
فإّن منظومة التعو�ض ال تتكّفل إّال باألعباء املالية  2014مو�� أكتو�ر د �� .م 60إ�� ما قدره اس��الك 

احتياطي  املخزون الذي يتجاوز قيمة املخزون قيمة وال تقوم البنوك بتمو�ل .د.م 52قيمة بملخزون 
 2013نوفم��  20وزار�ة بتار�خ العمل الجلسة خالل املوعوع  هذا تناول ول�ن تّم . و�عت��ه مكشوفا بنكيا

 .احتياطي مراجعة �لفة املخزون 2014لم يتم إ�� مو�� أكتو�ر فإّنه 

 

20141T37Fد�سم��  غرةإ�� لم تتّم و 

(3)
1T  مراجعة �سبة الضياع عند تكر�ر الز�وت النباتية ا�خام

1T38Fحيث تّم ابقاء ع�� العمل بالقاعدة املعتمدة منذ السبعينات

(4)
1T  جنة لدراسة �سبة " حداثإرغم�

1T39F"ر الضياع �� مرحلة اس��جاع الز�ت املكرّ 

(5)
1T وتدعو الدائرة اطراف . للنظر �� مراجعة هذه النسبة

ع�� لنظام طلب العروض فيما بي��ا لتجاوز الصعو�ات ال�ي حالت دون اعتماد الف الّتنسيقاملعنّية إ�� 
و�ذكر �� هذا الصدد أّن  .كر�رة ل�لفة التّ بدم  عنصري �سبة الضياع والنقل عمن العناصر التنافسيّ 

أسعار العروض املالية ال�ي تّم تقديمها عمن تجر�ة طلب العروض للتكر�ر ال�ي تّمت  معّدل اعتماد
20141T40Fخالل سنة 

(6)
1T طن باملقارنة مع �لفة التكر�ر /د 37ره �ان من شأنه املساهمة �� توف�� ر�ح قد

 .د.م 6 بحوا��ر�ح سنوي �� تحقيق و 2014والنقل قبل د�سم�� 
                                                           

(1)
جبل ا�جلود وخزان بوشماوي �عسان وخزان   CCGCوخزان ) مينائي(منو�ة وخزان ب�� القصعة وخزان رادس  CCGCخزان بن سدر�ن ا�جديدة وخزان  

 .باجة وخزان صفاقس ومراكز خزن جبل ا�جلود والسيجومي وا�جم وخزان) مينائي(بن�رت 
(2)

 .ألف قنطار نظرا لعدم صلوحية �عض ا�خاليا ا�خرسانية بخزان ب�� القصعة �خزن ا�حبوب 660ال يتم استغالل سوى طاقة خزن تقدر بحوا��   
(3)

 .معادلة التكر�ر و�التا�� �� �سبة الضياع نقطة �� 0,5الذي قلص بنسبة  2014نوفم��  19مقرر وز�رة التجارة بتار�خ  
(4)

 ).x 2+ (2حموعة = �سبة الضياع (( 
(5)

عمال بتوصيات الدائرة  2014نوفم��  19ومقرر وز�رة التجارة بتار�خ  2004جو�لية  28بمقت�ىى مقرر الرئيس املدير العام للديوان الوط�ي للز�ت بتار�خ  
 .ق العام للتعو�ضا�خاص بالصندو  2003عمن تقر�رها السنوي 

(6)
 .��تّم إعالن طلب العروض اول غ�� مثمر وتتّم حاليا إعادة النظر �� بنود كراسات الشروط قصد تجاوز الصعو�ات ال�ي اع��عت التجر�ة او  
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�سهر الديوان التو��ىي للتجارة ع��  ،ولضمان استمرار�ة تزو�د السوق  ،وع�� صعيد آخر
. ةوفرّ املبيعات وع�� طاقة ا�خزن املت معّدلالسكر اعتمادا ع��  ماّدةت�و�ن مخزونات احتياطية من 

قت أساسا بجرد مخزون السكر ا�خام وتكر�ره من شأ��ا التأث�� ع�� وتّم الوقوف ع�� مالحظات �علّ 
 .التوازنات املالية للديوان

 

استالمها بمخازن  ات املستلمة بميناء بن�رت بتلك ال�ي تّم مّكنت عملية مقار�ة الكميّ فقد 
من  اطن 2.286 حجمها لوقوف ع�� فوارق بلغمن ا 2013-2010الشركة التو�سية للسكر خالل الف��ة 

وذلك د .م 1,905بحوا��  فر�ق الرقابةتقديرها من طرف  خسائر تّم ��جيل ا نت  عنه السكر ا�خام مّم 
           واملقّدرة بنسبةاملحمولة ع�� الديوان التو��ىي للتجارة و ائعة خالل التكر�ر ات الضّ دون اعتبار الكميّ 

5 % . 

 

لم يتم إبرام اتفاقية ب�ن الديوان والشركة التو�سية للسكر  السكر ا�خام،و�خصوص تكر�ر 
و�ل إ�� الديوان منذ أواخر سنة  ه قدوا�حال أنّ  2013د�سم�� شهر إّال بداية من 

ُ
مهّمة اقتناء  2009أ

��  سبب التأخ�� وقد أرجع الديوان . ع�� ذمة الشركة التو�سية للسكر لتكر�ره السكر ا�خام ووععه
كر�ر عبط �لفة التّ  مجال ة ��إ�� املصاعب ال�ي اع��عت الطرف�ن خاصّ  املذ�ورة ام اتفاقيةبر إ

�علقت  وأفاد بأّن اتفاقية تتضّمن �عض النقائص. و�سبة استخراج السكر ابيض من السكر ا�خام 
 .كر�رضبط منحة التّ خاّصة ب

 

  اـّدعم�� ملفات  اـتصّرف -د

 

حصرّ�ا ع�� حساب اعتمادات  2014-2009ستوجبة خالل الف��ة تّم صرف مبالغ الّدعم امل
تحو�ل فواعل اعتمادات دعم  2011و 2010 وتّم خالل سن�ي .املرّسمة بم��انية الوزارة امل�ّلفة بالتجارة

1T41Fاملواد اساسية املرّسمة بم��انية الوزارة وتجميدها بحساب ديوان ا�حبوب

(1)
1T  واس��الكها خالل السنة

 .مّما أّدى إ�� اختالف مبالغ الّدعم ب�ن ما هو مرّسم بامل��انية وما تّم صرفه فعلّيااملوالية 

 

ومّكن النظر �� امللفات املتعّلقة بصرف مبالغ التعو�ض من قبل الوحدة من الوقوف ع�� 
ن مللّفات الشهر�ة الواردة عل��ا من مختلف املتدّخل�ا د كيفّية معا�جةدليل إجراءات يحّد ل مسكهاعدم 

ع�� مالحظات �عّلقت  كما تّم الوقوف. املبلغ املستوجب صرفه �عنوان �عو�ض �ل ماّدة مدّعمة وعبط
أساسا بإجراءات معا�جة ملفات دعم ا�حبوب والز�ت النبا�ي ومختلف املواد ا�خاععة لنظام 

 . التعو�ض ا�جزا�� واحتساب مبالغ التعو�ض املستحّقة وصرفها

                                                           
(1)

  .املفتوح لدى ا�خز�نة العاّمة للبالد التو�سية  
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 بمعا�جة ملفات دعم ا�حبو  -1
 

�عو�ض ال يتضّمن امللف الشهري لدعم ا�حبوب املقّدم من قبل ديوان ا�حبوب إ�� وحدة 
بطاقات الّتعي�� املثبتة ملبالغ التنفيالت والتنقيصات ال�ي يتّم تطبيقها بالنسبة إ�� �ل املواد اساسية 

ه ببطاقات الّتعي�� دون مطالبت وتتو�� الوحدة أحيانا بطلب من الديوان �عديل مبالغ الّدعم. فاتورة
و�ذكر �� هذا املجال . بالّرغم من ال�لفة اعافية ال�ي تتحّملها منظومة التعو�ضوذلك املتعّلقة ��ا 

�عديل  إنجّرت عن 2013د �عنوان شهر أكتو�ر .أ 44,934تحّمل م��انية الّدعم �لفة إعافية قدرها 
لفائدة إحدى املطاحن �� غياب  2013فاتورة بيع قمح صلب مح�� صادرة عن الديوان �� أوت 

 .لذلك امل�ّ�رةبطاقات الّتعي�� 
 

احتساب منحة التعو�ض املستحقة ع�� القمح الصلب والقمح الل�ن املح��  وتتوّ�� الوحدة
ى إ�� ا أدّ باعتماد اسعار العادية لدحالة كما تم تحديدها �� إطار اوامر املوسمية بصفة آلية مّم 

1T42Fنائية للتسليم السريعإدراج املنحة استن

(1)
1T  لديوان ا�� هي�لة �لفة ا�حبوب املحلية دون مطالبة

د أّن الديوان ي��ّو قد تبّ�ن و  .توار�خ التسلم ومدى اح��ام اجل املحدد للتسليم السريعببموافا��ا 
فع�� سبيل املثال بلغت . كذلك با�حبوب املحلية �عد استنفاذ آجال استحقاق منحة التسليم السريع

آجال التسليم السريع بخزان ب�� القصعة خالل  ان��اء�عد من طرف الديوان عة كميات ا�حبوب املجّم 
ق من القمح  13.480ق من القمح الصلب و 63.576حوا��  2013د�سم��  31أكتو�ر و غرة الف��ة ب�ن

 .د.م 1 بلغتحق دون وجه بمنحة �سليم سريع  ا مّكنه من انتفاعّم ماللّ�ن 
 

ملبيعات الشع�� العلفي إ�� الوحدة بناء ع�� املعطيات  ات�خيصي يوان ا�حبوب جدوال و�قّدم د
و�قوم الديوان خالل السنة املوالية للسنة . من الّدوائر ا�جهو�ة دون تدعيمها بفوات�� البيع يتسّلمهاال�ي 

شهر فيفري  ��تّم  ،املثالفع�� سبيل . مناسبةاملعنّية بالتعو�ض بتعديل املنحة التعو�ضية �� أك�� من 
د بناء ع�� .م 0,660بالنقصان بقيمة  2012 سنة �عديل مبلغ التعو�ض املتعّلق بمبيعات شع��  2013

 2013�� شهر أكتو�ر املعطيات ال�ي تّم عبطها عن طر�ق تطبيقة إعالمية إّال أّنه تّم إعادة �عديل املبلغ 

هذا التعديل رغم عدم قيام وقد تّم . حليليةد بناء ع�� نتائ  املحاسبة الت.م 1,573بز�ادة قدرها 
 .الفوات�� املدّعمة لبيع ماّدة الشع��ب الديوان بموافاة الوحدة

 

دعم ا�حبوب املوّردة الفارق ب�ن سعر الّت�لفة عند الّتور�د وسعر احالة من قبل  ويغّطي
تطبيق سلم الّتعي�� عند  الديوان املحّدد بمقّرر من الوز�ر امل�ّلف بالتجارة �عد �عديله ع�� أساس

مبلغ الّدعم  عمنف��ة انتظار ال�ي تقض��ا البواخر بامليناء  الناجمة عنوال يتّم احتساب اعباء . البيع
1T43Fاملستوجب صرفه لفائدة الديوان رغم التنصيص عل��ا عمن عناصر �لفة التور�د

(2)
1T . و�لغت اعباء

 .2013د �� سنة .أ 46,560 لم يتّم احتسا��اال�ي 

                                                           
(1)

 .  نائية �� حال �سليمها قبل اجال املحددة باألوامر املوسيميةتتمتع كميات ا�حبوب املسلمة إ�� املجمع�ن بمنحة استن  
(2)

 .1991مارس  12مراسلة موجهة من وز�ر اقتصاد الوط�ي إ�� ديوان ا�حبوب بتار�خ  
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 2013-2009خالل الف��ة عو�ض الفردي للشع�� وال��يتي�ال التالوحدة احتساب  وتوّلت
سعر البيع املحّدد من قبل عن لف تخيإّال أّن هذا الّسعر  ،ق/د 33اعتمادا ع�� سعر بيع قاّر يبلغ 

ق /د 33,450ق لفائدة املرّ��ن ومعامل إنتاج العلف املرّكب و/د 33,950ديوان ا�حبوب والذي يبلغ 
 بلغمبلغا إعافّيا  حق دون وجهوقد انجّر عن ذلك تحّمل منظومة التعو�ض . لفائدة تجار اعالف

ونتيجة لذلك . لفائدة تجار اعالفق /د 0,450و لفائدة املرّ��ن ومعامل العلف  صرفهق يتّم /د 0,950
 حوا�� بلغتإعافية غ�� م�ّ�رة  مبالغ 2013-2010خالل الف��ة تحّملت م��انية الوزارة امل�ّلفة بالتجارة 

1T44Fد.م 13

(1)
1T. 

 

1T45Fشع�� فارق الغر�لةللّدعم املوّجه ل� ا�إبالنسبة ولم �عتمد الوحدة 

(2)
1T �� من�جّية مّوحدة ،

احتساب مبلغ الّدعم ع��  2012و 2011خالل سن�ي فل�ن تّم . احتساب مبلغ التعو�ض املستوجب
مبلغا  2013الوحدة �� إطار �عو�ض شهر ماي رجت أد فقدأساس السعر العادي ملاّدة الشع�� العلفي 

1T46Fق بناء ع�� مذّكرة/د 3,950إعافيا قدره 

(3)
1T  جوان شهري تّم خالل و . ديوان ا�حبوبمقّدمة من     

مبالغ تراوحت  إ��صا�� التنفيالت والتنقيصات  نت  ع��ا ارتفاعتوظيف منحة �عو�ضية  2014وجو�لية 
تداركت الوحدة هذه الوععّية بالنسبة  فر�ق الرقابةإثر تدّخل  وع��. ق/د 14,209ق و/د 5,921ب�ن 

بإعادة احتساب مبلغ الّدعم املستوجب ع�� أساس السعر العادي لبيع الشع��  2014إ�� شهر أوت 
 .دون موجب العلفي وتفادي تحميل الّدعم مبالغ إعافية

 

ّفات الشهر�ة للتعو�ض وفيما يتعّلق بدعم الفر�نة املعّدة لصنع ا�خ��، ال تتضّمن املل
من املطاحن الوثائق املتعّلقة بكمّيات الفر�نة الّرفيعة ال�ي تّم ترو�جها  % 22   املقّدمة من قبل

املخزون من �الكمّيات املحّولة من قبلها و �الديوان و  لدىكمّيات القمح اللّ�ن ال�ي تّم ال��ّود ��ا �و 
هر رغم أهمّية هذه الوثائق �� متا�عة التصّرف �� مخزون ش�ّل ا�حبوب والفر�نة املتوّفر لد��ا �� مو�� 

�ل مطحنة من القمح اللّ�ن ومراقبة �سب استخراج الفر�نة لتفادي استعمال ا�حبوب ومشتّقا��ا �� 
عدم تطابق مخزون آخر الشهر من القمح اللّ�ن  ع�� سبيل املثالو�ذكر . غ�� اغراض املخّصصة لها

                   مخزون بداية الشهر املوا�� بالنسبة إ�� عّدة أشهر منمع  ملطاحنإحدى ااملصّرح به من قبل 

اّتخاذ اجراءات بالوحدة  قياممّما �ش�ل قر�نة ع�� الّتفر�ط �� ماّدة مدّعمة �ستد��  2013 سنة
 .املخالفاتتكرار مثل هذه  ومنع املخالف�نالّالزمة لتتّبع 

 

داء ع�� ا ن هي�لة أسعار الفر�نة والسميد اس��جاع و�خصوص الهوامش الصناعية، تتضّم 
ع�� نقل ال�ج�ن الغذائي والكسك�ىي بالّنسبة إ�� الوحدات املندمجة وشبه املندمجة و الفر�نة الّرفيعة 

                                                           
(1)

 .تّم احتسابه من قبل الدائرة باالعتماد ع�� توزيع مبيعات الديوان من الشع�� العلفي وال��يتي�ال ملختلف ا�حرفاء  
(2)

 .كميات الشع�� املح�� املعد للبذر املتبقية لدى الشر�ات التعاونية للبذور وال�ي يتم غر�ل��ا و�يعها ملعامل العلف 
 .2013ماي  20بتار�خ  1501مذكرة ديوان ا�حبوب عدد  (3)
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لوحظ أّن مبالغ هذا إّال أّنه . �سو�ة مستحّقات املطاحن لدى ديوان ا�حبوبعند  خصمه عن طر�ق
ال يمّكن من التأّكد من �ّحة الكمّيات املصّرح ��ا  التصر�ح الذينظام  ساسيتّم تحديدها ع�� أاداء 

 . و�التا�� من �ّحة املبالغ املس��جعة

 

اس��جاع مبالغ الّدعم املنتفع ��ا عند  2014-2010وتتضّمن ملفات �عو�ض ا�حبوب للف��ة 
املصّدر لفائدة ديوان ا�حبوب �� املبلغ املطلوب من  دفعو�تّم . تصدير كمّيات ال�ج�ن الغذائي املدّعمة

املبالغ  احتساباس��جاع املبالغ املعنّية من قبل الوزارة امل�ّلفة بالتجارة وكذلك طر�قة  طر�قةغياب 
ؤّدي إ�� عدم اس��جاع تأن  ومن شأن هذه الوععية) موّرد أو مح��(املس��جعة حسب مصدر ا�حبوب 

 .�امل املبالغ املستحّقة

 

ملفات �عو�ض ا�حبوب أن تؤثر سلبا ع�� ت�اليف ب املشار إل��ا واملتعّلقة ومن شأن اخالالت
 . هذه امللّفات جةمز�د إح�ام سبل معا�بالوحدة  قيامستد�� هو ما �دعم هذه املاّدة و 

 

 ا�جزا�� �ي واملواد ا�خاضعة ـنظام اـّدعممعا�جة ملّفات دعم اـز�  اـنبا -2

 

. مصار�ف النقل و�توظيف مبالغ الّدعماحتساب ب�علقت اخالالت �� هذا املجال أساسا 

فبالنسبة إ�� مصار�ف النقل يتّم إدراجها عند بيع الز�ت النبا�ي املدّعم من الديوان الوط�ي للز�ت إ�� 
كم مّما ال يمّكن من التثّبت  30املعّلب�ن دون بيان تفاصيل املسافة ال�ي يتّم قطعها خارج إطار شعاع 

للتعر�فة ا�جاري ��ا العمل و�التا�� من  اومطابق�� النقل املصّرح ��ا ة ل�لفةليلغ ا�جمامن �ّحة املب
فوات�� نقل  2011-2009كما تضّمنت ملفات الز�ت النبا�ي خالل الف��ة . ةالّدعم املستحّق  مبالغ�ّحة 

ل عند الشراء �عتمد أسعارا مختلفة تصل إ�� الّضعف بالنسبة إ�� نفس املسافة ع�� غرار أسعار نق
مز�د مّما �ستد�� ) د بالنسبة لنفس املسافة 12د و 5,169بلغت ( 2009ز�ت الّنخيل خالل سنة 

 . ّيات ال�ي من شأ��ا التأث�� ع�� ت�اليف الّدعما�حرص ع�� تفادي مثل هذه الوعع

 

تّم توظيف  ،وفيما يتعلق بمعا�جة ملفات دعم املواد ا�خاععة لنظام التعو�ض ا�جزا��
الصادر عن الوز�ر امل�ّلف  05املقّرر عدد ب غ�� مدرجةأنواع من ال�ج�ن الغذائي مبالغ دعم ع�� 

بأسعار تتجاوز اسعار املحّددة ألنواع أخرى من  و�تّم ترو�  هذه املواد. 2011جانفي  14بالتجارة �� 
                  غ عوعا عن 500/د 0,430حيث يتّم بيعها �سعر  امليم 20ال�ج�ن باملقّرر املذ�ور بما قدره 

ع�� مراسلة ادارة عمن منظومة الدعم هذه املواد  إدماجالوحدة ��  توقد اعتمد .غ 500/د 0,410
العاّمة للمنافسة وابحاث اقتصادية إ�� الغرفة النقابية الوطنية لصا��� ال�ج�ن الغذائي 

مجال عن السلطة املختّصة ��  غ�� الصادروانجّر عن هذا اجراء . 2011 جانفي 20والكسك�ىي بتار�خ 
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�ان إعافية  اتحميل منظومة الّدعم أعباء ،عبط أسعار املواد ا�خاععة لنظام املصادقة ادار�ة
حوا��  2013خالل سنة  أحد املصا�عبلغت هذه اعباء اعافية بالنسبة إ��  وقد. باإلم�ان تالف��ا

 .د.أ 67,459
 

منحة الّدعم املسندة لفائدة مركز�ات ا�حليب بوع�� صعيد آخر، تنتفع منظومة البان 
للعموم البان بيع تّم ع�� إثر التخفيض �� سعر واملحّملة ع�� م��انية الوزارة امل�ّلفة بالتجارة حيث 

60وقدرها تحميل ا�ع�اس املا�� الّنات  عن مراجعة أسعار البيع  2011بداية من سنة  1T47F

(1)
1T لل��  /م

             لل�� بالنسبة إ�� قوار�ر ذات سعة /م 50طبقات و 3ل�� والقوار�ر ذات  1بالنسبة إ�� علب ذات سعة 

وتصرف هذه املنحة لفائدة مركزّ�ات ا�حليب حسب مبيعا��ا من . ع�� م��انية هذه الوزارةل��  1
  .2011جانفي  14  ا�حليب الطازج املعّقم نصف الّدسم وذلك بداية من

 

لدعم ا�حليب معطيات تتعّلق بكمّيات ا�حليب ال�ي يتّم وتتضّمن امللّفات الشهر�ة 
هذه اس��جاع مبلغ الّدعم الذي انتفعت به بما يمّكن الوحدة من اس��جاعها من قبل مركزّ�ات ا�حليب 

التثّبت من مصداقية املعطيات املصّرح ��ا و�التا�� من �ّحة املبالغ ال تتوّ�� لوحدة ا املركز�ات، إّال أّن 
 .ن قبل منظومة الدعمم املس��جعة

 

عن �عض  2013فوات�� البيع الصادرة خالل سنة  فقد لوحظ أّن  ،لسكر� ا�إأّما بالنسبة 
إمضاء ممّثل الديوان فضال عن افتقار الوحدة إ��  ال تتضّمن املراكز ا�جهو�ة للديوان التو��ىي للتجارة

 .صرف الّدعم لغ�� مستحّقيه�حر�ف لتفادي الفع�� لنشاط الآليات رقابة تمّكن من التثّبت من 

 

التصّرف �� اعتمادات الّدعم، ُتد�� اطراف املعنّية إ��  وألجل إح�ام ،وإزاء هذه الوععيات
والدقة الالزمة �� ع�� معا�جة الوحدة مللّفات الّدعم  املطلو�ةإعفاء النجاعة ب الكفيلةإيجاد اليات 

 . بالغ الدعم املستحقةتحديد م

 

 صلة باملواد اساسية املدّعمةاـ ت�اـيف ذاتاـ -و

 

تنتفع مختلف املواد  ،سنوّ�ا ع�� م��انية الوزارة امل�ّلفة بالتجارة املحمول إ�� جانب الّدعم 
 .من ماّدة إ�� أخرى  متنوعةاساسية املدّعمة بمنح وامتيازات تّتخذ أش�اال 

 

                                                           
(1)

 3ل�� والقوار�ر ذات  1لنسبة إ�� العلب ذات سعة لل�� با/م 120ل�� و 1لل�� بالنسبة إ�� القوار�ر ذات سعة /م 110أصبحت  2012أكتو�ر  25بداية من  
 .طبقات
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  ا�حبوب -1

 

املتمّثلة أساسا �� لزمات انتاج تنتفع منظومة ا�حبوب بامتيازات تتمّثل �� منح دعم مست
�لغت و . ��دف ��جيع الفالح�ن ع�� تطو�ر إنتاج ا�حبوب املحلية والري  اسمدة وامليكنة والبذور 

ما  2013سنة  ��اعتمادات املرّسمة �عنوان منحة ت�و�ن املخزون احتياطي واس��اتي�� من البذور 
يتجاوز أحيانا  من البذور إّال أّن مبلغ الشراءات الفعلّية ، 2012د �� سنة .م 7,7د مقابل .م 9,482قدره 

لتغطية الفارق الذي ارتفع �� مو��  إعافيةوال يتمّتع الديوان باعتمادات  .اعتمادات املخّصصة لذلك
1T48F.د.م 15,988إ��  2012

(1)
1T  من قبل وزارة الفالحة ��  2013وارتفع مجموع املنح املصادق عل��ا �� سنة

 .د.م 53,8إ��  مجال الرّي 
 

            أّدت مديونية الشركة التعاونية للزراعات الك��ى  ال�ي بلغت �� مو��  ،ومن جهة أخرى 

د لتمو�ل .م 143 قيمتهبـما  2012د إ�� تفعيل عمان الديوان �� سنة .م 289,109ما قدره  2012سنة 
 . �شاط تجميع ا�حبوب

 

اسة بيع ا�حبوب املؤّجل للمطاحن مضّمنة مالية �عنوان سي او�تحّمل الديوان أعباء
ديوان  لفائدةن املطاحن و و�لغ أصل دي. د.م 3بكمبياالت بلغ معّدلها السنوي �عنوان اسقاط التجاري 

املطاحن الّناشطة خالل الف��ة املمتّدة من  وارتفعت ديون . د.م 99,161حوا��  2013� مو�� ا�حبوب �
تار�خ صدور امر املتعّلق بتوحيد سلم �عي�� ا�حبوب املحلية  2007إ�� شهر جوان  2000شهر سبتم�� 

د �عنوان تنفيالت ع�� شراءا��ا من ا�حبوب، غ�� أّن هذه املطاحن .م 40,5 إ��لديوان ا لفائدةواملوّردة 
 .إ�� الديوان ترفض �سديد هذه املبالغ

 

 ترفع من حجمان وأن ومن شأن هذه الوععّية أن تنعكس سلبا ع�� التوازنات املالية للديو 
تو�ىي الدائرة بالّتنسيق ب�ن اطراف املعنّية من هيا�ل عمومية  ولذلك .اعباء املالية ال�ي يتحملها

 .هذه الوععّية إليجاد ا�حلول الكفيلة بمعا�جةومهنّي�ن 

 

 اـز�  اـنبا�ي -2

 

م وز�ت الز�ت النبا�ي املدعّ  يب�ن �شاطالوط�ي للز�ت بالفصل الديوان  قيامنتيجة عدم 
ارتفعت املبالغ املقتطعة من موارد دعم الز�ت النبا�ي لتمو�ل �شاط ز�ت  �� �عامالته املالية، الز�تون 

1T49F 2013مارسد �� مو�� .م 49الز�تون إ�� 

(2)
1T . بتغطية اقساط عن طر�ق �سبقات ُ�سند  الدولةوتكّفلت

                                                           
(1)

 .2012تقر�ر نظام الرقابة الداخلية لديوان ا�حبوب للسنة املحاسبية   
(2)
 .2013مارس 27جلسة العمل الوزار�ة بتار�خ  
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إ�� تفاقم ال�جز ذلك أّدى  وقد .لّدعمإ�� الديوان يتّم اس��جاعها الحقا باقتطاعها مباشرة من مبالغ ا
ارتفاع الفوائض إ�� و  2013� شهر أكتو�ر د �� مو�ّ .م 55 الذي بلغع�� مستوى الّسيولة لدى الديوان 

الديوان الفصل ب�ن النشاط�ن  لم يتوّل  2014أكتو�ر  شهر  إ�� مو��و  .املالية للمكشوف البن�ي
 .املذ�ور�ن

 

مّتصلة بنشاط الز�ت النبا�ي املدّعم تتأّ�ى أساسا من  اعباءو�تحّمل الديوان الوط�ي للز�ت أ
الديوان سياسة البيع  اعتمدفقد . اسقاط التجاري  �لفةتحّمله إ�� ان��اجه لسياسة تجار�ة أّدت 

تمكي��م من خالص شراءا��م من الز�ت استجابة منه لطل��م معل�ي الز�ت النبا�ي املدّعم  لفائدةاجل 
ارتفع معّدلها إ�� ثالثة أشهر أّدت إ�� تحّمله أعباء مالية سنو�ة  تصل ت مؤّجلة الّدفععن طر�ق كمبياال 

 .د.م 3,6وقد بلغت �لفة اسقاط التجاري لهذه الكمبياالت خالل ا�خمس مواسم اخ��ة  .د.أ 733 إ��
 

            تجاوزت خالل مواسم  الز�ت املدعم ت�اليف نقلتحّمل الديوان  ،من جهة أخرى و 

 اس��جاعوا�حال أّنه تّم  ،دون أن يتّم اس��جاعها من منظومة الّدعم د.م 2ما قيمته  2010-2014

 . 2010-2005سم المو ل بالنسبةمماثلة  ت�اليف

 

وتو�ىي دائرة املحاسبات بضرورة تقن�ن العالقة ب�ن الديوان الوط�ي للز�ت والوزارة امل�لفة 
رتبطة بنشاط الز�ت النبا�ي املدّعم ومراجع��ا بصفة دور�ة بالتجارة من حيث عبط عناصر ال�لفة امل

 .ع�� غرار ملف النقل بجهة الشمال �� �عض امللفات املرتبطة بمنظومة الدعموتوحيد التصّرف 

 

 اـسكر -3

 

 .يتحّمل الديوان التو��ىي للتجارة الفارق ب�ن ال�لفة ا�حقيقية لشراء السكر وسعر بيعه

. من أهّمها أسعار الشراء وتطّور مبيعات �ّل فئة من حرفائه عناصر ة �عّد  ة هذا الفارق ترتبط قيمو 

 . د.م 28قيمته ما  2013�� سنة  ونت  عن ذلك تحّمل الديوان ت�اليف إعافية بلغت

 

نتيجة الرتفاع �لفة الشراءات وتراجع  مستمراوشهدت الوععّية املالية للديوان �جزا 
ّ�� الشركة التو�سية للسكر عن تور�د السكر ا�خام منذ الهامش ا�خام ملاّدة السكر خاّصة منذ تخ

�ذه املاّدة وهو ما مّثل عبئا إعافيا ع�� �وتحّمل الديوان تزو�د السوق املحلية . 2009أواخر سنة 
د .م 162,399 -إ��  2010د �� سنة .م 43,331وتراجعت الّسيولة الّصافية للديوان من  .توازناته املالية

ت الوععّية املالية للديوان امل��ّتبة عن تراكم خسائره املالية دون تمّكنه من وحال. 2013�� سنة 
تحّمل  ونت  عن ذلك. خالص ديونه تجاه املزّودين مّما اعطره إ�� اق��اض لتمو�ل �شاط السكر
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% 12وهو ما يمّثل �سبة  2013د خالل سنة .م 7,670فوائد موظفة ع�� هذه القروض بلغت ل الديوان

 .2012د خالل سنة .م 2,680يجة املحاسبية مقابل من النت

 

 ا�حليب -4
 

�سند لفائدة قطاعات انتاج والّتجميع والتصنيع  مختلفة منحبانتفعت منظومة البان 
ال�ي يتّم تحميلها ع��  الّتجميع والت��يد والتصنيعتطّورت منحة و . 2013سنة �� د .م 52بلغت 

مليم  60إ��  1994د�سم��  15مليم لل�� ��  40من ة امل�ّلفة بالفالحة اعتمادات املرّسمة بم��انية الوزار 
اح��ام بولم يخُل التصّرف �� هذه املنحة من إخالالت �عّلقت أساسا  .2012أكتو�ر  25لل�� ابتداء من 

بتار�خ لمذّكرة الصادرة عن املدير العام لديوان تر�ية املاشية وتوف�� املر�� خالفا لف. شروط إسنادها
2004أفر�ل  13 1T50F

(1)
1T  سقف كمّيات ا�حليب ال�ي حددت حول تراتيب وطرق إسناد منحة تجميع ا�حليب

انتفعت  ،طن سنو�ا 5000املجّمعة الذي يمكن اعتباره لصرف املنحة لفائدة مراكز الّتجميع �� حدود 
كز�ن لفائدة مر �عض املراكز ��ذه املنحة رغم تجاوزها هذا السقف حيث تّم صرف مبالغ إعافية 

 .د.أ 60,397بقيمة  اثن�ن
 

وانتفعت �عض مراكز الّتجميع بمنحة الّتجميع والت��يد والتصنيع رغم �حب املصادقة 
و�ذكر ع�� سبيل املثال  .2009جانفي  9بتار�خ  6ال�حّية م��ا وذلك خالفا ملنشور وز�ر الفالحة عدد 

والثالثية او��  2013ثية الرا�عة لسنة أحد املراكز بزغوان تحّصل ع�� منحة جملية �عنوان الثال أّن 
 .2013أكتو�ر  9بتار�خ  لفائدتهد رغم إيقاف املصادقة ال�حّية .أ 22,549 بلغت 2014لسنة 

 

تطّورت منحة ا�خزن املحّملة بالتناصف ع�� صندوق تنمية القدرة التنافسية �� قطاع و 
  إ�� 2009د سنة .م 7الّصناعية من  الفالحة والصيد البحري وع�� صندوق تنمية القدرة التنافسية

 . 2013د خالل سنة .م 10

 

وتوّلت ال�جنة الوطنية امل�ّلفة بمتا�عة خزن ا�حليب الطازج املعّقم املوافقة ع�� إسناد 
املنحة طبقا ملقتضيات امر عدد  ��منحة تكميلّية لفائدة مصا�ع تحو�ل ا�حليب ع�� إثر الّ��فيع 

2013سبتم��  20� املؤرخ � 2013لسنة  4031 1T51F

(2)
1T  د �عّلقت بالف��ة املمتّدة .م 1,443بمبلغ جم�� قدره

تّم تطبيق هذه الّز�ادة بمفعول خالفا لسمر سالف الذكر و . 2013إ�� غاية أوت  2013من شهر مارس 
 . رج��

 

                                                           
(1)

 .2013مارس  13كما تم �عو�ضها باملذكرة بتار�خ   
(2)

 .1999لسنة  658املتعلق بتنقيح امر عدد  
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محاعر جلسات عمل ال�جنة الوطنية حول برنام  خزن ا�حليب عليه وخالفا ملا نّصت 
بمنحة  2011تمّتع املخزون اعا�� امل�ّون �عد شهر جو�لية  عدم من 2011سنة  املعّقم �عنوان

مخزون إعا�� تّم ت�و�نه �عد هذا التار�خ  �عنوانتّم صرف منحة ا�خزن لفائدة مركز�ات فقد ا�خزن، 
 . د.أ 17بلغت بالنسبة إ�� شركت�ن 

 

 2012لسنة  793وع�� صعيد آخر، بلغت منحة التجفيف املحدثة بمقت�ىى امر عدد 
20121T52Fجو�لية  10املؤرخ �� 

(1)
1T  ��املنحة لفائدة مركزّ�ات ا�حليب ع�� هذه وتصرف . د.م 1,955حوا

ينّص ع�� من هذا امر الذي  7وخالفا للفصل . أساس الفارق ب�ن �لفة الّتور�د و�لفة انتاج املح��
لّفات انتفاع بمساهمة الدولة �� �لفة ف املجمع امليي املش��ك ل�حوم ا�حمراء والبان بدراسة مت�لي

يتّم صرف منحة التجفيف  ،التجفيف والفوات�� واملؤّ�دات املحاسبية املثبتة �خالص مصنع التجفيف
 .املعنية دون قيام املجمع بدراسة امللّفات وطلب الوثائق من مركزّ�ات ا�حليب

 

لفائدة املواد اساسية املدّعمة و���ز ا�جدول املوا�� ت�اليف الّدعم والتدّخالت املصاحبة 
 : اعتمادا ع�� ما توّفر للدائرة من معطيات من مختلف املتدّخل�ن الذين شمل��م أعمال الرقابة

                                                           
(1)

 .املتعلق بإحداث منحة �عنوان مساهمة الدولة �� �لفة تجفيف ا�حليب الطازج املنت  محليا وعبط شروط انتفاع ��ا وطرق إسنادها 
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 د.م: اـوحدة 
 2013 2012 2011 2010 2009 اـّدعم واـت�اـيف املرتبطة به 

 ا�حبوب 

ة ع�� منظومة  املباـغ املحمـو
 اـّدعم  

582,247 434,916 837,873 928,116 1.140,937 

  اـت�اـيف اضافية

اعباء املالية ال�ي يتحملها ديوان 
 ا�حبوب 

 821,407 707,813 645,608 773,699 

 18,3 23,5 25,9 23,4 21,8 املنح لالقتصاد �� مياه الري 

من  احتياطيمنحة ت�و�ن املخزون 
 البذور 

4,3 8,568 9,789 7,343 8,809 

 ئي واـكسك��ياـ�ج�ن اـغذا

 16,359 4,803    4,185 0 0 املبالغ املحمولة ع�� منظومة الّدعم 

 )2013-2012إ��  2009-2008املواسم من ( اـز�  اـنبا�ي املدّعم

ة ع�� منظومة  املباـغ املحمـو
 اـّدعم 

116,719 114,218 205,125 245,909 253,853 

  اـت�اـيف اضافية

 0,734 0,620 0,842 0,582 0,885 أعباء اسقاط التجاري 

 0,645 0,667 0,326 0 0 مصار�ف النقل اعافية

 اـسكر

ة ع�� اـّدعم   10,118 10,388 10,887 0 0 املباـغ املحمـو

اـهامش (اـت�اـيف اضافية 
 )ا�خام

10,332 34,418 104,540 83,784 28,277 

 ا�حليب

ة ع�� منظومة  املباـغ املحمـو
 اـّدعم 

0 0 24 31 58 

  اـت�اـيف اضافية

 42 28 25 24 22 منحة التجميع والت��يد والتصنيع

 10 4 6 12 7 منحة ا�خزن 

 0 0 2 0 0 منحة التجفيف

 

III -  ةاملدّعممراقبة املواد اساسية  
 

 22مخ��ة و 3038ما عدده  2014شملت مسالك توزيع املواد اساسية املدّعمة �� أكتو�ر 
وحدة �عليب الز�ت النبا�ي املدّعم باإلعافة إ��  39تاجر جملة للز�ت النبا�ي املدّعم و 1077مطحنة و

من ادارات ا�جهو�ة  % 40لم تتوّل حوا��  حجم هذه املسالكوع�� الّرغم من . آالف تجار التفصيل
من سلك وقد تّم ت�ليف أعوان . ت�و�ن خلّية مختّصة �� مراقبة املواد اساسية املدّعمةللتجارة 
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1T53Fال�ي حّددها امر املنّظم للسلك مختلفة عن تلكاملراقبة اقتصادية بمهاّم إدار�ة أو مالية 

(1)
1T . ��و

إدارات جهو�ة للتجارة ت�ليف عملة بمهاّم املراقبة رغم أّن البعض م��م ال يتمّتع بصفة  5املقابل توّلت 
 .الّضابطة العدلية

 

لّتنسيق ب�ن ادارة العاّمة للمنافسة وابحاث تّم الوقوف ع�� ععف ا ،وع�� صعيد آخر
ل�ن تقوم هذه ادارة بمراقبة املنتفع�ن بالّدعم فإّ��ا ال ف. اقتصادية ووحدة �عو�ض املواد اساسية

فع�� سبيل . تتو�� إحالة نتائ  أعمالها بصفة آلية إ�� الوحدة ليتّم اعتمادها عند تحديد مبالغ الّدعم
من ال��ّود من ماّدة الفر�نة املدّعمة إ�� الوحدة حّ�ى  املمنوعةحالة قائمة املخابز املخّلة املثال ال يتّم إ

تتمّكن من التثّبت من عدم تضّمن ملّفات الّدعم الشهر�ة الواردة عل��ا فوات�� تفيد تزّود هذه املخابز 
 .بالفر�نة املدّعمة

 

مراقبة مسالك توزيع الفر�نة املدّعمة وإزاء هذه الوععّية تّم الوقوف ع�� إخالالت �عّلقت ب
 .والز�ت النبا�ي والسكر

 

 اـفر�نة املدّعمة  - أ

 

مّكنت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� مالحظات �عّلقت بمراقبة املطاحن و�إحداث املخابز 
وتصنيفها وتحديد حصصها من الفر�نة املدّعمة واملخابز العشوائية وذلك فضال عن املخالفات 

 .بماّدة الفر�نة املدّعمة املتعّلقة

 

 مراقبة املطاحن -1

 

املطاحن من خالل متا�عة مخزون ا�حبوب واملواد  مراقبةيتو�� ديوان ا�حبوب شهر�ا 
إّال أّن إدارة التنمية وا�جودة . الصادرة ع��ااملستخرجة ا�خاّصة ��ا بواسطة الّتصار�ح الشهر�ة 

صار�ح إلعداد تقر�ر حول طاقة التحو�ل والكمّيات اعتماد هذه الت 2010بالديوان لم تتوّل منذ سنة 
متا�عة  إح�املتمكي��ا من املحّولة والكمّيات املنتجة من مشتقات ا�حبوب املعّدة لالس��الك البشري 

ميد وما ينجّر عن ذلك قطاع تحو�ل ا�حبوب ومبيعات الفر�نة املدّعمة للمخابز ومتا�عة اس��الك الّس 
 بخصوص الّتجاوزات الالزمة جراءاتا اّتخاذ الوزارة امل�ّلفة بالتجارة  ولم يتبّ�ن. عممن نفقات د

كما لم يتّم ت�و�ن فرق مش��كة ب�ن الديوان ووزارة . املحالة إل��ا من قبل ديوان ا�حبوبو  املرتكبة
 .مراقبة القطاع إح�امالتجارة ملراقبة املطاحن قصد 

                                                           
(1)

سنة ل 3112املتعلق بضبط النظام اسا�ىي ا�خاص �سلك أعوان الشؤون اقتصادية كما تم إلغاسه بمقت�ىى امر عدد  1987لسنة  103امر عدد   
2013 . 
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هو�ة لوزارة التجارة القيام بمراقبة ميدانية ومن جهة أخرى، ال تتوّ�� املصا�ح املركز�ة وا�ج
 فرق  رفع��اللمطاحن للوقوف ع�� أوجه استغاللها ملاّدة الفر�نة املدّعمة رغم خطورة املخالفات ال�ي 

رفع  2014-2009خالل الف��ة ��ذا ا�خصوص فقد تّم . املراقبة املش��كة ع�� مستوى الطرقات
تمّثلت خاّصة �� مسك ماّدة مدّعمة واتجار ف��ا ) مطحنة 21من عمن (مطحنة  19 ارتكب��امخالفات 

 .البيع بأسعار غ�� قانونية�� التفر�ط �� ماّدة مدّعمة و�� ل��اتيب ا�جاري ��ا العمل ول مخالفةبطرق 
1T54F�ّجلت إحدى املطاحن ما يفوق عشرة مخالفاتقد و 

(1)
1T . 

 

1T55Fبنظام القبول املؤّقت ل�حبوب ر آلية ملراقبة املطاحن ال�ي تنتفعال تتوفّ  ،وفضال عن ذلك

(2)
1T 

�سبة استخراج الّسميد من مّما ال يمّكن من التثّبت من مصدر ا�حبوب ال�ي تّم تحو�لها وتصديرها و 
 .من ا�حبوب

 

ولم تل��م �عض املطاحن بإدراج املعطيات املتعّلقة بمبيعا��ا من الفر�نة املدّعمة لفائدة 
للغرض حيث تراوح عدد املطاحن ال�ي �ّجلت مبيعا��ا خالل سنة املخابز بالتطبيقة اعالمية املعّدة 

مطحنة وهو ما ال يمّكن من حسن مراقبة مسالك توزيع  21مطحنة من عمن  17و 11ب�ن  2013
 .الفر�نة

 

 مراقبة املخابز -2

 

 3038مخ��ة ناشطة إ��  2183من  2008عند إعداد م�ح القطاع �� سنة ارتفع عدد املخابز 
وتواصل إسناد رخص إلحداث مخابز جديدة دون التقّيد بما تّم إقراره منذ . 2014�ر مخ��ة �� أكتو 

حصر إسناد تراخيص املخابز �� التجّمعات السكنّية ا�جديدة أو البعيدة �سبّيا  من عرورة 2003سنة 
1T56Fفقد تولت ال�جان ا�جهو�ة للمخابز بواليات باجة. عن املخابز املوجودة

(3)
1T 1وقا�س و�ن�رتT57F

(4)
1T الف��ة  خالل

��  متّد أخرى قُ  �ا قامت برفض مطالبخابز وا�حال أ�ّ �عض املإسناد رخص لفتح  2009-2014
 .الغرض خالل نفس الف��ة �سبب اكتظاظ املنطقة املعنّية واكتفا��ا من خ�� اس��الك العائ��

 

� قبول مطالب �غي� 2014سنة  ��وتوّلت ادارة العاّمة للمنافسة وابحاث اقتصادية 
الذي ي��ّود بماّدة الفر�نة املدّعمة املعّدة " ج"صنف املخ��ة املصادق عليه عند احداث من صنف 

                                                           
(1)

ارة مخالفات �� شأ��ا من قبل ادارة ا�جهو�ة للتجارة باملنست�� ومخالفت�ن من قبل ادارات ا�جهو�ة �سليانة ونابل وسوسة ومخالفة باإلد 4تم رفع  
 .ا�جهو�ة بالقصر�ن

(2)
تكملة �� الصنع دون دفع اداءات واملعاليم الديوانية �سمح هذا النظام للمؤسسات الصناعية بتور�د البضائع قصد تحو�لها أو تصنيعها أو إعافة  

 .قانونيةاملستوجبة ع�� أن تتم �سو�ة وععّية هذه البضائع إما بوععها باملستودع أو بإعادة تصدير املنتوج التعو��ىي املتحصل عليه �� اجال ال
(3)

  D80203. نّيةوصاحبة البطاقة امله  D5011�عّلق امر بمّلفي صاحب البطاقة املهنّية 
(4)

  C101136. و صاحبة البطاقة املهنّيةC10135�عّلق امر بمّلفي صاحب البطاقة املهنّية  
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الذي ي��ّود بماّدة الفر�نة املعّدة " أ"ق إ�� صنف /د 22,668لصنع ا�خ�� من ا�حجم الصغ�� �سعر 
ظرا إ�� ارتفاع ق وذلك رغم اع��اض وحدة التعو�ض ن/د 6,089لصنع ا�خ�� من ا�حجم الكب�� �سعر 

 . ة بصنع ا�خ�� الكب��الّدعم الفردي املوّجه إ�� الفر�نة ا�خاصّ 

 

فل�ن . تّم الوقوف ع�� محدودية الّرقابة ا�خاّصة باملخابز وعدم شمولّي��ا ،وفضال عن ذلك
ع�� أ�حاب املخابز مسك مخزون احتياطي من الفر�نة املدّعمة �� ا�جاري به العمل أوجب التشريع 

%50اجيات إنتاج املخ��ة ملّدة عشرة أّيام ع�� اقّل فإّن حدود ح
 

 1T58F

(1)
1T  من ادارات ا�جهو�ة للتجارة

وال يتوّفر لدى هذه ادارات قائمات محيّنة . أفادت أّ��ا ال تتو�� التأّكد من مدى ال��ام املخابز بذلك
ن يحول دون إخضاع املخابز ا من شأنه أعند برمجة عمليات املراقبة مّم  العتمادهاللمخابز الّناشطة 

التفّطن النتصاب مخابز عشوائية أو إنتاج مخابز ألصناف من ا�خ�� غ�� دون ا�جديدة إ�� املراقبة و 
1T59Fمرّخص لها �� ترو�جها

(2)
1T .من ادارات ا�جهو�ة غ�� مرتبطة بالتطبيقة ا�خاّصة باملخابز أو  % 60 وظّلت

ل�ي توّفرها الّتطبيقة غ�� محّينة مّما يؤثر سلبا ع�� نجاعة املعطيات ا قيت�و الولوج إل��ا  غ�� قادرة ع��
 .العملّية الرقابية ع�� املخابز

 

1T60Fأّما فيما يتعّلق بالتصّدي لظاهرة املخابز العشوائية

(3)
1T  فخالفا ملا نّص عليه املنشور املش��ك

و�ة تتو�� من عرورة إحداث �جان جه 2013د�سم��  25بتار�خ  15وز�ري الداخلية والتجارة عدد ل
ت�و�ن فرق مراقبة ميدانية وإعداد تقار�ر �شاط شهر�ة �� الغرض فإّنه ال تتوّفر لدى الوحدة سوى 

كما لم يتّم تفعيل ال�جنة الوطنية املحدثة ع�� مستوى الوزارة . �جنة 24�جان من مجموع  4تقار�ر 
هذه الّظاهرة وتأث��ها ع��  واجهةملامل�ّلفة بالتجارة ملتا�عة هذا امللّف وتوجيه �شاط ال�جان ا�جهو�ة 

مخ��ة  125إ��  2014وارتفع عدد املخالفات املتعّلقة باملخابز العشوائية خالل سنة . �لفة الّدعم
1T61Fب�ن عروسمخ��ة  32�سوسة و�ة �مخ 53ببن�رت ومخ��ة  60باملنست�� و

(4)
1T. 

 

 املخاـفات رفع  -3

 

ة ب�ّل من بن�رت وقفصة ونابل واملتعّلقة إ�� املعطيات ال�ي وّفر��ا ادارات ا�جهو� ااستناد
�� من املخابز الّراجعة إل��ا بالنظر تّم  % 57و % 70و % 100تبّ�ن أّن  2014أكتو�ر  -2009بالف��ة 

�عّلقت بمسك الفر�نة املدّعمة واستعمالها مّما �عكس أهمّية املخاطر املتعّلقة  اتشأ��ا رفع مخالف
 . � مستوى املخابزبالتصّرف �� املواد املدّعمة ع�

                                                           
(1)

 .إدارات جهو�ة للتجارة من مجموع عشر�ن إدارة جهو�ة أجابت ع�� هذه النقطة 10 
(2)
  .ال��ّود فقط با�خ�� من ا�حجم الصغ�� وخ�� من أنواع خاصة 
(3)

 قوم بإنتاج وترو�  أنواع من ا�خ�� دون استيفاء الشروط ال��تيبية لتعاطي هذا النشاطاملحّالت ال�ي ت 
(4)

 .حسب نتائ  استبيان 
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1T62Fومّكنت دراسة عينة

(1)
1T من املخالفات املتعّلقة بماّدة الفر�نة املدّعمة خالل الف��ة            

م��ا �عّلقت أساسا بكراس حركّية الفر�نة املدّعمة والتفو�ت  % 43من الوقوف ع�� أّن  2009-2013
الوقوف ع��  2014أشهر او�� من سنة  كما تّم �عنوان الثمانية. مةخارج مسالك توزيعها املنظّ  ف��ا

 وهو ما يؤّكد قيامهامخ��ة مغلقة بالفر�نة املدّعمة لصنع ا�خ�� املوّجه لالس��الك اسري  18تزّود 

 .بطر�قة غ�� قانونيةالفر�نة  هذهالتفر�ط �� ب

 

وتمّثل املخالفات املتعّلقة بمسك واستعمال منتوج مدّعم �� غ�� اغراض املخّصصة له 
�عدم  كذلكوتتعّلق هذه املخالفات . من جملة املخالفات ال�ي تّم رفعها بالنسبة لنفس العّينة % 25,55

 باستعمالألنواع من ا�خ�� الّرفيع أو املرطبات  إحدى املخابز اح��ام صنف املخ��ة ع�� غرار ترو�  
املطاعم  �عض لكب�� من قبلالفر�نة املدّعمة املعّدة لالس��الك اسري أو استعمال ا�خ�� من ا�حجم ا

 .ملواد مجهولة املصدر وتجاوز حّصة ال��ّود املخّولة لهاأخرى خابز مومسك 

 

من املخالفات ال�ي تّم رفعها بتجاوز املخابز لنسبة اغتفار املسموح ��ا  % 10,83و�عّلقت 
ات بالنسبة إ�� ا�خ�� غرام 10و) غ400(غرام بالنسبة إ�� ا�خ�� الكب��  30وقدرها  بالنسبة لوزن ا�خ��

 .)غ220(الصغ�� 
 

 21و 33و 37 ع�� التوا�� ورفعت ادارات ا�جهو�ة للتجارة بصفاقس وجندو�ة وقا�س
�عّلقت أساسا بمسك �عض املخابز ملاّدة السّداري واستعمالها إلنتاج  2014-2009مخالفة خالل الف��ة 

 .علفية ال تدخل �� تركيبة إنتاج ا�خ��كماّدة �� ح�ن أّن هذه املادة مصّنفة  أنواع من ا�خ�� 

 

وتّم الوقوف ع�� عدم توحيد العقو�ات ال�ي يتّم �سليطها من قبل ال�جان ا�جهو�ة ملراقبة 
املخابز العشوائية بخصوص استعمال ماّدة الفر�نة املدّعمة أو الز�ت النبا�ي املدّعم من قبل هذه 

و�ة بنابل برفع املخالفة بينما أقّرت ال�جنة ا�جهو�ة ب�ن اكتفت ال�جنة ا�جه ،فع�� سبيل املثال. املخابز
كما لوحظ  أّن الوزارة امل�ّلفة بالتجارة لم �سّلط . عروس �� حاالت مماثلة غلق املخ��ة لف��ة معّينة

نفس العقو�ة بالنسبة إ�� نفس املخالفة و�ذكر �� هذا السياق أّ��ا لم تتوّل �سليط عقو�ة منع ال��ّود 
 مخالفةبطرق واتجار ف��ا فر�نة املدّعمة ع�� �ل املخابز املرتكبة ملخالفة مسك ماّدة مدّعمة بماّدة ال

 .ل��اتيب ا�جاري ��ا العمل وملخالفة عدم اح��ام صنف الّتخب��ل

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .�علقت العينة بواليات باجة وسيدي بوز�د ونابل وقفصة و�ن عروس و�ن�رت 
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 اـز�  اـنبا�ي املدّعم -ب

 

ة إ�� الوقوف أفضت عمليات املراقبة املجراة من قبل املصا�ح املركز�ة للوزارة امل�لفة بالتجار 
 ��ع�� تفاقم ظاهرة ترو�  ماّدة الز�ت النبا�ي املدّعم �� غ�� اغراض املخّصصة لها واستعمالها 

�عض  ��أ�شطة مهنّية بدون وجه حّق عالوة ع�� بروز ظاهرة تجميع هذه املاّدة ونقلها وترو�جها 
ز�وت مستعملة يتّم تحو�لها إ��  املؤّسسات املتخّصصة �� تجميع النفايات غ�� ا�خطرة ع�� أساس أّ��ا

1T63Fوقود حيوي 

(1)
1T  وقد أفضت أبحاث املصا�ح املركز�ة للوزارة �� . ا�خارج لنفس الغرض إ��أو تصديرها

 . مخالفات �� هذا الشأن 3إ�� رفع  2013هذا املجال خالل سنة 

 

ّعم يمّكن ل إ�� اعتماد عامل اقتفاء للز�ت النبا�ي املدالتوصّ  2014ولم يتّم إ�� مو�� سنة 
من التثّبت من عدم استغالل الز�وت النباتية املدّعمة �� غ�� اغراض املخّصصة لها عند القيام 

  .بالتحاليل الضرور�ة

 

ونّصت اتفاقيات امل��مة ب�ن الديوان الوط�ي للز�ت واملكّرر�ن ع�� ال��امهم بتمك�ن أعوان 
غ�� أّن طر�قة القيس . املواد لدى وحدات التكر�رع�� حسابّية  وأخرى الديوان من إجراء رقابة فنّية 

وا�حصر املعتمدة من قبل الديوان للتثّبت من مدى مطابقة الكمّيات املستلمة من الز�ت املكّرر 
الفائض الفع�� للّتكر�ر الذي تحّققه هذه الوحدات  تحديدللكمّيات املستوجب استالمها ال تمّكنه من 

أّن و�ذكر . له �� منتوجات أخرى أو من بيعه خارج إطار اتفاقية الّتكر�رالتثّبت من إم�انية استعمامن و 
قتصر �شاطها ع�� تكر�ر الز�وت املدّعمة بل توظف ياملنخرطة �� نظام ا�حصص ال �عض الشر�ات 

طاقات التكر�ر املتوفرة لد��ا ملمارسة �شاط تكر�ر الز�وت النباتية غ�� املدّعمة و�شاط صناعة املواد 
مّما يرّفع من مخاطر استعمال ماّدة  و�تّم �عاطي هذه ا�شطة دون الفصل الفع�� بي��ا .الدسمة

 .يؤثر بالتا�� سلبا �� �لفة الّدعمهو ما مدّعمة �� غ�� اغراض املخّصصة لها و 

 

قتصر دور الديوان الوط�ي للز�ت ع�� متا�عة فقد اأّما بخصوص مراقبة وحدات التعليب، 
وإعالم ادارات ا�جهو�ة للتجارة عند ��جيل ارتفاع �� شراءا��ا من الز�ت  مبيعات هذه الوحدات

1T64Fالنبا�ي

(2)
1T  غياب ة املخصصة له خاصّ وهو ما ال يضمن بالضرورة استعمال الّدعم �� اغراض ��

 .إجراءات مراقبة ميدانية مو�ولة إ�� الديوان

 

                                                           
(1)

 .با�ي املدّعم ع�� أساس ز�وت مستعملة لصنع الوقود ا�حيوي بطاقة صادرة عن إدارة ابحاث اقتصادية حول تطور ظاهرة تجميع ماّدة الز�ت الن 
(2)

 .2012د�سم��  18بتار�خ   1930 املراسلة عدد 
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وحدة  19بخصوص  2013-2009إدارة جهو�ة للتجارة رفع مخالفات خالل الف��ة  12وتوّلت 
ل��اتيب ا�جاري ل ةخالفم�عليب �عّلقت أساسا بالّتفر�ط �� ماّدة مدّعمة ومسكها واتجار ف��ا بطرق 

1T65F��ا العمل وعدم مطابقة املواد املعّبأة للرقابة امل��ولوجية

(1)
1T . فضال عن ذلك ال يتوّفر لدى هذه و

املخزون املتوّفر لدى حول املوّزعة ع�� التّجار و  أو بة ادارات معطيات شاملة حول كمّيات الز�وت املعلّ 
��ّود ��ا والكمّيات �ّل متدّخل وهو ما من شأنه أن ال يمّكن من الوقوف ع�� الفوارق ب�ن الكمّيات امل

إدارة جهو�ة قائمة محّينة لتّجار ا�جملة الذين يتّم  16ال يتوّفر لدى  كمااملرّوجة والبحث عن مآلها 
 .ز�ت النبا�ي املدّعمتزو�دهم بال

 

توصيات امل�ح املتعّلق بمسالك توزيع الز�ت النبا�ي وع�� صعيد آخر، لم يتم تفعيل 
بخصوص وعع برنام  يضبط حاجيات املناطق ا�حدودية من املواد املدّعمة  2009الصادرة منذ 

 .وإسناد حّصة ل�ل تاجر جملة وفق مقاييس محّددة

 

تّم ��جيلها مخالفة  1369ما جملته  2013فعها �� سنة و�لغ عدد املخالفات ال�ي تّم ر 
1T66F�عّلقتو  أر�انة وتو�س و�ن عروس ونابلأساسا بواليات 

(2)
1T99,24 %  م��ا باستعمال الز�ت النبا�ي املدّعم

وهو ما من قبل املخابز ومحالت املرطبات واملطاعم وترو�  هذه املاّدة خارج مسالك توزيعها املنّظمة 
 .م لغ�� مستحّقيهلّدعاتوجيه  �عكس

 

 اـسكر -ج

 

حول الكمّيات املرّوجة من هذه املاّدة  معطياتال تتوّفر لدى مصا�ح الوزارة امل�ّلفة بالتجارة 
توسيع  2014و�� املقابل شهدت سنة . )من تجار ا�جملة إ�� املس��لك( ع�� مستوى �ّل مسالك توزيعها

             ا�جملة وأسعار احالة لفائدة الّصناعي�ن ليبلغ الفارق ب�ن أسعار إحالة ماّدة السكر لفائدة تجار 

رّفع من مخاطر تزّود تأن الة غياب آلّيات مراقبة فعّ  هذه الوععية و�� من شأنو  .طن/د 205
تجار ا�جملة عوعا عن الديوان التو��ىي للتجارة لالنتفاع باألسعار  لدىالّصناعي�ن بماّدة السكر 

  .س��الك اسري التفاعلّية املخّصصة لال 

 

واملتعّلقة بجودة املواد اساسية عل��ا خطورة �عض املخالفات ال�ي تّم الوقوف  وأمام
عدم استعمال آلة الغر�ال لتصفية دقيق الفر�نة أو استعمال شفرة حالقة ل��ي�ن  ع�� غراراملدّعمة 

1T67Fاملخالفاتمن  % 16,28(ا�خ�� 

(3)
1T سالمة املس��لك أو تفاقم �� عوتأث��ها ع�� جودة ا�خ�� و ) املرفوعة

                                                           
(1)

 .تتمثل الرقابة امل��ولوجية �� التثبت من مصداقية عمليات قيس املقادير واحجام وا�عاد 
(2)

 .ن�رت�علقت العينة بواليات باجة وسيدي بوز�د ونابل وقفصة و�ن عروس و� 
(3)

 .عينة شملت واليات باجة وسيدي بوز�د ونابل وقفصة و�ن عروس و�ن�رت 
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�� إطار حملة مراقبة ع�� مستوى  2013تّم خالل (املاء  كميات من ظاهرة احتواء ا�حليب ع��
من جهة أو ) عينة تّم تحليلها 207من مجموع من هذا النوع مخالفة  81مركزّ�ات ا�حليب رفع 

 اطرافملس��دفة من جهة أخرى فإّن صة لها ولغ�� الفئة اباستعمال ماّدة مّدعمة لغ�� اغراض املخصّ 
ة ع�� املواد لمحافظل الردعية الالزمةالّتنسيق بي��ا واتخاذ اجراءات  إح�ام املعنية مدعوة إ�� مز�د
 . ستحق��ا ع�� منظومة رقابية فاعلة وناجعة لرفع املخالفات وردع املخالف�ناملدّعمة وتوج��ها نحو م

 

* 

 

      *          * 

 

ة الرقابية لدائرة املحاسبات حول تقييم منظومة دعم املواد اساسية إ�� هّم أفضت امل
 .�� هذه املنظومة التصّرفمن نجاعة  ت إ�� ا�حّد الوقوف ع�� عدد من اخالالت أدّ 

 

وفقا ألهداف املخططات  الّدعمنفقات  ترشيدة إ�� غم من س�� السلط العموميّ و�الرّ 
لسياسة دعم  العاّمةهات وعع خطة إس��اتيجية شاملة ت��جم التوّج ن من �ا لم تتمّك التنمو�ة فإ�ّ 

املواد اساسية فضال عن ��جيل بطء �� �سق تنفيذ اصالحات املق��حة أو عدم تفعيلها ع�� غرار 
 .ةاملدّعمقة باملواد هات املتعلقة بتحر�ر �عض ا�شطة املتعلّ التوّج 

 

طلب للاملتواصل  ارتفاعلتغطية  الّدعماعتمادات  �النظر إ�� ارتفاع املبالغ املحمولة ع��و 
ه ال�جوء امل��ايد للتور�د �� ظل ارتفاع أسعار املواد اساسية باألسواق العاملية فإنّ و ة املدّعماملواد ع�� 

املواد م �� جودة وق�ن الداخلية وا�خارجية ومز�د التحّك �� الشراءات بالّس  التصّرفإح�ام  يتعّ�ن مز�د
غط ع�� �لفة ن من الّض ما يمّك ب�� املبيعات و�� املخزون  التصّرفن �حستاء إعافة إ�� عند الشر 

 .الّدعم 

 

ة إ�� عدم املدّعمات رقابة ناجعة ملختلف مسالك إنتاج وتحو�ل وتوزيع املواد ى غياب آليّ أدّ و 
املواد وردع  ات املراقبة ع�� تداول هذهيه وهو ما �ستد�� تكثيف آليّ ستحّق مإ��  الّدعمعمان وصول 

وقصد . صة لهااستعمالها �� غ�� اغراض املخّص ظاهرة ي إ�� املخالفات املرتكبة �� شأ��ا والتصّد 
لضمان بلوغ و  .ةبدقّ الّدعم تحديد خصائص الفئات املس��دفة ب يتعّ�نيه مستحّق  إ�� الّدعمتوجيه 
تحي�ن اطار القانو�ي  � جانبإ� ةاملدّعمملواد اي لظاهرة ��ر�ب يه وجب التصّد إ�� مستحّق  الّدعم
ب�ن مختلف اطراف بما يضمن  الّتنسيقة �� مجال مراقبة جميع مراحلها و ق باملنظومة خاصّ املتعلّ 

 .املنظومة هذه ب طرق العمل داخلف��ا وتفادي �شعّ  التصّرفحسن 
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ة املعنيّ و�ن املالية للدوا وععّيةن من �سو�ة الخاذ إجراءات تمّك د الدائرة ع�� عرورة اتّ وتؤّك 
ات  عن النّ و من ال�جز الهيك�� بم��انيا��ا  وابط ال�ي �ساهم �� ا�حّد وتحديد الضّ بمنظومة الدعم 

فة ع�� ع�� غرار اسقاط التجاري والفوائد املوظّ الّدعم ��ا منظومة لها ألعباء مالية ال �غطّ تحّم 
ة ا�شطة ة و�قيّ املدّعمب�ن ا�شطة  داخلل عل��ا الدواو�ن لتمو�ل شراءا��ا والتّ تحصّ تالقروض ال�ي 

 .املعنيةالتجار�ة للدواو�ن 

 

وال�ي م املعتمدة من قبل دول العال الّدعم ة إ�� دراسة أنظمة د�� السلط العموميّ تُ وإجماال 
باشرة املعانة اإل � متعّددةخذت أش�اال اتّ و ا�ي اس��داف الّذ العام لسسعار و الّدعم تباينت ب�ن 

مع اخ�� ا�خام ات  الّد نة من النّ بنسبة معيّ  الّدعمة مع ر�ط �� الفئات الفق��ة املستحّق شروطة إاملو 
أو العي�ي للوقوف النقدي  الّدعممع دراسة اعتماد  شبكة معلومات وتحيي��امن الّدعم منظومة  تمك�ن

وازنات لتّ واأخذ �ع�ن اعتبار ا�خصائص ت أفضل انظمة ال�ينظام واعتماد  �ّل وعيوب ع�� مزايا 
  .اجتماعية واقتصادية للبالد
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 رّد وزارة التجارة

 

بخصوص عدم تضمن الملف الشهري لدعم الحبوب المقّدم من قبل ديوان الحبوب 

بطاقات التعيير المثبتة لمبالغ التنفيالت والتنقيصات التي يتم تطبيقها بالنسبة إلى كّل فاتورة 

. عم الشهري تقديم فواتير البيع بالنسبة لكل مطحنةفإّن ديوان الحبوب يتولى ضمن ملف الد

، )التنفيالت والتنقيصات(وتتضّمن كّل فاتورة االنعكاس المالي الناتج عن عملية التعبير 

وذلك على أساس العينة التأليفية لكل عملية رفع للحبوب من طرف المطحنة خالل كامل 

لمتضمنة لمبلغ التنقيصات والتنفيالت وتمثل الفاتورة الصادرة عن ديوان الحبوب وا. الشهر

والتي يتم القبول بها من طرف المطحنة دليال على عدم اعتراض أحد الجانبين على نتائج 

وسيتم التنسيق مع ديوان الحبوب للنظر في إمكانية توفير بطاقات توفير . عملية التعيير

ات الشراء من المنتج التعيير ضمن ملف الدعم خاصة وأّن عملية التعيير تشمل أيضا عملي

 .  الفالحي

 

وفيما يتعلّق بتقديم ديوان الحبوب جدوال تلخيصيا لمبيعات الشعير العلفي إلى 

الوحدة بناء على المعطيات التي يتلقاها من الدوائر الجهوية دون تدعيمها بفواتير البيع فقد 

ساسية بفواتير بيع مراسلة الديوان ودعوته لمد وحدة تعويض المواد األ 2014تّم خالل سنة 

الشعير وتعهد بوضع تطبيقة إعالمية تمّكن من متابعة المبيعات بداية من شهر جانفي 

تولى الديوان مّد  2015، إالّ أّنه تّم تسجيل تأخير في التنفيذ، وبداية من شهر مارس 2015

وحدة تعويض المواد األساسية بقرص ممغنط يحتوي على جدول تفصيلي لكميات الشعير 

 .لمروجة من الشعير لمعامل العلف والتجار وسعر البيع وعدد الفاتورةا

 

وفيما ما يخص عدم استقرار اإلجراءات المتبعة لتحديد التعويض المتعلّق بفارق 

إعتماد حد أقصى لدعم  2015الغربلة بالنسبة إلى الشعير العلفي فقد تّم بداية من شهر جانفي 

ي المتعلق بالشعير العلفي وذلك عوضا عن ما كان فارق الغربلة في حدود الدعم الفرد

 .معتمدا سابقا والمتمّثل في الفارق بين سعر إحالة الشعير وسعر البيع المتدني لفارق الغربلة
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وبخصوص احتساب مبلغ التعويض لمادتي الشعير العلفي والتريتيكال خالل الفترة 

إضافيا بدون موجب قيمته  وما انجّر عنه من تحمل وحدة التعويض مبلغا 2009-2013

د بالنسبة لكّل  0,450د بالنسبة لكل قنطار يتم ترويجه لفائدة المربين ومعامل العلف و 0,950

قنطار يتم ترويجه لفائدة تجار األعالف فإّن ديوان الحبوب يصّرح ضمن ملفات لدعم بسعر 

في التنقيصات البيع الذي تّم تطبيقه ويفسر الفارق باالنعكاس المالي الناتج عن صا

اعتماد أسعار البيع لفائدة المربين  2014وتجدر اإلشارة إلى أّنه تّم منذ سنة . والتنفيالت

ومعامل إنتاج العلف المرّكب وتجار األعالف المضّمنة بالمنشور الصادر عن ديوان 

 .الحبوب عند احتساب كلفة الدعم

 

مطحنة  22دمة من قبل وأخيرا وفيما ما يتعلق بالملفات الشهرية للتعويض المق

والتي ال تتضّمن كميات الفرينة الرفيعة التي تم ترويجها وكميات القمح اللّين التي تّم التزود 

بها من الديوان والكميات المحولة من قبلها والمخزون من الحبوب والفرينة المتوفّر لديها 

لتأكد من مخزونات في موفى الشهر فإّن ديوان الحبوب يتولى مراقبة المطاحن ميدانيا ل

مختلف المواد المتوفرة لدى المطاحن في آخر كل شهر ومطابقتها لحجم الشراءات 

 .  والكميات المحولة من القمح

 

مطالبة المطاحن بمّد وحدة تعويض المواد  2015وتم منذ بداية من شهر جانفي 

لة وكميات الفرينة األساسية بجدول يتضمن كميات القمح التي تّم التزود بها والكميات المحو

والسميد المنتجة والمروجة وكذلك مخزون آخر الشهر المتوفر لدى المطحنة من مختلف 

  .المواد
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 والصيد البحري المائيةة والموارد حوزارة الفال ردّ 

 

ديوان الحبوب مشروع كراس الشروط المنظم لممارسة نشاط التجميع  أعدّ 

. 2015لى سلطة اإلشراف خالل شهر مارس لعالقة وأحاله إاوالنصوص الترتيبية ذات 

وقّررت سلطة اإلشراف عقد جلسة عمل أولى لمناقشة مشروع كراس الشروط ومشاريع 

النصوص الترتيبية ذات العالقة بحضور ممثلي الغرفة الوطنية لمجمعي  الحبوب وذلك يوم 

 .2015سبتمبر  01

 

كريسا لمبدأ حرّية في إطار الترفيع في الطاقة الوطنية لتجميع الحبوب وتو

االستثمار وإرساء المنافسة بين المتدخلين، أقّرت وزارة الفالحة خالل جلسة عمل بتاريخ 

 :ما يلي  2011ديسمبر  15

 

اإلسراع بتحيين اإلطار القانوني المنظم لنشاط الحبوب لفتح المجال لجميع  -

تحديد مواقع  الراغبين في تعاطي هذا النشاط دون تدخل من طرف ديوان الحبوب في

 .االنتصاب

 . اعتماد الخارطة المتعلّقة بمواقع انتصاب مراكز التجميع كمرجع دون التزام -

ديوان الحبوب بالتعاقد مع أي مؤسسة تجميع إذا لم تستجب مراكزها عدم التزام  -

 .دةّنية المحدّ فإلى المواصفات ال

 

                  قمح الصلب في حدودمن ال إنتاجتسجيل معدل  2014-2010تّم خالل الفترة كما 

وقد تم تسجيل ). مليون قنطار 11(مليون قنطار وهو قريب جدا من الهدف المنشود  10.5

دمة اوسيتواصل في السنوات الق. سنوات 5سنوات من ضمن  3على من الهدف في أ إنتاج

ج ومزيد العمل على تحسين اإلنتاج وذلك بمواصلة اعتماد سياسة أسعار مشجعة لإلنتا

عالية والعمل على تحسين الدورات الاستعمال البذور الممتازة في المناطق ذات اإلنتاجية 

  من حوالي 2010وبالنسبة للحبوب المرورية، فقد تراجعت المساحات منذ سنة . الزراعية

ألف هك في الوقت الحالي وذلك نظرا لعدة أسباب من أهمها  85ألف هك إلى  110
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شريحة من الفالحين من الديون المتخلدة  إعفاءّم في هذا اإلطار اقتراح وقد ت. المديونية

 .بذمتهم

 

بالغ مشترك بين وزارة الفالحة ووزارة التجارة  إصدار 2008تّم في شهر أوت و

توريد بعض  تمّ  كما. تحرير توريد مادة الشعير العلفي ومادة القمح العلفيإلى يهدف 

تزامنا مع  2009العامة لإلنتاج الفالحي خالل سنة الكميات من طرف الخواص واإلدارة 

ه ونظرا للظروف التي عرفتها األسواق العالمية أنّ  إالّ . انخفاض األسعار خالل نفس السنة

نتيجة تراجع اإلنتاج العالمي من مادة الشعير وارتفاع األسعار، تم تسجيل  2010خالل سنة 

جوء إلى للإلى اطر ديوان الحبوب تراجع في طلبات التوريد من طرف الخواص مما اض

 .لتغطية حاجيات البالد وتوفير مخزون احتياطي 2010التوريد خالل سنة 

 

إلنجاز مستثمرين خواص  08/06/2009طلب عروض وطني بتاريخ  إعالنتم و

نتائج التقييم أفضت إلى إعالن طلب العروض  أنّ  لى الديوان، إالّ إخزانات حبوب لتسويغها ل

ام التغيرات الحاصلة خالل السنوات األخيرة والمستجدات التي شهدها غير مثمر وأم

وزارة الفالحة (بالتنسيق مع مختلف األطراف المعنية  2015القطاع، تم الشروع خالل سنة 

في تحيين الدراسة المتعلقة ) التونسية للسكك الحديدية الوطنيةوديوان الموانئ والشركة 

التوجهات التي سيعتمدها ديوان الحبوب النجاز هذا بتحديد الحاجيات اإلضافية وضبط 

 .المشروع

 

في إطار العمل على تنويع اإلنتاج، تم عقد عديد الجلسات بديوان السيد وزير و

نتاج السلجم الزيتي ابتداء من موسم إالفالحة تم خاللها االتفاق على تفعيل مشروع 

برمجة  2015/2016ّم خالل موسم وت ،هك 865             وقد تم بذر مساحة. 2014/2015

 .هك 1200حوالي 

 

في تجربة العادة زراعة اللفت السكري في  2012/2013تم الشروع خالل موسم و

وتطورت هذه . هك موزعة بين القطاع المنظم والخواص 600         مساحة بحوالي 
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خطة  تم وضع 2016-2015وخالل الموسم . 2014/2015خالل موسم  1553المساحة لتبلغ 

 :وتتمثل هذه الخطة بالخصوص في . هك 3000عمل لبلوغ مساحة 

 

  التفاضلية لمياه الريّ  بالتسعيرةمواصلة العمل  -

 الفنية الالزمة لمزارعي اللفت السكري اإلحاطةتقديم  -

 للتعريف بمزايا هذه الزراعة اإلعالمالقيام بحمالت تحسيسية عبر وسائل  -

 –تقادم شبكات الري ... المديونية(ري تذليل الصعوبات المتعلقة بمياه ال -

 ).المجامع المائية

 

بما  2012ومراجعته خالل سنة   2007تم تحيين سلم تعيير الحبوب خالل سنة كما 

 : يضمن 

 

 تبسيط طريقة تقييم جودة الحبوب  -

توحيد مقاييس الجودة بين مرحلتي الشراء بالنسبة للحبوب المحلية والبيع مع  -

 . يولوجية للمنتوجبالفوارق الراجعة للتحاليل الاالحتفاظ ببعض 

 .اعتماد نفس المقاييس الفيزيانية المحددة بكراس الشروط لتوريد القموح -

المحافظة على بعض المواصفات الفنية عند التوريد ضمانا لتوفير مادة أّولية  -

صادر تستجيب لمتطلبات السوق الداخلية وحفاظا على أسس المنافسة بين مختلف الم

التكنولوجية بكراس شروط  اإلضافيةالمقاييس  مع العلم أنّ . وردةمونوعيات الحبوب ال

توريد القموح تضمن من جهة جودة المنتوج النهائي بالنسبة للحبوب الموّردة وتعتبر 

 اإلنتاجاألصناف المعتمدة وظروف  إلىمعروفة نسبيا بالنسبة للقموح المحلية بالرجوع 

 .رىببالدنا من جهة أخ

 

المطاحن من تكوين شركة  أصحابانع قانوني يحول دون تمكين مال يوجد و

ع ديوان الحبوب منذ وشرّ . بنطبيعي أشخاصممارسة نشاط التجميع بصفتهم  أوتجميع 

 .سنوات في تنظيم داخلي إلجراءات الرقابة وهو سائر في اتجاه تدعيم دوره الرقابي
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الحبوب المصّرح بتجميعها عند نفاذ المخزون التأّكد النهائي من مخزونات  يتمّ كما 

التسوية النهائية لمنح الخزن التي تم صرفها لفائدتهم  إلىمؤسسات التجميع  إخضاعويتّم 

وتم تكوين فريق مختص في مراقبة المحاسبة المادية . تباعا باعتماد المبيعات النهائية

 18بتاريخ  664قتضى المقرر عدد لمراكز التجميع وباقي الجوانب المتعلقة بالجودة وذلك بم

مركز تجميع والتثبت  63مراقبة  2015وأّمن هذا الفريق خالل موسم التجميع . 2015جوان 

 دمن الكميات المصرح بتجميعها وذلك للتأكّ  % 22التسجيل المحاسبي لحوالي  إجراءاتمن 

لوماتي التجاري وساهم تركيز النظام المع. شفافية ومصداقية عملية التصريح بالمخزون من

وتتواصل . ل عمليات المراقبة والتثبتعين مما سهّ في ضبط شراءات الديوان من المجمّ 

عين أعمال هذه اللجان إلى غاية استكمال رفع جميع المخزونات المصرح بها لدى المجتمّ 

 .على أن يتّم العمل خالل المرحلة المقبلة على هيكلة هذا النشاط الرقابي صلب الديوان

 

ديد مستوى الدعم لتحّم عملية تعيير الحبوب عند البيع إلى المطاحن المعتمدة تتو

بمخابر ديوان الحبوب وبحضور األطراف المعنية لتحديد قيمة شراءات الحبوب المحلية من 

وتعتمد . المجمعين من جهة ولتحديد جودة الحبوب المحلية والموردة من جهة أخرى

من  لالعتراضبمخابرهم لخالص الفالحين وتعتبر قابلة  ينالمجّمعاألسعار المحّددة من قبل 

وتتولّى . قبل الفالح حسب إجراءات محددة بمقتضى منشور صادر عن السيد وزير الفالحة

عين تهدف إلى التثبت من المصالح الفّنية بديوان الحبوب القيام بمهمات مراقبة لمخابر المجمّ 

ة عند التعيير، عالوة عن الشروع منذ موسم حترام اإلجراءات والمواصفات المعتمدإمدى 

في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان مقترحة من االتحادات الجهوية  2015التجميع 

على الحفاظ  الفالحينللفالحة والصيد البحري حول أخذ العينات وتعيير الحبوب بما يساعد 

 .مصالحهمعلى 

 

في  ف العمل بنظام التنقيصاتبخصوص توقيتّم اتخاذ اإلجراء االستثنائي كما 

حجم ظاهرة الحبوب لعتبار االظرف وجيز نتج عنه عدم أخذ االعتمادات المبرمجة بعين 

ن خالفا يّ لحيث شملت هذه الظاهرة جل الواليات المنتجة للقمح ال 2011النابتة خالل موسم 
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األولى  وزارةالالموجهة إلى  2011جويلية  06بتاريخ  010555لمراسلة وزارة الفالحة عدد 

وتولى ديوان الحبوب خالل موسم . التي خصت بالذكر ثالثة واليات متضررة فحسب

قام  ثمّ  االستثنائي،مليون دينار بعنوان هذا اإلجراء  5,070التجميع المذكور خالص ما قيمته 

مصالح لدى المليون دينار وصرح بها  4,321بتجميع مؤيدات تطبيق هذا اإلجراء بقيمة 

مليون  1,120وبادرت وزارة المالية بفتح اعتمادات أولية بقيمة . وزارة الفالحةبالمختصة 

 )مليون دينار 3,201(اإلضافي الالزم  االعتماد إسنادالحبوب على أن يتّم  ديواندينار لفائدة 

 .على ضوء الكلفة الحقيقية

 

ديوان، عرض هو قرار اللجنة الداخلية للصفقات وليس قرار ال قبولإقصاء أو  إنّ و

 :التوضيحات بخصوص عدم قبول عروض بعض المزودين تتمثل في ما يلي  غير أنّ 

 

 30/2013الموسعة  االستشارةالمقدم في إطار  MAGعرض المزود  إقصاءتّم  -

ألنه غير مدرج بقائمة مزودي الحبوب المتعامل معهم من قبل  17/10/2013المعلنة يوم 

المذكورة ، وبالتالي ال  االستشارةديوان بخصوص الديوان ولم تقع مراسلته من طرف ال

. د لم يمض كراس الشروط ولم تقع دعوته للمنافسةوّ زيمكن قبول عروض من قبل م

بقائمة مزودي  MAGعدم تسجيل  04/12/2013خلية للصفقات يوم اوقررت اللجنة الد

المخاطر الذي من سلم  3بالدرجة  االستقصاءلتصنيفه من قبل شركة  نظراالمعتمدة  الحبوب

 .شهرا المقبل 12خالل  ردرجة باإلضافة إلى احتمال تسجيل خسائ 12يعد 

 

 23/2013المقدم في إطار االستشارة الموسعة  VITOLتم إقصاء عرض المزود  -

من طرف ألنه غير مدرج بقائمة مزودي الحبوب المتعامل معهم  27/08/2013المعلنة يوم 

المذكورة ، وبالتالي ال  االستشارةالديوان بخصوص  الديوان ولم تقع مراسلته من طرف

. د لم يمض كراس الشروط ولم تقع دعوته للمنافسةوّ زيمكن قبول عروض من قبل م

بقائمة مزودي الحبوب  VITOLتسجيل  2013-08-28وقررت اللجنة الداخلية للصفقات يوم 

 .04/09/2013بتاريخ  إالّ  الملف الستكمالالمعتمدة ولم يستجب هذا األخير 
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عملية إقصاء المزودين أو رفض شحنات الحبوب الموّردة تكون  كما أنّ  -

وفي صورة . سندة من طرف شركات المراقبة بموانئ الشحنمإلى شهائد الجودة ال باالستناد

يتولّى  ،بكراسات الشروط اعدم مطابقة شهائد الجودة للمواصفات التعاقدية المنصوص عليه

راقبة الصفقات بالموضوع ويعود قرار التعامل أو إقصاء المزودين الديوان إعالم لجنة م

 .إلى اللجنة المذكورة

 

م من أفضل األسعار وخاصة بالنسبة للقمح الصلب، تقدّ  االستفادةفي إطار و

الديوان بمقترح لتعديل بعض المواصفات الفنية، حيث تّم عرض هذا المشروع على السادة 

بداء الرأي والمصادقة حيث طالبت بعرضه على الهياكل أعضاء لجنة مراقبة الصفقات إل

وتّم رفض هذا المشروع من طرف وزارتي . بداء الرأيإلالمختصة بمختلف الوزارات 

هذه التعديالت سينجر عنها اقتناء قموح ذات جودة متدنية  أنّ  باعتبارالصناعة والتجارة 

 .بنفس األسعار المعمول بها حاليا

 

قيام بشراءاته من الحبوب الموّردة على أساس كمية وجودة ى الديوان اليتولّ و

دة للحبوب نظرا لما الدول المورّ  الطريقة المعتمدة من طرف جلّ  يعند الشحن وه نهائيتين

 ومن تأثيردين المشاركين في العروض وّ زتوفره من مجال تنافسي أمام أكبر عدد من الم

ص هذه الطريقة المعتمدة هي وجود إال أّن من نقائ. على مستوى األسعار المعروضة

حاول  ،حاالت تباين بين جودة الحبوب عند الشحن وعند التفريغ ولتفادي هذا اإلشكال

تعديل طريقة الشراء إلى وزن وجودة نهائيين عند التفريغ وعوضا  2005الديوان خالل سنة 

قد تنتج عنه على عن نهائيين عند الشحن وتم رفض هذا المقترح نظرا للكلفة اإلضافية التي 

هذا المقترح قد يؤدي إلى تقليص عدد المشاركين  كما أنّ . كاهل الصندوق العام للتعويض

 :ولضمان حقوق الديوان في هذا اإلطار تّم . في العروض مما يحّد من المنافسة

 

من قبل لجنة  االمبرمة  مع شركات المراقبة المصادقة عليه االتفاقيةتعديل  -

الذي يعطي للديوان  10وذلك بإدراج الفصل عدد  10/2012/ 19اريخ مراقبة الصفقات بت

الحق في مطالبة شركات المراقبة بالتعويض عن الفارق بين نتائج شهادة الجودة ونتائج 
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لنسبة  االعتبارالعينة التأليفية بميناء الشحن والمجراة بالمخبر المركزي مع األخذ بعين 

 .الخطأ المسموح به

المراقبة عند الشحن وذلك بإرسال فرق فنية لمسايرة  العمل على تدعيم -

وخاصة بالنسبة  2009عمليات الشحن بالموانئ األجنبية وقد تّم اعتماد هذا التمشي منذ سنة 

 .للمصادر التي تعرف بتواضع جودة الحبوب من بلدان حوض البحر األبيض المتوسط

 

ن الحبوب الموردة يستند الديوان عند تقديم الملفات الشهرية للتعويض عو -

الوطني سابقا  االقتصادإلى هيكلة األسعار المحددة من قبل وزارة التجارة ووزارة 

وهي ال تنص على إرجاع قيمة النقص المسجل عند  1991مارس  12بالمراسلة بتاريخ 

كما أن منظومة التعويض المعتمدة . التفريغ علما وأّنه لم تتم مراجعة هذه الهيكلة إلى تاريخه

احتساب التعريض في  باعتبارن الديوان من استرجاع كامل المبلغ المدفوع ليا ال تمكّ حا

 .حدود الكميات المباعة

 

يسعى ديوان الحبوب إلى إعطاء األولوية القصوى لنقل الحبوب عبر كما  -

بسبب تقلص العربات  2012هده العملية في تقلص مستمّر منذ سنة  أنّ  ، إالّ يةالحديدة السك

وذلك لتقادم هذه  2013سنة في عربة  54عربة حاليا من جملة  15حيث يتم اعتماد  الحديدية

العربات ولعدم صيانة روابط السكة الحديدية ببعض المواقع من قبل مصالح الشركة 

 .التونسية للسكك الحديدية

 

الغرفة الوطنية للمطاحن ومعامل  فيتّم تحديد حصص المطاحن الشهرية من طرو

أما . طاقة الرحى لدى كل مطحنة في حدود الحاجيات الشهرية الجملية دباعتماالسميد 

بالنسبة لمادة الشعير العلفي فإن حصص توزيع هذه المادة تضبط حسب نوعية الحريف 

ويتّم تحديدها من طرف اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بالتنسيق مع اللجان . والواليات

 .الجهوية
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مرتبطة باألساس بجودة فهي فة على أسعار الحبوب قيمة التنقيصات الموظأّما 

أّنه يتّم اعتماد نفس طريقة التعيير عند البيع المباشر من ميناء  باعتبارالحبوب المتداولة 

تفريغ الحبوب الموردة أو بعد الوسق إلى الخزانات المحورية نظرا لصعوبة القيام بعملية 

. الخزانات لمحدودية طاقات الخزن لتحسين الجودة على مستوى coupageخلط الحبوب 

تركيز متابعة حينية ألسعار الحبوب المتداولة على مستوى خزانات  2015وتّم بداية من سنة 

وتحديد المسؤوليات مع تكثيف الدورات  الفوارقن من معرفة أسباب ديوان الحبوب مما يمكّ 

 .الكوينية ومهمات المراقبة

 

بمخبر بئر القصعة  2015خالل سنة ) ة أعواننقل(تّم اتخاذ إجراءات وقائية كما 

ن المصالح الفنية إلمكانية تفضيل المطاحن الكبرى بالوطن القبلي عند تعيير جودة تبعا لتفطّ 

ويعمل الديوان على ضمان مزيد من الشفافية عند تقييم جودة . شراءاتها من الخزان المذكور

نجاز عملية أخذ إلبشري في الحبوب عند البيع وذلك من خالل حصر تدخل العنصر ا

 .العينات من خالل تركيز المسابر اآللية وتكثيف الزيارات الميدانية إلى مخابر التعيير

 

ر طاقات الخزن العصرية والكافية لحماية مخزونات الديوان من توفّ ويعتبر 

 الحبوب المحلية والموردة إحدى األهداف التي يعمل الديوان على تحقيقها من خالل تحيين

ومن شأن هذه الطاقات أن تقلص من حاالت . الحاجيات المؤكدة ورصد الميزانية إلنجازها

تضرر بعض المخزونات ولئن تعتبر هذه الحاالت معزولة ونادرة على غرار كمية البذور 

العادية التي تّم وضعها على ذّمة منتجي الشعير بوالية المهدية بطلب ملح من السلط 

دون أن يتّم اإلقبال عليها مما أدى إلى تضرر طاقتها  2013سنة         الجهوية خالل 

اإلنباتية لطول فترة خزنها واضطر الديوان إلى التفويت فيها إلى ديوان األراضي الدولية 

استكمل ديوان و .العلفي لالستهالكلتحسين المراعي نظرا إلى أّنها مداواة ويمنع بيعها 

بجميع الخزانات المحورية بما في ذلك  اآلليةالمسابر تعميم تركيز  2015الحبوب خالل سنة 

المسوغة من الخواص بما يضمن شفافية هذه الحلقة الهاّمة في تحديد جودة الحبوب 

 .وأسعارها
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وتعتبر حالته متردية وبينت  1967إلى سنة فيرجع خزان جبل الجلود  دتشيي أّما

التهيئة ال تؤّدي إلى تحسين  أنّ  باعتبار التقارير ارتفاع كلفة تهيئته وغياب الجدوى المرجّوة

عائق تواجده بمساحة تغمرها مياه األمطار ومياه المائدة المائية السطحية  باعتبارمردوديته 

وبناءا على ما تقدم . على استغالله بصفة طرفية خالل فترات التجميع االقتصار وعليه تمّ 

دراسة أّولية  إعدادراتيجي، تم بموقعه اإلست واالنتفاعولضرورة حسن استغالل الخزن 

ألف طن  30لتعويضه بخزان عصري بنفس الموقع مع مضاعفة طاقة خزنه في حدود 

وسيتّم الشروع في اإلنجاز حال موافقة وزارة . طن في الساعة 200 ومنسوبه في حدود 

 .اإلشراف وتخصيص الميزانية

 

الحبوب عند تسليم تصرف المنحة االستثنائية للتسليم السريع إلى منتجي كما 

الموسمي ويتّم استرجاع المنحة من قبل المجمعين  باألمرمحاصيلهم خالل الفترة المحددة 

يتواصل و. عند بيع الكميات التي تمتعت بالمنحة إلى ديوان الحبوب ضمن فاتورة البيع

عين تداول الحبوب إثر تاريخ إيقاف تمتيع المنتجين بمنحة التسليم السريع بين المجمّ 

الديوان بالنسبة لجميع الكميات التي تّم التصريح بتجميعها عند نهاية موسم التجميع و

والمتمتعة بمنحة التسليم السريع باعتبار أّن هذه المنحة توظف على هيكلة السعر المعتمد 

. عند التعويض طبقا لما ينّص عليه األمر الموسمي المحّدد ألثمان الحبوب عند اإلنتاج

عين بالكميات التي تّم تجميعها خالل الحبوب التثبت من تصريحات المجمّ ويتولّى ديوان 

عين وكذلك من خالل فترة صرف المنحة للمنتجين من خالل تدقيق تصريحات المجمّ 

تعهد إلى  استثنائيةبها المصالح المباشرة لهذا الملف أو مهّمات تدقيق  قوممهمات تثبت آلية ت

 . مصالح الرقابة التابعة للديوان

 

نظرا للعدد الهام لفواتير الشعير ولتوزيعها على كامل الدوائر الجهوية لديوان و

ال يمكن للديوان في المرحلة الحالية تسليمها في اآلجال لوحدة تعويض المواد  ،الحبوب

االتفاق مع الوحدة على موافاتها بجداول تتضمن  2014وقد تم منذ شهر سبتمبر . األساسية

اريخه ونوع عملية البيع ومصدر الشعير والكمية والسعر المخفض رقم وصل التسليم وت

تبعا لتركيز النظام المعلوماتي التجاري و. ورقم الفاتورة وذلك باعتماد قرص ليزري
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، سيتسّنى إعادة 2015والخاص بالخزينة بديوان الحبوب وبوحداته الجهوية خالل سنة 

قديم الفواتير وباقي الوثائق والمعطيات الحالي المعمول به بما يضمن ت اإلجراءالنظر في 

 .المطلوبة في اآلجال وبصفة آلية وحينية

 

ال يتم حاليا تحميل الصندوق العام للتعويض غرامات الوقت الضائع بل يتحملها و

من منحة كسب الوقت لتغطية غرامات الوقت الضائع الديوان وفي المقابل يستفيد  .الديوان

 .سلبيا أوجابيا يإويتحمل الفارق سواء كان 

 

غير مبررة بعنوان سعر بيع الشعير  إضافيةل منظومة الدعم مبالغ لم تتحمّ و

ه يتم تحديد منحة التعويض بالنسبة للشعير العلفي باعتماد الفارق بين نّ أالعلفي، حيث 

معدل التنفيالت والتنقيصات في شكل  إليهاألسعار العادية لإلحالة والسعر المخفض يضاف 

األوامر  أنّ  إلى اإلشارةوتجدر . للقنطار/ دينار 0.950بـ إحصائيافية مقّدرة منحة جزا

الموسمية الجاري بها العمل تنص على تطبيق التنقيصات والتنفيالت حسب الجودة الفعلية 

د عمليات بيع الشعير تعدّ بسبب ونظرا لصعوبة هذه العملية  .لمادة الشعير عند البيع

على  2000منذ بداية سنوات  اإلنفاقوالقمح الصلب، تّم  اللينمح ها خالفا لمادتي القتوتجزئ

تقييم الجودة عند شراء الشعير وتطبيقه عند البيع  إحصائياتاعتماد تنفيل جزافي باعتبار 

ق في مرحلة ثانية إلى غاية صدور سعر البيع /د 1ق في مرحلة أولى ثم /د 0.950في حدود 

ومنذ ذلك . ة الجودة دون فوترته على حساب الدعمالذي لم يتم تنفيله بمنح 2013لسنة 

الصيغة المناسبة الستخالص مستحقاته بعنوان  إيجاديعمل ديوان الحبوب على  ،التاريخ

 إلىكلفة جودة الشعير ارتفعت  أنخلدة في ذمة صندوق الدعم علما تالم الشعيرمنحة جودة 

 .في السعر األساسيباعتبار االرتفاع المسجل  2014ق خالل موسم /د 1.4حدود 

 

 أوسلطة اإلشراف  إلىمراسالت موجهة بطالب الديوان في العديد من المناسبات و

ملفات تم عرضها خالل جلسات وزارية خصصت لتدارس تحيين هوامش التجميع والتوريد 

و تحمل صندوق التعويض أاسة بيع الحبوب للمطاحن واقترح البيع ناجزا يبمراجعة س

 .ة عن هذه سياسة البيع باآلجاللمنجرّ لألعباء المالية ا
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في متابعة مخزون الحبوب والمواد  2001اختصت وزارة التجارة منذ سنة كما 

الخاصة بها لدى المطاحن في إطار مراقبتها لحصص تزويد المطاحن واقتصر  ةالمستخرج

دور وفي إطار تعزيز . للمطاحندور الديوان على المراقبة الشهرية للعمليات التجارية 

لمراقبة تزويد  إجراءاتيعمل الديوان على ضبط  ،الديوان الرقابي صلب منظومة الحبوب

 . المطاحن
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 رّد الديوان التونسي للتجارة 

 

 التصرف في منظومة السكر -1

 

 مراقبة المواد األساسية المدعمة  -

 

تم تنظيم مسالك توزيع مادة السكر األبيض الموجه لالستهالك العائلي واالستهالك 

 45لصناعي واالستهالك الحرفي عن طريق المنشور الصادر من وزارة التجارة عدد ا

 .2014جويلية  16بتاريخ 

 

 التصرف في منظومة دعم المواد األساسية  -

 

في إطار تفعيل منظومة السكر المقترحة، أوصت جلسات العمل الوزارية المنعقدة 

اف صلب وزارة الصناعة بإحداث وحدة التصرف حسب األهد 2013و 2012خالل سنتي 

تعنى بتأطير القطاع تضم ممثلين عن اإلدارة والصناعيين والفالحين لكن الهيكل المحدث لم 

يعين مكتب خبرة للقيام بدراسة مرقمة حول إحياء منظومة اللفت السكري وجدواها المالي 

 .واالقتصادي واالجتماعي

 

والتعاون الدولي والتي عهد  كما أّن اللجنة المحدثة تحت إشراف وزارة االستثمار

إليها إعداد العناصر المرجعية الختيار الشريك اإلستراتيجي لتونس في مجال إنتاج وتكرير 

السكر لم تستكمل أعمالها بعد التخلّي عن فكرة الشريك اإلستراتيجي في مجال إنتاج وتكرير 

 ).ة جينورالشركة التونسية للسكر وشرك(السكر حماية لمؤسسات اإلنتاج المحلي 

 

وعموما وفي إطار ترشيد نفقات التعويض ال يكفي ضرورة تشجيع اإلنتاج الوطني 

بل يجب دراسة جدواه االقتصادية وبالتالي القيام مسبقا بدراسة مرقمة تأخذ بعين االعتبار 

العناصر المذكورة واإلجراءات العملية لتفعيل منظومة السكر حتى يتم تفادي الصعوبات 
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المنظومة الحالية والتي يجب إعادة هيكلتها وتوزيع األدوار بين مختلف التي تواجه 

 .المتخلين فيها وذلك في نطاق شراكة تأخذ بعين اإلعتبار مصلحة جميع األطراف

 

 التصرف في شراءات المواد األساسية المدعمة  - أ

 

 السكر  -

 

 بصفة مستمرة ويعرض هذا) إدراج أو حذف مزود(يتم تحيين قائمة المزودين 

أما بالنسبة لكراس . اإلجراء على لجنة الشراءات ويتم تضميه في محاضر الجلسات

الشروط يبدي الديوان مرونة تجاه المزودين بخصوص عدة إجراءات تقنية منصوص عليها 

بكراس الشروط مع الحرص على إدراج كل إجراء تقني جديد في نص االستشارة الموجه 

إلى جانب اإلرساليات الموحدة التي ترسل لجميع لكافة المزودين بدون استثناء هذا 

 .المزودين وتعلمهم بتغيير بند من بنود كراسات الشروط

 

إّن نسبة الزيادة أو النقصان المسموح بها في كمية السكر األبيض تفرضها  -1

قواعد التجارة العالمية فيما يتعلق بالمبادالت التجارية التي تمّكن المزود من اعتماد نسبة 

زيادة أو النقصان بالنسبة للعقود المبرمة واصل حيث تمنحهم مرونة عند كراء وشحن ال

البواخر وإمكانية القيام بعمليات المضاربة في األسواق اآلجلة بعنوان الكمية االختيارية 

)marché des options ( مما يمّكن المزود من تقديم عروض تنافسية هامة ومع ذلك

ي إمكانية تنقيح كراس الشروط والدفع باتجاه عدم قبول الزيادة في فسيتولى الديوان النظر ف

في حالة تراجع األسعار خالل فترة الشحن إالّ في حالة اعتماد هذه  %5الكمية بنسبة 

وتجدر اإلشارة إلى أّن القيام بمقارنة بين أسعار . األسعار التفاضلية بالنسبة للكمية اإلضافية

دة السكر األبيض تاريخ الشراء ومستوى األسعار عند تاريخ إقفال البورصة العالمية لما

ولكن ال يمكن اعتبار . الشحن تمّكن من معرفة النسبة لمدى انتفاع المزود بهذا اإلجراء

وفي هذا . النتائج المنجرة عن هذه المقارنة مبالغ إضافية يتحملها الديوان في الحالتين

ء الفعلية التي يمكن أن تكون بعيدة على مستوى اإلطار يتعين القيام بمقارنة أسعار الشرا

أسعار اإلقفال بمعدل األسعار العالمية للشهر الذي يسبق تاريخ الشحن أي قبل تاريخ 
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الوصول بشهرين على األقل وهي الفترة الضرورية المتاحة للمزود إلعداد ملف التصدير 

 .ناء التفريغوكراس الباخرة والشحن والفترة المقضاة بين ميناء الشحن ومي

 

إّن تعيين الشركات الدولية من طرف الديوان وخالصها من طرف المزّودين لم  -2

ينجر عنه تأثير سلبي على مصداقية نتائج التحاليل حيث أّن الديوان يتعامل مع شركات 

مراقبة ذات صيت عالمي من حيث المصداقية واالنضباط وااللتزامات بالتعهدات وقد سبق 

لشركات شحنات من السكر األبيض لعدم تطابقها للمواصفات المطلوبة من أن رفضت هذه ا

شهر     الواصلة إلى ميناء بنزرت خالل  M/VMYRAطرف الديوان على غرار الباخرة 

والتي بالرغم من إصرار المزود على تطابق نوعية السكر للمواصفات  2009مارس 

ثر إعادة التحاليل تأكد عدم تطابق المطلوبة، أصرت شركة المراقبة على عدم تطابقها وإ

البضاعة ولم يسمح للباخرة من الدخول إلى الميناء واضطر المزود إلى تعويضها بشحنه 

وأّما بخصوص درجة االستقطاب ووجود حاالت بنسب أقل من النسب التعاقدية . أخرى

اليل تخضع فيرجع ذلك إلى أّن هناك هامش في فوارق التحاليل مسموح بها بما أّن هذه التح

لعدة عناصر فيزيانية مرتبطة بالمادة نفسها مثل نسبة التركيز والمحيط الخارجي مثل تغّير 

 .نسبة الرطوبة واالختالف الجزئي بين تحاليل مختلف المخابر

 

ويتعهد الديوان أن يتحمل مستقبال مصاريف مراقبة السكر قبل الشحن وبالتالي 

 .ة المراقبةتفعيل جانب المنافسة عند اختيار شرك

 

 التصرف في المبيعات  - ب

 

 السكر  -

 

تمت مراسلة اإلدارة العامة للمنافسة واألبحاث االقتصادية واإلدارة العامة  -

حول تفّطن الديوان لمواصلة بعض الحرفاء  2015جوان  23  لمراقبة األداءات بتاريخ

وقد اتخذ الديوان إجراءا  .للتزود بالمواد التي يسّوقها وذلك على إثر غلق معرفاتهم الجبائية

يتمثل في مد اإلدارة العامة لمراقبة األداءات شهريا وبصفة منتظمة على غرار ما يتم مع 
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إدارة المنافسة واألبحاث االقتصادية بقائمة في حرفاء الديوان وبرقم معامالتهم والكميات 

ن تصريحاتهم التي قاموا باقتنائها من الديوان على قرص مضغوط للتثبت من نشاطهم وم

الجبائية التي تتولى مد الديوان بقائمة في الحرفاء الذين صرحوا بالتوقف عن النشاط 

والتجار المختلفون المعنيون بهذه المبيعات والمشار إليهم هم المنظمات الخيرية كاالتحاد 

والهالل األحمر التي اقتنت كمية من السكر لتوزيعها  UTSSالتونسي للتضامن االجتماعي 

 .هبات على العائالت أو الجهات المحتاجةك

 

ونشير إلى أّن االتفاقية لم تضبط منحة التكرير بصفة جزافية حيث أن تحديد هذه 

المنحة أوكل باالتفاق بين الديوان والشركة التونسية للسكر إلى مكتب خبرة ليتولى ضبطها 

لة مباشرة بمراحل اعتمادا على منهجية عمل تأخذ بعين االعتبار عناصر الكلفة المتص

وكما يقوم الديوان بمد مصالح وزارة التجارة بصفة منتظمة . التزود والتكرير والتوزيع

ودورية بقاعدة بيانات حول حجم مبيعات مادة السكر حسب صنف الحريف وحسب 

 .الجهات
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  منظومة اـبذور واـشتالت 

 

�عت�� منظومة البذور والّشتالت من أهّم ا�حلقات �� مجال انتاج الفال�� لدورها اسا�ىي 
1TP0Fو�ساهم البذور والّشتالت املثّبتة .�� تحس�ن انتاجّية وعمان جودة املنتوج واستقراره

(1)
P1T  حسب وزارة

واستأثرت هذه املنظومة باهتمام الّدولة حيث . �� مردودّية انتاج الفال�� % 20الفالحة بحوا�� 
بتشريعات جديدة أك��  1999�� سنة  تّمت مراجعته بإطار قانو�ي خاص 1976حظيت منذ سنة 

1TP1Fمواكبة للتطورات ا�حاصلة �� املجال

(2)
P1T . اّتفاقّية  ع��كأّول بلد عرعي  2003منذ سنة تو�س  صادقتو

 .اّتحاد الّدو�� �حماية املستنبطات النباتّية

 

. و�شمل منظومة البذور والّشتالت كّال من انتاج واكثار واملراقبة والّتوزيع واّتجار والبحث      

بالّنسبة %  54وبالّنسبة ل�خضروات  % 35 وت��اوح �سبة �غطية ا�حاجيات الوطنية باإلنتاج املحّ�� ب�ن
ألف طّن  26تناهز الكّميات ا�جملّية من البذور املوّردة �� قطاع الزراعات الك��ى و %  90وللبطاطا 

 .2013موّ��  �� د.م 97,3 بقيمة بلغت

 

 
 

 ،وللوقوف ع�� مدى توّفق مختلف املتدّخل�ن �� تحس�ن أداء منظومة البذور والّشتالت
تنظيم قطاع البذور والّشتالت وتأم�ن ال��ّود  خصتتوّلت دائرة املحاسبات القيام بمهّمة رقابّية 

الهيا�ل الّراجعة وشملت اعمال الّرقابّية . 2013-2010وغّطت أساسا الف��ة  وا�جودة والبحث العل�ي
ادارة العاّمة �حماية ومراقبة جودة املنتوجات م��ا خاّصة و لوزارة امل�لفة بالفالحة إ�� ابالّنظر 

الفالحّية ومؤّسسة البحث والّتعليم العا�� الفال�� واملعهد الوط�ي للبحوث الّزراعّية والّديوان الوط�ي 

                                                           
(1)

واملتعّلق ب��تيب البذور والشتالت  2000جانفي  18املؤرخ ��  2000لسنة  101من امر عدد  5البذور والشتالت مثبتة الصلوحية ع�� مع�ى الفصل   
 .وحال��ا ال�حية وتور�دها واتجار ف��اوطرق إنتاجها وإكثارها واملواصفات العامة �خز��ا ولفها وعنون��ا ومراقبة جود��ا 

(2)
املؤّرخ  2000لسنة  66واملتعّلق بالبذور والشتالت واملستنبطات النباتية املنّقح بالقانون عدد  1999ماي  10املؤّرخ ��  1999لسنة  42القانون عدد   

 .ونصوصه التطبيقية 2000جو�لية  3�� 

0 

100 

200 

 الخضروات والبذور األخرى بذور البطاطا بذور الحبوب 

195,6 

52 

3,4 

90% 

54% 
35% 

 تغطية الحاجيات الوطنية باإلنتاج المحّلي

 اإلنتاج المحّلي )ألف طن(الحاجيات الوطنية من البذور 
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 هذه اعمال كما شملت .للّز�ت ومعهد الّز�تونة وديوان ا�حبوب وديوان تر�ية املاشية وتوف�� املر��
نات والّشركت�ن الّتعاونّيت�ن املركزّ�ت�ن للبذور واملجمع�ن املهنّي�ن ل�خضر والغالل البنك الوط�ي ل�جي

 .واملجمع اجباري لفّال�� الكروم ومنت�� الغالل

 

) صفاقس(و�ا�جنوب ) باجة(الّشمال وامتّدت الّز�ارات امليدانّية إ�� محّط�ي حماية الّنباتات ب

واملندو�ّيات ا�جهوّ�ة بالّنظر لددارة العاّمة �حماية ومراقبة جودة املنتوجات الفالحّية  ت�نالّراجع
للّتنمية الفالحّية ب�ّل من نابل وصفاقس ونقاط العبور بمطار تو�س قرطاج و�مينائي رادس وصفاقس 

 ).صفاقس(ومعهد الّز�تونة 

 

ال  لمنّظمة الّدولّية لسجهزة العليا للّرقابةتّم إنجاز هذه املهّمة استئناسا باملعاي�� الّدولّية لو 
اساليب الّرقابّية املضّمنة بدليل الّرقابة ع�� اداء لدائرة  باعتماد سّيما تلك املتعّلقة برقابة اداء

عّمت عددا من املتدّخل�ن  واّتبعت الّدائرة من�جّية �شاركّية من خالل تنظيم جلسة عمل.  املحاسبات
الّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املمتازة والّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور م��م خاّصة و 

واملجّمع امليي املش��ك ل�خضر واملجّمع امليي املش��ك للغالل وديوان تر�ية املاشية وتوف�� املر�� 
للفالحة اّتحاد الّتو��ىي وم��ا  هيا�ل الفالّح�ن�عض والّديوان الوط�ي للّز�ت باإلعافة إ�� ممّثل�ن عن 

 .ونقابة الفالّح�ن والّصيد البحري 

 

�عدم فعالّية الّيات املعتمدة للّ��وض وخلصت هذه املهّمة إ�� مالحظات �عّلقت أساسا 
كما أفضت إ�� . �� نجاعة الّتصّرف �� املنظومة ت سلباأّثر  باملنظومة عالوة ع�� نقائص �� الّتنظيم

وحّدت من تأم�ن الّ��ّود بالّنجاعة الّالزمة عالوة ع��  الوقوف ع�� إخالالت شابت عملّيات اكثار
كذلك وأفضت املهّمة . املوّردة وأ محدودّية عملّيات الّرقابة ع�� جودة البذور والّشتالت املنتجة محّليا

لتأط�� عملّيات اس��جاع املوروث  إس��اتيجيةستنباطات وتثمي��ا وغياب إ�� ��جيل ععف �سق ا 
 .ا�جي�ي واملحافظة عليه
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 املالحظات أبرز 

 

 تنظيم اـقطاع -

 

 ،�� املجال�� غياب اس��اتيجّية وطنّية مكتملة العناصر  ،تفتقر  منظومة البذور والّشتالت
�قتصر دور ادارة العاّمة �حماية ومراقبة جودة و  .إ�� هي�ل �سند إليه مهّمة متا�عة مؤّشرات اداء

املنتجات الفالحية بالوزارة امل�ّلفة بالفالحة ع�� أعمال الرقابة امليدانية ومراقبة عمليات التور�د 
كما ُ�ّجل نقص �� . ذ�ورةوالتصدير مع غياب مص�حة صلب املندو�ّيات ا�جهوّ�ة �ع�ى باملهام امل

 %.  58اعوان امل�ّلف�ن بمراقبة عمليات انتاج والتثبيت بلغت �سبته 

 

وتّم الوقوف أيضا ع�� محدودية آليات ال��وض باملنظومة حيث لوحظ غياب التأط�� 
ت الّ�جنة كما اّت�ح اقتصار مداوال . القانو�ي إلنتاج البذور والشتالت املحّورة جينّيا وكذلك البيولوجّية

مشا�ل املنظومة  إ��الفنية للبذور والشتالت ع�� النظر �� مطالب ال��سيم وا�حماية دون التطّرق 
 .واجراءات الكفيلة بتطو�رها

 

مراقبة جودة املنتجات الفالحّية أ�حاب املستنبطات تطالب ادارة العاّمة �حماية و  وال 
ستوجبة ع�� مراقبة حقول إكثار البذور ومعاليم ا�حماية النباتية املحمية بتسديد املعاليم السنو�ة امل

وهو ما ال �سمح بتوف�� موارد إعافية �حساب أموال املشاركة ا�خاص بحماية النباتات وال�ي من شأ��ا 
غياب نظام معلوما�ي فعال  يمّكن من إدراج البيانات املتعّلقة  ولوحظ .تمو�ل برام  تأهيل املنظومة

 .�ا مما أّثر �� نجاعة التصّرف ف��اباملنظومة ومتا�ع�

 

�عز�ز دور الهيا�ل املعنّية بالّرقابة ع�� املنظومة واسراع بإعداد خّطة مت�املة و�تعّ�ن 
مع إيجاد اطر واليات للتنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن وا�حرص ع�� تدعيم دور ال�جنة  لل��وض ��ا

 .النباتّيةالفنّية للبذور والشتالت واملستنبطات 

 

 تأم�ن اـ��ود باـبذور واـّشتالت ومراقبة جود��ا -

 

 واملشاتلالشركة التعاونّية املركزّ�ة للبذور �ّل من ارتفعت �سبة املساحات املرفوعة ل
وذلك لعدم  2013سنة  ��%  13للبذور حيث فاق معّدلها السنوي  املركزّ�ةاملمتازة والشركة التعاونية 
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%  21كما ناهزت �سبة الّنقص �� �سليم كّميات البذور التعاقدية . اس الشروطال��ام املك��ين بكرّ 

الكّميات تقر�با ال يتّم �شأ��ا �سليم سوى نصف  امل��مة أّن ُخمس العقود �سببللشركت�ن التعاونيت�ن 
 .املطلو�ة

 

          مع 2012سنة  من جديد ��الّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املمتازة  و�عاقدت

ولم تتمّكن من . السابقمن املك��ين الذين رفضت مساحا��م بصفة �ّلية خالل املوسم %  22
من امللّفات املتعّلقة %  39من املبالغ املتعّلقة ��ذه امللّفات كما لم تقم بإحالة سوى  % 22استخالص 

 .2013-2011 بالّن�اعات ع�� القضاء خالل الف��ة

 

املخابر  بنشاطوشابت الّرقابة ع�� البذور والشتالت نقائص حّدت من جود��ا �عّلقت أساسا 
الراجعة بالّنظر لددارة العامة �حماية ومراقبة جودة املنتجات بالوزارة امل�ّلفة بالفالحة وال�ي لم 

املنتجة محليا واّت�ح بخصوص جودة البذور والشتالت . ISO 17025تتحّصل ع�� شهادة اعتماد 
 2013سنة �� %  17ارتفاع �سبة املساحات ا�جملّية غ�� املطابقة ملتطّلبات كّراس الّشروط وال�ي بلغت 

من تصنيفها من ممتازة إ�� عادّية والبذور ال�ي لم يتّم قبولها حيث  التخفيضو�سبة البذور ال�ي تّم 
يل إخالالت �� مسك ملفات التور�د مّما ال ��ج كما تّم . 2013-2011خالل الف��ة %  13تجاوز معّدلها 

 .رجاعا تالف أو �� اقرار اّتخاذ �� شأ��ا  تّم مآل البذور والشتالت املوّردة وال�ي  بتحديد�سمح 

 

املتدّخل�ن املعنّي�ن باإلنتاج وإيالء من قبل الّتحّكم �� �سبة املساحات املرفوعة  و�تعّ�ن
وإلزامهم بالتقّيد بالعقود امل��مة ��دف الّتقليص من مخاطر عدم  العناية الّالزمة الختيار املك��ين

تدعيم املخابر وتفعيل الّرقابة الذاتية ع�� ا�جودة وذلك للّرفع تحقيق كّميات البذور املستوجبة مع 
 .من �سبة �غطية ا�حاجيات الوطنّية من البذور املحلّية وا�حّد من التبعّية تجاه املزّودين من ا�خارج

 

 ـبحث اـعلميا -

 

موّثقة الس��جاع وتجميع وحفظ وتثم�ن املوروث ا�جي�ي وطنية  إس��اتيجيةحظ غياب لو 
وععف عدد اصناف املحلية املس��جعة من بنوك ا�جينات اجنبية الوط�ي من البذور والشتالت 

املوارد ا�جينية  ومن املؤسسات الوطنية واّت�ح عدم اح��ام املعاي�� الدولية املعتمدة بخصوص حفظ
 .النباتية

 

معطيات املوروث ا�جي�ي والّتصرف �� املخزون بصفة آلّية إثر �ّل وال يتّم تحي�ن قاعدة 
 . الدورّ�ةعملّية تحّرك لسصناف عالوة ع�� غياب عملّيات ا�جرد 
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غياب تقييم و غياب برام  بحث إيالفّية �� مجا�� ا�خضروات وا�جار املثمرة  لوحظكما 
ومتا�عة أعمال البحث العل�ي إعافة إ�� محدودّية تثم�ن نتائ  البحث العل�ي إذ لم يتّم إبرام سوى 

 .مستنبطا 52عقد استغالل للمستنبطات من جملة  23

 

اسراع بتحديد اصناف التو�سّية املوجودة با�خارج والعمل ع��  و�تعّ�ن للغرض،
ب��مجة وتقييم أ�شطة البحث العل�ي �� املجال عالوة ع�� تفعيل دور الهيئات امل�ّلفة و  اس��جاعها

 .تثم�ن استغالل اصناف ا�جديدة
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I- تنظيم قطاع اـبذور واـشتالت 

 

لدور الذي تلعبه �� مجال إ�� اتكت�ىي منظومة البذور والشتالت طا�عا اس��اتيجيا نظرا 
العامة  تههي�لآلّيات الّ��وض بالقطاع و غ�� أّن  .وتحس�ن انتاجية وتحقيق  امن الغذائي انتاجتنويع 

 .شاب��ا نقائص حّدت من نجاعة املنظومة وسبل دعمها

 

 آـيات اـ��وض بمنظومة اـبذور واـّشتالت - أ

 

 املتوّفرة�� غياب اس��اتيجية وطنية شاملة ملنظومة البذور والّشتالت، ترتكز مختلف اليات 

هذه املنظومة أساسا ع�� قرارات الّ�جنة الفنية للبذور والشتالت واملستنبطات النباتية باإلعافة إ�� ل
 .ما تّم إقراره عمن النصوص القانونية املنظمة للقطاع

 

 اس��اتيجية اـوطنية ـل��وض بمنظومة اـبذور واـشتالت -1

 

بدّقة تحّدد مكتملة العناصر س��اتيجية وطنية باالبذور والشتالت  لم يتّم إفراد منظومة
��وض للإقرار توصيات �� إطار مجلس وزاري  2008سنة  ��ول�ن تّم . �انا�اهداف واليات ل�ّل م�وّ 

 هذه شملت قطاعات ا�حبوب والبطاطا وا�جار املثمرة فقد لوحظ غياب متا�عة ملختلف ،باملنظومة
 .�� املنظومةالّتوصيات أمام �عّدد املتدّخل�ن 

 

و�جدر بالذكر أّن �عض الهيا�ل املتدّخلة �� املنظومة ع�� غرار ديوان تر�ية املاشية وتوف�� 
كما أعّدت  .مشروع خطة لل��وض بمنظومة البذور العلفية والرعو�ة 2013املر�� قد أعّد �� جوان 

سسة البحث والتعليم العا�� ادارة العامة �حماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحية بالتعاون مع مؤ 
الفال�� واملجمع امليي املش��ك للغالل واملجمع اجباري لفال�� الكروم ومنت�� الغالل واملركز الف�ي 

باإلعافة إ�� �عض الدراسات حول  2016سبل ال��وض باملنظومة �� أفاق  حول للقوارص تقر�را 
إ�� نظرة شاملة  مع افتقارهامشاريع منعزلة بقيت مجّرد  غ�� أّن �ّل هذه اعمال. منظومة ا�حبوب

 .دور مختلف املتدّخل�ن ح�ى يتّم تب�ي أهدافها وإ�� تحديدللمنظومة 

 

فإّن اهداف واملؤشرات املضّمنة بامل��انية حسب اهداف لوزارة  ،وع�� صعيد آخر
 عبطها ع�� أساسحيث تّم  ��ا ال �عكس واقع منظومة البذور والّشتالت وسبل ال��وض ،الفالحة

كما تّم تبو�ب هذه اهداف واملؤّشرات باملشاريع الّسنوّ�ة للقدرة ع�� . إنجازات السنوات السابقة
باإلنتاج الفال�� وا�جودة والّسالمة الّ�حّية للمنتجات الفالحّية "اداء صلب ال��نام  املتعّلق 
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وال تمّكن . بأهداف ومؤّشرات فرعّية ت وتثبي��ادون إفراد الّرقابة ع�� جودة البذور والّشتال " والغذائّية
دم دّقة املؤشرات إ�� عهذه الوععّية من تقييم نجاعة الّتدّخالت �� مجال البذور والّشتالت نظرا 

 .ومالءم��ا

 

 اـّ�جنة اـفنية ـلبذور واـشتالت واملستنبطات اـنباتية -2

 

 1999ماي  10املؤّرخ ��  1999لسنة  42تّم بمقت�ىى الفصل الّسادس من القانون عدد 
واملتعّلق بالبذور والشتالت واملستنبطات النباتية إحداث �جنة فنية للبذور والشتالت واملستنبطات 
النباتية تتوّ�� اق��اح اجراءات الكفيلة بتطو�ر وتوجيه منظومة البذور والشتالت واملستنبطات النباتية 

نبطات النباتية بال�جل الرس�ي و�� مطالب إسناد وإبداء الرأي �� مطالب ترسيم اصناف واملست
1TP2Fملكية املستنبطات النباتية وتجتمع مرت�ن �� السنة ع�� اقل

(1)
P1T.  ّالرجوع إ�� محاعر جلسات و ه غ�� أن�

 2004إذ لم تجتمع طيلة سنة  �اجتماعا�ادور�ة هذه ال�جنة لتبّ�ن عدم اح��ام  ،ال�جنة منذ إحدا��ا
 2003و 2001ّت�ح أ��ا اقتصرت ع�� اجتماع مرة واحدة خالل السنوات لشغور �� تركيب��ا كما ا

 . 2011و 2009و

 

غالبا ما تقتصر ع�� إبداء الرأي �� مطالب ترسيم اصناف كما تبّ�ن أّن مداوالت ال�جنة 
بال�جل الّرس�ي دون الوقوف ع�� اجراءات الكفيلة بتطو�ر وتوجيه وحماي��ا واملستنبطات النباتية 

واقتصرت مق��حا��ا �� املجال ع�� املطالبة بتدعيم املوارد البشر�ة واملادية . منظومة البذور والشتالت
متا�عة إنجاز مق��حا��ا وتوصيا��ا وال تقوم القيام بوالدعوة إ�� إنجاز محّطة ال�جل الرس�ي دون 

� باتخاذ اجراءات الضرور�ة �� حالة عدم تحقيق اهداف أو عدم تطبيق توصيات ومق��حات بالتا�
 . الّ�جان القطاعية املتخصصة

 

 اطار اـّتشري�� ملنظومة اـبذور واـشتالت  -3

 

أسهم اطار الّتشري�� ا�حا�� ملنظومة البذور والشتالت �� تنظيم وهي�لة مهنة انتاج 
غ�� أّن هذا اطار ال يزال �شهد نقائص تحّد من  .والشتالت وتور�دها ومراقب��اواتجار �� البذور 

لوحظ غياب التأط�� القانو�ي إلنتاج  فقد. مواكبة املنظومة للتطورات العلمية والدولية �� املجال
��دف جملة من املحاذير اخذ �ع�ن اعتبار ال�ي يتطلب استغاللها و البذور والشتالت املحّورة جينيا 

كما لوحظ غياب إطار �شري�� خاّص بالبذور . املخاطر املحتملة ع�� املستوى الص�� والبيئي اجتناب
 .والشتالت البيولوجية

                                                           
(1)

 .واملتعّلق بضبط تركيب��ا وطر�قة س��ها 2000جانفي  18مؤرخ ��  2000لسنة  102 من امر عدد 2طبقا ملقتضيات الفصل   
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امل�ونات  تقوم بمراقبة وتبّ�ن أّن ادارة العاّمة �حماية ومراقبة جودة املنتوجات الفالحّية ال
محّورة غ�� أّن اصناف املقّدمة لل��سيم أو ل�حماية املحورة جينيا وال يتم القيام بالتجارب للتأكد من 

 ��وتّم . اقتصار ع�� تصر�ح كتاعي من املستنبط بأّن استنباط املقّدم غ�� محّور جينيا و�تّم  .جينيا
لتطورات امواكبة �غرض إعداد مشروع قانون يتعّلق بال�ائنات املحورة جينيا  2009سنة 

           ه وإ�� غ�� أنّ . ة للّ�حة العامة والبيئة والستدامة التنّوع البيولو��البيوتكنولوجية ا�حديثة وحماي

 . لم يتم استصدار القانون ا�خاص بال�ائنات املحّورة جينيا 2014غاية ماي 

 

م��ا و  املطلو�ةصعو�ات �� تطبيق �عض الشروط القانونية  وجودتبّ�ن  ،ومن جهة أخرى 
تحقيق حسب الصعب ويعد ذلك  .حقول اّمهات �� �ل منابت الشتالتأ�حاب املنابت �عرورة توف�� 

تطّل��ا مما يجعل استثمار �� مجال ياملجمع امليي املش��ك للغالل نظرا لالستثمارات املادية الهامة ال�ي 
 .إنتاج الشتالت غ�� مر�ح مقارنة بالت�اليف

 

، لم يتّم 2012ماي  26خ �� املؤّر  2012لسنة  439سمر عدد ل وخالفا ،وع�� صعيد آخر
عبط املعاليم املستوجبة ع�� ترسيم أصناف البذور والشتالت بال�جل الرس�ي �� حالة إجراء 
التجارب �� حقل طالب ال��سيم أو ا�حماية خاصة بالنسبة لس�جار املثمرة علما وأّن ادارة العامة 

جارب �� حقول طال�ي ا�حماية أو ال��سيم �حماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحية تتو�ّ� إجراء الت
كما لوحظ غياب التنصيص ع�� املعاليم املستوجبة عند طلب . وذلك لغياب محّطة خاّصة بذلك

هامة �ان باإلم�ان تحصيلها إعادة ال��سيم  إثر انقضاء املّدة وهو ما يحرم الدولة من موارد مالية 
 .ة ال�ي تتطّلب إعادة ال��سيممن اصناف النباتي املرتفعأمام العدد خاّصة 

 

آليات ال��وض بمنظومة البذور واملشاتل بضرورة إح�ام وتو�ىي دائرة املحاسبات �� مجال 
املتدّخل�ن وعمان التنسيق فيما  �افةاسراع بإعداد خطة مت�املة للمنظومة مع ا�حرص ع�� �شر�ك 

 عو�ات ال�ي تحول دون تحقيق اهدافبي��م لتحديد اولو�ات ومتا�عة انجازات والوقوف ع�� الص
تدعيم دور ال�جنة الفنّية للبذور والشتالت إ�� كما أّن الوزارة امل�ّلفة بالفالحة مدعّوة . املرسومة

واملستنبطات النباتّية باعتبارها اطار املالئم الق��اح اجراءات الكفيلة بدعم القطاع عالوة ع�� 
 .للمنظومة لتشمل البذور والّشتالت املحّورة جينّيا والبيولوجّيةاستكمال اطار الّتشري�� 

 

 هي�لة اـقطاع - ب

 

�عض غ�� أّن  .شملها�تتمّ�� منظومة البذور والشتالت بتعّدد املتدخل�ن وتنّوع املجاالت ال�ي 
 نظام املعلومات و�ال�جل الرس�ي الزالت �عيق هذه املنظومة وتحول دون النقائص املتعلقة بالتنظيم و 

 .النتائ  املرجّوة هابلوغ
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 اـتنظيم ونظام املعلومات -1

 

يتوّ�� مختلف املتدخل�ن �� منظومة البذور والشتالت �ّل �� ما يخّصه مهاما متعّددة تتعّلق 
بالتنظيم و�إنتاج البذور والشتالت واتجار ف��ا و�املراقبة و�حماية املوروث ا�جي�ي املحّ�� و�تطو�ر 

وتضطلع ادارة العامة �حماية ومراقبة جودة املنتوجات . أصناف جديدةالبحث العل�ي واستنباط 
الفالحية بالوزارة امل�ّلفة بالفالحة بالرقابة ع�� جودة البذور والشتالت املنتجة وتقييم اصناف 

 .  واملستنبطات وترسيمها بالّ�جل الرس�ي وحماي��ا

 

املنظومة من حيث إعداد  شراف ع��ا ة غياب هي�ل �سند إليه مهّم  ،تبّ�ن �� هذا اطارو 
اس��اتيجية الوطنية �� املجال وتحديد ومتا�عة مؤشرات اداء وتقييمها والوقوف ع�� اش�اليات 

�� هذا لوحظ و . وتحديد مسؤولية اطراف املتدّخلة قصد إيجاد ا�حلول الكفيلة لل��وض باملنظومة
اقتصار مهام ادارة العامة ع�� أعمال الرقابة امليدانية للبذور والشتالت واملصادقة عل��ا  اطار 

ومراقبة عمليات التور�د والتصدير بالتنسيق مع املندو�يات ا�جهو�ة للتنمية الفالحية ومحّطات حماية 
لتثبيت حيث بلغ معّدله ف�ن بمراقبة عمليات انتاج وااّت�ح نقص �� عدد اعوان امل�لّ  كما. النباتات

من العدد املستوجب حسب املعاي�� املعتمدة من قبل ادارة العامة �حماية ومراقبة املنتجات  % 58
كمراقبة إنتاج وتثبيت بذور  % 66الفالحية وتجاوز هذا النقص �� �عض مجاالت الرقابة ع�� املنظومة 

 .البطاطا

 

ة تمثيلية ادارة العامة ع�� انية محدوديّ الز�ارات امليدخالل من جهة أخرى من اّت�ح و 
نفس تقتصر ع�� مكتب �حماية النباتات ومكتب للبذور والّشتالت وغالبا ما يتوّ��  ذإاملستوى ا�جهوي 

 .عهد إليه من طرف املندوب ا�جهوي وظائف أخرى �ُ تأم�ن وظيفت�ن إ�� جانب الالعون القيام ب

 

�ل �غّطي واليات الشمال والوسط وا�جنوب �� ول�ن تّم �عث ثالث محطات �حماية النباتات 
1TP3Fمن باجة وسوسة وصفاقس فإّن �عدد املهام املو�ولة لتلك املحطات

(1)
P1T  يجعل وظيفة متا�عة هذه

ف �سبة مراقبة العمليات عالوة ع�� ععاملنظومة محدودة وثانو�ة مقارنة بوظيفة حماية النباتات 
ال��ام الشر�ات التعاونية للبذور من د من التأّك  يمّكناملتعّلقة باالتجار �� البذور والشتالت مّما ال 

ال تتمّكن من أّن محطة حماية النباتات للشمال  فقد تبّ�ن. املصادق عل��ا ياتالكّم واملشاتل ببيع 
جار �� البذور والشتالت �� الواليات املعنية مثل ال�اف من العمليات املتعّلقة باالت % 40مراقبة سوى 

 .باجة وجندو�ة�ي والي��� الواليات القر�بة جغرافيا من املحطة  % 60وال تتجاوز 

 

                                                           
(1)

للمحاصيل،  املتا�عة ال�حية امليدانية ملختلف املزروعات، احاطة باملزارع�ن وفنيي ارشاد، حماية النباتات، تجر�ة املبيدات، املراقبة ال�حية  
 ...املراقبة عند التور�د والتصدير
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لم تقم ادارة العامة �حماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحية بمطالبة  ،وع�� صعيد آخر
وع�� مراقبة السنو�ة املستوجبة ع�� ا�حماية أ�حاب املستنبطات النباتية املحمية بتسديد املعاليم 

م السنو�ة لم يتم إصدار مذّكرة للمطالبة بتسديد املعالي ،فع�� سبيل املثال. حقول إكثار بذور ا�حبوب
 . فر�ق الرقابةع�� إثر تدّخل  2014إّال �� أفر�ل  املستوجبة ع�� ا�حماية

 

كما لوحظ غياب ما يفيد �سديد املبالغ املتخّلدة بذمة الشر�ات التعاونية للبذور واملشاتل 
ومؤسسات اكثار واملتعّلقة باملعاليم املوّظفة ع�� مراقبة حقول إكثار بذور ا�حبوب وذلك خالفا 

20121TP4Fماي  26املؤرخ ��  2012لسنة  439ن امر عدد م 2للفصل 

(1)
P1T  ساوي علما وأّن �لفة املراقبة� 

قيمة النقص السنوي �� ايرادات مثال �� مجال الرقابة ع��  ناهزتو . الواحد دينار للهكتار  4,500
 دم دفعرجع الشر�ات التعاونية عوتُ  .2013-2012 خالل موسم د.أ 98 حوا�� حقول إكثار ا�حبوب

 .دراج هذه املعاليم عمن �سع��ة البذور املمتازةإ�� عدم معاليم املراقبة إ

 

بحماية  توف�� موارد إعافّية �حساب أموال املشاركة ا�خاصدون هذه اخالالت  وتحول 
 .برام  تأهيل منظومة البذور والشتالت �ساهم �� تمو�لالنباتات من شأ��ا أن 

 

لوحظ افتقار ادارة العامة إ�� نظام معلوما�ي فّعال يمّكن من متا�عة  ،وع�� صعيد آخر
مؤشرات املنظومة وإدراج البيانات املتعلقة ��ا من حيث ا�حاجيات الوطنية وكميات انتاج واهداف 

كما مّكنت الز�ارات امليدانية من الوقوف ع�� نقص فادح �� املعّدات اعالمية حال دون . التنمو�ة
واصل ا�حي�ي ب�ن ادارة العامة ومختلف امل�اتب باملندو�يات ا�جهو�ة للتنمية الفالحية واملحطات الت

 .ا�جهو�ة وكذلك نقاط العبور باملراكز ا�حدودية

 

البذور والّشتالت نظومة متعز�ز دور الهيا�ل املعنّية بالّرقابة ع�� وتو�ىي دائرة املحاسبات ب
وتزو�دها بنظام معلومات فّعال عمانا لنجاعة متا�عة  ا�جهوّ�ة تمثيلّي��اوآليات ال��وض ��ا ودعم 

 .املنظومة واشراف عل��ا

 

 اـتصّرف �� اـ�جّل اـرسمي ـهصناف اـنباتية -2

 

تّم �� إطار تأهيل منظومة البذور والشتالت إحداث مص�حة باإلدارة العامة �حماية ومراقبة 
يم واملصادقة وحماية املستنبطات النباتية والعالقات ا�خارجية جودة املنتجات الفالحية �ع�ى بالتقي

                                                           
(1)

باط واملتعلق بضبط مقدار املعلوم املستوجب ع�� ترسيم البذور والشتالت واملصادقة ع�� إنتاجها وإكثارها وع�� ترسيم طلبات وشهادات استن  
ض امر عوّ النبا�ي بال�جالت ا�خاصة ��ا ومقدار املعلوم السنوي ع�� شهادات استنباط النبا�ي �عد ترسيمها وكيفية استخالصها واستعمالها والذي 

 . 2001لسنة  1802عدد 



68 

 

 

 

1TP5F��تم أساسا بتقييم اصناف النباتية ا�جديدة واملصادقة ع�� مطالب ال��سيم

(1)
P1T 1وا�حمايةTP6F

(2)
P1T  وعمان

 . امللكية الفكر�ة للمستنبط�ن

 

للقيام باملهام املذ�ورة �� اجال و�الصفة املرجوة ولوحظ افتقار املص�حة للكفاءات الالزمة 
قد تبّ�ن ف. من العدد املستوجب من اعوان  %50�سبة النقص �� املوارد البشر�ة بحوا��  حيث ُقّدرت

ّن تقييم اصناف النباتية ال يتضّمن جميع الفحوصات الالزمة واملفّصلة بقوائم التجارب املعّدة من أ
املهندس أو الف�ي امل�ّلف بإجراء تجارب  يقتصر �حماية املستنبطات النباتية إذ  قبل اتحاد الدو��

كما لوحظ غياب الدورات . ع�� تقييم �عض ا�خصائص دون أخرى التمّ�� والثبوت والتجا�س 
 . الت�و�نية الهادفة إ�� تطو�ر خ��ات املهندس�ن والفني�ن �� مجال التقييم خالل الثالث سنوات اخ��ة

 

تب�ن أّن ادارة العاّمة  ، فقدجراءات ��جيل وحماية املستنبطات النباتيةإع�� مستوى  أّما
�حماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحّية ال تقوم بتحي�ن ال�جّل الرس�ي بصفة دورّ�ة مّما ال يمّكن 

 هّت�ح أنّ فقد ا .بالّرغم من تجاوزها املّدة املسموح ��ا قانونا �ستمّر ترو�جهااصناف ال�ي  كشفمن 
�ا تجاوزت غم من أ�ّ بالرّ  2003-2000بال�جل الرس�ي خالل الف��ة  مرسمةصنفا  119 لم يتّم شطب

            1282من امر عدد  10و 9املّدة القانونية املقّدرة �عشرة سنوات خالفا ملقتضيات الفصل�ن 

املعنية أن يمّكن من النباتية  ومن شأن عدم شطب اصناف. 2000جوان  13املؤرخ ��  2000لسنة 
أّكد من احتفاظها ب�اّفة خصائصها التوأن ال يمّكن من اتّجار ف��ا بصفة مخالفة للقانون  مواصلة

 .  وال يضمن بالّتا�� جودة ومردودّية املنتجات الفالحّية �التمّ�� والثبوت والتجا�س

 

بإعادة  2005سنة  ��كما قامت مص�حة التقييم واملصادقة وحماية املستنبطات النباتية 
صنفا نباتيا من ب�ن اصناف النباتية املرّسمة بالقائمة ال�ي �ان يمسكها  1.151ال��سيم ا�� لقرابة 

1TP7Fاملعهد الوط�ي للبحوث الزراعية

(3)
P1T  ارة العامة ولم تقم اد. إعادة ترسيمهابأ�حا��ا  مطالبةدون

باالّتصال بالشر�ات ال�ي تتوّ�� اّتجار �� اصناف املعنية �حّ��ا ع�� تقديم مطالب تجديد ال��سيم 
 . املشار إليه آنفا 10وفقا ألح�ام الفصل 

 

يت بقرارات ّمن �افة اصناف النباتية ال�ي حظال�ّجل الرس�ي ال يتضأّن   أيضاكما لوحظ 
أصناف من ا�جار  7ة للبذور والشتالت واملستنبطات النباتية وهو شأن حماية من قبل ال�جنة الفني

                                                           
(1)

بناء ع�� طلب يقّدمه املع�ي باألمر إ�� الّسلطة  1999لسنة  42من القانون عدد  4يتّم الّ��سيم بالّ�جّل الّرس�ي للمستنبطات الّنباتّية وفقا للفصل   
 .هاّمة و��دف هذه العملّية لالّتجار �� الّصنف إثر ترسيمه و�قت�ىي الّ��سيم أن ي�ون الّصنف متمّ��ا وثابتا ومتجا�سا وذا قيمة زراعّية. املختّصة

(2)
وتخّول ا�حماية . 1999لسنة  42من القانون عدد  15تتوّ�� الّسلطة املختّصة حماية املستنبطات النباتّية إذا ما طلب ذلك مستنبطوها وفقا للفصل   

 .سنة 25و 20حصري له وتبقى هذه ا�حقوق قائمة ملّدة ت��اوح ب�ن لصاحب استنباط حماية مستنبطه من الّتقليد وتضمن استغالل ا�
(3)

 . 2001عهد مسك ال�جل الرس�ي إ�� املعهد الوط�ي للبحوث الزراعية قبل أن يتّم إحداث املص�حة ا�خاصة بال�جل �� سنة   
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1TP8Fاملثمرة

(1)
P1T لم ��ّجل بال�جل الرس�ي إ�� غاية و  ل�جمهور�ة التو�سية لم يتم �شرها بالرائد الرس�ي            

 .2010غم من موافقة ال�جنة املذ�ورة ع�� مطالب حماي��ا منذ د�سم�� بالرّ  2014ماي 

 

واّت�ح أّن �شر القرارات الوزار�ة املتعّلقة بال��سيم وا�حماية بالرائد الرس�ي ل�جمهور�ة 
من تار�خ املوافقة ع�� ا�حماية وهو الشأن بالنسبة لقائمة ونصف سنت�ن تجاوز التو�سية يتّم بتأخ�� 

لفنية للبذور املستنبطات املحمية موعوع شهادات استنباط نبا�ي ال�ي وافقت ع�� حماي��ا ال�جنة ا
قائمة املستنبطات النباتية موعوع مطالب لوكذلك هو الشأن بالنسبة . 2010أوت  4والشتالت بتار�خ 

معّدل  قّدر حيث  2012جوان  29ا�حماية الواردة بالرائد الرس�ي ل�جمهور�ة التو�سية الصادر بتار�خ 
و�نعكس هذا  .شهرا 11ت وسنوا 3�� �عض ا�حاالت  مّدة �شر املطالب بحوا�� سنت�ن ونصف و�لغ

الّتأخ�� سلبا ع�� تداول هذه اصناف من قبل طال�ي ا�حماية و�الّتا�� حرمان الفالّح من أصناف 
 .جديدة

 

أّن الّ�جل الرس�ي لسصناف النباتية املمسوك من طرف مص�حة  ،ولوحظ من جهة أخرى 
التقييم واملصادقة وحماية املستنبطات النباتية يقتصر ع�� دليل ور�� يتضّمن اصناف املرّسمة إ�� 

قوائم باستعمال منظومة مكتبية  2013-2011فيما أعّدت املص�حة بالنسبة للسنوات  2010حّد سنة 
عدم من أكد من حفظ البيانات املتعّلقة بال�جل الرس�ي ع�� الوجه افضل و وهو ما ال �سمح بالت

  .�غي�� البيانات املضّمنة به و�حول دون استغاللها واطالع عل��ا من قبل مختلف املتدخل�ن

 

تصميم تطبيقة إعالمية خاصة  2002وتجدر اشارة �� هذا اطار أّنه تّم خالل سنة 
لم يتم استغاللها فعليا منذ إحدا��ا  د.أ 127 قار�تبال�جل الرس�ي لسصناف النباتية بقيمة جملية 

 .سوء استعمالها من قبل املتدّخل�ن �� املجال�سبب وذلك 

 

برمجة إنجاز مشروع محّطة خاصة بال�جل الرس�ي  2005تّمت �� سنة  ،ومن جهة أخرى  
وذلك لتقييم اصناف النباتية ا�جديدة املعروعة لل��سيم بال�جل الرس�ي لسصناف النباتية 

نجاز املحطة إغ�� أّن . د.أ 500بمنطقة زاو�ة مرناق باعتمادات ناهزت  اهكتار  11وحماي��ا ع�� مساحة 
رغم توّفر  2014لم �ستكمل إ�� غاية ماي  2007سنة �� دخولها ح�� استغالل  تظر ال�ي �ان من املن

ورغم اخالالت ال�ي حالت دون استكمال إنجاز املحطة  .إلخالل املقاول بال��اماته وذلك اعتمادات
دون د .أ 471 ناهزفقد تّمت برمجة املرحلة الثانية من املشروع واملتمّثلة �� توسعة املب�ى اص�� بمبلغ 

دون ان��اء من املرحلة او�� من املشروع علما وأّن مب�ى املحطة و إعداد دراسة جدوى إلنجاز التوسعة 
مّما أ�حق به أعرارا وخسائر  2012و 2009�ي سن ب�ن عّدة مناسباتقد �عّرض لل��ب والتخر�ب �� 

 . د.أ 100فادحة قّدرت بحوا�� 

                                                           
(1)  NECTARIANE- NECTAREINE- NECTAGALA- NECTAMAGIE- NECTAPERLE-       NECTAJEWEL -  NECTAJUNE 
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تطو�ر  �حماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحّيةمن ادارة العاّمة و�ستد�� هذه الوععية 
أساليب التصّرف �� الّ�جل الرس�ي لسصناف النباتّية حفاظا ع�� مصا�ح ادارة واملستنبط�ن وذلك 

��جيعا آجال النشر  ��تال�� اخالالت ال�ي شابت إجراءات ال��سيم وا�حماية والعمل ع�� التقليص ب
عالوة ع�� اسراع بتأم�ن ما  تداول اصناف النباتية ا�جديدةل ��جيل املستنبطات و�سهيالعمليات ل

بالصيانة واستغالل ارض  اتبّقى من بناية املحّطة ا�خاّصة بالّ�جّل الّرس�ي والس�� إ�� �عّهده
 .االفالحية املوعوعة ع�� ذم��

 

II- تأم�ن اـّ��ّود باـبذور واـّشتالت 

 

بتنظيم جلسة عمل مع فالّح�ن وال�ي عّززها فر�ق الرقابة  الفحوصات املجراةتبّ�ن من خالل 
1TP9Fخواص وعدد من املتدّخل�ن

(1)
P1T 1�� حلقة إنتاج البذور والّشتالت وممّثل�ن عن هيا�ل الفالّح�نTP10F

(2)
P1T  أّن

1TP11Fمنظومة انتاج

(3)
P1T ش�و جملة من الّنقائص حّدت من توف�� ا�حاجّيات الوطنّية بالّنجاعة املطلو�ة� .

1TP12Fبذور ا�حبوب و�عّلقت هذه الّنقائص أساسا �عقود إكثار

(4)
P1T و�طاقة خز��ا وتكييفها و�استعمال البذور

 .املمتازة من قبل الفالّح و�تحقيق اكتفاء الّذا�ي من بقّية اصناف من البذور والّشتالت

 

 عقود إكثار بذور ا�حبوب - أ

 

إخالالت �عّلقت أساسا بارتفاع وجود تبّ�ن من خالل فحص العقود امل��مة �� مجال اكثار 
 ��معدم إيفا �سبب�سبة املساحات املرفوعة و���اجع كّميات البذور املسّلمة من قبل املك��ين 

 .بتعّهدا��م

 

 مساحات اكثار -1

 

للبذور  املركزّ�ةاملمتازة والشركة التعاونية  واملشاتلالشركة التعاونّية املركزّ�ة للبذور توّ�� ت
و�لغ عدد عقود اكثار . لهذه البذور من الّطاقة انتاجية  % 90 تؤّمنانو إنتاج بذور ا�حبوب املمتازة 

 واملشاتلاملركزّ�ة للبذور من قبل الّشركة الّتعاونّية  2013-2011امل��مة مع الفالح�ن خالل الف��ة 
 .هكتارا 63.515عقدا شملت مساحة جملّية ناهزت  637الّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور و 

                                                           
(1)

واملجّمع امليي ل�خضر واملجّمع امليي للغالل وديوان ) ا�حبوب(الّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املمتازة والّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور   
 ).الّز�تون  شتالت(وديوان الّز�ت ) البذور العلفّية(تر�ية املاشية وتوف�� املر�� 

(2)
  .وممّثل عن نقابة الفالّح�ن وهما �� نفس الوقت مك��ان ممّثل عن اّتحاد الوط�ي للفالحة والّصيد البحري   

(3)
 .�شتمل منظومة انتاج ع�� جملة من ا�حلقات م��ا اكثار والّرقابة ا�حقلّية والّرقابة عند الّتسليم والّ��و�   

(4)
ليقوم " البذور امّ "ن تتّم عملّيات اكثار باالعتماد ع�� عقد إكثار م��م ب�ن الّشركة الّتعاونّية والفالّح املك�� تتوّ�� بموجبه الّشركة �سبقة كّمية م  

 . الفالّح ببذرها بأرعه وعند ا�حصاد �سّلم الكّميات املتحّصل عل��ا من البذور للّشركة
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ولوحظ ارتفاع املساحات املرفوعة �شأن عقود اكثار حيث بلغ املعّدل الّسنوي للمساحات 
بالّنسبة للّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة  2012سنة ��  % 12,65مقابل  2013سنة ��  % 19,5املرفوعة 

بالّنسبة  2012سنة ��  % 9,3مقابل  2013سنة ��  % 13الّنسبة للبذور واملشاتل املمتازة وفاقت هذه 
و�االّطالع ع�� �سب رفض املساحات حسب العقود تبّ�ن أّن هذه . للّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور 

 21وعقدا للّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املمتازة  19بخصوص  % 100الّنسبة تصل إ�� 
ويعود ارتفاع �سبة املساحات . 2013-2011خالل الف��ة  للبذور  املركزّ�ةللشركة التعاونّية  عقدا

مثلما أفادت به الّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املرفوعة من قبل الّشركت�ن التعاونّيت�ن 
1TP13Fالبذور والّشتالت وإكثارهاأساسا إ�� عدم ال��ام املك��ين بكّراس الّشروط املتعّلق بإنتاج املمتازة 

(1) 
P1T 

فضال عن  وذلك وععقود اكثار وخاّصة فيما يتعّلق بتنظيف املساحات باإلعافة إ�� الّتنقية والعزل 
 .�� �عض مواقع انتاجغ�� املالئمة العوامل الطبيعّية 

 

أّنه يتّم �� �عض ا�حاالت  2013-2011ن من خالل الّنظر �� العقود امل��مة خالل الف��ة تب�ّ و 
خالل مواسم سابقة وخاّصة م��م من تّم الّرفض بال��اما��م إعادة الّتعاقد مع مك��ين سبق وأن أخّلوا 

. املك��ين ت��يرا لذلكالكّ�� ملساحا��م دون أن تتضّمن محاعر الّ�جان الفّنية املختّصة �� مجال اختيار 

�� أّن الّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املمتازة قد أعادت الّتعاقد  ،واّت�ح �� هذا املجال
و�ان  2011من املك��ين الذين رفضت مساحا��م بصفة �ّلية خالل املوسم  % 22مع  2012سنة 
 4 مع 2012ال�ي أعادت التعاقد خالل املوسم للبذور  بالّنسبة للّشركة الّتعاونّية املركزّ�ةكذلك  الّشأن

كما أعادت التعاقد . 2011تّم �� شأ��م رفض كّ�� للمساحات املبذورة خالل سنة  9مك��ين من عمن 
 .2012سنة ��  �مساحا�الكّ�� ملرفض ال تّم  3عمن  �ين من�مع مك

 

تمّكن الّشركت�ن التعاونّيت�ن من الّتحّكم �� �سبة املساحات  أن ال ومن شأن هذه الوععّية 
 .املرفوعة والّتقليص من مخاطر عدم تحقيق كّميات البذور املستوجب توف��ها خالل املوسم املع�ي

 

 �سليم اـبذور  -2

 

تبّ�ن من خالل الّنظر �� عقود إكثار بذور ا�حبوب امل��مة من قبل الّشركت�ن الّتعاونّيت�ن 
 % 29و % 21أّن �سبة الّنقص �� �سليم كّميات البذور الّتعاقدّية ت��اوح ب�ن  2013-2011خالل الف��ة 

للّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور  % 21و % 14للّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املمتازة و��ن 
يتّم �سليم �امل الكّميات التعاقدّية  خالفا لكّراس الّشروط وعقود اكثار ال�ي تقت�ىي أنوذلك 

تقر�با ال  امل��مة أّن ُخمس العقودإ�� أساسا  و�رجع هذا النقص. للّشركة املعنّية �� ��اية موسم اكثار
                                                           

(1)
واملتعّلق ب��تيب البذور والشتالت وطرق إنتاجها وإكثارها واملواصفات  2000جانفي  18املؤرخ ��  2000لسنة  101امر عدد املصادق عليه بمقت�ىى   

 .العامة �خز��ا ولفها وعنون��ا ومراقبة جود��ا وحال��ا ال�حية وتور�دها واتجار ف��ا
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كما ال يتّم أحيانا �سليم البذور موعوع العقد  نصف الكميات املستوجبةيتّم �شأ��ا �سليم سوى 
 . عند الّتسليم و�تّم �� �عض ا�حاالت رفض البذور 

 

بدفع  موإلزامهاملخل�ن بال��اما��م من القائمة املعتمدة تقت�ىي عقود اكثار شطب املك��ين و 
جزء أو عن �سليم  ممن أصل املبلغ �� صورة امتناعه % 50بنسبة  ممقابل البذور املقّدمة مع �غر�مه

ال  الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املمتازة الّشركةإّال أّنه تبّ�ن أّن . املحصول املصادق عليه �امل
من الكّميات  % 50حيث �عت�� أّن �سليم �سبة �ساوي أو تفوق  بنود العقود امل��مة بتطبيقتل��م دوما 
كّميات البذور املجّمعة واملعّدة الستعمال الفالّح�ن فإّن وعالوة ع�� الّنقص �� . مرعّيا ُ�عّد الّتعاقدّية 

وال�ي لم تتسّلم �� شأ��ا الكّميات  ينتتكّبد خسائر مالّية �عنوان قيمة البذور املقّدمة للمك�� الّشركة 
 .الّتعاقدّية

 

ال تل��م دائما بتطبيق هذا الّتعاونّية  الّشركةهذه أّن  2013-2011ولوحظ أيضا خالل الف��ة 
املحالة ع�� ادارة امل�ّلفة من أ�حاب امللّفات %  25الّشرط حيث تبّ�ن أّ��ا لم تقم بتغر�م 

1TP14Fبالّن�اعات

(1)
P1T . من املبالغ املتعّلقة بامللّفات املحالة ع�� الّن�اعات خالل  % 22ولم تتمّكن من استخالص

ع�� القضاء إ�� حدود ماي ملفه دون استخالص ودون إحالة  د.أ 52وظّل مبلغ  2013-2011الف��ة 
من امللّفات املتعّلقة بالّن�اعات ع�� القضاء  % 39 لة سوى وتبّ�ن أيضا أّن الّشركة لم تقم بإحا. 2014

لّفات املحالة �عود إ�� إعادة الّتعاقد مع مك��ين املمن  % 19,5 وأّن  علما د.أ 212 الستخالص مبلغ
 .2013-2011 خالل الف��ة د.أ 90 ممخّل�ن بتعّهدا��م الّسابقة تفوق املبالغ املتعّلقة ��

 

ن �� مجال �سليم البذور جملة من الّصعو�ات تتعّلق أساسا االّتعاونّيتن االشركت وتواجه
�سليمها سائبة خالفا  هم�سليم البذور �� اوعية املستوجبة إذ يتوّ�� �عضال��ام املك��ين �عدم 

مّما ينجّر عنه رفض  املتعّلق بإنتاج البذور والّشتالت وإكثارها ولعقود اكثار  ملقتضيات كّراس الّشروط
الفالّح  كما تبّ�ن امتناع .املحصول أو جزء منه من قبل املحّطة �عد املصادقة عليه �� ا�حقل�امل 

و�عود هذه . ه إ�� الشركة املعنيةعن �سليم املحصول نظرا للّصعو�ات ال�ي �ع��عه �� إيصالأحيانا 
املك��ين الّشركت�ن الّتعاونّيت�ن وعدد من  فر�ق الرقابة معال�ي عقدها  حسب جلسة العملالوععّية 

كغ واملستعملة للّف  80  املتدّخل�ن �� املنظومة إ�� عزوف اليد العاملة عن حمل اكياس ذاتو 
كغ والّنظر �� إم�انّية إزالة  50استبدالها بأكياس ذات سعة ال تفوق  املتدّخل�ن وقد اق��ح �عض .البذور 

 .لعملّية الّتكييف اكياس خالل املراحل الّسابقة

 

تو�ىي دائرة  ،وللّتقليص من املساحات املرفوعة والّرفع من �سبة البذور املسّلمة
باختيار املك��ين وحّث هؤالء اعتماد معاي�� موعوعّية مضبوطة من قبل الّ�جنة املعنّية ب املحاسبات

 .بالبذور املمتازة د الفالّح�نتأم�ن تزو�من تأث�� ع��  ملا لذلكع�� اح��ام �عّهدا��م 

                                                           
(1)

  .�� إدارة الن�اعات سوى امللّفات ال�ي لم يتّم �شأ��ا �سليم ما يفوق الّنصف من الكّمياتال تحيل الّشركة الّتعاونّية للبذور واملشاتل املمتازة ع  
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 طاقة خزن بذور ا�حبوب وتكييفها - ب

 

لم تتضّمن مخّططات الّتنمية وامل��انية حسب اهداف للوزارة امل�ّلفة بالفالحة والّتقار�ر 
تّم من و . بطاقة خزن البذور وتكييفها الّسنو�ة لديوان ا�حبوب وللّشر�ات التعاونّية أهدافا كّمية تتعّلق

1TP15Fخالل وثيقة العمل

(1)
P1T اق��اح مضاعفة طاقة خزن البذور لتصل إ�� 2010فيفري  ��عّدة امل                     

باستثمارات  2014الّساعة �� موّ�� نطار �� ق 400ألف قنطار وطاقة تكييف البذور لتصل إ��  500
 جّد ّلت طاقة ا�خزن والّتكييف هذه الوثيقة لم تحظ باملصادقة وظ غ�� أن د.م 6حوا�� جملّية تقّدر ب

�سمح بتأم�ن إنجاز عملّيات القبول والّتكييف وا�خزن �� أفضل  لمع�� الّصعيد الوط�ي مّما  ةمحدود
 . الّظروف

 

يتجاوز  حيثتقادم وحد�ي الّتكييف لد��ا من �ش�و الّشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور و 
ا�خسارة النّاجمة عن عملّية فرز  نت  عن ذلك ارتفاعوقد  .سنة 30سنة و 67عمرهما ع�� الّتوا�� 
1TP16Fوال تتجاوز مردودّية االت%.  20البذور وغر�ل��ا إ�� 

(2)
P1T  مّما �ستوجب  % 60ال�ي �ستعملها الشركة

 ��وتؤّثر هذه الوععّية سلبا . مجهودا إعافّيا للّتقليص من الكّميات املهدورة خالل عملّيات الفرز 
 .الّتوازنات املالّية للّشركة وع��نتاج ال�لفة ا�حقيقّية لد 

 

إقرار ت�و�ن مخزون احتياطي  1996�� ماي إثر مجلس وزاري مضّيق تّم  ،وع�� صعيد آخر
و�لغ املخزون احتياطي من . لفالّح�نازو�د دّية ل�حبوب عمانا الستمرارّ�ة تمن البذور املمتازة والعا

            �� قنطارا  146.727مقابل  د.م 1,329ب�لفة ناهزت  2013سنة �� قنطارا  195.744 بذور ا�حبوب

لم إّال أّنه تبّ�ن أّن ت�و�ن هذا املخزون ال يخضع إلجراءات مضبوطة إذ . د.م 1قدرها ب�لفة  2011سنة 
اختيار املخزون احتياطي والكّميات املستوجبة من �ّل  قواعدالّنصوص ا�جاري ��ا العمل  تحّدد

و�تّم اعتبار الكّميات غ�� املباعة من . الّرقابة ع�� هذا املخزون والتصّرف فيه وتمو�له وطرق صنف 
اختيار  عرورة �� هذا املجال من املعتمدةاملعاي�� البذور بمثابة مخزون اس��اتي�� خالفا ملا تقتضيه 

نوي ومن ا�حاجّيات أجود املحاصيل كما ال يتّم تحديد �سبته من املحصول الّس ب�ن  هذا املخزون من
عمان املساهمة �� من ذلك  ال يمّكنو . حسب نفس املعاي�� % 20�سبة  تقارب عادةاملستقبلّية وال�ي 

ا�جفاف ال�ي تق��ن بانخفاض كب�� ��  تحقيق اكتفاء الّذا�ي من بذور ا�حبوب خاّصة �� سنوات
 . املحاصيل

 

إ�� اسراع �� تأهيل وحدات الّتكييف للّرفع من مردودّي��ا والعمل دائرة املحاسبات  تدعو و 
ألهميته ت�و�ن مخزون اس��اتي�� لبذور ا�حبوب بالّنظر �� مجال وعع تراتيب وإجراءات وا�حة ع�� 

 .�� تأم�ن تزو�د الفالّح�ن امل��ايدة

                                                           
(1)

 .نتائ  فر�ق عمل عّم جملة من املتدّخل�ن م��م ادارة العاّمة لدنتاج الفال�� وديوان ا�حبوب  

 
(2)
 .القدرة ع�� معا�جة الّشوائب 
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 استعمال اـبذور املمتازة من قبل اـفالّح - ج

 

1TP17Fالبذور املمتازةتبّ�ن أّن �سبة استعمال 

(1)
P1T  لتغطية ا�حاجّيات الوطنية من البذور لم تتعّد            

سبة املتبّقية بالبذور العادّية غ�� املراقبة وال�ي يقوم ما تتّم �غطية النخالل العشرّ�ة اخ��ة في % 13
املستعملة من قبل و�عود محدودّية �سبة البذور املمتازة . الفالّحون باختيارها من محصولهم الّذا�ي

الفالّح إ�� ارتفاع أسعارها مقارنة بالبذور العادّية مقابل عدم الّ��فيع �� أسعار ا�حبوب عالوة ع�� 
1TP18Fععف منظومة ترو�جها

(2)
P1T  ��بذور ا�حبوب لشبكة توزيع لافتقار الّشركت�ن الّتعاونّيت�ن املنتجت�ن نظرا إ

��  هذا الوعع�ساهم ال و  .طاب مرّوج�ن للغرضععف هوامش الّر�ح مّما ال �سمح باستقو �� ا�جهات 
بلوغ اكتفاء الّذا�ي �� مجال إنتاج ا�حبوب ع�� تحس�ن مردودّية انتاج علما وأّن استعمال البذور 

 .% 20و % 15املمتازة يمّكن من الّرفع �� انتاجّية بنسبة ت��اوح ب�ن 

 

تحظى أسعار بيع البذور املمتازة بدعم من م��انّية الّدولة ��دف الّرفع من  ،و�� نفس املجال
�� مجال بذور ا�حبوب �� �عو�ض  املعتمدةوتتمّثل آلّية الّدعم . �سب استعمالها من قبل الفالح

 الّشركت�ن الّتعاونّيت�ن عن الفارق ب�ن سعر بيع البذور املحّدد سنوّ�ا من قبل الّدولة و�لفة انتاج
 2013-2012و�لغت �لفة الدعم ملوسم . حسب هي�لة اسعار املحّددة من قبل الوز�ر امل�ّلف بالفالحة

 .ألف قنطار من القمح الّصلب والقمح الّل�ن والّشع�� وال��يت�ال 345شملت د .م 6,8ما قيمته 

 

ال تزال  نجاعة آلّية الّدعم للّت�جيع ع�� استعمال البذور املمتازة حيث محدودّيةوتبّ�ن 
كما ساهم �� ذلك ارتفاع ت�اليف انتاج من جهة وعدم . أسعارها تقارب ععف أسعار البذور العادّية

ة لشركلإ�� تدهور الوععّية املالّية ذلك  أّدى وقد .مراجعة أسعار بذور ا�حبوب من جهة أخرى 
حيث ناهزت الّديون زّ�ة للبذور الشركة التعاونّية املركالتعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املمتازة و 

 . ديوان ا�حبوبفائدة لد جّلها .م 237ما قدره  2012�� موّ�� سنة ��ما املتخّلدة بذّم 

 

تو�ىي الّدائرة بمز�د دعم ارشاد الفال��  ،��دف الّرفع من �سبة الّتغطية بالبذور املمتازةو 
�� هذا اطار خاّصة من خالل تأط�� املستغّالت املتواجدة باملناطق القابلة لدكثار وذات الّطاقات 
انتاجّية العالية ووعع برام  عمل وا�حة بما �ساهم �� تحقيق اكتفاء الذا�ي للبالد �� مجال 

�ش�ل  هي�ل��مااع بمعا�جة مديونّية الّشركت�ن الّتعاونّيت�ن وإعادة اسر إنتاج ا�حبوب باإلعافة إ�� 
 .�سمح لهما بتغطية ت�اليف انتاج و�الّرفع من جودة خدما��ما و�تعز�ز قدر��ما الّتنافسّية

 

                                                           
(1)

واملتعّلق ب��تيب البذور والشتالت  2000جانفي  18املؤرخ ��  2000لسنة  101من امر عدد  3مع�ى الفصل البذور والشتالت مثبتة الصلوحية ع��   
 .وطرق إنتاجها وإكثارها واملواصفات العامة �خز��ا ولفها وعنون��ا ومراقبة جود��ا وحال��ا ال�حية وتور�دها واتجار ف��ا

(2)
 .والّشركت�ن الّتعاونّيت�ن وعدد من املتدّخل�ن �� القطاع) املك��ين(بحضور الفالّح�ن ا�خواّص  سباتعقد��ا دائرة املحاحسب جلسة العمل ال�ي   
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 تحقيق اكتفاء اـّذا�ي من اـبذور واـّشتالت - د

 

مقّومات امن الغذائي للبالد و�حّد �عت�� تأم�ن ا�حاجّيات الوطنّية من البذور والّشتالت من 
           ول�ن بلغت �سبة �غطية ا�حاجيات الوطنية باإلنتاج املحّ��. من التبعّية تجاه املزّودين من ا�خارج

بالّنسبة للّزراعات الك��ى حيث يقتصر التور�د ع�� بذور اعالف الصيفية وال�جينة وععض %  90
بالّنسبة ل�خضروات فيما يتّم  % 35بالّنسبة للبطاطا و % 54ال تتعّدى البقوليات فإّن �سبة الّتغطية 

تور�د الّنسبة املتبّقية من ا�حاجّيات ع�� غرار بذور البطاطا الفصلية واخر فصلية وال�ي �عتمد �ّليا 
 .د.م 97,3ألف طّن بقيمة جملّية بلغت  26وتناهز الكّميات ا�جملّية من البذور املوّردة . ع�� الّتور�د
 

ذور البطاطا املحّلية إ�� محدودّية الّنتائ  من بويعود ععف �غطية ا�حاجّيات الوطنّية 
                 الف��ة والّثانية 1999-1995امل�ّجلة بالّرغم من إعداد خّطت�ن �� الغرض غّطت او�� الف��ة 

1TP19Fاس��دفت ا�خّطة او�� فقد. 2009-2013

(1)
P1T  ��بلوغ اكتفاء الّذا�ي للموسم�ن البدري والفص            

تبّ�ن ععف �سبة انجاز مقارنة باألهداف مّما انجّر عنه إعادة  غ�� أّنهسنوات  5خالل ) ألف طّن  20(
و�فّسر املجّمع امليي املش��ك ل�خضر . من اهداف اّولّية % 25الّنظر �� اهداف ال�ي تّم تخفيضها إ�� 

 .ععف انجازات أساسا �عدم توّفر الّتمو�الت الّالزمة لتحقيق اهداف املرسومة

 

1TP20Fوفيما يتعّلق با�خّطة الّثانية

(2)
P1T  وال�ي اس��دفت �� مرحلة أو�� الّتقليص من الكّميات املوّردة
ن واملجّمع امليي املش��ك وديوا ألف طن من قبل ا�خواّص  15�� املوسم�ن البدري والفص�� بإكثار 

اقتصرت مساهمة ديوان ارا�ىي  فقد. ارا�ىي الّدولّية فإّن انجازات �انت بدورها دون املأمول 
مساهمة ا�خواّص �سبة كما لم تتعّد %  68الّدولّية ع�� الّسنة او�� من ا�خّطة ولم تتجاوز انجازات 

سنوات للمنتج�ن  5ملّدة طّن /د 200 مّما هو مستوجب وذلك بالّرغم من إقرار منحة % 50�� ا�خّطة 
و�فّسر عزوف املك��ين عن إنتاج بذور البطاطا بضعف ا�جدوى اقتصادّية لهذا استثمار . ا�خواص

 .عالوة ع�� ارتفاع �لفة ا�خزن والّت��يد مقارنة باملنحة املرصودة لهذا الغرض

 

البطاطا بالّرغم من ُ�ّجل ععف إقبال الفالّح�ن ع�� انتاج املحّ�� لبذور  ،و�� نفس املجال
كما . انخفاض أسعارها مقارنة بالبذور املوّردة نتيجة حصولهم ع�� مستلزمات انتاج لدى املوّردين

تبّ�ن تقادم الّتجه��ات بمراكز الّت��يد وعدم توّفر املعّدات الّالزمة لقبول بذور البطاطا وفرزها و�عي��ها 
 . ة ببذور البطاطا وعدم تمركزها �� مناطق انتاجباإلعافة إ�� افتقار إ�� مخازن ت��يد خاصّ 

 

 

                                                           
(1)

 .1994سبتم��  14تّم إقرارها باملجلس الوزاري املضّيق املنعقد بتار�خ   
(2)

 .2008أفر�ل  14تّم إقرارها بمقت�ىى املجلس الوزاري املضّيق املنعقد بتار�خ   
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تت�ّون أساسا ألف طّن  74,6تبلغ ا�حاجّيات الوطنّية من البذور العلفّية  ،وع�� صعيد آخر
من هذه ا�حاجّيات باإلنتاج املحّ��  % 97ول�ن يتّم �غطية . % 90بنسبة  القصيبة والّشع�� بذور  من

حيث يتّم توف�� اصناف اساسّية فإّنه يتّم اعتماد �ّليا ع�� الّتور�د بالّنسبة لسعالف الصيفّية 
 2,6ألف طّن بقيمة  0,8وتناهز كّمية بذور اعالف املوّردة . وجزئّيا بالّنسبة لبعض اصناف الّشتوّ�ة

ارتباطه بالعوامل إ�� ج املحّ�� للبذور العلفّية يّتسم �عدم انتظام نظرا كما اّت�ح أّن انتا .د.م
1TP21Fاملناخّية عالوة ع�� ععف �سبة البذور املراقبة وذات ا�جودة املطلو�ة وهيمنة الّسوق املواز�ة

(1)
P1T  ال�ي ال

ععف هي�لة قطاع إنتاج البذور العلفّية وعزوف الفالّح�ن عن اقتناء البذور  �ان فقد .تخضع للمراقبة
 . الّتخّ�� عن هذا الّنشاط من قبل عدد من املؤّسسات املنتجة من العوامل ال�ي أّدت إ��املراقبة 

 

من وال تمّكن هذه الوععّية من تطو�ر إنتاج البذور املراقبة وذات ا�جودة املطلو�ة و�الّتا�� 
تأم�ن ا�حاجّيات الوطنّية من البذور العلفّية خاّصة بالّنسبة للقصيبة والسّلة أمام ارتفاع  عمان

 .اسعار ع�� املستوى العال�ي

 

مليون شتلة من  22,5فإّن ا�حاجّيات ا�جملّية الّسنوّ�ة تقّدر بحوا��  ،أّما بخصوص الّشتالت
تحقيق اكتفاء الذا�ي من شتالت ا�جار ول�ن يتّم . وكروم وفراولو ز�تون وقوارص وأ�جار مثمرة

املثمرة ع�� غرار شتالت الّز�تون والقوارص والّتفاحّيات والّلوز فقد تبّ�ن ععف �سب الّتغطية باإلنتاج 
خاّصة شتالت الفراولو حيث يتّم سنوّ�ا تور�د و املحّ�� لعدد من اصناف ال�ي �عتمد �ّليا ع�� التور�د 

ب�لفة مليون شتلة  17,4 بحوا�� الكّميات الّسنوّ�ة املوّردة من الّشتالت قّدر وت. مليون شتلة 15حوا�� 
 .سنوّ�ا د.م 8,4 تناهز

 

دراسة سبل الّ��وض بالقدرة الّتنافسّية لدنتاج املحّ�� لبذور  وتقت�ىي هذه الوععّية
كما . ن من مناطق انتاجالبطاطا ل�حّد من الّتور�د والّت�جيل بتأهيل مراكز الّت��يد وتقر���ا قدر ام�ا

ع�� تدارك ععف انجازات امل�ّجلة  �ستوجب تحقيق اكتفاء الّذا�ي �� مجال البذور العلفّية العمل
املواز�ة و��جيع املؤّسسات  الّتجارةوخاّصة �� مجال اعالف الّصيفّية والّس�� إ�� ا�حّد من ظاهرة 

 .املنتجة ع�� مواصلة الّنشاط

 

III-  واـّشتالتجودة اـبذور 

 

شابت الّرقابة ع�� البذور والّشتالت نقائص حّدت من جود��ا �عّلقت أساسا باملخابر 
و�تنبيت البذور والّشتالت ومراقبة جودة املنتوجات الفالحّية الّراجعة بالّنظر لددارة العاّمة �حماية 

 .املنتجة محّليا و�الّرقابة ع�� الّتور�د

                                                           
(1)

والّشركت�ن الّتعاونّيت�ن وعدد من املتدّخل�ن �� القطاع ال سّيما ) املك��ين(بحضور الفالّح�ن ا�خواّص  عقد��ا دائرة املحاسباتحسب جلسة العمل ال�ي   
 .ديوان تر�ية املاشية وتوف�� املر��
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 ّشتالتمخابر اـّرقابة ع�� اـبذور واـ - أ

 

تتّم الّرقابة ع�� جودة البذور والّشتالت من قبل مخ�� تحاليل البذور والّشتالت ومخ�� 
 . ا�حجر الّزرا�� و��دف إ�� الّتثّبت من حال��ا ال�ّحية من حيث خلّوها من افات وامراض

 

 5.800بتحليل حوا��  1972 سنة و�قوم مخ�� تحاليل البذور والّشتالت الذي تّم إحداثه منذ
غ�� . تحليل سنوّ�ا ع�� العّينات املسّلمة 15.000كما يؤّمن عملّيات تقييم ا�جودة �شأن سنوّ�ا عّينة 

منذ أوائل  ISTAأّنه تبّ�ن أّن املخ�� أصبح غ�� معتمد من قبل املنّظمة الّدولّية لتجارب البذور 
يعزى ذلك إ�� عدم و  .كأّول مخ�� إفر�قي 1973سنة �� الّثمانينات �عد أن تحصل ع�� شهادة اعتماد 

قيامه بالّتحاليل ع�� �سبة انبات و�الّتحاليل املستوجبة للتثّبت من قدرة البذور ع�� مقاومة 
. بذور تؤّهله للقيام بتحاليل الّنقاوةالالّظروف املناخّية القاسية وعدم توّفره ع�� مجموعة �افية من 

غ�� مؤّهل لتسليم شهادة ال�ّحة النباتّية للبذور  فقد بقياد املخ�� دولّيا و�� غياب شهادة العتم
مّما ال يضفي مصداقّية دولّية ع�� نتائ  " البطاقة ال��تقالّية"والّشتالت املوّجهة للّتجارة العاملّية 

 .الّتحاليل املسّلمة للمؤّسسات الّتو�سّية املصّدرة

 

 

فإّن مخ�� تحاليل البذور والّشتالت ومخ�� ا�حجر الّزرا�� لم يتحّصال ع��  ،وعالوة ع�� ذلك
بتمو�ل من اّتحاد  2008 سنة بالّرغم من الشروع �� ذلك منذ )ISO 17025(شهادة اعتماد 

1TP22Fاوروعي

(1)
P1T  ع�� مستوى عملّية الّرقابة البيضاء لتقييم تطبيق  2010حيث �عّطلت اعمال منذ جوان

 .جراءات املعتمدةمختلف ا 

 

1TP23Fأّن مخ�� ا�حجر الّزرا�� غ�� مؤّهل لالعتمادأيضا ن كما تب�ّ 

(2)
P1T  حسب نفس املواصفة           

)ISO 17025(  أساسا �سبب اعطالع ادارة الفرعّية للّرقابة ع�� نقاط العبور بوظائف متنافرة �شمل
اشراف ع�� املخ�� وتوجيه تحاليل العّينات املتعّلقة بنقاط العبور إليه عالوة ع�� عدم توّفر تقار�ر 

ة �عملّيات مة الّظروف املحيطءعدم مالع�� حول الّتحاليل املنجزة بصفة مطابقة ملا هو مستوجب و 
 .الّتحاليل وكذلك طرق القيس والّتحّقق من جودة الّنتائ 

 

سراع �� تأهيل ا إ�� صداقية نتائ  التحاليل ودّق��ا فإّن ادارة العاّمة مدعّوة مل وعمانا
مخ�� تحاليل البذور والّشتالت بتوف�� املعّدات الّتقنّية الّالزمة طبقا للمعاي�� الّدولّية والعمل ع�� 

                                                           
(1)

مخ�� ا�حجر الّزرا�� ومخ�� الّتحاليل : جودة املنتجات الفالحّية و��  شمل املشروع مخابر الّتحاليل ارععة الّتا�عة لددارة العاّمة �حماية ومراقبة  
 .الف��وسّية بمرناق ومخ�� تحاليل البذور والّشتالت ومخ�� الّرقابة ع�� املبيدات وتحاليلها

(2)
 .وفقا للّتقر�ر حول عملّية الّرقابة البيضاء  
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استكمال مجموعة البذور ال�ي �� بحوزته ��دف تطو�ر قدراته �� مجال تحاليل الّنقاوة ونجاعة 
اخالالت امل�ّجلة ع�� مستوى  تال��التعّرف ع�� اصناف وخاّصة م��ا املوّردة باإلعافة إ�� عرورة 

نا ملصداقّية الّتحاليل املخ��ين وتدعيمهما بالوسائل الّالزمة واسراع باستكمال إجراءات اعتماد عما
 .املجراة ع�� جودة البذور والّشتالت ودّق��ا

 

 تثبي  اـبذور واـّشتالت  - ب

 

ل �� املراقبة �عت�� عملية التثبيت من أهم مراحل مراقبة جودة البذور والشتالت فىي تتمثّ 
املنابت بالنسبة ا�حقلية واملراقبة الف��يائّية والّ�حية بالنسبة لبذور ا�حبوب والبطاطا و�� مراقبة 

 .لشتالت ا�جار املثمرة

 

 تثبي  اـبذور   -1

 

تتّم الرقابة ا�حقلّية بالنسبة لبذور ا�حبوب بالع�ن املجّردة للتثّبت من نقاوة الصنف الذي 
. يتّم إكثاره باإلعافة إ�� الّتثّبت من خلو البذور من امراض ومدى اح��ام مقتضيات كّراس الّشروط

قبول  ال�ي تمّكن منالّرقابة املخ��ّية عند الّتسليم املراقبون املحّلفون وفقا لتقنية العّينات  و�توّ��
 .املطابقة أو ا�حط من تصنيفها غ�� الكّميات رفض و الكّميات املطابقة للمواصفات الفّنية 

 

صادق وتبّ�ن �� إطار الّرقابة ع�� حقول إكثار البذور اساسّية تراجع مساحات اكثار امل
كما لوحظ ارتفاع �سبة املساحات ا�جملّية  2013-2011خالل الف��ة  % 11عل��ا بنسبة فاقت 
أّما بخصوص حقول إكثار البذور املثّبتة فلوحظ أّن  .2013سنة ��  % 8,26املرفوعة إذ بلغت 

. 2011نة س�� هكتارا  16.514مقابل  2013سنة �� هكتارا  16.057املساحات املصادق عل��ا لم تتعّد 

��  % 11,36مقابل  2013سنة ��  % 17 إ��ارتفاع �� �سبة املساحات ا�جملّية املرفوعة  �ّجلكما 
عدم مطابق��ا لكّراس سبب و�فّسر رفض مساحات اكثار من قبل ادارة العاّمة � .2011سنة 

 . اضالّشروط املعمول به وللمواصفات الفّنية من حيث �سبة الّنقاوة وا�خلو من امر 

 

كما لوحظ ارتفاع �� �سبة كّميات البذور املسّلمة ال�ي تّم ا�حّط من تصنيفها من ممتازة إ�� 
عدم إ�� عادّية وتلك املرفوعة تماما لدى �سليمها لديوان ا�حبوب من قبل الّشركت�ن الّتعاونّيت�ن نظرا 

وناهزت �سبة . 2013-2011خالل الف��ة  % 13استجاب��ا للمواصفات الفّنية حيث تجاوز معّدلها 
 % 15مقابل  2013سنة ��  % 10البذور املمتازة ال�ي تّم ا�حّط من تصنيفها بناء ع�� الّرقابة املخ��ّية 

 .2011و 2012سن�ي �� ع�� الّتوا��  % 14و
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بل واملرفوعة من قاملسّلمة من قبل الّشركت�ن الّتعاونّيت�ن البذور املمتازة كّميات و�لغت 
قنطارا ع�� الّتوا��  5.516قنطارا و 1.887مقابل  2013سنة �� قنطارا  1.436الوزارة امل�ّلفة بالفالحة 

ر التكّس �سبة انبات و  وذلك لعدم استجاب��ا للمواصفات الفّنية وخاصة م��ا 2011و 2012سن�ي �� 
  .والشوائب املتبّقية �عد الفرز 

 

ع�� جودة البذور قبل الّتكييف من الفّعالة وتفّسر هذه الوععّية بضعف الّرقابة الّذاتّية 
ارتفاع ال�لفة ا�حقيقّية �� خسائر هاّمة و�الّتا�� � ماه��جيلقبل الّشركت�ن الّتعاونّيت�ن مّما �ساهم �� 

إثر القيام بالّرقابة املخ��ّية من قبل الوزارة  للبذور �� صورة ا�حّط من تصنيف البذور أو رفضها
 .امل�ّلفة بالفالحة �عد عملّية املداواة ووعع الّلصيقة املتعّلقة بالبذور املمتازة

 

هات�ن املؤسست�ن نظرا  املستعملة من طرفيتسّبب تدّ�ي مردودّية االت  ،و�� نفس املجال
 .معا�جة �اّفة الّشوائب عند الفرز كّسر وعدم لتدهور حال��ا وععف صيان��ا �� ارتفاع �سبة التّ 

وال�ي تتضّمن أساسا  % 50و % 30لبذور الّضائعة ال�ي ت��اوح ب�ن ا �سبة�� ارتفاع ذلك ب �تسبّ و 
والكّميات الّضائعة الّناجمة  % 15كّميات البذور املرفوعة بناء ع�� الرقابة ا�حقلية بنسبة تصل إ�� 

عالوة ع�� ا�خسارة الّناجمة عن عملّية الفرز ال�ي  % 15 بنسبة تناهزعن ا�حّط من تصنيف البذور 
 .% 20و % 15ب�ن �سب��ا ت��اوح 

 

أّما بخصوص جودة بذور البطاطا ال�ي يتّم إكثارها باالعتماد ع�� البذور املوّردة فقد تبّ�ن 
العديد من  عزوفويعزى ذلك إ��  .% 20تراجعت بنسبة ناهزت قد أّن املساحات املصادق عل��ا 

يذكر م��ا قبول مساحات اكثار  حالت دون ��جيل إخالالت  إ��و املك��ين وتخّل��م عن �شاط اكثار 
خاّصة عدم اح��ام مسافة العزل وك��ة اعشاب الطفيلّية وعدم اح��ام موعد إزالة املجموع ا�خضري 

تّمت  ول�ن. ر بالعديد من امراضباإلعافة إ�� تأخ�� �� الّن�ج الف��يولو�� للّدرنات وإصابة البذو 
          ��  % 4,4فاقت �سبة عدم املصادقة ع�� �اّفة املساحات املبذورة فقد  2013سنة �� املصادقة 

 .2012 �� سنة%  10و 2011سنة 

 

تبّ�ن خالفا للمعاي�� الّدولّية غياب الّرقابة الالّحقة ع�� البذور �عد  ،وع�� صعيد آخر
استعمالها حيث ال يتّم أخذ عّينات من املنتوجات الفالحّية �عد سنة أو سنت�ن لتقييم جود��ا من 

وال تمّكن هذه الوععّية . خالل التثّبت من مردودّي��ا ومن مطابق��ا من حيث الّنقاوة وأصالة الّصنف
تقييم املجهودات املبذولة �� مجال الّرقابة ع�� جودة البذور وخاّصة �شر�ك الفالّح �� هذا الّتقييم  من

 .باعتباره ا�حر�ف الّ��ائي للبذور املنتجة واملراقبة
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تدعيم الّرقابة الّذاتّية لدى الّشركت�ن  يتعّ�ن ،��دف الّرفع من جودة البذور املنتجةو 
�حّد من �سب عدم املصادقة ع�� املساحات املبذورة وا�حّط من تصنيف البذور لالّتعاونّيت�ن وذلك 

 .  املنتجة عالوة ع�� عرورة تجديد آالت الفرز للّرفع من مردودّي��ا وا�حّد من �سب التكّسر والّشوائب

 

 تثبي  اـّشتالت -2

 

مالي�ن شتلة  3مالي�ن شتلة سنو�ا م��ا  6حوا�� بانتاج الوط�ي ا�جم�� من الشتالت  يقّدر 
وتتوّ�� ادارة العاّمة �حماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحّية �� إطار الّرقابة ع�� جودة  .ز�تون 

 4,8وناهز عدد الّشتالت املصادق عل��ا . الّشتالت مراقبة إنتاج املنابت من الّشتالت العادّية واملثّبتة
وتفّسر هذه الوععّية . 2011مقارنة �سنة %  16 بنسبةم�ّجال تراجعا  2013سنة �� مليون شتلة 

سن�ي  ��منبتا  81مقابل  2013سنة  ��منبتا  76عدد املنابت املراقبة البالغ عددها  بانخفاضأساسا 
�� ظل  كما تفّسر .عالوة ع�� ععف تأهيلها وقدر��ا ع�� إنتاج شتالت با�جودة املطلو�ة 2012و 2011

��وز ظاهرة املنابت العشوائّية وال�ي تناهز مهنّية تضّم املنتج�ن بما �شهده القطاع من غياب هيا�ل 
 .مراقبة ةتتوّ�� إنتاج وترو�  شتالت دون ا�خضوع أليال�ي و  %  13�سب��ا 

 

أّن جّل املنابت تنت  شتالت عادّية ال تضمن نقاوة الّصنف والّسالمة  ،واّت�ح �� هذا اطار
�� شتلة  ألف 60الّشتالت املثّبتة ع�� القوارص وال�ي فاقت  واقتصر إنتاج. من امراض الف��وسّية

ويعزى هذا . دون بقية اصناف من ا�جار املثمرة ذات الّنوى والّتفاحّيات والكروم 2013سنة 
 يمكنالّنقص باألساس إ�� افتقار أغلب املنابت �حقول أّمهات خالية من امراض الف��وسّية وال�ي ال 

اتل املثّبتة ملا يتطّلبه ذلك من استثمارات هاّمة من شأ��ا الّ��فيع �� �لفة إنتاج هذه بدو��ا إنتاج املش
 . الّشتالت ومواجهة صعو�ات �� ترو�جها من قبل صاحب املنبت

 

حول الّ��وض بمنظومة  2008أفر�ل  14املنعقدة بتار�خ  جلسة العمل الوزارّ�ة أوصتول�ن 
��خيصّية حول الّنقائص املتعّلقة با�جودة وتحديد برنام  بالّنسبة القيام بدراسات بالبذور والّشتالت 

 .لم يتّم إعدادها �عد اتإ�� املنابت القابلة للّتأهيل �� الغرض فإّن هذه الّدراس

 

تو�ىي دائرة املحاسبات  ،ولضمان اكتفاء الّذا�ي من الّشتالت املحّلية با�جودة املطلو�ة
برنام  لتوف�� شتالت  وعع�الت املثّبتة ذات ا�جودة العالية و إلنتاج الّشتلّشروع �� تأهيل املنابت با

أّمهات تتوّفر ف��ا الّشروط الّنوعّية والّ�حّية الّالزمة إلحداث وتجديد حقول اّمهات باملنابت العادّية 
خالية من ع�� وعع برنام  لتطو�ر طرق انتاج ��دف توف�� شتالت إلنتاج الّشتالت املحّسنة عالوة 

 .أمراض العروق
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 اـّرقابة ع�� اـّتور�د - ج

 

بمراقبة البذور ونقاط العبور تقوم ادارة العامة �حماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحية 
غ�� أّن . والشتالت املوّردة للتثّبت من جود��ا وخلّوها من امراض وخاّصة تلك املتعّلقة با�حجر الّزرا��

قائص حالت دون التأكد من اعطالع ادارة العامة ونقاط العبور نوجود ت اعمال الّرقابّية بّين
تتعّلق من إخالالت مسك ملّفات التور�د  �ش�و من ذلك  .باملهام املنوطة �عهد��ا ع�� أحسن وجه

أساسا �غياب الوثائق ال�ي تثبت نتائ  تحاليل مخ�� ا�حجر الزرا�� وذلك ع�� مستوى املركز ا�حدودي 
غالبا ما يتّم ا�حصول ع�� نتيجة تحاليل ا�حجر الزرا�� عن طر�ق الهاتف  فقد تبّ�ن أّنه. بميناء رادس

عبور الستكمال اليل لنقاط الدون إحالة نتائ  الّتحو إصدار رخصة اس��الك  ليتّم ع�� أساس ذلك
 .أّكد من سالمة البذور والشتالت املوّردةالتصّرف ع�� هذا النحو من التال �سمح و  .امللّف بصفة الحقة

 

قرار "كما اّت�ح أنه ال يتّم التأّكد من مآل البذور والشتالت املوّردة وال�ي تّم �شأ��ا أخذ 
عدم مطابق��ا للمواصفات الفّنية حيث ال يقوم مراقبو ال�ّحة النباتية باملراكز  �سبب" إتالف أو إرجاع

من قبل مصا�ح ادارة  هاإ�� بلد املنشأ أو إتالفهذه البذور أو الشتالت ا�حدودية بالّتثّبت من إرجاع 
رارات �شأ��ا ق تتور�د بميناء رادس صدر  ثالث�ن ملّف تبّ�ن من خالل فحص  فقد. العاّمة للّديوانة

 .إرجاع أو إتالف وجود ملّفات ال تتضمن بطاقة �حن أو ��خة من محضر اتالف باملركز ا�حدودي

أّن مكتب املراقبة ال�ّحية النباتية بميناء صفاقس يقوم بتحر�ر شهائد  لوحظ ،و�� نفس املجال
الحقا من مآلها الرفض بخصوص أقساط البذور املوّردة وال�ي سيتم إتالفها أو إرجاعها دون التأّكد 
وع�� إثر تدّخل . م�ّ�را ذلك �عدم توّصله من املصا�ح الّديوانّية بما يفيد ذلك رغم مراسل��ا �� الغرض

إتالف كّميات من البذور والّشتالت صدر �� شأ��ا قرار إتالف  2014ماي  22دائرة املحاسبات تّم بتار�خ 
 .2012-2004خالل الف��ة 

 

دانّية نقصا هاّما �� إجراءات املراقبة ال�حية النباتّية نظرا لغياب كما بّينت الّز�ارات املي
من ذلك �ّجل نقص �� عدد الفني�ن املباشر�ن للّرقابة ال�ّحية حيث يتوّ�� . وسائل العمل الضرور�ة

نفس العون �� أغلب احيان اشراف ع�� مراقبة عمليات تور�د وتصدير البذور والشتالت 
كما ال يتوفر للمراقب�ن باملراكز ا�حدودية مستلزمات أخذ العينات . ة واملبيداتواملنتوجات الفالحي

عالوة ع�� افتقار مختلف املراكز إ�� الوسائل الّالزمة ألداء مهاّمها ع�� غرار غرف ت��يد �حفظ العّينات 
نتائ   ووسيلة نقل إلرسال هذه العينات إ�� مخابر التحاليل وجهاز الفاكس وان��نت ل�حصول ع��

املوّرد بنفسه بنقل العّينة من املركز ا�حدودي إ�� مخ�� تحاليل  فقد تبّ�ن قيام .الّتحاليل �� اجال
كما . البذور والّشتالت إلجراء تحاليل ا�جودة ومخ�� ا�حجر الّزرا�� إلجراء تحاليل امراض وافات

من ادارة العامة و�سليمها مباشرة " رخصة اس��الك"�حب بنفسه تبّ�ن أيضا أّن املوّرد يتو�� 
 . للمركز ا�حدودي لتسّلم بضاعته
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 منذ ة النباتية برادس الذي تم إنجازهعدم استغالل مركز املراقبة ال�حي اّت�ح ،و�� املقابل
غ�� يضم املركز العديد من القاعات الشاغرة ومخ��ا  إذ د.أ 400جملّية قار�ت  �لفةب 2005 سنة

 .مستغل

 

للقيام  الّضرورّ�ةإلسراع بتجه�� نقاط العبور بالوسائل املاّدية وتو�ىي دائرة املحاسبات با
 لذلكباملهام املنوطة �عهد��ا وفقا للمقتضيات القانونّية ولدليل إجراءات مراقبة البذور والّشتالت ملا 

خلّوها من افات وامراض والعمل ان عمّردة و من أهّمية �� الّرقابة ع�� جودة البذور والّشتالت املو 
ع�� إح�ام الّتنسيق مع مصا�ح الّديوانة للّتأّكد من مآل البذور والّشتالت املوّردة املزمع إتالفها أو 

 .إرجاعها

 

IV- اـبحث اـعلمي �� مجال اـبذور واـشتالت 

 

ا�جي�ي حافظة ع�� املوروث ��دف عمليات البحث �� مجال البذور والشتالت أساسا إ�� امل
واستنباط أصناف جديدة أك�� تالسما مع املتغ��ات املناخية ومقاومة لسمراض و�� عوامل  الوط�ي

 . �ساهم بصفة فعالة �� ال��فيع �� مردودية انتاج الفال�� وجودته وا�حد من استخدام املبيدات

 

 املحافظة ع�� املورو  ا�جي�ي اـنبا�ي اـوط�ي   - أ

 

الرفع من ا�ي لسصناف النباتية و املاّدة ا�خام اساسية للتحس�ن الور �عت�� املوروث ا�جي�ي 
و�� هذا اطار صادقت . مردودي��ا بما �ساهم �� تحقيق امن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة

تنّص ع�� ع�� املعاهدة الدولية املتعلقة باملوارد الوراثية لسغذية والزراعة ال�ي  2002سنة �� تو�س 
تقييم وروث ا�جي�ي كما عهدت مهمة جمع و اتخاذ التداب�� الّالزمة �حماية املبالدول اعضاء  يامق

وحفظ املوارد ا�جينية املحلية والعمل ع�� اس��جاع اصناف التو�سية املوجودة با�خارج إ�� البنك 
 . 2003سنة  �� الوط�ي ل�جينات الذي تم إحداثه

 

ا املجال من الوقوف ع�� عّدة إخالالت �علقت �غياب نت الفحوصات املجراة �� هذومّك 
اصناف املحلية وجمعها وحفظها  إس��اتيجية وطنية للمحافظة ع�� املوروث ا�جي�ي و�اس��جاع

 .و�التصرف �� قاعدة املعطيات و�� املخزون ا�جي�ي
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 ـلمحافظة ع�� املورو  ا�جي�يوطنية اـس��اتيجية ا   -1

 

من أمر إحداثه وعع برنام  وط�ي لتحديد  3ل�جينات طبقا للفصل عهد إ�� البنك الوط�ي 
وتّم �� هذا اطار ت�ليف املجلس . أولو�ات املحافظة ع�� املوارد ا�جينية وحماي��ا وتثم�ن استغاللها

 .خطط عمل والسهر ع�� تنفيذهاداد إس��اتيجية وطنية �� الغرض و العل�ي بالبنك باملساهمة �� إع

 

هات العاّمة التوّج  2020-2011اس��اتيجية الوطنية للتنوع البيولو�� للف��ة  تنل�ن تضّم و 
�� املجال، إّال أّنه تبّ�ن غياب إس��اتيجية مت�املة للتصرف �� املوروث ا�جي�ي الوط�ي لضبط اولو�ات 

وهو ما يتنا�� واهداف وتحديد دور اطراف املتدخلة وآليات التنسيق بي��ا لتثم�ن املجهودات املبذولة 
املجلس  �ح أّن اتّ و . رد الوراثية لسغذية والزراعةمن املعاهدة الدولية للموا 14مع مقتضيات الفصل 

سوى مرة واحدة �� السنة عوعا عن أرعع مرات ع�� اقل كما �� املعدل لم يجتمع بالبنك العل�ي 
إصدار قرارات  2014أّنه لم يتم إ�� غاية ماي علما و  جاء باألمر املتعلق بالتنظيم اداري واملا�� للبنك

 . 2012أعضائه املن��ية نياب��م منذ سنة  إعادة �عي�ن أو تجديد

 

أّما �� ما يخص مخابر البحث ال�ي �سهر ع�� تحقيق أهداف البنك بالتنسيق مع املجلس 
متطلبات اداء وخاصة العل�ي فقد لوحظ أّ��ا ال ترتقي للشروط القانونية املستوجبة من حيث توفر 

خالفا  اأو ما �عادله ياب كّ�� لرتبة أستاذ �عليم عال�� ما يخص املوارد البشر�ة املختصة إذ لوحظ غ
واملتعلق بتنظيم مخابر البحث  2009مارس  2املؤرخ ��  2009لسنة  644من امر عدد  10للفصل 

ا�حجم اد�ى للباحث�ن من هذا  ّن ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق �سي��ها الذي ينّص ع�� أ
 .�� �ل مخ�� 4 نالصنف يجب أن ال يقل ع

 

لتفعيل الوحدات العلمّية واملساهمة �� إعداد  البنك مدعوّ  ولتدارك هذه الوععّية، فإّن 
إس��اتيجية للتصّرف �� املوارد الوراثية الوطنّية ووعع مخططات عمل �� املجال يتّم متا�ع��ا بصفة 

 . دورّ�ة

 

 اس��جاع اصناف وتجميعها  -2

 

�عت�� اس��جاع اصناف املحلية املتواجدة ببنوك جينات أجنبية من املهام اساسية املو�ولة 
وتمّثل املعاهدة الدولية �شأن املوارد الوراثية النباتية لسغذية والزراعة إطارا . للبنك الوط�ي ل�جينات

اع��فت هذه املعاهدة با�حقوق  فقد .املؤسسات اجنبيةمالئما الس��جاع اصناف التو�سية من 
غياب معطيات دقيقة حول اصناف الوطنّية  و�� .السيادية للدول ع�� مواردها الوراثية النباتية
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املجهود املبذول من قبل البنك �� هذا املجال  ال يزال ،ينات وهيا�ل بحث أجنبيةاملوجودة ببنوك ج
من املركز الدو�� للبحوث الزراعية ��  فقطموروثا جينيا تو�سيا  4.807محدودا حيث تّم اس��جاع 

الفحوصات املجراة من  وقد بّينت .املناطق ا�جافة والوزارة امل�لفة بالفالحة بالواليات املتحدة امر�كية
قبل الفر�ق الرقاعي لدائرة املحاسبات ع�� ثالث قواعد معطيات فحسب تا�عة ل�لّ من كتابة املعاهدة 

 أّ��ا تتضّمنالدولية للموارد الوراثية وشبكة معلومات املوارد الوراثية الكندية و�نك ا�جينات اليابا�ي 

ه لم يتسن الولوج علما وأنّ  2014موروثا جينيا تو�سيا لم يتم اس��جاعها �عد إ�� موّ�� ماي  4.218
 .الوراثية الوطنيةح توفرها ع�� عديد املوارد لقاعدة املعطيات الفر�سية ال�ي يرّج 

 

ا فيما يتعلق باملوارد ا�جينية املتواجدة باملؤسسات الوطنية ع�� غرار املعهد الوط�ي أّم 
فقد قام البنك باس��جاع  للبحوث الزراعية و�لية العلوم بتو�س واملعهد الوط�ي للعلوم الفالحية

كتحديد صنفها وم�ان جمعها  موروثا جينيا نباتيا دون أن ت�ون مرفقة بالوثائق املعرفة ��ا 4.099
وتوصيفها املظهري عالوة ع�� عدم إبرام اتفاقيات تحّدد حقوق وال��امات الطرف�ن وذلك خالفا 

1TP24Fللمعاي�� الدولية لبنوك ا�جينات

(1)
P1T.  و�� غياب جرد لسصناف املتواجدة ��يا�ل البحث  ،ذلكإ�� وإعافة

1TP25Fالوطنّية تب�ن أّن �عضها غ�� متوفر بالبنك الوط�ي ل�جينات وذلك ع�� غرار أصناف من الطماطم

(2)
P1T 

1TP26Fوالفلفل

(3)
P1T قاعدة معطيات  أّن  ،�ح �� نفس اطاركما اتّ . املوجودة باملعهد الوط�ي للبحوث الزراعية

  .معهد الز�تونة متوّفرة �� اصنف 56من أ�جار الز�تون من جملة  اصنف 37البنك ال تتوّفر ع�� 

 

ويعزى ععف اس��جاع املوارد ا�جينّية املتواجدة باملؤّسسات الوطنّية إ�� غياب اليات ال�ي 
تضمن حقوق الباحث �� مجال املوارد الوراثية باإلعافة إ�� التخّوف من عدم إم�انية ا�حصول ع�� 

 .بالبنك عند ا�حاجةالعينات املودعة 

 

سراع بدراسة حجم اصناف النباتية الوطنّية � ا �إ وإزاء هذه الوععّية، فإن البنك مدعّو 
 .املتواجدة با�خارج أو بمؤسسات بحث وطنّية  وتفعيل اليات الكفيلة باس��جاعهاو توفرة لديه امل غ��

 

 حفظ املوارد ا�جينية اـنباتية -3

 

يتّم حفظ املوروث ا�جي�ي خارج املواقع الطبيعية أساسا �� مخازن م�ّ�دة أو �� حقول 
وتبّ�ن بخصوص املحافظة ع�� املوارد الوراثية �� املخازن امل�ّ�دة أّن عمليات . بالنسبة لس�جار املثمرة

�� املدى ع حفظهاا�حفظ بالبنك تقتصر ع�� املدى املتوسط خالفا للمعاي�� الدولية ال�ي تقت�ىي 
الفضاء املعد للمراقبة والقيام باختبار �سبة انبات والتجفيف ولم يتّم تجه��  .الّطو�ل حسب ا�حاجة

                                                           
(1)

 ثية لسغذية والزراعة املنضو�ة تحت املنظمة العاملية لسغذية والزراعة تم إعداد هذه املعاي�� من طرف هيئة املوارد الورا    
(2)

 )1ف(، مرجانة ) 1ف(ة ، زم�� ) 1ف( موتال، صلبة، جالطة   
(3)

   "حلونابل"و" حلوطبلبة"و" جر�د" و" بن�رت"و" 1نابل"  
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باملعدات الضرور�ة ال�ي �سمح بالتحكم بدرجات ا�حرارة و�سبة الرطو�ة عالوة ع�� أّن عملية ا�حفظ 
 .بلور�ة غ�� محكمة الغلق مما �عرعها الحتمال الكسر والتلف وامراض �� أوانتتم 

 

من ب�ن ثالث  فقطأّن واحدة  إ�� الوقوف ع��أفضت معاينة بيوت الت��يد املستغّلة بالبنك و 
و�� �سبة مرتفعة جدا مقارنة  % 84بمعّدات تحديد �سبة الرطو�ة و�لغت رطو���ا  بيوت تّم تجه��ها

ولوحظ أيضا أّن املخازن غ�� مجهّزة بنظام إنذار عند انقطاع . املحددة باملعاي�� الدولية%  15بنسبة 
كما تب�ن أن املوارد الوراثية من ا�خضروات واعالف غ�� محفوظة �� مخازن الت��يد . التيار الكهر�ائي

 .و�� متواجدة �� فضاء غ�� معّد لذلك

 

�� املعاينة بالع�ن املجردة وع�� اختبار �سبة املراقبة ال�حية للبذور �� البنك ع وتقتصر 
وهو ما �عت�� مخالفا ها من امل�ونات املحّجرة والضارة انبات دون التأكد من سالمة البذور وخلوّ 

ع��  املحافظة" مبدأ  م��ا ملعاي�� الدولية لبنوك ا�جينات وخاصةال�ي عبط��ا اللمبادئ اساسية 
من شأنه أن ال يضمن سالمة وحسن التصرف �� املوارد الوراثية هو ما و  "�حة املوارد الوراثية

 . النباتية

 

عدم توّفر املوارد الضرور�ة فإنه لوحظ أن إ�� ل�ن أرجع مسؤولو البنك هذه النقائص و 
ألف دوالر  400بتمو�ل من البنك اسالمي للتنمية بمبلغ  2010سنة  ��البنك قد سبق له أن انتفع 

ألف دوالر  220 تّم استعماله �� حدوددعم قدراته �� مجال املحافظة ع�� املوروث ا�جي�ي خّصص ل
دون استغالل التمو�الت املخصصة للمعدات املخ��ية ولتوف�� وسائل العمل للباحث�ن بالرغم من 

 .2013إ�� ��اية  2011تمديد اتفاقية من ��اية سنة 
 

الصندوق  �عقد اتفاقية مع 2014قامت الوزارة امل�لفة بالفالحة �� سنة  ،وع�� صعيد آخر
�جمع البذور الرعو�ة املحلية  د.م 3الدو�� للتنمية الزراعية إلنجاز مخ�� ومركز خزن ب�لفة تناهز 

وخز��ا �� ظروف مالئمة واملحافظة ع�� املوروث ا�جي�ي لهذه البذور وإكثارها �� محيطها الطبي�� و�� 
هد تنفيذه إ�� ادارة العامة إّال أن هذا املشروع عُ . املهام املو�لة للبنك طبقا لسمر املحدث له نفس

للغابات وهو ما من شأنه أن يز�د من �شتت املجهودات املبذولة �� مجال املحافظة ع�� اصناف 
 .املحلية النباتية

 

ّن البنك لم فإأّما فيما يخّص املحافظة ع�� املوروث ا�جي�ي الوط�ي من ا�جار املثمرة 
معهد الز�تونة واملعهد الوط�ي �ّل من مع �� إبرام اتفاقيات �عاون  2013�شرع سوى �� ��اية سنة 

�شط مر�م  للبحوث الزراعية واملركز ا�جهوي للبحوث الزراعية بدقا  واملعهد العا�� للعلوم الفالحية
ولوحظ وجود عشرات . �� ما يخص �عض مجموعات أصناف الز�ات�ن والقوارص والكروم والنخيل

اصناف اخرى ال�ي الزالت غ�� مشمولة باتفاقيات وم��ا عّدة مجموعات ألصناف الّلوز وا�خوخ 
 . والتّفاحّيات والرمان والفستق
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حفظ املوروث الوط�ي النبا�ي �� اوساط الّطبيعّية أهم وسيلة حفظ �عت��  ،ومن جهة أخرى 
أّن اعمال املنجزة من طرف البنك �� هذا اطار لم ه لوحظ إّال أنّ . املعاهدة الدولية يهنّصت عل مثلما

1TP27F�شمل سوى �عض اصناف من القمح الصلب والشع��

(1)
P1T  ّل من طرف منظمة �� إطار برنام  ممو

 .والزراعة العامليةاغذية 

 

� املخازن امل�ّ�دة بما يتطابق و�تعّ�ن �� هذا املجال تجاوز اخالالت �� عمليات ا�حفظ �
اسراع بإبرام اتفاقيات �� مختلف املجموعات الوطنّية لسصناف النباتية من املعاي�� الدولّية وو 

اجراءات الضرور�ة �حماي��ا فضال  ا�جار املثمرة وتحديد اصناف غ�� املحفوظة واسراع باتخاذ
 . دعم مجهودات حفظ اصناف �� أوساطها الطبيعيةعن 

 

 اـّتصرف �� قاعدة املعطيات و�� املخزون  -4

 

تبّ�ن من اعمال الرقابية ع�� قاعدة معطيات البنك أن العديد من اصناف م�ّجلة برموز 
عينة م�ّجلة �� قاعدة  34.518إذ من ب�ن مختلفة �� ح�ن أ��ا تتطابق �ليا �� عناصر �عر�فها 

اصناف قد هذه من  % 58أّن  ويع�ي ذلك .ذات هو�ات مختلفة م��ا فقط 14.288 تبّ�ن أّن  املعطيات
كما لوحظ أّن عديد املدخالت ال�ي تّم إكثارها أدرجت . بصفة مضاعفةت�ون مدرجة بقاعدة املعطيات 

للمعاي�� الدولية ال�ي تنص ع�� عرورة السهر ع�� املحافظة ع�� الحقا بمعرفات جديدة وذلك خالفا 
 .هو�ة املدخالت املخّزنة �� بنوك ا�جينات طوال مراحل التصرف ف��ا

 

ذات إعداد قاعدة بيانات شاملة و قد أفاد البنك الوط�ي ل�جينات �� هذا املجال أنه بصدد و 
  . عاي�� الدولية �� الغرضاملن اصناف النباتية بما يتما�ىى و مصداقية ملخزونه م

 

ا فيما يتعلق بالتصرف �� مخزون املوارد ا�جينية و�� غياب عمليات جرد دور�ة فقد أّم 
لوحظ عدم توّفر قائمة ذات مصداقية لعدم تحي�ن قاعدة املعطيات بصفة آلية إثر �ل عملية تحرك 

وإثر  .للموارد قصد إكثارها أو دراس��ا أو �سليم �عض العينات للباحث�ن أو إتالفها أو �غي�� مواقع خز��ا
ومسؤولة مخ�� ا�خضروات �� سنة  2012سنة �� استالمها ملهامها  إثر قيام مسؤولة مخ�� اعالف 

نة من عيّ  844ن عدم وجود بالنظر تب�ّ  إل��ما�عملي�ي جرد ملخزون املوارد الوراثية الراجع  2013
ا �عادل ع�� من ا�خضروات أي م عّينة 763نة من مجمل عيّ  156وعّينة  6.599اعالف من مجمل 

 .% 20و %  13الّتوا�� 

 

 

                                                           
(1)

محمودي ، ري�ىي من القمح الصلب وعرعي ، سو�ح�� وعرعاوي من اصناف �سكري، رّما�ي، أشتاته، جناح خّطيفة ، بيدي، شي��، ورد بالد،   
 .الشع��
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و�� نفس السياق وإثر قيام دائرة املحاسبات بمعّية أحد مسؤو�� البنك بجرد مخزون 
. عّينة 24.465فحسب من جملة عّينة  12.807ا�حبوب والبقوليات املتوّفر  بالبيوت امل��ّدة تب�ن وجود 

 . صنف نبا�ي مس��جع من ا�خارج 100كما تّم الوقوف ع�� غياب أك�� من 

 

اإلسراع بالقيام �عملّية جرد مفّصلة �جميع العينات املتوّفرة لدى ب وتو�ىي دائرة املحاسبات
وإعداد قائمة محّينة  البنك وخاصة تلك ال�ي تّم اس��جاعها من ا�خارج والوقوف ع�� القصور امل�جل

 .راثية ووعع إجراءات �سمح بمتا�عة �ل تحر�ات املخزونللموارد الو 
 

 استنباط أصناف جديدة وتثم�ن استغالـها   - ب
 

خصائص عمليات البحث العل�ي �� مجال استنباط أصناف جديدة من البذور إ�� بالنظر 
شملت اعمال الرقابية  لذلك  .يتطلب استنباط صنف و��جيله نحو عشر سنوات أو أك�� ،والشتالت

انطالق ا�خّطة العشر�ة او�� للبحث العل�ي  تار�خ 1999 سنة �� هذا املجال برام  البحث منذ
1TP28Fالفال��

(1)
P1T.  من الوقوف ع�� نقائص �عّلقت أساسا ب��مجة ومتا�عة أعمال البحث هذه اعمال ومّكنت

 .العل�ي املتعلقة باستنباط أصناف جديدة و�تثم�ن نتائجها
 

 برمجة أعمال اـبحث اـعلمي ومتا�ع��ا  -1
 

عبطت �جان ال��مجة والتقييم عّدة مشاريع جامعة عمن ا�خّطة العشر�ة او�� للبحث 
عملّية بحث متعّلقة بالتحس�ن الورا�ي لسصناف النباتية ��  25نحو شملت ) 2008-1999( العل�ي

 5برمجة  2013-2009تّم خالل الف��ة كما . ميادين الزراعات الك��ى وا�جار املثمرة وا�خضروات
برام  بحث إيالفّية �� مجال الزراعات الك��ى �عّلقت ثالثة م��ا أساسا بالتحس�ن الورا�ي ل�حبوب، 

م��ا بالتحس�ن الورا�ي  7عملية بحث مختلفة �عّلقت  34برمجة  2014فيما تّم بداية من سنة 
 .لسصناف النباتية

 

برام  بحث إيالفّية تضّم أبرز املتدخل�ن �� مجا�� ا�خضروات ه لم يتّم  اعتماد ولوحظ أنّ 
�شتت ام�انيات املتاحة وتدعيم التنسيق ب�ن ��دف ا�حد من  2009وا�جار املثمرة منذ سنة 

1TP29Fذات الّصلةتشريعات للوذلك خالفا املخابر املختلفة 

(2)
P1T ��تنظيم البحث �� إطار جما��  ال�ي أّكدت ع

ا�خضروات وا�جار بحث إيالفية �� مجاالت اعتماد مشاريع  وع��ات اولو�ة مت�امل �� امليادين ذ
 .املثمرة إ�� جانب الزراعات الك��ى 

                                                           
(1)

املؤرخ ��  1999لسنة  42واوامر املتفرعة عنه وامر عدد  1996وذلك ع�� إثر إعادة هي�لة البحث وإصدار القانون التوجيىي للبحث العل�ي �� سنة   
 .نباتيةواملتعلق بالبذور والشتالت واملستنبطات ال 1999ماي  10

(2)
واملتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق �سي��ها الذي  2009مارس  2املؤرخ ��  2009لسنة  644امر عدد   

 املتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق �سي��ها 1997ماي  19املؤرخ ��  1997لسنة  939أل�� وعوض امر عدد 
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ن أّن معهد الز�تونة واملعهد الوط�ي للبحوث الزراعية يقومان بمشاريع بحث متعلقة كما تب�ّ 
ف��ا من قبل �جان ال��مجة الفلفل والقرعّيات دون أن يتّم النظر و  بالتحس�ن الورا�ي للز�ات�ن

1TP30Fوالتقييم

(1)
P1T . ت�امل البحث العل�ي الفال�� ومطابقته لسولو�ات هذا النحو  ع��التصّرف ال يضمن و

 .حول هذه البحوثالوطنّية �� غياب رأي مسبق ل�جنة املذ�ورة 

 

برام  بحوث �� مجال استنباط وتطو�ر أصناف نباتية �� وع�� صعيد آخر لوحظ غياب  
ضروات باستنناء �عض املجهودات �� مجال الفلفل ا�حار والقرعيات وهو ما �عت�� مخالفا قطاع ا�خ

هم اولو�ات الوطنية املتمثلة �� تأم�ن ا�حاجّيات من البذور والشتالت �� املواد اساسية وعمان أل 
ييم البحوث ع�� تطو�ر القدرات الوطنية �� مجال التقوارتكزت . استقاللية قصوى قدر ام�ان

 . التبعية واعتماد ع�� البذور املوردةتكريس وا�حماية وهو ما ساهم �� 

 

�خصوص متا�عة وتقييم أعمال البحث العل�ي �� مجال استنباط أصناف جديدة من و 
مؤسسة البحث والتعليم العا�� الفال�� تتو�� متا�عة إنجاز برام  البحوث  البذور والشتالت فإّن 

1TP31Fالفالحية وتقييمها

(2)
P1T . إّال أنه لوحظ أن �جان ال��مجة والتقييم �� ميادين الزراعات الك��ى وا�خضروات

والزراعات املحمية وا�جار املثمرة ال تجتمع بالدور�ة املطلو�ة حيث اقتصرت ع�� ثالث جلسات من 
    .كما أن أعمالها اقتصرت ع�� ال��مجة دون املتا�عة والتقييم .2013-2010جملة ثمان خالل الف��ة 

 

تقييم برام  بحث ا�خّطة العشر�ة او�� للوقوف ع�� مدى تحقيق أهدافها  لم يتّم و 
باستنناء التقييم املجمل ل�خّطة من طرف الهيئة الوطنّية لتقييم أ�شطة البحث العل�ي التا�عة للوزارة 
امل�لفة بالبحث العل�ي واقتصرت عمليات املتا�عة وصرف اعتمادات من طرف مؤسسة البحث 

تقار�ر تقدم أعمال البحث الذي يتّم إعداده من طرف  عا�� الفال�� ع�� ا�حصول ع�� والتعليم ال
أشغال البحث املتعلقة بالتحس�ن الورا�ي أو ختم تقار�ر تقّدم  8أّن  كما تبّ�ن. املسؤول�ن عن البحث

وث برام  البحأّما فيما يخص . تقر�را 25لسصناف النباتية غ�� متوّفرة بمؤسسة البحث من جملة 
د فقد .م 3,7وال�ي صرفت �شأ��ا اعتمادات تناهز 2013-2009ايالفّية ا�خمسة امل��مجة للف��ة 

 . 2014إ�� غاية ماي  �شأ��اعملية تقييم  ةلوحظ أّنه لم تتم أيّ 

 

�� تنفيذ مشروع ممول من طرف  1994معهد الز�تونة منذ سنة  انطلق ،وع�� صعيد آخر
 جديدة الصندوق املش��ك للمواد اساسية ��دف إ�� التحس�ن ا�جي�ي للز�ات�ن واستنباط أصناف
ه إّال أنّ  .قصد التحس�ن �� �عض ا�خصائص �املردودية واستقرار �� انتاجية وتحس�ن جودة الز�ت

و�� غياب متا�عة لهذا املشروع . 2014�� مجال الز�ات�ن إ�� غاية ماي  لم يتم ��جيل أي صنف جديد
                                                           

(1)
 .الفالحي العايل والتعليم البحث مؤّسسة صلب احملدثة 
(2)
 . واملتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العا�� الفال�� 1990جو�لية  30املؤرخ ��  1990لسنة  72من القانون عدد  2طبقا للفصل  
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ال يمكن إّنه من طرف مؤسسة البحث والتعليم العا�� الفال�� وخاصة �جنة ال��مجة والتقييم ف
بتجاوز  الكفيلةوتحديد املسؤوليات واتخاذ اجراءات  مقارنة بما تّمت برمجتهالوقوف ع�� الفوارق 

 .و�ات �� آجال معقولةالعوائق والصع

 

و�� هذا الّصدد، تو�ىي دائرة املحاسبات بضرورة توجيه البحث نحو تقييم اصناف املحلية 
استعمال �عض اصناف اجنبية ذات القيمة  ةمن البذور واستنباط أصناف جديدة مع إم�اني

ع�� إنتاجها مخ��يا كبذور أّم ومن ثم تطو�رها باستعمال اصناف املحلية املتأقلمة وذلك عمن  العالية
والتعليم العا��  مؤسسة البحث كما أّن . إس��اتيجية مدروسة يتم تنفيذها ع�� املدى املتوّسط والبعيد

متا�عة هذه  وإ�� إح�امئمة مع اولو�ات الوطنية الفال�� مدعّوة إ�� اعتماد برام  بحث إيالفية متال 
أخذها �ع�ن اعتبار عند صياغة برام  بحث ديد امل�اسب ال�ي يمكن تثمي��ا و ال��ام  وتقييمها وتح

 .جديدة

 

  تثم�ن نتائج اـبحث اـعلمي -2

 

، قائمة مفّصلة �� استنباطات الّنباتّية أو تقار�ر حول خصائصها ومدى استغاللها�� غياب 
صنفا نباتّيا جديدا تّم استنباطها من طرف املعهد الوط�ي للبحوث  52حصر ب قام فر�ق الرقابة

تنبطا مس 12مستنبطا �� مجال الزراعات الك��ى و 36الزراعية منذ بداية ا�خّطة العشر�ة او�� م��ا 
وقد أبرزت اعمال . مستنبطات �� مجال ا�خضروات 4و) لوز ومشمش(�� مجال ا�جار املثمرة 

تثم�ن هذه النتائ  رغم  ��رت سلبا قة بحسن استغالل هذه املستنبطات نقائص أثّ الرقابية املتعل
 .أهمي��ا

 

 .فع�� الصعيد املؤسسا�ي لوحظ غياب وحدات فعّالة �سهر ع�� متا�عة نتائ  البحث العل�ي
املحدثة إدارة توزيع املستجّدات العلمّية والّتقنّية والّر�ط ب�ن البحث وارشاد ذلك عدم تفعيل من 

صلب مؤّسسة البحث والّتعليم العا�� الفال�� والوحدة املختصة ال�ي �ع�ى باستغالل نتائ  البحث �� 
قائمات مفّصلة �� استنباطات الّنباتّية أو  ��ماال تتوّفر  فقد تبّ�ن أّنه .املعهد الوط�ي للبحوث الزراعّية

متا�عة  إح�امتغاللها مّما ال يمّكن من تقار�ر حول وععّية استنباطات وأهّم خصائصها ومدى اس
 . تثم�ن نتائ  البحث والوقوف ع�� اخالالت واتخاذ اجراءات الضرور�ة �� آجال معقولة

 

1TPعقد استغالل للمستنبطات 23 لم يتم إبرام سوى و 

 
32F

(1)
P1T ومقابل . امستنبط 52من جملة

جديد من القانون  14ملقتضيات الفصل  �حصري للمستنبط عمنت العقود وفقااستغالل ا
                                                           

(1)
شملت ستنبط بصفة حصرّ�ة مقابل عائدات استغالل وقد عقد يجمع مؤسسة البحث ال�ي قامت باالستنباط ومؤسسة انتاج ال�ي �ع��م إكثار امل  

 .استنباط �� مجال ا�جار املثمرة ومستنبطان �� مجال ا�خضروات 12استنباطات �� مجال الزراعات الك��ى،  9عقود استغالل 
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1TP33Fالتوجيىي للبحث العل�ي

(1)
P1T  من جملة املداخيل وال��امات أخرى  % 6و % 3�سبة عائدات تراوحت ب�ن

كضرورة وعع �ل ام�انيات الالزمة من طرف املستغل لضمان إنتاج البذور بالكيفية املطلو�ة و�ذل 
ف املتعاقدة الل��اما��ا بّينت أنه إّال أن متا�عة مدى اح��ام اطرا.�ل ا�جهود للتعر�ف باملستنبط

ه لم يتم و�استنناء خالص معاليم استغالل �عض البقوليات من طرف الشركة التعاونية للبذور فإنّ 
 ُقّدرتو  .اح��ام مجمل ال��امات التعاقدية سابقة الذكر كما لم يتم دفع أغلب عائدات استغالل

 وذلك د.أ 180 بحوا��غ�� املدفوعة لفائدة املعهد الوط�ي للبحوث الزراعّية الّسنوّ�ة املستحقات 
 .أصناف من ا�حبوب فحسب ةبالنسبة لثالث

 

وكنتيجة مباشرة لعدم تفعيل القوان�ن املتعلقة �عائدات استغالل التجاري لسصناف 
قيمة هاّمة �� مجال  اصناف املستنبطة حديثا وم��ا خمسة أصناف ذات عديد لوحظ أّن  ،املستنبطة

1TP34Fا�حبوب

(2)
P1T  عدم إيفاء املتعاقدين بال��اما��م �� ما يخص إ�� لم يتم إبرام عقود استغالل �� شأ��ا نظرا

ومن شأن هذه الوععّية أن ال �ساهم �� تحف�� أ�شطة البحث وأن تحرم الفالح  .عائدات استغالل
قطاع البذور ع�� الصعيد الوط�ي تنشيط  وأن ال �ساعد ع��من عّدة أصناف نباتية مستنبطة حديثا 

 . وتلبية ا�حاجّيات وتحس�ن مردودّية الّزراعات

 

استنباط عديد  ع��البحث العل�ي �� مجال البذور العلفية  ساعدول�ن  ،ومن جهة أخرى 
إبرام عقود استغالل  لم يتّم ه إّال أنّ  1999منذ سنة صنفا  12م��ا  اصنف 28اصناف بلغ عددها 

 .�شأ��ا وذلك لعدم استجابة هيا�ل إنتاج هذه البذور لطلبات عروض املعهد الوط�ي للبحوث الزراعّية

 

سة البحث والتعليم العا�� الفال�� �� هذا املجال مز�د ا�حرص ع�� تفعيل ؤّس ع�� م و�نب��
العمل ع�� تطبيق التشريعات املتعلقة �عائدات فة بتثم�ن نتائ  البحث العل�ي و دور الوحدات امل�لّ 

 .الفالح�نلدى منت�� البذور والشتالت و استغالل مع مز�د التعر�ف بمزايا استنباطات ا�جديدة 

 

* 

 

*         * 

 

 .تكت�ىي منظومة البذور والشتالت �عدا اس��اتيجّيا ملساهم��ا �� تحقيق امن الغذائي للبالد

 ال�ي تحول تظافر جهود اطراف املتدّخلة �� املجال للعمل ع�� تال�� جملة النقائص  و�تطّلب تفعيلها
وتوجيه تلك ا�جهود خاّصة إ�� هي�لة القطاع وتأم�ن ال��ود بالبذور والشتالت دون تفعيل هذا الّدور 

 .اللها�ن استغتثمالوط�ي واستنباط أصناف جديدة و  املحافظة ع�� املوروث ا�جي�ي النبا�يوجود��ا و 

                                                           
(1)

 2000لسنة  68واملتعلق بالبحث العل�ي وتطو�ر التكنولوجيا كما تم تنقيحه بالقانون عدد  1996جانفي  31املؤرخ ��  1996لسنة  6القانون عدد   
 .2000جو�لية  17املؤرخ �� 

(2)
  .سليم وتاهنت ومل�ىي وكنوز وإيمان  
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ينب�� �عز�ز دور الهيا�ل املعنّية بالّرقابة ع�� املنظومة وآليات  ،ففي مجال هي�لة القطاع
بإعداد إس��اتيجية وطنّية يقع ف��ا �شر�ك �افة املتدخل�ن ووعع اطر الالزمة وذلك ال��وض ��ا 

دور ال�جنة الفنّية  للتنسيق فيما بي��م بما �ساهم �� تحقيق اهداف املرسومة مع ا�حرص ع�� تدعيم
للبذور والشتالت واملستنبطات النباتّية باعتبارها اطار املالئم الق��اح اجراءات الكفيلة بدعم القطاع 
فضال عن عرورة تطو�ر أساليب التصّرف �� الّ�جل الرس�ي لسصناف النباتّية حفاظا ع�� مصا�ح 

 .ادارة واملستنبط�ن

 

تحّث الدائرة كّال من الشركة  ،الفالّح�ن بالبذور والشتالتو�� ما يتعّلق بتأم�ن تزّود 
التعاونّية املركزّ�ة للبذور واملشاتل املمتازة والشركة الّتعاونّية املركزّ�ة للبذور ع�� مز�د التحّري �� 

كما أّن الوزارة  .اختيار مك��ي بذور ا�حبوب ل�حّد من املساحات املرفوعة والنقص �� �سب التسليم
فة بالفالحة مدعّوة إ�� وعع تراتيب وإجراءات وا�حة لت�و�ن مخزون اس��اتي�� من بذور امل�لّ 

ا�حبوب لتأم�ن تزو�د الفالح�ن والعمل ع�� مز�د تحف��هم ع�� استعمال البذور املمتازة للرفع من 
 .املردودّية بما �ساهم �� تحقيق اكتفاء الذا�ي للبالد �� مجال إنتاج ا�حبوب

 

�سبة �غطية ا�حاجيات الوطنّية من البذور املحلّية وا�حّد من التبعّية تجاه  وللّرفع من
ع�� تدارك ععف انجازات امل�ّجلة وخاّصة  فقد أع�� من الّضروري العمل ،املزّودين من ا�خارج

 .�� مجال إنتاج بذور البطاطا وا�خضروات

 

تأم�ن جودة البذور والشتالت اسراع بتأهيل مخابر الرقابة التا�عة للوزارة امل�ّلفة  و�تطّلب
عمانا ملصداقّية الّتحاليل املجراة ودّق��ا مع عرورة  بالقبول دوليا وتحظىبالفالحة �ي تصبح معتمدة 

بتة ع�� بقية تدعيم الّرقابة الذاتية ع�� جودة بذور ا�حبوب والعمل ع�� �عميم إنتاج الشتالت املث
أصناف ا�جار املثمرة ع�� غرار القوارص باإلعافة إ�� وعع ال��ام  إلنتاج الّشتالت ا�خالية من 

 .أمراض العروق

 

يتعّ�ن ع�� البنك الوط�ي ل�جينات تكثيف ، أّما فيما يتعّلق باملوروث ا�جي�ي النبا�ي الوط�ي
وتجميع تلك املتواجدة بمعاهد البحث الوطنّية جهوده الس��جاع اصناف التو�سّية املوجودة با�خارج 

مع تو�� الدّقة والشمولّية �� إدراج البيانات املتعّلقة ��ا بقاعدة املعطيات فضال عن حفظها 
 .بالفضاءات املخصّصة لها بما يتما�ىي واملعاي�� الدولّية املعتمدة �� الغرض

  

بات من الضروري تفعيل  ،والستحثاث �سق استنباط أصناف جديدة من البذور والشتالت 
دور الهيئات امل�ّلفة ب��مجة وتقييم أ�شطة البحث العل�ي �� هذا املجال للوقوف ع�� مدى تحقيق 

املرصودة والعمل ع�� إزالة العوائق ال�ي حالت دون وجود  اهداف وحسن التصّرف �� اعتمادات
 .كة حقيقية ب�ن هيا�ل البحث والهيا�ل املهنّية لتثم�ن استغالل اصناف ا�جديدةشرا
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 والموارد المائية والصيد البحري رّد وزارة الفالحة

 

I- تنظيم قطاع البذور والشتالت  

 

 آليات النهوض بمنظومة البذور والشتالت -أ

 

 :اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بمنظومة البذور والشتالت -1

 

 ـ على مستوى ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 

 

قطاع إنتاج البذور يشكو من عدة نقائص على المستويين  التنظيمي  ال يزال

كثرة األنواع والفصائل العشبية المتأقلمة التي تنمو طبيعيا بعديد بالرغم من والتنموي 

 : رعوية ذات جودة عاليةتتيح إنتاج بذور علفية والتي  مناخية ال واإلمكانياتالمناطق 

 

على إستنباط أصناف جديدة متأقلمة وذات مردودية ) البحث(محدودية العمل ـ 

 .عالية

البحث، التنمية (المؤسسات المهتمة بقطاع البذور غياب التنسيق بين مختلف ـ 

 ).ومؤسسات قطاع البذور

التوريد لدى عدم وجود برامج إلنتاج البذور محليا من جهة والتعويل الكلي على ـ 
 .مؤسسات قطاع البذور من جهة أخرى

 

افرت الجهود في ميداني البحث والتنمية للنهوض ظت األخيرة،وخالل السنوات 
ستنباط أصناف جديدة أو تحسين العديد من األنواع العلفية ابالقطاع وذلك بالعمل على 

المتدخلة في القطاع لم  غير أن الهياكل والرعوية  المحلية التي تتأقلم ومناخ مختلف الجهات
 .تتبن هذا المجهود

 



93 

 

 

 

الخطة ولمزيد دفع قطاع البذور العلفية و الرعوية ، شارك الديوان في إعداد 
تم من خاللها تقييم الوضع و 2013و الرعوية سنة  الوطنية للنهوض بمنظومة البذور العلفية

للنهوض بالمنظومة مع تحديد الحالي لقطاع البذور العلفية والرعوية واقتراح الحلول الكفيلة 
 .أدوار كل المتدخلين

  اللجنة الفنية للبذور والشتالت والمستنبطات النباتية -2

 

ـ على مستوى اإلدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات 
 الفالحية 
 

أوكلت العديد من المهام إلى اللجنة الفنية للبذور والشتالت إال أن مداوالتها خالل 

اجتماعاتها لم تشمل هذه اإلختصاصات وباإلمكان العودة إلى أسباب ذلك وربما تحيين 

 .تركيبة اللجنة والمهام الموكولة إليها

 

 اإلطار التشريعي لمنظومة البذور والشتالت -3

 

ـ أوكل إصدار قانون الكائنات المحورة جينيا إلى مصالح الوزارة التي تعنى 

 .بالبيئة

 

والشتالت البيولوجية إلى نفس مواصفات إنتاج البذور والشتالت وتخضع البذور 

 .األخرى ما عدى نمط إنتاجها

 

 ب ـ هيكلة القطاع
 

 التنظيم ونظام المعلومات  -1
 

ـ يتم استخالص جميع المعاليم الخاصة بتسجيل وحماية المستنبطات النباتية إال في 

 :الحاالت التالية 
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معاليم حماية وتسجيل المستنبطات الصادرة عن المعاهد الوطنية للبحث بقرارات  *

 .انفرادية من بعض المسؤولين السابقين

المعاليم السنوية للحماية في بعض الحاالت ويرجع ذلك إلى صعوبة االتصال  *

ي وقد تم تحقيق تقدم ف. بأصحاب شهائد اإلستنباط والذين هم في األصل مستنبطون أجانب

كما تولت المصالح المختصة استخالص  معاليم مراقبة حقول . استخالص هذه المعاليم

أما بخصوص الشركات التعاونية فقد . ر الحبوب لدى مؤسسة خاصة لإلنتاجإكثار  بذو

عجزت هذه الشركات عن دفع معاليم المراقبة بسبب عدم إدراج هذه المعاليم ضمن تسعيرة 

عديد من السنوات  يتم طرح الموضوع على منظومة بذور وخالل ال.البذور الممتازة 

 .الحبوب إلدراج معاليم المراقبة ضمن تسعيرة بذور الحبوب المثبتة

 التصرف في السجل الرسمي لألصناف النباتية -2
 

ـ تمت إعادة ترسيم القائمة الوقتية بعد استشارة أغلب المتدخلين من تجار 

 لعامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحيةومستنبطين وغيرهم حيث قامت اإلدارة ا

يتعلق بدعوة  Le Quotidienبالغ صحفي في صحيفتي الشروق و جوان  بنشر 26بتاريخ 

أصحاب األصناف إلى تقديم مطالب إعادة الترسيم مثلما جاء بمحضر جلسة اللجنة الفنية 

 .2005 جويلية 14للبذور والشتالت والمستنبطات النباتية المنعقدة يوم 

 .ـ ال ينص التشريع الجاري به العمل على معاليم إعادة الترسيم

 

 ت ـ تأمين التزود بالبذور والشتالت
 

 أ ـ عقود إكثار بذور الحبوب 
 

 مساحات اإلكثار  -1
 

ـ على مستوى الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل 
 الممتازة
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إعادة التعاقد مع بعض المكثرين الذين رفضت مساحتهـم  *
  2011خـــالل موسـم 

 

سنة استثنــائية من حيث الظــروف األمنيـة وتوفر اليد العاملة،  2011تعد سنة 
لذلك خيرت الشركة التعاونية إعادة التعاقد مع بعـض المكثرين و أرجت اللجــوء إلى 

اعتبرت أن زمنا طويال وصعوبات في تطبيق األحكام و ضائيــة التي تتطلباإلجــراءات الق
بعض الحاالت العرضيـة يمكن من خالل إعادة التعاقد استخالص البــذور الســابقة وتحال 

 .اجتهــادات اللجنــة على أنظار مجلس اإلدارة للبت فيها

 

 من أصل المبلغ  % 50عدم تغريم المكثرين بنسبة  *
 

التعاونية المركزية للبذور و المشاتل الممتاز بوضع هذا الفصل تنفـــرد الشركة 
الذين تعمدوا في السنــوات السابقـة نها إلبعاد ذوي النوايا السيئة وفي عقد اإلكثار اجتهادا م

 .    البــذور ثم عــدم اإليفــاء بتعهداتهم التمتع بتسبقـة

قصدا حرمان الشــركة  لذلك، فإن تغــريم المكثرين تهـم المكثر الذي يتعمد

التعاونيــة مـن محصول البذور إال أنه في بعض األحيان، يتعرض بعض المكثرين إلى 

حوادث فيزيولوجية تلي عملية تقييـم المحصول أو حــوادث ناتجــة  :حوادث عرضية منها 

 عـن عملية الحصاد كتعـديل وتنظيف آلة الحصاد، و نظرا لالنعكاسات السلبية التي يمكن

 .  أن تلحق ضررا بجودة المحصول فإن كميات من البذور يقع االستغناء عنها

 

كما أن المردود المتوقع من طرف أعوان المراقبة يمكن في بعض الحاالت أن ال   

تضاريـس مختلفــة (يعكس كامـل الحقل خاصة عندما تكون قطعــة اإلكثار غير متجانســة 

) خــــالل شهر أوت(كون لجنــة لذلك، فإن الشركة التعاونية تُ ) أو نوعيــة التربـة متغيرة

ة لدراسة حاالت تغريم المكثرين البــذور و الدائرة التجارية و الدائرة الماليممثلـة مـن دائرة 

.                          إحــالة الملفـات إلى دائـرة النزاعات أو إعفاء من برر عدم الوفاء بتعهداتهو

نظرا النفراد الشــركة التعـاونية المركــزية ة والخاصكما أنه بدخول منافسة الشركات 

 ، فإن تطبيق هـذا الفصل بصفة% 50للبـذور و المشاتل الممتازة بوضع هذا الشرط بغرامة 
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المكثريـن بعـــــــد تأطيرهم  آليـة ودون مراعاة ظروف بعض المكثرين، من شأنه خسـارة

خدمات تزيد األمر تعقيدا يقدمون تسهيالت وي الشركة الذين تشجيعـهم للتعامــل مع منافسو

خاصة وأنه في السنوات القليلة الماضية، تقلصت مطالب اإلكثار لعزوف عدد المكثرين 

ذلك لعـدم تـــواجد اليد العاملـة المختصة فــي الوقـت المنـاسب إلتمام عـن عمليـة اإلكثـار و

ت المعتادة المزمع إكثارها، فإن حفاظا على برنامج اإلكثار والمساحاو. ةعملية التنقي

التخلي عن التعاقد مع ل جاهــدة الستقطاب فالحين جدد وتأطيرهم والشــركة التعاونيــة تعمـ

الل عدد المكثرين الجدد كل سنة ظهر هذا جليـا من خو. المكثرين المخلين بتعهداتهم

 .التخلي عن المكثرين المخلينو

 

 ركزية للبذورـ على مستوى الشركة التعاونية الم
 

تشهد عملية إكثار بذور الحبوب عّدة صعوبات سواء كان ذلك على مستوى 

مؤسسات اإلكثار أو على مستوى الفالح المكثر إال أّن المحافظة على نقاوة البذور خالل 

جميع مراحل اإلكثار باتت عملّية صعبة ومكلفة مّما يتسبب أحيانا في رفض حقول اإلكثار 

 .البذور على مستوى الشركةأو تنزيل حصص 

 

ويعود سبب رفض حقول اإلكثار لعّدة عوامل تتجاوز أحيانا طاقة الشركة وأيضا 

الفالح المكثر مع اإلشارة إلى أن نسب الرفض المسجلة تعتبر مقبولة بالنظر للظروف التي 

 .تحيط بقطاع إنتاج البذور

 

 رفض المساحات المّعدة لإلكثار  -1

 

 الظروف المناخّية *

 

من جملة  % 30تبلغ المساحات المّعدة لإلكثار والمتواجدة بالمناطق شبه الجافة 

المساحات وهي عادة ما تشهد نقصا حاّدا في المردودّية خالل السنوات الصعبة حيث تمثل 

 5اإلجاحة سببا رئيسيا في رفض الحقول بهذه المناطق إذ تمثل المردودية التي تكون دون 
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الحقل مع اإلشارة إلى أن تعويض هذه المساحات بالمناطق المالئمة هك سببا في رفض /ق

والمروّية بات أمرا صعبا نظرا لصعوبة تعويض المكثرين المحترفين وعدم إستعداد أغلب 

 .الفالحين إلكثار البذور بالمناطق المالئمة بالشروط المعمول بها حالّيا

 

 )عشب البروم(األعشاب الضارة  *

 

البروم سببا في رفض حقول إكثار بذور الحبوب وهو عشب يمثل تواجد عشب 

متواجد بكامل جهات إنتاج الحبوب وال يمكن مكافحته بالمبيدات بصفة جذرّية إذ ال توجد 

حاليا مادة فعالة تزيله بصفة نهائية من الحقول كما أن الطريقة الفّعالة إلزالته تتمثل في 

هذه الزراعات ى محدودة نظرا لمحدودّية تعاطي التداول الزراعي مع البقوليات لكّنها تبق

 .ولعدم وجود سوق منظمة إلستيعاب هذا المنتوج من البقوليات

 

 السابقة الزراعّية  *

 

اعّية للحقول المعّدة لذلك إّما من أهم شروط إنتاج البذور هو أن تكون السابقة الزر

 .البقوليات أو األعالف أو الخضروات أو البور

 

لمحدودّية إنتاج البقوليات وعدم تسويق المنتوج، يلجأ أغلب  هذا وبالنظر

المزارعين لزراعة األعالف التي عادة ما تكون بذورها متأتية من السوق الموازّية وتحتوي 

على أنواع أخرى من الحبوب، والتي تبقى بالحقل لتنبت في الموسم الموالي ويصعب 

 .تنقيتها

 

 تنقية الحقول  *

 

ة الحقول في السنوات األخيرة صعوبة كبيرة نظرا لعدم وفرة اليد شهدت عملية تنقي

 .ر عاجزا عن القيام بهذه العملّيةالعاملة كّما وكيفا حيث أصبح المكث
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وتمثل التنقية حاليا أهم أسباب عزوف أغلب الفالحين عن عملية إكثار البذور 

ية وكلفتها من ناحية أخرى نظرا لعدم وفرة اليد العاملة خاصة في السنوات األخيرة من ناح

مّما يجعل الشركة مجبرة في بعض األحيان على إعادة التعاقد مع المكثرين الذين يتم رفض 

حقولهم بإعتبارهم منخرطين، و ال يمكن عزلهم بصفة آلّية من الشركة حسب ما ينص عليه 

 .   قانون الشركات التعاونية 

 

 تسليم البذور ـ 2

 

يتم تسليم المحصول حسب تقديرات اإلنتاج والتي هي من مهام اإلدارة العامة 

لحماية وجودة المنتجات الفالحّية وهي تتم عادة في مرحلة لم يكتمل فيها نضج المحصول 

 . لذلك فإن المردودّية الحاصلة يمكن أن تكون مختلفة عن التقديرات إّما بالزيادة أو بالنقصان

 

 اء الذاتي من البذور والشتالتد ـ تحقيق اإلكتف

 

 ـ على مستوى ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 

 

من حيث قلة توفر البذور  2012نظرا للصعوبات التي عرفتها البالد في سنة 

باإلضافة إلى عدم توفر بذور السلة و النفلة الحولية و الفستوكة، ) البرسم و الفصة(العلفية 

تم وضع برنامج إكثار البذور العلفية و الرعوية المنتجة محليا و المراقبة ضمن عقود إنتاج 

حين ومكن من توفير و قد القى هذا البرنامج استحسان المكثرين و الفال. مع الفالحين

حاجيات الديوان و بعض هياكل التنمية على غرار ديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال 

 .الغربي

 

، فال بد "variétés"أما على مستوى توريد البذور المثبتة و خاصة منها األصناف 

 أن تكون األصناف المرسمة بالسجل الرسمي الوطني مرسمة بقائمة األصناف التابعة
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بما أن الجمهورية التونسية هي عضو  OCDEللمنظمة الدولية للتعاون و التنمية االقتصادية 

 .في هذه المنظمة و بالتالي تسحب عليها كل القوانين المتعلقة باألصناف المثبتة

  

II  جودة البذور والشتالتـ   

 

 أ ـ مخابر الرقابة على البذور والشتالت

 

هي منهجية العمل المعتمدة عالميا في ما يتعلق بكيفية  ISO 17025ـ إن مواصفة 

معالجة العينات بالمخابر وإن هيكلة اإلدارة الفرعية للرقابة الصحية على نقاط العبور هي 

ور ومخابر التحاليل التي تقوم بدورها بمعتمدة على الصعيد الدولي وتشتمل على نقاط الع

 .في حماية البالد من اآلفات واألمراض
 

تتم المراقبة الالحقة لحصص بذور الحبوب والبطاطا التي تم انتاجها ضمن حلقة ـ 

متكاملة بينما ال تتم هذه المراقبة على البذور الموردة مع اإلشارة إلى أن المعايير الدولية 

 .تشير إلى القيام بهذه المراقبة بالنسبة للبذور المثبتة
 

تم تدارك هذا اإلخالل وذلك : الهاتف ـ تسلم نتائج المراقبة من نقاط العبور عبر 

بإرسال وثيقة بنتائج التحاليل إلى حين تركيز  منظومة معلوماتية تربط المخابر بنقاط 

 .العبور

 

 تثبيت البذور  -1

 

ـ على مستوى الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل 
 الممتازة

 

 .ال تسلم الشركة بذورا مرفوضة لديوان الحبوب
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 تثبيت الشتالت ـ  2

 

 على مستوى المجمع المهني المشترك للغالل -

 

ألف شتلة  50في انتاج  2009انطلق المجمع المهني المشترك للغالل منذ سنة 

قوارص مثبتة تم وضعها على ذمة الفالحين بمنبت المجمع بالقبة ويتواصل هذا البرنامج 

إال أن هذه الكميات المنتجة تبقى غير كافية لتلبية حاجيات . ألف شتلة سنويا 60بنسق 

القطاع نتيجة افتقار جل المنابت لحقول أمهات خالية من األمراض الفيروسية ويقع تجديدها 

 .بصفة دورية

 

وفي هذا اإلطار يقترح إحداث هيكل مهني يقوم بالربط بين البحث والمهنة في 

 :والشتالت ويكلف بالمهام التالية  مجال إنتاج البذور

 

 ـ التنسيق بين منتجي المشاتل والمنابت الخاصة

 ـ تعديل أسعار المشاتل

 ـ المحافظة على الموروث الجيني للغالل

 .ـ تطويع نتائج البحث العلمي على الميدان

ويمكن أن يقوم المجمع اإلجباري لفالحي الكروم ومنتجي الغالل بهذا الدور على 

 .)القبة ووادي مليز  والسبيخة(ع تمكينه من منابت المجمع المهني المشترك للغالل أن يق

 

 على مستوى المجمع المهني المشترك للخضر -

 

المصادق عليها بـ  راجع نسبة مساحات إكثار بذور البطاطات -
20  %  
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تختلف نسب الرفض من موسم إلى آخر وترتفع خاصة في المواسم الممطرة التي 

 .تاج بذور بطاطا بالجودة المطلوبةإنجاز بعض التقنيات الزراعية المطلوبة إلن يصعب فيها

 

كما يعود تراجع نسبة الرفض المتعلقة بالعزل وتواجد األعشاب الطفيلية في 

المواسم األخيرة إلى الحرص على مواصلة العمل مع مكثرين لهم خبرة في مجال اإلكثار 

 .لمجمعملية التأطير من طرف فنيي اوتكثيف ع

 

 غياب  الرقابة الالحقة على البذور خالفا للمعايير الدولية -

 

المهني المشترك للخضر بالتعاون مع اإلدارة العامة لحماية ومراقبة  شرع المجمع

جودة المنتجات الفالحية في إنجاز  رقابة الحقة على مختلف الحصص المنتجة من طرفه 

اءا على نتائج  للتأكد من جودة البذور وقد تم تخصيص منحة مالية تسند للمكثرين بن

 .المراقبة الالحقة

 

 فني للقوارصعلى مستوى المركز ال -

 

برنامج انتاج الشتالت من القوارص وتوزيعها على أصحاب   -1
 المنابت

 

تم تركيز أول حقل طعوم مثبت تحت البيوت المحمية العازلة بمنبت القبة التابع 

شتلة  40.000والذي مكن من انتاج حوالي  2008للمجمع المهني المشترك للغالل منذ موسم 

 . مثبتة لفائدة الفالحين
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بتسليم دفعة من الشتالت القاعدية  2010وقام المركز الفني للقوارص خالل سنة 

منابت خاصة بمنطقة الوطن القبلي وتم االنطالق في استغالل حقول  04لفائدة  749وعددها 

 .الطعوم الخالية من األمراض الفيروسية وإكثار الشتالت المثبتة لتوزيعها على المنتجين

 

 2014/2015نطالق في إعداد الدفعة الثانية المبرمجة لموسم تم اإل 2013منذ سنة و

 .منابت 05شتلة لفائدة  1048وتضم حوالي 

 

وفي إطار الخطة الوطنية لمكافحة مرض التدهور السريع ومع توفر اإلعتمادات 

 5000الالزمة سيتم تكثيف اإلنتاج لإلستجابة للحاجيات المتزايدة ألصحاب المنابت لبلوغ 

 :موزعة كاآلتي  2018ة في أفق سنة شتلة قاعدي

 .شتلة 3000:  2016/  2015ـ موسم 

 .شتلة 1000 : 2017/  2016ـ موسم 

 . شتلة 1000 : 2018/  2017ـ موسم 

 

وستستعمل ثالثة أصول جديدة تمتاز بنمو خضري جيد وتساعد على التسريع في 

 .عمليات اإلكثار من أجل بلوغ األهداف المرسومة

 

تأهيل عدد من المنابت في مجال إكثار الشتالت المثبتة  -2
 واستعمال األصول الجديدة المتحملة لمرض التدهور السريع 

 

سعى المركز الفني للقوارص إلى القيام بتكثيف عمليات التحسيس لفائدة أصحاب 

ينية المنابت والفنيين والمنتجين عبر تنظيم األيام اإلعالمية أو من خالل الدورات التكو

الوطنية موجهة باألساس إلى ضرورة تأهيل المنابت إلنتاج الشتالت المثبتة وتعميم إكثار 

 .األصول الجديدة المتحملة لمرض التدهور السريع

 

برنامج إكثار أصناف وأصول األشجار المثمرة المثبتة  -3
 وتوزيعها على أصحاب المنابت 
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ار أصناف وأصول األشجار تمت إحالة جميع مكونات البرنامج الوطني إلكث

إلى جانب القيام بعملية تطهير  2011المثمرة المثبتة إلى المركز الفني للقوارص منذ سنة 

وقد أرهق هذا البرنامج كاهل المركز على . أصول األشجار المثمرة لفائدة أصحاب المنابت

التخلي عن حساب بقية األنشطة األخرى بمنوبة مما دفع أعضاء مجلس اإلدارة للمطالبة ب

 .على برنامج تطهير سالالت القوارصهذا البرنامج والتركيز فقط 

 

على مستوى المجمع المهني اإلجباري لفالحي الكروم ومنتجي 
 الغالل

 

 ابت ـــالمن - أ
 

حقول أمهات (القطاع من ثالث مكونات وهي حقول حامالت الطعوم   هذا  يتركب

 : المنابتو حقول الطعوم و) األصول

 حامالت الطعومحقول  -

 

 حامالت طعوم العنب  *

 

ثة هك تقريبا من حقول حامالت طعوم العنب موزعة على ثال 48يستغل المجمع 

 .)هك  5(عين غالل و )هك 18(مرناق و) هك 25(ضيعات و هي بوسالم  

 

هك أي ما  32(ل هذه الحقول فاق عمرها العشرون سنة ــاإلشارة إلى أن ج وتجدر

 . بالتالي تحتاج إلى التجديد و التشبيبو)  % 67يعادل 

 

ول أمهات أصول الكروم خالل هكتار حق 7انجاز قد شرع المجمع بعد في و

تم توريدها  )Catégorie base"(صنف أساسي"شتالت انطالقا من   2015و 2012 موسمي

 .هكتار مبرمجة على مدى ثالثة سنوات 36للغرض وذلك من جملة 
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 المثمرةحامالت طعوم األشجار  *

     

ريق ــن طـوى  عــالمثمرة ذات الن من األشجارياته ــع توريد حاجـيتولى المجم

كما يقوم ببذر اللوز المر إلنتاج ).  Garnem , M29C, CAB6(            إستشارات دولية 

  . الشتالت الحرة

 

 حامالت طعوم التفاحيات  *

 

بديدان النيماتود ) بوسالمو 2عين غالل (بعد إصابة جميع حقول حامالت الطعوم 

Pratylinchus أصبحت غير قابلة إلنتاج الفسائل المجذرة وMarcottes) (   تم تقليعها ،

و مع ظهور مرض اللفحة النارية على غراسات اإلجاص بعدد من واليات . بالكامل

و التنسيق مع مختلف مصالح  تطلب المزيد من الدرسيالجمهورية  فإن تجديد هذه الحقول 

 .وزارة الفالحة

 

 حامالت طعوم القوارص *

 

يتولى المجمع إنتاج حامالت الطعوم عن طريق البذر من حقل خاص بإنتاج 

تنويع إنتاج حامالت الطعوم بتوريد  فيوقد شرع خالل الموسم الفارط . البذور تابع للمجمع

)  Tristeza . )C35, Volkameriana, Citrumeloبذور ألصناف جديدة مقاومة لمرض الـ 

سيتم تخصيص كمية منها لتركيز حقل حامالت طعوم القوارص  واستعمال الكمية المتبقية 

 إلنتاج شتالت قوارص 

 

  ول الطعومـــحق -

 

 حقول طعوم األشجار المثمرة *
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تقدمت في السن و تحتوي على بعض طعوم األشجار المثمرة بالمجمع حقول إن 

وفي هذا الصدد . صناف غير مواكبة للتطور الحاصل في سوق شتالت األشجار المثمرةاأل

" تونسية "اتفاقية مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الستغالل أصناف  تم إبرام

كما تمت غراسة . تركيز حقل بضيعة مرناق لهذا الغرض إثرها من اللوز و المشمش و تم 

 . 2013/2014حقل فسائل رمان من صنف قابسي بنفس الضيعة خالل موسم 

 

صنف "أما بخصوص قطاع القوارص، فقد تم تركيز حقل أمهات الطعوم  

 .2011/2012 إلنتاج شتالت قوارص مثبتة  مند موسم" أساسي

 

أنواع جديدة من حقل أمهات الطعوم بأصناف وبصدد درس تركيز كما أن المجمع 

األشجار المثمرة خاصة منها التفاحيات  المقاومة لمرض اللفحة النارية وذلك بالتنسيق مع 

 .المصالح المختصة

 

 حقول طعوم عنب التحويل *

 

 .أصناف 3يحتوي على هك و 4المجمع حقل طعوم عنب يمسح يتوفر ب

 

 نابتـــــالم -

 

 :المنابت التاليةتوفر بالمجمع ت

 

بيوت محمية بمختلف  10هك و يحتوي على  02منبت القوارص الذي يمسح ـ 

بطاقة )  بيوت عادية 05بيوت ثنائية وعدد  04بيت محمية ثالثية وعدد  01عدد (األحجام 

 .ألف شتلة تقريبا 50إنتاج 

 . ألف شتلة 80حوضا عازال بطاقة إنتاج  40منبت خارج التربة ببدار يضم ـ 
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منبت (هك حسب المواسم  10هك و 6 في التربة على مساحة تتراوح بين منابتـ 

ألف شتلة منها  800بطاقة إنتاج جملية حوالي  )هك 5بوسالم هك و 1بدار هك و 4مرناق 

 .ألف شتالت أصول الكروم 400

 

III   البحث العلمي في مجال البذور والشتالتـ 

 

 برمجة أعمال البحث العلمي ومتابعتها  ـ 1

 

منها  7تعلقت  2014عملية بحث مختلفة بداية من سنة  34تم االنطالق في إنجاز 

-2014(بالتحسين الوراثي لألصناف النباتية وتمتد مدة إنجاز هذه العمليات على سنتين 

2015.( 

 

في إطار أنشطة  2014كما قامت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي خالل سنة 

إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث باإلعالن عن طلب عروض  إلنجاز برامج 

حفظ وتحسين وتثمين "بحث متعددة االختصاصات والمؤسسات من بينها برنامج يتعلق بــ 

، اإلعالن عن نتائج طلب العروض 2015وقد تم في شهر فيفري " الموارد الجينية المحلية

مشاريع بحث متعددة االختصاصات والمؤسسات حول الموروث  7 في إنجاز واالنطالق

 ).  2017-2015(سنوات  3الجيني المحلي تمتد مدة إنجازها على 

 

إثر انتهاء انجاز كل المشاريع أو عمليات البحث، يتم تنظيم ورشات، يحضرها 

ويقوم خاللها ممثلون عن لجان برمجة وتقييم البحث الفالحي المعنية بموضوع البحث، 

منسقي هذه المشاريع المنتهية بتقديم نتائج البحث المتوصل بها وتتم مناقشتها والمصادقة 

 .عليها من قبل الحاضرين

وبناءا على نتائج مصادق عليها من الحاضرين، يتولى المنسق إعداد جذاذة نتائج 

  .   مشروع البحث وإرسالها إلى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
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قامت مختلف مؤسسات البحث والتعليم العالي الفالحي، على غرار معهد الزيتونة 

والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم والمعهد 

الوطني للعلوم الفالحية بتونس والمدرسة العليا للفالحة بالكاف والمركز الجهوي للبحوث 

ة بدقاش، بالعديد من مشاريع البحث المتعلقة بالتحسين الوراثي لمختلف في الفالحة الواحي

...) الزيتون، اللوز، الفستق، القوارص، الرمان، الخوخ، الخ(أنواع من األشجار المثمرة 

ويتم تقديم النتائج المتوصل إليها ...) الطماطم، الفلفل، البطاطا، البصل، الخ(والخضروات 

. العلمية التي تنظمها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي سنويافي إطار األيام الوطنية 

 : ومن بين هذه المشاريع 

 

 بالنسبة لألشجار المثمرة  -

 

مشاريع بحث تتعلق بالتحسين الوراثي للوز تم إنجازهما بالمعهد الوطني  02 ♦

 .للبحوث الزراعية بتونس

 : مشاريع بحث تتعلق بالتحسين الوراثي ألصناف النخيل  03 ♦

 .بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس اتم إنجازه 02 -

ويجري إنجازه  2002وبرنامج بحث متواصل تم اإلنطالق فيه منذ سنة  -

 .بالتعاون بين المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش وكلية العلوم بصفاقس

 :بحث تعنى بالتحسين الوراثي لشجرة الفستق مشاريع  02 ♦

مشروع بحث تم إنجازه بالتعاون بين معهد الزيتونة والمعهد العالي للعلوم  -

 .الفالحية بشط مريم

 .مشروع بحث تم إنجازه بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس -

مشاريع بحث تتعلق بدراسة أصول القوارص في تونس تم إنجازهما  02 ♦

بين المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والمعهد الوطني للعلوم الفالحية بالتعاون 

 .بتونس
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وهناك العديد من مشاريع البحث األخرى المتعلقة بالتحسين الوراثي ألنواع  ♦

مختلفة من األشجار المثمرة مثل الخوخ والتين والتين الشوكي التي تم إنجازها بمعاهد 

 . الفالحيالبحث ومؤسسات التعليم العالي 

 

هذا وتجدر اإلشارة أن التحسين الوراثي في مجال األشجار المثمرة يتطلب على 

األقل عشريتين للتوصل إلى نتائج ملموسة من ذلك أن المعهد الوطني للبحوث الزراعية 

 .سنة الستنباط نوع جديد من شجرة الفستق وهو نوع ماطر 20بتونس قد استغرق 

 

 بالنسبة للخضروات  -

 

  :مشاريع بحث تتعلق بالتحسين الوراثي للطماطم  02 ♦

مشروع بحث تم إنجازه بالتعاون بين المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس  -

 .والمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 .مشروع بحث تم إنجازه بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس -

نجازه بالتعاون بين المعهد مشروع بحث حول التحسين الوراثي للبطاطا تم إ ♦

 .الوطني للعلوم الفالحية بتونس والمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

مشروع بحث حول التحسين الوراثي للثوم تم إنجازه بالمعهد العالي للعلوم  ♦

 .الفالحية بشط مريم

مشروع بحث حول التحسين الوراثي للبطيخ تم إنجازه بالتعاون بين معهد  ♦

 .القاحلة بمدنين والمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونسالمناطق 

 

بوضع  2014كما قامت إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم البحث الفالحي خالل سنة 

 : المتواصلة وذلك من خالل القيام منهجية جديدة لتقييم مشاريع البحث 

 

تقديم كل منسقي مشاريع البحث يتولى : بالتقييم السنوي لتقدم مشاريع البحث -

  .تقارير سنوية حول اإلنجازات المتوصل إليها علميا وماليا
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كل منسقي مشاريع البحث يتولى : بالتقييم النصف مرحلي لمشاريع البحث -

تقديم تقارير نصف مرحلية عند انقضاء نصف المدة المخصصة إلنجاز المشروع، حول 

 .اإلنجازات المتوصل إليها علميا وماليا

كل منسقي مشاريع البحث تقديم يتولى : وبالتقييم النهائي لمشاريع البحث -

التقارير النهائية عند انقضاء كامل المدة المخصصة إلنجاز المشروع، حول اإلنجازات 

 .المتوصل إليها علميا وماليا

 

على إثر التوصل بتقارير تقدم  إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحثوتقوم 

والتقارير النهائية بإحالة التقارير إلى ) السنوية والنصف مرحلية(شاريع البحث إنجاز م

أخصائيين ينتمون إلى منظومة البحث الفالحي يتم تعيينهم بالتنسيق مع لجان برمجة وتقييم 

البحث الفالحي المعنية بموضوع مشروع البحث وذلك لدراسة وتقييم مدى تقدم إنجاز 

 . المشاريع

 

نتائج التقييم تحدد اإلدارة صرف أو عدم صرف اإلعتمادات وبناءا على 

المخصصة للمشروع للسنة الموالية إلى حين تقديم المنسق لتقرير تكميلي يتضمن االستجابة 

  . إلى مالحظات األخصائيين و لجان برمجة وتقييم البحث الفالحي المعينين بالتقييم

 

فقد  2013-2009أما فيما يخص برامج البحوث اإليالفية الخمسة المبرمجة للفترة 

توصلت إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بجميع التقارير النهائية حول األنشطة 

وقد تم إرسال . والنتائج المتحصل عليها) 2013-2009(             المنجزة خالل مدة التنفيذ

لنهائية إلى اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي التي تولت القيام بعملية هذه التقارير ا

التقييم النهائي لهذا المشروع وأعدت تقرير في الغرض تم إرساله إلى إدارة التخطيط 

هذا، وتعتزم إدارة التخطيط ومتابعة . 2014ومتابعة وتقييم برامج البحث في شهر ديسمبر 

مشروع نظيم ورشة عمل لتثمين النتائج المتحصل عليها في إطار وتقييم برامج البحث ت

 .ومواصلة البحوث الغير منتهية البحوث اإليالفية حول الزراعات الكبرى
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في إطار نشاطات معهد الزيتونة خالل العشريتين األخيرتين ، تم استنباط على و

تخضع حاليا إلى أصناف جديدة من الزيتون المهجن والتي هي بصدد التسجيل و 7األقل 

 . تجارب التأقلم مع مناخات العديد من مناطق الجمهورية التونسية

 

 تثمين نتائج البحث العلمي ـ 2

 

و في إطار أنشطة إدارة توزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث 

واإلرشاد الموجودة صلب مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي، تم إصدار كتاب سنة 

يحتوي على قائمات مفصلة في اإلستنباطات النباتية وبراءات اإلختراع المحدثة من  2014

 .سنة األخيرة  25طرف مؤسسات البحث والتعليم العالي الفالحي خالل 

على مستوى الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل  -
 الممتازة

 

حقــات متخلدة مـن بعنوان مست 2011قامت الشركة بدفع معاليم استغالل سنة 

 .د 10000استغالل البقوليات للمعهد الوطني للبحوث الفالحية بتونس بمقدار يناهز 

 

 -مجردة  -العالية (ألربعــة أصنـاف قصيبـة  1999تم إبرام عقود استغالل سنـة 

 .وال تزال الشركة التعاونية تحافظ على هذه األصنــاف إلى اآلن) فريطيسة -مليان 

                                                                                    

 على مستوى المركز الفني للقوارص -

 

دور المركز في ربط الصلة بين البحث العلمي والمهنة في ـ 
  مجال إنتاج البذور والشتالت

 

ذات الصلة بقطاع يتم القيام بالعديد من البحوث التطبيقية في مختلف المجاالت 

، المكافحة )الجني، الري، التسميد ( القوارص والمتعلقة أساسا بالتقنيات الزراعية 
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البيولوجية والمتكاملة لآلفات، مكافحة األمراض، تطهير السالالت، تخزين وتحويل 

 ...القوارص

 

وتنجز هذه البحوث التطبيقية بالتعاون مع هياكل البحث العلمي إما في المحطة 

ويلي هذه البحوث مرحلة التثمين وتبسيط . ابعة للمركز أو بضيعات عدد من المنتجينالت

المعلومة وإيصالها للمنتجين والفنيين وذلك عبر األيام اإلعالمية والتكوينية والحصص 

 .التطبيقية وإعداد المطويات والدعائم الفنية

 

اإلنتخاب الوراثي : المحافظة على الموروث الجيني الوطني ـ 
  وتطهير السالالت

 

بالتعاون مع هياكل البحث العلمي تتم المعاينات الميدانية بمختلف حقول القوارص 

واإلنتخاب الوراثي خاصة لألصناف المحلية التي تتميز بإنتاجية وجودة عالية وبحالة 

صحية جيدة ومتميزة خصوصا بمواصفات متطابقة مع الصنف وتتم مراحل تطهير هذه 

 .منوبة السالالت بوحدة
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 رّد البنك الوطني للجينات 

 

للمحافظة على  فيما يخص غياب استراتيجية وطنية -
 الموروث الجيني 

 

لقد تم لفت نظرنا من طرف الفريق الرقابي لدائرة المحاسبات لغياب استراتيجية 

وطنية للمحافظة على الموروث الجيني إثر تدخله في البنك في اطار المهّمة الرقابية للدائرة 

إعداد  وقد تم إثر المهّمة الرقابية. 2014سنة  بداية " منظومة البذور و الشتالت"المتعلقة بـ

ستراتيجية وطنية للمحافظة على الموروث الجيني بالتعاون مع مختلف األطراف المتدخلة أ

 .في الميدان وهي االن موثقة ومصالح البنك بصدد تطبيقها

 

فيما يخص استرجاع األصناف من بنوك الجينات والهياكل  -
 األجنبية
 

عدد العينات المتواجدة ببنوك جينات أجنبية والتي تم اإلقرار  لى أنّ إنود اإلشارة 

 2015ارتفع ليصل في شهر أكتوبر  4TUprg.org-www.genesysU4Tبحيازتها عبر الموقع العالمي 

 .ابنك 27          عينة موزعة على 7982 لنحو
 

تمام  إينات  في الوقت الحالي إلى حين ر البنك عدم استرجاع هذه العوقد خيّ 

ر على جودة الموارد ثّ ؤن تأصالح بيوت التبريد التي تعاني من مشاكل تقنية عديدة يمكن إ

شغال وقد وضع برنامج للغرض تم من خالله إصالح المحول الكهربائي واأل. المخزنة

 .جارية إلصالح بيتين من بيوت التبريد وقاعة التجفيف

 

فيما يخص استرجاع الموارد الجينية الموجودة بمؤسساتنا  -
 الوطنية 
 

سات التعليم العالي والبحث العلمي ولهذا السبب في مؤسّ  هذه الموارد ال توجود إالّ 

http://www.genesys-prg.org/
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جمع  إالّ أنّ . الى جمعها وطنّيا من هذه المؤسسات دون سواهإولون السابقون ؤاتجه المس
المعرفة بها كتحديد صنفها ومكان جمعها وهو ما يعود  العينات لم يكن مرفقة بالوثائق هذه 

 .للباحثين الذين رفضوا مدنا بهذه المعطيات رغم تعدد مطالبنا الكتابية والشفاهية

 

عادة زراعتهم إلتمام المعطيات إخراجهم من بيوت التبريد وإمصالح البنك بصدد و
 .الناقصة وإدخالها في قاعدة البيانات

عمل البنك في  : لتزامات الطرفينإفاقيات تحّدد حقوق وعدم إبرام ات بخصوصو

عطائه العينات إنا بعينات جديدة ومن يمدّ  ما بإبرام اتفاقيات مع كلّ هذا المجال أصبح منظّ 

 .تبادل للموارد هو موثق عندنا ذا طلب ذلك وكلّ إالتي يريد 

 

 فيما يخص مخابر البحث -

 

لسنة  1748في هذا الشأن تقدم البنك الوطني للجينات بمشروع تنقيح لألمر عدد 

لتغيير صبغة البنك من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات  2003

والذي يعنى بالتنظيم  2007لسنة  185صبغة غير إدارية ومشروع لتنقيح األمر عدد 

اإلداري والمالي والعلمي حيث اقترح حذف كل ما ينص عن مخابر البحث والتي ال يمكن 

 .في أي حال من األحوال إحداثها بالبنك الوطني للجينات

 

 المراقبة الصحية للبذورفيما يخص  -

 

وباحثين تم التنسيق مع مصالح وزارة الفالحة للقيام ببرنامج تدريبي لفائدة تقنيين 

بالقيام بالمراقبة الصحية وبعد انتهاء  مابالبنك في مجال المراقبة الصحية للبذور وتكليفه

 .رة بالبنكن بصدد مراقبة البذور المتوفّ وهما اآل افترة التدريب التي دامت شهر

 

 فيما يخص هبة البنك اإلسالمي للتنمية -

 

 400بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية بمبلغ  2010سبق للبنك أن انتفع خالل سنة 
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بان إدعم قدراته في مجال المحافظة على الموروث الجيني و لكن ألف دوالر خّصص ل

 نّ أصعبة لم تستطع استغالل كل هذا المبلغ ورغم  الثورة وما بعدها مرت المؤسسة بظروف

التمديد في المدة المخصصة لنهاية التمويل  البنك اإلسالمي للتنميةدارة البنك طلبت من إ

 .مصالح البنك اإلسالمي رفضت ذلك نّ أ الّ إللمرة الرابعة 

 

 

 

 قاعدة المعطيات فيما يخص  -

 

واإلعداد ) GrinGlobal(وتسمى  بالبنكيجري حاليا وضع قاعدة بيانات جديدة 

النقائص وإصالح يتم من خاللها تالفي س حيث جديدةالقاعدة هذه اللمشروع يهدف لتطوير 

 .كل ما احتوته قاعدة البيانات القديمة

 

 معدات التخزينفيما يخص  -

 

تم تجهيز فضاء البذور ) 2014في بداية سنة (ثر زيارة الفريق الرقابي للبنك إعلى 

بأكياس ألومينيوم مخصصة لحفظ الموروث الجيني من تأثير الرطوبة والحرارة المنخفضة 

 .ولم يعد هنالك أي اشكال

 

 

 



115 

 

 

 

  اـطبية اـتجه��ات 

 

0TP0Fتوف�� التجه��ات الطبية �عت�� 

(1)
P0T  لتأم�ن الس�� العادي للنشاط باملؤّسسات ال�حية من أبرز

حاجيات القطاع  وتناميمحدودية املوارد املالية املتاحة التحديات ال�ي يواجهها قطاع ال�حة باعتبار 
حول تدعيم الهيا�ل ال�حية وقد تمحورت ال��ام  ال�حية أساسا . التجه��ات هذه الص�� من

بالتجه��ات الطبية وتجديدها وصيان��ا ال�ع�اسها املباشر ع�� جودة ا�خدمات و�حة املواطن فضال 
�ن �� املجال عن مواكبة التطور السريع الذي �شهده التكنولوجيا الطبية وتنمية قدرات املختصّ 

 . الص��

 

 1064الطبية حيث أو�ل لها امر عدد وتضطلع وزارة ال�حة بدور هام �� مجال التجه��ات 
ة إعداد بضبط مهامها ومشموالت أنظارها خاصة مهّم  تعّلقوامل 1974نوفم��  28املؤّرخ ��  1974لسنة 

كما عهد لها بمهمة . سياسة ال�حة وتخطيطها والسهر ع�� وععها موعع التطبيق ومراقبة تنفيذها
وصيان��ا وتنمي��ا بصورة من�جمة وا�حرص ع��  السهر ع�� بقاء التجه��ات الطبية �� وعع عادي

 .تقدير نجاع��ا

 

املجلس الوط�ي للتجه��ات الطبية بمقت�ىى امر وتم تدعيم هيا�ل وزارة ال�حة بإحداث 
إبداء الرأي ستشاري خاصة با جلس امل ويع�ى هذا .1992جوان  22املؤّرخ ��  1992لسنة  1207عدد 

ال�حية �� ميدان التجه��ات الطبية والتقنية و�ـمواصفات ا�حاجيات  ة بالسياسةتعّلق�� املسائل امل
مة إدخال تجه��ات جديدة إ�� البالد إعافة إ�� تحديد أولو�ات اقتناء التجه��ات ءومعاي��ها ومدى مال

 .وتوزيعها وشروط استعمالها

 

0TP1Fيتو�� مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية واستشفائية ،ومن جهة أخرى 

(2)
P0T 

خاصة  1985د�سم��  31املؤّرخ ��  1985لسنة  109من القانون عـدد  77الفصل  املحدث بمقت�ىى
مهمة اشراف ع�� برمجة وتقدم أشغال الصيانة والسهر ع�� مراقب��ا و�القيام بصفة مباشرة أو غ�� 

ات الطبية ات وتجه��ات املؤّسسات ال�حية فضال عن مراقبة جودة املعّد غال صيانة معّد مباشرة بأش
ويعتمد املركز �� �شاطه طبقا للفصل  .والبيولوجية الطبية وكذلك التجه��ات ذات استعمال الط�ي

19960TP2Fلسنة  9من امر عدد  19

(3)
P0T  ب�ّل من واليات قفصة وصفاقس وسوسةع�� مراكز صيانة جهو�ة. 

 

م��انيات التنمية لوزارة ال�حة �عنوان اقتناء التجه��ات الطبية باعتمادات تّم ترسيم وقد 
تجديد التجه��ات املتوّفرة بالهيا�ل و  بمخّططات التنميةاملدرجة تجه�� املشاريع ا�خصوصية  �غرض

                                                           
 .يقصد ��ا التجه��ات الطبية الثقيلة وغ�� الثقيلة والتجه��ات البيوطبية (1)
 .�� ما ي�� املركز (2)
واملتعّلق بضبط مهمة ومشموالت مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية واستشفائية وتنظيمه اداري واملا��  1996جانفي  02املؤّرخ ��  (3)

 .وكذلك طرق �سي��ه



116 

 

 

 

و�لغت  .اختصاصاتال�حية وتدعيمها إعافة إ�� مواكبة التطور التكنولو�� �� املجال الط�ي وتطو�ر 
0TP3Fاعتمادات التعهد املفتوحة �عنوان تجه�� الهيا�ل ال�حية وصيان��ا

(1)
P0T  ما قدره  2013خالل سنة

0TP4Fد.م 101,520

(2)
P0T للوزارة من م��انية التنمية % 41�سبة  وهو ما يمّثل. 

 

 ،و�اعتبار ا�ع�اسات هذا املجال ع�� جودة ا�خدمات املسداة وما يفرعه من تحديات
، 2013-2007أساسا بالف��ة املمتّدة  ت�عّلقالتجه��ات الطبية بمهمة رقابية  املحاسبات ةخّصت دائر 

 مجال التجه��ات الطبيةإرساء خطط وا�حة �� وزارة ال�حة ��  قإ�� النظر �� مدى توفّ  خاصة ��دف
أهم الهيا�ل املتدّخلة �� املجال يذكر  هذه املهمة وشملت .وتنفيذها وفق مقومات النجاعة والكفاءة

لددارة العامة للمصا�ح ن �إدارة التجه�� وإدارة البناءات التا�عتو  م��ا خاصة إدارة الدراسات والتخطيط
وادارة الفرعية لل��اتيب ومراقبة املهن ال�حية وادارة العاّمة للهيا�ل ال�حية العمومية املش��كة 

 لوقوف ع�� إخالالتوقد مكنت أعمال الرقابة املجراة �� هذا الشأن من ا .مركز الصيانةإعافة إ�� 

هذه املشاريع  �تنفيذو  �رمج��ا�ضبط ا�حاجيات و شاريع تجه�� الهيا�ل ال�حية و مت بتخطيط �عّلق
 .ومراقبة جود��ا ة التجه��ات الطبيةفضال عن صيان

  

                                                           
(1)

 .09-750و 06-750و  09-749و 06 -749عدد املرمسة تباعا بالفصول  
(2)
  . ا د بعنوان صيانة جتهيزات اهلياكل الصحية 4.900و.أ د بعنوان جتهيز اهلياكل الصحية 96.620 
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 أبرز املالحظات

 

 املشاريع وضبط ا�حاجيات و�رمج��ا  تخطيط -

 

غياب نظرة استشرافية لدى وزارة ال�حة حول إ�� الوقوف ع��  أفضت الفحوصات املجراة
نة وذات مصداقية وغياب خارطة �حية محيّ ا�حاجيات املستقبلية من التجه��ات الطبية وتطو�رها 

فضال عن طبيع��ا وتوزيعها ووععي��ا  ت��زبالتجه��ات املركزة بالهيا�ل ال�حية  تعّلقلوحة قيادة تو 
تفعيل دور �عض  يتم لمكما  . ل��ا عند تجه�� الهيا�ل ال�حيةإال�ي يمكن استناد الدراسات غياب 

هام ملتنفيذ الفة بمهام ه احت�ار إدارة التجه�� امل�لّ ب عنما ترتّ ل مالهيا�ل اساسية املتدخلة �� املجا
�عض ال يمكن إثبات أحقية  ،هذه النقائص و�� ظّل . �� غياب الرقابة والتوثيقهامة اس��اتيجية 

 . لها الستثمارات املخّصصةا�جهات والهيا�ل ل

 

��  مة باملخّططالتجه��ات �� إطار املشاريع ا�خصوصية املرّس �تم عبط ا�حاجيات من و 
وطاقة استيعاب الهيا�ل غياب مرجعيات حول التجه��ات الطبية النموذجية حسب اختصاصات 

أو مازالت  الحقا هامعاينة ترسيم اعتمادات �عنوان تجه�� مشاريع تّم العدول عن تنفيذ وتمت .ال�حية
ع��  ملموس �سبب مشا�ل عقار�ة أو لم يتم ��جيل تقّدم ها�� طور الّدراسات أو �عّطل تنفيذ

أما بخصوص . ل استكمال بناء املحّالتمما نت  عنه استالم التجه��ات الطبية قب مستوى أشغال البناء
الفوارق  لتغطيةفقد ات�حت أهمية ا�حاالت ال�ي تطلبت اعتمادات إعافية  ،عبط ت�لفة املشاريع
 . املصادق عل��االفعلية وتلك امل�جلة ب�ن ال�لفة 

 

م�حوظا  ارتفاعااملخّصصة لتجديد التجه��ات الطبية وتدعيمها  ت اعتماداتشهدقد و 
ن من تحديد احتياجات لم يكن مق��نا ب��ك�� آليات عمل تمّك  ذلك غ�� أّن . 2012و 2011خالل سن�ي 

ا�جرد ولوحة قيادة حول التجه��ات ووععي��ا وأساليب  بطاقاتالفعلية حيث تفتقر إدارة التجه�� إ�� 
عدم استئناسها ب��ام   املتأّكدة فضال عن م��ا أو  العاديةسواء ملعا�جة مطالب ا�جهات  محكمة

 . ثمار السنو�ة للمؤّسسات واملمّولة عن طر�ق مواردها الذاتيةتاس

 

النقائص تفعيل مهام التخطيط اس��اتي�� بالوزارة وا�خارطة  مختلف هذه �ستد��و 
تحديد الال�حية الرقمية والوقوف ع�� واقع حظ��ة التجه��ات الطبية وتوزيعها ب�ن الهيا�ل بما يكفل 

ق بالتجه��ات إ�� عبط مرجعيات تتعلّ  الوععدعو يكما  .دقيق ل�حاجيات حسب الهيا�ل وا�جهاتال
 مشاريع القابلة للتنفيذللبامل��انية اعتمادات ترسيم و الالزمة ل�ل صنف من أصناف املستشفيات 

 .دون غ��ها
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 املشاريع  تنفيذ -

  

خالل السنة  املنجزة تواتر التحو�التترّتب عن ععف عمليات ال��مجة وغياب املرجعيات 
لتجه��ات واقتناء املحّددة سابقا لوجهة الآجال تنفيذ املشاريع و�غي��  وطول ع�� اعتمادات املفتوحة 

ا�حاجة أو ال تتناسب مع ا�حاجيات الفعلية فضال عن تجديد �عض التجه��ات ال�ي  ��تجه��ات زائدة ع
الوقوف ع��  وتّم  .تجديد تجه��ات لم �عد صا�حة لالستعمال وعدم برمجةما زالت صا�حة لالستعمال 

 . ب�ن الهيا�ل ال�حية ع�� مستوى ا�خصائص الفنية للتجه��ات املقتناةحاالت تمي�� 

 

تفعيل املنافسة  عدمو عمليات تحديد ا�حاجيات  الصفقات ععف�عض ف �� التصرّ شهد و 
ععف  كما لوحظ .وتوجيه الطلب العمومي وقبول عروض ال تتطابق مع كّراسات الشروط الفنية

  .ينوض املزّودسات الشروط أو لعر اكرّ ل أحيانا مطابقة ة للتجه��ات واستالم تجه��ات غ��املراقبة الفني

 

موعوعية  معطياتع�� تجديد التجه��ات الطبية بناء ع�� العمل و�دعو هذا الوعع إ�� 
 .لة املسئول�ن عن تنفيذهاءاح��ام اطار القانو�ي املنظم للصفقات العمومية ومسا وع��

 

 واختبارها اـتجه��ات  صيانة -

 

الدراسات الفّنية والصيانة البيولوجية الطبية واستشفائية مركز  مؤشرات �شاط تتراجع
استجابة التجه��ات فضال عن عدم إم�انية  نالصيانة العالجية ع�� أصناف معدودة م واقتصرت

املادية ونقص  هواردمععف �سبب آجال معقولة  طلبات التدخل أو استجابة لها �� ل�ّل  املركز 
كما تمت . الّالزمة قطع الغيار إ�� عدم توفر تجه��ات املراقبة و الت�و�ن وسوء التصرف فيه إعافة 

نة محدودية دور املركز �� مجال إبداء الرأي حول خدمات الصيانة ال�ي �سد��ا الشر�ات ا�خاصة معاي
تاح إم�انية استبدال حيث غالبا ما يتدخل ع�� سبيل التسو�ة و�� غياب مرجعيات و�روتو�والت مما أ

 ةسلبية فني آراءيبدون  ناملهندس�ن الذي �غي�� تقار�ر بأخرى متضار�ة من حيث الرأي الف�ي فضال عن 
استالم التجه��ات بصفة � صياغة البطاقات الفنية و حول التجه��ات عند استالمها وعدم �شر�كهم �

إ�� ا�حرفاء  �عض الفوات�� وعدم إرسال  خدماتا� �عضفوترة  عدمكما تم الوقوف ع�� حاالت . آلية
لرغم من توفر اعتمادات املالية اقتناء قطع الغيار الالزمة لنشاط املركز با عدمإعافة إ�� املعني�ن 

  .لذلك مما ا�عكس سلبا ع�� التوازنات املالية للمركز وع�� �شاطهاملخّصصة 

 

ضمان ديمومة ل اّتخاذ التداب�� الالزمةو  تدعو الدائرة إ�� اسراع �� النظر �� وععية املركزو 
 .�شاطه
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I-  باـتجه��ات اـطبية و�رمج��ا املتعّلقةتخطيط املشاريع 

 

 تخطيط املشاريع  -أ

 

 للمؤّسسات�ستد�� ترشيد استثمارات �� املجال الص�� استشراف ا�حاجيات املستقبلية 

لة ومختّصة ووفق معاي�� موعوعية تأخذ �ع�ن طبية من قبل هيا�ل مؤّه ال تجه��اتمن ال�حية ال
 �سبةو  وطبيعة أسطول التجه��ات الطبية املركزةاعتبار التوزيع ا�جغرا�� للمؤّسسات ال�حية 

اهتالكها فضال عن املعطيات ال�حية بما يضمن حسن توظيف املوارد املالية املتاحة وتحقيق التوازن 
  .الهيا�ل ال�حية من نفس الصنفب�ن 

 

 اـدراسات واـتخطيط -1

 

من �� مجال التجه��ات الطبية بوزارة ال�حة تجّ�� أهمية دور إدارة الدراسات والتخطيط ت
ة باألعمال ال�حية وعبط مواصفا��ا وتوزيعها تعّلقت�ليفها خاصة بإجراء التحاليل وال��مجة امل خالل

والقيام بجميع الدراسات وابحاث �� ميدان تخطيط حاجيات وجمع املعطيات احصائية ا�جغرا�� 
باحتياجات  تعّلقة بّينت غياب دراسات تالفحوصات املجرا غ�� أّن . ال�حة العمومية وتحديدها

القطاع الص�� من التجه��ات الطبية تمّكن من التخطيط ع�� املدى املتوسط والبعيد إعافة إ�� 
عند تحديد حاجيات املؤّسسات  اعتمادهاافتقار ادارة املعنية إ�� معطيات تحليلية ومرجعيات يمكن 

هذه ادارة �� مجال التخطيط ع�� عبط احداثات  كما اقتصر دور . ال�حية من التجه��ات الطبية
بالبناءات وأشغال ال��يئة وعبط املبلغ ا�جم��  تعّلقا�جديدة �� إطار املشاريع ا�خصوصية �� جان��ا امل

 .لالقتناءات دون �عليلها

 

ول�ن �انت الصالحيات املخّولة إلدارة التجه�� تتمثل خاصة �� تجميع برام  اقتناء 
والقيام بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة بوعع ا�خاصيات الفنية للتجه��ات إعافة إ�� إبرام  والتجديد

حيث تقوم بضبط ا�حاجيات السنو�ة من  ذلكهذه ادارة تتجاوز الفعلية لاملشموالت  الصفقات فإّن 
 . ئ  أعمالهاتوثيق نتالوذلك �� غياب ك�� آلليات الرقابة الداخلية و التجه��ات وتحديد اولو�ات بي��ا 

 

و�دعو هذا الوعع إ�� تدعيم مهمة التخطيط من خالل تفعيل دور إدارة الدراسات 
إعفاء من ترشيد استثمارات ال�حية و  يمّكن منبما  اي �ستحقه�ال امل�انةوالتخطيط وإعطا��ا 

 . ع�� أعمال الوزارة �� املجال الالزمة الشفافية

 

اّ�سم تنظيم وزارة ال�حة بتعّدد الهيا�ل استشار�ة وال�جان الفنية  ،و�� سياق متصل
 فقد ظّل دور املجلس الوط�ي للتجه��ات الطبية. أو تفعيلها بصفة متأخرة دون تفعيل أغل��ااملختّصة 

بالسياسة ال�حية �� ميدان التجه��ات  املّتصلةإبداء الرأي �� املسائل العامة الذي �ع�ى خاصة ب
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لم  حيثومعاي�� ا�حاجيات إعافة إ�� تحديد أولو�ات اقتناء التجه��ات وتوزيعها محدودا الطبية 
 .فقط �� ثالث مناسبات 2012سنة  �� يجتمع إالّ 

 

0TP5Fكما لم �ساعد غياب تفعيل ال�جنة الفنية ل�خارطة ال�حية

(1)
P0T  وال�ي تتو�� أساسا دراسة

جرد ب القيام العمومية وا�خاصة والتثبت منالتوزيع ا�جغرا�� ل�خارطة ال�حية العمومية وشبه 
اق��اح مواصفات تأخذ �ع�ن اعتبار خصوصية ا�جهات ع�� إح�ام تخطيط عن الوسائل املادية فضال 

دارة التجه�� امل�ّلفة بمهام إل املجال  وقد نت  عن ذلك إفساح. املشاريع ذات الصلة بالتجه��ات الطبية
 .اس��اتيجية مسائلية باألساس للتعاطي مع تنفيذ

 

 ا�خارطة اـ�حية -2

 

�عت�� ا�خارطة ال�حية أداة أساسية للتخطيط ع�� املدى املتوسط والبعيد بما �ساهم �� 
وقد . ترشيد استثمارات و�را�� اولو�ات فضال عن استجابة ل�حاجيات ا�حقيقية للهيا�ل ال�حية

بالتنظيم الص��  تعّلقوامل 1991جو�لية  29املؤّرخ ��  1991لسنة  63القانون عدد  من 4نص الفصل 
 ال�ي �عكسهاع�� أن ترّكز الهيا�ل واملؤّسسات ال�حية العمومية اعتمادا ع�� حاجيات الس�ان 

ال �سمح �� ش�لها ا�حا�� ال�حية ا�خارطة  غ�� أّن . ا�خارطة ال�حية ال�ي تضعها وزارة ال�حة
نة حول الهيا�ل ال�حية والتجه��ات شاملة ومحيال �عطي صورة و استشراف ا�حاجيات املستقبلية ب

تجه��ات المن صنفا  11 فقط إ��تتطرق  ذلك أّن هذه ا�خارطةمن . الطبية املوعوعة ع�� ذم��ا
تم عبطها بقرار وز�ر ال�حة العمومية ووز�ر التجارة ووز�ر املالية  اصنف 37عمن من الطبّية الثقيلة 

ال توّفر ا�خارطة معطيات  ،وحدات طّب اسنان ووحدات املخابرو�استنناء . 2000ماي  16املؤّرخ �� 
 . ِ�شأن التجه��ات الطبية ال�ي ال �عت�� ثقيلة وفق القرار سالف الذكر

 

بالتعاون مع املركز الوط�ي لالستشعار عن �عد  2005سنة  منذبادرت وزارة ال�حة  وقد
ية �عتمد نظام املعلومات ا�جغرا�� وت��ز إرساء خارطة �حية رقمإ�� التا�ع لوزارة الدفاع الوط�ي 

 أّن  إالّ  .مواقع املؤّسسات ال�حية والتجه��ات واملوارد البشر�ة املخّصصة لها واملعطيات حول أ�شط��ا
النقائص ال�ي حالت دون اعتمادها �وسيلة للتخطيط واملساعدة  جملة منشهد  هذه ا�خارطة ترك�� 

%  19املعطيات املضمنة ��ا ع�� عدد من التجه��ات الثقيلة ال يتعّدى  اقتصرتع�� أخذ القرار حيث 

 .املذ�ور أعاله 2000ماي  16القرار املؤّرخ ��  ال�ي عبطهامن جملة التجه��ات الطبية الثقيلة 

 

، وتبعا الفتقار الوزارة آلليات تمّك��ا من التثبت من �حة البيانات املدرجة من قبل الهيا�ل
أهمية البيانات غ�� املصادق عل��ا من قبل إدارة الدراسات والتخطيط والراجعة للف��ة  تات�ح
كما . من ادارات ا�جهو�ة%  50مركز �حة أساسية و�سبته  1978واملتعّلقة بما جملته  2004-2010

                                                           
(1)

 .1999ماي  27املحدثة بموجب قرار وز�ر ال�حة املؤّرخ ��  
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. هيكال �حيا 1011�عّلقت بما عدده  2004تم الوقوف ع�� معطيات غ�� محّينة �عود إ�� سنة 

 ،تطّلبه ترك�� ا�خارطة الرقمية من مجهودات �� مجال تحديد الهيا�ل ال�حية وتموقعهايو�الرغم ما 
 . لم �سع الوزارة إ�� تال�� النقائص املذ�ورة لضمان ديمومة املشروع

 

إرساء إ�� ة وزارة ال�ّح تتوّصل لم ة حيث داد ا�خارطة ال�حية يتّم بصفة يدو�ّ إعزال  ماو 
�عتمد إدارة الدراسات والتخطيط  إذة بالنشاط الص�� وتحليلها تعّلقنظام ناجع لتجميع املعطيات امل

 . مطالب إرشادات يتم توج��ها سنو�ا إ�� مختلف الهيا�ل ال�حيةتجميع ومعا�جة ع�� 

 

  املخّطط اـقطا�� ـل�حة -3

 

يتّم إعداد املخّطط القطا�� لل�حة �� إطار ال�جان القطاعية املت�ّونة خاصة من ممثل�ن 
لم يتب�ن تفعيل ال�جنة و . عن ادارات املركز�ة وا�جهو�ة واملؤّسسات ا�خاععة إلشراف وزارة ال�حة

اسة املشاريع إدارة الدراسات والتخطيط در  توّلتو�� املقابل . القطاعية لل�حة وال�جان املنبثقة ع��ا
 باعتمادبي��ا دون تقييمها  ا�جديدة من البناءات وال��يئة املق��حة من قبل ا�جهات وتقدير اولو�ات

 . معاي�� موعوعية

 

التجه��ات الطبية باستثمارات امل��مجة �� مخططات التنمية �� جان��ا املتعلق  ولم ترتكز
 . ل�جهات ا�حاجيات الفعليةأخذ �ع�ن اعتبار تع�� معطيات موعوعية 

 

من حيث طبيعة املشاريع وأولو�ات التنموي ال تتقّيد الوزارة بما تم إقراره عمن املخّطط و 
دون  التخ�� عن �عض املشاريع اخرى و ترسيم مشاريع غ�� مدرجة بمخّططات التنمية  وتوّلت. تنفيذها

 .أو العدول ع��ا �ستد�� إدراجها ميةي��ا تقار�ر تقيأ�� ش يتوفر أن 

 

ومن جهة أخرى يف��ض أن ي�ون املخّطط القطا�� لل�حة شامال ملا تم إقراره ع�� مستوى 
إال أن عديد الهيا�ل لم �عتمد إ�� حدود شهر . مشاريع عقود أهداف أو برام  الهيا�ل ال�حية املعنية

املؤّسسات العمومية لل�حة ال�ي عدد ع�� سبيل املثال العقود املذ�ورة حيث لم يتجاوز  2013جوان 
ويعزى هذا الوعع إ�� عدم . مؤّسسة 22مؤّسسات من عمن  8وافت وزارة اشراف بمشاريع عقودها 

  S.مصادقة الوزارة �� السابق ع�� مشاريع العقود املذ�ورة ألهمية التعهدات الواردة ��ا

 

ة بأرعع تعّلقالوزارة وامل �� مشاريع عقود ال��ام  املتوّفرة لدى �ح من خالل النظر اتّ و 
0TP6Fمؤّسسات عمومية لل�حة

(1)
P0T  لهذهل�ي وفر��ا الوزارة من التجه��ات الطبية احجم اقتناءات  أّن 

املؤّسسات �� إطار الشراءات املجّمعة فاق املبلغ ا�جم�� لالستثمارات املطلو�ة �� إطار العقود املذ�ورة 
عبد "مستشفى  أّن  ،و�ذكر �� هذا ا�خصوص. فضال عن توف�� تجه��ات ال تتوافق وا�حاجيات املطلو�ة

                                                           
(1)

 .بتو�س ومستشفى عبد الرحمان مامي بأر�انة ومستشفى فطومة بورقيبة باملنست��مستشفى ا�حبيب ثامر ومستشفى اطفال  
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إطار الشراءات املجّمعة دون بتجه��ات طبية ��  2011-2007 بأر�انة انتفع خالل الف��ة" الرحمان مامي
. د.م 2,826عقد بما جملته البمشروع  قّدرتد مقابل استثمارات .م 3,871اعتبار املبالغ املحالة بلغت 

سات ال�حية لتغطية حاجيا��ا الفعلية تقديرات املؤّس  تال�� مثل هذه الوععية، الرجوع إ�� يستد��و 
جها تمت املصادقة عل��ا من قبل ال�جان الطبية �عد �� عقود برام الواردةاستثمارات  باعتبار أّن 

 . حصرها وعبط اولو�ات بي��ا

 

  اـهيا�ل اـ�حية تجه�� مشاريع برمجة -ب

 

�شمل اعتمادات املفتوحة �عنوان تجه�� الهيا�ل ال�حية من م��انية التنمية لوزارة 
 . هاتدعيمها و تجديدشاريع ا�خصوصية و�رام  اقتناء تجه��ات طبية �� إطار امل ،ال�حة

 

  املشاريع ا�خصوصية -1

 

ا�جديدة من املؤّسسات ال�حية  باإلحداثاتعمليات تجه�� املشاريع ا�خصوصية  تعّلقت
عدد املشاريع ا�خصوصية ا�جديدة  ارتفعوقد . واقسام الطبية إعافة إ�� مشاريع التوسعة وال��يئة

 مشروعا 136إ��  2007سنة �� د .م 2,450بقيمة مشاريع  8واعتمادات التعهد املفتوحة �عنوا��ا من 
 . 2013سنة �� د .م 36بقيمة 

 

ة باملشاريع ا�خصوصية وعددها وتقدير قيم��ا تعّلقعبط طبيعة التجه��ات الطبية امل تم�و 
�� إطار برام  ا�حاجيات ال�ي يتّم إعدادها من قبل الهيا�ل ال�حية ع�� أن تتو�� ادارة الفرعية 

 . للدراسات و�رمجة ا�حاجيات التا�عة إ�� إدارة التجه�� املصادقة عل��ا �عد فحصها

 

النموذجية حسب اختصاصات وطاقة �� غياب مرجعيات حول التجه��ات الطبية و
ة بتجه�� املشاريع تعّلقالنظر �� برام  ا�حاجيات امل ، تتو�� إدارة التجه�� استيعاب الهيا�ل ال�حية

ولم . ل��اإاملقاييس ال�ي تم احت�ام  تتضّمن�� غياب محاعر ذلك ا�خصوصية واملصادقة عل��ا و 
مشروع تجه�� القطب است�جا�� بمستشفى من��  ثلماملشاريع الك��ى حّ�ى من هذه الطر�قة  نست��

 . د.م 8د لتناهز ت�لفته .م 6   سليم الذي بلغت اعتمادات املفتوحة �عنوانه

 

�ّجل تفاوت �� اعتمادات املرّسمة �عنوان تجه�� مشاريع خصوصية من  ،وز�ادة ع�� ذلك
�عنوان بقوان�ن املالية لفائدة هذه املشاريع املالية  اعتماداتنفس الطبيعة بالرغم من فتح نفس 

إح�ام الهيا�ل ال�حية لعملية عبط حاجيا��ا من التجه��ات الطبية ��  عدمكما تبّ�ن . ت�لفة البناء
 طرفب�ن القيمة التقدير�ة للتجه��ات املق��حة من  ت فوارق هامةإطار برام  ا�حاجيات حيث �ّجل

 فقد بلغت من قبل إدارة التجه�� ع�� أساس اقتناءات السابقة ةداملحّد  القيمةالهيا�ل ال�حية و��ن 

 .�النقصو بالز�ادة تباعا �� إطار املراجعة  % 76و % 150هذه الفوارق أحيانا 
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املصادق عل��ا حيث يتم  اقتناءات ��ام بال تتقّيد املؤّسسات ال�حية  ،ومن جهة أخرى 
 . ال��نام  املصادق عليهب واملواصفات الفّنية املحّددةطبيعة التجه��ات و  عدد �غي�� أحيانا 

 

عند دراسة  مقاييس وا�حة يتّم اعتمادهااسراع �� عبط  و�ستد�� النقائص املذ�ورة
حسن  استجابة املث�� لالحتياجات مع برام  ا�حاجيات واملصادقة عل��ا بما من شأنه أن يضمن

 .توظيف املوارد املالية

 

يتطّلب ترسيم تجه�� املشاريع ا�خصوصية بامل��انية إح�ام التنسيق ب�ن  ،ومن جهة أخرى 
 ،ادارة العامة للمصا�ح املش��كة تتبعانهات�ن ادارت�ن  و�الرغم من أّن . إدارة البناءات وإدارة التجه��

فضال عن غياب املشاريع حول تقّدم أشغال  املش��كة بي��ما ن غياب اجتماعات الدور�ةفقد تب�ّ 
 .بي��ما إجراءات مضبوطة لتبادل املعلومات

 

      ة بالف��ةتعّلقوزارة واملالتنمية للفحص املشاريع ا�خصوصية املرّسمة بم��انية  و�ّ�ن

مشروعا تّم العدول  114لتجه�� ترسيم اعتمادات  أّنه تّم مشروعا  366والبالغ عددها  2007-2013
�سبب مشا�ل عقار�ة أو لم يتم  االّدراسات أو �عّطل تنفيذه مرحلة��  تمازال �� أو  ا الحقاتنفيذه عن

بالنسبة إ�� ع�� مستوى أشغال البناء وذلك خالفا ملناش�� الوز�ر اول ال�ي دعت  يذكر  ��جيل تقّدم
 . إ�� ا�حرص ع�� استكمال الدراسات وتوّفر ارا�ىي والشب�ات العموميةاملشاريع ا�جديدة 

 

 يتّم بة مشاريع التجه�� ال�ي تم ترسيمها بامل��انية دون أن �س، 2013و�لغت خالل سنة 
مشاريع خصوصية �� إطار  5برمجة تجه��  كما تّمت%.  72ت اع�� مستوى أشغال البناء هاتنفيذ

فتح كما تّم . 2013عن تنفيذها خالل سنة تخّلت إدارة البناءات غ�� أن  2012قانون املالية لسنة 
معّدل اجال  مشاريع �� نفس السنة ال�ي تم ف��ا برمجة البناءات وا�حال أّن اعتمادات �عنوان تجه�� 

الّدراسات وإبرام صفقة اشغال إعداد ة بتعي�ن املصّمم�ن و تعّلقال�ي �ستغرقها مختلف املراحل امل
0TP7Fيز�د عن سنة ونصف

(1)
P0T . وقد بّررت الوزارة النقائص املذ�ورة خاصة بطول اجراءات ال�ي �ستغرقها

لفائدة جديدة ��سيم مشاريع ب للمطالبةالضغوطات ال�ي شهد��ا الوزارة �عد الثورة �بات العروض و طل
 . ا�جهات ذات اولو�ة

 

وقد أّدت هذه النقائص إ�� استالم التجه��ات الطبية قبل استكمال أشغال بناء املحالّت 
شروط املالئمة �حفظ ال عدم توّفر رغماملركزي  �اخز�بمإ�� إبقا��ا مضطّرة  الوزارة جعلو��يئ��ا مما 

 هعن نت  املعنية ة باالقتناءاتتعّلقتعليق آجال تنفيذ الصفقات املب قامتكما . التجه��ات وسالم��ا
و�� . �� احتساب آجال تنفيذ الصفقات وف��ة صلوحية عمانات انجاز �عض الصعو�ات أو ار�اك

                                                           
 .دون اعتبار اجال الالزمة الختيار م�اتب املراقبة  (1)
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إعادة تخصيص التجه��ات املقتناة �عنوان مشاريع ب�� �عض ا�حاالت الوزارة  قامتالنقائص  ظّل هذه
و�ذكر �� . تب�ن حاج��ا لهذه التجه��اتتخصوصية لفائدة هيا�ل أخرى لم تكن م��مجة مسبقا ولم 

0TP8Fشأن خاصة أجهزة املراقبة ال هذا

(2)
P0T  د�سم�� 17   د ال�ي تم استالمها باملخزن املركزي بتار�خ.أ 235بمبلغ 

 . التار�خ ذلك البناء لم تنطلق �عد ��وا�حال أن أشغال  2012

 

لم يخل اقتناء التجه��ات الطبية الثقيلة ال�ي �ستوجب ترك��ها ��يئة  ،وز�ادة ع�� ذلك
من مثل هذه النقائص إعافة إ�� عدم فتح اعتمادات �عنوان ��يئة املحالت  املناسبة املحالت

د .م 3,6بمبلغ  ال�ي تّم اقتناسهابية قاعات القسطرة القل ،و�ذكر �� هذا ا�خصوص. املخّصصة لها
قاعة ل وارتفعت بالنسبةسنة الملّدة تجاوزت ال�ي بقيت باملخزن املركزي و لفائدة �عض املستشفيات 

ا�خاّص ��ا إ�� انقضاء ف��ة الضمان  ا أّدىيوما مّم  444 إ��القسطرة املخّصصة ملستشفى شارل ني�ول 
 . ع�� تمديدها واع��اض املزّود

 

التجه��ات الثقيلة لوحظ  يواءاعتمادات �عنوان ��يئة املحّالت املعّدة إل  ترسيمو�� غياب 
صيانة " املرسمة �عنوانتن�يل خاطئ لنفقات ال��يئة من خالل ال�جوء خاصة إ�� اعتمادات أحيانا 

 النفقات املحمولة بدون موجب ع�� 2012-2007وفاقت خالل الف��ة ". و��ذيب الهيا�ل ال�حية

ص للم�جل ا�خّطي و�ذكر �� هذا الشأن تن�يل نفقات ��يئة املحّل املخصّ . د.أ 814 املذ�ورةعتمادات ا 
د ع�� اعتمادات .م 2 وال�ي بلغتبقسم العالج باألشّعة بمستشفى ا�حبيب بورقيبة بصفاقس 

0TP9Fاملفتوحة �عنوان تجه�� الهيا�ل ال�حية

(3)
P0T. 

 

ملفتوحة حيث يتم �غي�� اد الوزارة بوجهة اعتمادات عدم تقيّ  ،نتب�ّ وفضال عن ذلك 
لفائدة اقتناءات �عنوان التجديد إعادة تخصيصها أو من هذه اعتمادات  املستشفيات املستفيدة

اعتمادات املرسمة �عنوان تجه�� املستشفى املح�� بأم العرائس  ،و�ذكر �� هذا ا�خصوص. والتدعيم
خ�� باملستشفى املح�� بب�خ�� واملركز الوسيط �سبالة مومركز ال�حة اساسية بأجيم وقسم اشعة و 

لتدعيم أو تجديد تجه��ات مستشفيات  استعمالها ع�� التوا��تم وال�ي د .أ 150,727مرناق والبالغة 
ت حشاد �سوسة واملستشفى ا�جهوي بتطاو�ن واملستشفى املح�� ��جنان واملركز الرابطة وفرحا

 .الوسيط باملرناقية

 

 بت اعتماداتا�حاالت ال�ي تطلّ  دارتفاع عدن تب�ّ  فقد ،ا بخصوص تحديد ت�لفة املشاريعّم أ
 .ملجا��ة الفوارق امل�جلة ب�ن ال�لفة املصادق عل��ا �� إطار برام  اقتناءات وال�لفة الفعلية إعافية

وحجم التحو�الت ع�� مستوى الفقرات من الفصل املتعّلق بتجه�� الهيا�ل كما تبّ�ن ارتفاع عدد 
 2012ة �� سنناهزت  بالنقصعملية  76بالز�ادة وعملية  94بلغ مجموع التحو�الت  ال�حية حيث

                                                           
(2)

 Moniteurs de surveillance 
 "128الفقرة  06-749" املرّسمة بالفصل  (3)
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د وتّمت هذه التحو�الت ع�� حساب تجه�� مشاريع خصوصية لفائدة برام  .م 8,005 قيم��ا ا�جملية
التجديد والتدعيم فيما شهدت �عض املشاريع ا�خصوصية اخرى ز�ادة �� اعتمادات املفتوحة 

 %. 50�عنوان تجه��ها بنسبة 

 

 تدعيمهاو اـتجه��ات اـطبية تجديد  برامج -2

 

عتمادات املخّصصة لتجديد التجه��ات الطبية وتدعيمها نمّوا م�حوظا حيث ا شهدت 
غ�� أن هذا التطور لم يكن مق��نا ب��ك�� . 2013د �� سنة .م 25إ��  2011د �� سنة .م 16,3ارتفعت من 

ن من تحديد احتياجات الفعلية حيث تفتقر إدارة التجه�� إ�� قائمات ا�جرد ولوحة آليات عمل تمّك 
�جهات فضال العادية واملتأّكدة لطالب اململعا�جة  محكمةدة حول التجه��ات ووععي��ا وأساليب قيا

 . الذاتية عن عدم استئناسها ب��ام  اسثمار السنو�ة للمؤّسسات واملمّولة عن طر�ق مواردها

 

ال�حية عند ان��اء عمرها  بالهيا�لتجديد التجه��ات الطبية املرّكزة يتّم �ف��ض أن و 
جرد التجه��ات الطبية ومتا�عة  تطلبدرجة اهتالكها وهو ما يل مع اخذ �ع�ن اعتبار اف��ا�ىي

ومن شأن هذه الطر�قة �� . وععي��ا من خالل منظومة إعالمية تبّ�ن تدخالت الصيانة ال�ي شمل��ا
الواردة خالل السنة من الهيا�ل ال�حية  لمطالبل استجابةحّد من اقتناءات املنجزة ت التصّرف أن

 قام ��االتجه��ات الطبية أصناف من و�استنناء عمليات جرد ظرفية لبعض . ومن املطالب است�جالية
ن افتقار الوزارة لقاعدة بيانات مركز�ة حول أسطول التجه��ات الطبية املتوّفرة تب�ّ  ،مركز الصيانة

بط برام  التجديد فضال عن غياب متا�عة دقيقة �حالة بالهيا�ل ال�حية يمكن اعتمادها �� ع
 . أسطول التجه��ات ع�� مستوى الهيا�ل ال�حية

 

املتأتية أساسا من و  ع�� امتداد السنة�شّ�ل املطالب الواردة ع�� الوزارة  ،وتبعا لذلك
إحدى املصادر اساسية لتلبية احتياجات من التجه��ات  رسساء اقسام ومديري املؤّسسات ال�حية

وتتو�� ادارة الفرعية لل��مجة والدراسات تحديد ا�حاجيات . الطبية �� إطار برنام  التجديد والتدعيم
 .من التجه��ات الطبية �عد دراسة املطالب املذ�ورة

 

0TP10Fجه��هة سنو�ا إ�� إدارة التو�الرغم من أهمية عدد املطالب املوّج 

(1)
P0T  ��فإّن الوزارة لم �سع إ

ال تتضّمن أحيانا هذه املطالب  إذ أّن تنظيم هذه العملية من خالل إعداد أنموذج موّحد لهذه املطالب 
تار�خ اقتناء ا�جهاز وعدد التدخالت ال�ي شملته وحجم �شاط القسم  مثلاملعطيات اساسية عديد 
بتقدير ا�حاجة الفعلية وترتي��ا حسب اولو�ات خاصة �� غياب معاي�� ذلك ال �سمح و  .الط�ي

من معاينة  الواردة ع�� الوزارةاملطالب �عض مّكن فحص و . ب�ن املطالب للفصلموعوعية معتمدة 

                                                           
(1)

 .2012-2010مطلب خالل الف��ة  2466 
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غياب دراس��ا من قبل املدير�ن ا�جهو��ن حيث اقتصر دورهم ع�� إحالة املطالب إ�� إدارة التجه�� 
 . �� شأ��اأو إبداء الرأي  دون �عليلها واملوافقة عل��ا

 

ا لعمليات ل مرجعا أساسيّ ��جيل املطالب بجذاذات إعالمية �ش�ّ  يتّم  ،ومن جهة أخرى 
باعتماد املتكّررة يتم ترسيم املطالب  ،و�� غياب ترقيم للتجه��ات الطبية. تجديد التجه��ات وتدعيمها

ادارة عن ��جيل �عض  خاّصة مع �غافل�سميات مختلفة مما أّدى إ�� صعو�ة �� متا�عة ا�حاجيات 
من�جية  بضبطالوزارة عدم قيام  كما ات�ح .دة بتقار�ر مركز الصيانةاملتأكدة واملؤ�ّ  م��ااملطالب 

ولوحظ أيضا . حيث منحت اولو�ة ملطالب ال تكت�ىي صبغة متأكدة ،است�جاليةعا�جة ا�حاالت مل
تحي�ن ا�جداول بصفة آلية عند تلبية املطالب من خالل الشراءات املجّمعة أو عن طر�ق تفو�ض  عدم

 .ا�حاجّياتتقّدم تلبية و متا�عة الشراءات إح�ام مما يحول دون  ��اأو إحالاعتمادات 

 

جه�� مّكن فحص املصار�ف املحمولة ع�� اعتمادات تفقد  ،ا بخصوص ال��سيم بامل��انيةأّم 
 املزمع اقتناسهابنوعية التجه��ات  تعّلقفيما ي عدم وعوح البعض م��االهيا�ل ال�حية من معاينة 

و�وجه��ا خاصة بالنسبة إ�� مشاريع التجديد والتدعيم حيث ال يمكن عبط اعتمادات املخّصصة 
وخالفا ملا تقتضيه مبادئ حسن التصرف من عرورة عبط . ل�ل هي�ل ص�� إال �عد تنفيذ النفقات

للتجه��ات املزمع اقتناسها وا�جهات  ةومفصل ةام  استعمال وا�حبر ا�حاجيات بصفة مسبقة �� إطار 
برنام  " تخّص عمن م��انية الوزارة �� فقرات ة يتم ترسيم اعتمادات جملية سنو�م��ا، املستفيدة 

بموجب مذكرات تخصيص �عّدها إدارة  ديد وجهة استعمالهايتم الحقا تح" املستشفياتتجه�� 
 . التجه��

 

ستعمال بصفة مسبقة خاصة بالنسبة إ�� ا تحديد برام   ،ول�ن يتّم �� �عض ا�حاالت
التجه��ات الثقيلة من خالل إفرادها بفقرات ع�� مستوى امل��انية إال أنه يتم �غي�� وجهة التجه��ات 

 . املقتناة عند التخصيص

 

إعداد امل��انية وفق من�جية التصرف حسب ة بتعّلقاملتجر�ة التم �� إطار  ،ومن جهة أخرى 
اعتمادات  غ�� أّن  .برام  أفقية حسب مجال التدخل 4تقسيم �شاط الوزارة إ��  ،اهداف

وا�حال ��يا�ل القيادة واملساندة  تعّلقعمن ال��نام  الرا�ع املإدراجها  تّم املخّصصة للتجديد والتدعيم 
 . ه يجب توزيعها حسب وجه��انّ أ

 

II- اـتجه��ات اـطبية ات منقتناءا تنفيذ 

 

ة باملشاريع ا�خصوصية أو تعّلقمختلف الشراءات سواء تلك امل بإدراجتقوم إدارة التجه�� 
و�تّم بالنسبة . ب��نام  تجديد وتدعيم التجه��ات �� إطار شراءات مجّمعة يتم إبرام صفقات �� شأ��ا

أو إحال��ا إ�� الهيا�ل ال�حية  �� شأ��ا تفو�ض اعتمادات من التجه��ات ا�حاجيات�عض إ�� 
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د خالل .م 128,935الشراءات املجمعة  ت قيمةو�لغ .القيام �عمليات اقتناءالعمومية ال�ي تتو�� 
0TP11F % 28والية تو�س بما �سبته م��ا  استأثرت، دون اعتبار اعتمادات املحالة، 2012-2008الف��ة 

(1)
P0T 

بالنسبة إ�� والي�ي املنست�� و�ن  % 7بالنسبة إ�� والي�ي سوسة وصفاقس و % 9 و�لغت هذه النسبة
ل�حية ول�ن اق��ن مجهود تجه�� الهيا�ل ا .بقية ا�جهات اخرى ل % 3 هذه النسبة ولم تتجاوز . عروس

املنجزة اقتناءات  أّن  التأّكد منال يمّكن من  ذلك غ�� أّن  ،هيا�ل ال�حيةبواقع التوزيع ا�جغرا�� لل
  .�جهاتختلف ا�ستجيب ل�حاجيات الفعلية مل

 

 تحديد ا�خاصيات اـفنية ـلتجه��ات  -أ

 

�عت�� توف�� التجه��ات الطبية ذات ا�جودة من العناصر اساسية لضمان جودة ا�خدمات 
 ىحدإو�مثل املجلس الوط�ي للتجه��ات الطبية . املسداة من قبل الهيا�ل ال�حية وسالمة املستعمل�ن

نذ ورغم إحداث هذا الهي�ل م. �� مجال عبط مواصفات ومعاي�� ا�حاجياتالهيآت استشار�ة الهامة 
19920TP12Fلسنة  1207من امر عدد  5خالفا للفصل  2012خالل سنة  لم يجتمع إالّ  هأنّ  إالّ  1992سنة 

(2)
P0T 

 .هذا املجلس ع�� أنظار  2013لم يتم عرض برام  اقتناء التجه��ات الطبية لسنة و 

 

� إدارة التجه�� �� إطار الشراءات املجّمعة تحديد ا�خاصيات الفنية للتجه��ات غالبا ما تتو�ّ و 
 الجتماعات هذه ال�جان كعرض مداوال��ا بخصوصو�� غياب محاعر . �� إطار �جان محدثة للغرض

وال . اصيات فنية عالية وأخرى دنيااقتناءات إ�� تجه��ات ذات خ توزيعلوحظ  ،هايلاختيارات و�عل
بالنسبة ملؤّسسات �حية من نفس الصنف  إ�� أسس موعوعية حيث لوحظ التوزيع اهذ ستند�

مختلفة وقد ينت  عن ذلك اعطرار �عض خاصيات فنية وذات حجم �شاط متقارب اعتماد 
 �سبب ععفعمليات الكشف والتحاليل بمستشفيات أخرى إجراء إعادة املؤّسسات ال�حية إ�� 

ع�� أن هذه الطر�قة �ساهم �� �عميق التفاوت ب�ن ا�جهات فىي ال وعالوة . جودة عمليات الت�خيص
 .تمّكن من توحيد حظ��ة التجه��ات

 

0TP13Fبتجه��ات تصو�ر القلب بالصدىمثال كذلك امر هذا  �عّلقوقد 

(1)
P0T إطار  ال�ي تّم اقتناسها ��

إسناد املستشفيات ��ذا الشأن ن تب�ّ و . إ�� صنف عا�� وصنف متوسط ا�جودةتم تقسيمها و صفقة 
ا�جهو�ة بجندو�ة وجر�ة والقصر�ن وقفصة وال�اف وتوزر وقا�س وسيدي بوز�د أجهزة كشف 

ا�جزار بالق��وان مثال جهاز  بنااملستشفى ا�جهوي  تمك�نتم  �� ح�ناملتوسط بالصدى من النوع 
املستشفيات زة بأجهزة املفراس املرّك بخصوص شأن كذلك ال �انو  .الرفيعكشف بالصدى من الصنف 

0TP14F�انت من فئة القضيب الواحد وال�ي ا�جهو�ة بجندو�ة و�القصر�ن و�قب�� وعسيدي بوز�د 

(2)
P0T  ح�ن ��

                                                           
(1)

 .د.م 36,394 ب�لفة جملية قدرها 
(2)

  .ضبط صالحيات وتركيبة وطرق �سي�� املجلس الوط�ي للتجه��ات الطبية والتقنيةواملتعّلق ب 1992جوان  22��  املؤّرخ 
(1)

 . جهاز 24 
(2)

 monobarettes 
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بباجة  ةا�جهو� ال�حية اخرى ع�� غرار املستشفيات التجه��ات املرّكزة ببعض الهيا�ل �انت
 . بانقض 4و�جرجيس و�زغوان من فئة 

 

شبه ات أطباء اختصاص واطار عدد ر إ�� التثبت من توفّ  الوزارةال �س��  ،ومن جهة أخرى 
عند برمجة حاجيات الهيا�ل ال�حية وعبط ال��نام  السنوي لالقتناءات من التجه��ات  ةالطبي

. ين �� إطار الصفقات امل��مةاملزّوداطارات ال�ي سيتم ت�و���ا من قبل عدد الطبية أو عند تحديد 

       استغاللها من لهيا�ل ال�حية ا تتمّكنلذلك تم الوقوف ع�� حاالت اقتناء تجه��ات لم  ونتيجة

                    جهاز املفراس الذي تّم تخصيصه بتار�خ من ذلك، مثال. لغياب املوارد البشر�ة املختّصةنظرا 

 الالزم لذلك واملتمّثلشري لفائدة املستشفى ا�جهوي بجرجيس دون توّفر اطار الب 2012جو�لية  02
 . �� طبيب�ن مختّص�ن وفني�ن سامي�ن �� اشعة

 

 اقتناء تجه��ات زائدة عن ا�حاجة  -ب

 

الذاتية إ��  هامواردبللمؤّسسات العمومية لل�حة واملمّولة تخضع برام  استثمار السنو�ة 
بعض املؤّسسات العمومية ب استثماربرام  وقد ات�ح من خالل فحص . ة ال�حةمصادقة وزار 

وردت �� شأ��ا مطالب اقتناء إ�� إدارة التجه�� خالل نفس ال�ي التجه��ات أّ��ا تضّمنت �عض لل�حة 
 . الف��ة

 

مومية برام  استعمال املوارد الذاتية للمؤّسسات العإ�� إدارة التجه��  رجوعوتبعا لعدم 
�� مستوى �ل من الوزارة والهيا�ل عالتجه��ات تدعيم لل�حة وعدم تنظيم عمليات تجديد و 

  ن فحص الشراءات املجّمعة للف��ةفقد مّك  .حدوث �عض اقتناءات املزدوجة لوحظ ،ال�حية

. مة ب��ام  استثمار املؤّسسات ال�حيةاقتناء الوزارة لتجه��ات مرّس  الوقوف ع��من  2003-2012

الوزارة  ال�ي اقتن��اوحدة معا�جة الهواء املصاحبة لقاعة القسطرة القلبية  ،شأنال و�ذكر �� هذا
 ىدّ أمما مماثلة � بدوره شراء وحدة د الذي تو�ّ .أ 80ن مامي بأر�انة بمبلغ الفائدة مستشفى عبد الرحم

إ�� إحدى  إعادة تخصيصهابالوزارة  أي إ�� ح�ن قيامأشهر  17تخز���ا باملستشفى لف��ة ناهزت  إ��
التحي�ن الدوري ب عدم قيام إدارة التجه��و�عزى هذه النقائص إ�� . املؤّسسات ال�حية اخرى 

ومن . املعنيةملؤّسسات إ�� ا املخًصصة لدقتناء ل��نامجها قبل تخصيص التجه��ات أو إحالة اعتمادات
ات املحالة خاصة وأن الوزارة أن يف�ح املجال أمام �غي�� وجهة اعتمادالتصّرف ع�� هذا النحو  شأن

 . مستمرةال تتا�ع تنفيذها بصفة 

 

تبّ�ن من خالل النظر �� الصفقات امل��مة من قبل الوزارة خالل الف��ة  ،وز�ادة ع�� ذلك
 ةاملستفيد ة�ل ال�حيااقتناء تجه��ات طبية �� إطار الشراءات املجّمعة دون تحديد الهي 2003-2012

تحديد وجه��ا  دون ت قيمة التجه��ات ال�ي تم اقتناسها ع�� املستوى املركزي و�لغ. قبل إبرام الصفقات
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بقيمة  2012�� سنة و�ذكر �� هذا الشأن كذلك اقتناء أجهزة كشف . خالل الف��ة املذ�ورة د.أ 691
ذه إ�� ه لم �عرب عن حاج��ا �عض املؤّسسات ال�حية ال�يد لفائدة .م 4,948جملية بلغت 

إ�� الوزارة وا�حال أ��ا تقّدمت املطلو�ة من التجه��ات  أخرى  ساتمؤّس التجه��ات فيما لم يتم تمك�ن 
 . لب �� الغرضابمط

 

فإّن لف��ات طو�لة  تذكر  باملخزن املركزي للوزارة لم �شهد حركةتجه��ات طبية ر ورغم توفّ 
       جهازا للكشف  23وقد �عّلق امر خاصة بما عدده . تجه��ات مماثلة لهااقتناء توّلت الوزارة 

     صفقة بتار�خ بإبرامإدارة التجه��  ورغم ذلك قامتباألشعة لطب اسنان متوفرة باملخزن املركزي 

فيفري  30وتوزيعها بتار�خ  2011أوت  16تم استالمها بتار�خ  جهازا مماثال  22القتناء  2011ماي  12
0TP15Fجهاز لتطو�ر افالم 22 الشأن بخصوص�ان  كذلكو . 2012

(1)
P0T وا�حال  2011أوت  16��  اتّم استالمه

 .جهازا مماثال 49 للوزارة املركزي  باملخزن ر ه يتوفّ أنّ 

 

تخصيص تجه��ات متوفرة باملخزن املركزي لفائدة هيا�ل �حية ات�ح ،ع�� ذلك وعالوة
و�ذكر �� هذا الشأن إحالة . ع�� مستواهاوتمك�ن هيا�ل أخرى من اعتمادات لتتو�� اقتناء التجه��ات 

اعتمادات القتناء أجهزة حقن آ�� لفائدة قسم أمراض القلب بمستشفى فطومة بورقيبة باملنست�� 
ن لفائدة املستشفى �و�� املقابل تم تخصيص جهاز . ولوحدة ا�عا  بمستشفى سهلول �سوسة
باملخزن جهازا مماثال خالل نفس الف��ة  13ّفر تو  رغمي ا�جام�� املن�� سليم باملر�ىى من املخزن املركز 

 . املذ�ور 

 

 عند اـتور�د رخص اـعرض ـالس��الك -ج

 

تخضع التجه��ات الطبية إ�� مراقبة فنية عند تور�دها وتتو�� املصا�ح الفنية التا�عة لوزارة 
 1994لسنة  1744رخصة العرض لالس��الك وذلك طبقا لسمر عدد التجه��ات ال�حة منح موّرد 

بضبط طرق املراقبة الفنية عند التور�د والتصدير واملصا�ح املؤهلة  تعّلقوامل 1994أوت  29املؤرخ �� 
 .2010جو�لية  5املؤّرخ ��  2010لسنة  1684كما تم تنقيحه باألمر عدد  للقيام ��ذه املراقبة

 

  رخصاـمنح إجراءات  -1

 

أو رخصة  عرض لالس��الكالمنح املوّرد رخصة �عد دراسة ملف التور�د إدارة التجه��  �تو�ّ ت
�� مخازنه إ�� ح�ن استكمال إجراءات املراقبة ��  ��اوقتية لرفع التجه��ات ع�� أن يتعهد باالحتفاظ 

0TP16Fاملخابر املختّصة إحدى إ��حالة إيداع عينات أو إحالة امللف 

(1)
P0T.  ومّكن فحص ملفات رخص العرض

                                                           
(1)

 développeuse 
  .مركز الصيانة واملركز التق�ي للصناعات املي�انيكية والكهر�ائية  (1)
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0TP17F�ام� % 99 قرابة أّن  الوقوف ع��من  2013لسنة لالس��الك 

(2)
P0T  تم منحها من قبل إدارة التجه�� دون

وتقتصر . اتدون إيداع عينو أسندت ع�� عوء الوثائق  % 37من عم��ا  ،ال�جوء إ�� املخابر املختّصة
ة تعّلقاملراقبة املنجزة من قبل إدارة التجه�� ع�� التثبت �� الوثائق املقّدمة من قبل املوّرد وامل

دون إجراء التجارب واختبارات الفنية و بالعالمات التجار�ة وعشهادات املطابقة للمواصفات العاملية 
وفقا ل�خصائص الفنية املحّددة و�� غياب إجراءات توّ�ح  د من اشتغال التجه��اتالضرور�ة للتأّك 

لتجه��ات الطبية سبة لبالنالرقابة املستندية  وتّم اقتصار ع��. طبيعة املراقبة وكيفية إنجازها
0TP18Fاملصّنفة عمن أع�� مستوى من املخاطر

(3)
P0T ع�� �حة املر�ض.  

 

سنة ��  % 23من  ع�� عوء عينة من قبل املخابر  ال�ي تمت مراقب��ا وتراجعت �سبة امللفات
و�ذكر �� . ملخابرالواردة من ااختالف �� اراء الفنية  تم الوقوف ع��كما . 2012سنة  �� % 9إ��  2010

لسنة  84امللف عدد  بخصوصنتائ  تقر�ر املركز التق�ي للصناعات املي�انيكية والكهر�ائية  ،نهذا الشأ
نظرا لعدم التنصيص  املطلوب ال��خيصدة املوّر رفض �سليم الشركة اق��اح إ��  توّصلتال�ي  2011

تّم التصر�ح عمن التقر�ر الصادر عن مركز الصيانة  هأنّ  إالّ . CEالوصمة ع��  التجه��ات املعنية ع��
منح الشركة رخصة  ع�� عوء ذلك وتم .بمطابق��ا للمواصفات العامليةلديه  التجه��اتعند إيداع 

 .عرض لالس��الكال

 

باستعمال معّدات لم يتم املراقبة الفنية من قبل مركز الصيانة يتم تأم�ن  ،وز�ادة ع�� ذلك
ومن شأن �ّل ذلك أن �ساهم ��  .وع�� أساس بروتو�والت غ�� مصادق عل��ا 2009�عي��ها منذ سنة 

نة ظات املضّم تتو�� متا�عة التحّف ال  الوزارة أّن و  خاّصة ،ة نتائ  املراقبة وعسالمة املر�ضبدقّ  اخالل
 . �� شأ��االضرور�ة تداب�� الال تّتخذ و بتقار�ر املركز 

 

  اـرخص اـوقتية ـرفع اـتجه��ات -2

 

املراقبة الفنية أخذ  عندما �ستوجبإسناد رخص وقتية لرفع التجه��ات  إدارة التجه�� تتو�� 
�عدم عرض �� هذه ا�حالة املوّرد  و�ل��م .ها أو لدى أحد املخابر املختصةوإيداعها لدى مصا�حعينات 

. احتفاظ ��ا �� مخازنه إ�� ح�ن استكمال إجراءات املراقبة�توّ�� املنتجات املوّردة للبيع أو تحو�لها و 

 . رخصة 173إ��  139حيث مّر من  2013-2010 الف��ةوشهد عدد ال��اخيص الوقتية نمّوا خالل 

 

عدم و �شأن الرخص الوقتية  املطلو�ة دجراءاتاملوّردين ل�عض �ح عدم استكمال اتّ و 
تجه��ات الوزارة للعرض لالس��الك مما انجّر عنه استالم ا رخصبتقديم  أ�حاب الصفقاتمطالبة 

��  ال�ي تّم اقتناسهاتعقيم التجه��ات شأن ال و�ذكر �� هذا. ة ��اتعّلقإجراءات الرقابة امل �ستوفلم 

                                                           
 .2013رخصة خالل سنة  390بلغ العدد ا�جم�� للرخص املسندة  (2)
(3)

 classe IIb وclasse III  
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 املستلمةو  )قسط التعقيم(طلب العروض املتعّلق ببناء وتوسعة املستشفى ا�جهوي ب�ن عروس إطار 
رخصة ل�حصول ع��  الضرور�ة اجراءات املزّود �� شأ��ا لم �ستكملوال�ي  2013د�سم��  31بتار�خ 

  .العرض لالس��الك

 

 2011جانفي  13بتار�خ املسند لرفع التجه��ات ال��خيص الوق�ي أيضا  النقائص هذه وشابت

لغرض إدارة حفظ �ّحة الوسط وحماية املحيط  �حسابصفقة  الوزارة معها شركة أبرمت لفائدة
الشركة  غ�� أّن . إ�� ح�ن إخضاع عينة م��ا للمراقبة الفنية لدى مركز الصيانةتجه��ات للتعقيم  اقتناء

 .املطلو�ة املعنية لم تتول إيداع العينات

 

عرض لالس��الك �عد الا�حصول ع�� رخص  بطلباملوّردين  قيام لوحظ ،ومن جهة أخرى 
عدد موعوع الصفقة تجه��ات التصو�ر بالصدى  و�ان ذلك شأن. صفقات عمومية مع الوزارةإبرام 
قام و  2012جو�لية  10ع�� ال��خيص الوق�ي لرفع التجه��ات بتار�خ  ل املزّودحيث تحصّ ، 2011/1266

بتار�خ  ه لم يتحّصل ع�� رخصة العرض لالس��الك إالّ أنّ  رغم 2012أوت  16بتسليم التجه��ات بتار�خ 
 . 2013ماي  09

 

طلب العروض عدد �� إطار  ال�ي تّم اقتناسهاتجه��ات التعقيم ل بالنسبةو�ان الشأن كذلك 
             بتار�خمن قبل إدارة الرعاية ال�حّية اساسّية  املتعّلقة ��اصفقة ال حيث تّم إبرام 03/2012

رخصة ل ع�� لم تتحصّ  املوّردة الشركة أّن  هذه التجه��ات تب�ن عند استالم غ�� أّنه. 2013جانفي  29
 بالرخصة املذ�ورة إالّ الحقا استظهار الشركة  توّلت ،وتبعا لتوصيات �جنة استالم .عرض لالس��الك

 .تضم��ا �عض العيوب الفنية�سبب عدم مطابقة التجه��ات  الحقان ه تب�ّ أنّ 

 

مركز ا�حماية من يتو��  حيثالتجه��ات املشّعة  أيضا تور�د �عض اخالالت هذه وشابت
وقد نت   .تم متا�ع��ا من قبل إدارة التجه��تدون أن  �ندين املعنيّ للموّر  الرفع الوق�ي منح رخصاشعة 

 . استالم تجه��ات لم تتحصل ع�� رخص عرض اس��الك ال��ائي عن ذلك

 

  اـوزارة امل��مة من قبلاـتصرف �� اـصفقات اـعمومية  -هــــ

 

وتفعيل عبط ا�حاجيات  ع�� مستوى لم يخل التصرف �� الصفقات من �عض النقائص 
 .استالم التجه��اتو العروض  وفرز املنافسة 

 

  تجميع اـشراءات -1

 

ركزي امل ع�� املستوى يتّم ع�� أساسها توزيع اقتناءات محددة مسبقا �� ظّل غياب معاي�� 
�� إطار شراءات مجّمعة أو ع�� مستوى الهيا�ل ال�حية من خالل تفو�ض اعتمادات أو إحال��ا 
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 بنفس املتعّلقة دقتناءاتع�� املستوى املركزي لتجميع التم الوقوف ع�� حاالت عدم  ،��الفائد
ن وحدات و�ذكر �� هذا الشأن خاصة توزيع اقتناءات م .التجه��ات الطبية وخالل نفس السنة

 وحدة وا�حال أّن  72و 60 ع�� التوا�� القتناء 2012و 2011خالل سن�ي  ااسنان ع�� صفقت�ن أبرمت
عن عدم تجميع هذه اقتناءات وقد ترّتب . وحدة 160 حوا�� 2011ا�حاجيات بلغت إ�� غاية سنة 

ما نت  عنه د .أ 22,100ود .أ 19,993ب�ن  ال�ي تراوحت الوحدة فارق �� �لفة عرر ما�� نات  عن ال
 . 2011ماي  05بتار�خ . د.أ 152ناهز  تحّمل فارق جم�� �� الثمن

 

الذي نّص آنف الذكر  2002لسنة  3158امر عدد من  19وخالفا للفصل  ،ومن جهة أخرى 
ر فوائد فنية أو مالية ذلك يوفّ  ع�� إم�انية ال�جوء إ�� تقسيم الطلب العمومي إ�� حصص �لما ثبت أّن 

ت�اليف تحّمل ع��ا  ترّتبتوّلت إدارة التجه�� تقسيم �عض اقتناءات إ�� حصص  ،أو اجتماعية
�� عملية اقتناء قاعات قسطرة قلبية من نفس ا�خاصيات الفنية تقسيم شأن ال و�ذكر �� هذا. إعافية

أبرمت �� قاعات  3القتناء ت او�� صخصّ  حصت�نإ��  BEI 3/2010 دو�� عددالعروض الإطار طلب 
قاعات للقسطرة  3 �عددثانية �عّلقت ا�حصة الد و .م 3,011  و�مبلغ 2011أوت  8صفقة بتار�خ  �اشأ�

                      أي بفارق �� الثمن قدره .د.م 3,350و�مبلغ  �� نفس التار�خالصفقة �� شأ��ا  أبرمتالقلبية 

 . كفاية اعتمادات �سبب عدمالعدول عن اقتناء قاعة قسطرة  عن ذلك ترّتب وقد .د.أ 342
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 واملساواة أمام اـطلب اـعموميتفعيل املنافسة  -2

 

املساواة أمام الطلب  م��االصفقات العمومية وخاصة  تحكم مجالخالفا للمبادئ ال�ي 
وإقصاء عروض �عض معاملة العارع�ن ��  أحيانا عدم املساواةلوحظ  ،العمومي وتفعيل املنافسة

إ�� عارع�ن ال املنافسة أو  دون تفعيلالصفقات �عض إسناد بادارة  وقيامين بدون موجب املزّود
 . ال سيما �� مجال ا�جودة لشروط الفنية املحّددةا �ستجيب عروعهم إ��

 

عدم  عن طر�قاملساواة أمام الطلب العمومي وشفافية اجراءات  يتجسيم مبدأ �تّم و 
املنجز ��  DE-8-2011 عدد طلب العروض أّن  إالّ  .املساواة �� معامل��متحقيق التمي�� ب�ن املشارك�ن و 

فقد . وحدات معا�جة املياه ملراكز تصفية الدم لم يخل من نقائص 6اقتناء وترك�� ب تعّلقاملو  2011سنة 
 لفتح العرض الوحيد الوارد ع�� الوزارة 2011أكتو�ر  7اجتمعت �جنة فتح الظروف الفنية بتار�خ 

لم يحضر إ�� مكتب الضبط الثانية  شركةالباعتبار أّن عون ال��يد السريع امل�ّلف بتسليم عرض 
وذلك حسب مكتب الضبط  ال�جنة املذ�ورة�عد اجتماع أي  2011أكتو�ر  7بتار�خ  لتسليم الظرف إالّ 

 عطيات املتوفرة بموقع الواب ا�خاص بال��يد التو��ىي تب�ن أّن ه بالرجوع إ�� املأنّ  إالّ . املركزي للوزارة

و�عّذر �سليمه ع�� الساعة " 2011أكتو�ر  6أودعت عرعها لدى مصا�ح ال��يد بتار�خ الشركة املعنية 
0TP"الرا�عة من نفس اليوم �سبب غياب املستفيد

 
19F

(1)
P0T . إ�� مز�د تضييق مجال املنافسة  هذه الوععّية تأدّ و

 .إسناد الصفقة إ�� العارض الوحيداملالية �جنة فرز العروض  اق��حتحيث 

 

ول�ن دعت �عليمات وز�ر ال�حة إ�� عرورة إعادة طلب العروض تبعا ملراسلة رئيس �جنة 
إ�� محدودية املنافسة وإ�� ارتفاع اثمان مقارنة باألثمان املعتادة  الذي أشار فرز العروض الفنية 

د فإن إدارة التجه�� دعت �جنة الفرز الف�ي باستنناء رئيسها .أ 45فردي حيث بلغ الفارق �� السعر ال
 . مواصلة اجراءات مع العارض الوحيدال�ي قّررت لالجتماع و 

 

تدّ�ي "من  2012جانفي  12ورغم ما أشارت إليه ال�جنة الوزار�ة للصفقات �� رأ��ا بتار�خ 
باملوافقة ع�� عوء تأكيد املش��ي العمومي ع�� مقبولية "فإ��ا قامت بالتأش�� " كب�� ملستوى املنافسة

 ".اسعار

 

بتعّلة  د.أ 519بمبلغ  اّول صاحب العرض إ��  2012مارس  23الصفقة بتار�خ  إسنادتّم و 
كما تّم ت��ير هذا . ��ا �ان غ�� مثمرألّن طلب العروض السابق املتعّلق نظرا است�جالية ��ا صبغ

ه بالرجوع إ�� محاعر استالم الوق�ي لوحدات معا�جة غ�� أنّ . اسناد بان��اء ��يئة مراكز تصفية الدم
اعالن عن طلب العروض  تار�خع�� أك�� من سنة  مرور �عد  إالّ لم تنته أشغال البناء أّن  تبّ�ن ،املياه

املتعّلق  DE-2010-02-الوزارة اعت��ت طلب العروض السابق  و�ذكر أّن . بالنسبة إ�� �عض املستشفيات
                                                           

 
حسب ما جاء بتقر�ر هيئة املتا�عة واملراجعة �� الصفقات العمومية حول عر�ضة شركة ال�ي لم يتم قبول  DE-8-2011بخصوص طلب العروض عدد  (1)

 .عرعها
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مثل �و  .ن تم قبولهما فنيا�د عرعو ور  بالرغم مناقتناء نفس التجه��ات غ�� مثمر ال�عدام املنافسة ب
خطأ  التصّرف ع�� هذا الّنحو  شّ�لوقد � واملساواة نافسةامل أيإخالال بمبد التصّرف ع�� هذا النحو 

 .من املجلة ا�جزائية 96فصل للجزائيا طبقا 

 

باقتناء وحدات  تعّلقامل BEI-3-2010طلب العروض ب مماثلة إخالالت الوقوف ع�� وتم
 فقد توّلت .د.أ 665بمبلغ  2011أوت  17بتار�خ �� شأنه إبرام صفقة  تّم الذي و للقيس ايمودينامي�ي 
 توّجهت هذهو . دون وجه حقلتقديم عرعها من آجال إعافية الفائزة بالصفقة الوزارة تمك�ن الشركة 

لم تجتمع �جنة الفرز الف�ي لدراسة و  2010جوان  23بتار�خ إ�� الوزارة الشركة بمطلب استفسارات 
                           وا�حال أن آخر أجل لقبول العروض حّدد بيوم 2010جو�لية  08بتار�خ  إالّ  هذا املطلب

من امر املنظم للصفقات الذي نّص خاصة ع�� إعطاء نفس  7وذلك خالفا للفصل  2010 جو�لية 12
التوعيحات بخصوص استفسارات املطلو�ة و�عميمها ع�� بقية املشارك�ن قبل انقضاء التار�خ 

الذي  2007جوان  20بتار�خ  28خالفا ملنشور الوز�ر اول عدد و . اق�ىى لقبول العروض �عشرة أيام
توعيحات من شأ��ا أن تدخل ورود إم�انية التمديد �� التار�خ اق�ىى لقبول العروض �� حالة أتاح 

�غي��ات إدخال ال�جنة لم تقّر  أّن  رغماجال  هذه تم التمديد ��فقد �عديال ع�� كراسات الشروط 
  .ع�� ا�خاصيات الفنية

 

ن بالنسبة إ�� ا�حصة الثالثة من طلب تب�ّ  ،من امر املنظم للصفقات 7لفصل لخالفا و 
BID-07-20060TP20Fالعروض 

(1)
P0T عروض تّم إقصاء أحدها لعدم  3ع��  اقتصرتحيث  غياب املنافسة

أّما العرعان املتبّقيان فقد ورد أحدهما من إحدى الشر�ات . مطابقته ل�خاصيات الفنية املطلو�ة
وتضّمن العرعان نفس العالمة التجار�ة . الثا�ياملمّثل املح�� لنفس الشركة بالعرض به تقّدم والثا�ي 

ب�لفة جملية قدرها  املح��للعارض  2008جانفي  28تم إسناد الصفقة بتار�خ و  .وأثمان مالية متقار�ة
ووكيلها  وحيدةشركة �� هذه الصفقة ال�ي انحصرت ب�ن  ورغم عدم تفعيل املنافسة. د.م 1,034
0TP21Fلم تتول �جنة فرز العروض املالية ،املح��

(2)
P0T  ه �� إطار نفس أنّ  وا�حالإعالن طلب العروض غ�� مثمر

قد و  فقطعرع�ن ورود �سبب ا�حّصة الثانية  صوصبخ �افيةطلب العروض تم اعتبار املنافسة غ�� 
من املجلة  96الفصل  خطأ جزائيا ع�� مع�ى شّ�ل�أن  هذا النحو �التصّرف ع� ي�ون من شأن

 .ا�جزائية

 

ال يجب "ه أنّ ع�� من امر املنظم للصفقات العمومية  10نص الفصل  ،و�اإلعافة إ�� ذلك
اسات الشروط إ�� التمي�� ب�ن املشارك�ن أو تضييق مجال أن تؤّدي ا�خاصيات الفنية ال�ي تضبطها كرّ 

أحيانا بمقتضيات هذا الوزارة لم تتقيد  غ�� أّن  "ة عالمة تجار�ة أو منتج�ن معين�ناملنافسة أو ذكر أيّ 
أجهزة كشف  3اقتناء املتعّلق ب C2-2007 عدد طلب العروضالفصل مثلما �ان الشأن بالنسبة ل

عرعا شر�ات ولم تتلّق الوزارة سوى  8تّم �حب كّراس الشروط من قبل للشراي�ن بالصدى حيث 
                                                           

(1)
 الفنية وأجهزة القيس والتعي��أجهزة املراقبة املتعّلقة ب 
سها مدير التجه�� السابق (2)

ّ
  ال�ي ي��أ
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البطاقة الفنية البيانات الواردة ب �� ب�نالتطابق الك وقد تبّ�ن من خالل ملّف هذه الصفقة .وحيدا
 اهإسناد �� هذه الصفقة فقد تّم رغم ا�عدام املنافسة و�. للعارض الوحيدالوثائق الفنية �للوزارة و 

 .للعارض الوحيد د.أ 750بمبلغ 

 

�عتمد اجهزة املذ�ورة عند اشتغالها ع�� مساب�� ذات استعمال وحيد  ،وز�ادة ع�� ذلك
كراسات الشروط ولم عند إدراجه باملعطى لم يتم مراعاته  هذا أّن  إالّ  .د.أ 1الفردية تفوق �لف��ا 

قامت الوزارة بالتعاقد و  .2002لسنة  3158من امر  9ملنافسة وذلك خالفا للفصل بالتا�� إ�� ايخضع 
سنت�ن  ةل��و�د املستشفيات باملساب�� ملّد �� إطار نفس الصفقة  العارضنفس املباشر مع  التفاوضب

  .د.أ 225 قدرها جملية ب�لفة
 

 اـعارض�ن فرز اـعروض واختيار  -3

 

 بطاقات املتا�عةاعتماد  -

 

 ،لل��اتيب ا�جاري ��ا العمل إثر إنجاز �ل صفقة عمومية طبقايتع�ن ع�� �ل مش�� عمومي 
إعداد بطاقة متا�عة تحوصل ظروف تنفيذ الصفقة يمكن الرجوع إل��ا عند معا�جة ودراسة ملفات 

             2471جديد من امر عدد  79الفصل  مّكن ،و�� هذا السياق. الصفقات �� مرحلة الفرز الف�ي

 ملش��ي العموميا 2002لسنة  3158م لسمر عدد املنقح واملتّم  2008 جو�لية 5خ �� املؤّر  2008لسنة 
بالضمانات املهنية  تعّلقر بيانات تإقصاء عروض املشارك�ن �� مرحلة الفرز الف�ي �� حالة توفّ  من

إ�� صفقات  إسنادفضال عن ه تمت معاينة اختالف �� معاملة العارع�ن غ�� أنّ . �حسن إنجاز الصفقة
 . سابقة لصفقاتم �شأ��م تؤّكد سوء إنجازهبالرغم من توفر بيانات �عض املزّودين 

 

قتناء أجهزة كشف ال BEI-9-2007 عدد ت النقائص املذ�ورة بطلب العروض�عّلقوقد 
إثر  اتشر�إلحدى العرض تحّصل  باألشعة السينية لقاعات ا�جراحة وأجهزة تحميض افالم حيث

الفرز طلبت غ�� أّن �جنة  .ع�� أفضل عدد جم�� 2008جوان  18عملية فرز العروض املالية بتار�خ 
 رأيه الف�ي حول حاالت اعطاب املتكررة ال�ي شهد��ا أجهزة اشعة السينيةإبداء مركز الصيانة  من

ببعض   SHIMADZU / Opescope Activo WHA 200 » «  ا�خاصة بقاعات ا�جراحة من الصنف
 . املستشفيات

 

                     أجهزة اشعة السينية ا�حاملة للعالمة التجار�ة أّن  وجاء برأي املركز �� هذا الشأن

WHA SHIMADZU  تواتر اعطاب ع�� مستوى م�ّخم  �ش�و من 2006ال�ي اقتن��ا الوزارة منذ سنة
الشركة �جنة فرز العروض املالية  ورغم ذلك مّكنت املصّنع بالعيب املذ�ور  إقرار إعافة إ�� انارة 

إحدى شهادة مسّلمة من  مع تقديممن فرصة إلدخال �عديالت ع�� م�خم الضوء صاحبة العرض 
 الشهادةرغم عدم تقديم و . التعديالت ليس لها تأث�� ع�� جودة ا�جهاز تفيد بأّن  الهيا�ل املختّصة
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0TP22Fّرت �جنة الفرز املا��قأ ،املطلو�ة

(1)
P0T إسناد الصفقة إ�� الشركة  2008سبتم��  16 املجتمعة بتار�خ

بإقصاء إحدى �جنة الفرز  قامت ،ه �� إطار نفس طلب العروضأنّ  و�ذكر  .د.أ 810,873بمبلغ  املعنية
تواتر اعطاب  إ�� الذي أشار تقر�ر مركز الصيانة  بناء ع��تجه��ات تحميض افالم ب العروض املتعّلقة

 . السابقمماثلة تّم إقتناسها �� تجه��ات ال�ي شهد��ا 

 

هذا  إنجاز الصفقات املسندة إ�� الوزارة إ�� إعداد بطاقات متا�عة لم �سع ،ومن جهة أخرى 
0TP23F�عّدد اختبارات بالرغم من املزّود

(1)
P0T  ال�ي أنجزها مركز الصيانة ع�� التجه��ات املذ�ورة واملركزة

 . تصنيع�� العن عيب  ةالناجم اعطابن تواتر وال�ي تب�ّ  2006سنة  بالهيا�ل ال�حية منذ 

 

تحّملت الوزارة �لفة إصالح التجه��ات املذ�ورة بناءا ع�� جلسة عمل  ،وز�ادة ع�� ذلك
أقّرت أّن مصدر اعطاب ال يرجع إ�� خلل ف�ي وذلك حسب مراسلة موجهة من  2008د�سم��  4بتار�خ 

0TP24Fمركز الصيانة

(3)
P0T أّ��ا لم تتناول هذا محضر ا�جلسة املذ�ورة  تبّ�ن من خالله غ�� أنّ . إ�� وز�ر ال�حة

عة �عنوان إصالح ة باالعتمادات املفوّ تعّلقمّكنت الفحوصات املجراة ع�� التطبيقة املو  .املوعوع
تجه��ات الكشف باألشعة السينية املقتناة من الشركة املعنية من معاينة تكّفل الوزارة بإصالح 

ما  2013-2009العالجية حيث بلغت خالل الف��ة  ��ا �عنوان الصيانة املبالغ املتعهد وارتفاعاعطاب 
 . د.أ 584 قدره

 

0TP25Fتقر�ر اختبار ات ع�� محتوى �غي�� أّنه تّم إدخال ن تب�ّ  كما

(4)
P0T  2013مارس  11املعّد بتار�خ 

وذلك  ،د.أ 58بأشغال إصالح ا�جهاز املركز باملستشفى ا�جهوي بنابل بمبلغ  تكفل املزّود تضّمنوالذي 
نفقات بيتضمن موافقة املركز ع�� تكفل الوزارة  2013أفر�ل  04صياغة تقر�ر ثا�ي بتار�خ  عن طر�ق

 . من �لفة جهاز جديد % 90إصالح ا�جهاز وا�حال أن �لفة الصيانة بلغت 

 

بإجراءات القبول ال��ائي للصفقات مصا�ح الوزارة  قيام لوحظ عدم ،و�� نفس السياق
              و�تار�خ 2007مارس  28بتار�خ  ت�نامل��م ت�نوهو شأن الصفق. املزّودمع نفس امل��مة السابقة 

ومن شأن مثل هذا التصّرف أن �شّ�ل أخطاءا جزائية  .د.أ 810و د.أ 675ل�� و�مب 2009فيفري  18
 . من املجلة ا�جزائية 96الفصل  ع�� مع�ى

 اـعروض فرز جية اح��ام من� -

 

من امر املنظم للصفقات إقصاء  73لفصل ل طبقايتع�ن ع�� �جنة الفرز الف�ي للعروض 
 والضمانات لمواصفات والشروطال�ي ال �ستجيب لملوعوع الصفقة أو العروض غ�� املطابقة 

                                                           
سها مدير التجه�� السابق  (1)

ّ
 .ي��أ

 .2013-02-19و�تار�خ  2012-02-11و�تار�خ  2011-12-24بتار�خ  (2)
(3)

 .املدير العام السابق للمركز الصيانة 
(4)

 .من قبل املدير العام ملركز الصيانة 
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 فرز العروض واختيار  عديد النقائص شابت غ�� أّن  .املنصوص عل��ا عمن كراسات الشروط
وحدة طب  50باقتناء  تعّلقامل BEI-15-2010بالنسبة إ�� ا�حصة او�� من طلب العروض  العارع�ن

  .أسنان

 

الصفقة أسندت إل��ا هذه ال�ي شركة اللعرض  الوثائق الفنية املصاحبة فحص فقد مّكن
املحّددة بكّراسات الشروط تلك ب�ن ا�خاصيات الفنية للتجه��ات و  اختالفوجود من الوقوف ع�� 

ترتكز ع�� ساعد  ال�ي تّم استالمهاوحدة اسنان  ن أّن تب�ّ  من ذلك وخالفا لكراسات الشروط. الفنية
عوض أن جهاز إنارة غ�� مرتبط بالوحدة املركز�ة  تكما تضمن .ع�� قاعدة ثابتةأن ي�ون عوض معّلق 

 ��ّ وتو . ولم تتضّمن هذه الوحدات م�ّخة للر�ق �انت مطلو�ة بكراس الشروط ي�ون مدمجا بالوحدة
اخالالت املشار إل��ا �� عرض مواطن  يتضّمنتقر�ر ف�ي إ�� وزارة ال�حة  رفعممثل مركز الصيانة 

الصنف والعالمة التجار�ة و�لد املنشأ للتوا�ع املتحركة لم يتم تحديدها  أّن  ا كذلك إ��الشركة ومش�� 
 لم تأخذ �ع�ن اعتبار �جنة فرز العروض الفنية  أّن  غ��  ،الشركة وععرضراسات الشروط كب

واقتصرت لكراسات الشروط الفنية  عرض الشركةأقرت بمطابقة الواردة ��ذا التقر�ر و التحفظات 
  .النظر �� م�خة الر�ق غ�� املستلمة و�عو�ضها بمعدات أخرى  فقط ع�� إعادة

 

الواردة �� عرض الشركة اسعار  من خالل فحص العروض املالية للمشارك�ن أّن  وتبّ�ن أيضا
�لفة املتعّلقة بالعروض أثمان �عت�� منخفضة مقارنة بمعّدل  ال�ي أسندت إل��ا هذه الصفقة

د أي بفارق ناهز .م 1,740العروض باعتبار �لفة الصيانة  ثمن فقد بلغ معّدل. الصيانة التجه��ات أو
هذه  ومن شأن. د.م 1,222البالغ املتحصلة ع�� الصفقة و شركة لمقارنة بالعرض املا�� لد .أ 519

 .من املجلة ا�جزائية 96لفصل ل الطر�قة �� التصّرف أن �شّ�ل خطأ جزائيا طبقا

 

-BID-07طلب العروض عدد ب املتعّلقةالنقائص بفرز العروض الفنية  هذهت �عّلقكما 

من عدم  قبول إحدى العروض بالرغم �جنة الفرز الف�ي توّلتحيث القتناء معدات مراقبة  2006
         بالقيام �عمليات الصيانة وذلك  صاحبته عدم ال��اماملطلو�ة و مطابقته للعديد من ا�خاصيات الفنية 

   بتار�خ صاحبة هذا العرضمع الشركة املذ�ورة صفقة الوأبرمت الوزارة  .كراسات الشروطلخالفا 

 . د القتناء و�شغيل أجهزة مراقبة معدات التخدير وا�عا  وا�جراحة.م 1,360و�مبلغ  2008جوان  14

 

 

 

  استالم اـتجه��ات  -4

 

أعوان مؤهل�ن  وجودب مراقبة جودة التجه��ات ومطابق��ا للشروط الفنية املطلو�ة تتطلّ 
املراقبة الفنية عند دور �ؤّمن مركز الصيانة و . �جان القبول الوق�ي للتجه��ات الطبيةب ومختّص�ن

القبول الوق�ي وال��ائي للتجه��ات الطبية �� إطار الصفقات ال�ي ت��مها وزارة ال�حة واملؤّسسات 
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التا�عة لها من خالل التثبت من مطابق��ا ل�خاصيات الفنية املنصوص عل��ا بكراسات الشروط وتلك 
لتجه��ات الطبية املنجزة خالل اقبول فحص ملفات  تبّ�ن من خالل هغ�� أنّ . طرف املصّنعاملحّددة من 

ال تتّم بصفة آلية مما من شأنه أن يؤّدي ال�ي يؤم��ا مركز الصيانة املراقبة الفنية  أّن  2012سنة 
 . التأّكد من خلوها من العيوب الفنية املحتملةقبول تجه��ات دون  أحيانا إ��

 

نص خاّصة ع�� وجوب عرض يالذي  2002لسنة  3158عدد من امر  115وخالفا للفصل 
�ل �غي�� �� طبيعة الطلبات ع�� الرأي املسبق ل�جنة الصفقات ذات النظر وخالفا ملنشور الوز�ر اول 

الذي نص ع�� أن تنفيذ الصفقات يتطلب من املش��ي العمومي وصاحب  2007لسنة  28عدد 
 ن أّن تب�ّ  ،بموعوع وجودة الشراء العمومي تعّلقة فيما يالصفقة ال��ام بتطبيق بنود الصفقة خاص

نة �عقد قبول تجه��ات بالرغم من عدم مطابق��ا للمواصفات الفنية املضّم  أحيانا الوزارة تولت
0TP26Fجهاز مراقبة 130القتناء  2008أوت  7الصفقة امل��مة بتار�خ شأن �ان ذلك و . الصفقة

(1)
P0T بمبلغ    

ت بتغي�� �ل �عّلقتحفظات  2008أكتو�ر  23و 22�جنة استالم الك�ي بتار���  أبدتحيث د .م 1,364
0TP27Fأقّرت �جنة الفرز الفّ�يول�ن ). الص�ن(من العالمات التجار�ة للتجه��ات وصنفها و�لد املنشأ 

(2)
P0T هذه

قبول  �ا وافقت ع��أ�ّ  الشاشات ال يمكن استعمالها ألغراض طبية إالّ  التحفظات ع�� أساس أّن 
ها مدير التجه�� سابقا وعمت ممّثل عن الشركة ّس أو�ذكر أّن هذه ال�جنة تر  .ه��ات ع�� حالهاالتج

من املجلة  96 خطأ جزائيا طبقا للفصل اعمال املشار إل��ا أن �شّ�ل ومن شأن. صاحبة العرض
 .ا�جزائية

 

تزامن تار�خ �شغيل أحيانا اّت�ح  ،خالفا ملا جاء بكّراسات الشروطو  ،ومن جهة أخرى 
تار�خ استالمها الوق�ي ع�� مستوى الهيا�ل ال�حية وهو ما يحول دون تجر�ة التجه��ات مع التجه��ات 

وقد . �عض العيوب ا�خفية قبل القيام باالستالم الوق�يعدم وجود د من من قبل املستعمل�ن والتأّك 
بمبلغ  آلة جراحة باملنظار  25القتناء  2010جانفي  16امل��مة بتار�خ لصفقة كذلك بالنسبة لامر  �ان

تنطلق عملية استالم الوق�ي �عد  أننص ع�� يمن عقد الصفقة  12الفصل  رغم أّن د .م 3,268
 .يوما من تار�خ �شغيل التجه��ات 15م�ىي 

 

أجهزة  5ة بالصفقة امل��مة القتناء تعّلقن من خالل فحص محاعر استالم الوق�ي املكما تب�ّ 
ا�خاصيات الفنية املدرجة  �� لم تتنبت استالم املعنية�جنة  أّن  د.م 2,896ا�ح�ىى بمبلغ  تفتيت

0TP28Fباألجهزة املعنية رةأعطاب متكرّ  ��جيل هنت  عن وهو ما. ب��وتو�ول املراقبة الفنية

(1)
P0T  عد انقضاء أجل�

 .املزّودابان وتحميل نفقات إصالحها ع�� ��  الوقوف عل��االضمان �ان من املمكن 

 

                                                           
(1)

 Moniteurs de surveillance modulaires 
(2)

 .2009فيفري  26جانفي و 27و 2008نوفم��  25املجتمعة بتار�خ ع�� التوا��  
بخصوص تكرر �عطب جهاز تفتيت ا�ح�ىى املركز باملستشفى حبيب بورقيبة صفاقس تبعا للفاكس الصادر من  2010جو�لية  9مراسلة شركة بتار�خ  (1)

 .2010جو�لية  2بتار�خ  وزارة الصادر عن وزارة ال�حة
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تم مركز�ة معا�جة املياه التا�عة لقسم تصفية الدم بمستشفى قرمبالية قد  كما تبّ�ن أّن 
تقر�ر اختبار تم  تبّ�ن من خالله أنّ  إالّ . تحفظاتإبداء أية دون  2013د�سم��  06قبولها ��ائيا بتار�خ 

�عد  إحالته إ�� املستشفى إالّ لم تتم و ركز الصيانة ممن قبل أحد فنيي  2013 نوفم�� 29إعداده بتار�خ 
ه تّم وتجدر اشارة أنّ . الفنية العيوبتتضمن �عض املعنية التجه��ات  القبول ال��ائي للتجه��ات أّن 

  .للتجه��اتعملية القبول ال��ائي �سالف الذكر من القيام ختبار ا تقر�ر أعّد العون الذي نفس  استنناء

 

III-  واختبارها صيانة اـتجه��ات اـطبية 

 

توزيع التجه��ات ع�� مختلف الهيا�ل  ،تتو�� وزارة ال�حة بموجب مذكرات تخصيص
خالفا و  .تأم�ن صيانة التجه��ات الطبية واختبارهاالصيانة ركز مو�تو�� . �غرض استعمالهاال�حية 
الص�� واملتعّلق بالتنظيم  1991جو�لية  22املؤّرخ ��  1991لسنة  63من القانون عدد  30للفصل 

الهيا�ل ال�حية العمومية ملزمة بالقيام بجرد سنوي �جميع م�اس��ا  الذي نّص خاصة ع�� أّن 
ال يتوّفر لدى ادارة العامة للهيا�ل ال�حية  ،وجيه كشف �� ذلك إ�� الوزارةوتاملنقولة أو غ�� املنقولة 

وقد تم توجيه مراسلة إ�� املؤّسسات العمومية . ات ال�حيةؤّسسالعمومّية نتائ  جرد التجه��ات بامل
غ�� . وععية التجه��ات الطبية و�يانجرد املنقوالت ب دعو��ا للقيامل املذ�ورةلل�حة من قبل ادارة 

سوى نتائ  ا�جرد املتعّلقة بثالث مؤّسسات عمومية  2013ادارة املعنية لم تتلق إ�� غاية جوان  أّن 
0TP29Fلل�حة

(2)
P0T . ��تضّمنت تقار�ر مراج�� ا�حسابات تحفظات �عّلقت �غياب ا�جرد املادي  ،نفس السياقو

 .2011-2008خالل الف��ة  مؤّسسة عمومية لل�حة 17للمنقوالت بالنسبة إ�� 

 

GMBHتم ترك�� منظومة إعالمية  ،ومن جهة أخرى  P

 
Pالهيا�ل ال�حية تمّكن من معرفة ب

وععية التجه��ات الطبية املتوفرة ودرجة اهتالكها وعمليات الصيانة ال�ي شهد��ا بما يوّفر للوزارة 
 غ�� . تجه��اتاللوحة قيادة حول التجه��ات الطبية والبيوطبية املتاحة يمكن الرجوع إل��ا عند تجديد 

يتجاوز عدد  ملكما  .�حة اساسية واملستشفيات املحليةلم �شمل مجامع الهذه املنظومة  ترك��  أّن 
  وهو ما يمّثل .مؤسسات �حيية 10بصفة �لّية  تتوّ�� استغالل هذه املنظومةالهيا�ل ال�حية ال�ي 

ر�ط مركز الصيانة وإدارة  لم يتم هأنّ إعافة إ��  واقع ال�ي تم ترك�� التطبيقة ��امن املفقط  % 17
 . اعالمية التجه�� ��ذه التطبيقة

 

 �شاط اـصيانة  - أ

 

حسب للتجه��ات الطبية �� مجال الصيانة الوقائية والعالجية الصيانة يتدّخل مركز 
إنجاز أعمال صيانة عالجية  كما يتو��. للغرض معه الطلبات الواردة عليه أو �� إطار اتفاقيات م��مة

 . للتجه��ات الطبية باملؤّسسات ال�حية وصيانة داخلية صلب ورشاته ةخارجي

                                                           
(2)

 .ألمراض اعصاب ومعهد التغذية" املن�� بن حميدة"مستسفى سهلول �سوسة ومعهد  



140 

 

 

 

 

 37�� إطار اتفاقيات م��مة مع الهيا�ل ال�حية بلغ عددها  الصيانة الوقائية�ؤّمن املركز و 
نشاط تراجعا خالل الف��ة ال وشهد هذا. د.أ 25,610 جم�� قدره بمبلغ 2012�� مو�� سنة اتفاقية 

ويعزى هذا  .من حيث عدد الطلبات  %94من حيث عدد التدخالت و % 88 نسبةب 2013 - 2008
تو�� املركز خالل و . قطع الغياركالالزمة املادية الوسائل املوارد البشر�ة و  نقص ��الإ�� أساسا  ال��اجع

اعوان ارتفاع عدد  نتيجة بالعدد ال�ا��ر املوارد البشر�ة توفّ  �سبب عدماتفاقية  19ف�خ  2011سنة 
مهندس�ن  5 من عم��م 2013 -2009 خالل الف��ةعونا  37 عددهم والبالغدون �عو�ضهم املغادر�ن 

 .تقنيا 13و

 

من مطالب  % 22ه ــــــما �سبت 2013-2008لت طلبات الصيانة العالجية خالل الف��ة مثّ و 
من   %44التدخل الواردة ع�� املركز واستأثرت مص�حة صيانة تجه��ات التصو�ر الط�ي بنسبة 

إ�� افتقار هذه  نظرامن املستشفيات املحلية وا�جهو�ة  % 62الطلبات بنسبة  وردتكما . الطلبات
كما اقتصر مجال تدخل املركز ع�� أصناف معينة من التجه��ات . الهيا�ل لوحدات صيانة داخلية

وأجهزة  ) %11(وأجهزة التصو�ر الثابتة  )%17(أجهزة تحميض افالم و  )% 25( وحدات طب اسنان�
 .)% 9(التعقيم 

 

بالغ عن تمّكن املؤّسسات ال�حية من ا إجراءات  وععاملركز  لم يتوّل  ،وفضال عن ذلك
وكيفية التعامل معها والبيانات ال�ي يجب توّفرها �� مطالب الصيانة  ا�حاصلة �� تجه��ا��ا اعطاب

العالجية كتحديد طبيعة العطب و�يانات حول ا�جهاز املعطب إعافة إ�� غياب إجراءات ملعا�جة 
ومن شأن غياب هذه اجراءات أن ال يمّكن املركز من سرعة ونجاعة التدّخل . الطلبات املست�جلة

 .إلصالح اعطاب
 

 

طول اجال ال�ي �ستغرقها من الوقوف ع��  من قبل املركز  مّكن النظر �� برمجة التدخالتو
برمجة �ل الطلبات  يوما، يضاف إ�� ذلك صعو�ة 30�� �عض ا�حاالت برمجة التدّخل وال�ي فاقت 

 عدم توفر وسائل النقل بالعدد ال�ا�� حيث يمتلكو�عود هذه الوععية إ��  .الواردة خالل اسبوع
 . سنة 16 مّدة استعمالهاسيارات تجاوز معّدل  7 من عم��افقط سيارة  13املركز 

 

حيث  2012-2010وعرفت �سبة استجابة لطلبات الصيانة العالجية تراجعا خالل الف��ة 
أغلب مصا�ح املركز ب و�عّلق هذا ال��اجع. 2012خالل سنة  % 64إ��  2010خالل سنة  % 80  مّرت من
ويعزى  .مص�حة صيانة أدوات التصو�ر الط�ي ومص�حة صيانة ادوات الطبية وا�جراحيةم��ا وخاصة 

د .أ 200اعتمادات قدرها رصد ول�ن يتم سنو�ا . ذلك إ�� عدم توفر قطع الغيار أو انقطاع �سو�قها
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          خالل الف��ة ملموسا�سبة اس��الكها شهدت تراجعا  بم��انية املعهد �عنوان قطع الغيار فإّن 

 .2013سنة ��  % 28إ��  2009سنة ��  % 71حيث مّرت من  2009-2013

 

 2011يوما خالل سنة  15فقد بلغ معّدله  وتار�خ طلب التدّخلجل التدخل أا بخصوص أّم 
املضّمنة �عقود الصيانة امل�حقة  بتلكو�عت�� هذه اجال طو�لة مقارنة . 2012أيام خالل سنة  7و

نقص �� الويعزى ذلك إ�� . ساعة ع�� أق�ىى تقدير 72وساعة  48 مّدةدة ببدليل اجراءات واملحّد 
 .قدم حظ��ة السياراتإ�� وسائل النقل و 

 

 أيام 7مقابل يوما  28 معّدلها إصالح اعطاب فقد ناهز  باملدة ال�ي يتطّل��ا تعّلقوفيما ي

 .التجه��ات و�لفة استغاللهاينعكس سلبا ع�� جاهز�ة من شأنه أن دليل اجراءات وهو ما ب ةدمحّد 

 

يتطّلب تأم�ن عمليات الصيانة الوقائية والعالجية للتجه��ات الطبية توّفر  ،ومن جهة أخرى 
يحّد من ف��ة �عّطل أن يكفل التدخل السريع و  من شأنه أن قطع الغيار بمامن مخزون عّدات و م

�توزع و  د.م 6وقّدرت القيمة ا�جملية للمخزون املتوفر باملركز ��ذا العنوان بما يفوق . التجه��ات الطبية
د حسب ا�جرد .م 4,186د ومخزون معدات بقيمة .م 2,109 ب�ن مخزون مواد وقطع غيار بقيمة

باقتناء الوزارة قيام ات وقطع الغيار إ�� وأّدى غياب ترك�� سياسة لل��ّود باملعّد . 2012السنوي لسنة 
ف��ة  منذتذكر ة ��ا حركة تعّلقحيث لم �شهد الفصول امل إل��الم تتب�ن ا�حاجة لفائدة املركز معدات 

أفرز فحص قوائم متا�عة حركة املخزون من املواد القابلة لالس��الك وقطع الغيار وجود  كما. طو�لة
فصال  2657بلغ عددها  2013إ�� مو�� أوت  2004ذ سنة �عض الفصول ال�ي لم �شهد حركة من

 . املخزنةوقطع الغيار من القيمة ا�جملية للمواد  % 44وهو ما يمثل  د.أ 916وقيم��ا 
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 �شاط اختبار -ب

 

��خيص اعطاب �غرض التجه��ات الطبية بطلب من الهيا�ل ال�حية  اختبار يتو�� املركز 
ي ا�خدمات يمن مسد الواردةو ة بإصالحها تعّلقكشوفات اثمان امل والنظر ��ف�ي �شأ��ا الرأي الوإبداء 

 مراقبة من خالل اختبارات ودورها �� الضغط ع�� �لفة الصيانة هذه و�الرغم من أهمية . ا�خواص

 طلب الرأي الفّ�ي للمركز غ�� وجوعي فإّن ال�ي تق��حها الشر�ات ا�خاصة  كشوفات اثمانموعوعية 
 .إ�� أغلب أصناف التجه��ات باستنناء التجه��ات الطبية الثقيلة بالنسبة

 

         الف�ي  هتولت إدارة التجه�� مطالبة املركز باالقتصار ع�� إبداء رأي ،و�� هذا السياق

ة خالل الف��ة من خالل فحص تقار�ر اختبار املعّد ن تب�ّ غ�� أّنه . دون ا�خوض �� اثمان املق��حةو 
عد أي � إبداء رأيه الف�ي واملا�� حول أشغال الصيانة ع�� سبيل التسو�ة املركز تو��ّ  أّن  2011-2012

 .وهاي حّدد�ن الاثمو�األ مسديي ا�خدماتإصالح اعطاب من قبل أشغال  استيفاء

 

تكت�ىي البطاقة ال�حية ال�ي يتع�ن مسكها من قبل املؤّسسات ال�حية  ،ومن جهة أخرى 
تحديد تدخالت الصيانة أو املراقبة ال�ي خضع لها ل�ل جهاز طّ�ي أهمية بالغة للتعر�ف به و  بخصوص

و�استنناء مص�حة صيانة ادوات الطبية  .فضال عن �و��ا أداة أساسية لتقييم جدوى اصالحات
أو بإصالح  بإحالة تجه��ات ع�� عدم استعمال تعّلقالف�ي امل هإبداء رأيب قيام املركز ا�جراحية لوحظ

 . أعطاب دون اطالع ع�� البطاقات ال�حية لهذه التجه��ات

 

بصفة ناجعة، وم��ا طرق إعداد التقار�ر و�� غياب مرجعيات تمّكن من تأم�ن مهمة اختبار 
�� �ر ثان ر ف�ي ثان إلعداد تقتعي�ن قيام املركز بلوحظ �� �عض ا�حاالت  الفنية الصادرة عن املركز 

بصيانة جهاز التعقيم  تعّلق�� هذا الشأن الطلب امل�ذكر و . الواردة �� عروض املزودينشأن اثمان 
 2012فيفري  18بتار�خ �� تقر�ره  اول  التا�ع للمركز الوط�ي لزرع النخاع العظ�ي حيث اع��ض الف�ي

        جديد بتار�خف ف�ي ثا�ي بانجاز اختبار ي�لت تم هأنّ  إالّ  ع�� كشف اثمان املق��حة من قبل املزّود

 . اثمانهذه صادق فيه ع��  2013مارس  07

 

م��انية بترّسم �ا �ة بصيانتعّلقاملعتمادات ا فإّن ا بخصوص التجه��ات الطبية الثقيلة أّم 
عدد  ناهز وقد . للمركزالف�ي  أخذ الرأيال�حية �عد  الهيا�ل إ�� تفو�ضها ال�ي تتو��وزارة لالتنمية ل

. د.م 8,461 ناهزجم��  بمبلغطلب  581حوا��  2013-2011طلبات تفو�ض اعتمادات خالل الف��ة 

 للمركز الرأي الف�ي  تضم�نلهيا�ل ال�حية رغم ببعض اعتمادات ا الوزارة ع�� تفو�ض  ووافقت
 . لتحفظات �� شأ��ا

 

صيانة جهاز نفقات ب بدون موجب 2012 سنة�� لت تكّف الوزارة  أّن �� هذا السياق و�ذكر 
ز باملستشفى ا�جهوي بنابل من املرّك  SIEMENS/SOMATOM AR STAR املفراس من العالمة التجار�ة
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اختبار تقار�ر رغم أن و . د.أ 64د و.أ 60 بما قدره اعتمادات القتناء أنابيب أشعة سينيةتفو�ض خالل 
عمره  يتجاوز أنبوب اشعة لم  أّن �ش�� إ��  2012ماي  28و 2011نوفم�� 19ها املركز بتار�خ ال�ي أعّد 

العمر اف��ا�ىي ألنابيب  أّن  وا�حال 2012 و 2011 �يخالل سنع�� التوا�� عند �غي��ه أشهر  06والسنة 
ا�خاصيات التا�ع �جهاز املفراس  من نفسانبوب  من ذلك أّن . سنوات 10بــ  حّدداشعة السينية 

 . سنوات 10ز باملستشفى ا�جهوي بال�اف تم �غي��ه �عد املرّك 

 

 ،عند الدعوة إ�� املنافسةيتم  ،�� إطار التوجهات ا�جديدة للوزارةو ،سياقذات الو�� 
تدخل و إخضاع التجه��ات الثقيلة إ�� عقود صيانة يقع احتساب �لف��ا عمن التقييم املا�� للعروض 

       حسب ا�حاجة من الصنف الشامل أو  وت�ون هذه الصيانة .ح�� التنفيذ �عد ان��اء ف��ة الضمان

�عض  ل بنفقات صيانةالتكّف أحيانا الوزارة تتو��  غ�� أّن . من صنف الصيانة الوقائية والعالجية
     ه تم تفو�ض اعتمادات بتار�خأنّ  ،و�ذكر �� هذا الشأن .سة املتعاقد معهااملؤّس  منبدال  التجه��ات

د رغم .أ 24 بمبلغستشفى ا�حبيب ثامر القتناء أحد التوا�ع �جهاز القسطرة فائدة مل 2012سبتم��  14
الشركة إ�� إصالح العطب ��  تضّمن دعوة 2011 جو�لية 04ركز بتار�خ امل الصادر عنتقر�ر اختبار  أّن 

 تعن استعمال العادي ل�جهاز وتم جمنا هذا العطب ّن أخاصة و امل��م معها إطار عقد الصيانة 
اصالح التكّفل بنفقات الوزارة  توّلت ع�� الرفض ه أمام إصرار الشركةأنّ  إالّ . �� مواقع أخرى  معاينته
دير العام امل استجابة لطلب ت لفائدة املستشفى املذ�ور �خالص املزّودتفو�ض اعتمادا تّم حيث 

زة بمستشفى املن�� املرّك  نفس الصنفقاعة القسطرة من  أّن  و�ذكر . 2012أفر�ل  13للمركز بتار�خ 
 .2013خالل سنة نفس العطب شهدت سليم باملر�ىى 

 

 املراقبة اـفنية ـلتجه��ات اـطبية -ج

 

 .ال�حيةمع الهيا�ل  حسب الطلب أو �� إطار عقود م��مة �شاط املراقبة الفنيةيؤّمن املركز 

اّت�ح  ،بالتصرف �� الصيانة البيولوجية الطبية واستشفائيةو�استنناء دليل اجراءات ا�خاصة 
 أّن �� هذا الصدد لوحظ و . غياب نصوص قانونّية تنّظم إخضاع التجه��ات الطبّية إ�� املراقبة الفنّية

من قائمة التجه��ات ال�ي تتطّلب مراقبة  % 16 ال �غّطي إالّ  �� هذا الشأن اتفاقيات ال�ي أبرمها املركز 
املركز ع��  يؤم��امجال املراقبة الفنية ال�ي  إذ اقتصر حسب القائمة املضمنة بدليل اجراءات  دور�ة

�عض التجه��ات الطبية و�� آالت التنفس وا�عا  والتخدير وآالت التصو�ر الط�ي ال�ي شملت ع�� 
ية ال تتو�� املؤّسسات ال�ح أّن  كما تبّ�ن .2012خالل سنة  املركز من تدخالت  % 17و % 57,5التوا�� 

 .مّما ال يمّكن من إح�ام عمليات صيانة التجه��ات ومتا�ع��ا تنفيذ توصيات املركز

 

 من طرف مقتناةبة للتجه��ات الطبية معّدات مراق أّن  تم الوقوف ع�� ،ومن جهة أخرى 
تال��  ستد��وي. 2009سنة  ��منذ استالمها  عمالهالم يتم است د.م 1,214 بقيمةالوزارة لفائدة املركز 

 . ترشيد اقتناءات من املعّدات من خالل الوقوف ع�� ا�حاجيات الفعلية للمركز هذه الوععية
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املقاييس  �عض اح��ام التثبت من الالزمة للوسائلافتقاره  �سببال يتو�� املركز  ،و�� املقابل
آالت التنفس والتخدير وا�عا   التجه��اتهذه ب�ن من و�ذكر . ببعض التجه��ات ا�جوهر�ة الفنية

لعدم توفر وسائل نظرا  وال�ي لم تتّم مراقب��ا ملدة طو�لة العاليةاملخاطر  درجة عمنواملصنفة 
 بذلكمخ�� املراقبة  ع�� املشرفبالرغم من مطالبة  2011سنة  �� وال�ي لم يتم اقتناسها إالّ  ،املراقبة

لمراقبة الفنية لتجه��ات التعقيم حيث ال يتم التثبت من النسبة لب و�ان الشأن كذلك. 2001منذ سنة 
 نلم يتس هأنّ  إالّ  2011سنة  ��تم اقتناء معّدات مراقبة الضغط وا�حرارة  ول�ن. ��ا عامل الضغطتوّفر 

 . لعدم مالءم��ا لطبيعة التجه��ات استغالل هذه املعدات

 

 اـصيانةاـتوازنات املاـية ملركز  -د

 

لضمان ديمومة �شاطه حيث �عتمد لتمو�ل  اأساسي عنصرا�عّد التوازنات املالية للمركز 
 الهيا�ل ال�حية العموميةأ�شطته ع�� موارده الذاتية املتأتية من ا�خدمات ال�ي �سد��ا لفائدة 

سنة �� د .م 1,050بلغت تقديرات موارد العنوان اول للمركز ما جملته  ،و�� هذا املجال. وا�خاصة
سنة ��  % 58مّرت من  حيثوقد تراجعت �سبة تحقيق املوارد  .% 37 بنسبة الّ إلم يتم تحقيقها  2012
 ّكن منتماملركز ��انية �� م �جز دائم ،��اجعهذا العن  ترّتبوقد . 2012سنة ��  % 37إ��  2009

 .أخرى إ�� صت من سنة وال�ي تقلّ  السنوات السابقة�� الفواعل امل�ّجلة  عن طر�ق�غطيته 

 

 من تحديد تمّكن�� مجال الفوترة إجراءات موثقة ع�� املركز  ب عن عدم اعتمادوقد ترتّ 
حيث  باملركز الداخلية الرقابة إح�ام نقص، خدمات املسداةا� �افةفوترة  منو مسؤولية �ل متدخل 

الفوات�� �شأ��ا وذلك �� إعداد إدراج بطاقات التدخل و  جمع ب�ن مهاما�العون امل�لف بالفوترة  يتوّ��
الناجعة ع�� رقابة السمح ب� ومن شأن هذه الوععية أن ال .غياب جداول ممضاة من قبل الطرف�ن

أحيانا لوحظ  ،�الرغم من الصعو�ات املالية ال�ي يمر ��ا املركزو  .الفوترة ومتا�ع��ا اتعملي شمولية
ال�ي يتع�ن �غي�� قيمة املبالغ  إ��إعافة بطاقات التدخل �� �عض ا�حاالت وفوترة عدم ��جيل 

ولم يتم  2012–2008بطاقة تدخل خالل الف��ة  972لم تتم فوترة  من ذلك. فوترهها �� أحيان أخرى 
د تبعا .أ 50,388 بمبلغ جم�� قدره 2012و 2011�عنوان سن�ي املنظومة بطاقة تدخل ب 174إدراج 

 .لتعليمات مدير استغالل والصيانة

 

د لم يتم .أ 71قدره  جم�� �مبلغو  2012-2010 متعّلقة بالف��ةفاتورة  355 أّن  تبّ�نكما 
ل ش�ّ أن � ع�� هذا النحوهذا التصّرف  شأنمن و  .استخالصها�غرض ملؤسسات ال�حية اإ�� إحال��ا 

19850TP30Fلسنة  74ع�� مع�ى القانون  خطأ تصرف

(1)
P0T. 

                                                           
واملتعّلق بتحديد أخطاء التصرف ال�ي ترتكب إزاء الدولة واملؤسسات العمومية  1985جو�لية  20املؤّرخ ��  1985لسنة  74ع�� مع�ى القانون عدد  (1)

 34بالقانون عدد ادار�ة وا�جماعات العمومية املحلية واملشاريع العمومية وعبط العقو�ات املنطبقة عل��ا و�إحداث دائرة الزجر املا�� كما تم تنقيحه 
 .1988لسنة  54وإتمامه بالقانون عدد  1987لسنة 
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يمثل دعم الهيا�ل ال�حية بالتجه��ات الطبية رهانا أساسيا لل��وض بقطاع ال�حة خاصة 
 ،و�� ظرف يتسم بتعدد املطلبية .الداخليةا�جهات مختلف محدودية املوارد املالية وتنامي طلبات  أمام

من سنة  هاما انطالقا ارتفاعاة بالتجه��ات الطبية تعّلقصة للمشاريع املشهدت اعتمادات املخصّ 
بما ال  وإجراءات التصرف بوزارة ال�حة أساليب ع���غي��ات جوهر�ة  ذلك لم ترافقه ّن أ إالّ  2012

 . ا�حاجيات ا�حقيقية وذات اولو�ةيكفل حسن توظيف املوارد املالية املتاحة والوقوف ع�� 

 

ع��  مب�يترك�� نظام تصرف جديد إ��  دعّوةالوزارة م فإّن  ،حساسية املجالو�اعتبار 
التخطيط  �من خالل تطو�ر مجا� و�تّم ذلك علميةالو وعوعية املعطيات اعتماد املالشفافية وع�� 

لها بالوقوف  مّما �سمح وا�جهوي ع�� املستوى الوط�ي ذا مصداقية والدراسات وترك�� نظام معلومات 
كما . من حسن استشراف ا�حاجيات ا�حينية واملستقبلية و�مّك��اع�� واقع التجه��ات الطبية وطبيع��ا 
الهيا�ل استشار�ة وتدعيمها با�خ��اء وتطبيق  إ�� جانب قانونالة �ستد�� الوعع تفعيل الهيا�ل املؤّه 

 جرد التجه��اتتنظيم وزارة ال�حة وس��ها وكذلك �� مجال ما جاء بالنصوص القانونية �� مجال 

ع�� مستوى الهيا�ل ال�حية  ول�نؤ املسلة ءمساو  GMBHترك�� التطبيقة العمل ع�� �عميم و الطبية 
 .املتاحة ��ا الوظائف لاستغالحول 

 

حاجيات الهيا�ل ال�حية من ب تعّلقتضبط مرجعيات باسراع ة إ�� مدعوّ  الوزارة أّن كما 
عوان إدارة التجه�� ومركز الصيانة �� أتدعيم ت�و�ن و الفنية  خاصيا��ا وتحديدالتجه��ات الطبية 

 . إ�� ال�جان استشار�ة املؤهلة لذلك دون غ��هاعند اقتضاء وال�جوء املجال 
 

م��انية التنمية للوزارة بصفة وا�حة وجهة  أن �عكسع�� العمل ن يتع�ّ  ،ومن جهة أخرى 
والعمل ع�� اح��ام تنفيذها بما ال يدخل إر�ا�ا عند عملية  صة للتجه��ات الطبيةعتمادات املخصّ ا 

 . أخذ القرار

 

 لدىترك�� إجراءات مكتو�ة  يتعّ�ن ،عغرض تحديد املسؤوليات وعمان شفافية عمل ادارةو 
الصفقات وتطبيقها ع�� نحو يمّكن من عمان اح��ام القواعد ا�جاري ��ا العمل �� مجال إدارة التجه�� 

 مرتك�ي الضرور�ة �� شأناتخاذ اجراءات �� ومعاملة العارع�ن سيما املساواة ��  وال العمومية 
 .ل��مءومسا املخالفات
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 خاّصة �� ما يتعّلقة إ�� النظر �� وععية املركز الوزارة مدعوّ إّن الصيانة ف مجالا �� أّم 

ال�ي شابت لنقائص مختلف ا نتيجةتوازناته املالية  الختاللتبعا  ال�ي أصبحت مهددةديمومة �شاطه ب
�� مجال اختبار التجه��ات الطبية من دوره تدعيم إ�� العمل ع�� و التصرف فيه  تمجاال  مختلف

 الواردة�عميم استناد إ�� آرائه الفنية واملالية واخذ �ع�ن اعتبار التحفظات إم�انية خالل النظر �� 

 .وإجراءات تدخله وتوحيدهامختلف املتدّخل�ن وتحديد عالقته مع الصادرة عنه تقار�ر اختبار ب
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 رّد وزارة الصّحـة

 

 تعلق بتخطيط المشاريع وضبط الحاجيات وبرمجتهايفيما  -1

 

يتم توفير التجهيزات الطبية للمؤسسات الصحية على مراحل وتتولى إدارة 

الطبية الدراسات والتخطيط إنجاز مهام تخطيط المشاريع واإلحداثات الجديدة باألقسام 

والمؤسسات وضبط الحاجيات وبرمجتها وذلك بالتنسيق مع األطراف المتدخلة وهي 

 .المرحلة األولى من المراحل المذكورة

 

 األمر عدد(وقد تم في هذا السياق إحداث وحدة التنسيق مع اإلدارات الجهوية 

 1981 لسنة 793 والمتعلق بإتمام األمر عدد 2014 أكتوبر 24 المؤرخ في 2014 لسنة 3939

، وذلك للتنسيق بين )والمتعلق بتنظيم مصالح اإلدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية

اإلدارات الجهوّية للصحة ومصالح اإلدارة المركزية للوزارة قصد تحسين نسق متابعة 

كما تم إحداث فريق عمل على مستوى ديوان . إنجاز مختلف البرامج والمشاريع الصحية

األطراف المتدخلة في مجاالت متابعة المشاريع التنموية بقطاع الصحة  الوزير يضم كل

وتهدف هذه اإلجراءات إلى . والمشاريع المعطلة والمشاريع المنجزة وغير المستغلة

اإلسراع في توفير التجهيزات والمعدات والموارد البشرية الالزمة لدخولها حيز االستغالل 

ت االستشفائية من خالل إدارة المخطط العقاري وإلى مزيد إحكام التصرف في المؤسسا

الذي يتم إعداده انطالقا من المشروع الطبي وذلك باعتبار المخطط المذكور األداة المثلى 

 .للمتابعة الفنية والمالية

 

وستعمل الوزارة في هذا المجال على إنجاز مشروع أمر تنظيمي جديد إلعادة 

الدراسات والتخطيط بالنظر للدور اإلستراتيجي المناط الهيكلة وإعطاء موقع متميز إلدارة 

 .بعهدتها خاصة في مجال التخطيط اإلستراتيجي للقطاع الصحي واستشراف حاجياته

 

 فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع والصفقات العمومية -2
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ستعمل وزارة الصحة على إعداد جرد للمعدات البيوطبية واإلستشفائية المنقولة 

وغير المنقولة وهو هدف من األهداف ذات األولوية التي تم ضبطها في المشروع السنوي 

حيث سيعمل مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية  2016لميزانية وزارة الصحة لسنة 

ة على القيام بهذا الجرد حتى يتم العمل على تجديد التجهيزات واإلستشفائية لوزارة الصح

 .الطبية بناءا على بيانات موضوعية وفنية

أما بالنسبة إلعداد المرجعيات فقد تم تفعيل اللجان الفنية المختصة لمراجعة 

المواصفات الطبية وإعداد نماذج مرجعية لمختلف االختصاصات لتحديد التجهيزات 

 ).جامعي، جهوي ومحلي(األقسام حسب المستويات  الضرورية لمختلف

 

ا في التقرير التخاذ هاذكر تمّ  وستقوم وزارة الصحة على مراجعة الملفات التي

 .اإلجراءات الالزمة وذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل

 

 فيما يتعلق بصيانة التجهيزات واختبارها -3

 

البيولوجية الطبية واإلستشفائية وهو يتولى مركز الدراسات الفنية والصيانة 

 .مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية اإلشراف على وظائف الصيانة وتنسيقها

 

 مؤشرات أنشطة المركـز
  

بعد التراجع الملحوظ في السنوات السابقة شهدت أنشطة المركز والمراكز الجهوية 

 حيث ارتفع عدد التدخالت من، 2013 تطورا مقارنة بسنة 2014 سنة         التابعة له في 

 :، تتوزع كما يلي  2014 في سنة 2507 إلى 2013 تدخال في سنة 2011

 

 .تدخال 1349 إلى 1218 من: مركز تونس  -

 .تدخال 531 إلى 387 من: المركز الجهوي للصيانة بقفصة  -

 .تدخال 225 إلى 145 من: المركز الجهوي للصيانة بصفاقس -

 .تدخال 312 إلى 261 من: بسوسة المركز الجهوي للصيانة  -
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ويعود التراجع النسبي في عدد التدخالت مثلما ورد بتقرير الدائرة إلى الظروف 

ورغم كل العوائق فإن المركز يسعى . االستثنائية التي شهدتها البالد خالل الفترة السابقة

 .باستمرار إلى تنمية قدراته الستجابة إلى حاجيات القطاع المتنامية
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 استجابة المركز لطلبات التدخل -

 

في إطار تطوير التوجهات اإلستراتجية ألنشطة المركز ومواكبة للتطور 
التكنولوجي الذي يشهده الميدان، اتجهت العناية إلى تدعيم مجاالت االختبار والدراسات 
والمراقبة الفنية للتجهيزات الطبية واإلنشاءات التقنية إلى جانب الصيانة العالجية 

وكخيار استراتيجي، تم التخلي بصفة تدريجية عن الصيانة الوقائية . تجهيزات البيوطبيةلل
لفائدة المصالح الفنية بالمستشفيات التي تم تدعيمها باإلطارات الفنية وتكوينها في المجال 

ويذكر في هذا السياق، أن مجاالت . ة هذا الخيار وجدواه على الميدانوذلك نظرا لفاعلي
لفنية والهندسة والصيانة وخاصة العالجية منها، قد شهدت جميعها تطورا واضحا المراقبة ا

 .2014 إلى سنة 2013 من سنة

 

ويسعى المركز إلى تنمية قدراته الفنية بدعم رسكلة األعوان وتكوينهم في مختلف 
، من المشاركة في الملتقيات والتظاهرات صات وذلك بتمكينهم كل في اختصاصهاالختصا
 .سواء على المستوى الوطني أو الدولي المختصة

 

 تطوير مجال المراقبة الفنية -
 

بهدف توسيع مجال المراقبة الفنية ودعم وسائلها، تم ضمن برنامج التعاون الدولي 
مع منظمة الصحة العالمية تنظيم دورة تكوينية بإشراف خبير مختص لفائدة أعوان المركز 

وقد أتاحت ). مفراس(راقبة آالت التصوير المقطعي والمراكز الجهوية للصيانة في مجال م
هذه الدورة للمركز استغالل آالت المراقبة التي تم اقتناؤها للغرض والقيام بالمراقبة الفنية 

جهاز تصوير مقطعي وذلك ضمن إجراءات القبول  12ومراقبة الجودة لما ال يقل عن 
 .2015الوقتي لهذه اآلالت التي تم اقتناؤها في سنة 

 

تعميم المراقبة الفنية لتجهيزات التصوبر المقطعي التي هي في إلى ويتجه المركز 
وقام المركز في سنة . طور االستغالل بمختلف المؤسسات الصحية وذلك بصفة دورية

بعملية تعيير آالت المراقبة لدى مكتب متخصص بالخارج توجت بتقديم شهادات في  2015
 .الغرض، وتم وضع برنامج لتعيير هذه اآلالت بصفة دورية ومستمرة

 

 مجـال الصيانــة -
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نظرا لتقادم بعض التجهيزات الطبية وفي انتظار تجديدها على مراحل، يتم 
فاع بها وذلك باستعمال بعض مكوناتها كقطع استغالل بعض التجهيزات التي زال االنت

غيار إلصالح التجهيزات المماثلة والتي مازالت في طور اإلستغالل إضافة لقطع 
وقد تعلق األمر على سبيل الذكر بقطع غيار لصيانة وحدات . الغيار التي يتم اقتناؤها

انة الوقائية معالجة األسنان التي تجاوزت فترة الضمان وبمستلزمات تنفيذ عقود الصي
 .التي ال تزال بعهدة المركز

 

 مجال اإلختبار والتقييم -

 

عمال بمقتضيات دليل إجراءات التصرف في الصيانة، ولضمان أكثر نجاعة 

لعمليات اختبار المعدات الطبية واإلنشاءات التقنية التي تتعرض ألعطاب طارئة، تم االتفاق 

استشارة المركز بصفة مسبقة الختبار هذه مع مختلف المؤسسات الصحية على ضرورة 

وتجدر اإلشارة إلى أن . المعدات قبل اإلذن لمصالح ما بعد البيع التابعة للمزودين بصيانتها

المركز يتولى إنجاز هذه االختبارات باعتبار تخصص األعوان ودرجة تكوينهم في الميدان، 

ماذج تقارير وبروتوكوالت مرجعية ومواكبة لتطور التقنيات في الميدان، يتم االستئناس بن

 .قالبة للتحيين

 

أما بالنسبة لتمثيل المركز في اللجان الفنية المتخصصة التي تتولى صياغة 

البطاقات الفنية المتعلقة بخاصيات التجهيزات موضوع برامج االقتناء، تم االتفاق مع 

ان من أعوان المصالح المركزية والجهوية على وجوب التعيين المسبق ألعضاء اللج

المركز، وعلى وجوب إدراج أسمائهم بمقررات إحداث اللجان المعنية، وعلى وجوب 

أن يدعم  توليهم مهام استالم التجهيزات على أساس عقود الشراءات ، وهو ما من شأنه

 .توحيد القرارات المتعلقة بنتائج االستالم وصيغة محاضر قبول المعدات

 

 التوازنات المالية للمركز -
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 ، تحسّنا في القيمة الجملية2014أبرزت نتائج التصرف في المركز وخاصة لسنة 

د، مقارنة بالمعدل السنوي العام للخمس سنوات .أ 900للخدمات المسداة والتي تجاوزت 

إال أنه رغم كل اإلجراءات وجلسات العمل المباشرة وأعمال . د.أ 850السابقة والمقدر بـ

ة لوزارة اإلشراف لضمان استخالص الديون الراجعة التنسيق مع المصالح المركزي

، وهي نسبة غير كافية سيتم % 51للمركز، بقيت نسبة استخالص المستحقات في حدود 

 .العمل على تحسينها

 

، عمد المركز إلى الضغط على النفقات، دون اإلخالل وحفاظا على توازناته المالية

 .% 2,8 يمثل نسبة 2014د خالل سنة .أ 13 بتدخالته مما ساهم في تسجيل فائض قدره

 

 التصرف في الفوترة  -

 

مراجعة بعض اإلجراءات المتعلقة بوظائف الفوترة مثل  ،2014 تمت بداية من سنة

إجراءات إصدار الفواتير وتوجيهها للمؤسسات الصحية المنتفعة بخدمات المركز، مما سجل 

وتتواصل مجهودات المركز لمزيد التحكم تطورا في القيمة الجملية السنوية لهذه الخدمات ، 

أما فيما يتعلق بعدم فوترة بعض الخدمات ، . في هذه الوظائف وإلكسابها مزيدا من الفعالية

فهي تتصل بخدمات المساندة الفنية أو إبداء الرأي حول بعض الملفات على سبيل االستشارة 

 .ة أو اإلدارات الجهوية للصحةوالتي يسديها المركز لفائدة مختلف مصالح اإلدارة المركزي

 

، وبقطع التي تضمنها التقرير النهائي وإذ تسجل مختلف النقائص واإلخالالت

النظر عن أعمال المتابعة الدقيقة التي ستنجز بالتنسيق مع هياكل المتابعة المختصة، فإن 

لتحسين الوزارة ستعمل، في إطار برامج التأهيل والحوكمة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

جودة التصرف في التجهيزات الطبية وللرفع من فعالية دور كل المتدخلين ولضمان االلتزام 

 .باألحكام القانونية والمقتضيات الترتيبية وقواعد حسن التصرف
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  منظومة غاز اـب��ول املسّيل 

 

وتتو�ّ�  وا�خزن والتوزيع �شمل منظومة غاز الب��ول املسّيل عمليات انتاج والتور�د والتعبئة
ادارة العامة للطاقة بالوزارة امل�ّلفة بالصناعة التنسيق ب�ن مختلف املتدّخل�ن �� هذه العمليات 

إدارة السالمة بنفس الوزارة ع�� متا�عة مدى تقّيد و�عمل . قصد عمان استمرار�ة ال��ود وال��و�د
 .ةللمنظوم املتدّخل�ن بمقتضيات السالمة

  

 %35ألف طن أي ما يمّثل  181حوا��  2013سنة  و�لغ انتاج املحّ�� لغاز الب��ول املسّيل ��
1TP0Fمعا�جة املكثفات من حجم اس��الك الوط�ي أّمنته �ّل من وحدة

(1)
P1T  بقا�س التا�عة للشركة التو�سية

مصفاة التكر�ر ببن�رت التا�عة و  )ألف طن 60(بنقطة بر�تش غاز  وشركة) ألف طن 81(للكهر�اء والغاز 
 املؤسسة التو�سية لس�شطة الب��وليةومجمع  )ألف طن 30(للشركة التو�سية لصناعات التكر�ر 

 . )أالف طن 10(باملعمورة وشركة إي�ي 

 

تأم�ن ة ا�حاجيات الوطنية، تتوّ�� الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر حصرّ�ا ولتغطية بقي
كما تتوّ�� هذه الشركة أيضا . 2013ألف طن �� سنة  331عمليات التور�د ال�ي بلغت كّميا��ا حوا�� 

 .بيع �ّل الكميات املنتجة محلّيا واملوردة إ�� شر�ات التوزيع

  

ئبا أو معبأ �� قوار�ر عن طر�ق الشركة الوطنية لتوزيع و�تم توزيع غاز الب��ول املسيل سا
و�ؤّمن وكالء التوزيع بوسائلهم . شر�ات خاصة و�� بوطاغاز وطوطال غاز وساغاز الب��ول وثالث

ا�خاصة توزيع قوار�ر الغاز تحت رقابة شر�ات التوزيع ال�ي �سند لهم منحا طبقا لتقسيم مناطق 
1TP1F�جغرا��التوزيع املنظم لصندوق التعديل ا

(2)
P1T . 

 

وتقوم الدولة بتحديد أسعار بيع غاز الب��ول املسيل بقرار مش��ك من الوز�ر امل�ّلف 
والوز�ر امل�ّلف بالتجارة يتعلــق بضبط أسعار املنتوجات الب��وليــة و�تعو�ض الفارق من   بالصنـاعـة

وثمن بيعها إ�� شر�ات الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر  قبل الدولة ب�ن سعر اقتناء هذه املادة من 
من �لف��ا  % 40علما وأّن ثمن بيع قارورة الغاز املسيل املخّصص لالس��الك املن��� ال يتجاوز . التوزيع
1TP2Fا�جملية

(3)
P1T. 

                                                           
 وال��و�ان والبوتان غاز غ�ّي �ستخرج منه عّدة غازات م��ا غاز الب��ول املسّيل  (1)
عن وتضبط طرق تطبيق حساب التعديل ا�جغرا�� بمقت�ىى منشور إداري صادر  1989سبتم��  23بمقت�ىى قرار من وز�ر اقتصاد الوط�ي املؤرخ ��   (2)

 .ادارة العاّمة للطاقة يحّدد مبلغ فوارق نقل غاز الب��ول املسيل ل�ّل والية
(3)

 .2011معطيات ادارة العامة للطاقة �� سنة   
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1TP3F % 90حوا�� ب 2013واستأثر حجم اس��الك املن��� من غاز الب��ول املسّيل �� سنة 

(1)
P1T  من

س��الك الوط�ي فيما يتّم اس��الك الكمية املتبقية باإلدارات واملؤسسات الصناعية مجموع ا 
  .والسياحّية أو �وقود للسيارات

 

د من مدى حرص املتدخل�ن ع�� استمرار�ة ال��ود وع�� اح��ام شروط السالمة وللتأّك 
حجم الدعم املوجه لهذه املادة، توجهت تدخالت الدائرة إ�� النظر �� أ�شطة  التحّكم ��وكذلك مدى 

وأفضت اعمال  2013و 2009انتاج والتور�د والتخز�ن والتوزيع خالل الف��ة املمتدة ب�ن سن�ي 
 .خزنهو غاز الب��ول املسّيل وتور�د الرقابّية إ�� مالحظات �عّلقت باألساس بإنتاج 

 

 

  

                                                           
(1)

 .معطيات ادارة العامة للطاقة  
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 املالحظاتأبــرز 

 

 نتاج غاز اـب��ول املسّيلإ -

 

        لم يمّكن التطّور امل�ّجل �� حجم انتاج الوط�ي لغاز الب��ول املسّيل الذي ارتفع من 

، من �غطية ا�حاجيات الوطنية % 30أي بنسبة  2013ألف طن ��  180إ��  2009ألف طن ��  138
       ظلت هاّمة بالّرغم من تراجعها خالل نفس الف��ة منليتواصل اّل�جوء إ�� تور�د هذه املادة بنسبة 

 .من اس��الك الوط�ي % 65إ��  %  71

 

�عطل إنجاز �عض صعو�ات ناتجة عن  غاز الب��ول املسيلكما عرف انتاج الوط�ي ل
منذ سنة  �� شأنهبالّرغم من استكمال الدراسات با�جنوب التو��ىي املشاريع ع�� غرار مشروع نوارة 

واملقدرة عند انطالقه  ومن أهمية هذا املشروع من حيث طاقة انتاج اعافية ال�ي سيوّفرها 2008
 .ألف طن 152بحوا�� 

 

طاقة حدودية إ�� ممشروع نقطة من توف�� كميات إعافية من ال��و�ان نظرا ولم يتّمكن 
خّلص من الغاز املنت  من خالل حرق ا�خزن املتوفرة باملشروع مما أّدى �� عديد املناسبات إ�� الت

 . لغاز الب��ول املسيّ ل لها للرفع من حجم انتاج املح��كميات �ان باإلم�ان استغال

 

التحّكم �� ال�لفة وهو ما  ع��ومن ناحية أخرى لم �ساعد غياب آليات متا�عة أعباء انتاج 
ارتفعت  حيثتّمت معاينته خاصة بمعمل معا�جة الغاز بقا�س لدى الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز 

 2013سنة  ادينار  942إ��  2009سنة  ادينار  411�لفة إنتاج الطن الواحد من غاز الب��ول املسيل من 
 .املكثفات وكمية الطاقة املس��لكة�سبب ارتفاع �لفة اقتناء وذلك  %129 فاقتأي بنسبة 

 

تذليل العراقيل ال�ي حالت دون دخول مشروع نوارة ح��  وإزاء هذا الوعع ينب�� العمل ع��
طة بما �ساهم �� التقليص من ال�جز �� تلبية قطاقة ا�خزن املتوّفرة بمشروع ن مناستغالل والرفع 

رساء اليات الكفيلة بالتحّكم �� �لفة إنتاج ا�حاجيات الوطنية من غاز الب��ول املسيل فضال عن إ
 .هذه املادة

 

 تور�د غاز اـب��ول املسّيل -

 

فضال عن ارتفاع اسعار العاملية لهذه املادة،  غاز الب��ول املسيل،واجهت عمليات تور�د 
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البنية التحتية للموا�ئ التو�سية  �ان لضعففقد  .�لفة الكميات املستوردة ��صعو�ات أّثرت 
التور�د قتناءات بالكيفية ال�ي تقّلص من �لفة برمجة اسل�ي ع��  ا�ع�اسوالنقص �� تجه��ا��ا 

 دوالر خالل الف��ة.م 1,030بلغت حوا�� ايا انتظار لتتحّمل الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر خط

�� ارتفاع  عن نفس امليناء من اميناءين عوعباستالم ال�حنات  نعي��تب  عّمافضال  2009-2013
  .دوالر.م1,138�لفة التور�د بحوا�� 

 

 ات املتاحة لهاام�ان ع�� أفضل وجهولم �ستغل الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر 

تكبدته ك�لفة إعافية بحوا�� ا ّم فضال عدوالر .م 6,195�� عدد ال�حنات وتوف�� مبلغ يناهز  للتقليص
دين بال��اماته خالل الف��ة نتيجة إخالل أحد املزّو  است�جالّيةباستشارات دوالر إثر قيامها .م 4,86

2009-2011 . 

 

وتو�ىي الدائرة باإلسراع �� وعع تصورات لتدعيم و�عز�ز فضاءات التخز�ن بما يمّكن من 
من حجم  التقليصو  استغالل ف��ة انخفاض اسعار لل��ّود بكميات أك�� من مادة غاز الب��ول املسّيل

 .خطايا انتظار

 

 خزن غاز اـب��ول املسّيل -

 

          ألف طن أي ما �عادل 28,350ال تتعّدى طاقة خزن غاز الب��ول املسيل املتاحة بالبالد 

ت�و�ن مخزون احتياطي من هذه يوما من اس��الك �� ح�ن تقت�ىي ال��اتيب ا�جاري ��ا العمل  16
ألف طن وهو ما من شأنه أن ال يضمن  50من اس��الك ع�� اقل أي حوا��  ااملادة �ساوي شهر 

 .استمرار�ة ال��و�د �� صورة حدوث طارئ 

 

منظومــة غــاز  ال�ــي تواجههــااساســية  اشــ�االتالــنقص امل�ــجل �ــ� طاقــة ا�خــزن، مــن ر ـتبــويع
و�ــالّرغم مــن تــداعيات هــذا الــنقص ع�ــ� تطــّور عمليــات انتــاج والتور�ــد، لــم يــتّم إنجــاز  .املســيلالبتـــرول 

      �ــــ� م��مجــــا إنجــــازه �ــــان مشــــروع بقــــا�س  تنفيــــذ اســــتثمارات إعــــافية لتــــدعيم طاقــــة ا�خــــزن حيــــث تــــأخر 

  .ألف طن 12بحوا��  بطاقة تقّدر  2013جوان 

 

حّ�ى ت�ون مطابقة للنصـوص ا�جـاري ��ـا العمـل تدعو الدائرة إ�� �عز�ز طاقة ا�خزن الوطنية و 
 .انقطاع ال��و�د من مادة غاز الب��ول املسيل قدر ام�انخطر بما �ساهم �� تجّنب  �� هذا املجال

 

 ز اـب��ول املسّيلاـغ الدعم املوجه  - 

 

د �� .م 577إ��  2009د �� سنة .م178ارتفع حجم الدعم املوجه لغاز الب��ول املسيل من 
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              مليون دوالر إ�� 173تور�د خالل نفس الف��ة من الرتفاع �لفة ال نتيجة باألساس  2013سنة 

 . ألف طن 511ألف طن إ��  473الوط�ي من  اس��الكمليون دوالر وارتفاع حجم  294

 

�� إثقال من دون وجه حق ستخدام غاز الب��ول املسيل املن��� �وقود للسيارات وقد ساهم ا
 2013-2010ألف طن خالل الف��ة  20حوا�� �� الغرض �اهل الدولة حيث بلغت الكميات املس��لكة 

إ�� وذلك نظرا د .م 13ما يناهز بإعافية ونقص �� موارد الدولة من اداءات دعم أعباء  ع��ا تترّتب
 .حسب وجهة استعمالهختالف �� قيمة الدعم و �� اداءات املوظفة ع�� غاز الب��ول املسيل ا 

 

اليات الكفيلة بالتحّكم �� تفاقم أعباء الدعم  باعتماداسراع  و�دعو هذا الوعع إ��
مز�د املوّجه إ�� غاز الب��ول املسيل املن��� وال�ي من بي��ا تدعيم �سبة الر�ط �شبكة الغاز الطبي�� و 

 .الطلب املتنامي ع�� هذه املادة اقتناء ال�خانات الشمسية بما �ساهم �� ا�حّد من ع��الت�جيع 
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I- غاز اـب��ول املسّيل إنتاج 

 

سالمة عمليات املعا�جة إنجاز املشاريع ذات العالقة و و غاز الب��ول املسّيل املحّ�� شهد إنتاج 
هذه املاّدة بالسوق  ع�� توف�� و �لفته و  انتاجتطّور حجم  �سقع�� سلبا التكر�ر، نقائص أّثرت و 

 .الداخلية

 

  تهو�لفانتاج �سق تطّور  - أ

 

نتيجة تراجع �شاط  2013-2009تقّلبات خالل الف��ة غاز الب��ول املسّيل عرف حجم إنتاج 
 ستغاللجديدة ح�� ا  مجامعدخول و  لشركة التو�سية للكهر�اء والغازاببن�رت و  التكر�ر مصفاة 

املؤسسة  مجمعو  2010 �� سنة بر�تش غاز وشركة الب��وليةاملؤسسة التو�سية لس�شطة  كمجمع
 .2011 سنة ��إي�ي  شركةو التو�سية لس�شطة الب��ولية 

 

ألف طن سنو�ا  30إ�� مستوى  2011�� مو�� سنة مصفاة التكر�ر ببن�رت فقد تراجع إنتاج 
عدم استعاد��ا لنسق إنتاجها العادي إثر نتيجة  2010ألف طن قبل سنة  50�عد أن �ان �� حدود 

 .د.م 6,5ناهزت �لفة ب 2011 إ�� جو�لية 2010 صيانة تواصلت من مارسالقيام �عمليات 
 

                إ�� 2009سنة �� ألف طن  89من  لشركة التو�سية للكهر�اء والغازاإنتاج  انخفضو 

ويعود . ألف طن 99مستوى  2010 بلغ ���عد أن  % 9 تجاوزتأي بنسبة  2013سنة �� ألف طن  80
لم يتجاوز  كما.الواردة من حقول غاز ا�جنوب ة املكثفاتتقّلص كمي إ�� األساسبهذا انخفاض 
�عكس سلبا ع�� ال��مجة الوطنية اهو ما و التقديرات السنو�ة من  % 80لهذه الشركة  انتاج السنوي 

1TP4Fوالبوتان ملاد�ي ال��و�ان انتاج الشهري شمل  انخفاض امل�ّجلأّن خاصة و  للتور�د

(1)
P1T  خالل الف��ة

لف��ات التقديرات  حجم هات�ن املادت�نلم يبلغ مستوى إنتاج حيث  2013و 2009املمتدة ب�ن سن�ي 
  .اشهر  34و اشهر  45 خالل امتدت ع�� التوا��

 

 للكهر�اء والغازلشركة التو�سية لالسنوي  الر�ح معّدل 2013-2009خالل الف��ة  ول�ن بلغ

�جلت  نسبةهذه ال فإّن  % 69 بلغتأي ما �عادل �سبة مردودية  بخصوص هذه املادة د.م 39,5
�لفة إنتاج  ارتفاعباألساس إ��  نتيجة 2013سنة ��  % 46,4 إ�� 2009سنة ��  % 71,8من  اعاانخف

أي ما  2013سنة �� دينار  942إ��  2009سنة �� دينار  411 منمن غاز الب��ول املسيل الطن الواحد 
 .�لفة اقتناء املكثفات وكمية الطاقة املس��لكة تنامي�سبب  % 130 ارتفاع بحوا���سبة  يمّثل

                                                           
 .  مواد ب��ولية �عت�� من امل�ونات اساسية لغاز الب��ول املسيل  (1)
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لشركة التو�سية للكهر�اء قا�س التا�عة إ�� ااملعا�جة بوحدة ب فيما يتعّلق بمعاي�� ا�جودةو 
  2013و 2012سن�ي  خالل�� هذا املجال متا�ع��ا ال�ي تم احتسا��ا و يتجاوز عدد املؤشرات لم  والغاز 

املتعّلقة  14001ان��ت صلوحية شهادة اعتماد إيزو كما  .امؤشر  34مؤشرا من جملة  14ما عدده 
 . يتّم تجديدها دون أن 2011 بنظام الّتصّرف �� ا�جودة منذ شهر أوت

 

اتفاقية  2008فيفري  26بتار�خ  لشركة التو�سية للكهر�اء والغاز اومن ناحية أخرى، أبرمت 
لل��ّود �غاز خاص  يحتوي �سبة " بر�ن�و"وشركة  املؤسسة التو�سية لس�شطة الب��وليةمجمع مع 

و �عت�� هذا السعر مرتفعا مقارنة �سعر اقتناء . هامة من البوتان وال��و�ان باعتماد سعر هات�ن املادت�ن
ل املعا�جة ال�ي تخضع إل��ا  املكثفات ل�حصول و�اعتبار أّن هذا  الغاز يخضع إ�� �ّل مراح. املكثفات

 . ع�� غاز ب��ول مسيل فإن �لفة إنتاجه تتجاوز �لفة إنتاج املكثفات

 

توف�� الشروط الّالزمة  ع�� لشركة التو�سية للكهر�اء والغاز حرص ا�ستد�� هذه الوععية، و 
�التا�� املساهمة �� و  �� �لفته التحكمتثمينه و و غاز الب��ول املسيل  من �فيع �� انتاج الوط�يلل�ّ 

 تجديدالقيام باإلجراءات الّالزمة قصد  جانب إ�� ذلكو  التقليص �� حجم الدعم املوجه لهذه املادة
مدعّوة إ�� مراجعة السعر  لشركة التو�سية للكهر�اء والغاز اكما  أّن  ."إيزو "شهادة ا�جودة العاملية 

بما من شأنه أن �ساعد ع�� الضغط ع�� �لفة انتاج " بر�ن�و"مع شركة املنصوص عليه باالتفاقية 
 .والرفع من املردودية

 

لشركة التو�سية للكهر�اء او  الشركة التو�سية لصناعات التكر�رتتعامل  ،وع�� صعيد آخر
الشركة ايطالية  تتوّ��و . �� هذا املجال واجبات الطرف�نيضبط حقوق و  �عاقديطار إدون  والغاز 

تزو�د وحدة املعا�جة  1986 سنةمنذ إ�شاء وحدة معا�جة الغاز بقا�س �� ستغالل النفط ال التو�سية 
ال��ّود مقابل غط ضمتوسط ال بالغاز لشركة التو�سية للكهر�اء والغاز لاولية للغاز بال��مة التا�عة 

�� الغرض تفاقية ادون إبرام ذلك و  �� اليوم 3ألف م 170 ��ابحو ) gaz lift et gaz fuel( ماد�يب لد��ا
عند حصول تأخ�� �� ال��و�د أو �غي�� �� اسعار أو ات سؤوليّ امل وهو ما من شأنه أن يحول دون تحديد

 . �� الكميات املسّلمة

 

مجمع مع �ّل من  الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر تان الّلتان أبرم��ما اّتفاقي لم تنّص و 
سة التو�سية لس�شطة مجمع املؤسو  شركة بر�تش غازسة التو�سية لس�شطة الب��ولية و املؤس

 الواجب اتالكمي ع�� 2011فيفري  03�� و 2010جانفي  27��  ع�� التوا��شركة  إي�ي الب��ولية و 
نتاج  والكميات ا  تقديراتب�ن به الفارق املسموح  وال ع��  �ن توف��ها يوميا من طرف املجمع

  .املستخرجة فعليا
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سة مجمع املؤسمع  ال�ي أبرم��ا الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر اّتفاقية  وأتاحت
أو ف�خها �� صورة  تفاقية جديدةابرام إإم�انية  لهذا املجمع شركة إي�يالتو�سية لس�شطة الب��ولية و 

عبط عدم و واحد  جانب منف�خ اتفاقية  إسناد إم�انية من شأنو  .م��ااقتصادية ا�جدوى  انتفاء
ال يضمن تزو�د البالد من مادة غاز الب��ول املسيل �� أحسن أن قتصادية طر�قة احتساب املردودية ا

  .الظروف

 

لشركة التو�سية للكهر�اء والغاز إ�� الذا تدعو الدائرة الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر و 
تحديد مسؤولية اطراف املتعاقدة ب بما �سمحمراجعة مضمون اتفاقيات املشار إل��ا أعاله 

 .وحقوقهم

  

 املعّطلة مشاريع انتاج - ب

 

إ�� أّدى �عّرض عدد من املشاريع الوطنية إلنتاج غاز الب��ول املسيل لصعو�ات �� انجاز 
تباطؤ �� �سق تطور انتاج املح�� من هذه املادة مّما أّدى إ�� ح�� استغالل  هذه املشاريع دخول عدم 

نقطة  ومن ب�ن هذه املشاريع مشروع نوارة ومشروع .التور�دب�لفة الذي يتيح اقتصاد �� ال�لفة مقارنة 
 .ووحدة معا�جة الغاز القديمة بقا�س

 

 مشروع نوارة -1

 

و�ر الغاز املتأ�ي من تطل 2008-2006ال�ي تّم إنجازها خالل الف��ة  اّوليةالدراسات  مّكنت
" حمودة"شروع يت�ّون من محطة ملتصور  من وععرخص استخراج الغاز با�جنوب التو��ىي امتيازات و 

 قّدرت �لفة هذاو  ،كذلك وحدة معا�جة بجهة قا�سقا�س و منطقة أنبوب لنقل الغاز إ�� و بال��مة 
نجازه عمن شراكة ب�ن املؤسسة التو�سية لس�شطة الب��ولية وشركة إي�ي إالذي �ان م��مجا  املشروع

 . مليون دوالر 1011بحوا��  ،ف.م.شركة  أو 

 

 ذلكو  ترك�� وحدة املعا�جة بتطاو�ن عوعا عن قا�س إقرار ، 2012أفر�ل  27بتار�خ تّم و 
ع�� ميناء لتصدير ال��و�ان ومخازن  هاتوّفر  إّال أّنه و�النظر لعدمجهة متساك�ي هذه ا� اتاستجابة لطلب

قرار يتطّلب الهذا  تجسيمفإّن  ،رئيسية للغاز الطبي��ووحدات �عبئة القوار�ر وشبكة  بوتانلل
وهو  % 13إ��  % 22من  املشروع مردودية�� انخفاض  و�نت  عنهد .م 600 ستثمارات إعافية  بحوا��ا

بالتمّتع  ف.م.أمطالبة شركة إنجاز هذا املشروع و املشاركة �� من إي�ي شركة  ا��حاب ما انجّر عنه
 . بامتيازات جبائية
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إبقاء املشروع ع�� صيغته او��  امل�ّلفة بالصناعةوزارة القّررت  ،2013و�� شهر مارس 
قصد وتحو�ل جزء من الغاز  ف.م.أ شركة و  املؤسسة التو�سية لس�شطة الب��وليةعمن شراكة ب�ن 

 هانجاز إ�لفة الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز  قّدرت ترك��ها بتطاو�ن عا�جته بوحدة جديدة يتمم

 . د.م 153بحوا�� 

 

مد وقابس ة وار حدتي نود ترك�� وعقوام برإ املؤسسة التو�سية لس�شطة الب��ولية�رمجت و 
ة حداث وبإحدص لخاوط الشراس اكر تعّدوأ 2014ي مال شهر خالت شركاث مع ثالب ألنبوا

تم و .ارةنوب نبوأبة حدوال هذهس��بط ي لذب ابالنسبة لسنبو ا�جيوطبوغرافّيةلدراسات او تطاو�ن 
املؤسسة التو�سية  و التو�سية للكهر�اء والغاز الشركة  ب�ن للتنسيقزارة لوى افي مستوع جتمااعقد 

وع مشرت كافة مكونام تماإللك وذ بتطاو�نص لخاء الجزاكامل ز بإنجا امل�ّلفة لس�شطة الب��ولية
 . ةلفترافي نفس  �شغيلهو  هانطالقن عمانوارة و

 

ألف طن ��  152بحوا��  سنوّ�ا املقّدر هذا املشروع و حجم انتاج املتوقع من  وفضال عن
عن و  2013 سنة �� التو�سية للكهر�اء والغاز الشركة نتاج إععف  يناهز الذي استغالل و  بداية

من غاز الب��ول املسيل طن  1�لفة إنتاج فإن  ،انتاج من مادة ال��و�انإم�انية تصدير فائض 
 .عن �لفة تور�د هذه املادة % 35بنسبة تقّل  التو�سية للكهر�اء والغازالشركة  نتاجإ بحسب

 

نتاج غاز الب��ول املسيل حيث أن �ل طن املحلية إل طاقة الد هذه املقار�ة أهمية تدعيم وتؤّك 
  أي ما �ساوي �� ا�جملة دينار �خز�نة الدولة 563دعم �� حدود  توف��  من يمكنإنتاجه محليا  يتّم 

تأخر عن خاصة  الناتجةقطاع املخزون ناالتقليص �� مخاطر  فضال عن وذلك�� السنة د .م 154
  .املوردة وصول أو تفريغ ال�حنات

 

 مشروع نقطة -2

 

ب�ن الدولة التو�سية واملؤسسة  2006سبتم��  15تّم إبرامها بتار�خ  يةاتفاق بمقت�ىى
مهّمة إنجاز وتمو�ل " بر�تش غاز"شركة لسند أ ،"شركة بر�تش غاز "طة الب��ولية والتو�سية لس�ش

تمكي��ا من امتياز جبائي الستعمال املّدخرات ال�ي �ّون��ا �� و  بنقطةاملسيل  الب��ول وحدة ملعا�جة غاز 
هذا املشروع يندرج عمن ا�شطة أّن اعتبار بإلعادة استثمارها " ميس�ار" بحقلإطار �شاطها 

 .الّصناعّية املنصوص عل��ا �� إطار مجّلة ��جيع استثمارات

 

 دوالر  مليون  100 مال قدرهبرأس  " ل ب ج -بر�تش غاز"تفاق ع�� ت�و�ن شركة وتم ا

شمل وحدة �الذي  التصرف �� املشروع "بر�تش غاز"أن تتوّ�� شركة و   % 100تملكه بر�تش غاز بنسبة 
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سة التو�سية املؤسإ�� ح�ن إحالة ملكية الوحدة إ�� مجمع معا�جة الغاز بنقطة والنقل بالشاحنات 
املؤسسة التو�سية لس�شطة تّم اّتفاق ع�� أن تتحّمل  كما. "بر�تش غاز"شركة لس�شطة الب��ولية و 

من  % 50 �سديدو " صدرععل"�لفة معا�جة الغاز املسيل املنت  ع�� مستوى امتياز من  % 50 الب��ولية
 . سنوات 7خالل  إ�� شركة بر�تش غازاستثمار  قيمة

 

                     إ��دوالر .م 100ارتفاعا من وحدة معا�جة الغاز بنقطة  شهدت �لفة مشروعو 

وال��و�ان  بوتانترك�� أنبو��ن لنقل ال أساسا �� إعافة عناصر جديدة تتمّثل �سبب دوالر.م 395,29
بما قيمته ألف طن  2,6بحجم إنجاز طاقة ا�خزن لهذا املشروع �لفة  أّن تبّ�ن قد و . وخزانات بقا�س

بحجم بقا�س شروع طاقة خزن غاز الب��ول املسيل م نجازإمرتفعة باملقارنة مع �لفة �عت�� د .م 215
أن تبّ�ن كما  .د.م 160 بلغتال�ي و  للشركة الوطنية لتوزيع الب��ولالتا�ع ) �� طور انجاز(طن ألف  12

                        بلغتال�ي و ال��و�ان و  بوتانلنقل البوصات  6قطر  انبو��ن ال�لم الواحد من نجاز إ �لفة

 ال�ي لم تتجاوز بوصة  24قطر  انابيب إنجاز مرتفعة باملقارنة مع �لفة  �انت بدورها دوالر ألف 519

 مشروع وحدة تطاو�ن��  بوصة 12قطر  أنبوب إنجاز مع �لفة كذلك و  مشروع نوارة ب  دوالر ألف 729

 .مليون دوالر 0,280 �انت �� حدودال�ي 

 

اعتمدت شركة بر�تش غاز  أّن  �� هذا الصدد املؤسسة التو�سية لس�شطة الب��ولية وأفادت
املدة الفاصلة  إذ أّن إلسناد انجاز هذا املشروع معيار املدة الزمنية إل��اء اشغال وليس عنصر ال�لفة 

و�ستوجب من  وج��ةبداية انتاج �عت��  تار�خو  شركة بر�تش غاز إل�شاء املشروعلال��خيص  ب�ن تار�خ
   .وقدرة تقنية عالية للوفاء بتعهداته ��ة ومعدات �خمةم�انيات �شر�ة كبإ املقاول 

 

الدولة التو�سية ب�ن  2011جوان  17اتفاقية امل��مة بتار�خ  تتضّمنومن جهة أخرى، لم 
إجراء الطرف التو��ىي �� املتا�عة و  وشركة بر�تش غاز حّق  املؤسسة التو�سية لس�شطة الب��وليةو 

ذه اتفاقية املرفق ��الصناعة امل�ّلف بوز�ر المكتوب  ول�ن نّص . الرقابة املسبقة ع�� تنفيذ املشروع
 اشهر  24�� إجراء رقابة الحقة ع�� املشروع �� غضون  املؤسسة التو�سية لس�شطة الب��وليةع�� حق 

لرقابة الالحقة ع�� بأعمال ا هذه الشركةلم تقم  2009مو�� أي �� طور انتاج  همن تار�خ دخول
ومن شأن هذا التأخ�� أن ال . شهرا 19بتأخ�� ناهز  أي 2013بداية من شهر جو�لية  نفقات املشروع إالّ 

�ساعد ع�� ا�حصول ع�� وثائق اثبات الّالزمة املتعلقة بف��ات �عيدة زمنيا ومن حماية حقوق 
املصار�ف املتعلقة ��ذا تواصل  أّن و  علما. املؤسسة عند حدوث نزاع أو عند ال�جوء إ�� التحكيم الدو��

املؤسسة التو�سية من شأنه أن يحول دون قيام  نتاجا طور  همن تار�خ دخول اشهر  24املشروع �عد 
 . ه املصار�فذبأعمال الرقابة الالحقة ع�� ه لس�شطة الب��ولية
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لس�شطة و�ان من اجدى التنصيص عمن اّتفاقية ع�� قيام املؤسسة التو�سية 
خاّصة  إجراء رقابة مسبقة ع�� املصار�فو  الب��ولية بمتا�عة تنفيذ مختلف مراحل إنجاز املشروع

من تخفيض ال�لفة  تمّكنت عندما تم �شر�كها منذ البداية �� إنجاز ومراقبة مشروع نوارةوأّ��ا قد 
 .مليون دوالر 1076  مليون دوالر إ�� 1425التقدير�ة لهذا املشروع من 

 

تدقيق  اتعمليقيامها � من خالل املؤسسة التو�سية لس�شطة الب��ولية بوسع�ان  اكم
�التا�� و دوالر للطن الواحد من غاز الب��ول املسيل  632املقدر بقيمة السعر املرج�� �� التخفيض 

                        ال�ي بلغت قيم��ا حوا��و  )ل ب ج/ بر�تش غاز(التخفيض من املبالغ ال�ي دفع��ا لفائدة 

  . 2013إ�� شهر نوفم��  2010خالل الف��ة من سنة   مليون دوالر 114,1

 

بر�تش غاز باإلمتياز ا�جبائي املتأ�ي من املدخرات امل�ونة ع�� تمتعت شركة ، أخرى  ومن جهة
الذي و  ا�خزن إعافة النقل بواسطة انابيب وترك�� طاقة بع املشروع يتوس حساب امتياز ميس�ار عند

 أّن  �� ح�ن مليون دوالر 243بما قيمته ) ل ب ج-بر�تش غاز(شركة �� رأس مال  ال��فيعتطلب 

19851T5Fلسنة  9من املرسوم عدد  17الفصل

(1)
1T  ال باستعمال احتياطي من املال �سمح بال��فيع �� رأس

لالتفاقية  5عدد ق��اح صياغة مشروع م�حق اتم ولتسو�ة هذه الوععية  .أجل إعادة استثمار
  .لم تتّم �عد املصادقة عليه" ل�اريأم"ا�خاصة برخصة البحث 

 

 قا� مشروع وحدة معا�جة اـغاز ب -ج

 

ستغالل وحدة معا�جة الغاز القديمة بقا�س التا�عة استغناء عن اال بقرار ال ع�� إثر اّتخاذ
تحديد مآل هذه الوحدة ��  عدمسّبب � ،2008فيفري منذ شهر لشركة التو�سية للكهر�اء والغاز ل
التسريع ��  يتعّ�نلذا  .نتيجة العوامل الطبيعية واملناخية وتد�ي قيم��ا املالية �اعدا�متقادم هتالك و ا

  .هذه الوحدة مآل �� شأناملناسب  القراراتخاذ 

 

 جة واـتكر�ر�املعا عملياتسالمة  -د

 

املتعلق بإجراءات فتح و  2006أكتو�ر  9خ �� املؤّر  2687خالفا ملقتضيات امر عدد 
الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز  لم تقم ،املؤسسات ا�خطرة أو املخلة بال�حة أو املز�جة واستغاللها

وحدة إنتاج غاز الب��ول املسيل ال�ي دخلت ح��  اخطار عند فتحدراسة  بإعداد 2014إ�� مو�� جوان 

                                                           
واملتعلق �سن أح�ام خاصة ��م البحث عن املواد  1985نوفم��  22بتار�خ  1985لسنة  93واملصادق عليه بالقانون عدد  1985سبتم��  14املؤرخ ��   (1)

 .الهيدروكر�ونية السائلة ة الغاز�ة و إنتاجه
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شهر  منذ عدادهإتّم الذي  مخطط الطوارئ الداخ�� ولم �شرع �عد �� تحي�ن 2008 سنةانتاج منذ 
الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر كما لم تقم  .سنوات 3�ّل  حيينهتالذي يتعّ�ن و  2010جوان 
  .بخصوص مختلف وحدا��ا املنتجة اخطاربإعداد دراسة  بدورها

 

تال�� هذه  لصناعات التكر�ر الشركة التو�سية ع�� الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز و  و�تعّ�ن
�عد صدور م�حق القرار املش��ك لوز�ر الداخلية والتنمية املحلية والوز�ر امل�ّلف الوععية خاصة 

بتحديد العناصر الدنيا الواجب توفرها �� دراسة املخاطر و �� املتعّلق  2010فيفري  20�� بالصناعة 
 .مخطط الطوارئ الداخ��

 

�سبب حوادث الشغل بوحدة معا�جة  العمل توّقفع عدد أيام اارتفلوحظ �� هذا املجال و 
 2013�� سنة  ايوم 515إ��  2009�� سنة  ايوم 181من لشركة التو�سية للكهر�اء والغاز لالغاز التا�عة 

1T6Fكما تطّور مؤشر وقوع ا�حوادث

(1)
1T  ولسّد النقص ا�حاصل ��  .576, إ�� 36,76خالل نفس الف��ة من

إ�� ساعات العمل الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز  ت�جأ من هذه ا�حوادثاملنجزة أيام العمل 
 .2013سنة �� ساعة  9847إ��  2009سنة �� ساعة  9576من   حجمها اعافية ال�ي ارتفع

 

العمل و  عدد حوادث الشغللم تتمّكن الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر من التحّكم �� و 
ع�� إثرها �� أك�� العمل ف وقّ ت 2012-2009خالل الف��ة  احادث 57م��ا حيث بلغ عددها  التقليصع�� 

و�عود أسباب هذه ا�حوادث باألساس إ�� عدم استعمال معدات ا�حماية ال�خصية بنسبة . من نصفها
استعمال سوء ا�حالة السيئة و و  % 13وحالة املوقع بنسبة %  17بنسبة  وا�عدام ا�حماية الالزمة % 28

 .% 9املعّدات بنسبة 

 

العمل ع�� مز�د تدعو الدائرة إ�� ، املهدورةالتخفيض �� أيام العمل لتال�� هذه ا�حوادث و و 
 .الّالزمةالسالمة قتضيات بمال��ام بضرورة اعوان واطارات تحسيس 

 

II- غاز اـب��ول املسيل ور�دـت 

 

�لفة  حالت دون التحّكم ��صعو�ات من عمليات تور�د غاز الب��ول املسيل إجراءات و �ش�و 
 .الذي تخّصصه الدولة لهذه املادةحجم الدعم  الكّميات املوّردة و��

 

 

 

                                                           
(1)

 .عدد ا�حوادث ال�ي نت  ع��ا أك�� من يوم راحة ع�� عدد ساعات العمل الفعلية خالل السنة 
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 عمليات اـتور�دجراءات و إ - أ

 

ممثل�ن عن الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر وعن  تضّم ال�ي تقوم �جنة برمجة الشراءات 
دون  بإعداد برنام  الّ��ّود، �شرف عل��ا الشركة الوطنية لتوزيع الب��ولو  بقية شر�ات التوزيع

 .بمحاعر جلسات ممضاة من قبل اطراف املتدخلة هأن يتّم توثيق دون و  إجراءات مكتو�ةاستناد إ�� 

اجتماعات  10من جملة  وحيدلم يحضر سوى اجتماع " ساغاز"لوحظ أّن ممّثل شركة التوزيع  كما
 . 2014إ�� جوان  2013عقد��ا الّ�جنة خالل الف��ة من سبتم�� 

 

ب��ام  ال��ّود واملبيعات  بمّد ادارة العامة للطاقةشر�ات التوزيع ال تل��م ع�� صعيد آخر، و 
متا�عة حركة ال��ّود ومخزون غاز الب��ول  �ي يتسّ�ى لها من �ل شهرالشهرّ�ة قبل اليوم ا�خامس 

 2013-2009أيام خالل الف��ة  5بلغ قد موافا��ا ��ذه املعطيات �� تبّ�ن أّن معدل التأخ��  حيث املسيل

الفارق ب�ن الكمّيات امل��مجة والكمّيات ال�ي ارتفع  إذضبط الدقيق ل��ام  ال��ّود ال مّما لم �ساعد ع��
 .شهرا  27 وشملت % 20إ��  املذ�ورةخالل الف��ة تّم ال��ّود ��ا فعلّيا 

 

ضبطه ادارة العامة للطاقة مع شر�ات التوزيع تال��نام  الشهري الذي  عوءع�� و 
بطلبات عروض  التكر�ر  الشركة التو�سية لصناعاتتقديرات انتاج املح�� من هذه املادة، تقوم و 

نتيجة لغياب هذه الشركة لم يتسّن لها إبرام عقود سنو�ة  غ�� أّن . إبرام عقود سنو�ةللتور�د و  دولية
شهرّ�ا وحسب اسعار العاملية " البوتان الّتجاري "من ماّدة تقوم بال��ّود إذ فضاءات الّتخز�ن ال�افية 

حيث  لهذه املادةالعال�ي  تبار املعّدل السنوي للسعر أفضل اسعار باعا�حصول ع��  دون وهو ما يحول 
 .مليون دوالر 32 ما يناهز 2013-2009خالل الف��ة  الفارق �� ال�لفةبلغ 

 

مادة غاز الب��ول املسّيل ع��  عن تور�دالشركة التو�سية لصناعات التكر�ر توقف  إثر ع�� و 
 اقتصرت عمليات ،لعدم توّفر خزان الستيعاب املنتوج املستورد ، نظرا2009 سنة ميناء بن�رت ��

 الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول تحّمل مّما انجّر عنه قا�سحلق الوادي و ءي ميناع�� تفريغ الّ�حنات 

خالل  بلغت مركز التعبئة ببن�رتإ��  حلق الواديمن مركز التعبئة ب هذه املادةل إعافية نقل ت�اليفل
 .د.م 1,08 حوا�� 2013 -2010الف��ة 

 

 2013-2009خالل الف��ة  الشركة التو�سية لصناعات التكر�رقامت من ناحية أخرى، و 
 وهو ما نت  عنه ميناءي حلق الوادي وقا�س معاب من غاز الب��ول املسّيل ألف طن 110باستالم حوا�� 

 يتم إفراغه ��الطن الواحد  عندوالر  9 نتيجة توظيف دوالر .م 1,138حوا�� بمنحة النقل �� ارتفاع 
  .ميناء إعا��
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من  2012 سنة �� �لفة النقل منذ ع�� صعيد آخر، و�الّرغم من توّفر إم�انية التقليصو 
�� منحة النقل عند طلب التخفيض  ع��  "نفطعمر"�� العقد امل��م مع املزود التنصيص خالل 

ع�� م�انية هذه ا �ستغل م ل التكر�ر الشركة التو�سية لصناعات فإّن  ،أك�� حجم�حنات ذات 
�حنة �� ح�ن �ان  93بتور�د غاز الب��ول املسّيل ��  2013و 2012قامت خالل سن�ي و أفضل وجه 

 .دوالر.م 6,195 يناهز � مبلغ �وتوف �حنة فقط 72  �� هاتجميع �ابإم�ا�

 

                بحوا�� �لفة شراء مادة غاز الب��ول املسيل  2013-2009كما ارتفعت خالل الف��ة 

1T7F�سبب خطايا انتظارم دوالر  1,03

(1)
1T عند تجاوز  الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر  تحمل��ا ال�ي

 .لتحميل أو التفريغ املنصوص عليه �� عقد السفرل املخّصص وقتال

 

تجه��ا��ا النقص �� البحر�ة و  ئلموا�ل ععف البنية اساسية�عود أسباب هذه ا�خطايا إ�� و 
ع�� قارب �حب  يتوّفرانقا�س ميناءي حلق الوادي و تبّ�ن أّن إذ كذلك إ�� كيفية تفريغ ال�حنات و 

 .باخرةع�� رصيف واحد ال �سمح بدخول أك�� من و ل�ّل م��ما وحيد 

 

من الكميات %  90مليناء حلق الوادي الذي يؤمن لذراع الّتفريغ ضغط الطاقة  أّن كما تبّ�ن 
تأخ�� �� ال ���سّبب هو ما يناء قا�س و طن بم 150  مقابلطن �� الساعة  100ال تتجاوز املوردة 

انارة باملوا�ئ البحرّ�ة  فضال عن ذلك حال ععف تجه��اتو  .بميناء حلق الوادي عمليات التفريغ
لتفريغ إ�� املوا�ئ التو�سية خارج ف��ات ا وصلت باخرة 41إذ ظلت ليال إرساء البواخر دون التو�سّية 

  .2013و 2009خالل سن�ي  يوما 11ما جملته دخول ملدة تجاوزت الظر تتناملمكنة 

 

ّم فإّن عمليات الّتفريغ تت باملوا�ئ،تخز�ن ال ءاترا لعدم  توّفر فضاظنو�اإلعافة إ�� ذلك، و 
عمليات إ�� ح�ن ان��اء من احتساب هذه ال�عليق  وهو ما ينت  عنهمباشرة �� خزانات املوّزع�ن 

 . املوّزع املوا�� استئنافها لفائدةالكّميات ال�ي �سّلمها املوّزع اّول قبل 

 

ومّما زاد من حّدة هذه الوععّية، أّن عملّية الّتفريغ تتّم �� أك�� من ميناء و بذلك فإّن 
وذلك فضال عن  تأخ�� إعا�� بامليناء اخرحد املوا�ئ ي��ّتب عنه أالتأخ�� امل�ّجل �� عمليات التفريغ ب

تواجد عند الذي تتطلبه إجراءات السالمة تفريغ مادة غاز الب��ول املسيل  إيقافالتأخ�� املنجر عن 
  .سفن لنقل املسافر�ن بامليناء

                                                           
 .2013انتظار إ�� حدود شهر ماي خطايا   (1)
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ولتحس�ن ظروف التور�د، يتعّ�ن �عز�ز فضاءات التخز�ن بما يمّكن من استغالل ف��ة 
�ّود بالكميات ال�افية من ماّدة غاز الب��ول املسّيل وترشيد مبلغ الّدعم املوّجه انخفاض اسعار لل�

 القيام من الضروري بات ميناءين، ع��  املستلمةال�حنات لتقليص من عدد عغرض او  .لهذه املادة
حلق الوادي املعنية ب�ّل من ميناءي  ل منطقة وتحديد قدرة خزن الشر�اتبدراسة دقيقة �حاجيات �

�ساعد ع�� التقليص من عدد من شأنه أن كما أّن اعتماد ع�� �حنات أك�� حجما . وقا�س
ال�حنات الراسية باملوا�ئ البحرّ�ة وع�� تخفيض الّضغط ع�� هذه املوا�ئ والتقليص من حجم 

 .خطايا انتظار

 املباشر باالّتفاق ،2009��  الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر �عاقدت  ومن ناحية أخرى 

                   بحوا��الّسوق املحّلية  تزو�دلتأم�ن  ةزائر�ج مؤسسة عموميةمع  ،موافقة سلطة اشراف�و 

إّال أّن هذا . 2011و 2009 ب�ن سن�يللف��ة املمتدة ذلك و من ماّدة غاز الب��ول املسّيل ألف طن  300
بلغ حيث �حنة  57�حنة من مجموع  29 بخصوص  2010سنة �� آجال الّتسليم املزّود لم يح��م 
أيام �� شهر  10يوما �� شهر فيفري و 14يوما �� شهر جانفي و 39 يوما من بي��ا 118عدد أّيام التأخ�� 

غرامات التأخ�� لعدم التنصيص عل��ا � املطالبةشركة التو�سية لصناعات التكر�ر لل يتسّن لم و  .د�سم��
 . الّشراءات ذات اثمان املتغّ��ةاملتعّلق بجراءات ا ملا ينّص عليه دليل خالفا بالعقد وذلك 

 

فضال عن ها حقوقعمان  ع�� الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر وال �ساعد هذه الوععية
 .انتظام ال��و�د بالسوق املحلّيةع��  ذلكا�ع�اس 

 

أن ت�ون البواخر الّناقلة ملاّدة غاز الب��ول املسّيل حاصلة  و�� نفس السياق نّص العقد ع��
vetting (1T8F(ع�� شهادة سالمة 

(1)
1T . البواخر مّما  ا الصنف منتوف�� هذب دائمااملزّود  ال��امإّال أّنه تبّ�ن عدم

 ت�جأالشركة التو�سية لصناعات التكر�ر  وهو ما جعل تأخ�� الّتسليم �� اجال الّتعاقدية سّبب ���
�لفة  ترّتب ع��است�جالّية ا ال��ّود بكميات من غاز الب��ول املسيل بصفةإ��  2011-2009خالل الف��ة 

  .دوالر.م 4,86حوا�� بإعافية 

 

هذا مع امل��م ف�خ العقد ب 2011�� فيفري  الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر وقامت
عقدا  2013رغم ذلك أبرمت الشركة �� سنة و . ا�حاصل لهاج�� للّضرر  ا�حصول ع�� دون املزّود 
 .2009دون أن يتّم تدارك النقائص ال�ي تضّم��ا العقد امل��م �� مع نفس املزّود  جديدا

 

 اـدعم املوجه ـغاز اـب��ول املسيل - ب
 

الفارق ب�ن سعر تور�د  �غّطي ينقسم الدعم املوجه لغاز الب��ول املسيل إ�� دعم غ�� مباشر
الستعماله �� إنتاج غاز  الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر النفط ا�خاّم وسعر اقتنائه من طرف 

                                                           
.�� البواخر الناقلة للمواد الب��ولية توفره شهادة سالمة تتضّمن ا�خصوصيات الفنية و التقنية و الطاقم الذي �ش��ط  (1)
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ثمن بالسعر العال�ي و غاز الب��ول املسيل الفارق ب�ن ثمن شراء  يمّثل باشرمدعم  إ��الب��ول املسيل و 
  .موّزع�نلل هبيع

 

           املباشر منغ�� رتفاع اسعار العاملية لبيع الب��ول ا�خام تطّورت قيمة الدعم ونتيجة ال 

د .م 135,83 من الدعم املباشر  ارتفع حجمفيما . 2013د �� سنة .م 30,94إ��  2010د �� سنة .م 3,47
     إ�� ارتفاع الكّمّيات املستوردة بحوا�� وهو راجع باألساس 2013د �� سنة .م 508,874 إ�� 2009�� سنة 

ارتفاع �� قيمة الدعم  ترّتب عنهتأث�� تقّلبات سعر صرف الّدوالر و ألف طن وارتفاع اسعار العاملّية  40
    .دينار 1086دينار إ��  321للطن الواحد من 

 

 قد شاب��ا وجه لقطاع غاز الب��ول املسيلمبلغ الدعم امل احتسابعملية  وقد تبّ�ن أّن 

نتاجه إيتّم  هذه املادةمن  اع�� أسعار التور�د �� ح�ن أّن جزء كّ��الاعتماد �� خاصة  تمّثلت نقائص
 باألسعار العامليةالشركة التو�سية لصناعات التكر�ر إ��  �يعهو  محليا ب�لفة تقّل عن أسعار التور�د

أي ما  2013 سنة �� د.م 35 بلغت أر�اح من تحقيق  الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز  وهو ما مّكن
 . من �لفة انتاج%  46�عادل �سبة 

 

، فإّن القازول�نو�اإلعافة إ�� ذلك و�الرغم من اختالف منظومات إنتاج ال��و�ان والبوتان و 
الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز تقوم بتحديد �لفة إنتاج مختلف هذه املواد بصفة جملية �� ح�ن 

 .متا�عة تطور �لف��ا والعمل ع�� تخفيضهاو احتساب �لفة إنتاج �ل مادة ع�� حده  اجدى�ان من 

 

وال�ي ت��امن مع عدم مسك الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر ومن شأن هذه النقائص 
�ستند إليه بالدقة املطلو�ة أن تحول دون تحديد الدعم املوجه لغاز الب��ول املسيل ملحاسبة تحليلية 

 .النفقات هذه ترشيد إعداد الدراسات الهادفة إ��عند 

 

الشركة من غاز الب��ول املسيل ب الطن الواحد �لفة إنتاج ارتفعت ،من ناحية أخرى و 
ارتفاع إ��  و�� �عزى باألساس%  129بنسبة فاقت  2013-2009خالل الف��ة التو�سية للكهر�اء والغاز 

طن من غاز  1إلنتاج  هاحيث تطّور مؤّشر اس��الكمن ال�لفة ا�جملية %  82تمّثل  ال�ي�لفة الطاقة 
و�ّجل مؤشر املردودية بوحدة معا�جة الغاز بقا�س  .% 7بنسبة الب��ول املسيل خالل نفس الف��ة 

نتيجة ارتفاع كمية ال��و�ان  2013�� سنة  %  86.57إ��  2009�� سنة  % 91.51  أيضا تراجعا من
 .الضائعة خالل عملية انتاج

 

قصد الضغط ع�� �لفة  ه املؤشراتالتحكم �� هذمز�د  العمل ع�� هذه الوععية�� دست�و 
علما وأّن تقر�ر البنك  املوّجه إ�� هذه املادة ترشيد الدعم بما �ساهم ��تحس�ن املردودية انتاج و 
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من مجموع الّدعم املوّجه لهذه  %  15العال�ي أشار إ�� أّن الّطبقات اقّل دخال ال تتمّتع سوى بـنسبة 
1T9Fمن هذا الّدعم % 22املاّدة �� ح�ن تتمّتع الطبقات ذات الّدخل املرتفع بنسبة 

(1)
1T.  

 

III- غاز اـب��ول املسّيل تخز�ن  

 

 ا�خزن وتجه��ات ععف طاقة املتعلقة بتخز�ن غاز الب��ول املسيل أساسا  النقائصشملت 
 .وحدات ا�خزن استغالل سالمة  �� الغرض فضال عننجاز عدد من املشاريع إ�عّطل و 

 

 طاقة ا�خزن  - أ

 

املتعلق  1991جو�لية  غّرةاملؤّرخ ��  1991لسنة  45من القانون عدد  13ينّص الفصل 
ت�و�ن مخزونات  املوّزع�نع�ن ع�� املكّرر�ن واملوّردين وامل��ّودين و يت"ه ع�� أنّ بمنتوجات النفط 

 2006ماي  3ؤّرخ �� املالصناعة امل�ّلف بوز�ر الكما نّص قرار ". احتياطّية ومسكها واملحافظة عل��ا 

 .خزونات احتياطية مساو�ة لشهر واحد من املبيعات بالسوق الداخليةامل ن ت�ون أع��  سالف الذكر 
يوما من اس��الك الوط�ي ملاّدة غاز الب��ول املسّيل  16ال تتجاوز ا�جملية  أّن طاقة ا�خزن أّنه تبّ�ن  إالّ 

�� ح�ن ال تتجاوز طاقة ا�خزن  ألف طن 51,631حيث يقّدر املخزون احتياطي القانو�ي ا�جم�� بحوا�� 
 .ألف طن 23,281ليصل بذلك النقص إ��  ألف طن 28,350

 

حتياطية ع�� تراب يقع توزيع املخزونات ا "القانون ع�� أّنه نفس من  15كما نّص الفصل 
مناطق البالد حيث ارتفعت  مختلف توّزعت بطر�قة متفاوتة ب�نغ�� أّن طاقة ا�خزن ". ا�جمهور�ة

كما أّنه . ا�جنوبيوما بمنطق�ي الشمال و  14 لم تتجاوز يوما بمنطقة الوسط و  20 إ��ستقاللية درجة ا 
املخزون  النقص ��و�استنناء مركز ا�خزن بحلق الوادي التا�ع للشركة الوطنية لتوزيع الب��ول فإّن 

  .التوزيعشر�ات انتاج و مراكز يخّص �ّل حتياطي ا 

 

يوما بالنسبة للشركة  14و�خصوص درجة استقاللية فىي لم تتجاوز �� أفضل ا�حاالت 
يوما بالنسبة ملركزي التعبئة ببن�رت وقا�س  13أّيام و 8التو�سية للكهر�اء والغاز وتراوحت ب�ن 

 التا�ع�ن للشركة الوطنية لتوزيع الب��ول وملركزي التعبئة بحلق الوادي التا�ع�ن ل�ّل من شرك�ي
 .لشركة ساغازبوطاغاز وطوطال غاز فيما تدّنت إ�� يوم�ن فحسب بالنسبة ملركز التعبئة التا�ع 

 

املتعّلقة ح�ام ا أّن مخالفة ع��  1991لسنة  45من القانون عدد  29نّص الفصل  قدو 
من القيمة الصافية من املعاليم %  10�عاقب بخطية تقدر بنسبة  يت�و�ن مخزون احتياط بضرورة

                                                           
 . ن.ت 82712عدد  - 2013نوفم��  -تقر�ر البنك العال�ي  (1)
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ملادة ال�ي يقع معاينة نقص �� مخزو��ا وذلك عن �ل م�� مكعب �� املستوجبة ع�� هذه ااداءات و
ه لم يتم منذ صدور أنّ  إالّ . أشهر 6الشهر و�ضاعف مقدار ا�خطية �� صورة التمادي �عد م�ىي أجل 

 .رغم ال�جز امل�ّجل �� طاقة ا�خزن  املعنيةالشر�ات ع��  تطبيق هذه الغرامات ،هذا القانون 

 

 ا�خزن  تجه��ات - ب

 

املتعّلق �شروط ترك�� ا�خزانات  2009أوت  8الصناعة املؤرخ �� امل�ّلف بوز�ر النّص قرار 
خزانات املكشوفة املركزة ه يتع�ن ع�� مستغ�� ا�أنّ ع�� استغاللها حتو�ة ع�� غازات مل��بة مسيلة و امل

جل يحدده الوز�ر امل�لف أذلك �� �غي��ها بخزانات مغطاة و  طن 250ال�ي تفوق سع��ا حاليا و 
تنطبق هذه اح�ام ع�� ا�خزانات و .  باملؤسسات املرتبة ع�� أساس برنام  عمل يقدم من قبل املستغل

رغم و إّال أّنه  .2019أوت  8سنوات أي  10املركزة قبل دخول القرار ح�� التنفيذ �� أجل ال يتجاوز 
           سعة جملية �ساوي  ذو  امكشوف اعشر خزان ة�خمسلوطنية لتوزيع الب��ول  الشركة اامتالك 

ة فامل�لّ لوزارة برنام  عمل لم يتقدتتوّل لم  �افإ�ّ ، بمركز �عبئة غاز الب��ول املسيل ببن�رتطن  1500
  .مغطاة بأخرى ا�خزانات هذه الصناعة لتغي�� ب

 

تا�عة م��ا ثالث  ،بحلق الواديباملنطقة الب��ولية  مكشوفة خزاناتأرعع استغالل �تواصل و 
 ثالث خزاناتم��ا باملنطقة الصناعية بقا�س  اخزان 12و، غاز طوطاللشركة  آخرلشركة بوطاغاز و 

الشركة ع�� ملكية مش��كة ب�ن خزانات  6و ثالث خزانات لشركة سودغازلشركة ساغاز و  تا�عة
دون تقديم أي برنام  عمل لتغي�� هذه  للكهر�اء والغاز الوطنية لتوزيع الب��ول والشركة التو�سية

  .بأخرى مغطاة ا�خزانات

 

الّرغم من أّن �عو�ض ا�خزانات املكشوفة بخزانات مغطاة ال يصبح �و ، ومن ناحية أخرى 
الشركة الوطنية من ، 2010جو�لية  29ف �� اشر سلطة ا طلبت  ،2019أوت  08من  بداية إجبار�ا إالّ 

بطاقة  بمركز �عبئة غاز الب��ول املسيل ببن�رتاقتصار ع�� استغالل ثالث خزانات  لتوزيع الب��ول  
 املركز �� س�� عمل اعطراب هذه الوععيةو انجر عن  .اخّزان 15من جملة طنا  240 �� حدودجملية 

تفريغ شاحنت�ن من غاز أّن و خزانات  5أن الضغط امثل لتعبئة القوار�ر ال يتحقق إال باستعمال  حيث
لتغطية ال�جز و . ساعت�ن يومّياستوجب إيقاف عملية �عبئة القوار�ر الب��ول املسيل لتعبئة ا�خزانات �

ارتفع عدد ساعات العمل اعافية للعمال القار�ن بنسبة بلغ  ،النات  عن �عطل س�� �شاط املركز
  .د.أ 35بقيمة  ��اقّدرت �لفو  % 45حوا��  2010نوفم��  إ��أوت  من الف��ة معّدلها خالل
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حالّيا أسطوال لتخز�ن غاز الب��ول املسّيل يت�ّون الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر  وتمتلك
مكشوفة  غ�� أّنه تبّ�ن أّن هذه ا�خزانات. طن فأل 6,5خّزانات �سعة إجمالية تقّدر بحوا��  6من 

ليست محمّية بالقدر ال�ا�� حيث أظهرت دراسة املخاطر اّل�ي أجر��ا م�اتب دراسات متخّصصة أّن و 
أّ��ا  �شّ�ل خطرا ع�� البيئة الّ��اتيب ا�جاري ��ا العمل و الّتشاريع و مع  تتطابقهذه ا�خّزانات ال وععية 

 .ورة ملوقع املصفاةلكثافة الّس�انية ملدينة جرزونة املجااملتساكن�ن بالّنظر خاّصة إ�� او 

 

شركة مع الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز ال�ي أبرم��ا  ةاتفاقي ع�� صعيد آخر، تبّ�ن أّن و 
ال تتضّمن   شروط تخز�ن غاز الب��ول املسيلبحق العبور و  ال�ي تتعّلقو  2008د�سم��  15بتار�خ  ساغاز
الشركة التو�سية للكهر�اء توقيت إعالم و  جراءاتإو  هذه املادةحتساب الكميات املسلمة من اة طر�ق

تفاقية إخالل �� تنفيذ بنود امسؤولية �ل طرف عند حصول  عبطكيفية و النوعية بالكمية و  والغاز
 .التعبئة املتعلقة �غاز الب��ول املسيلانتاج و و �ل طرف �� ز�ارة مراكز التخز�نحق و 

 

بتار�خ شركة سودغاز مع الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز ال�ي أبرم��ا لم تنّص اتفاقية و  
وتار�خ  عبور السعر بحق العبور وشروط �سليم غاز الب��ول املسيل ع��  ةقتعلّ امل 2007جوان  06

  .خالصا�آجال  عدم اح��امخطايا التأخ�� �� حال ستخالص و وآجال وكيفية ا الفوترة 

 

صا�ح ملماية ح الّنظر �� مضمون هذه اتفاقيات بإعادة وتو�ىي الدائرة �� هذا اطار
 .ستمرار�ة عمليات ال��ّودال تأمينا و الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز 

 

لشركة الوطنية ل بقا�س تا�عة خزانات استغالل الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز  وّ��تتكما 
تعبئة بقا�س التا�ع الد مركز ���وتقوم بو دون مقابل و �� الغرض اتفاقية إبرام دون  لتوزيع الب��ول 

اسراع ��  وهو ما �ستد�� عباءا دون فوترة  �غاز الب��ول املسيل لشركة الوطنية لتوزيع الب��ولل
  .تحّدد ال��امات وحقوق الطرف�ن �� الغرضإبرام اتفاقية 

 

 ب�لفةإنجاز مشروع  الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر برمجت ،ا�خزانات�� إطار تجديد و

طن  120سعة � آخرخزان و ل�خزان طن  600سعة � ةمغطا خزانات 5أساسا من  �ون يتد .م 23,763
 2012مارس  غّرة�� مع املزّود تم توقيع العقد و  .طابقة للمواصفات التو�سيةاملغ�� للمواد مخّصصا 

 اشهر  26 مرور وإثر إّال أّنه .2014أوت  غّرةشهرا أي بتار�خ  29إنجاز هذا املشروع خالل أن يتّم  ع��
�� مو�� جوان  الّ إأشغال البناء نطالق �� ولم يتم ا  % 50 انجازلم تتجاوز �سبة  ،عن بداية اشغال

ع�� الدراسات الهندسية وملف الّطبقة  الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر  نتيجة عدم موافقة 2014
  .2013�� ح�ن �ان من املف��ض انجاز هذا املشروع �� جوان  اساسية
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بطاقة خزن تا�عة للشركة الوطنية لتوزيع الب��ول خزانات بقا�س إ�شاء �خصوص مشروع و 
يف��ض �� ح�ن  2014إ�� حدود شهر ماي من سنة  % 78 انجازلم تتجاوز �سبة تقّدم  ألف طن 12

 ��عقبت الثورة  اعطرابات ال�ي التأخ�� إ�� هذايعود و  .2013�� شهر جوان  جاهزةا�خزانات أن ت�ون 
 2012يوما �� سنة  208وتوّقفت اشغال  .يوما 206 توقف اشغال طيلة��  بت�سبّ ال�ي و  2011 سنة

إ�� ح�ن تقديم ملف ا�ختم ال��ائي لهذه �� املوعوع ال�جنة العليا للصفقات إبداء رأ��ا  رجأتأو 
ع�� ال��خيص لبناء  حصول ا�خ�� �� أ�سبب الت 2013�� سنة يوما  125كما توّقفت اشغال . الصفقة

 .املخّصصة للمشروع كذلك منع مصا�ح الديوانة دخول �عض املعداتخط انبوب و 

 

طاقة ا�خزن خاصة ملادة ال��و�ان املنتجة محّليا  ال��فيع �� دون هذا التأخ��  حالوقد 
علما وأّن  ال�ي تنتجها شركة بر�تش غاز بحقل صدرععل اتكميال�امل لل شبهاّل�جوء إ�� تصدير و 

 إنتاج من تخفيض �لفة 2013�� سنة  �ا�ّك م لهذه املادة قدالشركة التو�سية للكهر�اء والغاز استعمال 

 .ألف دوالر 463 حوا��بغاز الب��ول املسّيل 

 

 مع مش��كة مشاريع دراسة املخطط ا�حادي عشر للتنمية إنجازتضّمن  وع�� صعيد آخر،

ه لم نّ إّال أ. التو�سية ا�جزائر�ة ا�حدودية املناطق �� �عبئة ومركز خزن  طاقات إلحداث الطرف ا�جزائري 
 .املشاريعهذه  إلنجازهذه الدراسات و�التا�� ال توجد تصورات  إعداديقع 

 

 وحدات ا�خزن استغالل سالمة  -ج

 

متطّلبات السالمة وم��ا عرورة إجراء اختبار يخضع استغالل وحدات ا�خزن لعدد من 
1T10Fهيدرولي�ي

(1)
1T  اختبار ا�حصول ع�� شهادة قدير بالنسبة ل�خزانات الثابتة و سنوات ع�� أق�ىى ت 10 �ّل

لم الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز إّال أّنه تب�ن أن  .القرارات املعمول ��ا �� هذا املجالطبقا لسوامر و 
وحدة معا�جة الغاز بقا�س بال�ي �ستغّلها  الستةالكرو�ة تتقّيد ��ذه اجال بخصوص ا�خزانات 

الشركة الوطنية  �ّجلتكما . سنة 16 �نانزّ خ بخصوصختبار�ن اتجاوز املدة الفاصلة ب�ن آخر لت
 من شأنو  .يوما 995يوما و 545ب�ن تراوح  ننجاز هذا اختبار بخصوص خزان�إ��  تأخ��التوزيع الب��ول 
وهو ما ا املناطق املحيطة ��عا�جة بقا�س و املوحدة  مستغ��خطرا ع�� أن �شّ�ل هذه الوععية 

�� ستمرار لال  املطلو�ة للتأّكد من استيفاء ظروف السالمة الّالزمة �� إنجاز اختبارات الت�جيل �ستد�� 
 .ا�خزانات ستغاللا

 

                                                           
(1)

املتعّلق ب��تيب آالت إنتاج وخزن أو استخدام أنواع الغازات املضغوطة أو املميعة أو  1956د�سم��  14قرار وز�ر اشغال العمومية املؤرخ �� حسب   
 .الذائبة
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بإجراءات �سليم املنتوج  إعداد اتفاقية تتعّلق 2007تم �� شهر أوت ، من ناحية أخرى و 
الشركة التو�سية بقا�س لدى  سالمة ا�خزانات واملعدات املوجودة �� فضاء التخز�نوالصيانة و 

رئيس مركز التعبئة بقا�س التا�ع لهذه الشركة و ب�ن رئيس مركز غاز الب��ول املسيل للكهر�اء والغاز  
ب�ن تفاقية اهذه  برامإذين املسؤول�ن �� غياب تفو�ض له�تعّ�ن و  .لشركة الوطنية لتوزيع الب��ولل

 .ا�خاص املخّول�ن لذلكقبل الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول من و الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز 

 

IV-  اـتوزيعاـتعبئة و 

 

الوطنية الشركة  ع�� ملك 3م��ا  وحدات �عبئة لقوار�ر الغاز  8شر�ات التوزيع  لدى تتوّفر
 توتوّزع .شركة ساغازلتا�عة واحدة و غاز  وطوطالاغاز طبو  شركة�ّل من ل ووحدت�ن لتوزيع الب��ول

          % 17و%  29و%  44تباعا بنسبة  2013مبيعات هاته الشر�ات من غاز الب��ول املسيل �� سنة 

 . % 10و

 

توزيع غاز �غاز و ال�عبئة قوار�ر  بنشاط�عّلقت  نقائصالتوزيع وشهدت عمليات التعبئة و 
حساب التعديل ا�جغرا�� و السائب يارات وتوزيع غاز الب��ول املسيل الب��ول املسيل �وقود للس

 .التوزيعالتعبئة و  عمليات تصار�ح �سبة مبيعات الغاز املن��� وسالمةو 

 

 غاز اـ�شاط �عبئة قوار�ر  -أ

 

فائضا  2013و 2010 سن�ي الف��ة املمتدة ب�نخالل الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول  �جلت
 كمياتباألساس إ��  نتيجةد .م 2,168�قيمة طن و  7777�� مخزون غاز الب��ول املسيل يقدر بحوا�� 

غاز �� التراوح معدل بقايا قد و  .�� القوار�ر ال�ي ترجع لشر�ات التوزيع املتبقيةغاز الب��ول املسيل 
قارورة تّم  4196�حوا��  غرام 474غرام و 239ب�ن  2013-2010الف��ة خالل كغ  13القوار�ر ذات سعة 

 .قبل �عبئ��اوز��ا سنوّ�ا 

 

��  �� هي�ل أسعار مادة غاز الب��ول املسيل لشر�ات التوزيع �ستد�� الوععية إعادة الّنظر و 
عند التعبئة يتضّمن منحة عياع هذا الهي�ل  أّن خاصة و  اّتجاه ترشيد حجم الدعم املوّجه لهذه املادة

وأّن مصا�ح وزارة املالية بإم�ا��ا حصر الفائض �� املخزون ال�ي  دينار للطن الواحد 1.463بقيمة 
 .تحققه شر�ات التوزيع
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لبنود و  سالف الذكر 1991لسنة  45لقانون عدد خالفا ملقتضيات او ، ع�� صعيد آخرو 
1T11Fا�جزائري  ا�جانب ا�جانب التو��ىي و  ب�ن 2002جوان  19بتار�خ تفاقية امل��مة ا

(1)
1T،  الشركة لم تقم

من قبل شركة سوناتراك بالتثبت من جودة املواد املسلمة  2009منذ سنة الوطنية لتوزيع الب��ول 
 . لبيعلومن مطابق��ا للمواصفات التو�سية  قبل عرعها 

 

 توزيع غاز اـب��ول املسيل كوقود ـلسيارات -ب

 

القواعد الفنية لتجه�� و��يئة  2002سبتم��  04بتار�خ  2002لسنة  2016عبط امر عدد 
ألف  12بحوا��  2013�� سنة ي قّدر عددها �العر�ات ذات محرك �شتغل �غاز الب��ول املسيل وال

1T12Fعر�ة

(2)
1T. 

 

م��ا  16والية  15محطة موزعة ع��  26و�تّم تزو�د هذه العر�ات من خالل شبكة تت�ّون من 
وقد شهدت مبيعات غاز الب��ول املسيل . والبقية لشر�ات خاصة الوطنية لتوزيع الب��وللشركة اتتبع 

نتيجة  2013ألف طن �� سنة  20 إ�� 2010ألف طن �� سنة  32املشّغل للسّيارات انخفاعا من 
 �سبب أهمية الفارق �� السعر ب�ن الغاز املن��� ظاهرة استعمال الغاز املن��� �وقود للسّيارات تفاقم

. اجراءات الردعّيةععف وسائل املراقبة وو  )ل��/مي 698( غاز املشّغل للسّياراتالو ) ل��/مي 318(

 . % 50نخفاض بلغت اأك�� �سبة خالل نفس الف��ة، الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول  �ّجلتو 

 

تبلغ كمّية الغاز املستعمل �وقود للسّيارات عوعا عن  ،فر�ق الرقابةت او�حسب تقدير 
م��انية الدولة  وقد نت  عن ذلك تحّمل. ألف طن 20حوا��  2013-2010خالل الف��ة  اس��الك املن���

1T13Fد.م 13حوا�� ب قّدرتءات ااعا�� و النقص �� اد عافية �عنوان الدعمإعباء أل 

(3)
1T. 

 

ع�� سالمة املواطن�ن حيث �ّجلت مصا�ح ا�حماية  وخطور��ا هذه الظاهرة استفحالأمام و  
 2013-2009 خالل الف��ةقود للسيارات الستعمال قوار�ر الغاز املن��� �و حادث نتيجة  130املدنّية 

فإّن ادارة العامة للطاقة ��انية الدولة �عنوان الّدعم ملأعباء إعافية  فضال عن ما ي��ّتب ع��ا من
  .لهذه الظاهرةلتصّدي با الكفيلة جراءاتة ألخذ ا مدعوّ 

 

                                                           
تتوّ�� الشركة ا�جزائر�ة نفطال : الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر والشركة الوطنية لتوزيع الب��ول من جهة وسوناتراك و نافطال من جهة أخرى   (1)

 .كغ بثالث مراكز �عبئة با�جزائر و�يعه إ�� الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول13املسيل �� قوار�ر ذات سعة  �عبئة غاز الب��ول
 .ألف عر�ة 30حسب تقديرات ادارة العامة للطاقة ووفق الدراسة ال�ي قامت ��ا الغرفة املهنّية لشر�ات التوزيع  (2)
 % .3معّدل نمو سنوي لالس��الك بنسبة و�احتساب  2010اعتمادا ع�� معّدل مبيعات سنة  (3)
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04.36. ت.تحدد املواصفة التو�سية م ،من ناحية أخرى و  1T14F

(1)
1T  ا�خصائص املتعلقة �غاز الب��ول

ع��  ةحافظامل إ�� جانبسالمة محرك السيارة نجاعة و ال�ي تضمن  املسيل املزود ملحر�ات السيارات
 الّالزمة ختباراتجراء ا إتوّ�� تال  الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر أّن  إّال أّنه تبّ�ن .سالمة البيئة

 .ملواصفةهذه اللتثبت من مطابقة منتوجها ل

 

طابق للمواصفات التو�سية من املتوزيع وقود غاز الب��ول املسيل غ��  ينت  عنونظرا ملا قد 
 724أن الفصل الثا�ي من امر عدد ملصادقة ع�� هذه املواصفة خاصة و تدعو الدائرة إ�� ا ،أخطار
نّص واملتعلق بضبط أصناف املواصفات وطرق إعدادها و�شرها  1983أوت  04املؤرخ ��  1983لسنة 
أن الوثائق ال�ي تحتوي ع�� مواصفات تتعلق باملص�حة العمومية  والنظافة وحفظ ال�حة ع�� 

تضفي ال�ي املواصفات  ع�� صادقةملاوجو�ا إلجراءات وامن أو حماية ا�خاص واملحيط  تخضع 
 . الصبغة الزامية عل��ا

 

15قتضيات الفصل مل طبقاو الطاقة اس��الك ترشيد ��دف وع�� صعيد آخر، و  1T15F

(2)
1T  من

وزارة ال وّجهتاملتعلق بالتحكم �� الطاقة،  2004أوت  02املؤرخ ��  2004لسنة  72القانون عدد 
إ��  أخرى التنمية املحلية و وزارة الداخلية و إ�� مراسلة  2004سبتم��  17بتار�خ الصناعة امل�ّلفة ب

محطات لبيع غاز الب��ول  إسناد رخص إل�شاء بالتوّقف عن تطال��ما ف��ا التجارةامل�ّلفة بلوزارة ا
�عض ادارات  كما رّخصت .رخصت ببعث محطة بجر�ة أّن إدارة السالمةإّال  ،املسيل �وقود للسيارات

سالف الذكر ع��  2006لسنة   2687مر عدد ا  �� ح�ن نّص ببعث مثل هذه املحطات  ا�جهو�ة للتجارة
 .من مشموالت الوزارة امل�ّلفة بالصناعةهو خيص اأّن منح هذه ال�� 

 

 توزيع غاز اـب��ول املسيل اـسائب -ج

 

ألف  77من  انخفضتحيث  ،شهدت مبيعات غاز الب��ول املسيل السائب تراجعا م�حوظا
 انخفاضيعود هذا و . % 33 تناهزنسبة بأي  2013سنة �� ألف طن  52إ��  2009سنة �� طن 

 قيمة تنافسية كب��ة ا�عت�� ذ الذي تطور شبكة ر�ط املناطق الصناعية بالغاز الطبي��باألساس إ�� 

 .)الطن/دينار 1278 سعر البيع(مقارنة �غاز الب��ول املسيل الصنا��) الطن/دينار 374سعر البيع (

 

من غاز الب��ول املسيل السائب مقارنة ب�لفة إنتاج الواحد طن ال�لفة إنتاج رغم ارتفاع و 
لم  ،2013سنة  ��دينار  399الفارق تجاوز حيث  ،الغازالتو�سية للكهر�اء و شركة الالغاز الطبي�� ب

                                                           
(1)
 .غ�� مصادق عل��ا" املتطلبات و طرق اختبار –وقود غاز الب��ول املسيل ) "2001( 04.36.  ت.م 
الفنية يتم تحديد نوع الطاقة املعوعة والطرق واجال والشروط "ع�� أنه  2004لسنة  72من القانون عدد  15تنص الفقرة الثانية من الفصل   (2)

.الذي لم يتم �عد إصداره." لالستبدال بمقت�ىى قرار من الوز�ر امل�لف بالطاقة
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الب��ول املسيل غاز استبدال  مّكن منتمخطط مديري أو إس��اتيجية املشرف�ن ع�� القطاع  يتوّفر لدى
 .تأخ��ا �� �عميم شبكتهالذي �ّجل  الغاز الطبي��الصنا�� ب

 

مع �افة ا�حرفاء الذين  ال ت��م عقودا الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول أّن  أيضا تبّ�نو 
ا�حرفاء  مستحقات الشركة لدىتراكم  نت  عن ذلكقد و . ي��ّودون �غاز الب��ول املسيل السائب لد��ا

قابلة لالستخالص نظرا لقدمها أو الغ��  املستحقاتقيمة  2013�� ��اية سنة  ارتفعتالصناعي�ن حيث 
 .د.أ 241  إ�� حوا��للصعو�ات ال�ي يمر ��ا املدين 

 

الشركة الوطنية لتوزيع لدى  ارتفاع الذي �شهده النفقات املتعّلقة ��ذا النشاط أمامو 
و املز�جة  أحراسة املؤسسات ا�خطرة أو املخلة بال�حة املعلوم السنوي ملراقبة و م��ا خاصة   الب��ول

تحديد ال�لفة يمّكن من نظام محاسبة تحليلية  غياب�� �ي�ل اسعار وال��فيع �� هامش الر�ح � وعدم
 .ي�ون من الصعب تحقيق املردودية املرجوة من هذا النشاط نتاجلد ا�حقيقية 

 

 ا�جغرا��حساب اـتعديل  -د

 

خالل د .م 20.5قيمة ب جود �جز ادة غاز الب��ول املسيل و ملحساب التعديل ا�جغرا��  �ّجل
 تجاوزت د �� ح�ن.م 63من القيمة ا�جملية للمقابيض ال�ي بلغت  % 33نسبة أي ب 2013-2009الف��ة 

                  ��  % 26من  �سبته هذا ال�جز حيث ارتفعت قد تفاقمو  .د.م 83القيمة  ا�جملية للدفوعات 

أّثر سلبا ع�� حساب التعديل ا�جغرا�� ملجموع املواد حيث  مّما 2013سنة ��  % 39إ��  2009سنة 
 .2013سنة �� د .م 5.9إ��  2012سنة �� د .م 9.6انخفض الفارق ايجاعي من 

 

         بنسبة�� قيمة الدفوعات �حساب التعديل ا�جغرا��  ةإ�� الز�اد أساساويعود هذا ال�جز 

إيجاد  هذه الوععية ستد���و  .2013جوان  26بتار�خ %  10�نسبة و  2012فيفري  21بتار�خ  % 5
 . استن�اف الرصيد احتياطي لهذا ا�حسابا�حلول الكفيلة بمعا�جة 

 

د�سم��  9املؤّرخ �� اقتصاد الوط�ي �اتب الدولة للتخطيط و منشور عليه نّص  خالفا ملاو 
 إ��شر�ات توزيع الب��ول  بوجوب تقديماملتعّلق بكيفية تطبيق حساب التعديل ا�جغرا��،  1968

املقابيض املتأتّية من هذه  تن�يلاملتصّرف �� حساب التعديل ا�جغرا�� قائمة �� املبيعات الشهرّ�ة و 
خالل التن�يل عملّيات  ، تبّ�ن أّن من الشهر املوا�� 25ل يوم املبيعات لفائدة حساب التعديل ا�جغرا�� قب

حرم  لذلكونتيجة  .أشهر ةأرعع�� �عض ا�حاالت يتجاوز ل ايوم 35 هبلغ معّدلتأخ�� ب تّمت 2013سنة 
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الفر�ق توظيفها وال�ي بلغت حسب تقديرات �ان باإلم�ان حساب من العائدات البنكّية ال�ي هذا ا�
 . 2013سنة  ��د .أ 51 الرقاعي

 

ع�� تطبيق  1999أفر�ل  19املؤرخ ��  1999لسنة  894نّص امر عدد من ناحية أخرى، و 
 ال�ي قوار�ر للطن بالنسبة لل د 8,256 قيم��ااملعلوم ع�� اس��الك ع�� غاز الب��ول املسيل وفق �عر�فة 

يتعدى وز��ا  ال�ي  قوار�ر للطن بالنسبة د لل 44,700كغ واملعّدة لالس��الك املن��� و 13ال يتعدى وز��ا 
  .املعّدة الستعماالت أخرى كغ و  13

 

من املصّرح ��ا  2013-2009مبيعات غاز الب��ول املسيل خالل الف��ة  مقارنة خاللمن  تبّ�نو 
القائمة املقّدمة �� الغرض ملكتب و  ملتصّرف �� حساب التعديل ا�جغرا��لدى اقبل شر�ات التوزيع 

1T16Fستعمالا حسب وجهة املعتمدة ال��ائّية �� النسب  رق وافوجود  ،اداءاتمراقبة 

(1)
1T.  عمليات أفرزت و

 إ��املذ�ورة  الف��ة خالل ة ارتفعتماليّ  فوارق من قبل مصا�ح الديوانة  املنجزة �� الغرضتصفية ال
زاء هذه وإ. ع�� �اهل الّدولة لفائدة املوّزع�ن محمولة 2013د �� سنة .م 2م��ا   د.م 7.5حوا�� 

كشوفات ومعطيات شر�ات توزيع غاز الداءات مز�د التثّبت من يتعّ�ن ع�� ادارة العاّمة لآل  الوععية،
وهو ما من ملتصّرف �� حساب التعديل ا�جغرا�� لدى االب��ول املسيل ومقارن��ا باملعطيات املصّرح ��ا 

 . م��انّية الدولة مواردشأنه أن يمّكن من ال��فيع �� 

 

 اـتوزيع سالمة عمليات اـتعبئة و  -ه
 

 سالمة عمليات اـتعبئة -1

 

 الطوارئ  اتمخططو دراسة املخاطر �� تحي�ن سنوات  5الذي تجاوز فضال عن التأخ�� 
لم  ،إ�� الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول ةالراجع حلق الواديو  قا�سو  كز التعبئة ببن�رتار ملبالّنسبة 

جرد معدات التصدي إجراءات السالمة والوقاية و  ببن�رت يتضمن مخطط الطوارئ ملركز التعبئة
ل�حرائق ومواجهة ا�حوادث املختلفة وأدوات النجدة ومواقعها والت�و�ن والتأهيل �� ميدان السالمة 

وز�ر الداخلية لاملنصوص عل��ا �� م�حق القرار املش��ك  �رام  التمار�ن البيضاء الدور�ةوالوقاية و 
املتعلق بتحديد العناصر  2010فيفري  20التكنولوجيا املؤرخ �� ووز�ر الصناعة و نمية املحلية التو 

  .املرجعية لدراسة اخطار ومخطط الطوارئ 

 

                                                           
(1)
اداءات املؤهل وتتو�� ادارة العامة للمراقبة ا�جبائّية �سليم ثالث نظائر من �ل التصر�حات ال��ائّية املعتمدة �� التصفية ��  حسب مكتب مراقبة  

 رة العاّمة للديوانة و ادارة العاّمة للطاقة و الشركة التو�سّية لصناعات التكر�رجانفي ل�ل من ادا 31أجل أقصاه 
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وجوب سالف الذكر من  2006لسنة  2687من امر عدد  9الفصل  خالفا ملا نص عليهو 
ملخطط الطوارئ ّ�ا سنو املؤسسات املرتبة من الصنف اول بتمر�ن أبيض واحد ع�� اقل  قيام

بمركز التعبئة   2010 سنة منذلم تقم ��ذا التمر�ن الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول ، تبّ�ن أّن  الداخ��
 .املرتب كمؤسسة خطرة من الصنف اول بقا�س 

 

املتعلق و  2000سبتم��  12املؤرخ ��  2000 لسنة 1989امر عدد ملجلة الشغل و طبقاو 
عامال فأك��  40ال�ي �شغل املؤسسات املرتبة بالصنف اول و بضبط أصناف املؤسسات، يتع�ن ع�� 

نص قرار وز�ر و . كمسؤول عن السالمة املهنيةاملجال  متخّصص ���عي�ن مهندس أو تق�ي سامي 
20131T17Fسبتم��  16الداخلية املؤرخ �� 

(1)
1T متا�عة و باملؤسسات ا�خطرة ترك�� فر�ق سالمة  ع�� وجوب

 تّم يلم  إّال أّنه .السهر ع�� اح��ام قواعد السالمةراقبة الفنية والصيانة الدور�ة و امل متطلباتإنجاز 
بالّرغم من  2009مركز التعبئة بحلق الوادي منذ إ�شائه �� سنة عن السالمة املهنية بمسؤول  �عي�ن

ع�� عرورة اسراع  2012جوان  27 ��الشركة بداخلية من تأكيد تقر�ر الرقابة الو أهمية هذه ا�خطة 
 .بتدارك هذا اخالل

 

ال ال العديد من العّم  أّن  بحلق الواديمن خالل ز�ارة مركز التعبئة لوحظ  كما
 اتب�ن أن حوادث الشغل اك�� تواتر و  .احذية املناسبة لعملهمقفازات والوسائل الوقاية � يرتدون 

 ��ا�سب تجاوزت ال�ي اقدامثل �� إصابات ع�� مستوى ايدي وتتم 2013-2009خالل الف��ة املمتدة 

  .يوم راحة 261 نت  ع��ا منحمن مجموع ا�حوادث و  % 61

 

من  بما حلق الواديبمركز التعبئة بمسؤول السالمة  تعي�نبسراع ا  �تعّ�ن �� هذا الصددو 
 . ص من حوادث الشغلليتقالاملركز و ��ذا السالمة  شروط م اح��ا مز�د شأنه أن �ساعد ع��

 

مجلة السالمة والوقاية من أخطار ا�حر�ق والفزع  خالفا ألح�ام، و من ناحية أخرى و 
1T18Fانفجار بالبناياتو

(2)
1T ّع غاز الب��ول املسيل محطات ا�خدمات �جيل ال�ي توّز  تّم استغالليه ، تبّ�ن أن

أّن مراكز �عبئة غاز كما تبّ�ن . شهادة وقايةدون ا�حصول ع�� محطة  16للسيارات وال�ي يبلغ عددها 
 هذه الشركةتبادر  لمو  شهائد وقاية صا�حة تفتقر إ��  لشركة الوطنية لتوزيع الب��وللالب��ول املسيل 

خالفا بنية قبل تار�خ صدور املجلة امل اتحطامل بخصوصإعداد ملفات ل�حصول ع�� تلك الشهائد ب
 .2014مارس  2بالّرغم من أّن آجال التسو�ة حّددت بتار�خ من نفس املجلة  71ح�ام الفصل أل 

 

                                                           
 املتعلق بضبط تركيبة فر�ق السالمة و تحديد مهامه وشروط ترك��ه بالبنايات و الشروط الواجب توفرها �� افراد املؤهل�ن للعمل به   (1)
منه ع�� مستغ�� مختلف البنايات ا�خاععة ألح�ام  46وال�ي يمنع الفصل  2009مارس  02املؤرخ ��  2009لسنة  11ال�ي تّم إصدارها بالقانون عدد   (2)

 .هذه املجلة، استغاللها �ليا أو جزئيا، قبل أو دون ا�حصول من مصا�ح ا�حماية املدنية ع�� شهادة وقاية



179 

 

 وز�ر القرار بالشركة الوطنية لتوزيع الب��ول لم تتقّيد ، قوار�ر الغاز عمليات فرز  �خصوصو 
بمركزي  لغرضلإجراءات مكتو�ة  تتوّل وععحيث لم  2011مارس  25الصناعة املؤرخ �� ب امل�ّلف

ار�خ استحقاق املراقبة الدور�ة للتثبت من تتزّود �ل خط �عبئة بمركزي فرز م لو  قا�سحلق الوادي و 
عمال الفرز �� مجال املواصفات  ت�و�نع��  الشركة �عمللم  كما. قوار�ر الغاز �� عيوب من وجودو 

م لو  وفحص حدة بصرهم الذي يجب أن يتم سنو�ا ا�خاصيات املتعلقة بمراقبة قوار�ر الغازوالقواعد و 
 .الوسائل الالزمة �حسن س�� أعمالهمباملعدات و ب��و�دهم  تقم

 

 اتفاقية 2010�� شهر أفر�ل رادس ب��ول منطقة ب تنشطشركة  16 أبرمت ،ع�� صعيد آخرو 
إ�� عبط ال��تيبات طارئة �� إحدى املؤسسات و  تحدوث حاال  عنداملساعدة  تبادل��دف إ��  مش��كة
ذكر املراكز الثالث لتعبئة غاز يمكن اتفاقية  ��ذهاملعنية  الوحداتومن ب�ن . زمة لذلكالّال  املسبقة

لوحظ  إّال أّنه. شركة طوطالاغاز و طوشركة بو  الشركة الوطنية لتوزيع الب��ولالب��ول املسيل ل�ل من 
اون املش��ك ملنطقة رادس ب��ول التعسواء من قبل �جنة السالمة و  اتفاقية بنودتطبيق �عض  عدم

عدم التنصيص بمخطط الطوارئ لوحظ  من ذلك، .الشركة الوطنية لتوزيع الب��ولمن قبل كذلك و 
عدم و  الداخ�� ملركز �عبئة غاز الب��ول املسيل ع�� إجراءات التعاون املش��ك املضّمنة باالتفاقية

عدم و  املشارك�ن �� حماية املؤسسات اخرى  للعّمالاصابات ا�جسدية  لتغطيةإمضاء عقود التأم�ن 
 .من نفس اتفاقية 12القيام بتمر�ن أبيض مش��ك سنو�ا ع�� اقل وفق ما نّص عليه الفصل 

 

برام اتفاقية �عاون مش��ك مل�افحة ا�حرائق أو الطوارئ اخرى إعدم  ،�� نفس اطارتب�ن و 
نطقة امل بخصوص تّم  وتجدر اشارة أّنه. بن�رت واملنطقة الصناعية بقا�سباملنطقة الصناعية ب

الشركة الوطنية ب�ن �� هذا املجال إعداد مشروع اتفاقية  2013ماي شهر ��  ،الصناعية بجرزونة
شركة النقل ع�� انابيب والشركة التو�سية و  الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر و  لتوزيع الب��ول
 . سها �عدإمضايتّم  لم ديوان البحر�ة التجار�ة واملوا�ئملواد ال��ييت و 

 

ب لقيام بطلا 2013أفر�ل  24 ��الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول  أقّرتمن ناحية أخرى، و 
 14001 إيزو تنفيذ نظام التصرف �� املحيط وفقا للمواصفة عروض الختيار مكتب مختص لدعم و 

ن عدم وقوع املحيط وعماط��ا ع�� البيئة و سيطرة املؤسسة ع�� تأث�� أ�ش ال�ي ��دف باألساس إ��
 2014جوان شهر إ�� مو�� إال أنه و . ملستمر ألداء املؤسسةعمان التحس�ن اوتلوث للمحيط و حوادث 

 .املذ�ور  �� إعداد طلب العروضشركة لم �شرع ال

 

فإّنه يتعّ�ن ع�� الشركة الوطنية  نظرا �خطورة �شاط خزن و �عبئة غاز الب��ول املسيلو 
كذلك الس�� إ�� و  قا�ساتفاقيات �عاون �� �ل من منطق�ي جرزونة و  برامإباسراع  لتوزيع الب��ول



180 

 

��ا من التحصل ع�� شهادة ا�جودة املطابقة للمواصفات الذي سيمّك   إعداد نظام التصرف �� املحيط
 . 14001إيزو 

 

ملراقبة جديدة اتفاقية  برامإب الشركة الوطنية لتوزيع الب��وللم تقم  ،من ناحية أخرى و 
منذ للغرض  امل��مةان��اء مدة اتفاقية  بالّرغم من �احطا�مو  �استودعا�مو  �ابان�مالسالمة بمختلف 

 .2014شهر فيفري 

 

التا�عة من خالل اطالع ع�� تقار�ر ز�ارات مراقبة السالمة بمراكز التعبئة الثالث ن تب�ّ و 
 2012بتقار�ر سنة  ضّمنةاملالحظات امل جّل أن  ،2013و 2012لسن�ي لشركة الوطنية لتوزيع الب��ول ل

اختبارات الهيدرولكية  وتتعّلق هذه املالحظات خاصة �عدم إنجاز. 2013 سنة بتقار�ر  وردت أيضا
طبقا للفصل  2006سنة �� القانونية �خزا�ي الهواء املضغوط بمركز بن�رت الذي �ان يتعّ�ن إنجازها 

إعداد ال�جل القانو�ي وعدم ععدم و  1956د�سم��  14 ؤرخ ��من قرار وز�ر اشغال العمومية امل 13
عدم كذلك و  حلق الواديمراقبة صمام امان �خزا�ي الهواء املضغوط بمركز برمجة تفقد داخ�� و 

 . شهادة اختبار خزان الهواء املضغوط بمركز قا�ستوف�� امللف التق�ي و 

 

 سالمة عمليات اـتوزيع -2

 

إجراءات قواعد و  اح��ام �عضمحطات �جيل ال�ي توفر وقود غاز الب��ول املسيل  لم تتوّل 
1T19F�ا� خاصةا�السالمة 

(1)
1T .لوز�ر امل�ّلف لية والتنمية املحلية ولوز�ر الداخلخالفا للقرار املش��ك ف
مخطط عناصر املرجعية لدراسة اخطار و واملتعلق بتحديد ال 2010فيفري  20بالصناعة املؤرخ �� 

ة تأش�� غياب �جيل سوق احد و و عدم إعداد مخطط الطوارئ ملحط�ي �جيل جر�ة  لوحظ الطوارئ،
 الشروع ��الديوان الوط�ي ل�حماية املدنية وذلك قبل و الصناعة ب امل�ّلفة وزارةالإدارة السالمة ب

 .ستغاللا 

 

�خصوص بقية املحطات املرتبة من الصنف الثا�ي و ال�ي تحصلت ع�� رخصة استغالل و 
مخطط طوارئ إعداد دراسة مخاطر و ب إلزامهايتّم   فإّنه لم، 2006لسنة  2687قبل صدور امر عدد 

 .داخل املدن �� متواجدةمحطات �جيل توفر وقود غاز الب��ول املسيل  9 أّن و  خاصة

 

                                                           
املؤثرات ع�� املحيط و�ضبط أصناف الوحدات ا�خاععة لدراسة املؤثرات واملتعلق بدراسة  2005جو�لية  11املؤرخ ��  2005لسنة  1991امر عدد  (1)

واملتعلق بإجراءات املؤسسات  2006أكتو�ر  9املؤرخ ��  2006لسنة  2687امر عدد  -ع�� املحيط وأصناف الوحدات ا�خاععة لكراسات الشروط 
فيفري  20من وز�ر الداخلية و التنمية املحلية و وز�ر الصناعة والتكنولوجيا املؤرخ �� القرار املش��ك   -ا�خطرة أو املخلة بال�حة أو املز�جة و استغاللها 

 .واملتعلق بتحديد العناصر املرجعية لدراسة اخطار و مخطط الطوارئ  2010
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بما  2ب محطات خزن وتوزيع وقود غاز الب��ول املسيل من الصنف ترتّ  ،من ناحية أخرى و 
املؤسسات ا�خطرة أو املخلة بال�حة أو املز�جة ال�ي �شتمل ع�� أك�� من �شاط ترتب حسب  أّن 

أنه �ستوجب ع�� املؤسسات املرتبة  أعاله من القرار املذ�ور  2 الفصل �نّص و الصنف اع�� أل�شط��ا، 
سنوات من تار�خ  5صدور القرار �� صنف أد�ى أن تقوم بتسو�ة وععي��ا خالل املرخص لها قبل 

القصر�ن محط�ي خدمات �سيدي بوز�د و  ن أّن ه تب�ّ إّال أنّ . 2010نوفم��  15�� دخول القرار ح�� التنفيذ 
بوالية الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول محطة خدمات و ال�ي توفر لها شركة ساغاز غاز الب��ول املسيل 

 .  3ال تزال مرتبة من الصنف ،2006سنة قبل بن عروس املرخص لها 

 

�التا�� و   2الصنف  ��بطلب ترتي��ا  اتحطهذه امل�� �سو�ة ترخيص  سراعا  ذلكيستد�� و 
 .مخطط الطوارئ الداخ��طر و اخإعداد دراسة امل

 

��تيب آالت إنتاج وخزن ب املتعّلق 1956د�سم��  14من القرار املؤرخ ��  13كما نص الفصل 
�ل  ي�ختبار الهيدروليا  وجوب انجاز ستخدام أنواع الغازات املضغوطة أو املميعة أو الذائبة ع�� اأو 
 الوطنية لتوزيع الب��ولالشركة ن أن ه تب�ّ إّال أنّ . سنوات ع�� أق�ىى تقدير بالنسبة ل�خزانات الثابتة 10

سنة التأخ�� ليتجاوز  اخّزان 83بخصوص  املحّددةختبار �� اجال لم تقم ��ذا ا  اخزان 650ال�ي تملك 
 .اتخزان 6 بالنسبة إ��

 

 املراقبة -3

 

 1376من لشركة الوطنية لتوزيع الب��ول لز�ارات التفقد ل�حرفاء الصناعي�ن تراجع عدد 
إدارة السالمة شارة �� هذا املجال إ�� أّن تجدر ا و . 2013ز�ارة سنة  848إ��  2009سنة �� ز�ارة 

الصناعة كشفت عن وجود عدة إخالالت خط��ة �� السنوات اخ��ة تتعلق أساسا ب امل�ّلفة وزارةالب
النقائص ال�ي تّم الكشف ع��ا  و�ذكر من ذلك. �عدم ال��ام ا�حرفاء الصناعي�ن بمقتضيات السالمة

انفجار و  2009بمستودع لدى شركة الفوالذ أف�ىى إ�� قرار بإيقاف تزو�د هذا املستودع �� أكتو�ر 
وعدم توفر شروط  2013جانفي �� ) اغازطحر�ف لدى بو (بجبل الوسط  مصنع املبيدات ا�حشر�ة

قرار بإيقاف  أف�ىى إ��السائب �سهلول  السالمة والوقاية الضرور�ة بمحطة ال��ود �غاز الب��ول املسيل
 .2013جوان شهر �شاط هذه املحطة بصفة ��ائية �� 

 

ونظرا ألهمية هذه الز�ارات ال�ي تندرج �� إطار الرقابة الوقائية �� مجال السالمة املتعلقة 
الدائرة تدعو إ�� التكثيف �� عددها وذلك قصد معاعدة جهود إدارة  فإّن  ،�غاز الب��ول املسيل

 . السالمة بوزارة الصناعة �� هذا املجال
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                     املؤرخ �� 2000لسنة  134من امر عدد  52 الفصل عدد نّص  من ناحية أخرى،و 

مة بالسهر ع�� مواكبة واملتعلق بتنظيم وزارة الصناعة ع�� ت�ليف إدارة السال  2000جانفي  18
وتطبيق النصوص القانونية وال��تيبية املتعلقة باملؤسسات املرتبة و�السالمة الصناعية واملنجمية 

�� الغرض فضال واملتعلقة بالطاقة وذلك بالتعاون مع الهيا�ل والوزارات املعنية وع�� القيام بدراسات 
وال�ي �عت�� ذات خطورة عالية  1املؤسسات صنف  ثل�يأّن حوا�� إّال أّنه تبّ�ن  .مراقبة هذه املنشآت عن

خر آ يرجعمن بي��ا مؤسست�ن  2010خر تار�خ لز�ار��ا من قبل إدارة السالمة إ�� ما قبل سنة آ�عود 
  .سنوات 10 ملا يفوق  تار�خ لز�ار��ا

 

 2006أكتو�ر  9بتار�خ  2006لسنة  2687من امر عدد  27خالفا ملا نّص عليه الفصل و 

 الذي  الدف�� يحتو��ا بتحي�ن املعطيات ال�ي  2010لم تقم إدارة السالمة منذ سنة  ف الذكر سال
 .مؤسسة �عمل �� قطاع غاز الب��ول 1380رتبة  م��ا مؤسسة م 6230 يتضّمن

 

واملتعلق بتنظيم وزارة  2000جانفي  18املؤرخ ��  2000لسنة  134وطبقا لسمر عدد 
طر�ق فإّن ادارة الفرعية للسالمة الصناعية املخّولة تنظيمّيا ملراقبة املؤسسات املرتبة عن  الصناعة،

ملؤسسات من اأمام العدد الكب��  ليس بوسعهاأعوان  10ال�ي تت�ّون من مص�حة السالمة الصناعية و 
عدد ز�ارات املراقبة تقّلص كما . سنوات 3املرتبة إنجاز أك�� من مراقبة دورّ�ة ل�ل مؤسسة خالل 

 . 2013ز�ارة ��  150إ��  2010ز�ارة ��  250امليدانية للمؤسسات املرتبة من 

 

ال��خيص لهيا�ل املراقبة من ناحية أخرى، نّص كّراس الشروط ا�خاص بضبط مقاييس و 
ع�� أّنه يتعّ�ن ع��  2000فيفري من سنة  22املصادق عليه بقرار وز�ر الصناعة املؤّرخ ��  الفنّية

ذلك و مالحظ��ا هي�ل املراقبة إعالم املصا�ح املختّصة بوزارة الصناعة ب�ل خلل أو عدم مطابقة تقع 
ب�ن إدارة السالمة �� هذا الشأن إّال أّنه تبّ�ن غياب مراسالت  .أّيام من تار�خ املعاينة 3�� أجل ال يتجاوز 
 .أعالههيا�ل املراقبة الفنّية املشار إل��ا و بوزارة الصناعة 

 

ال ع�� إجراءات تمّك��ا من و البشرّ�ة ال�افية السالمة ع�� الوسائل املادّية و  ال تتوّفر إدارةو 
 هذه ادارة منن كّراس الشروط يمّك  بالّرغم من أّن نفساملراقبة الفنّية  حسن متا�عة تنفيذ مهّمات 

 .لهيا�ل املراقبةكذلك القيام �عملّية تدقيق هّمات و هذه املراقبة حسن تنفيذ بمالقيام أو اذن بالقيام 

 

إدارة السالمة التا�عة  طالبت �الّرغم من غياب إطار قانو�ي �� املجال،و  من جانب آخر و 
بضرورة إخضاع الشركة الوطنية لتوزيع الب��ول  2009جوان  06الصناعة بتار�خ ب امل�ّلفة لوزارةل

وتدعو الدائرة إ�� تقييم جدوى هذا ". أوندوس�وعي" اختبار سنة إ��  30ا�خزانات ال�ي تجاوز عمرها 
إلصدار إطار قانو�ي يتعلق باإلجراءات املستوجب اتخاذها بالنسبة ل�خزانات القديمة خاصة  اختبار 
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مصار�ف إعافية  ��ذا اختبار الذي يحّملها 2009منذ سنة تقوم  لشركة الوطنية لتوزيع الب��ولاوأّن 
 . عيوب ��ذه ا�خزانات كشف عن أيدون ال

 

لشركة التو�سية ليشهد نظام املراقبة الداخلية بوحدة معا�جة الغاز بقا�س التا�عة و 
�� إعداد برام  لهذه العمليات ظام �� القيام �عمليات الرقابة ونقائص تتعلق �عدم انتللكهر�اء والغاز 

ا بالنسبة لسنوات أّم  .الرقابة الداخليةتقار�ر إعداد برام  و  2013و 2011تم خالل سن�ي يحيث لم 
تراجع عدد ز�ارات املراقبة من و  % 61فلم تتجاوز �سبة تنفيذ برنام  الرقابة  2012و 2010و 2009

وجود اخالالت هامة ع�� مستوى  و�الّرغم من .2012سنة �� ز�ارات  5إ��  2009سنة �� ز�ارة  15
�سبة متا�عة النقائص ال�ي تم خالل نفس الف��ة لم تتجاوز  منظومة السالمة والصيانة وجودة املنتوج،

 . فعالي��اه أن يحد �ش�ل كب�� من نجاع��ا و وهو ما من شأن % 13 الرقابة رفعها ع�� إثر عمليات

 

عتصامات والغلق املتكرر للمنطقة الصناعية بقا�س أّدت إ��  غياب أفادت الشركة أّن ا و 
ه عدم انتظام  �� عمليات الرقابة الداخلية كما أن النقل إ�� نمن املراقب�ن الداخلي�ن مما انجر ع عدد

 .عدة وحدات أخرى للعديد من إطارات املصنع �ان لها تأث�� ع�� عمليات الرقابة الداخلية

 

ل��نام  رقابة سنوي الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز إعداد الوععية هذه �ستد�� و 
 .ا�حرص ع�� متا�عة التوصيات ومعا�جة النقائص ال�ي يتم الوقوف عل��او  هاز جنإبالتقيد و 

 

* 

 

*                 * 

 

أهمي��ا و لهذه املادة يكت�ىي قطاع غاز الب��ول املسيل أهمية حيو�ة نظرا للصبغة اجتماعية 
 ستعمل�بما أّن ثالثة أر�اع اسر التو�سية  �� حياة املواطن التو��ىي

إّال أّنه تبّ�ن . غاز الب��ول املسيل 
غياب إس��اتيجية أو مخطط مديري �� هذا املجال يمّكن من استخدام امثل لدم�انيات والوسائل 

د �� .م 178ارتفع من والذي هذه املادة املتوفرة بالّرغم من حجم الدعم املخصص من م��انية الدولة ل
 .2013د �� سنة .م 577إ��  2009سنة 

 

انجاز مشاريع انتاج وخاصة م��ا مشروع نوارة ع�� تقّدم لصعو�ات ال�ي �عرقل ولم �ساعد ا
�لفة هذه املادة مقارنة  ��مز�د ال��فيع �� انتاج الوط�ي من غاز الب��ول املسيل و�التا�� من التقليص 

وقد بات من . طن الواحدلل دينار  512حوا��  2013بي��ما �� سنة ب�لفة التور�د حيث بلغ الفارق 
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دعم  ح�� استغالل بما �ساهم �� املشاريع املعّطلة تذليل العوائق ال�ي حالت دون دخول  الضروري 
  .املح�� والتقليص من حجم الوارداتانتاج 

 

املؤسسة التو�سية لس�شطة خاصة م��ا و اطراف املتدخلة �� عملية انتاج  تدعو الدائرةو 
والشركة التو�سية لصناعات التكر�ر إ�� مز�د الضغط  التو�سية للكهر�اء والغاز الشركةالب��ولية و 

 .ذلك قصد تقليص حجم الدعم املوجه لهذه املادةال�لفة و عناصر ع�� 

 

 �� هذه املنظومة و�النظر إ�� ما تمثله طاقة ا�خزن ملادة غاز الب��ول املسيل من أهمية 

عرورة تدعو الدائرة إ��  انتظام ال��ّود من هذه املادة نوتأم�للتقليص من �لفة التور�د وحرق الغاز، و 
 .ب�ن ا�جهات والسهر ع�� حسن توزيعهادعم طاقة ا�خزن الوطنية 

 

ظاهرة عمليات توزيع غاز الب��ول املسيل لوعع حّد ل ع�� راقبةاملكما يتعّ�ن تدعيم 
أهمية اعباء ال�ي نظرا �خطور��ا ع�� سالمة املواطن�ن و  �وقود للسّياراتاستعمال الغاز املن��� 

 .تتحّملها الدولة �عنوان الّدعم

 

تقّيد عدد من املتدخل�ن �� عمليات انتاج والتعبئة  و�النظر إ�� عدمو�� مجال السالمة 
تدعو دائرة  ،املجال وا�خزن والتوزيع لغاز الب��ول املسيل لدجراءات وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل �� هذا

كما أّن إدارة السالمة التا�عة . �� الغرضالسالمة  متطلباتع�� توف��  ا�حرصاملحاسبات إ�� مز�د 
املتا�عة ومز�د العمل ع�� فرض املراقبة و والطاقة مدعوة إ�� التكثيف من عمليات لوزارة الصناعة 

 . اح��ام مقتضيات السالمة �� مجال غاز الب��ول املسيل
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 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم  ردّ 

  

يكتسي التزويد بغاز البترول المسيل أهمية بالغة على المستوى الوطني وذلك 

األساسية األسرية والتي ال تملك غالبا منتوجات بديلة عنها لسد باعتباره من المواد 

 ).التدفئةو التسخينو الطهي( استعماالتها األولية

 

وقد شهدت السوق خالل السنوات األخيرة بروز استعماالت أخرى غير أسرية 

لغاز البترول المسيل خاصة من قبل أصحاب الحرف والمحالت التجارية والصناعية 

ا لوحظ كذلك إقبال متزايد من طرف أصحاب السيارات التي تشتغل بغاز كم. الصغرى

على قوارير الغاز المنزلي عوضا عن التزود من  GPL Carburantالوقود  -البترول المسيل

 .محطات الوقود نتيجة التفاوت الكبير في سعر المنتوجْين

 

م أما على مستوى منظومة التزويد فهي تشكو من بعض النقائص التي ت

وقد شهد توريد وخزن ونقل وتوزيع غاز البترول . استعراضها بالتفصيل ضمن التقرير

المسيل ارتفاعا هاما في التكاليف أثقل كاهل المتدخلين وقلص من قدرتهم على االستثمار 

ر الطلب من جهة ولتأهيل منظومة الخزن والتزويد وتطوير البنية التحتية لالستجابة لتطوّ 

 .ة واإلنتاج من جهة ثانيةعلى مستوى السالم

 

على غرار (شهدت عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية لإلنتاج  ،باإلضافة لذلكو

) ألف طن بقابس لفائدة عجيل 12 ـنجاز طاقة خزن بإعلى غرار (والخزن ) مشروع نوارة

صعوبات في االنجاز نتيجة لألوضاع االجتماعية واألمنية االستثنائية خالل السنوات 

 .السابقة

 

بخصوص متابعة عمليات التوريد، فقد تم ضبط إجراءات من طرف المصالح و

المعنية بالوزارة لتيسير متابعة عمليات البرمجة وضمان نجاعتها وتم إدخال بعض 

 . ييرات على هيكلة وأساليب البرمجةالتغ
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ا فيما يخص حساب التعديل الجغرافي فسيتم النظر في نجاعة اإلجراءات الحالية أمّ 
 .                مع العمل على تكوين اإلطارات باإلدارة العامة للطاقة لمتابعة هذه العمليات
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 اـق��وان واملهدية واملنست�� بواليات املشاريع ذات اـصبغة ا�جهو�ة

  وسوسة 

 

 أولو�ات وتحديداملشاريع  عبطالمركز�ة العمل التنموي وتمك�ن ا�جهات من تدعيم  �� إطار
 اجراءاتجملة من ، 1989، اتخذت السلط العمومية بداية من سنة نجازهاإتنفيذها والسهر ع�� 

اعتمادات املرسمة بم��انيات الوزارات واملخصصة تحو�ل  تيبية تم بموج��ا إقرار مبدإوال�� القانونية 
املجالس الصالحيات  هذهمنح كما تّم .للنفقات ذات الصبغة ا�جهو�ة لفائدة م��انيات املجالس ا�جهو�ة

القانون و  1989من قانون املالية لسنة  77، وذلك بموجب الفصل الالزمة للتصرف �� تلك اعتمادات
امر عدد بموجب ألّول مّرة تم و . املتعلق باملجالس ا�جهو�ة 1989فيفري  4��املؤرخ  11 اسا�ىي عدد

 .واملشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة نوعية النفقاتعبط  ،1989مارس  24املؤرخ ��  1989لسنة  375

 

تضطلع بدور حيث  ،ةالنواة اساسية لهيا�ل التنمية ا�جهو� املجالس ا�جهو�ة�عت�� و 
           املؤرخ �� 11تو�� عمال بالقانون اسا�ىي عدد إذ ت يط وتنفيذ ال��ام  التنمو�ةتخطاس��اتي�� �� 

النظر �� �ل املسائل املتعلقة بالوالية �� امليادين اقتصادية  عالهأذ�ور امل 1989فيفري  4
املتدخل�ن �� إنجاز املشاريع ذات الصبغة ذلك بالتعاون مع مختلف و  ،واجتماعية والثقافية وال��بو�ة

 ا�جهو�ة للتنمية ومختلف املصا�ح ا�جهو�ة للوزارات وادارةا�جهو�ة للتجه��  ادارةع�� غرار �جهو�ة ا
 .اخرى 

 

        إ�� 2007من جانفي الرقابة املشاريع ال�ي تم تنفيذها خالل الف��ةأعمال شملت  وقد

لدائرة املحاسبات مرجع نظر الغرفة ا�جهو�ة  ،واملهدية واملنست�� وسوسة الق��وانواليات ب 2014جوان 
 2013-2007خالل الف��ة �� املجالس ا�جهو�ة ارععة إ املحالةالدفع اعتمادات إجما��  �لغو  .�سوسة
 ).د.م 4.071( من إجما�� اعتمادات املحالة ع�� الصعيد الوط�ي % 15 بما يقار د أي .م 601حوا�� 

من %  62حوا�� ب ال�حةو التعليم العا�� التجه�� و ال��بية و ات ستأثرت املشاريع التا�عة لوزار اوقد 
 .ل��ا أعمال الرقابةال�ي شم�جهات ل املحالة اعتمادات الدفعإجما�� 

 

 ذات الصبغة ا�جهو�ة املشاريعو�رمجة من حسن تخطيط  دّك ألت أهداف الرقابة �� التوتمثّ 
الصفقات امل��مة عية وشفافية و شر مادات املخصصة لها والتثبت من وإح�ام التصرف �� اعتم

ها بالصيانة تلك املشاريع و�عهدتنفيذ متا�عة كفاءة وفاعلية ا�جهات املتدخلة �� مدى  إلنجازها ومن
 .��اوصيان��ا و��يئ البنايات املدنيةإ�شاء ب ال�ي شمل��ا أعمال الرقابةاملشاريع  و�عّلقت.صالحوا 
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املجالس ن تمّك حالت دون صعو�ات أعمال الرقابة من الوقوف ع�� نقائص و نت مّك و 
و�علقت مالحظات . املرتقبةبلوغ اداء امثل وتحقيق اهداف  منا�جهو�ة ال�ي شملها الفحص 

تنفيذ �و إعداد الدراسات �و إحالة اعتمادات والتصرف ف��ا �و املشاريع و�رمجة خطيط بتالدائرة 
 .واصالحو�عهدها بالصيانة  تلك املشاريع استغالل�و  الصفقات املتعلقة ��اوإدارة  املشاريع
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 أبرز املالحظات
 

أفضت أعمال الرقابة ع�� املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة بواليات الق��وان واملهدية 
واملنست�� وسوسة إ�� الوقوف ع�� نقاط ععف ونقائص �علقت خاصة بتخطيط و�رمجة املشاريع 

ال�ي وقد حالت تلك النقائص . �� اعتمادات املحالة و�إعداد الدراسات وتنفيذ املشاريع و�التصرف
وتحقيق اهداف  املأمول دون بلوغ اداء يتعّ�ن ع�� املصا�ح املعنية وعع اصالحات الالزمة لتفاد��ا 

 إ��ا وفقا ملبداملرتقبة من دعم صالحيات املجالس ا�جهو�ة �� المركز�ة العمل التنموي وإدارة شؤو 
 .  التدب�� ا�حر

 

 تخطيط املشاريع و�رمجة تنفيذها -

 

السلط املركز�ة �� اعطالع بجميع الصالحيات املتعلقة بتخطيط و�رمجة املشاريع  استمّرت
تفعيل دور ا�جهة �� تحديد احتياجا��ا من  ولم يتّم  .ذات الصبغة ا�جهو�ة وعبط أولو�ات تنفيذها

 .ر �شأن منوال التنمية الذي يتما�ىى مع حاجيات ا�جهةاملشاريع واتخاذ القرا

 

 اـتصرف �� اعتمادات  -

 

مبالغ هامة من اعتمادات الدفع املحالة ل�جهات لف��ات طو�لة تّم الوقوف ع�� تجميد 
فمن . و�عطل تنفيذ العديد من املشاريع و�ان باإلم�ان استفادة م��ا لتنفيذ مشاريع أخرى  ءنتيجة بط

لم يتم  ،�جهات ال�ي شمل��ا أعمال الرقابةاإ��  2013-2007تمت إحال��ا خالل الف��ة  د.م601 جملة 
 %. 66خالل نفس الف��ة، أي بنسبة  د.م 400اس��الك سوى 

 

ت�لفة تقدير�ة دون  �� شأ��ا قد تّم ع�� عوءاملشاريع ورصد اعتمادات  إقرار وتبّ�ن أّن 
يف��ض الشروع �� إعدادها قبل صدور قانون ال��ام ، مما  نا��� ذلك ع�� دراسات أّولّية  اعتماد

كب��ة ب�ن قيمة اعتمادات املرصودة لبعض املشاريع والت�لفة ال�ي أسفرت ع��ا  فوارق ترتب عنه ظهور 
 .الالزمة عافيةا عتمادات ا �� تأخ�� التنفيذ إ�� ح�ن تخصيص  وهو ما �سّببطلبات العروض 

 

�� فتح اعتمادات التعهد ا�خاصة بالدراسات أدى إ�� التعاقد مع  تأخ��  كما �ّجل أحيانا
 .م�اتب الدراسات قبل فتح اعتمادات
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 إعداد اـدراسات -

 

م�اتب الدراسات ��  �عي�ن د.أ 800بالنسبة إ�� املشاريع ال�ي تفوق ت�لف��ا التقدير�ة  تّم 
 .رة املعمار�ة أو اختيار حسب امللفاتبدال من اعتماد طر�قة املناظ العديد من ا�حاالت �ش�ل مباشر 

 

مشاريع جديدة دون أن يتم إخضاع املواقع ال�ي أقيمت عل��ا للدراسات  تنفيذ و�ّجل
بتنظيم إنجاز البنايات املدنية مما ترتب عنه �� �عض  ةاملتعلق لل��اتيب خالفاا�جيولوجية وذلك 

 . شروع أثناء التنفيذا�حاالت إيقاف اشغال وإدخال �غي��ات جوهر�ة ع�� امل

 

 تنفيذ املشاريع -

 

ذات الصبغة ا�جهو�ة لفائدة  للمشاريعتحو�ل اعتمادات املخصصة  إإقرار مبدأحيانا  تّم 
 دون أنم��انيات املجالس ا�جهو�ة ونقل جزء من القرارات املتعلقة بالتصرف العمومي إ�� ا�جهات، 

ا ا�عكس سلبا ع�� لالزمة ملتا�عة تنفيذ املشاريع، مّم ي�حبه الدعم ال�ا�� بالوسائل املادية والبشر�ة ا
 .العمليات املتعلقة بمتا�عة ومراقبة تنفيذ اشغال

 

طول اجراءات مع ل عدم توف�� العقارات الالزمة إلقامة املشاريع قبل البدء �� تنفيذها مثّ و 
 أّدى امّم د من املشاريع املتعلقة بتخصيص ارا�ىي أهم اسباب ال�ي ساهمت �� تأّخر انطالق العدي

 .�� �عض ا�حاالت إ�� التخ�� عن �عض م�ونا��ا واكتفاء بقسط وظيفي م��ا

 

باألح�ام القانونية وال��تيبية أحيانا لم تل��م املجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة و 
ئية وإبرام عقود ا�جاري ��ا العمل �شأن وجوب ا�حصول ع�� رخص البناء والتقيد باالش��اطات البي

م بت�ليف مراقب�ن فني�ن عدم ال��اوذلك إ�� جانب  تأم�ن ع�� مسؤولية املتدخل�ن �� ميدان البناء
 .لبعض اخر��م �عد انطالق اشغال بالنسبة إ�� ا�عيي أو  �عض املشاريعبالنسبة إ�� 

 

شملت ص مّكن النظر �� إجراءات طلب العروض وإسناد الصفقات من الوقوف ع�� نقائو 
أخلت بمبادئ املساواة وت�افؤ الفرص أمام قصائية إالدعوة إ�� املنافسة باش��اطات تتضمن معاي�� 

تجاوز مدة ت�اليف املشاريع ومواعيد إنجازها إ�� جانب سلبا ع��  ذلك وا�عكس .الطلب العمومي
تخ�� �عض مما ترتب عنه  .صلوحّية العروض املحددة بكراسات الشروط �� العديد من ا�حاالت

عدم حرص املجالس ا�جهو�ة ع�� حمل املقاول�ن كما شملت هذه النقائص  .املقاول�ن عن عروعهم
حاالت إبرام مالحق للصفقات ع��  ت�عددو  .ع�� ال��ام بتقديم الضمان ال��ائي �� اجال القانونية

ت أثناء التنفيذ مما سبيل التسو�ة لتال�� النقائص ال�ي تضمن��ا �عض الدراسات أو إلدخال تحو�را
ال��ام باآلجال القانونية كما �عّلقت نقائص أخرى �عدم  .يخّل بقواعد املنافسة ب�ن العارع�ن
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 عدمذلك بآجال ا�ختم ال��ائي للصفقات إعافة إ�� ال��ائي لسشغال وكاستالم لالستالم الوق�ي و

املعّدات  �� توف�� ا�حاصل � ��سبب التأخ�� اجال استغالل العديد من املشاريع  الشروع ��
 .والتجه��ات واملوارد البشر�ة الالزمة لتشغيلها

 

غياب برام  سنو�ة خاصة بتعهد املشاريع بالصيانة واصالح يتم وععها �ّجل  اكم
عدم برمجة عمليات صيانة للعديد من فضال عن  بالتنسيق مع الوزارات املعنية واملجالس ا�جهو�ة

 .ذلكإ�� طو�لة رغم حاج��ا امل�حة املشاريع منذ ف��ات 
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I - تخطيط املشاريع و�رمجة تنفيذها 

 

دعم صالحيات خالل من  الالمركز�ة إمبد مقومات�عد املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة إحدى 
مخططات قبل إدراجها بتحديد احتياجا��ا من املشاريع و التنمية ا�جهو�ة  إس��اتيجيةوعع و ا�جهات 
تحديد املشاريع ذات الصبغة خصوص أعمال الرقابة بينت استمرار مركز�ة القرار ب ، غ�� أّن التنمية
 .وعبط أولو�ات تنفيذها ا�جهو�ة

 

            عدد القانون اسا�ىيمن ثا�ي المن الفصل وا�خامسة او�� ت�ن الفقر عمال بأح�ام ف

و�� املجلس ا�جهوي إعداد مخطط جهوي للتنمية ينصهر املتعلق باملجالس ا�جهو�ة يت 1989لسنة  11
نجاز املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة ال�ي إالسهر ع�� �تو�� املجلس و  �� إطار املخطط الوط�ي للتنمية

غ�� أّن تنفيذ املخطط ا�حادي عشر للتنمية ملجلس ا�جهوي تضبطها الوزارات املعنية �عد استشارة ا
ما س�ي باملخطط املتحرك  واعتماد�عليق العمل به ، 2010سنة شهد بداية من ) 2007-2011(
دون إتباع اجراءات واملراحل �� ظروف استننائية  إعدادهالذي تّم ) 2014-2010املخطط الثا�ي عشر (

وعقب أحداث . استشارة ا�جهاتما يتعلق ب�� العادية �� إعداد املخططات ا�خماسية للتنمية وخاصة 
العمل باملخطط املتحرك بحكم الواقع ودون قرار رس�ي، وذلك باستنناء ما �ان تّم إ��اء  الثورة،

مواصلة  سوى  2011وقانون املالية املوافق له، حيث لم �شهد سنة  2010مخططا عمن برنام  سنة 
 .إنجاز �عض املشاريع ا�جار�ة

 

��  تقّرر �عث �جان جهو�ة استشار�ة للتنمية تتمثل مهامهاول�ن ، 2012خالل سنة و 
فإّن  ،شاريع التنمو�ة ومتا�عة إنجازهااستشراف اس��اتيجيات التنمو�ة بالواليات واق��اح ال��ام  وامل

، 2013وم��انية سنة  2012إلعداد امل��انية التكميلية لسنة  اعتمادها تشارات ا�جهو�ة ال�ي تّم اس
إ�� الواقعية وقابلية التنفيذ،  اق��احات افتقرتتقديم إ�� التأط�� وان��ت و التنظيم  بضعفسمت ا�ّ 

 .2014عدم جدواها وفاعلي��ا عند إعداد م��انية الدولة لسنة لمما حّتم التخّ�� عن هذه التجر�ة 

 

ظّل إعداد ال��ام  ا�جهو�ة للتنمية خاععا إ�� تخطيط قطا�� مركزي تتوّ��  ،ملا سبقنتيجة و 
مع  وا�حاجيات ال�ي يتم عبطها مركز�ا�اتيجيا��ا �� إطاره تقديم برامجها �� ا�جهات وفق اس� الوزارات

عرعها ع�� ادارة ا�جهو�ة للتنمية ح�ى تقوم  إعادة صياغة تلك ال��ام  �� ش�ل مق��حات يتّم 
 .بإدراجها �� مشروع ال��نام  ا�جهوي للتنمية ومناقش��ا مع املجلس ا�جهوي 

 

املتعلق و  1993د�سم��  28� الصادر � 97منشور الوز�ر اول عدد  ع�� الرغم من أّن و 
د ع�� عرورة باستشارة املجالس ا�جهو�ة �� خصوص برمجة املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة قد أّك 

قيام املجالس ا�جهو�ة سنو�ا باختيار املشاريع واق��احها ع�� الوزارات املعنية لتتو�� دراسة تلك 
، حيث اجراءاتنت عدم تفعيل تلك قابة بيّ أعمال الر فإّن ، احات ومناقش��ا مع السلط ا�جهو�ةاق�� 
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إعالم كتفاء باوتنفيذها أولو�ات املشاريع و تحديد ات بصالحي �� كث�� من ا�حاالت استأثرت الوزارات
ها ��ا ، مما جعل دور املجالس يقتصر ع�� تنفيذ ال��ام  السنو�ة ال�ي تمّد بذلك املجالس ا�جهو�ة

 .الوزارات

 

املنشور املشار إليه حيادا عن التوجهات العامة الرامية إ�� �عز�ز  مخالفة مقتضيات و�عت�� 
دور ا�جهة �� تحديد أولو�ات التنمية و�� اشراف املباشر ع�� إنجاز املشاريع امل��مجة لفائد��ا، 

ا�جهة �ش�ل وثيق بما يتقرر ع�� املستوى املركزي سواء �ان ذلك �� تب�ي تنمية كّرس ارتباط �و 
 .ق��حة عمن املخطط ا�جهوي أو �� ترسيمها عمن امل��انيةاملشاريع امل

 

عدم وعوح مفهوم املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة ع�� مستوى اطار حال  ،من جهة أخرى و 
ن دون تمّك  املنجزة ع�� املستوى ا�جهوي  القانو�ي املحدد لها وعدم إبراز خصوصيا��ا عن بقية املشاريع

تمو�ل مشاريع ذات ى إ�� أدّ ا ، مّم صبغة جهو�ةاريع ال�ي تكت�ىي تحديد املش من ا�جهو�ةاملجالس 
اعتمادات املحالة  من املشار إليه أعاله 1989لسنة  375امر عدد أح�ام ع�� مع�ى  ،صبغة جهو�ة

��يئة  �مشرو�ع�� سبيل املثال �� هذا الشأن و�ذكر  .أحيانا أخرى  اعتمادات املفوعة منو أحيانا 
تمو�ل  حيث تّم ) د.م 3(واملستشفى ا�جام�� فرحات حشاد  )د.أ 500( � �سهلول املستشفى ا�جام�

ق اعتمادات املحالة بالرغم من عن طر�الثا�ي املشروع و عة املشروع اول عن طر�ق اعتمادات املفوّ 
 .�ل��ما م��م  باملخطط ا�حادي عشر أّن 

 

II- اـتصرف �� اعتمادات 

 

خطط وال��ام  املحددة توف�� اعتمادات الالزمة لذلك �� يتطلب تنفيذ املشاريع وفق ا�
قت بإحالة �علّ  نت من الوقوف ع�� �عض اخالالتأعمال الرقابة مّك  اوقات املناسبة غ�� أّن 

 .�انيات املجالس ا�جهو�ة و�إعادة توظيف املتبقي م��ا�واس��الك اعتمادات و�مدى كفاي��ا وتن�يلها بم

باإلم�ان ل �� انطالق تنفيذ �عض املشاريع وتجميد مبالغ مالية هامة �ان طّ �عذلك ترتب عن  وقد
" أدب"كما تّم الوقوف ع�� نقائص �عّلقت باستغالل منظومة  .تفادة م��ا لتنفيذ مشاريع أخرى سا 

 .ساعدت ع�� ارت�اب عملّية استيالء ع�� أموال عمومّية

 
 

 إحاـة اعتمادات واس��الكها -أ 

 

�جهات إ�� ا 2013-2007قيمة اعتمادات الدفع ال�ي تمت إحال��ا خالل الف��ة بلغ إجما�� 
أي  ،خالل نفس الف��ة م��ا د.م 400 د لم يتم اس��الك سوى .م 601ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة حوا�� 

بالتا�� ظّلت بوالية سوسة و %  81بوالية الق��وان و%  58وقد تراوحت تلك النسبة ب�ن  .% 66بنسبة 
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وهو  د.م 201�جهات ارعع بالنسبة إ�� ا ��اة هامة من اعتمادات الدفع غ�� مس��لكة إذ بلغت قيمسب�
 .د.م 1.711 والبالغةمن إجما�� البقايا ع�� الصعيد الوط�ي %  12ما يمثل حوا�� 

 

ها اس��الكسق نبع�� الصعيد الوط�ي ر اعتمادات املحالة ن من خالل مقارنة �سق تطوّ وتب�ّ 
 فقد.النسق الفع�� إلنجاز املشاريع ال يتناسب مع�ّل جهات ا�جمهورّ�ة �� م اعتمادات املحالة إحج أّن 

 �سبة �� ح�ن لم تتجاوز  سنو�ا % 10,4 بنسبة 2013-2007اعتمادات املحالة خالل الف��ة  تتطور 
 حيثالوط�ي  ع�� الصعيدة �لكإ�� تراكم اعتمادات غ�� املس�ذلك أدى  وقد. % 4 هاتطور اس��الك

 .من حجم اعتمادات املحالة % 42��ا �سببلغت 

 

املحالة  حجم اعتمادات الدفععبط العمل مستقبال ع�� ب ،وتو�ىي الدائرة �� هذا السياق
عوء �سب اس��الك هذه  ع��و  نجاز املشاريع�� النسق الفع�� إل استنادا إ املجالس ا�جهو�ةإ�� 

 .اعتمادات غ�� املستعملة تراكم يجنببما  اعتمادات ع�� املستوى ا�جهوي 

 

 وتن�يلها بامل��انية عتمادات ا ـتأخ�� �� إحاـة ا -ب 

 

حول التصرف ��  1997 جو�لية 12بتار�خ  30منشور الوز�ر اّول عدد  ع�� الرغم من أّن 
املؤرخ  1340منشور وز�ر املالية عدد كذلك و اعتمادات املحالة وإنجاز املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة 

وذلك  ،ا ع�� إح�ام عمليات تحو�ل اعتمادات إ�� املجالس ا�جهو�ةقد حثّ  2003 جو�لية 28�� 
إ��  بالنسبة د�سم�� من السنة املالية املعنية 15وال�ي يجب أن ال تتجاوز  إحال��ابضبط آجال 

باملشاريع  �خاصةا مادات الدفعاعتإ�� بالنسبة من �ل سنة  شهر جانفي��اية و التعهد  اعتمادات
 .اجال أحيانا ��ذهال��ام  عدملوحظ ه أنّ  إالّ ، املتواصلة

 

بالنسبة إ��  2013-2007فتح اعتمادات التعهد خالل الف��ة التوار�خ الفعلية ل��  ن النظر��ّ و 
        ��ع�� التوا�� لم يتم أّنه  ،مشروعا بوالية املهدية 169بوالية سوسة و مشروعاً  249نة شملت عيّ 

أشهر بوالية سوسة  4وقد بلغت مدة التأخ�� حوا�� .اجالتلك اح��ام ا�حاالت  من % 27و % 28
 لل��وض املحلية الوحدة مقر مشروع بناء(أشهر بوالية املهدية  6و) الزهور  ملعب مشروع ��يئة(

 ).اجتما��

 

تجاوز مدة  ومن شأن التأخ�� �� فتح اعتمادات التعهد أن �عرض املجالس ا�جهو�ة إ��
قد واعطرار املجلس إ�� إعادة طلب العروض مع ما  �اع� �اتخ�� أ�حا�إ�� صلوحية العروض و�التا�� 

 مشروع بناء مخابر  و�ان ذلك حال .ي��تب عن ذلك من تأخ�� �� تنفيذ املشاريع وز�ادة �� ت�لف��ا
 لوحية العرض�عد انقضاء مدة ص إحالة اعتمادات بمستشفى فرحات حشاد �سوسة حيث تمت
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من إعادة طلب العروض و مما أدى إ�� رفض املقاول التمديد �� مدة ّصلوحية العرض  املتعّلق به
 . يوما من تار�خ اعالن عن أول طلب عروض 648ولم تتّم املصادقة ع�� الصفقة إّال �عد مرور جديد 

 

رات العدل مستوى وزا ع��حاالت التأخ�� �� إحالة اعتمادات التعهد خاّصة  و�ّجلت
 )مشروعا 132(ملشاريع التا�عة لوالي�ي سوسة واملهدية ا�سان والثقافة والر�اعة بالنسبة إ�� وحقوق ا

من املشاريع ال�ي تم �شأ��ا فتح اعتمادات %  60و%  62و%  82حيث �ّجل تأخ�� ع�� التوا�� بنسبة 
 .2013-2007�عهد خالل الف��ة 

 

 مشروعا 418د أفرزت الفحوصات الرقابية ال�ي شملت فق ،وفيما يتعلق باعتمادات الدفع

بالنسبة إ�� والي�ي سوسة واملهدية ال��ام بتحو�ل اعتمادات الدفع �� اجال املحددة ع��  ه لم يتّم أنّ 
إلصدار أوامر فحصها، مما أّدى إ�� تجاوز اجال القصوى  من ا�حاالت ال�ي تّم  % 17و%  26التوا�� �� 

�� خالص كشف ا�حساب  امل�ّجل و�ذكر ع�� سبيل املثال التأخ�� . خالص املقاول�نبالصرف املتعلقة 
الكشف الثا�ي املتعلق بأشغال هدم و ) 2012 سنة(�عنوان توسعة مبيت سر�ة التدخل با�جم  3عدد 

�عد  ع�� التوا�� حيث تم خالصهما )2012 سنة(وإعادة بناء القباعة املالية ن�ج استقالل �سوسة 
إلصدار أوامر الصرف املتعلقة بخالص  املحّددة من اجال القانونية يوما 78يوما و 254 انقضاء

 .املقاول�ن

 

الف��ة قرار إحالة اعتمادات دفع صادرة خالل  2370 تبّ�ن من خالل فحص ،خرى أمن جهة و 
ع��  % 10و % 11و % 42حوا��  الق��وان واملهدية وسوسة أّن ب املجالس ا�جهو�ة شملت 2013 -2007

تراوح ب�ن ما يز�د عن من تلك القرارات شهدت تأخ��ا �� تن�يلها عمن م��انيات املجالس املذ�ورةالتوا�� 
P0Fستة أشهر

(1)
P  وثالث سنوات ونصف من تار�خ إصدار قرارات احالة ع�� املستوى املركزي. 

 

إ�� ة والق��وان املجالس ا�جهو�ة �سوسة واملهديتن�يل اعتمادات بم��انيات  �� التأخ��  ويعزى 
دشارة لو  .أو استالم الن�خة الورقية من قرار احالة ذلك من قبل آمري الصرفالقيام بطلب انتظار 

و�إم�ان قباض املجالس ا�جهو�ة  من هذه القراراتإلك��ونية  ا��خ تتضمن "أدب"منظومة  ّن أ
رور ع�� العمليات دون امل جهو�ةا� بم��انيات املجالس مبالغهالتن�يل بالتحو�ل  ع�� اشعار اعتماد

لف��ات تجميد اعتمادات املحالة ببند ايداعات املختلفة  من ما ي��تب عن ذلكو  خارج امل��انية
 املجلس ا�جهوي  ةد بقباع.م 9,5حوا��  2013�� موّ��  وقد بلغت هذه اعتمادات املجمدة .طو�لة

ن شأن ذلك أن يؤدي إ�� ت�خيم �سب وم. الق��وانبقباعة املجلس ا�جهوي ب د.م 9و �سوسة
           % 56اس��الك اعتمادات الدفع ال�ي لم تبلغ بالنسبة إ�� والي�ي سوسة واملهدية سوى ع�� التوا�� 

 .ما تم تن�يله بامل��انية حسب % 65و % 81املختلفة مقابل  املتوفرة ببند ايداعات باعتبار املبالغ % 60و

                                                           

ن سوسة واملهدّية ع�� أّنه �عت�� تأخ��ا �� تن�يل اعتمادات الدفع عمن م��انية املجلس �ّل مصادقة ع�� قرار باالتفاق مع قاب�ىي املجلس ا�جهوّ�� (1)
 .أشهر ع�� اقل من تار�خ إصدار قرار إحالة اعتمادات الدفع ع�� املستوى املركزي  6إحالة اعتمادات الدفع من قبل قباعة املجلس خالل أجل يتجاوز 



196 

 

تو�ىي الدائرة بضرورة الت�جيل بتسو�ة املبالغ املدرجة ببند ت، ولتال�� مثل هذه الوععيا
احالة املضمنة بمنظومة أدب، والعمل  ا بامل��انية اعتمادا ع�� قراراتايداعات املختلفة وتن�يله

�� قرارات احالة الك��ونية دون إاستنادا ا�جهو�ة لس امستقبال ع�� تن�يل املبالغ املحالة بم��انية املج
 .نتظار الن�خ الورقيةا

 

 ـلمشاريعاملرصودة كفاية اعتمادات مدى  -ج

 

ع�� فتح اعتمادات التعهد �عد استالم  1997لسنة  30نص منشور الوز�ر اول عدد 
وذلك عمانا لتخصيص اعتمادات ال�افية إلنجاز ال��نام   ،لملف ا�خاص باملشروعلالوزارة املعنية 

ع ا�خاصة باملجلس�ن ا�جهو��ن أفرزت أعمال الرقابة ع�� املشاري ،لكوخالفا لذ. الوظيفي للمشروع
لة اعتمادات إحا قد تّم  من املشاريع ا�خاصة بالواليت�ن%  74و%  69�سوسة واملهدية أن حوا�� 

 .أية مستندات تتعلق بتحديد القيمة التقدير�ة للمشاريعاملرصودة لها دون إرسال ا�جهة 

 

كب��ة ب�ن قيمة اعتمادات املرصودة  فوارق نحو املذ�ور إ�� ظهور ى التصرف ع�� القد أدّ و 
�عض أجيل تنفيذ تب امر الذي تطلّ  ،لبعض املشاريع والت�لفة ال�ي أسفرت ع��ا طلبات العروض

، حيث رصدت له ع�� سبيل املثال مشروع مسرح الهواء الطلق �سوسة�� هذا الشأن و�ذكر  .املشاريع
 الثمن الوارد �� ح�ن أّن  د.م 2 بقيمة اعتمادات �عهد 2010فظة ع�� ال��اث �� سنة وزارة الثقافة واملحا

خالل شهر مارس إ�� التقليص ذلك  ىأدّ ، وقد د.م 2,8 بلغقد  2011املستلمة �� أوت العروض أفضل ب
ظيفية �عض اجزاء الو تنفيذ  تأجيلمقعد وإ��  3000مقعد إ��  5000�� عدد املقاعد من  2012
ع�� غرار شب�ات الهاتف واملولد الكهر�ائي وال��يئة ا�خارجية  2013 خالل شهر أفر�لوع للمشر 

أي  2013ماي شهر ��  املصادقة ع�� الصفقة إالّ  م تتّم لو  .ر اعتمادات تكميلية�ن توفّ ع إ�� حللمشرو 
 د.م 1 بلغبمملشروع مسرح الهواء الطلق �سوسة توف�� اعتمادات إعافية  وقد تّم  .سنت�نبتأخ�� ناهز 

  .2014سنة م��انية  �عنوان

 

لعدد من املشاريع  ةام  الوظيفيت ع�� ال�� �عديال إدخال  ،�� �عض ا�حاالت اخرى  تّم كما 
 ق��وان ا�جنو�يةمشروع مركز تر�ية وتأهيل املعوق�ن بال، ع�� غرار �عض م�ونا��ابحذف وذلك 

 .سوسة ومشروع بناء مركز امن الوط�ي بالقنطاوي 

 

ال��اتيب املعمول ��ا �شأن املشاريع ذات الصبغة ب التقيد بما جاءضرورة ي الدائرة بتو�ىو 
بناء ع�� نتائ  الدراسات  ��اوإحال أسس موعوعيةع�� اعتمادات التعهد  عبط�� مجال  ا�جهو�ة

 .املحددة اجالمكتملة �� فرز العروض لضمان إنجاز مشاريع اولية وتقار�ر 
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 يا اعتمادات املحاـةتوظيف بقاإعادة  -د

 

توظيف بقايا  املتعّلقة بإعادةر من مجلة املحاسبة العمومية مكرّ  87 الفصل خالفا ألح�ام
 اجراءات الالزمة 2014 املجالس ا�جهو�ة ال�ي شملها الفحص حّ�ى مو�� جو�لية لم تتخذ ،عتماداتا 

ملشاريع ال�ي تّم ختمها ��ائيا خالل العديد من ا اعتمادات ال�ي �جلها وإعادة توظيف بقايا لضبط
د تتعلق بأرععة مشاريع تخص قطاع .أ 97بقيمة اعتمادات ت بقايا ظلّ من ذلك  .2012-2009الف��ة 

رغم وجود العديد من  دة لف��ات تراوحت ب�ن سنت�ن و�سع سنواتمجّم التعليم العا�� بوالية املنست�� 
 .بب عدم كفاية اعتماداتتأخر تنفيذها �سوال�ي نفس القطاع باملشاريع 

 

ال��ائي للمشاريع  ختمع�� إثر ا�ول�ن قامت �عض املجالس بإعادة توظيف �عض البقايا 
           املؤّرخ �� 10جراءات ال�ي حددها منشور الوز�ر اول عدد ذلك لم يتم وفقا لد فإّن ، املتعلقة ��ا

عملّيات تحو�ل اعتمادات داخل م��انيات املتعّلق باإلجراءات املعتمدة إلتمام و  2002مارس  5
بتلك ع�� الوزارات املعنية وعرعها  قرارات إعادة التوظيف إصدار ، حيث ال يتّم املجالس ا�جهوّ�ة

قابض  إ��تقديم كشف مفّصل باملبالغ ال�ي أعيد توظيفها لم يتم  كما. وع�� املجلس ا�جهوي البقايا 
 .والتأش�� عل��ا بالغت من �حة تلك املاملجلس ا�جهوي للتثبّ 

 

نفقات سديد لتاعتمادات بقايا �عض مواصلة استخدام  هذه الوععية وقد ترتب عن
 الدم تصفية مركز بناء مشروع أشغالاعتمادات بقايا الشأن مشاريع أخرى، و�ذكر �� هذا تتعلق ب

أشغال ترك�� املشروع �عد ختمه ال��ائي ت�اليف هذا تحميل  بمساكن حيث تّم  ا�جهوي  باملستشفى
 .دون ا�حصول ع�� موافقة الوزارة املعنية ست�جا��ت كهر�ائية بقس�ي الطب العام وا تجه��ا

 

 "بأد"أوجه قصور بمنظومة   -ــه

 

ن النظر �� إجراءات إصدار أوامر الصرف �خالص املقاول�ن واملزودين من الوقوف ع�� مّك 
عمليات استيالء ع�� أموال راجعة إ�� مزّودين  ارت�اب مّكنت منخالالت والنقائص ال�ي جملة من ا 

 "أدب"ععف منظومة ��  تلك اخالالتتمثلت قد و . ومقاول�ن �عاملوا مع املجلس ا�جهوي بالق��وان
فيما يتعلق بالرقابة ع�� التعديالت ال�ي يتم إجراسها ع�� أرقام الهو�ة البنكية للمستفيدين بالدفع، 

�غي��ها دون الرجوع إ�� مستوى صالحية أع�� له ل خوّ يدخال البيانات بإ امل�ّلف العون نفس  حيث أّن 
 .ع�� التغي��ات املدخلة من جهة أخرى  رقابةدون وجود أو 

 

سم املستفيد وهو�ته البنكية ورقم بطاقة إ�� ب�ن ار�ط الإ�� " أدب"تفتقر منظومة كما 
أوامر باملستفيدين تخّص ن بيانات �تخز ال �سمح بأّ��ا التعر�ف الوطنية أو املعرف ا�جبائي، خاصة و 
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 كما ال تتوّ�� .تلك البيانات عند �ل عملية دفع �� هذه ا�حالة إعادة إدخاليمكن إذ  .سابقة صرف
إنذارات عند تكرار نفس اق��احات التعهد بالنفقة من حيث املوعوع واملبلغ واملرجع إصدار املنظومة 
 .والتحميل

 

ع�� املستندات املثبتة العمومي ة آمر الصرف واملحاسب ععف رقابلوحظ  ،من جهة أخرى و 
ن كشط لرقم ��خ غ�� أصلية من طلبات ال��ود وفوات�� تتضّم  قبول  أحيانا حيث تم للنفقات،

ععف الرقابة ال�ي قام ��ا املراجعون �� أمانة املال ا�جهو�ة قبل كما لوحظ ا�حساب البن�ي للمزّود، 
 .س ا�جهوي بالق��وانالتأش�� ع�� حسابات قابض املجل

 

ععف نظام الرقابة ع��  قد استغّل أحد املوظف�ن باملجلس ا�جهوي بالق��وان تبّ�ن أّن وقد 
وجوان  2009 خالل الف��ة املمتدة ب�ن مارسعمليات تحيل وتدليس رت�اب ال  إصدار أوامر الصرف

املجلس  جدر اشارة إ�� أّن تو  .د.أ 149,385 بلغت قيم��ا عموميةأموال  أدت إ�� استيالء ع�� 2014
املوعوع إ�� النيابة العمومية لدى امللف املتعّلق ��ذا بإحالة  2014 �� جوانقام ا�جهوي بالق��وان 
 .محاكم ا�حق العام

 

استخدام منظومة  املشار إل��ا ��الدائرة بضرورة العمل ع�� معا�جة أوجه القصور  وتو�ىي
الل دعم إجراءات املراقبة الية ع�� إدخال البيانات وذلك خاصة من خ�� أقرب اجال  "أدب"

وتحديد مستوى صالحيات مستخدمي تلك املنظومة بالش�ل الذي يضمن الفصل ب�ن املهام املتنافرة 
 .عل��ا ع�� غرار إدخال البيانات وإجراء التعديالت

 

III- إعداد اـدراسات 

 

ره من ظروف عتبار ما يمكن أن توفّ أهمية بالغة بااملتعّلقة باملشاريع الدراسات تكت�ىي 
املجالس ا�جهو�ة ال�ي شملها الفحص لم تحرص دوما ع�� إحاطة  أّن  ، إالّ ها�حسن تنفيذمناسبة 

ال�ي �عض الصعو�ات مما أدى إ�� مواجهة  ،بالعناية ال�افيةاملشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة ات دراس
 .تفاد��اباإلم�ان �ان  إعافيةت�اليف �عض املشاريع ل ي�� تحمأحيانا  �سببت

 

 اعتمادات املتعلقة باـدراسات فتح -أ 

 

لوحظ فإّنه  من الدراسات واشغال،  منفصل�ن ل�ّل  بندينلامل��انية  تضّمنع�� الرغم من 
 و�تّم  بفصل اعتمادات الدراسات عن اعتمادات اشغالال تقوم �� أغلب ا�حاالت ة الوزارات املعنيّ  أّن 

 �لفة الدراساتت، امر الذي ال �ساعد ع�� التحكم �� ية للمشاريع ع�� بند اشغالرصد مبالغ إجمال
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تأهيل فضاء التنشيط بمن��ه  مشروعو�ذكر �� هذا الصدد . سرع وقت ممكنأ��  تنفيذهاوالبدء �� 
 .ومشروع دار الثقافة بالشراردةبوفيشة بالطفل والعائلة باملهدية ونادي أطفال 

 

قبل م�اتب الدراسات  بتعي�ن القيامإ��  �� �عض ا�حاالتفتح اعتمادات  تأخ�� ��ال وأّدى
عدم "الذي ينّص ع�� من مجلة املحاسبة العمومية  84ألح�ام الفصل  خالفاوذلك  فتح اعتمادات،

ة تبّ�ن من خالل فحص عّين فقد ."جواز عقد أية نفقة أو صرفها ما لم يقع تقر�رها بم��انية املصار�ف
أّن �عي�ن لمجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة التا�عة لمشروعا من املشاريع  73من ن تت�وّ 

من ا�حاالت قبل %  72��  تلك املشاريع قد تّم تنفيذ املصمم�ن وت�ليفهم بإعداد الدراسات الّالزمة ل
 � فتح اعتمادات� أخ�� ل التو�لغ معّد  .صة لتلك املشاريعد املخصّ فتح اعتمادات التعهّ  اتإصدار قرار 

 بالنسبة إ�� املشاريع التا�عة للمجلس�ن ا�جهو��ن �سوسة واملهديةع�� التوا�� يوما  269يوما و 309
 .د�سم�� من السنة املالية املعنية هو آخر أجل لفتح اعتمادات التعّهد 15علما وأّن 

 

 املصمم�ن �عي�ن -ب 

 

أو  ملشاريع ال�ي تقّل لم يتم بالنسبة إ�� ا هطرق �عي�ن املصمم�ن أنّ النظر ��  من خالل نتب�ّ 
من  12املنصوص عل��ا بالفصل ال��ام �� �عض ا�حاالت بالشروط  د.أ 800�عادل ت�لف��ا التقدير�ة 

املتعلق بضبط إجراءات ومعاي�� �عي�ن أ�حاب  1991نوفم�� 26قرار وز�ر التجه�� واس�ان املؤرخ �� 
تعي�ن الع�� غرار عرورة وذلك  إلنجاز مشاريع البنايات املدنيةا�خدمات ا�خاعع�ن للقانون ا�خاص 

 .إليه�لفة املشاريع املو�لة لم و حجم �شاط �ل مصّم �اخذ �ع�ن اعتبار املباشر�ن با�جهة وب�ن من 
�� �عض ا�حاالت بطرق  ال��ام د.أ 800لمشاريع ال�ي تفوق ت�لف��ا التقدير�ة يتم بالنسبة ل كما لم
 5 أّن حيث تب�ن املذ�ور أعاله،  حددها الفصل الرا�ع من قرار وز�ر التجه�� واس�ان �يال التعي�ن

لم يتم �� شأ��ا اعتماد املناظرة  للمجلس ا�جهوي بالق��وان اتا�ع مشروعا 16أصل  مشاريع من
ة الناحية و�تعلق امر بمشروع محكم .إسنادها بالتعي�ن املباشر وتّم أو اختيار حسب امللّف املعمار�ة 

ة ومشروع املدرسة اعدادية النموذجية ومشروع تطو�ر املستشفى املح�� ومشروع قصر املاليّ 
مشروع إ�� الشأن بالنسبة هو كذلك و  .ببوحجلة ومشروع ��يئة مبا�ي �لية اداب والعلوم ا�سانية

ط الثا�ي للمدرسة بناء املدرسة اعدادية بأوالد صا�ح سيدي عساكر باملهدية ومشروع بناء القس
 .العليا لعلوم وتقنيات ال�حة �سوسة

 

توف�� ترخيص هيئة  اش��اط بالنسبة إ�� املشاريع التا�عة لوالية سوسةتبّ�ن  ،من جهة أخرى 
وعمال بقرار وز�ر التجه�� املهندس�ن املعمار��ن للمشاركة �� املناظرات املعمار�ة الوطنية، إّال أّنه 

بجدول املهندس�ن املعمار��ن املعتمد بال��سيم اكتفاء  يتعّ�ن�ان  1991وفم�� ن 26واس�ان املؤرخ �� 
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لعدم توف�� ترخيص هيئة عروض �عض الإ�� إقصاء التصّرف ع�� هذا النحو ى أدّ  وقد .من قبل الهيئة
 .أمام الطلب العمومي وت�افؤ الفرصاملساواة  إمبدب إ�� اخاللو  املهندس�ن املعمار��ن

 

حول إجراءات �عي�ن املصمم�ن  2013 جانفي 10كرة وز�ر التجه�� الصادرة بتار�خ مذب وعمال
مشاركة أك�� عدد ه يتع�ن إعداد نظام املناظرة الوطنية من قبل ادارة مع ا�حرص ع�� عمان فإنّ 

 وفق شروط الدعوة إ�� املنافسةن �� عديد ا�حاالت تب�ّ ه أنّ  إالّ  ،املهندس�ن املعمار��نمن ممكن 
و�ناء مطعم باملركب  ع�� غرار مشرو�� بناء مدرسة إعدادية �سلقطةوذلك قصائية امعاي�� من تتض

مهندس�ن معمارّ��ن منتصب�ن بوالية املهدية اش��اط اقتصار املشاركة ع��  تّم حيث  ،ا�جام�� برجيش
 .العروض �عض وهو ما انجّر عنه إقصاء

 

ة جملة من املهام ال�ي تضمن مبدأ الشفافّية إ�� ال�جنة الداخلية للبنايات املدنيل�ن أو�ل و 
ختيار طر�قة ا�� إعمال املنافسة وتكريس مبدأ املساواة وت�افؤ الفرص أمام الطلب العمومي ع�� غرار 

جميع ن عدم تضم�تبّ�ن فإّنه  م،ب�ل مصّم �عي�ن املصمم�ن ومتا�عة البطاقات التقييمية ا�خاّصة 
د من مما لم �ساعد ع�� التأّك تلك ال�جان  حاعربمالتعي�ن قرارات  اتخاذ تّم ع�� أساسهاال�ي  العناصر 

 .مشروعية تلك التعيينات

 

املباشر تعي�ن النت أعمال الرقابة ع�� عمليات بيّ فقد  ،وحول توزيع اعباء ب�ن املصمم�ن
ه لم يتم ع�� مستوى املجالس ا�جهو�ة باملهدية وسوسة أنّ  واملستشار�نلمهندس�ن املعمار��ن ل

مهمات إعداد الدراسات ال�ي حددها قرار وز�ر  إسنادوالق��وان ال��ام �� �عض ا�حاالت بمعاي�� 
ت�افؤ الفرص املساواة و  إدبمب يخّل ، مما املذ�ور أعاله 1991نوفم��  26املؤرخ ��  واس�انالتجه�� 

وفر من املهمات لوحظ استئثار �عض املصمم�ن واستشار��ن بالقسط ا  ، حيثأمام الطلب العمومي
 .اخرللبعض مهمات ية أسناد �� ح�ن لم يتم إ

 

 2011سنة ع�� التعيينات ال�ي تمت خالل الف��ة املمتدة ب�ن خاصة وتن�حب هذه الوععّية 

 92من ب�ن  جلس ا�جهوي �سوسة، حيث تبّ�ن أّن ملشاريع التا�عة للمبالنسبة إ�� ا 2014 أفر�لشهر و 
م��م ولو ملّرة واحدة  مهندساً  35لم يتم �عي�ن املصمم�ن املتعامل معهم،  ئمةمهندسا معمارّ�ا مدرجا بقا

كذلك . مهندساً  57بالنسبة إ�� �اوح ب�ن مهمة واحدة وخمس مهماتي�عدد من املهام إسناد مقابل 
مشاريع لنفس املهندس  6إسناد  2012�� سنة  الشأن بالنسبة إ�� املهندس�ن املستشار�ن، حيث تّم 

إ�� أما بالنسبة  .آخر �� نفس اختصاص بأي �عي�ن مهندساً  13�� الهيا�ل �� ح�ن لم ينتفع  املستشار 
مهندسا معمار�ا  30مهندسا من عمن  15ثر أاستفقد املشاريع التا�عة للمجلس ا�جهوي بالق��وان 

 .د.أ 790 بلغت أ�عابمن إجما�� قيمة   % 67حوا�� ب
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 تاملتعلقة باـدراساعقود اـبرام إ -ج 
 

املجالس  تقوم ،من قرار وز�ر التجه�� واس�ان املذ�ور أعاله 15ح�ام الفصل خالفا أل 
د �� الغرض الدراسات دون إبرام عقو  بإعدادبت�ليف املهندس�ن الرقابة  أعمالا�جهو�ة ال�ي شمل��ا 

مشروع   و�ذكر ع�� سبيل املثال .التسو�ة و�تم ذلك بصفة الحقة وع�� سبيل �� التنفيذ الشروعقبل 
 ن�ن ومشروع ��ذيب مبا�ي �لية اداب والعلوم ا�سانية برقادةا��يئة و�عشيب امللعب البلدي بالورد

بناء مقر لفرقة انياب وخزان للماء ��جن املهدية ومشروع توسعة محكمة استئناف ومشروع 
عقود �عد تار�خ  إبرام��جيل حاالت ع�� مستوى املجلس�ن ا�جهو��ن �سوسة واملهدية  تّم  كما .�سوسة

مشروع و  �سوسة جانفي18توسعة مدرسة  ائي لسشغال ع�� غرار مشروعالقبول الوق�ي والقبول ال��
 .)قسط أول (��يئة ال�جن املد�ي باملهدية 

 

ال  املجلس ا�جهوي بالق��وان أّن  د.أ 15بالنسبة إ�� املهام ال�ي ال تتجاوز قيم��ا املالية  ولوحظ
 .�� الغرض و�تم اكتفاء بإعداد كشف أ�عاب يقوم بإبرام عقود

 

تأخ�� ب صمم�ن واملستشار�ناملمع أخ�� �� إبرام عقود قد بررت املجالس ا�جهو�ة التو 
 امشروعا تا�ع 73من تت�ون نة ن من خالل فحص عيّ تب�ّ و التعهد،  اعتماداتالوزارات املعنية �� فتح 

تّم  ،م��ا % 71أّن  2012-2007خالل الف��ة  �اراسا�د تنفيذ للمجلس�ن ا�جهو��ن باملهدية وسوسة تّم 
 .بحوا�� سنة �عد �عي�ن املهندس�ن �� شأ��التعهد فتح اعتمادات ا

 

 ـتأخ�� �� إعداد اـدراساتا -د 

 

ب�ن تار�خ �عي�ن املصمم�ن وتار�خ تقديم ملف طلب  املّدة الفاصلةطول  تّم الوقوف ع��
 ارععة أّن تا�عة للمجالس ا�جهو�ة ملّفا  41ون من نة تت�ّ عيّ من خالل النظر ��  نتب�ّ  فقدالعروض 

أشهر  10شهرا �سوسة و 12بوالية املهدية وملشاريع املتعلقة إ�� ا بالنسبة اشهر  16معدل تلك املدة بلغ 
 .برسائل التعي�ن مضّمنشهر�ن وفقا ملا هو مدة ال تتجاوز مقابل ، وذلك املنست��ب أشهر 7و بالق��وان

 

واستشار��ن املصمم�ن عدم ال��ام من ا�حاالت إ��  % 80أسباب التأخ�� �� حوا�� و�عود 
طول املدة ال�ي و  فيما بي��منتيجة ععف التنسيق باستكمال املهام املو�لة إل��م �� املواعيد املحددة 

 .�ستغرقها إجراءات املصادقة ع�� الدراسات

 

اشغال �� تنفيذ  التأخ�� �� الشروع� ن يؤدي إ�أومن شأن التأخ�� �� إعداد الدراسات 
 هتت�لففضال عن ارتفاع  حددة،امل جال�� استغالله �� ا  والشروععدم استكمال املشروع �التا�� و 

فوارق هامة ب�ن اعتمادات املرصودة للمشروع والعروض ��تب عن ذلك توقد  .نتيجة �غّ�� اسعار
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ع�� اخ��ال املدة ال�ي �ستغرقها إجراءات �ة للتجه�� ادارات ا�جهو  حرص�ستد�� هو ما و  املالية
 .الدراساتاملصادقة ع�� 

 

 اـدراسات ودقةجودة  -هـ

 

من �� �عض ا�حاالت والي�ي سوسة واملهدية � �إ التا�عةاملشاريع الدراسات املتعلقة ب �ش�و
ية من قبل الوزارات ففي غياب إعداد دراسات أول. ة وك��ة اخطاء املرتكبة أثناء التصميمعدم الدقّ 

 استشارات حول الدراسات ا�جيوتقنية إجراءبتقوم ادارات ا�جهو�ة للتجه��  ،املعنية باملشاريع

ال �ستند  إ�� إعداد دراسات تمهيديةأحيانا يؤدي  بالتوازي مع �عي�ن املصمم�ن، مما والطو�وغرافية
 .ةالطو�وغرافيو  ع�� نتائ  الدراسات ا�جيوتقنية

 

املتعلق بتنظيم  2009سبتم��  14املؤرخ ��  2617من امر عدد  14لفصل ا أّن  و�الرغم من
لسرض املزمع إقامة املشروع لوجية تقنية ينّص ع�� وجوب إعداد دراسة جيو نجاز البنايات املدنية إ

عدم  ،ن �� حاالت أخرى كما تب�ّ . فحصها ا�حاالت ال�ي تّم من  % 71��  لم يتم ال��ام بذلكفإّنه  ،فوقها
 .لدراساتتلك اتوف�� امثلة التنفيذية لإدراج �عض الفصول بالدراسات التمهيدية املفصلة وعدم 

ومشروع ��يئة مركز التخييم عا�� بحمام سوسة و مشروع توسعة دار الثقافة ع�� الدمن ذلك و�ذكر 
أثناء التنفيذ ع�� ب عن اخالالت املذ�ورة إيقاف اشغال وإدخال �غي��ات جوهر�ة وقد ترتّ . �سوسة

كميات اعمال ال�ي أفرز��ا الدراسات، وذلك ع�� غرار املستشفى املح�� بأ�ودة والوحدة املحلية 
 .لل��وض اجتما�� بزاو�ة سوسة

 

�عد  ظهرت حيثعدم دقة الدراسات �� مشروع ��يئة وتوسعة مقّر والية سوسة،  تبّ�ن كما
لتال�� مما استوجب وقف اشغال ، البنايات ىحدإ ��ي�ل بعيو ال جملة من �� تنفيذ اشغال الشروع

إيقاف تنفيذه ملدة  الشأن بالنسبة إ�� مشروع ��يئة مركز التخييم �سوسة الذي تّم  �ان كذلك. ذلك
�سبب عدم إدراج �امل فصول قسط  )شغالا تنفيذ �عاقدية لمدة يوما ك 240مقابل (يوما  184

حصول ز�ادة جوهر�ة �� كميات �عض اشغال بلغت  إعافة إ��ك السوائل عند إعداد الدراسات، وذل
مشروع بالنسبة إ�� د��ا الدراسات كما هو الشأن �� �عض ا�حاالت خمسة أععاف الكميات ال�ي حّد 

 .��يئة وتوسعة ال�جن املد�ي باملهدية

 

ير�ة ال�ي أثبتت املقارنة ب�ن اعتمادات املرصودة للمشاريع والت�لفة التقد من جهة أخرى،و 
 وجود فروق هامة بالواليات ارعع قيمة العروض املالية املستلمةو  أفرز��ا الدراسات التمهيدية املفصلة

) القسط الثا�ي(و�ذكر ع�� سبيل املثال مشروع ��يئة املبيت ا�جام�� امام املازري باملنست��  .بي��ا

د �� ح�ن بلغت الت�لفة التقدير�ة .أ 300باعتمادات جملية قدرها  2012سنة �� الذي تمت برمجته 
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 الشروعطلب اعتمادات إعافية وأدى إ�� عدم ذلك استوجب  وقد، % 110 قدرهاد أي بز�ادة .أ 630
ذكر دراسة قسط السوائل ا�خاص ب��يئة القسم تكما  .2014�� تنفيذ املشروع ح�ى مو�� جو�لية

مقابل  د.أ 160بلغت ال�لفة التقديرّ�ة القديم لسمراض النفسية إليواء قسم أمراض العيون حيث 
 .% 26أي بز�ادة قار�ت تّم ا�حصول عليه عرض كأد�ى  د.أ 201

 

 وتطبيق اـعقو�ات احتساب م�افأة مهام اـدراسات -و

 

يقع ه ع�� أنّ  1978 جانفي 26املؤرخ ��  1978لسنة  71امر عدد من  29 ينص الفصل
امللف الف�ي للتمو�ل حسب  التمهيدية من أجل إعدادالدراسات بقة املتعلّ ة امل�افأة ع�� املهّم احتساب 

املعمار��ن م�افأة املهندس�ن خالل إعادة احتساب تب�ن من و  .نايات�سبة مائو�ة للمبلغ ا�جم�� للب
�� احتساب تلك  ال�ي تّم اعتمادهاالقاعدة  أّن  املفصلو املوجز  �نالتمهيدي �نالرسممقابل إنجاز 

الكهر�اء، التجه��ات (الهندسة املدنية أشغال اقساط الفنية قسط أشغال  نة عتتضمن ز�ادا�عاب 
خالفة ملا جاء و�عت�� هذه الطر�قة �� احتساب م ،)ال�حية والسوائل، الطرقات والشب�ات املختلفة

للتجه�� دارة ا�جهو�ة وجهة إ�� ا س�ان املبوزارة التجه�� وا املدنية امة للبنايات بمراسلة ادارة الع
القاعدة املتوخاة �عنوان تطبيق النسب  أّن "وال�ي أكدت ع��  2001أفر�ل 21بجندو�ة بتار�خ 

أشغال  تتضمن أشغال قسط الهندسة املدنية فقط وأّن  املذ�ور أعاله29املنصوص عل��ا بالفصل 
 اجراءاتاذ تو�ىى الدائرة بضرورة اتخ ،وعليه".ط الفنية ليست من مهام املهندس�ن املعمار��نقساا

الرسم�ن التمهيدي�ن املوجز الالزمة لتوعيح كيفية احتساب م�افأة املهندس�ن املعمار��ن مقابل إنجاز 
 .واملفصل

 

�� إن بالنسبة ة املتعلقة بدراسات الهندسة املعمار�ة تب�ّ احتساب م�افأة املهّم  �خصوصو 
حتساب ا اح��ام قاعدة  ون خالصها د تّم املشاريع التا�عة للمجلس ا�جهوي �سوسة أنه  �عض

تقديرات الّدراسات  ب�نتطبيق �سبة م�افأة املهمة ع�� الثمن اد�ى لسشغال  املفروض اعتمادها و��
الثمن النات  عن الصفقة إذا ما لوحظ فرق ب�ن التقديرات ونتائ  الصفقة يفوق النسبة املسموح ��ا و 

املتعلقة املهندس املعماري أ�عاب  ر�قة احتسابطو�ذكر ع�� سبيل املثال  .واملنصوص عل��ا بالعقد
مبلغ اشغال  أساس حيث تم احتساب م�افأة املهمة ع�� ،مشروع بناء املستشفى املح�� بأ�ودةب

وهو ) د.أ 333(طلب العروض ب والثمن والوارداملبلغ اد�ى ب�ن التقديرات  عوعا عن )د.أ 393(املنجزة 
 .دون وجه حق دينار  1.088دفع مبلغ ما أدى إ�� 

 

ع�� مستوى املجلس ا�جهوي باملهدية فيما يتعلق باحتساب م�افأة  اخاللكما لوحظ نفس 
ن احتساب ، حيث تب�ّ سالف الذكر 1978لسنة  71من امر عدد  36 الفصلة املنصوص عل��ا باملهّم 

الثمن  ع�� أساس املهندس املستشار �� السوائل ملشروع ��يئة القسم القديم لسمراض النفسيةأ�عاب 
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ما أدى م ،د�ىل الثمن ا عوعا عن احتسابه ع�� أساس تقديرات الدراسة ال�ي تمثّ  الصفقةالنات  عن 
 .دون وجه حقلفائدته  اينار د 623دفع إ�� 

 

حول خالص املهندس�ن فقد تّم الوقوف ع��  نفس امر من 44وخالفا ملا جاء بالفصل 
�� ا�خالص وذلك ع�� غرار مشروع  ح��ام املراحل ال�ي تفتح ا�حّق يتم �شأ��ا ا عديد ا�حاالت ال�ي لم

بناء املعهد الثانوي بالقلعة الصغرى ومشروع توسعة قسم طب اطفال باملستشفى ا�جام�� 
من ا�عاب  % 90 ب�ل من سوسة واملهدية بخالص باملهدية،حيث أِذنت ادارة ا�جهو�ة للتجه��

قبل استالم الوق�ي للمشروع�ن سالفي الذكر " 3خ"املهمة أ�عاب ن م%  70و" 2خ"املتعلقة باملهمة 
 .خالص بقية ا�عاب قبل استالم ال��ائيو 

 

ع�� الدراسات املتعلقة باملشاريع نت أعمال الرقابة فقد بيّ ،بتطبيق العقو�اتتعلق يا فيما أّم 
من  48ملنصوص عل��ا بالفصل عدم ال��ام باألح�ام ا التا�عة للمجلس�ن ا�جهو��ن �سوسة واملهدية

�عض  ارت�ابمن املذ�ور أعاله واملتعلقة بالتقاعس �� إنجاز الدراسات، إذ بالرغم  71امر عدد 
�� العقو�ات املقّررة �سليط  يتم مالعديد من املخالفات، فإّنه لاملصمم�ن واملهندس�ن استشار��ن 

شروع ��يئة قسم أمراض العيون ومشروع عدم ال��ام مصم�ي م ،و�ذكر ع�� سبيل املثال .شأ��م
ومشروع بناء املدرسة العليا لعلوم وتقنيات قسم طب اطفال باملستشفى ا�جام�� باملهدية  عةتوس

بملفات طلب العروض و�مخطط املشروع املوجز  بآجال مّد ادارة ا�جهو�ة للتجه��ال�حة �سوسة 
 .إل��م �� الغرض املوجهة بيهارغم التن

 

�عّدد حاالت تجاوز �سب التسامح �� اثمان والكميات بالز�ادة أو بالنقصان  كما لوحظ
ت نتائ  دون أن ت�ون موعوع مراجعة وذلك ع�� غرار مشروع بناء املستشفى املح�� ��ب��ة الذي �ّجل

السوائل و الكهر�اء وا�حماية من ا�حرائق و  الهندسة املدنية �� أقساطز�ادة  فرز العروض �� شأنه
 .مقارنة بمبلغ الدراسات التمهيدية املفصلة % 142و  % 57و % 13ع�� التوا�� بنسبة ه�� الص�� والتج

 

 �� ميدان اـبناء واـتأم�ن ع�� املحيط دراسة املؤثراتو خص اـبناء ر  -ز

 

 بأح�ام�� عديد ا�حاالت أن املجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة ال تل��م تبّ�ن 
ه لم يتم �� أغلب ا�حاالت ا�حصول ع�� ، حيث لوحظ أنّ ال��ئة ال��ابية والتعم��من مجلة  68الفصل 

�شأ��ا استصدار  �حاالت ال�ي تّم � ا�إكما تبّ�ن بالنسبة  .قبل البدء �� تنفيذ املشاريعص بالبناء رخ
�� و�ذكر ع ،اشغالصا�ح البلدية إليقاف امل تدخلع�� إثر  بصفة الحقة قد تّم ذلك  أّن رخص بناء 

ومشروع بناء املطعم ة ن�ج استقالل �سوسة سبيل املثال مشروع هدم و�ناء مقر القباعة املاليّ 
 .�سبب عدم توفر رخصة البناءأشهر  4ألك�� من نجازهما إ ا�جام�� بالرجيش اللذين �عطل
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ؤدي إ�� اخالل يأن قبل انطالق اشغال حصول ع�� رخص البناء ا�عدم ومن شأن 
 وأن يحرم مدى مطابق��ا ألمثلة ال��يئة العمرانيةمن حيث ا�حركة العمرانية  رقابة ع��الإجراءات ب

 د.أ 13,6إصدار رخص البناء وال�ي قدر��ا الدائرة بحوا�� معاليم تحصيل من  املحليةجماعات ا�
 .مشروعا بوالي�ي الق��وان واملنست�� 13عينة تت�ون من بالنسبة إ�� 

 

 2005لسنة  1991عدد  امرإ�� عدم ال��ام بأح�ام نحو املذ�ور ف ع�� الالتصرّ  ّدىكما أ
بالنسبة إ�� جميع املشاريع ن املتعلق بدراسة املؤثرات ع�� املحيط حيث تب�ّ  2005 جو�لية 11املؤرخ �� 

ه لم يتم التقيد أنّ  �عض املشاريع املنجزة بوالي�ي الق��وان واملنست�� � �إاملنجزة بوالي�ي سوسة واملهدية و 
 .بتقديم كراسات الشروط ا�خاصة باإلجراءات البيئية

 

 أنه لوحظ ،ع�� مسؤولية املتدخل�ن �� ميدان البناء وفيما يتعلق بالتأم�ن ،من جهة أخرى و 

واملتعلق باملسؤولية واملراقبة  1994 جانفي 31املؤرخ ��  1994لسنة  9خالفا ألح�ام القانون عدد 
عدم ال��ام املجالس ا�جهو�ة بإبرام عقود  ،من مجلة التأم�ن 95لبناء وكذلك الفصل الفنية �� ميدان ا

الشأن بالنسبة إ�� تأم�ن مسؤولية املقاول واملتعاقدين  �ان كذلكو  .تأم�ن ع�� املسؤولية العشر�ة
ق��وان حيث تب�ن بالنسبة إ�� املشاريع املتعلقة بوالي�ي ال الثانو��ن �� حالة حصول حوادث أو خسائر،

أما بالنسبة إ�� مشاريع والي�ي سوسة  .واملنست�� عدم ال��ام املقاول�ن بإبرام عقود تأم�ن ع�� ا�حظ��ة
 .نجاز املشاريع املعنيةإ�ا لم �غط �امل ف��ات واملهدية، فل�ن تم إبرام عقود تأم�ن ع�� ا�حض��ة، فإ�ّ 

 

IV- شاريعتنفيذ امل 

 

قاسما مش���ا ب�ن املجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا  هاز نجاإالبطء �� و  �عطل املشاريع �عت�� 
تخصيص ارا�ىي الالزمة �لدعم واملساندة و بوسائل اصلة وذلك نتيجة النقائص املتّ  ،أعمال الرقابة

 .اشغال تنفيذومتا�عة مراقبة �و  إلقامة املشاريع

 

 سائل اـدعم واملساندةو  -أ

 

إ�� تكريس قات ذات الصبغة ا�جهو�ة تحو�ل اعتمادات املخصصة للنف إجراءات�دف �
جزء من القرارات املتعلقة بالتصرف العمومي إ�� ا�جهات �عز�زا  المركز�ة النفقات العمومية ونقل

الوسائل املادية والبشر�ة، بلم ي�ح��ا الدعم ال�ا��  جراءاتهذه ا  أّن  إالّ . لدورها �� العمل التنموي 
اهداف املرجوة من إقرار تلك من بلوغ  حّدت�ات ال�ي أعمال الرقابة عن �عض الصعو حيث كشفت 

 .جراءاتا 
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دار�ة ذات العالقة املباشرة بإعداد وتنفيذ د من الهيا�ل ا يعدالفعالوة ع�� عدم ترك�� 
ع�� غرار الدوائر الفرعية للمشاريع وال��ام  ا�جهو�ة والدوائر ومتا�عة املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة 

 ام�انيات �ش�و املجالس ا�جهو�ة ععف ،فات والتخطيط وخاليا مراقبة التصرّ الفرعية للدراس

 .ملراقبة ومتا�عة تنفيذ املشاريع الالزمةووسائل النقل  �نوالتقني �نوغياب الفّني والبشر�ة املادية

 

ة ادارات ا�جهو�ة املعنية �اإلدارة ا�جهو� تمك�ن يتّم  لمفإّنه  ،املشاريع امل��مجة�ة ك� ورغم
املوارد البشر�ة من  للتجه�� وادارة ا�جهو�ة ألمالك الدولة والشؤون العقار�ة وادارة ا�جهو�ة للتنمية

الت�و�ن �� مجال إدارة الصفقات  نقصلوحظ ، حيث لضرور�ةعمل اوسائل المن ذات الكفاءة و 
 ةلس ا�جهو�اب�ل من املج اعوان واملوظف�ن املعني�نواملالية العمومية ومتا�عة املشاريع بالنسبة إ�� 

 .ا�جهو�ة للتجه�� اتوادار 

 

جراءات لد دليل من جهة أخرى لوحظ أّن املجالس ا�جهو�ة ال�ي شملها الفحص تفتقر إ�� و 
املتبعة �شأن دراسة وتنفيذ املشاريع واختالفها  اجراءاتعدم وعوح إلدارة املشاريع وهو ما ساهم �� 

 .من جهة إ�� أخرى 

 

عرورة العمل ع�� توف�� املوارد املادية والبشر�ة  تدعو الدائرة إ�� ،م إدارة املشاريعملز�د إح�او 
عع دليل إجراءات خاص بإدارة املشاريع و و  ا�جهات املتدخلة، لفائدةووسائل العمل الضرور�ة 

 . وآجالهان تحديد مسؤوليات ا�جهات املتدخلة ومختلف مراحل تنفيذ املشاريع يتضّم 

 

 ـتنفيذ املشاريع ملعّدةات اـعقار ا -ب

 

ا�جهو�ة ، لوحظ عدم حرص املجالس الالزمة إلقامة املشاريعندرة ارا�ىي ع�� الرغم من 
 دقيقة وشاملة �جميع�ح عدم وجود قاعدة بيانات اتّ  فقد، املتوفرة لد��ا حماية العقاراتحصر و ع�� 

كما  .وخاصة م��ا ارا�ىي البيضاءا�جهو�ة املجالس الدولة و إ�� ملكي��ا امالك العقار�ة الراجعة 
 را�ىيتصفية اوعاع العقار�ة لبعض ا املتعلقة بجراءات متا�عة ا ععف �� وجود لوحظ 

قطعة ومن امثلة ع�� ذلك  .بال�جل العقاري  ترسيمها إجراءاتاستكمال املخصصة إلقامة املشاريع و 
 إجراءات تتم متا�عةاللت�ن لم من�ل �امل قطعة ال�ائنة بال�� ا�جديد بارض ال�ائنة بالساحل�ن وال

           2007سنة  لتوا�� منذرغم تقديم مطلب�ن �� الغرض ع�� ا 2014��جيلهما ح�ى شهر مارس 

 .2009سنة و 

 

ن من خالل متا�عة تنفيذ املشاريع ا�جار�ة باملجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا أعمال تب�ّ  وقد
ر إنجازها وجود العديد من املشاريع املعطلة أو ال�ي تأّخ ، 2014 الرقابة خالل جانفي ومارس وأفر�ل

�سبب إش�اليات عقار�ة، وذلك لعدم التأكد من توّفر قطعة ارض الّالزمة إلقامة املشروع قبل إقراره 
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من املشاريع ا�جار�ة بوالي�ي %  8و % 17و�ذكر ع�� سبيل املثال أن حوا�� . من قبل الوزارة املعنية
 .ملنست�� ع�� التوا�� شهدت تأخ��ا �� انجازها �سبب إش�اليات عقار�ةالق��وان وا

 

من أهم أسباب تأّخر انطالق  تنفيذ املشاريع��  الشروعقبل ارا�ىي � �ويعت�� عدم توف
عدم إشراك مصا�ح ادارة ا�جهو�ة ألمالك الدولة والشؤون العقار�ة ��  أمامخاصة  �االعديد م�

مشروع بناء املدرسة اعدادية  ،و�ذكر �� هذا السياق ،ذات الصبغة ا�جهو�ةتخطيط و�رمجة املشاريع 
إال ��  �� شأنهشرع �� إعداد الدراسات �والذي لم  2011النموذجية باملهدية امل��م  بم��انية سنة 

ة والعال بناء مدرست�ن إعداديت�ن ب�ل من املنشيّ  امشروعكذلك و  ،قطعة ارض توف�� �عد  2013 أكتو�ر
املدر�ىي وا�جام��  إحداث مركز وسيط لل�حة ومركز جهوي للطّب  اومشروع 2007ن بم��انية املدرجا

 .2011ن بم��انية اباملنست�� املدرج

 

أفرز  حيث ،املواقع الالزمة إلقامة املشاريعاملتعلقة بتخصيص  اجراءاتطول  نتب�ّ كما 
لدولة والشؤون العقار�ة �سوسة فحص مطالب التخصيص الصادرة عن ادارة ا�جهو�ة ألمالك ا

�� ح�ن  2014 عدم إصدار محاعر تخصيص �� شأ��ا إ�� حدود شهر ماي ،مطالب 9والبالغ عددها 
مطالب م��ا إ�� أك�� من سنة �ّجلت أقصاها �عنوان مشروع إحداث مرّكب ر�ا�ىي  5�عود توار�خ 

أّما فيما يخص مشاريع . 2010فيفري  11�سيدي الها�ي الذي �عود تار�خ املطلب ا�خاّص به إ�� 
 مطلبا 11محاعر تخصيص من جملة  3املجلس ا�جهوي باملهدية فقد تبّ�ن أّنه لم يتم إصدار سوى 

وأدى التأخ�� �� تخصيص ارا�ىي إ�� إنجاز البعض من املشاريع بمواقع  .يوما 566 بآجال بلغ معّدلها
كما هو  �ا � عن إنجاز �عض م�ونا�التخّ� و فية برامجها الوظي وفق ةاملطلو�املساحة مساح��ا عن  تقّل 

 .الشأن بالنسبة إ�� مشروع املدرسة اعدادية الر�حان �سوسة الر�اض

 

ومن شأن التأخ�� �� تخصيص ارا�ىي الالزمة إلقامة املشاريع أن يؤدي إ�� تجميد 
بناء  ايل املثال مشروعاعتمادات ال�ي تمت إحال��ا �عنوان تلك املشاريع لف��ات طو�لة و�ذكر ع�� سب

ت اعتمادات املرصودة ن ظلّ ااملدرسة اعدادية بالباطن ومقّر ادارة ا�جهو�ة لل�حة بالق��وان اللذ
 .سنوات 3سنوات و 5دة لف��ة بلغت ع�� التوا�� مجّم  )د.أ 349و د.أ 350(لهما 

 

لسرض ية العقار�ة د من الوعع�� حاالت أخرى إ�� عدم التأّك املشاريع ل ترجع أسباب �عطّ و 
مشروع بناء  شأنهو و�ان ذلك  .أثناء تنفيذ اشغال نزاعات عقار�ة إ�� ظهور أو  قبل تخصيصها

 باملنست��  ومشروع إنجاز مركز للفحص الف�ي للعر�ات 2007درج بم��انية املاملدرسة اعدادية بالباطن 
غي�� الصبغة الفالحية لسرض ملدة فاقت ل إ�� ��سبب عدم التوصّ  �عطال  نذيلالو  2009املدرج بم��انية 

 2007مشروع بناء املدرسة اعدادية بمساكن الذي تّمت برمجته �� سنة هو أيضا شأن و .سنوات سّت 

لهذا املشروع ع�� ملك خواص ولم يتّم توف�� قطعة أرض بديلة  حيث تبّ�ن أّن ارض املخّصصه له ��
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��ا وهو ما حصل فعال بالنسبة إ�� إ�� ارتفاع ت�لفأن يؤدي  ل املشاريعومن شأن �عطّ . 2010إّال �� سنة 
 .د.م 2,1 حوا�� د إ��.م 1,2من بالباطن ال�ي ارتفعت �لفة انجازها مشروع بناء املدرسة اعدادية 

 

 بالق��وانمقّر ادارة ا�جهو�ة ألمالك الدولة والشؤون العقار�ة الشأن بالنسبة إ��  كذلكو 
دون  1997لدولة منذ سنة إ�� اقار املعروف بدار امان والذي آلت ملكيته الع جزء من املقام ع��

حكم �� شأ��ا املع�ي صدر نشر قضية استحقاقية �� شأن العقار ب قام أحد ا�خواصفقد . ��جيله
الذي انطلق املشروع  ليظّل ع�� إثره اشغال توقفت ، 2010د�سم��  6بتار�خ  ته��ائي و�ات لفائد

�سبة �عد أن بلغت  2014�� جوان أعمال الرقابة امليدانية ح�ى تار�خ ��اية  معطال  2005خالل سنة 
  .د.أ 500و��لفة تناهز  % 89حوا�� تقدم اشغال 

 

 �� تنفيذ املشاريع الشروعالالزمة قبل  را�ىيا توف�� عرورة  ،و�ستد�� هذه الوععية

ح�ى أوعاعها العقار�ة  و�سو�ةبط حدودها وع لدولةإ�� االراجعة ملكي��ا والعمل ع�� حصر العقارات 
ر من توفّ  اد مسبقالتأّك من عند برمجة تنفيذ مشاريع ذات صبغة جهو�ة  تتمّكن ا�جهات املعنية

 .العقار�ة سالمة وععي��امن و  ارا�ىي الالزمة إلقامة املشاريع

 

 تنفيذ املشاريع ومراقبةتا�عة م -ج 

 

املتعلق بتنظيم مصا�ح  1993 جو�لية 9��  املؤرخ 1993لسنة  1476تضمن امر عدد 
إنجاز ومتا�عة  مهمة املعتمديات والواليات دائرة فرعية للمشاريع وال��ام  ا�جهو�ة أو�ل إل��ا خاصة

أعمال ب للتجه�� دارات ا�جهو�ةضطلع ا ال��ام  ا�جهو�ة للتنمية واملشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة، كما ت
نجاز إاطالع ع�� تقار�ر متا�عة  ن من خالله تب�ّ �� تنفيذ املشاريع، غ�� أنّ عالفنية راقبة املتا�عة وامل
، ع�� تنفيذ اشغالوالرقابة عمليات املتا�عة ععف ،ملواقع �عض املشاريعلز�ارات امليدانية ااملشاريع و 

ة لتأم�ن �عزى خاصة إ�� نقص املوارد البشر�ة املؤهلة للقيام بتلك اعمال وقلة وسائل النقل الالزم
 . الز�ارات امليدانية

 

مقارنة قائمة املشاريع ا�جار�ة بالواليات ارعع ال�ي شملها الفحص �عدد  فقد لوحظ عند
ععف �سب �غطية املشاريع  ،املباشر�ن باإلدارات ا�جهو�ة للتجه�� و�املجالس ا�جهو�ةمراق�ي اشغال 

وقد ترتب .بوالية املنست��%  19ية الق��وان وبوال % 12بأعمال املتا�عة، حيث ال تتجاوز تلك النسبة 
بوالية راقب مل�ل مشاريع  5بلغ عددها ��ة املشاريع املو�ل متا�ع��ا ل�ل مراقب أشغال إذ ك عن ذلك

بوالية  مشروعا 25مشاريع بوالية الق��وان ووصل عددها إ��  8مشاريع بوالية املهدية و 6املنست�� و
ادارة ا�جهو�ة حسب تقدير ثالث مشاريع ل�ل مراقب تجاوز ال يحد أق�ىى سوسة، وذلك مقابل 

%  41أّن بوالية سوسة مشروعا32ن من ت�وّ تالنظر �� عينة ،ع�� سبيل املثال،أفرز و . �سوسة للتجه�� 
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 انتىى إنجازهابمشاريع  ت�علقدفاتر  9ن اطالع ع�� يتم �شأ��ا مسك دف�� حض��ة �� ح�ن مّك م��ا لم 

 .املطلو�ةتضمي��ا البيانات عدم ام مسكها و انتظمن مالحظة عدم 

 

لم تتجاوز  حيث �ش�ل يومي ادارةعن ل ممثدون حضور أغلب املشاريع نجاز إيتّم كما 
وهو  ،%11و% 4ع�� التوا�� بناظري ا�حضائر ملشاريع ا�جار�ة بوالي�ي الق��وان واملنست�� ا�سبة �غطية 

�حض��ة  قافة بالشراردةفر�ق الرقابة �حض��ة مشروع دار الث امليدانية ال�ي قام ��اات ز�ار ال ما أّكدته
 .حيث تمت معاينة غياب ناظر ا�حض��ة عن موقع اشغال ،مشروع بناء املدرسة اعدادية بمن�ل النور 

 

 املراقبة اـفنية ـلمشاريع -د

 

ة املتعلق باملسؤولي 1994 جانفي 31املؤرخ ��  1994لسنة  9القانون عدد ألح�ام خالفا 
، تم الوقوف ع�� العديد من مشاريع واملراقبة الفنية �� ميدان البناء الذي أوجب املراقبة الفنية

ع�� سبيل �ذكر و  ،�نفنيراقب�ن ت�ليف ملم يتم �شأ��ا  ال�ي البنايات املدنية بوالي�ي سوسة واملهدية
إتمام  امشروعو  ّية بأ�ودةمشروع ��يئة دار الثقافة ببوفيشة ومشروع ��يئة مركز ال�حة اساساملثال 

 .لولش ومشروع ��يئة نادي الشباب بمن�ل حشاد ��ب��ةوم �شر�ان �نالبلدي �نبناء امللعب

 

من قبل ادارات  مطالبة املقاول�ن املذ�ورةملشاريع � ا�إ بالنسبةتّم  ،ولتال�� هذا النقص
مهّمة  أّن  إالّ  ،�ي مرخص لهنجاز مصادق عل��ا من قبل مراقب فبتقديم وثائق ا  ا�جهو�ة للتجه�� 

بل يجب أن �شمل مراقبة وثائق التصميم ووثائق انجاز فقط املراقبة الفنية ال تقتصر ع�� املصادقة 
 1995لسنة  416عدد لفصل الرا�ع من امر عمال بأح�ام اواملراقبة با�حض��ة أثناء انجاز وذلك 

 .ب الف�ياملتعلق بضبط مهام املراق 1995مارس  6املؤرخ �� 

 

ع��  سالف الذكر الذي ينّص 1995لسنة  416امر عدد الفصل السا�ع من ألح�ام  خالفاو 
�عض وجودن تب�ّ  ،عرورة قيام املراقب الف�ي بمراقبة وثائق التصميم قبل إمضاء عقد صفقة اشغال

ست�جا�� ا دة مشاريع بناء وح م��ايذكر  �عد انطالق اشغال�عي�ن مراقب ف�ي  �شأ��ا تّم  املشاريع
وعيادات خارجية باملستشفى املح�� بالنفيضة و�ناء مجموعة مخابر باملستشفى ا�جام�� فرحات 

 .قامة بدار الشباب باملهديةدرسة اعدادية �سلقطة ومركز ابناء امل اومشروعحشاد �سوسة 

 

وهو ما ز انجاقبل انطالق اشغال أن ي��تب عنه �عطيل  �عي�ن مراقب ف�يومن شأن عدم 
عدادية التقنية بالسوا�ىي واملعهد العا�� للفنون مشرو�� توسعة املدرسة ا � �إالنسبة تم فعال ب

 .يوما 17يوما و 33بنا��ما ملدة بلغت ع�� التوا��  أشغال�عليق  اللذين تّم  وا�حرف باملهدية
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ن املراقب ضّم يُ  ينّص ع�� أناملذ�ور أعاله  1995لسنة  416عدد  امر  من أّن وع�� الرغم 
تقر�ر �و قبل عقد صفقة اشغال ق بمراقبة وثائق التصاميم الف�ي م�خص تدخالته بتقر�ر أو�� يتعلّ 

من خالل فحص عينات من ن تب�ّ فإّنه ، الوق�ي قبل استالمق بمجمل املهام ��ائي للمراقبة الفنية يتعلّ 
�� أغلب ا�حاالت تقديم تلك التقار�ر  يتّم  ه ال املشاريع التا�عة للمجلس�ن ا�جهو��ن �سوسة واملهدية أنّ 

الفني�ن املراقب�ن  �� شأنجراءات ة إاتخاذ أيّ  يتّم  دون أن ، وذلكوحضور استالم ال��ائي للمشاريع
 .وليا��م التعاقديةؤ ع�� ال��ام بمس�حملهم 

 
 

V- إدارة اـصفقات 

 

النقائص �عض  ع�� من الوقوف راءات طلب العروض وإسناد الصفقاتإجن النظر �� مّك 
لبا ع�� ت�اليف املشاريع املساواة وت�افؤ الفرص أمام الطلب العمومي وا�عكست س بمبدأيت أخلّ ل�ي ا

 .نجازهاإومواعيد 

 

 سناد اـصفقاتإ -أ 

 

ق املتعلّ  2002د�سم��  17املؤرخ ��  2002لسنة  3158امر عدد من  7الفصل  خالفا ألح�ام
املساواة  أيبمبدالوقوف ع�� �عض ا�حاالت ال�ي لم يتم �شأ��ا ال��ام  تّم بتنظيم الصفقات العمومية 

وذلك ع�� غرار ما لوحظ �شأن تطبيق الشروط املنصوص عل��ا  أمام الطلب العمومي وت�افؤ الفرص
بكراسات الشروط لقبول العروض وال�ي نّصت ع�� رفض العروض املالّية ال�ي لم تقّدم الوثائق 

قبول العرض اقّل ثمنا برفض ال�جنة ا�جهوّ�ة للصفقات  �� هذا السياق قيامن تب�ّ  فقد. املطلو�ة
�سبب عدم ) 2012فيفري  9(املتعّلق ب��يئة املعهد العا�� للعلوم التطبيقية والتكنولوجّية �سوسة 

قسط الطرقات والشب�ات املختلفة �� ح�ن قبلت العرض اقل ثمنا املتعّلق بأشغال ��يئة  نهّم تض
 .قسط الدهنيتعّلق بعرعا مالّيا  رغم عدم تضمنه) 2013أوت  29(بيت ا�جام�� الغزا�� �سوسة امل

 

املتعلق بأح�ام  2011ماي  23املؤرخ ��  2011لسنة  623من امر عدد  10�نّص الفصل و 
تتوّ�� �جنة الفرز التثّبت من �ّحة الوثائق امل�ّونة "خاّصة لتنظيم الصفقات العمومية ع�� أّن 

ترتيب جميع العروض املالية  لعرض املا�� وت�حيح اخطاء ا�حسابّية واملادية عند اقتضاء ثّم ل
تقوم "املذ�ور أعاله ع�� أّنه  2002لسنة  3158من امر عدد  94كما ينّص الفصل عدد ". تصاعدّيا

من  84لفصل عدد وكذلك ا" الكتابة القاّرة للصفقات ب�ّل اعمال املتعلقة بقبول امللفات ودراس��ا
تراقب �جان الصفقات شرعّية إجراءات ال�جوء إ�� املنافسة وإسناد " ع�� أنالذي ينص نفس امر 
وعدم ت�حيح اخطاء الواردة ��ا عدم ا�حرص ع�� مراجعة �عض العروض املالية  أّن  إالّ ...".الصفقات

و�ذكر ع��  ب العرض افضلم ي�ونوا أ�حالصفقات إ�� مزّودين سناد إأدى �� �عض ا�حاالت إ�� 
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                    املعهد العا�� للعلوم التطبيقية والتكنولوجّية �سوسةقة ب��يئة ل املثال الصفقة املتعلّ سبي

 ).2012فيفري  9(

 

 اـعروض جاوز مدة صلوحيةت -ب 

 

دة ملدة املحدإجراءات إبرام الصفقات خالل ا استكمال ،ا�جاري ��ا العمل��اتيب الأوجبت 
صفقة �علقت بتنفيذ  102 تبّ�ن من خالل فحص عّينة تت�ّون من ،وخالفا لذلكلصلوحية العروض 

دة بكراسات الشروط �� حّد املصلوحّية العروض مدة تجاوز  ه قد تّم مشاريع بوالي�ي سوسة واملهدية أنّ 
إ�� لنسبة من ا�حاالت با% 20ات ا�خاصة بوالية سوسة و�� قلصفإ�� امن ا�حاالت بالنسبة  % 65

 حكمةم بناءاملتعلقة بمشروع  الصفقة،�ذكر ع�� سبيل املثالو . لصفقات ا�خاصة بوالية املهديةا

 بالسوا�ىي الشباب بدار ترفيىي فضاء قة بمشروع بناءاملتعلّ  الصفقةو �سوسة  العقاري  والفرع الناحية

صلوحية تار�خ ان��اء من  يوما 86ويوما  105نقضاء املصادقة عل��ما ع�� التوا�� �عد ا اللذين تمت
 .�نالعرع

 

التأخ�� إعافة إ��  معروعهعن  �ناملقاولتخ��  ،ن تجاوز مدة صلوحية العروضقد ي��تب عو 
فعال ذلك حصل  وقد .إعافية جراء إعادة طلب العروض�� تنفيذ املشاريع وتحمل ت�اليف  املحتمل
تخّ�� صاحب العرض الفائز رقلة حيث بناء وحدة ال��وض اجتما�� ��املتعلق بمشروع  العرض�شأن 

 .ضصلوحية العر مدة  تجاوز �سبب  عرعهعن 
 

 قديم اـضمان اـ��ائيت -ج 

 

أ�حاب تقديم الضمان ال��ائي من قبل ع�� وجوب ن عدم حرص املجالس ا�جهو�ة تب�ّ 
�� خالل النظر من ن تب�ّ  فقد. ن يوما ابتداء من تار�خ تبليغ الصفقةو الصفقات �� أجل أقصاه عشر 

ال�ي �علقت بمشاريع تا�عة و  2013-2009املصادقة عل��ا خالل الف��ة  تال�ي تم لصفقاتعدد من ا
تقديم الضمان ال��ائي �� �� شأن أغلب هذه الصفقات لم يتم  هلواليات املهدية واملنست�� والق��وان أنّ 

ه من ن أنّ ية املهدية إذ تب�ّ و�ذكر ع�� سبيل املثال ما لوحظ �شأن املشاريع التا�عة لوال  .املوعد املحدد
           يوما  55م��ا بتأخ�� تراوح ب�ن  26تقديم الضمان بالنسبة إ��  فحصها تّم  مناقصة تّم  30عمن 

 .يوماً  247و
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 �� تنفيذ اشغال ـلشروعاـالزمة عمال اـتحض��ية ا  -د 

 

العوائق ال�ي تحول وإزالة  خالء مواقع تنفيذ اشغالإ ه ال يتّم أنّ  ،�� �عض ا�حاالت لوحظ
تنفيذ �� العديد من ال�عليق آجال  ذلك ب عنترتّ  وقد .انطالق اشغال �� اوقات املحددةدون 

مشروع بناء قسم تنفيذ �عليق  من ذلك تّم  .التنفيذ التعاقدية ةمّد  اتجاوزت أحياناملناسبات ولف��ات 
يوما علما بأن املّدة التعاقدية  378ملدة  وسة�س حشاد فرحات التخدير وا�عا  باملستشفى ا�جام��

إيقاف املصعد املوجود ع�� قسام �عض ا اع��اض�سبب  ، وذلكيوما 300ال تتجاوز  لتنفيذ املشروع
 العظام جراحة قسم مشروع بناءإ�� كذلك الشأن بالنسبة و . �ي ستضم القسم ا�جديدداخل البناية ال

الذي عبطت آجال تنفيذه التعاقدية بمّدة  )قسط السوائل(دية بامله صفر الطاهر ا�جام�� باملستشفى
عدم ترك�� التجه��ات الطبية الثابتة بقاعات يوما �سبب  259ملدة �عليق أشغاله  تّم  إذ يوما 365

 .العمليات وعدم إنجاز اشغال ا�خاصة باملجموعة ال�حية

 

�� تنفيذ  انطالقن كما حال عدم إفراغ قاعة ارشيف بمحكمة استئناف �سوسة دو 
 قدمال كرة وأدى عدم عبط حدود العقار الذي سيقام عليه مشروع ملعب ،اجال ��ا ��مشروع توسع

 .يوما 240يوما �� ح�ن عبطت اجال التعاقدية بمّدة  136إ�� �عليق آجال انجاز ملدة  الشامخ بأوالد

 

املؤسسات ال��بوّ�ة وتوسعة  تن�حب هذه الوععية ع�� أغلب املشاريع املتعلقة ب��يئةو 
�� تنفيذها خالل  الشروع�سبب شهدت �عليق آجال التنفيذ حيث  ،بوالي�ي سوسة واملهديةوا�جامعّية 

ل��امن ف��ة التنفيذ مع املعنية باألشغال أو عدم شغور اقسام لوذلك  ،السنة الدراسية وا�جامعية
 .ع�� الس�� العادي للدروساشغال من اعطرابات دخله تقد ملا امتحانات أو 

 

 مالحق ـلصفقات ع�� سبيل اـتسو�ةبرام إ -هـ

 

 �� جميع ا�حاالت ع�� الرأي" �عرض من امر املنظم للصفقات ع�� أن 115ينص الفصل 

أو �ل  % 20الطلبات يفوق �سبة  املسبق ل�جنة الصفقات ذات النظر �ل ز�ادة أو نقصان �� حجم
لتال�� ع�� سبيل التسو�ة مالحق  مف��ا إبرا د ا�حاالت ال�ي تّم ذلك لوحظ �عّد وخالفا ل" �غي�� �� طبيع��ا

علما بأن  ،�عض الدراسات ا�جيولوجية والفنية أو إلدخال تحو�رات أثناء التنفيذامل�ّجلة �� نقائص ال
 .بقواعد املنافسة هذه املمارسات تخّل 

 

ت�لفة التعديالت ال�ي  تفاعار  ،ات �عض الصفقاتملّف  اطالع ع�� ن من خاللفقد تب�ّ 
تحو�ل مدرسة املهن بنصر هللا إ�� مدرسة مشروع  ملشاريع أثناء التنفيذ ع�� غرار ع�� �عض اأدخلت 

 لرخام �� الصفقةالنجارة والبلور وااملتعلقة باملهندس املعماري الفصول  لم يدرج حيث إعدادية تقنية

التنفيذ مدة �� و 24%و�نسبة د .أ 54,650مة مما أّدى إ�� ز�ادة �� مبلغ الصفقة بقياصلية، 
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شروع الشأن بالنسبة ملوكذلك .  أثناء تنفيذ املشروع �عد إدراج تلك الفصول  التعاقدية بثالث�ن يوما
 بقيمةاصلية  بالصفقة مدرجة غ�� جديدة فصول  الذي شهد إعافة رقادةب��يئة املبيت ا�جام�� 

 .% 46مثلت ز�ادة بنسبة  د.أ 231,996

 

كما تّم الوقوف ع�� حاالت ز�ادة �� املبلغ اص�� للصفقة ع�� غرار أشغال ��يئة وصيانة 
حيث ارتفع مبلغ ) بمعتمدية املهدية 5قسط عدد  2010برنام  (املؤسسات ال��بوّ�ة بوالية املهدية 

 .من املبلغ اص�� للصفقة %22ي بز�ادة مثلت �سبة أ د.أ 174د إ�� حوا�� .أ 141الصفقة من 

 

 شغال وا�ختم اـ��ائي ـلصفقاتا  ستالما -و

 

 يتم ه لمأنّ  2013-2007ختمها خالل الف��ة  الصفقات ال�ي تّم ملفات لوحظ عند فحص 
بوالي�ي فحصها  ال�ي تّم من ا�حاالت  % 51�� حوا�� الوق�ي لسشغال ال��ام باآلجال املحددة لالستالم 

 سوسةبالنسبة إ��  % 31و )صفقة 70( املنست��إ�� نسبة بال%  40و )صفقة 215( الق��وان واملهدية

أوجبت إعداد اس الشروط ادار�ة العامة ال�ي من كرّ  41ألح�ام الفصل  خالفا، وذلك )صفقة 31(
وقد تراوحت مدة التأخ�� .محضر استالم الوق�ي �� أجل أقصاه عشرون يوما من تار�خ ان��اء اشغال

 .شهرا 14و هر�نش �� إعداد تلك املحاعر ب�ن

 

 ال�ي تّم  الصفقاتمن  % 65حوا��  أّن فقد لوحظ ، لمشاريع لفيما يتعلق باالستالم ال��ائي و 
بالقبول ال��ائي  التصر�ح�شأ��ا  تّم  والية املنست�� بالنسبة إ�� %  63والية الق��وان وبالنسبة إ�� فحصها 

من  سنوات 3شهرا و 13 ب�ن ت تلك املّدةحتراو  وقد ،املحّددة �سنة لسشغال �عد انقضاء مّدة الضمان
 .تار�خ استالم الوق�ي لسشغال

 

النقائص �� البطء �� إعداد  لت أهّم ق با�ختم ال��ائي للصفقات فقد تمثّ أما فيما يتعلّ 
ملفات ا�ختم ال��ائي فحص من خالل  �حعرعها ع�� ال�جنة املختصة، حيث اتّ التأخ�� �� ات و امللف

 خاللالصفقات ان ال�ي نظرت ف��ا �جو الرقابة ال�ي شمل��ا أعمال ارعع با�جهات  قةاملتعلّ للصفقات 
   عرعها ع�� �جان الصفقات بتأخ�� تراوح ب�ن تّم  امللفاتمن تلك %  48حوا��  أّن  2013-2007الف��ة 

 دحّد الذي  من امر املنظم للصفقات العمومية 121ألح�ام الفصل  خالفاسنوات، وذلك  4و أشهر  4
 . يوما من تار�خ القبول ال��ائي 90أقصاه  ا�ختم ال��ائي بما أجل

 

أن يحول دون استغالل بقايا  همن شأنالتأخ�� �� ا�ختم ال��ائي للصفقات  و�النظر إ�� أّن 
وعع حد لالل��امات التعاقدية ب�ن دون ، و إعادة توظيفهاباعتمادات املرصودة للمشاريع املن��ية 

حجز الضمان ال��ائي �� صورة انقضاء اجال القصوى �مخاطر  إ�� جانبوذلك  ،اطراف املتعاقدة
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، م للصفقاتمن امر املنظّ  53و 50الفصل�ن أح�ام عمال بإخالل صاحب الصفقة بواجباته التعاقدية 
بما يمّكن من القيام به ��  ال�ي �ستحقهاه ينب�� إيالء موعوع ا�ختم ال��ائي للصفقات العناية فإنّ 
 .جال املحّددةا 

 

VI-  واصالحاستغالل املشاريع و�عهدها باـصيانة 

 

إ�� استبيان املوجه فحص نتائ  إ�� جانب املنجزة الز�ارات امليدانية لبعض املشاريع  نتمّك 
ال�ي أ�شئت الوظيفية  ��ام لستخدمي املشاريع بوالي�ي سوسة واملهدية حول مدى استجابة املشاريع لم

 والشروعشاريع املاملالحظات �علقت خاصة �عدم استغالل �عض من  جملةوقوف ع�� من أجلها من ال
ال�ي شرع �� �عض املشاريع  �ش�و منها فضال عّم ، وذلك قبل ان��اء اشغال�� استغالل البعض اخر 

 .الالزمة ملعا�ج��ا �� الوقت املناسب اجراءاتخاذ استغاللها من عيوب لم يتم �شأ��ا اتّ 

 

 تغالل املشاريعسا -أ 

 

��  الشروعتأخر وجود عديد املشاريع ال�ي ارعع ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة ات واليالبن تب�ّ 
 14ب�ن  منذ ما ي��اوحرغم استالمها  ، وذلك2014�� استغاللها ح�ى شهر جوان  يبدألم استغاللها أو 

 ةو��يئة ن أشغال بناء وتوسعمشروعا �عنوا 72فقد تبّ�ن من خالل فحص . سنوات 3شهرا وأك�� من 
مشروعا ح�� استغالل �عد انطالق السنة 35مؤسسات تر�وّ�ة وجامعّية بوالية املهدية دخول 

          مشروع مركز الطب ا�جام�� واملدر�ىي بالق��وان الذي اكتملت أشغاله منذ  ذلكالدراسّية وك

� �وذلك �سبب التأخ شهرا 29مرور �عدأي  2013، ولم يدخل ح�� استغالل إّال �� سبتم�� 2011 أفر�ل
 .عدم توفر اطار الط�ي �� �عض اختصاصاتكذلك �� توف�� التجه��ات واملعدات الطبية الالزمة و 

 

ملستشفى ا من بي��ا ،2014جوان  إ�� موّ�� شهر غ�� مستغلة ت �عض املشاريع اخرى ظلّ كما 
قسم و ودار الشباب القصيبة والزاو�ة وال��يات  2011جوان  17 �� استالمه الذي تّم  املح�� بأ�ودة

 .2011�� أكتو�ر  مااستالمه تّم  نذيلاست�جا�� باملستشفى املح�� بكندار ال

 

وترجع أهّم أسباب التأخ�� �� انطالق استغالل املشاريع إ�� التأخ�� ا�حاصل �� توف�� 
 16ما تّمت معاينته بوالية املهدية �شأن  التجه��ات واملعدات واملوارد البشر�ة الالزمة لتشغيلها وهو 

مشروعا تّم فحصها وإ�� عدم استجابة �عض املشاريع  24مشروعا تتعّلق بقطاع ال��بية من أصل 
اخرى ل�حاجيات كما هو الشأن بالنسبة إ�� مشروع بناء مقّر محكمة الناحية وفرع املحكمة العقار�ة 

املساحات املخّصصة لسرشيف والنقص �� عدد امل�اتب �سوسة الذين تأّخر استغاللهما �سبب عيق 
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مؤسسات تر�و�ة تّمت ��ا توسيعات ال �ستجيب إ�� احتياجات وقد  7وكذلك �ان الشأن بالنسبة إ��
 .نت  عن ذلك الشروع �� استغالل �عض الفضاءات غ�� املهّيأة لتأم�ن الدروس

 

سوسة  بوالياتلوحظ  ،والتعليم ال��بيةاع بقط املتعّلقةاملشاريع وفيما يتعلق ب ،�� املقابلو
وذلك الرتباط  م��ا قبل ان��اء اشغالالعديد  �� استغالل الشروع ه عادة ما يتّم نّ أوالق��وان واملهدية 

اشغال �� املواعيد  املقاول�ن بإ��اءوعدم ال��ام  السنة الدراسيةمواعيد انطالق برمجة استغاللها ب
ال�ي  الشابة حشاد فرحات اعدادية املدرسة وصيانة مشروع ��يئة ،املثال و�ذكر ع�� سبيل. املحددة

 مشروع وكذلك 2009د�سم��  21بتار�خ  ها�� ح�ن ان��ت أشغال 2009شرع �� استغاللها �� سبتم�� 

��  2009-2008املعهد الثانوي �سيدي الها�ي الذي دخل ح�� استغالل �� مفتتح السنة الّدراسّية 
الذي دخل ح�� استغالل ��  4ومشروع املعهد الثانوي �سهلول  2009 أشغاله �� جانفيح�ن ان��ت 

 .2013نوفم��  20 استالم اشغال �� �� ح�ن تّم  2014-2013مفتتح السنة الدراسّية 

 

 وظيفية �ع  املشاريع اـقائمةمن  ملّ  ا -ب 

 

يا ع�� �شاط ع سلباملشاري سوء ال��مجة وعدم ا�حسم �� كيفية تنفيذيمكن أن ينعكس 
مشرو�� املكتبة الرقمية ومركز الفنون الدرامية والركحية ووظيفية هذه املشاريع و�ان ذلك شأن 

 .بالق��وان

 

بمناسبة تظاهرة الق��وان عاصمة للثقافة اسالمية  فقد تّم املكتبة الرقمية ففيما يتعلق ب
مشروع إحداث مكتبة رقمية كمشروع رائد ذ جملة من القرارات الرئاسية من بي��ا اتخا ،2009سنة �� 

هذا  أّن  د ع�� أن ت�ون قسطا مكّمال ملشروع املكتبة ا�جهو�ة بالق��وان، إالّ .أ 500با�جهة ب�لفة قدرها 
 ال��اية�� اقتصر و  ،مجرد مق��ح عمن ال��نام  ا�جهوي للتنمية تم بلورته بوعوح وظّل تاملشروع لم 

وقد نت  عن . د وتخصيصهما للمكتبة الرقمية.أ 13,5�ة ب�لفة قدرها ��يئة قاعت�ن باملكتبة ا�جهو  ع��
أشغال ال��يئة  ان��اءو�الرغم من  .أّثر �ش�ل وا�ح ع�� وظيفي��امّما �شاط املكتبة ا�جهو�ة  إر�اك ذلك

 املكتبة الرقمية فإّن مشروع ،2011 نوفم�� 21استالمها منذ و حاسو�ا  30اقتناء و  2013منذ شهر أفر�ل
�سبب عدم اقتناء ال��مجيات ا�خاصة برقمنة  2014جوان إ�� مو�� شهر  دخل ح�� استغالللم ي

 .املراجع وتخز���ا

 

إ��  بصفة وقتية نواته نقل ب قرار�سبّ  فقد مركز الفنون الدرامية والركحيةق با فيما يتعلّ أّم 
ه ��ائيا �� مقرّ  البّت  ح�نوذلك إ�� ا�جناح املحتضن لقاعات نوادي اختصاص و�فضاء املركب الثقا�� 

أصبحت تنشط ��  فقطنوادي  5إ�� ناد  12إر�اك �شاط تلك النوادي ال�ي تقلص عددها من �� 
وا�� ا�جهة اق��ح  د.أ 500بقيمة  2005 منذ سنة تهإقامر املركز قد تقرّ  أّن  و�ذكر. ظروف غ�� مالئمة
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مرحلة اعالن عن إ�� املشروع  وصلد أن وعع .ع�� مساحة ارتفاق املحيطة بال��ك اغلبية إقامته
خالص املصمم�ن وإرجاء اعالن عن  2010أكتو�ر 10وزارة الثقافة بتار�خ  قّررت ،طلب العروض

 .هو جزء من ارا�ىي امل��مجة ل��يئة فسقيات اغالبة املق��ح للمشروعأّن املوقع  �سببالصفقة 

 

 واصالحعهد املشاريع باـصيانة � -ج 

 

وععها بالتنسيق ب�ن  غياب برام  سنو�ة خاصة بتعهد املشاريع بالصيانة واصالح يتّم  تبّ�ن
للعديد من املشاريع  صيانةالالوزارات املعنية واملجالس ا�جهو�ة مّما أّدى إ�� عدم برمجة عمليات 

 . �اتردي حالة العديد م�و  حة لذلكف��ات طو�لة رغم حاج��ا املّ� ل

 

انية ونتائ  استبيان عن وجود العديد من املؤسسات ال��بو�ة ال�ي وأسفرت الز�ارات امليد
ر ب مياه امطار وعدم توفّ أخرى ع�� غرار �سرّ إ�� جانب عيوب �ش�و  ك��ة التصّدعات با�جدران 

خطرا ع�� مرتادي هذه  مّما أصبح �شّ�لي حالة الشب�ات الكهر�ائية، �عض املرافق إعافة إ�� تردّ 
و�ذكر �� هذا الصدد املدرسة اعدادية النموذجية  .س�� العادي للنشاط ال��بوي املبا�ي ويعيق ال

واملدرسة ابتدائية �سيدي علوان واملدرسة اعدادية شارع بورقيبة  بالق��وان واملبيت ا�جام�� برقادة
 .واملدرسة اعدادية ��ب��ة

 

حديثا، فقد لوحظ  المهاتّم استمشاريع  ��ت مالحظ��ا ورغم العيوب والنقائص ال�ي تّم 
غياب إجراءات وا�حة �شأن �عهد املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة بالصيانة واصالح واختالف تلك 

دأبت وزارة ال�حة العمومية ع�� موافاة املجالس ا�جهو�ة ب��نام   فقد. من وزارة إ�� أخرى  اجراءات
ال  فىي وزارة الثقافة أّما.املزمع القيام ��اة وأعمال الصيانة ة املعنيّ ن املؤسسات ال�حيّ سنوي يتضّم 

رصد اعتمادات �عّهد لصيانة املؤسسات التا�عة لها وتتوّ�� عوعا عن ذلك �عتمد برام  �� الغرض 
و�قتصر عمل املجالس . املجالس ا�جهو�ة وادارات ا�جهوّ�ة للتجه��إ��  عند اقتضاء تنفيذهاوتو�ل 

إقراره من قبل الوزارات دون أن تقوم  ت الصبغة ا�جهو�ة ع�� ما يتّم ا�جهو�ة �شأن صيانة املشاريع ذا
 .بحصر ا�حاجيات وتوظيف اعتمادات املتوفرة

 

منذ إ�شا��ا  �شملها أعمال الصيانةالعديد من املبا�ي لم  نت أعمال الرقابة أّن بيّ  كما
صدد وع�� وجه ا�خصوص و�ذكر �� هذا ال. ب مبالغ مالية هامة إلعادة تأهيلهاأصبحت بذلك تتطلّ ف

 .بالثقافة والشباب والر�اعة والطفولة واملؤسسات ال��بو�ة والتعليمية املؤسسات ا�خاصة
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 تر اـسالمةاراسة اـبناءات ومسك دفح -ج 
 

ع�� عرورة مسك دف�� سالمة  2003 جو�لية18املؤّرخ ��  19منشور الوز�ر اّول عدد ينص 
الضرورّ�ة حول تجه��ات ومعّدات النجدة و�يانات حول الشبكة  خاص ب�ل بناية يتضّمن ارشادات

بّينت نتائ  استبيان الذي تّم  ،وخالفا لذلك الفنّية املرّكزة ��ا وأعمال الصيانة الدورّ�ة املجراة عل��ا
مؤسسة  31بوالية سوسة ودور شباب ودور ثقافة ومكتبات عمومّية تتعلق بمؤسسة  42توج��ه إ�� 

د ��ذه ال تتقيّ بوالية املهدية  % 70املؤسسات بوالية سوسة وهذه  من%  67حوا�� أّن دية بوالية امله
 .اجراءات

 

املنشور ع�� عرورة تأم�ن حراسة مستمّرة للبناءات واملحالت واملرافق كما ينص نفس 
موعوع من املؤّسسات %  79ن أّن حوا�� ه تب�ّ أنّ  سنوي �� الغرض، إالّ صلة ��ا ووعع برنام  املتّ 

غ�� مؤّمنة بحراسة مستمّرة بالّرغم من من املؤسسات بوالية املهدية %  52بوالية سوسة واستبيان 
دار الثقافة ، ع�� غرار السرقة وأ للتلفما يجعلها عرعة ، مذات قيمة مرتفعةع�� تجه��ات  احتوا��ا

 .بتدائّية بأوالد الشامخواملدرسة ابتدائّية بالشابة واملدرسة ا ��رقلة ودار الشباب بمساكن 
 

* 

 

    *               * 

 

أفضت أعمال الرقابة ع�� املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة �� واليات الق��وان واملهدية 
قت أهمها باملسائل ذات العالقة بممارسة ا�جهات واملنست�� وسوسة إ�� الوقوف ع�� نقاط ععف �علّ 

وذلك فضال عن املسائل  اعتمادات نفيذ املشاريع و�إحالةلصالحيا��ا و�ضعف التخطيط وال��مجة لت
املتعلقة بندرة ارا�ىي الالزمة إلقامة املشاريع وجودة الدراسات وععف أعمال الرقابة الفنية 

 .واملتا�عة امليدانية �حضائر اشغال

 

ريع و�مثل ععف ام�انيات املادية والبشر�ة وعدم تخصيص ارا�ىي الالزمة إلقامة املشا
قات ال�ي حالت دون اعطالع املجالس ا�جهو�ة وادارات الفنية املعوّ  وتصفية أوعاعها العقار�ة أهّم 

ل ععف التنسيق ب�ن كما يمثّ .لة إل��ا ع�� الوجه املطلوبو ة باملهام واملسؤوليات املو�با�جهات املعنيّ 
للمشاريع وإحالة اعتمادات �� ادارات املركز�ة واملجالس ا�جهو�ة بخصوص عبط الت�لفة التقدير�ة 

صلة بتخطيط الوقت املناسب واستمرار اعطالع ادارة املركز�ة �سلطة القرار �� جميع املسائل املتّ 
ال�ي لم �ساعد ع�� دعم المركز�ة القرار ��  العواملوتنفيذ املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة إحدى 

 .لة لهاو املو�اتجاه ممارسة ا�جهات للصالحيات 
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إحالة اعتمادات �عنوان املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة من الوزارات  و�الرغم من أّن 
املركز�ة إ�� املجالس ا�جهو�ة �عّد من اليات ال�ي وععها املشّرع لتدعيم الالمركز�ة والتنمية با�جهة 

الق تنفيذ املشاريع �عّطل �� انط مّما نت  عنهأّنه ال يتّم استغالل هذه الية ع�� الوجه املطلوب  غ��
ت ال��مجة ع�� أساس غ�� قطا�� و�مشاركة وتجميد مبالغ هامة �ان من املمكن استفادة م��ا لو تّم 

 .الة ل�جهة تضمن مراعاة أولو�ا��ا وحاجيات متساكن��افعّ 

 

 تو�ىي �اإ�تقار�رها السابقة ف �ا�وإزاء ما الحظته الدائرة من استمرار اخالالت ال�ي تناول

ت من اعطالع ا�جهات بالصالحيات الالزمة التخاذ ق �� دراسة العوائق واسباب ال�ي حّد د التعّم مز�ب
إح�ام بالقرار �شان منوال التنمية الذي يتما�ىى مع احتياجات ا�جهة ومن ثم اتخاذ التداب�� الكفيلة 

 إة شؤو��ا وفقا ملبدالتخطيط ع�� املستوى الوط�ي وعمان استقاللية ادار�ة واملالية ل�جهة وإدار 
 .�� باب السلطة املحلية 2014التأكيد عليه بدستور ا�جمهور�ة التو�سية لسنة  التدب�� ا�حر الذي تّم 
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 رّد وزارة التنمية والتعاون الدولي  

  

إّن االعتمادات المحالة من قبل وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي لفائدة 
ي البرنامج الجهوي للتنمية الذي يمّثل آلية تكميلية من جملة المجالس الجهوية تتمّثل ف

ويتّم تخصيص هذه الموارد إلنجاز مشاريع , االعتمادات المحالة من قبل مختلف الوزارات
لتحسين ظروف العيش في مجاالت التنوير والماء الصالح للشراب والبيئة وتحسين المحيط 

شباب والطفولة والهياكل الصحية وإحداث وتدعيم والطرقات والمسالك والتطهير والثقافة وال
 .مواطن الشغل

 

 إعداد البرامج الجهوية للتنمية  -
 

تتولّى المجالس الجهوية طبقا لمنشور ) PRD(بالنسبة إلى البرنامج الجهوي للتنمية 
، تحديد المشاريع المقترح إنجازها في 2013أوت  06بتاريخ  26السيد رئيس الحكومة عدد 

نامج في حدود االعتمادات المخّصصة لها وذلك بصفة تشاركّية مع مختلف إطار البر
األطراف المعنية ثّم يتّم تدارسها من قبل النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية التي تقوم 
بضبط القائمات النهائية للمشاريع والمصادقة عليها وتقديمها إلى مصالح وزارة التنمية 

مصحوبة ببطاقات المشاريع ) االدارة العامة للتنمية الجهوية( واالستثمار والتعاون الدولي
والملفات الفنية التي تتولى القيام بكل االجراءات الخاصة بفتح االعتمادات وإحالتها إلى 
المجالس الجهوية لتنفيذ البرنامج بعد التثبت من مدى مطابقة برنامج استعمال االعتمادات 

 .اج الجهوي للتنميةلمقتضيات المناشير المنظمة للبرن

 

 التأخير في إحالة االعتمادات وتنزيلها في الميزانية  -
 

يتم إحالة االعتمادات المطلوبة إلى المجالس الجهوية بعد التثبت من مدى مطابقة 
برنامج استعمال االعتمادات لمقتضيات المناشير المنظمة للبرنامج الجهوي للتنمية والذي 

وقد حرصت الوزارة منذ سنة . المشاريع والملفات الفنيةيجب أن يكون مصحوبا ببطاقات 
على التسريع في نسق فتح االعتمادات لفائدة المجالس الجهوية سواء على مستوى  2015
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على مستوى الواليات لموافاتها بالملفات الفنية المطلوبة في أقرب  أومصالح وزارة المالية 
شاريع واستهالك االعتمادات المبرمجة في اآلجال كما دعمت إجراءات المتابعة وتنفيذ الم

 .الجهات

 

 التأخير في إنجاز الدراسات الفنية للمشاريع -
 

 .  البرنامج الجهوي للتنمية ال يتدخل في تمويل وإنجاز الدراسات الفنية للمشاريع
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 رّد وزارة الداخلية 

 

غير ى المشاريع ذات الصبغة الجهوية بمتابعة متواصلة من وزارة الداخلية ظتح

أن عديد الصعوبات تبقى مرتبطة بالمصالح المركزية للوزارات القطاعية وتستوجب تظافر 

الجهود قصد إحكام التنسيق بين األطراف المتدخلة لحسن تنفيذ المشاريع المذكورة 

 .وتوظيفها

 

وقد اتخذت الوزارة جملة من اإلجراءات تعلقت خاصة بنسق سير المشاريع 

 :أبرزها في ما يلي وباستغاللها حيث يتمثل 

 

 على مستوى متابعة إنجاز المشاريع  -

 

في إطار تجسيم توجهات الحكومة الهادفة إلى استحثاث نسق التنمية بالجهات وذلك 

من خالل متابعة المشاريع والسعي إلى اتخاذ الحلول المناسبة لمعالجة اإلشكاليات التي 

لموجهة إليهم وخاصة منها المنشور تم دعوة الوالة بمقتضى المناشير ا ،تعترض إنجازها

إلفادة الوزارة في شأن سير المشاريع ومدها  22تحت عدد  2013جوان  23المؤرخ في 

وتم في ضوء المعطيات الواردة من . بالمشاريع التي تعطل إنجازها أو التي لم تنطلق

إلى  الواليات إحصاء المشاريع المذكورة ودراستها وتجميعها ضمن وثيقة تمت إحالتها

رئاسة الحكومة لمزيد التنسيق مع القطاعات المعنية قصد إيجاد الحلول الالزمة لإلشكاليات 

 .العالقة

 

وتّم عقد عديد الجلسات مع الواليات المعنية قصد النظر في معالجة اإلشكاليات 

على مستوى المشاريع التي شهدت تأخيرا في اإلنجاز نتيجة عوامل متعددة والتي من 

وقد تم تعهد بعض . نقص في اإلعتمادات ومسائل متعلقة بتسوية وضعيات عقاريةأبرزها ال

الملفات بالتسوية بالتنسيق مع اإلدارات والهياكل المعنية والقطاعات المتدخلة في هذا 

 .المجال
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كما تّم القيام بزيارات ميدانية ضمن فريق العمل الحكومي المكلّف بمتابعة 

الذي يضّم ممثلين عن مختلف الوزارات والقطاعات من بينهم المشاريع المعطلة بالجهات و

لمعاينة إنجاز المشاريع وتشخيص ) اإلدارة العامة للشؤون الجهوية(وزارة الداخلية 

الصعوبات التي تستوجب إيجاد الحلول العاجلة منها واآلجلة وعقد جلسات عمل بالواليات 

ت التي تمر بها بعض المشاريع بحضور األطراف الجهوية المتدخلة لدراسة الصعوبا

كما تّمت المشاركة في جلسات العمل . والتنسيق من أجل التوصل لحلول عملية لتجاوزها

إدراج ملف متابعة أيضا تّم و. التي تعقد بالوزارات والمخصصة لمتابعة المشاريع بالجهات

وضوع المشاريع ضمن الندوات الدورية للوالة وذلك قصد مزيد تحسيسهم بأهمية الم

 .وتأثيره المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين بالجهات

 

كما تّم مزيد الحرص على حث الوالة على تنفيذ التوصيات المقررة بمناسبة ندوة 

والتي تم التأكيد خاللها على  2015جوان  20الوالة بمقتضى المراسلة الموجهة إليهم بتاريخ 

لحسن اختيار المشاريع وتشريك كافة المتدخلين  تكثيف متابعة المشاريع وتوسيع االستشارة

قصد تالفي المعوقات عند اإلنجاز والتعطيالت على غرار اعتراضات المواطنين وعدم 

توفّر العقارات المالئمة وبرمجة جلسات عمل على المستوى الجهوي وتشريك المصالح 

اليات المتصلة المركزية لمختلف الوزارات وكافة االطراف المتدخلة في دراسة اإلشك

هذا وباإلضافة إلى . بالمشاريع المعطلة وإيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعة إنجازها

ضرورة تنسيق الوالة مباشرة مع الوزراء كلما اقتضت الضرورة ذلك والعمل على حل 

اإلشكاليات العقارية وما يستوجب من مراجعة النصوص القانونية بما فيها تلك المتعلقة 

 . ع من أجل المصلحة العموميةباالنتزا

 

 بالنسبة لمتابعة استغالل المشاريع المنجزة  -

 

طور   مراسلة الوالة لمد الوزارة بكشف في المشاريع المنجزة والتي لم تدخل تّمت

االستغالل وعلى ضوء ردود الواليات تم إعداد وثيقة تشتمل على المشاريع المنجزة كليا 
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ى تشخيص االشكاليات التي حالت دون ذلك وتوجيهها إلى ولم تشهد انطالق استغاللها وعل

رئاسة الحكومة لمزيد التنسيق مع القطاعات المعنية والنظر في السبل الكفيلة بتجاوز 

الصعوبات التي حالت دون استغاللها والمتعلقة خاصة بالنقص في التجهيزات وفي الموارد 

 .البشرية الضرورية

 

على إثرها إقرار مزيد تّم رئاسة الحكومة  جلسات عمل على مستوى تكما عقد

التعمق في المستوى القطاعي في أسباب عدم انطالق استغالل المشاريع الجاهزة وتقديم 

 .مقترحات عملية في شأنها

     

وفي ذات السياق، توخت المجالس الجهوية مساعي لتدارك العديد من المالحظات 

 :والنقائص من بينها ما يلي 

 طيط وبرمجة المشاريععلى مستوى تخ -

 

الذي يعتمد على تحديد الحاجيات  2016/2020إّن المخطط الجهوي للتنمية للفترة 

بتشريك كل األطراف المتدخلة والمجتمع المدني من شأنه المساهمة في برمجة مشاريع 

 .تتالءم وحاجيات وأولويات الجهة

 

 فيما يخص إحالة اإلعتمادات واستهالكها -

 

باالستناد إلى كشوفات الحساب التي يتم على أساسها فتح  تم تجاوز الوضعية

 .إعتمادات الدفع من قبل الوزارات المعنية لخالص المتعهدين بالمشاريع

 

 بشأن تنزيل إعتمادات الدفع ضمن ميزانية المجلس الجهوي -

 

تعتمد " أدب"أصبحت النسخة الورقية اإللكترونية التي يتم استخراجها من منظومة 

ارية رسمية لتنزيل إعتمادات الدفع حال إدراجها بالمنظومة وتوّصل قابض كوثيقة إد

 .المجلس الجهوي بما يفيد القيام بعملية التحويل
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بالنسبة العتماد التعيين المباشر لمكاتب الدراسات بدل  -
 انتهاج طريقة المناظرة المعمارية أو اإلختيار حسب الملفات 

 

من قرار  4شر لمكاتب الدراسات أتاحها الفصل إّن إمكانية اعتماد التعيين المبا

المتعلق بضبط إجراءات ومعايير  1991نوفمبر  26وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 

تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص إلنجاز البنايات المدنية وذلك بالنسبة 

 .للمشاريع التي يتسم إنجازها بحالة التأّكد

 

اصلة بين تاريخ تعيين المصممين بخصوص المدة الف -
 وتاريخ تقديم ملف طلب العروض

 

يتم الحرص على دعوة المصّممين ضمن رسائل التعيين لضرورة التقيد بآجال 

 .إنجاز الدراسة في كل مراحلها

فيما يتصل بإعداد مشاريع جديدة دون إعداد الدراسات  -
 الجيولوجية لمواقع المشاريع

  

وع الذي تعده الوزارة المعنية يشتمل حسب األمر عدد إّن الملف المرجعي للمشر

غير أنه لم تتم موفاة المجلس , على سبر جيولوجي أولى 14/9/2009المؤرخ في  2617

 .الجهوي به في أغلب الحاالت

 

فيما يتعلق بالتأخير في توفير العقارات الالزمة إلقامة  -
 المشاريع

 

برمجة المشاريع دون توفر عقارات تتولى المصالح المركزية بالوزارات المعنية 

 .خاصة بها أو دون التأّكد من الوضعية العقارية لألرض المخصصة لها
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أّما بالنسبة لطول اإلجراءات المتعلقة بتخصيص األراضي فإّن هذا يعزى إلى تعدد 

 .  المتدخلين وتشعب اإلجراءات ذات العالقة

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اـبـاب اـثــا�ي                      

ة   واملؤسسات مصا�ح اـّدـو

 وا�جمعيات واملنشآت اـعمومية
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  وزارة اـتنمية واـتعاون اـدو�� 

 

عديد التغي��ات حيث تم منذ ) فيما ي�� الوزارة(وزارة التنمية والتعاون الدو��  تنظيمشهد 
إ�حاق الهيا�ل التا�عة ل�ل من وزارة التنمية اقتصادية ووزارة  2010��اية سنة  وإ�� 2002سنة 

الوزارة منذ سنة  كما عرفت .لتنمية والتعاون الدو��التعاون الدو�� واستثمار ا�خار�� سابقا بوزارة ا
0TP0Fعمليات عم وتقسيم عديدة من أهمها إفراد التنمية ا�جهو�ة بوزارة 2011

(1)
P0T  ليتم من جديد عم

 .مجال التنمية اقتصادية والتعاون الدو��

 

           املؤرخ �� 1996لسنة  270عدد  �نبمقت�ىى امر  تتوّ�� وزارة التنمية والتعاون الدو��و 

مشموالت  ع�� التوا�� املتعلق�ن بضبط 1992سبتم��  21املؤرخ ��  1721وعدد  1996فيفري  14
ومتا�عة أساسا إعداد  وزارة التنمية اقتصادية ووزارة التعاون الدو�� واستثمار ا�خار��

وإبرام اتفاقيات دية اجمالية والقطاعية للتنمية ومخططات التنمية واملواز�ن اقتصااس��اتيجيات 
كما �ساهم مع وزارة املالية �� عبط مشاريع م��انيات التنمية بالنسبة التعاون الدو�� ومتا�ع��ا 

 . للوزارات واملؤسسات ا�خاععة لها

 

تتوّ�� الوزارة فيما يتعّلق بمجال التنمية ا�جهو�ة التنسيق ب�ن مختلف ال��ام  ا�جهو�ة و 
لوزارة بم��انية ااعتمادات هامة تخصيص تّم وقد . طراف املتدخلةومتا�عة تنفيذها مع مختلف ا 

                                  إ�� 2009د خالل سنة .م 185,730تطورت تلك امل��انية من  حيث لدفع التنمية با�جهات

               د .م 144,300نفقات العنوان الثا�ي من  اعارتفب خاّصة وارتبط ذلك. 2013د سنة .م 431,242

بلغ معدل اعتمادات 1Tو. 2013سنة د .م 340لتنخفض إ��  2012 سنةد .م 705إ�� حوا��  2009سنة 
ال��ام  ا�خصوصية املتمّثلة �� ال��نام  ا�جهوي لتمو�ل  2013–2009 خالل الف��ة 1Tال�ي تّم تخصيصها

 . د.م 1803ومي للوزارة البالغة من جملة نفقات التمو�ل العم%  92للتنمية و�رنام  التنمية املندمجة 

 

عونا موزع�ن ب�ن قسم  449عدد اعوان املباشر�ن بالوزارة  2014و�لغ �� مو�� ماي 
  .)179(وقسم التعاون الدو��  )270(التنمية 

 

 للنظر �� مدى توفق 2013-2009رقابية شملت الف��ة  وقد أجرت دائرة املحاسبات مهمة 

متا�عة �� و ال��نام  ا�جهوي للتنمية و�رنام  التنمية املندمجةع��  الوزارة �� التصرف واشراف
Pاملشاريع العمومية

 
P بالتنسيق مع مختلف اطراف خاصة م��ا املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة

                                                           
(1)

 .2012إىل ديسمرب  2011خالل الفرتة من ديسمرب   
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0TP1Fاملتدخلة

(1)
P0T . تنفيذ املشاريع ذات  متا�عة�� مجال التعاون الدو�� النظر �� مدى توّفق الوزارة ��  كما تّم

املسائل  كذلك شملت اعمال الرقابيةو . ام  التعاون ع�� ا�حدودبر التو�سية املندرجة �� إطار شاركة امل
 .التصرف اداري واملا��باملتصلة بتنظيم ومشموالت الوزارة وكذلك 

  

                                                           
(1)

وإ�� �عض اطراف العمومية املنتفعة ب��نام  التعاون ع�� ا�حدود وإ�� املندو�ية العامة للتنمية ) إذن بمأمور�ة(توجيه طلب معطيات إ�� وزارة املالية   
 ا�جهو�ة وإ�� عدد من املجالس ا�جهو�ة 
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 املالحظاتأبرز 

 

 اـ��نامج ا�جهوي ـلتنمية  -

  

ع��  2013-2011الل الف��ة ارتفعت قيمة اعتمادات املرصودة لل��نام  ا�جهوي للتنمية خ
د مقابل م��انية دأبت الوزارة ع�� تخصيصها سنو�ا ��ذا .م 328د و.م 668د و.م 352التوا�� إ�� 

وقد تّم توزيع اعتمادات ا�خطة اعافية لدفع التنمية با�جهات ال�ي شملت  .د.م 90العنوان بحوا�� 
م تكن �� �ّل ا�حاالت محّينة ودون اعتماد هذا ال��نام  باالقتصار ع�� مؤشرات ذات �عد اجتما�� ل

 .  ع�� مؤشرات البنية اساسية

 

من  % 31بنسبة  2013إ��  2009وقد استأثرت ا�حضائر ا�جهو�ة خالل الف��ة من  
وقد لوحظ �عدد الهيا�ل . د.م 465,5اعتمادات املخصصة لل��نام  ا�جهوي للتنمية وذلك بقيمة 

دة كذلك غياب قاعدة بيانات شاملة وإحصائيات دقيقة وموّح و الية  العمومية املشرفة ع�� هذه
فيما يتعلق بالعدد ا�جم�� للعملة املنتفع�ن مّما من شأنه أن يضعف عمليات التنسيق وأن ال يكفل 

 .مبدأ النجاعة والشفافية �� التصّرف �� املال العام

 

تصار ع�� القوائم اسمية ال�ي ال وتولت الوزارة تأدية أجور عملة ا�حضائر ا�جهوّ�ة باالق 
ت من أحقية انتفاع بتلك إرفاقها باإلثباتات الالزمة للعمل املنجز مّما ال يمّكن من التثبغالبا يتم 

 ا�خص 9228املنجزة من قبل دائرة املحاسبات انتفاع حوا��  ت اعمال الرقابيةأفرز  اجور حيث
 .دخل أخرى  �� ح�ن أّ��م ينتفعون بمصادر  د.م 14,279بأجور ع�� ا�حضائر ا�جهو�ة بحوا�� 

 

 2013إّال خالل سنة  �� تنفيذ مختلف مشاريع تحس�ن ظروف العيش لم يتّم انطالقكما 
�� فتح وإحالة اعتمادات املخصصة للغرض و�خامة ال��مجة ومحدودية  التأخ�� �سبب وذلك خاصة 

�سبع  اصناعي افضاء 29وتّم كذلك إلغاء إنجاز . �جهو�ةالوسائل املادية والبشر�ة املتوفرة باملجالس ا
إقرار إم�انية إنجاز تدخالت دعم موارد الرزق عن طر�ق تّم كما . واليات لعدم توّفر ارا�ىي الالزمة
��  عدم وعوح آليات التصّرفباعتبار وزارة املالية  تحفظاتا�جمعيات التنمو�ة بالرغم من 

  .دخالتات املرصودة لتلك التاعتماد
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 برنامج اـتنمية املندمجة -

 

د وقد تّم توجيه �امل مشاريع القسط الثا�ي .م 520بلغت �لفة برنام  التنمية املندمجة 
معتمدية لها أولو�ة �� ال��تيب و�عو�ضها بمعتمديات أخرى  23لهذا ال��نام  ل�جهات الداخلية وحذف 

 .دها بالدراسات اّولية�� مؤشرات تختلف عن تلك ال�ي تّم اعتماإاستنادا 

 

ة إقبال املقاوالت وتبّ�ن ععف �سبة إنجاز عدد من مشاريع �عبيد املسالك الر�فية �سبب قلّ 
  وم�اتب الدراسات وخاصة توقف اشغال ع�� إثر ف�خ العديد من الصفقات �عدد من املعتمديات

صعو�ات �� إتمام إجراءات انطالق  افردي امشروع 437كما �ّجل مواجهة  .ارتفاع �لف��ا إ�� مّما أّدى
تفعيل اتفاقيات ل تدّخل الوزارة باعتبارها صاحبة املشروع املتعّلقة خاصة بالتمو�ل مّما يتطّلب

  ."انطالقاعتماد "لية آبواملتعلقة  امل��مة مع املؤسسات البنكية

 

وخاصة م��ا  ات ال��نام  ا�جهوي للتنميةوتو�ىي الدائرة بمز�د التحكم �� مختلف آليّ 
األموال املصروفة بدون موجب وكذلك واتخاذ التداب�� الالزمة فيما يتعلق باملتعلقة با�حضائر ا�جهو�ة 

  .باإلسراع �� استكمال إنجاز مختلف م�ّونات برنام  التنمية املندمجة

 

 متا�عة املشاريع اـعمومية -

 

لبيانات ال�افية بخصوص ��ا من تحصيل اتفتقر الوزارة إ�� نظام معلوما�ي مندم  يمّك 
ل يضبط وععية املشاريع القطاعية واش�اليات املرتبطة بتنفيذها عالوة ع�� غياب دليل مفصّ 

 .ومختلف مراحل تقييمها ر ـإجراءات ومعايي

 

%   81من بي��ا  2013وذلك إ�� ��اية شهر د�سم�� صعو�ات �� تنفيذها  امشروع 672و�واجه 

بمدى جاهز�ة املشاريع من حيث توف�� العقارات والتمو�الت خاصة  كبا�جهات الداخلية و�رتبط ذل
 . ا�خارجية وإعداد الدراسات

 

�� غياب اعتماد ع�� وثيقة مرجعية سواء تلك املتعّلقة بمخّطط التنمية أو املخّطط و
ة ل�ل اشراف ع�� تنظيم مقار�ات جهو�ة لضبط املشاريع ذات اولو�الوزارة توّلت ا�جهوي للتنمية، 

لم وزارة املالية غ�� أّن  .2013و�م��انية سنة  2012جهة ال�ي تّم إدراجها بامل��انية التكميلية لسنة 
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�ع�ن اعتبار �ل املشاريع املتفق عل��ا ع�� مستوى املقار�ات ا�جهو�ة لعدم إم�انية استيعا��ا تأخذ 
  .بم��انية سنو�ة للدولة ألهمية عددها و�لف��ا وعدم جاهز���ا

 

و�تطلب هذا الوعع عرورة إعداد مخطط تنمية ومز�د التنسيق مع مختلف اطراف  
 .بما يمكن من حسن تنفيذ التدخالت امل��مجةاملتدخلة 

 

 برنامج اـتعاون ع�� ا�حدود -

 

بلغت ال�لفة ا�جملية للمشاريع ذات املشاركة التو�سية املندرجة �� إطار برام  التعاون ع�� 
 .2014مليون أورو وذلك إ�� موّ�� شهر جوان  142,845مشروعا ما قيمته  80ها ا�حدود والبالغ عدد

 

قد تّم إحداث وحدة التصرف حسب اهداف ملتا�عة هذه املشاريع غ�� أّنه تبّ�ن عدم و 
ا�حاالت بمختلف مساهما��ا �� إعالنات طلب  �عضباألطراف التو�سية وعدم إملامها ��  كفاية إحاط��ا

كما ال تتدّخل الوحدة �� مرحلة إبرام اتفاقيات الشراكة ب�ن . التعاون ع�� ا�حدود مق��حات مشاريع
 .اطراف التو�سية والشر�اء الر�ادي�ن

 

ت التصرف �� الهباعدم تنصيص اتفاقيات الشراكة بصفة صر�حة ع�� آليات وتبّ�ن 
املعتمدة من قبل الشر�اء اختالف الطرق  مّما أّدى إ�� ع�� ا�حدوداملسندة لتمو�ل مشاريع التعاون 

وجود عدد من اش�اليات املرتبطة باإلجراءات التو�سي�ن �� التصرف �� تلك الهبات عالوة ع�� 
�عض الهيا�ل التو�سية بتعهدا��ا إزاء اطراف إ�� عدم إيفاء  مّما أّدىالتنفيذية اخرى لتلك املشاريع 

 .اجنبية

 

إ�� إقرار  اطراف املتدخلةالوزارة بالتنسيق مع د�� وملز�د إح�ام التصرف �� هذا املجال ت
واتخاذ التداب�� الالزمة لتثم�ن وتطو�ر املشاركة  إجراءات ترتيبية خصوصية ل��ام  التعاون ع�� ا�حدود

   .التو�سية �� هذا املجال

 

 اـتصرف اداري واملا�� -

 

          ك�� املوحد املعّد منذ مشروع التنظيم الهياملصادقة ع��  2014لم يتم إ�� موّ�� جوان 

 . مّما أدى إ�� بروز عّدة هيا�ل لها نفس املهام واملشموالت صلب نفس الوزارة 2008سنة 
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�عّ�� إنجاز �عض مشاريع املخطط اس��اتي�� لدعالمية ع�� غرار إرساء املنظومة  كما لوحظ
ذلك عالوة ع��  .تثمار ا�خار�� املباشرا�خاصة بإعداد ومتا�عة مخططات التنمية وتطبيقة متا�عة اس

النفقة وذلك �� ما يتعّلق خاّصة بإعمال املنافسة  تنفيذإجراءات التقّيد با�حاالت  �عض��  لم يتّم 
 . �ا�خصم من املوردو  عند إجراء �عض اقتناءات

 

مية ويستد�� هذا الوعع تحي�ن التنظيم الهيك�� للوزارة وتنفيذ املخطط اس��اتي�� لدعال 
 .والتقيد باألح�ام ال��تيبية والقانونية وقواعد حسن التصرف �� مجال التصّرف اداري واملا��
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I- اـ��نامج ا�جهوي ـلتنمية 

 

��دف ال��نام  ا�جهوي للتنمية إ�� استحثاث التنمية املحلية ومعاعدة املجهود التنموي 
املجاالت املتعّلقة بتحس�ن ظروف العيش و�ال��وض بالفئات  باملعتمديات ذات اولو�ة وذلك ��

ع��  2013-2011وقد ارتفعت قيمة اعتمادات املرصودة لهذا ال��نام  خالل الف��ة  .محدودة الدخل
د مقابل م��انية دأبت الوزارة ع�� تخصيصها سنو�ا لفائدته .م 328د و.م 668د و.م 352التوا�� إ�� 

  2013و 2012وسن�ي  2011خالل سنة لغت �سبة اس��الك اعتمادات الدفع  وقد ب. د.م 90 بمعّدل
  %. 34و%  54 ع�� التوا��

 

لسنة  امل��انية التكميليةبمناسبة إعداد تولت الوزارة التنمية با�جهات الداخلية  و��دف دفع
املرصودة لهذه إقرار توزيع تفاع�� للمبالغ و خطة إعافية لدفع التنمية با�جهات الداخلية وعع  2011

واليات  5 من بي��ا داخليةوالية  14 لفائدة%  80 وذلك بتخصيص �سبةد .م 251,3ا�خطة بقيمة 
0TP2Fاعت��ت ذات أولو�ة قصوى 

(1)
P0T . 

 

ول�ن وّزعت تلك اعتمادات اعافية ب�ن الواليات املعنية باعتماد مؤشرات ذات طا�ع 
حام�� الشهادات العليا فإّ��ا لم تكن �� �ّل س�ان و�سبة البطالة و�سبة الاجتما�� ع�� غرار عدد 

كما لم يتم . 2005إ�� سنة إستنادا إ�� معطيات �عود �سبة الفقر اعتماد مثال  تّم ا�حاالت محّينة حيث 
              اعتماد ع�� مؤشرات البنية اساسية عند توزيع اعتمادات املخصصة للغرض والبالغة 

ا�خمس الواليات ذات اولو�ة  ن أّن وقد تب�ّ . من ا�خطة اعافية%  41د أي بنسبة .م 102,700
املتبقية حيث بلغت �سبة ر�ط  واليات القصوى لها مؤشرات بنية أساسية أرفع من مجموعة التسع

 بحوا��مقارنة  2009خالل سنة  % 65,5ال�اف ع�� سبيل املثال  ب بواليةاسر باملاء الصا�ح للشر ا 

   . و�ةبوالية جند % 57,4

 

ا�حضائر ا�جهو�ة �عّلقت ب ت عملية تنفيذ ال��نام  عدد من النقائصشابعالوة ع�� ذلك و 
 .حس�ن ظروف العيش وال��وض بالفئات محدودة الدخلوت

 

 ا�حضائر ا�جهو�ة -أ

 

من اعتمادات %  31بنسبة  2013إ��  2009استأثرت ا�حضائر ا�جهو�ة خالل الف��ة من 
ولوحظ وجود نقائص شملت خاّصة  .د.م 465,500هوي للتنمية وذلك بقيمة املخصصة لل��نام  ا�ج

                                                           
(1)

 .قصر�ن وسيدي بوز�د وسليانة وال�اف وقفصةال  
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 إجراءات التصرف وتحديد اعتمادات املخصصة ل�حضائر ا�جهو�ة وكذلك عملية خالص أجور 
  .العملة

 

�عدد الهيا�ل العمومية املشرفة  منإّنه بالرغم ف �� ا�حضائر ا�جهو�ة التصّرفففيما يتعّلق ب
            إ�� غاية بداية ( و�ة واملتمثلة �� الوزارة واملندو�ية العامة للتنمية ا�جهو�ةع�� ا�حضائر ا�جه

غياب قاعدة بيانات شاملة وإحصائيات فقد لوحظ واملندو�يات ا�جهو�ة للتنمية الفالحية  )2014سنة 
0TP3Fدة بخصوص العدد ا�جم�� للعملة املنتفع�ندقيقة وموّح 

(1)
P0T  أن يؤّدي إ�� ��ذه الية  مّما من شأنه

  . �� التصّرف �� املال العام ال يكفل مبدأ النجاعةوأن واملراقبة ععف عمليات التنسيق 

 

نظم آليات التصرف �� ا�حضائر ا�جهو�ة وذلك خاصة موّحد ي إطار قانو�يلوحظ غياب كما 
صنف بالنسبة ل�ل  احتياجاتو�كيفية عبط ر أصناف عملة ا�حضائ و�عر�ف فيما يتعّلق بتحديد

واملدة القصوى للعمل با�حضائر الظرفية وكذلك �غياب آليات تمّكن من التثبت �� الوععيات 
 . اجتماعية واملقاييس الواجب توفرها لالنتفاع بال��نام 

 

أّن أغلب املجالس  لوحظ بخصوص تحديد اعتمادات املتعلقة با�حضائر ا�جهو�ةكما 
              خالل إقرار خطة إعافية  عدد أيام العمل عند ا�جهو�ة اعتمدت ع�� عدد العملة عوعا عن

إ�� أفر�ل  شهرالف��ة من مليون يوم عمل ل�حضائر استننائية خالل  10تتمّثل �� توف��  2011سنة 
مما يوم عمل شهر�ا  26من أجور �غطي  نت العملة املنتدب�نكما مّك  .املذ�ورة د�سم�� من السنةشهر 

عامال              21.341ع عددهم من اارتفو  غة القارة ع�� هذا الصنف من العملةأدى إ�� إعفاء الصب
   .عامال 72.663إ��  2013لينخفض خالل سنة  2012عامال خالل سنة  79.379إ�� حدود  2009سنة 

 

من اجر اد�ى الصنا�� املضمون  2011وأّدى تطّور عدد العملة وإقرار تمكي��م خالل سنة 
وما قبلها حيث �انت ��  2010يع �� حجم اعتمادات املرصودة ��ذا العنوان مقارنة �سنة إ�� ال��ف
ورغم ذلك فقد �ّجل تجاوزا . د.م 136,500حوا��  2013-2011د ليبلغ معّدلها خالل ف��ة .م 28حدود 

 ذلكو�رجع  .د.م 140,85لتلك اعتمادات أّدى إ�� طلب اعتمادات إعافية خالل نفس الف��ة فاقت 
�ع�ن اعتبار تطّور عدد العملة وطلبات اعتمادات اعافية املنجزة  الوزارة أخذعدم إ��  خاّصة
  .2013و 2012سن�ي ا�حضائر ا�جهو�ة ل �يم��انيّ  إعدادعند  2012و 2011خالل 

 

توّ�� الوزارة إحالة اعتمادات ا�حضائر ا�جهو�ة إ�� املجالس  جهة أخرى،من ،لوحظكما 
             �� حدود إو  2009القصر�ن وسيدي بوز�د وال�اف وتطاو�ن وصفاقس خالل الف��ة ا�جهو�ة ب

                                                           
(1)

عامال حسب تقر�ر هيئة الرقابة العامة للمالية حول التدقيق ��  109.491و 2012مارس  23عامال حسب جلسة العمل الوزار�ة بتار�خ  84.721  
 .وععية عملة ا�حضائر خالل نفس السنة
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ّما ال م دون توّصلها بقوائم اسمية �� العملة املنتفع�ن وتوزيعهم حسب أماكن العمل 2012جو�لية 
   .أحقية انتفاع باألجور املصروفةاح��ام مبدأ العمل املنجز و  التثّبت من يمّكن من

 

بداية من الوزارة  تولتفقد  إجراءات خالص أجور ا�حضائر ا�جهو�ة ومتا�ع��ايتعّلق بيما وف
0TP4Fصرف أجور عملة ا�حضائر ا�جهو�ة باعتماد ا�حوات ال��يدية 2012شهر أوت 

(1)
P0T  ح�ن ينّص ��

ع�� أن  املتعلق بمشموالت وزارة التنمية اقتصادية 1996لسنة  270عدد الفصل ا�خامس من امر 
توّ�� الوزارة إحالة اعتمادات ال��نام  ا�جهوي للتنمية إ�� املجالس ا�جهو�ة للتصرف ف��ا كموارد ت

 .ذاتية

 

 ال تمّكن من املمسوكة من قبل الوزارة  قاعدة بيانات خالص عملة ا�حضائر قد لوحظ أّن و 
دد العملة متا�عة تطور عمن و ) حضائر ظرفية ،حضائر عادية(تحديد توزيع العملة حسب أصنافهم 

ع�� غرار السن وم�ان العمل وطبيعة العمل املنجز  معطيات هامةر ��ا كما ال تتوفّ  العرعي�ن شهر�ا
0TP5Fواليات 4 سوى  ستجبولم �.وتار�خ انتداب

(2)
P0T  إ�� طلب الوزارة إثراء تلك القاعدة باملعطيات

� القوائم اسمية املرسلة من كما أّن الوزارة تتو�� امر بتأدية أجور ا�حضائر باالقتصار ع�.املذ�ورة
 ملجالس ا�جهو�ة ال�ي غالبا ال يتم إرفاقها باإلثباتات الالزمة للعمل املنجز و�رام  استعمالاقبل 

 .  الت ا�حضائرتدّخ  وتقييم وا�حة وتقار�ر متا�عة

 

بالتنسيق مع عدد من اطراف من قبل الوزارة عمليات التثّبت املنجزة  أفرزت ول�ن
 7676حوا�� انتفاع  �� غرار املندو�ية العامة للتنمية ا�جهو�ة وادارة العامة لآلداءاتالعمومية ع

م��ا  د.م 7بمبلغ فاق  2013خالل سنة لفائد��م الوزارة صرف أجور  توّلتبأك�� من آلية فقد  �خص
من قبل عامال تّم إقرار �سو�ة وععي��م ادار�ة وذلك ب��سيمهم  2334تتعّلق بخالص حوا��  د.م 6

قبل  من د.م 2,800تمّكنت من اس��جاع ما يقارب أّ��ا بوقد أفادت الوزارة �� رّدها  .الوزارت املعنية
�شتغلون  اعون 26من بي��م ( ا�خص 38 خالص 2014خالل سنة الوزارة كما واصلت  .الوزارات تلك

  .ب��نام  ا�حضائر امنتفع اموظف 127من عمن )  وزارة الشؤون الدينيةب

 

مام عدم كفاية آليات الرقابة ع�� مستوى الوزارة وتداخل آلية ا�حضائر ا�جهو�ة مع وأ
لتشغيل وغياب التنسيق بي��ا قامت دائرة املحاسبات بتوجيه طلب معطيات إ�� �ّل من ل آليات أخرى 

 وزارات الداخلية والتشغيل والفالحة والتعليم العا�� واملالية وكذلك إ�� الصندوق الوط�ي للضمان
اجتما�� والصندوق الوط�ي للتقاعد وا�حيطة اجتماعية واملركز الوط�ي لدعالمية وذلك إلجراء 

                                                           
(1)

  .2012جو�لية  27ارة التنمية ا�جهو�ة والتخطيط ووزارة الداخلية ووزارة املالية بتار�خ اتفاقية امل��مة ب�ن الديوان الوط�ي لل��يد ووز  

 .سليانة ومدن�ن واملهدية ونابل  (2)
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 املدرجة بقاعدة بيانات الوزارة وعّينة من الدفوعات ااملتوّفرة لدى �ّل م��مقار�ات ب�ن قاعدة البيانات 

 . 2013د�سم�� شهر و  2012شهري أوت ود�سم�� من سنة  الف��ة ال�ي �غّطي املنجزة خاللو 

بدون موجب بأجور ع��  ا�خص 9228وأفرز استغالل نتائ  تلك املقار�ات انتفاع حوا�� 
ا�حضائر ا�جهو�ة خالل الف��ة املذ�ورة مما ترتب عنه تحّمل م��انية الوزارة ألعباء إعافية حساب 

0TP6Fد.م 14,279 وغ�� م��رة بلغت حوا��

(1)
P0T. 

 

           لدى الصندوق الوط�ي للضمان اجتما�� ارطمنخ 3346حوا�� ا�خصوص بو�عّلق امر ب

بالهيا�ل  2014وعامل يباشرون عملهم فعليا إ�� حدود شهر جوان  اعمومي اموظف 2249و )د.م 6(
�� وععية  امنخرط 720و )د.م 4,147(التا�عة للدولة أو ا�جماعات املحلية أو املؤسسات العمومية 

           امتقاعد 113و )د.م 1,145( للتقاعد وا�حيطة اجتماعيةمباشرة فعلية لدى الصندوق الوط�ي 

�خصا من أ�حاب املهن ا�حّرة وا�خاص الطبيعي�ن وأ�حاب الشر�ات ذات  1401و) د .أ 210(
م�جل�ن بمؤسسات التعليم العا�� للسنت�ن ا�جامعيت�ن  اطالب 520و )د.أ 955( ال�خص الواحد

0TP7Fد.أ 892( 2013/2014و 2012/2013

(2)
P0T (0بمنح �عنوان مختلف آليات التشغيل امنتفع 804وTP8F

(3)
P0T            

 . )د.أ 753(

 

د �� ح�ن أن أرقام بطاقات �عر�فهم .أ 55�خصا بمبلغ ناهز  79كما تولت الوزارة خالص 
الوطنية غ�� موجودة أصال بقاعدة بيانات وزارة الداخلية عالوة ع�� وجود حاالت تباين ب�ن هو�ة 

منة بقائمة خالص أجور عملة ا�حضائر املمسوكة من قبل الوزارة والهو�ة ا�حقيقية املنتفع املض
 .لصاحب بطاقة التعر�ف الوطنية

 

اموال املصروفة ع�� حساب ا�حضائر  اتخاذ التداب�� الالزمة بخصوصوتو�ىي الدائرة ب  
. ا�جهوي  �� املستوى ال��ا عبما يضمن نجاعة تدخا�جهو�ة بدون موجب و�مز�د التحكم �� هذه الية 

تم إحدا��ا  ال�ي ةجهو�ّ ا��جان البأ��ا عملت ع�� تنفيذ القرارات الواردة بمحاعر وقد أفادت الوزارة 
  .لدراسة ملفات العملة املدرج�ن عمن نتائ  أعمال املراقبة بما يمكن من تفادي اخالالت امل�جلة

 

 تحس�ن ظروف اـعـش -ب

 

                                                           
(1)

 .دون اعتبار نتائ  املقار�ة مع وزارة الداخلية  
(2)

 .دون احتساب العطل الصيفية  
(3)

دات التعليم العا�� و�رنام  مرافقة باع�ي املؤسسات الصغرى ال�ي تخّول انتفاع بمنحة من تر�صات اعداد ل�حياة املهنية وعقود إدماج حام�� شها  
 )دينار ع�� اقل 150د و 50ب�ن (عالوة ع�� منحة املؤسسة ) دينار 200و 80ب�ن (قبل الدولة 
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 2011خالل السنوات من  ملشاريع تحس�ن ظروف العيش املخصصةبلغ معّدل اعتمادات 
 سوى خالل 2012و 2011سن�ي  مشاريعولم يتّم انطالق �� تنفيذ أغلب  د.م 287ما قيمته  2013إ�� 

فتح  حيث تّم فتح وإحالة اعتمادات املتعلقة ��ا لتأخ�� �� ا إ�� خاصة و�رجع ذلك .2013سنة 
الصعو�ات ال�ي حّفت بإنجاز  عالوة ع�� املعنية د �� موّ�� السنة.م 400والبالغة  2012سنة اعتمادات 

  . مختلف أصناف هذه املشاريع

 

كم  213من امل��مجة املسالك طول تطّور  ساهم فقد ةمشاريع املسالك الر�فيب ما يتعّلقيفف
التأخ�� �� مقابل محدودية املوارد البشر�ة والوسائل اللوجستية  2012كم سنة  1241إ��  2010سنة 

0TP9Fمجلس جهوي كما جاء �� رّد عينة تت�ّون من اث�ي عشرة  وذلك هذه املشاريعإنجاز �� 

(1)
P0T  بالرغم من

عدم قدرة سبع ع�� سبيل املثال وقد انجّر عن ذلك  .دورها �� ر�ط املناطق الر�فية بمواقع انتاج
0TP10Fواليات

(2)
P0T  د.م 18ع�� تمو�ل الفارق �� ال�لفة ال�ي شهدت ارتفاعا بقيمة  . 

 

كما اعتمدت الوزارة عند ترسيم اعتمادات مشاريع التنو�ر وال��ود باملاء بالوسط الر�في 
20030TP11Fتّم تحديدها منذ سنة ، ع�� �لفة 2011بامل��انية اصلية لسنة 

(3)
P0T  ال د وأصبحت  3000بقيمة

2011�عكس القيمة ا�حقيقية لهذه املشاريع مّما استوجب ال��فيع ف��ا �� سن�ي  0TP12F

(4)
P0T 2013و 0TP13F

(5)
P0T  ��ع

وأّدى ذلك إ�� التأخ�� �� تنفيذ التدخالت امل��مجة وعدم اح��ام . د 12000د و 8000التوا�� إ�� حدود 
   .مبدأ سنو�ة ال��نام 

  

د �سبع .م 22ب�لفة  اصناعي افضاء 29تّم إلغاء إنجاز ونظرا لعدم توّفر ارا�ىي الالزمة 
0TP14Fواليات

(6)
P0T  فتح  ب�افة الواليات وذلك بالّرغم من 2012سنة  فضاء صنا�� تّم برمج��ا 100من عمن

بتدخالت  �عو�ض تلك الفضاءاتوقد تّم  . د.م 76,600�امل إعتمادات التعهد املرصودة لها بقيمة 
�عيق تحقيق أهداف ال��وض باالستثمار مّما من شأنه أن  أخرى �� مجال تحس�ن ظروف العيش

 . وإحداث مواطن شغل إعافية باملناطق املس��دفة

 

 اـ��وض باـفئات محدودة اـدخل  -ج

 

                                                           
(1)

 .�س وقب�� وتطاو�نواليات نابل و سوسة واملنست�� وجندو�ة وصفاقس واملهدية والق��وان والقصر�ن وقفصة وقا 
(2)

 .املهدية وسيدي بوز�د ونابل وزغوان والقصر�ن وصفاقس والق��وان 
(3)

 .واملتعلق بإعداد وتنفيذ ال��نام  ا�جهوي  2003جانفي11املنشور املش��ك ب�ن وزارة املالية والداخلية والتنمية املحلية املؤرخ ��  
(4)

ملراجعة مقاييس تنفيذ ال��نام  ا�جهوي  2011جوان  20املؤرخ ��  15ملالية والتنمية ا�جهو�ة عدد املنشور املش��ك الصادر عن وزراء الداخلية وا 
  .للتنمية

(5)
 .حول التسريع �� تنفيذ ال��نام  ا�جهوي للتنمية2013أوت  06تار�خ  26املنشور عدد  
(6)

  .واليات أر�انة و�ن�رت ونابل وجندو�ة والق��وان وسيدي بوز�د واملنست�� 



237 

 

ععف �� تنفيذ تدخالت ال��نام  املتعلقة بال��وض بالفئات محدودة الدخل وذلك لوحظ 
خاّصة با�جهات الداخلية وذات اولو�ة حيث لم يتعّد معّدل �سبة املنتفع�ن بدعم موارد الرزق 

 امنتفع 3240حوا��  لفائدةامل��مجة من معّدل التدخالت  % 6,3بواليات قفصة والقصر�ن وسليانة 
عدم كفاية  ععف التدّخالت املنجزة �� هذا املجال وساهم ��. 2013–2011وذلك خالل الف��ة 

للتدخل الواحد  الف دينار ال�ي ال تتعدى و  حجم التمو�الت املسندةاقبال ع�� هذه الية ملحدودية 
 . بتلك املنح طول إجراءات إعداد قائمات املنتفع�نعالوة ع�� 

 

20130TP15F خالل سنة ن ال��فيعولم يمّك 

(1)
P0T د املجالس  3000إ��  منحة دعم موارد الرزق �� سقف

إم�انية  إقرارمّما أّدى إ��  ا�جهو�ة من تنفيذ التدخالت املعنية لعدم توّفر ام�انات البشر�ة الالزمة
بمقت�ىى منشور  الوا�� مع هاات ت��مالتنمو�ة �� إطار اتفاقيعن طر�ق ا�جمعيات  تلك التدّخالت إنجاز 

  . حول التسريع �� تنفيذ ال��نام  ا�جهوي للتنمية 2013أوت  6املؤرخ ��  26رئيس ا�ح�ومة عدد 

 

لعدم وعوح آلية التصرف �� اعتمادات  �� هذا الشأنات تحفضّ وزارة املالية وقد أبدت 
ملجالس ا�جهو�ة بقا�س ومدن�ن ا القتو . د.م 10املقّدرة سنو�ا بحوا��  لدعم موارد الرزقاملرصودة 

ا مختلفة �سبقد خّصص �ا م� بعضال علما بأّن صعو�ات لتطبيق هذه الية  وسيدي بوز�د وتطاو�ن
بالنيابة ا�خصوصية �سيدي بوز�د من جملة %  8�ا تلك ا�خدمة بلغت ل�جمعيات مقابل إسدا�
ية بتوزر من قيمة اعتماد املخصص ل�ل بالنيابة ا�خصوص%  5د و.م 1,300اعتمادات محالة بقيمة 

ومن شأن عدم توحيد اجراءات أن يؤثر سلبا ع�� شفافية ونجاعة التدخالت �� هذا املجال . معتمدية
 .  اعتماداتتلك ��  ا�جمعيات تصّرف�� غياب آليات خصوصية ملراقبة  خاّصة

 

               بتار�خ 63عدد ة ا�ح�وم رئيس ملنشور وخالفا  2013تم خالل سنة لوحظ أّنه كما 

د .م 20,5بحوا��  م موارد الرزقدعتحس�ن املسكن و  نعنوا�فتح إعتمادات الدفع  2012سبتم��  30
شأنه أن يضعف من آليات الرقابة ع�� املستوى املركزي �� ظّل �عدد آليات  وهو ما من دفعة واحدة

 . التدخل اجتما�� للفئات محدودة الدخل

 

املناش�� املنظمة لل��نام  ع�� عرورة توف�� املجالس ا�جهو�ة لتقار�ر شهر�ة  نّصتول�ن 
من الوقوف ع�� اش�اليات ال�ي �عيق تنفيذ ال��نام  لم تتمكن الوزارة  فإّن وسداسية ملتا�عة  تنفيذه 

. 2013نة املذ�ور إّال من خالل الز�ارات امليدانية ال�ي شملت �ل الواليات خالل الثالثية الثانية من س

وتو�ىي الدائرة بضرورة العمل ع�� تحس�ن آليات املتا�عة ع�� املستوى املركزي وا�جهوي ملز�د إح�ام 
 .تدخالت ال��ام  ا�جهو�ة للتنمية

                                                           
(1)

املتعلق بالتسريع �� إنجاز ال��نام  ا�جهوي  2013أوت  06بتار�خ  25التنمية والتعاون الدو�� واملالية والداخلية عدد  اتعمن املنشور املش��ك لوزار  
 .للتنمية
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II– برنامج اـتنمية املندمجة 

 

��دف برنام  التنمية املندمجة إ�� إنجاز تدخالت بالوسط الر�في وا�حضري �� مناطق تدخل 
وتبلغ �لفة . مليون ساكن بتسع�ن معتمدية 2,860عة ع�� �امل تراب ا�جمهور�ة لفائدة مختلفة موّز 

0TP16Fد.م 520 ال��نام 

(1)
P0T  التنو�ر واملاء الصا�ح للشرب و��يئة (ع�� عناصر البنية اساسية تتوزع أساسا �� و

بنسبة  السقو�ة والبنية اساسية املنتجة ال�ي تضم ابار العميقة واملناطق%  30,4بنسبة  )املسالك
 %. 24,4وعالوة ع�� املشاريع الفردية بنسبة %  22,5

 

وقد عبطت املعتمديات املس��دفة ب�ل من القسط اول والثا�ي من ال��نام  والبالغ عددها 
وقسمت  2008معتمدية بناءا ع�� دراسة أولية أنجزت خالل سنة  35معتمدية و 55ع�� التوا�� 
من املؤشرات تمثلت خاصة �� عدد الس�ان و�سبة امية والبطالة  جملةباالستناد إ�� املعتمديات 

توجيه  2011غ�� أنه تّم خالل سنة . وصا�� ال�جرة واملشتغل�ن با�خدمات و�سبة الر�ط �شبكة التطه��
 10معتمدية لها أولو�ة �� ال��تيب تنت�ي إ��  23حذف و  �امل مشاريع القسط الثا�ي ل�جهات الداخلية 

 واليات و�� سيدي بوز�د والقصر�ن وقفصة وال�اف وسليانة 5و�عو�ضها بمعتمديات تا�عة إ�� واليات 
نجاز قسط إ �سبة أّن بوقد أفادت الوزارة . استنادا ع�� مؤشرات تختلف عن تلك املذ�ورة سابقا وذلك

  .ثالث من ال��نام  �س��دف باألساس املعتمديات ال�ي تّم التخّ�� ع��ا

 

�� التأخ�� �� املصادقة ال��ائية ع�� عدد من عقود برام  القسط الثا�ي ي�� التغوساهم ذلك 
ظ ع�� عدد من املصادقة بتحّف �� وكذلك  2013شهري سبتم�� وأكتو�ر  ودللمعتمديات املعنية إ�� حد

0TP17Fال��ام  عقود 

(2)
P0T  لعدم جاهز�ة ملفا��ا أو ع�� �امل عناصر ال��نام  ع�� غرار عقد برنام  معتمدية

     . ا�جنو�ية ال�ي لم تكن م��مجة عمن ا�خيارات اصلية قفصة

 

سها الوزارة بصف��ا 
ّ
كما لوحظ تواتر غياب عدد من أعضاء �جنة قيادة ال��نام ، ال�ي ت��أ

املالية والت�و�ن وأمالك الدولة الذين �ّجلوا ع�� امل�ّلفة بوزارت لصاحبة املشروع، ع�� غرار املمّثل�ن ل
تلك ا تكتسيه مساهمة ّم رغم موذلك بالجلسة تّم عقدها  41من جملة  اغياب 18و 22و 13التوا�� 

مشاريع البنية اساسية املشاريع الفردية أو كذلك برام  املصادقة ع�� عقود  الوزارات من أهمية ��
0TP18Fتّمت املصادقة ع�� عدد من املشاريع دون التأكد من توفر أراض إلنجازهاكما . املنتجة

(3)
P0Tب وهو ما يتطل

                                                           
(1)

 .مصادر أخرى د من .م 137د من الصندوق العرعي لدنماء اقتصادي واجتما�� و.م 210د من م��انية الدولة و.م 173 م��ا  
_ سبيبة _ سيدي عيش سبيطلة _ القصر _ قفصة الشمالية _ سبالة أوالد عسكر _  سيدي بوز�د الشرقية _ سيدي بوز�د الغر�ية _ أوالد حفوز  (2)

 مك��_ قعفور _ بوعرادة _ العروسة _ الكر�ب _ ا�جر�صة  -تاجرو�ن-القصور -الدهما�ي_ _جدليان 
(3)

  .بقب�� الشمالية  أوعمن ملك عمومي للطرقات �سيدي مخلوف أو منطقة فالحية ومحجرة بدقا أرا�ىي مصنفة منطقة خضراء  
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عرورة تفعيل دور وزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة بال�جنة املذ�ورة لضمان جاهز�ة املشاريع 
  . من الناحية العقار�ة

عقد برنام  شمل  13�عديل  2013ت املندو�ية العامة للتنمية ا�جهو�ة خالل سنة كما تولّ 
الداخلية  ي خالفا ملنشور وز�ر  دون عرعها ع�� �جنة القيادة وذلك مختلف عناصر البنية اساسية

إعداد برنام  املتعّلق ب 2007جو�لية  12بتار�خ  20التنمية والتعاون الدو�� عدد والتنمية املحلية و 
  .التنمية املندمجة وتنفيذه ومتا�عة إنجازه

 

فبالرغم من تأكيد ولوحظ عدم كفاية تفعيل أعمال التنسيق ب�ن مختلف اطراف املتدخلة 
إيجاد ا�حلول ملختلف اش�اليات املطروحة ع�� ع�� عرورة  2012دة  منذ شهر د�سم�� �جنة القيا

مو�ل خ�� �� الدراسات التنفيذية وتواملتعّلقة خاّصة باملسائل العقار�ة والتأ مستوى تنفيذ ال��نام 
 خالل شهر إّال  �ات للبّت �� عدد م�عقد جلسالم تتوّل املشاريع الفردية وتنفيذ الصفقات فإّن الوزارة 

حيث لم تتعّد �سبة إنجاز عدد من مشاريع �عبيد  وهو ما �عيق بلوغ اهداف املنتظرة 2014أفر�ل 
ة إقبال املقاوالت وم�اتب الدراسات وخاصة �سبب قلّ  2013إ�� مو�� سنة %  30املسالك الر�فية 

ت  عن ذلك ارتفاع �� وقد ن .توقف اشغال ع�� إثر ف�خ العديد من الصفقات �عدد من املعتمديات
  .د.م 1,430ر بحوا�� �لفة املشاريع يقّد 

 

كما أّدى تزامن إنجاز عناصر البنية اساسية لل��نام  وعدد من املشاريع اخرى للمتدخل�ن 
العمومي�ن �� مجاالت الطرقات والتطه�� واملاء الصا�ح للشرب إ�� تأخر تنفيذ �عض عقود برام  

وهو ما يتطلب إح�ام التنسيق ب�ن املتدخل�ن العمومي�ن �� مختلف  2013ة مشاريع القسط الثا�ي لسن
 . 2000 أوت 7بتار�خ  31عدد الوز�ر اول نشور م يقتضيهالشب�ات كما 

 

مقارنة باألهداف  2013� سنة ة إ�� مو�ّ ن محدودية النتائ  املحقّق وع�� صعيد آخر تب�ّ     
بالنسبة للمشاريع ف. ذلك مواطن الشغل ال�ي تم إحدا��اامل��مجة من حيث عدد املشاريع الفردية وك

20110TP19Fاملحدثة سنة " اعتماد انطالق"�� إطار تنفيذ آلية  الفردية امل��مجة

(1)
P0T  1115فقد تم إنجاز 

�� مجاالت املهن الصغرى  امشروع 437واجه �� ح�ن ي ام��مج امشروع 2285من عمن  امشروع
غرى والفالحة، صعو�ات تتعّلق خاصة بالتمو�ل مّما يتطّلب والصناعات التقليدية واملؤسسات الص

وقد أفادت الوزارة بأّنه تّمت دعوة منسقي مشاريع  .تفعيل اتفاقيات امل��مة مع املؤسسات البنكية
�ن املح�� وا�جهوي والعمل ع�� �التنمية املندمجة لر�ط الصلة مع رسساء الفروع البنكية ع�� املستو 

 .ع�� التمو�الت املطلو�ةاعث�ن ل�حصول استكمال ملفات الب

 

                                                           
(1)

 .لوزراء الشؤون اجتماعية واملالية ووزارة الت�و�ن امليي والتشغيل ووزارة التنمية ا�جهو�ة 2011لسنة  1املنشور املش��ك عدد  
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بما �� ذلك ( امشروع 2730 �حوا��فلم يتّم بالنسبة ا بالنسبة ملواطن الشغل املحدثة أّم 
إحداث سوى  د.م 76,229ب�لفة ") اعتماد انطالق"املشاريع الفردية امل��مجة �� إطار تنفيذ آلية 

�� قطا�� الفالحة والصناعات التقليدية  خاصة ةموطن شغل منتظر  8274موطن شغل مقابل  3032
 . بواليات باجة وجندو�ة وال�اف والق��وان وسيدي بوز�د والقصر�ن

         

III- متا�عة تنفيذ املشاريع اـعمومية 

 

حسب قاعدة  2013بلغ العدد ا�جم�� للمشاريع العمومية املتواصلة إ�� ��اية شهر د�سم�� 
 امشروع 672د من بي��ا .م 14502 مشروعا ب�لفة تناهز 12698�� املتوفرة بالوزارة حوا البيانات

 ). د  با�جهات الداخلية.م 677ب�لفة  % 81م��ا (د .م 1109ل ب�لفة معطّ 

 

ليات متا�عة املشاريع العمومية و�تعّطل �سق آخاّصة ب ت�علقلوحظ وجود نقائص  وقد
 .تنفيذها

 

املتعلق بضبط مشموالت الوزارة ع��  1996لسنة  270عدد  �نّص الفصل الثالث من امر و 
 غ�� أّنه حول مدى تنفيذه سنوي  تقر�ر تصادية بمتا�عة املخطط وإعدادتقوم وزارة التنمية اقأن 

   .2009 سنة إ�� �عود تار�خهتّم إعداده من قبل الوزارة سنوي حول التنمية آخر تقر�ر  لوحظ أّن 

 

��ا من تحصيل البيانات ظام معلوما�ي مندم  يمّك افتقار الوزارة لن�� هذا اطار وقد لوحظ 
من�جية غياب كما تبّ�ن . ال�افية بخصوص وععية املشاريع القطاعية واش�اليات املرتبطة بتنفيذها

من  24خالفا للفصل وذلك املشاريع ومختلف مراحل تقييم معاي�� ل يضبط إجراءات و دليل مفصّ و 
0TP20Fيةامر املنظم لوزارة التنمية اقتصاد

(1)
P0T  عار�ف موحدة ب�ن جميع الوزارات عالوة ع�� عدم توّفر�

واملؤسسات العمومية واملجالس ا�جهو�ة لعدد من املفاهيم اساسية ع�� غرار مصط�ح مشروع 
0TP21Fعمومي

(2)
P0T وقد  .واملشاريع ال�ي تواجه صعو�ات وكذلك عدم تحديد أسقف املشاريع ال�ي يجب متا�ع��ا

وطنية ملتا�عة إنجاز  إعالميةتطبيقة  بإعدادليف املركز الوط�ي لدعالمية أفادت الوزارة بأّنه تّم ت�
املشاريع العمومية و�أّنه تم التوصل إ�� توحيد املفاهيم والتعار�ف مع املدير�ن ا�جهو��ن للتنمية 

 . وتحسيس الكتاب العام�ن ل�ل الواليات بضرورة اعتماد نفس التعار�ف

 

                                                           
(1)

املنظم�ن سابقا لوزارة التنمية  1997فيفري  14 �� املؤرخ 1997 لسنة 388 عدد وامر 1996 فيفري  14��  املؤرخ 1996 لسنة 271 امر عدد  
 اقتصادية

(2)
  .وزارة الفالحة تحتسب مختلف اقساط امل�ونة ملشروع واحد كمشاريع مستقلة 
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0TP22Fشاريع املعطلةن النظر �� عينة من املوقد مّك 

(3)
P0T  د .م 119,260بقيمة  امشروع 90شملت

 من الوقوف ع�� إش�اليات التنفيذ املرتبطة بال��مجة 2013-2009مدرجة بم��انيات التنمية لسنوات 
مع وزارة املالية �� إعداد تقديرات تلك امل��انيات و�� عبط املشاريع املندرجة باعتبار مساهمة الوزارة 

املتعّلق  1992سبتم��  21املؤرخ ��  1721الفصل الثالث من امر عدد  يهيقتض��ا وذلك كما 
ة املشاريع من وتتمثل هذه اش�اليات خاصة �� مدى جاهز�ّ  .بمشموالت وزارة التنمية اقتصادية

 .ع�� �سق تنفيذ املشاريعسلبا حيث توف�� العقارات والتمو�الت ا�خارجية وإعداد الدراسات مّما أثر 

  

من املشاريع املعّطلة موعوع العينة تم إدراجها بامل��انية دون %  35تبّ�ن أّن حوا��  قدو 
م ة بالق��وان الشمالية املرّس مشروع بناء مدرسة إعدادية باملنشيّ  التأكد من توفر ارا�ىي ع�� غرار 

0TP23F��انيةوذلك خالفا ملناش�� الوز�ر اّول املتعلقة بإعداد امل 2007بم��انية التنمية منذ سنة 

(1)
P0T  ومنشور

نجاز املشاريع إاملتعلق بالتصرف �� اعتمادات املحالة و  1997جو�لية  12بتار�خ  30الوز�ر اول عدد 
وانجّر عن ذلك ال��فيع �� ال�لفة ورصد اعتمادات �عهد إعافية بالنسبة  .ذات الصبغة ا�جهو�ة

و�ناء مركز التخييم واصطياف لبعض املشاريع يذكر م��ا مشاريع الطر�ق ا�حزامية بالقصر�ن 
بتطاو�ن ا�جنو�ية و�ناء إدارة جهو�ة للشؤون اجتماعية بالق��وان ا�جنو�ية ال�ي ارتفعت �لف��ا 

 . د.م 20,700 د إ��.م 16,500ا�جملية من 

 

ى عدم توفر ارا�ىي �� �عض ا�حاالت إ�� إلغاء مشاريع تم ترسيمها بامل��انية كما أدّ  
ع�� غرار مشروع بناء وحد�ي است�جا�� وتوليد و�ناء قسم إلقامة املر�ىى  2012التكميلية لسنة 

بالسبالة من والية سيدي بوز�د ومشروع إحداث قسم جراحة ووحدة عمليات �سبيطلة من والية 
مة كما أّن عددا من مشاريع قطا�� الفالحة والتجه�� املرّس  .د.م 1,5د و.م 1  القصر�ن ع�� التوا�� ب�لفة

لم �شهد أي تقدم ع�� مستوى انجاز املادي نظرا لعدم جاهز�ة الدراسات  2012و 2011ني�ي بم��ا
العوا�شية و�كسودة من والية و املتعلقة ��ا ع�� غرار مشروع إحداث منطقت�ن سقو�ت�ن باملباركية 

  . سيدي بوز�د

 

ة بم��انيات ّم ولة بقروض أو هبات ومرسمشاريع مّم  10نة مت�ونة من كما تبّ�ن من خالل عيّ 
عددا م��ا �شهد �سق �حب  أّن بموارد خارجية  مموال  امشروع 56من جملة  2009سابقة لسنة 

غلب �� أ ععيف نتيجة طول إجراءات ان��اع أو وجود إش�اليات عقار�ة بمنطقة املشروع مّما أّدى
حطات التطه�� ر إنجاز مشروع توسيع و��ذيب متأّخ  و�ذكر أّن . احيان إ�� تمديد آجال ال�حب

                                                           
(3)

 .ل��ام  ا�خصوصيةذات الصبغة ا�جهو�ة وكذلك عدد من املشاريع الوطنية بدون اعتبار مشاريع ا�شمل مشاريع   
(1)

املتعلق  2009مارس  17املؤرخ ��  10ومنشور الوز�ر اول عدد  2009املتعلق بإعداد م��انية  2008مارس  08املؤرخ ��  10منشور الوز�ر اول عدد   
 .2011واملتعلق بإعداد م��انية  2010مارس  06املؤرخ ��  8ومنشور الوز�ر اول عدد  2010بإعداد م��انية 
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أّدى إ�� مطالبة املفوعية اورو�ية اس��جاع املوارد أورو  ليون م 81,400 البالغ قيمتهو ومحطات ال�خ 
 .املالية غ�� املستعملة خالل اجال املحددة

 

أسباب تأخر إنجاز مشروع إحداث مستشفى جام�� بصفاقس املرسم ب�ن كما أّنه من 
ر عدم استكمال إجراءات توف�� التمو�الت ا�خارجية مّما أّدى إ�� يذك 2006بم��انية الدولة منذ سنة 

وأفادت الوزارة أّنه تّم  .2012د حسب قانون املالية التكمي�� لسنة .م 53د إ�� .م 20ارتفاع �لفته من 
ز املشاريع املمولة عن طر�ق قروض نجاإ�� إطار �جنة متا�عة  �عض اش�الياتتجاوز التمّكن من 

 .ة �شرف عل��ا الوزارةوهبات خارجي

 

خاصة بإدخال �غي�� ع��  2013و 2012ارتبط �عطل املشاريع امل��مجة خالل سن�ي كما 
سواء تلك املتعّلقة بمخّطط  ة� غياب اعتماد ع�� وثيقة مرجعي�أّنه  حيثامل��انية عداد من�جية إ

0TP24Fتوّلت الوزارة التنمية أو املخّطط ا�جهوي للتنمية

(1)
P0T  �� طبقا ملنشور رئاسة  2013و 2012سن�ي

املتعلق بإعداد مشروع قانون املالية التكمي��  2012جانفي  03املؤرخ ��  2012لسنة  1ا�ح�ومة عدد 
، اشراف ع�� تنظيم مقار�ات جهو�ة لضبط املشاريع ذات اولو�ة ل�ل جهة و�شر�ك 2012لسنة 

0TP25Fا�جهات ع�� ال�جان استشار�ة ا�جهو�ة

(2)
P0T هذا املجال ��.  

 

د وهو ما .م 7356مق��حات مشاريع بحوا��  2012وأفرزت أشغال تلك ال�جان بالنسبة لسنة 
وإّنما يمكن استغالل ستوج��ا إعداد م��انية سنو�ة تكميلية �يتناسب مع اعمال التحض��ية ال�ي  ال

فع ال�ي تم من جملة اعتمادات الدأّدى ذلك إ�� أّنه و  .تلك املق��حات بمناسبة إعداد مخّطط للتنمية
سوى مبلغ  م تتوّل وزارة املالية ترسيمد ل.م 1200بقيمة  2012تخصيصها بامل��انية التكميلية لسنة 

نفقات التنمية "عمن  د.م 723�عنوان مشاريع محددة �� ح�ن أدرجت مبلغ بتلك امل��انية د .م 477
  ." ةالطارئة وغ�� املوزعّ 

 

           سوى  �جهو�ة املدرجة بامل��انية املذ�ورةاريع ذات الصبغة ااملشقيمة  كما لم تبلغ

والبالغة حوا��  املقار�اتجلسات من �لفة املشاريع ال�ي أفرز��ا %  37,3 د وهو ما يمثل.م 295,700
فق عل��ا ع�� مستوى املقار�ات تب�ن عدم اخذ �ع�ن اعتبار ملعظم املشاريع ا�جديدة املتّ  كما. د.م 792

   .2013 بم��انية ا�جهو�ة

 

د .م 79,145ب�لفة  اجديد امشروع 65 حوا��إدراج  2012بامل��انية التكميلية لسنة  كما تّم 
�� قطاع ال�حة دون رصد اعتمادات دفع بخصوصها �� ح�ن تّم تخصيص �سبة عئيلة من 

                                                           
(1)

 .وزارة التنمية ا�جهو�ة والتخطيط 
(2)

 .2012جانفي  09بتار�خ  1ومنشور وز�ر التنمية ا�جهو�ة والتخطيط عدد  2012ماي  31املؤرخ ��  35عدد منشور رئاسة ا�ح�ومة   
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من ال�لفة ا�جملية %  1لم تتجاوز �� �عض ا�حاالت مشروع جديد  126�حوا��  اعتمادات الدفع 
مّما أّدى إ�� عدم  د.م 8شروع ع�� غرار مشروع إحداث املعهد العا�� لتقنيات املياه بقا�س ب�لفة للم

 . البدء �� إنجاز تلك املشاريع

ملجالس ا�جهو�ة باملهدية وقا�س ا به أفادت حسب ما كما يرجع �عّطل إنجاز املشاريع
�ل ا�حاالت طاقة انجاز املتوفرة با�جهات برمجة املشاريع ا�جهو�ة لم تراع ��  أّن إ�� وتطاو�ن وسليانة 

  . من حيث املوارد البشر�ة واملادية وذلك

 

ومخطط  إ�� العمل بالتنسيق مع مختلف اطراف املتدخلة ع�� إعداد منوال الوزارةوتد�� 
تطو�ر آليات التخطيط ا�جهوي ع�� تحس�ن نجاعة املعلومة احصائية ا�جهو�ة وتوف�� وإ�� تنمية 

رد البشر�ة الالزمة بالهيا�ل ا�جهو�ة التا�عة لها وكذلك ع�� اخذ �ع�ن اعتبار طاقة انجاز ع�� املوا
تّم فعال الشروع �� إعداد مخّطط تنموي جديد للف��ة  بأنهوقد أفادت الوزارة  .مستوى ا�جهات املعنية

  .ع�� أساس وثيقة توج��ية تمّثل اطار املرج�� للمخطط 2016-2020

 

IV-  برنامج اـتعاون ع�� ا�حدود 

 

ت من اتحاد اوروعي �� نطاق تندرج برام  التعاون ع�� ا�حدود املمولة عن طر�ق هبا
وتختص �عدم التحديد املسبق ل�حصص الوطنية من التمو�الت " الية اورو�ية ل�جوار والشراكة"

إعالنات طلب مق��حات املشاريع املخصصة لها حيث �عتمد ع�� مبدأ إجراء املنافسة وذلك �� إطار 
و�تم  .رف اداري واملا�� �� ال��نام ال�ي تتو�� التص ال�ي يتّم إنجازها من قبل هيئة التصّرف املش��كة

 .  توظيف التمو�الت وتوزيعها بناءا ع�� نتائ  تقييم املق��حات املقدمة من مختلف البلدان املعنية

 

0TP26F"إيطاليا-تو�س"هور�ة التو�سية برنام  ويشمل هذا التعاون بالنسبة إ�� ا�جم

(1)
P0T  بم��انية تبلغ              

0TP27Fوتتمثل أولو�اته �� الدفع بالتنمية واندماج ا�جهوي . مليون أورو 25,192

(2)
P0T 0و�التنمية املستديمةTP28F

(3)
P0T 

و�التعاون الثقا�� والعل�ي ودعم املجتمع املد�ي ويغطي واليات تو�س الك��ى ونابل و�ن�رت و�اجة 
حوض "كما �شمل هذا التعاون برنام  .ندو�ة وخمس مقاطعات من جهة صقلية بإيطالياوج

0TP29F"املتوّسط

(4)
P0T   ال��وض بالتنمية اقتصادية والذي تتمثل أولو�اته ��  مليون أورو  200بم��انية تبلغ

واجتماعية ودعم اقاليم وال��وض بالتنمية البيئية ع�� مستوى حوض املتوسط و��جيع ا�حوار 

                                                           
(1)

 .يطلق عليه الحقا ال��نام  الثنائي 
(2)

 .بحث والتجديد ودفع التعاون املؤسسا�ي لل��وض بالتنمية ا�جهو�ةتنمية الصناعات الغذائية والصيد البحري والسياحة وال��وض بال  
(3)

 .دعم التصرف الناجع �� املوارد الطبيعية وتثم�ن ال��اث الطبي�� والثقا�� وال��وض بالطاقات املتجددة 
(4)

 .يطلق عليه الحقا برنام  متعّدد اطراف  
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0TP30Fال��نام  ثالثة عشرة والية ساحلية تو�سية هذاكما �غّطي . لثقا�� والتصرف �� الشؤون املحليةا

(5)
P0T 

 .ومناطق من أرععة عشرة بلدا أورومتوسطّيا

   

0TP31Fإحداث وحدة تصرف حسب اهدافتّم  2008و�� موّ�� سنة 

(1)
P0T  ��ملتا�عة برام  التعاون ع

�ل من ال��نام  الثنائي  ع�� اتفاقي�ي تمو�ل 2010 واملصادقة خالل سنة 2013-2007ا�حدود للف��ة 
 .  امل��مت�ن ب�ن ا�جمهور�ة التو�سية واملفوعية اورو�ية اطرافومتعدد 

 

وقد لوحظ وجود عدد من النقائص �علقت خاّصة باإلحاطة باألطراف العمومية التو�سية 
 . و�التصّرف �� الهبات و�تنفيذ مشاريع برام  التعاون ع�� ا�حدود

 

 ��ا احاطةو متا�عة تنفيذ مشاريع اـتعاون ع�� ا�حدود -أ

 

بالتنسيق مع مختلف ا�جهات املتدخلة وحدة التصرف حسب اهداف لوحظ عدم إعداد 
واجراءات  �اوتوعيح آليات املساهمة ف�ب��ام  التعاون ع�� ا�حدود مذكرات ومناش�� للتعر�ف 

عدم إملام إدارة ع�� سبيل املثال حيث تب�ن  ف اطراف املعنيةها ع�� مختللمشاريع و�عميمالتنفيذية ل
املالية املحلية باإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واستخالص بخصوصية برام  التعاون ع�� 

  .ا�حدود

 

م يتم �عد ان��اء من إعداد دليل إجراءات تنفيذ برام  التعاون ع�� ا�حدود لوحظ أّنه لكما 
 . عن طر�ق مكتب دراسات املفوعية اورو�ية قبل من 2012منذ سنة  وع �� إنجازهالشر الذي تّم 

 

اطراف  �عضإجراءات تنفيذ مشاريع التعاون ع�� ا�حدود �� توّ�� وساهم عدم توثيق 
0TP32Fالتو�سية الدخول مباشرة �� شراكة مع الشر�اء الر�ادي�ن

(2)
P0T  دون التنسيق مع الوحدة ال�ي لم تتوّل

عض ا�حاالت بمختلف مساهمات تلك اطراف �� إعالنات مق��حات املشاريع إّال بمناسبة املام �� �
ع�� تول��ا ر�ط  للوحدةمشارك��ا �� �جان انتقاء املشاريع �� ح�ن ينّص الفصل الثا�ي من امر املحدث 

شان ذلك أن  ومن. الصلة ب�ن مختلف الهيا�ل املش��كة ب��ام  التعاون ع�� ا�حدود واطراف التو�سية
وقد  .ال يمّكن تلك اطراف من استفادة من الدعم الفّ�ي للوحدة عند تقديم مق��حات املشاريع

من اطراف التو�سية يتو�� انضمام للشراكة ال�ي يق��حها الشر�ك  امحدود اعددوزارة بأّن الأفادت 
  .ا�جمعيات م��ا خاصةالر�ادي دون استشارة الوحدة و 

                                                           
(5)

 .�ة وسوسة واملنست�� واملهدية وصفاقس وقا�س ومدن�نتو�س وأر�انة و�ن عروس و�ن�رت ونابل و�اجة وجندو   
(1)

 يطلق عل��ا الحقا الوحدة  
(2)

 .منسقي املشروع والذين يتولون التعامل مباشرة مع هيئة التصرف املش��كة وتحو�ل أقساط الهبات ا�� بقية الشر�اء �� املشروع 
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العمومية والشر�اء  اتفاقيات الشراكة ب�ن اطراف تتدّخل الوحدة �� مرحلة إبرامكما ال 
الر�ادي�ن خالفا للفصل الثا�ي من امر املحدث لها الذي ينّص ع�� أّ��ا تتوّ�� إعداد و�سي�� املفاوعات 

 وقد .يعبالتعاون مع مختلف الوزارات والهيا�ل املعنية بخصوص اتفاقيات املتعلقة ��ذه املشار 
اتفاقية اطار�ة  إ��لوحظ أّن اتفاقيات امل��مة ب�ن الشر�اء التو�سي�ن والشر�اء الر�ادي�ن لم �ستند 

امل��مة ب�ن املفوعية اورو�ية وا�جمهور�ة التو�سية لتجسيم التعاون الف�ي واملا�� واتفاقي�ي تمو�ل 
ار العام لتنفيذ الشر�اء التو�سي�ن لهذه ال��ام  ال��نام  الثنائي ومتعدد اطراف اللذين يمّثالن اط

 . ليات التصّرف املا�� �� املشاريعآوخاّصة فيما يتعّلق ب

 

اإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّية بكما لوحظ أّنه لم يتّم �شر�ك وحدة املالية املحلية 
 علما بذلك طتحم ل ا�بأ�ّ ّتفاقّيات مع الشر�اء الر�ادي�ن حيث أفادت اإبرام  عند واستخالص

ع�� عرورة إخضاع مشاركة  2014وقد تّم التأكيد خالل شهر جوان . املوعوع إّال بصفة عرعّية
 . ا�جماعات املحلية �� مثل هذه ال��ام  مستقبال للمصادقة املسبقة لسلطة اشراف

 

0TP33Fمشاريعمق��حات  6 اعالن عنتّم خالل ا�جيل اول ل��نام  التعاون ع�� ا�حدود  وقد

(1)
P0T  

مشروعا ذات مشاركة تو�سية �� إطار ال��نام   49مشروعا �� إطار ال��نام  الثنائي و 32أّدت إ�� انتقاء 
وتبلغ ال�لفة ا�جملية للمشاريع ذات املشاركة . متعّدد اطراف تّم �� شأ��ا إبرام اتفاقيات تمو�ل

وقد لوحظ وجود عدد من . أورو مليون  142,845ما قيمته  2014إ�� موّ�� شهر جوان التو�سية 
املا�� للشر�اء التو�سي�ن ��  تصرفو�الالنقائص �علقت خاصة بدور الوحدة �� متا�عة تلك املشاريع 

  .الهبات املسندة إل��م

 

 هيئة التصرف املش��كةإعدادها من قبل  اعتماد ع�� تطبيقة إعالمية تّم  الوحدة وتتو��

ّنه أغ�� . 2014وذلك منذ الثال�ي اّول لسنة  ��نام  متعّدد اطرافلاتا�عة التقدم الفع�� ملشاريع مل
 نات املشروعمن متا�عة تقّدم انجاز املادي واملا�� أل�شطة وم�وّ ال تمّكن تلك التطبيقة تبّ�ن أّن 

ر كما ال تمسك الوحدة تطبيقة ملتا�عة مشاريع ال��نام  الثنائي وال تتوفّ . للشر�اء التو�سي�نالراجعة 
لد��ا معطيات محّينة بخصوص امل��انيات املخصصة للشر�اء التو�سي�ن والتحو�الت املنجزة �� هذا 

                             هيئة التصرف املش��كة بايطاليا بتار�خ مّما اعطّرها إ�� ا�حصول عل��ا من قبلاطار 

  .2014جوان  10

 

                                                           
(1)

 .طلبات عروض  
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ع�� بيانات عامة تتعّلق خاّصة  تقتصر ةلدى الوحد املعطيات املتوفرةكما لوحظ أّن 
 ��إسبيل املثال  وتفتقر بذلك ع�� بالشر�ك الر�ادي وتار�خ إبرام اتفاقية ومد��ا وم��انية املشروع

�شطة هم لسمعطيات مفّصلة حول أقساط الهبات ال�ي تّم تحو�لها إ�� الشر�اء التو�سي�ن و�سبة إنجاز 
مسك قاعدة بيانات ومز�د التنسيق مع  يتطّلب وهو ما مو�ل الذا�يالراجعة لهم ومدى توّفرهم ع�� الت
وقد أفادت الوزارة بأنه تّم الشروع �� تجميع املعطيات . شاريعاملاطراف التو�سية �حسن متا�عة 

والبيانات إلحداث قاعدة بيانات خاصة بمشاركة اطراف التو�سية �� مشاريع التعاون ع�� ا�حدود 
 .نجاز أ�شط��اومدى تقدمها �� إ

 

�جنة فعيل آليات املتا�عة املتمثلة �� إحداث تفإّنه لم يتّم  وخالفا لسمر املحدث للوحدة
إ�� الوز�ر اول حول  رفع تقر�ر سنوي و  تا�عة املهام املو�ولة للوحدةي��أسها الوز�ر أو من ينو�ه مل

   .�شاطها

 

مضاعفة أعمال املتا�عة �� ظّل وجود مز�د احاطة باألطراف التو�سية و وتد�� الوزارة إ�� 
�عّلقت خاصة بالتصّرف �� الهبات وال�ي أعاقت تنفيذ عدد من املشاريع  ال�ي عدد من الصعو�ات

 . شاريعتلك املو�بعض اجراءات التنفيذية ل

 

 �� اـهباتاـتصّرف  -ب

 

من مساهمة  ن ا�خطة التمو�لية ملشاريع التعاون ع�� ا�حدود ذات املشاركة التو�سيةتت�وّ 
وقد لوحظ . مليون أورو 19,475مليون أورو و 123,370ال��نام  والتمو�ل الذا�ي ع�� التوا�� بقيمة 

مواجهة أغلب الشر�اء التو�سي�ن صعو�ات لتوف�� مساهما��م الذاتية مّما من شأنه أن يحول دون 
دون استكمال �عض ذلك كالهبة و  اّول من طالقسإنجاز عدد من املصار�ف �� انتظار ا�حصول ع�� 

 .  ��ا م�ونات املشاريع املتعهد

   

كما اقتصرت اتفاقيات الشراكة ع�� التنصيص ع�� أن يتو�� الشر�ك الر�ادي عمان 
تحو�ل التمو�الت إ�� الشر�اء التو�سي�ن �� اجال وحسب املبالغ املتفق عل��ا عن طر�ق تحو�ل بن�ي 

ة من قبل مختلف الشر�اء دون تحديد آليات التصّرف املا�� ل�حسابات ال�ي يتّم تحديدها بصفة رسمي
 . بصفة صر�حة �� الهبات

 

ع�� الفصل السا�ع من اتفاقية اطار�ة  2011الوزارة منذ سنة  اداعتم أّدى ذلك إ��قد و  
من البنك املركزي التو��ىي فتح حسابات جار�ة بالعملة  عند طل��ا 1997منذ سنة للتمو�ل امل��مة 
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بة يتو�� الشر�اء التو�سيون التصّرف من خاللها �� أقساط الهبات ال�ي يتّم إحال��ا من قبل الصع
إم�انية فتح حساب ع��  ينّص املذ�ور  غ�� أّن الفصل. الشر�اء الر�ادي�ن �عنوان عدد من املشاريع

يد النفقات �سد طلببالعملة الصعبة بالبنك املركزي التو��ىي باسم املفوعية اورو�ية ال�ي تتو�� 
فتح حساب بن�ي باسم  مع إم�انيةالتو��ىي  من البنك املركزي  املأمور بصرفها من ا�جانب التو��ىي

البنك أو ببنك تجاري يتّم تمو�له من ا�حساب املفتوح بالعملة الصعبة لتسديد �عض  ��ذااملشروع 
التو�سية توّصلت إ�� حّل هذا  وقد أفادت الوزارة بأّن اطراف. النفقات املنجزة �� إطار و�الة دفوعات

 .الة من طرف مصا�ح البنك املركزي التو��ىياش�ال بمساهمة فعّ 

 

بخصوص التصّرف املا�� �� مشاريع التعاون باالتفاقيات امل��مة أّدى غياب مقتضيات وقد 
�ية اختالف ب�ن الشر�اء التو�سي�ن �� آليات التصرف �� الهبات حيث توّلت املندو  ع�� ا�حدود إ��

مشاريع  3�عنوان التو��ىي العامة للتنمية ا�جهو�ة فتح ثالثة حسابات بالعملة الصعبة بالبنك املركزي 
فتح ب�� ح�ن قامت الو�الة الوطنية للتصرف �� النفايات ا�حدود ال�ي انخرطت �� إنجازها  �عاون ع�� 

 ع�� معا�جةاز ا�حيوي ملشروع تطو�ر إنتاج الغ بنك تجاري بالنسبةبحساب جاري بالعملة الصعبة 
 . النفايات املن�لية والصناعية

 

املعهد الوط�ي لل��اث بخصوص مشروع حماية وتثم�ن الهندسة املعمار�ة البونيقية  ّ��وتو 
0TP34Fواغر�قية والرومانية

(1)
P0T وعهدت منذ. فتح حساب بالدينار القابل للتحو�ل بالبنك املركزي التو��ىي              

ق املشروع ية التأش�� ع�� طلبات �سديد النفقات املرتبطة باإلنجاز إ�� منّس عمل 2013سبتم��  23
من مجلة املحاسبة العمومية الذي ينّص ع�� أّنه ال  58ومراجع حسابات خار�� وذلك خالفا للفصل 

يجوز آلمري الصرف وغ��هم من اعوان الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو 
ن يتصّرفوا �� أموال عمومية وأن ي�ون لهم بصف��م املذ�ورة حساب جار كيفما �ان وكيل دفوعات أ

ولم يتبّ�ن توّفر الهيئة العامة . من املجّلة املذ�ورة 23نوعه مّما يجعل القائم به تحت طائلة الفصل 
ك بخصوص للم��انية بوزارة املالية ع�� أّية معطيات بخصوص الهبة املمنوحة إ�� املعهد املذ�ور وكذل

وقد أكدت ادارة العامة للتصرف ��  .التصّرف املا�� �� الهبات من قبل مختلف الشر�اء التو�سي�ن
الدين والتعاون املا�� بوزارة املالية ع�� عرورة ت�ليف هي�ل �ع�ى بمتا�عة الهبات املسندة للدولة 

ف �� الهبات ح�ى ت�ون لتشمل التصر " سياد"التو�سية من خالل تطو�ر برام  جديدة عمن منظومة 
 .هناك رس�ة شاملة ووا�حة حول هذه النوعية من املوارد املتاحة

 

0TP35Fا�جماعات املحلية ال�ي انخرطت ف��امشاريع التعاون ع�� ا�حدود ب ما يتعّلقوفي  

(2)
P0T  والبالغ

ة فقد أثارت إم�انية اعتماد حسابات بالعمل مليون أورو 6,523مشاريع بقيمة جملية قدرها  9عددها 
                                                           

(1)
   .ألف دينار 233��لفة تفوق و  2011نوفم��  9موعوع اتفاقية الشراكة امل��مة بتار�خ  

(2)
 .بلديات سوسة وصفاقس واملعمورة واملهدية وحمام انف ووالية وسوسة  
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العديد من التحفظات لدى وحدة املالية املحلية  هذا اطار �الصعبة للتصّرف �� الهبات املسندة �
اجراء مبدأ  هذاباإلدارة العامة للمحاسبة العمومية وكذلك ادارة العامة ل�جماعات املحلية ملخالفة 

ة ع�� عدم التنصيص من مجلة املحاسبة العمومية عالو  56وحدة الصندوق املنصوص عليه بالفصل 
 . عليه صراحة من قبل الطرف اجن�ي

                       بتار�خ 100بمقت�ىى املذكرة العامة للمحاسبة العمومية واستخالص عدد  تّم  ل�نو 

 ببلدية سوسة" اس��اتيجية التنمية املستديمة"إجراءات التنفيذ املا�� ملشروع حول  2012أكتو�ر  8

 ارد املتأتية من التمو�الت اجنبية وصرفها باعتماد طرق الصرف العادية للم��انيةإقرار تن�يل املو 
إعداد  فإّنه لم يتّم اخرى ��دف مالءمة التبو�ب املعتمد مع خصوصيات إحدى املشاريع  وتحيي��ا

وقد . ها ع�� ا�جماعات املحليةمذكرات موحدة بخصوص آليات التصّرف املا�� �� تلك الهبات و�عميم
أنه تم حصر ال��خيص �� التنفيذ لبلدّي�ي سوسة وصفاقس باعتباره امللف  أفادت وحدة املالية املحلية

 .يتطّلب عموما تبو�با خاّصاتالف مضمون استثمار الوحيد املعروض آنذاك وأن اخ

 

املتعّلقة بتن�يل أقساط الهبات ومن جهة أخرى لوحظ تأخ�� �� إقرار اجراءات ا�خصوصية 
�انية ا�جماعة املحلية املعنية فاق أحيانا السنة بالرغم من أّن مّدة إنجاز أغلب املشاريع محّددة �� م�

و�ذكر �� هذا الشأن القسط اّول من الهبة املخصصة ملشروع إس��اتيجية تنمية املدينة . �سنت�ن
0TP36Fببلدية سوسة

(1)
P0T )189 املشروع  لهذااملخّصصة سط الثا�ي من الهبة القكما يذكر أّنه لم يتم إدراج ) د.أ

0TP37Fووعع مرصد للتنقالت ا�حضر�ةالتصرف املستديم �� النفايات " والقسط اول ل�ل من مشروع

(2)
P0T 

  .وذلك بصفة استننائية 2014جوان  13بتار�خ إّال بامل��انية 

 

لعدد من ا�شطة و�رجع ذلك إ�� تحّفظ وحدة املالية املحلية ع�� املبالغ الهامة املخّصصة 
0TP38Fليس لها ا�ع�اس مباشر ع�� التنمية املحليةباعتبار أّنه  تلك املشاريع بإحدى

(3)
P0T.  مع  ذلك �تعارضو

خصوصية مشاريع التعاون ع�� ا�حدود فيما يتعّلق بتعدد اطراف املنخرطة �� إنجازها وعدم إم�انية 
 وقد بّررت. ��كةوذلك �عد مصادقة هيئة التصرف املش%  15إجراء أي �غي�� �� م�ونا��ا إّال �� حدود 

�غياب إطار تنظي�ي وا�ح للتصّرف �� الهبات اجنبّية موعوع ذلك التأخ�� وزارة اقتصاد واملالية 
وإ�� �ون اّتفاقيات املعنّية ال تتالءم �� �عض جوان��ا مع  قيات امل��مة مع ا�جماعات املحليةاّتفا

 . التشريع املا�� واملحاس�ي

 

اء اطراف التو�سية بتعهدا��ا إزاء املمول�ن فيما يتعلق باآلجال وأّدى ذلك إ�� عدم إيف
تقّدم إنجاز با�� الشر�اء لس�شطة  إ�� التأث�� سلبا ع��و سنوات  3و اشهر  18التعاقدية ال�ي ت��اوح ب�ن 

                                                           
(1)

 .2011أكتو�ر  10اتفاقية الشراكة بتار�خ  
(2)

 .2014وجانفي  2013� د تم ا�حصول عليه ب�ن سبتم�. أ 650,013بمبلغ جم�� قدره   2011موعوعا اتفاقيت�ن امل��مت�ن منذ سنة   
(3)

 .حد املشاريعأد ب. أ 274,963بلغت نفقات التأج�� ومصار�ف امللتقيات با�خارج والتدخالت غ�� املباشرة �� املجال اجتما�� قيمة  
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بالتقر�ر أكدت هيئة التصّرف املش��كة بجهة سردينيا  وقد. الراجعة إل��م �� مختلف املشاريع املعنية
ع�� عرورة إيجاد حّل ��ائي للصعو�ات ال�ي تواجهها ا�جماعات املحلية �� تنفيذ  2013لسنة لسنوي ا

 . 2014وذلك خالل سنة  مشاريعها

 

من القانون  25ر نص قانو�ي أو ترتي�ي �� هذا املجال باستنناء الفصل وأمام عدم توفّ 
الدو�� ل�جماعات املحلية كما تم إقراره اسا�ىي للبلديات لم يتّم إعداد منشور خاص يتعلق بالتعاون 

Pبا�جلسة املنعقدة باإلدارة العامة ل�جماعات املحلية

 
P ارة بأّنه سيتم وأفادت الوز . 2014منذ شهر ماي

 .اش�اليات املذ�ورة الداخلية صياغة ا�حلول القانونية اجدى لفّض و املالية  بالتنسيق مع وزار�ي

 

ت املرتبطة باإلجراءات التنفيذية اخرى ملشاريع التعاون كما لوحظ وجود عدد من اش�اليا
من اتفاقيات الشراكة امل��مة ب�ن الشر�اء التو�سي�ن والشر�اء  13ينّص الفصل ع�� ا�حدود حيث 

مّما أعاق تنفيذ �عض التعاون ع�� ا�حدود  �عنوان مشاريعاختيار مدقق خار�� الر�ادي�ن ع�� عرورة 
�عدد من  ام��ا تلك ا�خاععة ملجلة املحاسبة العمومية لس�شطة الراجعة لهالهيا�ل التو�سية خاصة 

 . املشاريع

 

لوحظ عدم إيفاء عدد من الشر�اء التو�سي�ن بتعهدا��م فيما يتعّلق بضرورة املشاركة  كما 
تّم  �� امللتقيات وال��ّبصات ال�ي يتّم عقدها بمناسبة انطالق املشاريع وأثناء انجاز و�رجع ذلك كما

عرورة التقّيد �سقف إ��  سوسة واملعمورة يتأكيده من قبل املندو�ية العامة للتنمية ا�جهو�ة و�لدي�
املنحة املحّدد بالنصوص ال��تيبية الوطنية املتعّلقة باملهّمات با�خارج وذلك بالرغم من تو�� الشر�ك 

جدول املنح املعتمد من قبل اتحاد الر�ادي إحالة املبالغ املرصودة للغرض باملشروع وال�ي تتالءم مع 
  .إ�� ا�جهة املانحة سيؤّدي حتما إ�� إرجاع اموال املحالة وال�ي لم يتّم اس��الكها مّما اوروعي

 

وذلك �سبب "  openwindمشروع "كما يذكر تخّ�� والية املنست�� عن املشاركة �� إنجاز 
               والبشر�ة مّما انجّر عنه خسارة مبلغ الهبة بقيمة الصعو�ات اجرائية وعدم توّفر املوارد املادية 

  .ألف أورو  228

 

من قبل  وتد�� مختلف اطراف املتدّخلة إ�� توحيد إجراءات التصّرف �� تلك الهبات
خاّصة التمو�الت اجنبية من تلك لتحقيق استفادة املث��  وإقرار التداب�� املالئمة اطراف التو�سية

وقد أفادت الوزارة بأّنه سيتّم . ��ام  التعاون ع�� ا�حدودسيتّم انطالق �� تنفيذ ا�جيل الثا�ي ل هأنّ 
تكثيف التنسيق مع مختلف اطراف املتدخلة ��دف تذليل الصعو�ات كما سيتّم العمل ع�� عبط 

 .آليات التصرف املا�� �� الهبات املرصودة بالتعاون مع ا�جهات املختصة
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-V رف اداري واملا��اـتص 

 

أفضت عمليات الرقابة فيما يتعلق بتنظيم الوزارة إ�� الوقوف ع�� عدد من النقائص 
 . و�التصّرف املا��بتنظيم ومشموالت الوزارة ونظام املعلومات خاّصة �علقت 

 واملشموالتتنظيم اـ -أ

 

               �� املؤرخ 1996 لسنة 271 يخضع الهي�ل التنظي�ي ا�حا�� للوزارة ملقتضيات امر عدد

املنظم�ن سابقا لوزارة التنمية  1997فيفري  14 �� املؤرخ 1997 لسنة 388 عدد وامر 1996 فيفري  14
استكمال  2014ولم يتم إ�� موّ�� جوان . ووزارة التعاون الدو�� واستثمار ا�خار�� اقتصادية

ورغم ذلك . 2008املعّد منذ سنة  للوزارة يك�� املوحداجراءات القانونية املتعلقة بمشروع التنظيم اله
من التغي��ات ع�� ذلك التنظيم يذكر م��ا تقسيم وحدة التعاون املا��  اّن الوزارة أجرت عددأ

واقلي�ي إ�� ادارة العامة للتعاون اقلي�ي وادارة العامة للتعاون اورومتوسطي وكذلك إحداث 
غ�� املنصوص عل��ا بالتنظيم الهيك�� لوزارة  2004خالل سنة  ا�خار�� ادارة العامة لالستثمار 
 . استثمار والتعاون الدو��

 

وفقا  حيث تّم يحّد من نجاعة أعمالها  من شأنه أن �عض الهيا�ل مهاملوحظ تداخل ��  كما
عافة إ�� إحداث مكتب م�حق بالديوان لدعم استثمار ا�خار�� وذلك باإل  1997 لسنة 388لسمر عدد 

وت�ليفها تقر�با بنفس املهام ال��تيبية املنوطة  2010خالل سنة إحداث خلية لدحاطة باملستثمر�ن 
كما تتوّ�� إدارة التنظيم واساليب واعالمية بقسم التنمية متا�عة وتحليل املعطيات . للمكتب املذ�ور 

 . ة العامة للبنية اساسيةاملتعلقة بقطاع تكنولوجيات اتصال واعالمية التا�ع لددار 

 

كما أّن إحداث مصا�ح جديدة بوزارة التنمية ا�جهو�ة ثّم إعادة عّمها إ�� وزارة التنمية 
أّدى إ�� بروز عدة هيا�ل لها نفس املشموالت واملهام صلب نفس الوزارة  2013والتعاون الدو�� سنة 

إ�� بروز  2012قسيم الوزارة خالل سنة كما أّدى ت.من ذلك وجود إدارت�ن عامت�ن للمصا�ح املش��كة
هو�ة والتخطيط الذي ا�حاجة لتفعيل مكتب التعاون الدو�� والعالقات ا�خارجية بوزارة التنمية ا�ج

وذلك ع�� إثر  متداخلة مع تلك املتعلقة بوحدات التعاون املا�� بقسم التعاون الدو��أصبحت مهامه 
حي�ن التنظيم الهيك�� للوزارة بما يتما�ىى مع تطور د الدائرة ع�� عرورة توتؤّك . عملية الضّم 

 .مشموال��ا وخاصة فيما يتعلق بمجا�� استثمار ا�خار�� والتعاون املا��

 

ولوحظ كذلك �عّدد الشغورات �� ا�خطط الوظيفية بلغت ع�� سبيل املثال باإلدارة العامة 
كما أسندت . 2013�� موّ�� سنة %  71و%  54للتقديرات وادارة العامة للتقييم واملتا�عة ع�� التوا�� 

�عض ادارات العامة �� ح�ن أّ��م �شغلون مهاما  خّصتوظيفية لعدد من اطارات  االوزارة خطط
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                عونا بقسم التعاون الدو�� خالل الف��ة 22عونا بقسم التنمية و 24أخرى وشمل ذلك حوا�� 

2009-2013. 

 

ن املصا�ح املنصوص عل��ا بالتنظيم الهيك�� ع�� غرار وحدة ولم يتّم تفعيل عدد م
الدراسات واملتا�عة امل�لفة خاّصة بإعداد وتنسيق الدراسات املتعلقة بفرص استثمار والتعاون مع 
البلدان واملنظمات اجنبية ومتا�عة وتقييم التمو�ل والدين ا�خارجي�ن بالرغم من �سمية إطار عل��ا 

لة التفقدية ادار�ة واملالية غ�� مفعّ  ظّلت كما.لوحدة التعاون اقلي�ي مدير عام خّطة�شغل حاليا 
باملوارد البشر�ة  هاتدعيممّما يتطّلب  ولم يتّم توف�� نتائ  أعمالها للف��ة السابقة 2012منذ شهر أوت 

 طبقاوذلك  شراف�جان املناظرات و�املنشآت تحت ا و الالزمة عالوة ع�� عرورة تمثيلها بندوة املدير�ن 

  .سالف الذكر 1996لسنة  271من امر عدد  12و 3 �نلفصلل

 

مؤسسات  8 كما لوحظ عدم تفعيل مكتب الهيا�ل ا�خاععة إلشراف الوزارة البالغ عددها
ن للمصا�ح املش��كة بقس�ي التنمية ان العامتاعمومية ال تكت�ىي صبغة إدار�ة حيث تقوم ادارت

رسة الصالحيات املرتبطة باإلشراف اداري واملا�� ع�� تلك الهيا�ل �� ح�ن عهد والتعاون الدو�� بمما
ت ملصا�ح الديوان دراسة عقود اهداف مما أّدى إ�� عدم كفاية متا�عة وتقييم نجاعة أعمالها و�شتّ 

ع�� املؤسسات للمنظومة اعالمية لدشراف أعمال اشراف خاّصة �� ظّل عدم استعمال الوزارة 
  .عموميةال

 

وأفادت الوزارة بأّ��ا تولت مؤخرا ت�ليف مسؤول ع�� رأس التفقدية ادار�ة واملالية 
     .شرافومسؤول ع�� مكتب املؤسسات تحت ا 

 

 ينظام املعلوما�اـ -ب
 

باالعتماد ع��  2016–2012ل�ن تولت الوزارة إعداد مخطط اس��اتي�� خاص ��ا للف��ة 
فإّنه و�استنناء إنجاز موقع واب  2014-2010ي لددارة الك��ونية للف��ة املخطط اس��اتي�� الوط�

الوزارة ومنظومة ال��اسل الداخ�� فإن بقية املشاريع ما زالت متع��ة ع�� غرار إرساء املنظومة ا�خاصة 
 .بإعداد ومتا�عة مخططات التنمية وتطبيقة متا�عة استثمار ا�خار�� املباشر

 

عليه وثيقة املخطط اس��اتي�� لددارة الك��ونية وما تقتضيه أيضا و خالفا ملا نّصت 
0TP39Fاملعاي�� املهنية الدولية �� مجال تقنية املعلومات

(1)
P0T  فإّنه لم يقع إحداث �جنة قيادة لدشراف ع�� إنجاز

                                                           
(1)

  "COBIT" 
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مّما  املخطط اس��اتي�� الذي تتوّ�� إدارة التنظيم واساليب واعالمية متا�عة تنفيذ �عض م�وناته
 . يحّد من النجاعة املرجوة واتخاذ التداب�� الالزمة �� اّبان

 

�عد إنجاز املنظومة ا�خاصة بمتا�عة التعاون املا�� حيث تفتقر ادارات العامة  كما لم يتّم 
نجاز املادي واملا�� للمشاريع املمولة بموارد خارجية تا�عة ا للتعاون الدو�� ملنظومة إعالمية موحدة  مل

إ�� جانب عدم مسك البعض من  2008منذ سنة " FINACOOP"إيقاف العمل بمنظومة  عد أن تم�
وذلك ع�� غرار  تلك ادارات ألي جداول أو لوحات قيادة ملتا�عة تنفيذ القروض والهبات املمنوحة

لة بموارد وتو�ىي الدائرة بوعع نظام معلوما�ي ملتا�عة املشاريع املمو . ادارة العامة للتعاون الثنائي
 .عطلة ع�� مستوى انجاز أو ال�حبخارجية وإحداث نظام إنذار لتحديد املشاريع امل

 

          إيقاف إم�انية نفاذ الوزارة إ�� منظومة التصرف �� الدين ا�خار�� 2008كما تّم منذ سنة 

" SIADE "  املصا�ح الفنية  ملختلف من أّ��ا تمّثل مصدر معلومات هامبالرغم  1994املحدثة منذ سنة
وخاصة ادارة العامة للتقديرات فيما يخص التوازنات املالية وتطور املديونية ا�خارجية وكذلك 

�عض الصعو�ات ل�حصول ع��  هذه ادارة تواجهو  .مختلف مصا�ح الوزارة امل�لفة بالتعاون املا��
الدقة املرجوة عبط التقديرات باملعلومات بالدقة املطلو�ة من قبل مصا�ح الدولة مما ال �ساعد ع�� 

ع�� دمجه املعتمد �� مجال التحليل اقتصادي والتقديرات اقتصادية ما يتطلب تثم�ن النموذج وهو 
�� إطار منظومة مت�املة ت�ون مرتبطة مباشرة بمصادر املعلومات املوثوق ��ا كما نّص ع�� ذلك 

 .املخطط اس��اتي�� لددارة الك��ونية

 

أخرى ول�ن أكدت النصوص القانونية وال��تيبية املنظمة للسالمة املعلوماتية ع��  ومن جهة
لم يتم إجراء تدقيق �� ه نّ فإشهرا ع�� اقّل  12عرورة إجراء تدقيق دوري للسالمة بمعدل مّرة �ل 

ولم �شمل التدقيق الثا�ي إّال . سنوات 6أي �عد  2012ثّم �� سنة  2006خالل سنة  الغرض سوى 
دون أن يتم تطبيق �عض التوصيات املتعلقة بإعداد مخطط يضمن تواصل النشاط ��  التنمية قسم

حال وقوع أعطاب وترك�� نظام مراقبة دخول لسماكن ا�حساسة ال�ي تأوي ا�خوادم ع�� اعتماد 
وكذلك اقتناء خزائن مقاومة ل�حرائق �حفظ ��ات املراقبة ونظام إنذار مبكر بطاقات الدخول و�ام

 . عطيات وإبدال الشبكة الكهر�ائية بأخرى مطابقة للمواصفاتامل

 

كما لوحظ تواصل إفراد قسم التعاون الدو�� بمكتب عبط �سّ�� بطر�قة يدو�ة رغم إعادة 
مكتب عبط مركزي التصّرف �� ال��اسل مّما يتنا�� مع عرورة توّ��  2013عّم الوزارت�ن خالل سنة 

الدورات الت�و�نية املضمنة بمخطط الت�و�ن  2013الل سنة خقسم التنمية لم ينظم و . اداري 
املصادق عليه واملتعّلقة بمجاالت ادارة الك��ونية والسالمة املعلوماتية وصيانة املعدات وال��مجيات 

 .اعالمية
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املأمور�ات واـ��بصات با�خارج واـتمثيل بمجاـ  إدارة املؤسسات  -ج
 اـعمومية

 

وال��بصات با�خارج بالنسبة إلطارات وأعوان الوزارة خالل الف��ة من بلغ عدد املأمور�ات 
فاق الضعف مقارنة  2012م�ّجال ارتفاعا م�حوظا خالل سنة مهّمة  881ما جملته  2013إ��  2009

وال تقوم الوزارة دائما عند �عي�ن أعوان بملتقيات وتر�صات باح��ام املعاي�� . بالسنوات السابقة
0TP40Fاعتبارا لوظائفهم وتوافق اختصاصا��م مع موعوع املأمور�ة همر املتعلقة باختيا

(1)
P0T . ومن شأن ذلك أن

 . يحّد من الفائدة املرجوة من هذه املشار�ات كما ال �ساعد ع�� تحف�� أعوان الوزارة

 

�� ممثال  111 ومن جهة أخرى بلغ عدد ممث�� الوزارة بمجالس إدارة املؤسسات العمومية
رغم من أهمية مساهمة ممثل الوزارة �� مجلس إدارة البنك املركزي التو��ىي و�ال. 2013مو�� سنة 

كما لم يتّم اعتماد . 2014وأثرها ع�� بلورة السياسات العامة فإّنه لم يتّم  �عو�ضه منذ شهر مارس 
وا�حة عند �عي�ن ممث�� الوزارة لدى �عض مجالس ع�� معاي��  2013إ��  2009خالل السنوات من 

للمؤسسات واملنشآت والهيا�ل حيث تّم �� عدد من ا�حاالت �عي�ن أ�خاص ال ينتمون إ��  ادارة
لم يتّم مّما ال يمّكن هذه اخ��ة من متا�عة املؤسسة واملنشأة املعنية حيث ادارات العامة املختصة 

ية للمالحة تمثيل الوزارة لدى مجلس إدارة شركة ا�خطوط التو�سية والشركة التو�سع�� سبيل الذكر 
 .دارة العامة للبنية اساسيةا ينتميان إ�� بإطار�ن 

 

واملتعلق  1997أوت  25املؤرخ ��  1997لسنة  38وخالفا ملنشور الوز�ر اول عدد 
حالة تّم ف��ا تجاوز املّدة  13لوحظ وجود باملساهمات واشراف ع�� املنشآت واملؤّسسات العمومّية 

� لتقار�ر غياب شبه كّ�  عالوة ع�� 2013وذلك إ�� مو�� سنوات  9الغة القصوى لف��ة التمثيل الب
0TP41Fحضور ممثل الوزارة �� مجالس ادارات املعنية 

(2)
P0T . �� ول�ن تتو�� الوزارة تمثيل الدولة التو�سية

ه لم يتوفر ما يفيد اعتمادها نّ فإاجتماعات الدور�ة للهيئات الدولية واقليمية ذات الصبغة املالية، 
 . 2013إ��  2009عاي�� لتعي�ن ممثل��ا �� تلك الهيئات خالل الف��ة من مل

 

 اـتصرف املا�� -د

 

                                                           
(1)

 .منشور الوز�ر اول املتعلق بإح�ام التصرف �� مأمور�ات أعوان املؤسسات واملنشآت العمومية  
(2)

 .املتعلق باالل��امات املحمولة ع�� املتصرف�ن املمثل�ن للدولة 1992لسنة  1فا ملناش�� الوز�ر اول �� الغرض وخصوصا املنشور عدد خال  
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 .2013د سنة .م 49,952إ��  2009سنة د .م 31,823شهدت نفقات العنوان اّول تطورا من 

                سنواتخالل من تلك النفقات  % 811Tال�ي مثلت ذلك خاّصة إ�� ارتفاع نفقات التأج��  و�رجع

1T2009-2013  د سنة .أ 300من بي��ا نفقات تأج�� أعضاء ا�ح�ومة وأعضاء الدواو�ن ال�ي مرت من
       مّما تطّلب توف�� اعتمادات تكميلية بمبلغ 2012د سنة .أ 664لتبلغ  2013د سنة .أ 530إ��  2010

ليات التقسيم والضّم وال�ي أدت وارتبط ذلك بالتغي��ات املتواترة ال�ي شهد��ا الوزارة جراء عم. د.أ 144
 .رسساء دواو�ن 3ا بمأمور�ة وم�لف 20ع�� سبيل املثال خالل الف��ة املذ�ورة إ�� �سمية 

 

قت خاّصة �عدم اح��ام إجراءات ومن جهة أخرى فقد لوحظ وجود عدد من النقائص �علّ 
تولت الوزارة  فقد. تعقد النفقة و�ا�خصم من املورد وكذلك بضعف املنافسة عند إجراء اقتناءا

 تإصدار أذون تزود يدو�ة عند إنجاز عدد من النفقات العادية تم 2013إ��  2009خالل السنوات من 
ن إ�� �سو���ا �� مرحلة الحقة بأذون تزود آلية مّما من شأنه أن يؤدي �� �عض احيان إ�� عدم التفطّ 

 . حاالت تجاوز اعتمادات

 

التأش�� ع�� عدد من  تّم جلة املحاسبة العمومية فقد من م 88و 85وخالفا للفصل�ن 
�غي�� يدوي ع�� تار�خ الفاتورة إجراء كما لوحظ �� العديد من ا�حاالت  .النفقات ع�� سبيل التسو�ة

اص�� أو تار�خ ختم مكتب الضبط �غاية مالءم��ا مع اجراءات القانونية املتعلقة بالتسلسل الزم�ي 
وقد أفادت الوزارة بأّنه يتم . ّد من مبدأ الشفافية �� مسك وثائق إثبات النفقةلعقد النفقة وهو ما يح

�غي�� تار�خ الفاتورة من قبل �عض املزودين لضمان توافقها مع تار�خ اذن بال��ود ا�� �عنوان نفس 
 .السنة املالية و��ون ذلك مرفوقا بختم املؤسسة املعنية

 

صرف أن يتو�� املش��ي العمومي إعمال املنافسة ومن جانب آخر تقت�ىي قواعد حسن الت
الوزارة لم  ه لوحظ أّن غ�� أنّ . عند القيام باقتناءات ال تتطلب من حيث املبلغ إجراء صفقة عمومية

حيث تم ع�� سبيل بال��ود بمواد أو خدمات  تحرص ع�� تجميع ا�حاجيات بالنسبة للنفقات املتعلقة
از نفقات ع�� التوا�� �عنوان صنع وتركيب شرفات حديدية بقيمة نجإ 2011و  2010املثال خالل سن�ي 

� مصا�ح مراقبة املصار�ف وأّدى ذلك إ�� تو�ّ . د.أ 31د واقتناء أثاث للم�اتب بحوا�� .أ 35,203
العمومية رفض عديد اق��احات التعهد بالنفقة ولفت انتباه إدارة الشؤون ادار�ة واملالية بقسم 

لالخالالت املتعلقة خاصة باستشارة نفس املزودين بالنسبة  2013د�سم��  11�خ التعاون الدو�� بتار 
من %  70حيث تم بالنسبة لهذه اخ��ة و�� النقل ملصار�ف استقباالت و�عهد وصيانة وسائل 

  . ا�حاالت اختيار نفس املزود

 

قبة إدار�ة إلجراء عملية مرا 2013كما توّلت الوزارة ت�ليف مكتب تدقيق خاص خالل سنة 
ولم يتّم توف�� نتائ  ذلك التدقيق للفر�ق الرقاعي وهو  د.أ 4,480مبلغ بومالية ل��نام  ا�حضائر ا�جهو�ة 
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ما يخالف اجراءات ا�جاري ��ا العمل وال�ي تقت�ىي توف�� �ل الوثائق ادار�ة املثبتة لسعمال املنجزة 
 .وخاصة م��ا املثبتة للنفقات

 2013-2009جّلة املحاسبة العمومّية فقد لوحظ بالنسبة للسنوات من م 89وخالفا للفصل 

0TP42Fد.أ 126,627دفع متخلدات لسنوات سابقة بلغت 

(1)
P0T . و�لغت متخلدات قسم التعاون الدو�� �عنوان

كما لم  .د.أ 13,154ما جملته  2014وال�ي طالبت الوزارة بال��خيص �� خالصها �� جوان  2013سنة 
��ة التقيد �� �عض ا�حاالت باآلجال القانونّية لدفع مستحّقات املزّودين يتّم كذلك خالل نفس الف

يوما بالنسبة لنفقات اتصاالت واس��الك املاء  45 بالنسبة لالقتناءات و�ـ واملضبوطة بتسع�ن يوما
جانفي من السنة  20كما تم خالل نفس الف��ة إصدار أوامر بالصرف �عد  .والكهر�اء والغاز والوقود

 .د.م 1,530ت�� سنة التصرف وذلك بقيمة جملية بلغت  ال�ي
 

من مجلة الضر�بة ع�� دخل ا�خاص  52خالفا للفصل أّنه و ومن جهة أخرى فقد تبّ�ن 
املورد �عنوان الضر�بة ع�� م يتم �� �عض احيان ا�خصم من لالطبيعي�ن والضر�بة ع�� الشر�ات 

ا حرم ا�خز�نة دينار مّم  الف فة من نفقات تجاوزتالدخل وكذلك �عنوان اداء ع�� القيمة املضا
كما تضمنت �عض . د.أ 22د و.أ 17ع�� التوا�� ما يز�د عن  2013- 2009العامة من موارد بلغت للف��ة 

الفوات�� املصاحبة لهذه النفقات مبالغ خام دون تفصيل اداء ع�� القيمة املضافة بالرغم من خضوع 
قة كذلك إصدار أوامر بالصرف متفرّ  وتّم . داء مثلما �ش�� إليه معرفها ا�جبائيالشر�ات املعنية لهذا ا 

د .أ 8مزودين بمبالغ جملية تجاوزت  6خالل نفس اليوم وععنوان نفس الفصل ونفس املنتفع لفائدة 
د ع��  514ى إ�� عدم إجراء ا�خصم من املورد �عنوان اداء ع�� القيمة املضافة  بحوا�� مما أدّ 

 .لغ ال�ي �ساوي أو تفوق السقف املحدداملبا

   

* 

 

*   * 

 

مجال التنمية ا�جهو�ة أهمية بالغة �� إطار التوّجهات العامة للدولة خالل السنوات  ىاكت�ى
اخ��ة وذلك من خالل رصد اعتمادات هامة بم��انية الدولة لل��ام  ا�جهو�ة واملشاريع ذات الصبغة 

الدور املو�ول لها �� إعداد مخططات التنمية من ذلك املخطط ا�جهوي  باعتباروتد�� الوزارة . ا�جهو�ة
وإعادة النظر  تطو�ر آليات التخطيط ا�جهوي وتحس�ن نوعية املعلومة احصائية ا�جهو�ة إ��للتنمية 

 .خصوصيات �ّل م��ا�� طرق توزيع اعتمادات ب�ن ا�جهات قصد استجابة �

 

                                                           
(1)

 دون احتساب اس��الك الكهر�اء والغاز واملاء واتصاالت 
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تذليل لالتنسيق مع مختلف اطراف املتدخلة �د العمل ع�� مز الوزارة  و�نب�� ع�� 
بالوععيات ا تلك املتعلقة فيذ املشاريع امل��مجة وخاصة م���عيق تن أنالصعو�ات ال�ي من شأ��ا 

حّث الوزارة ا�جهات  كما يتطّلب ال��وض بالتنمية ا�جهو�ة.العقار�ة وإعداد الدراسات وتوف�� التمو�الت
 .ومتا�عة املشاريع وال��ام  ا�جهو�ةدية والبشر�ة الالزمة �حسن تنفيذ توف�� املوارد املال املعنية

 

ال��ام  تنفيذ إح�ام متا�عة وعع اليات املناسبة ملز�د  ع��الوزارة  تحّث الدائرةكما 
وتحقيق اهداف  لمال العاممّما يمّكن من استعمال امثل لوتقييم نجاعة تدّخال��ا  ا�جهو�ة

وتحس�ن  يما يتعلق باعتمادات ا�حضائر ا�جهو�ة وال��وض بالفئات محدودة الدخلوخاصة فالتنمو�ة 
والتنسيق مع الهيا�ل املتدخلة لتفادي التداخل ب�ن مختلف اليات ووعع برام   ظروف العيش

 . موّحدة تمكن من تحس�ن وععية الفئات املس��دفة وإحداث حركية اقتصادية با�جهات

 

إم�انية  ملختلف اطراف العمومية  التعاون ع�� ا�حدود الذي يتيح أّما فيما يتعّلق ب��نام
وة إ�� مز�د التعر�ف بال��نام  واحاطة فإّن الوزارة مدعّ شاريع عدد من املإلنجاز ا�حصول ع�� هبات 

بالشر�اء التو�سي�ن ووعع إطار ترتي�ي يتالءم مع خصوصية ال��نام  من حيث التصّرف �� الهبات 
 .التمو�الت املتاحةلتحقيق استفادة املث�� من التنفيذية للمشاريع وذلك واجراءات 

 

تنفيذ مخططها و كما تد�� الوزارة إ�� تحي�ن تنظيمها الهيك�� بما يتما�ىى وتطور مهامها 
 . اس��اتي�� لدعالمية والتقيد باألح�ام ال��تيبية والقانونية وقواعد حسن التصرف اداري واملا��
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 ارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليرّد وز

 

I- البرنامج الجهوي للتنمية 

 

غياب إطار قانوني موحد ينظم آليات التصرف  في مجال الحضائر الجهوية، وفي

بادرت الوزارة بإعداد الخطوط المرجعية لدراسة تقييمية لبرنامج  هذا البرنامج،في 

ن من تدقيق اإلشكاليات لبرنامج يمكّ لل الحضائر الجهوية تهدف إلى القيام بتقييم شام

. والضغوطات واقتراح الحلول والتصورات الكفيلة بتحسين نجاعته االجتماعية واالقتصادية

 22 وفي إطار العمل على تفعيل قرارات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ ،كما تمّ 

عقد جلستي عمل حضائر، بإعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الوالمتعلقة  2015أفريل 

تم على إثرها  2015جوان خالل شهر  بمقر وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

واستغاللها  لتعميرها بكل دقةليفية تم توزيعها على الواليات أت وجداولإعداد استمارات 

 .للغرض

 

، هويالتحكم في هذه اآللية بما يضمن نجاعة تدخالتها على المستوى الج مزيدلو

تم إحداث لجان جهوية ، 2015لسنة  01 عمال بمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عددو

بالواليات لدراسة ملفات العملة المدرجين ضمن نتائج أعمال المراقبة والمقاربات المنجزة 

ولقد تلقت   .بالرجوع إلى قواعد المعطيات المتوفرة لدى الوزارات والهياكل العمومية

وعملت على تنفيذ القرارات الواردة بمحاضر اللجان الجهوية  مال جلّ الوزارة نتائج أع

 .  المسجلة اإلخالالتن من تفادي جلساتها بما يمكّ 

 

في المسجل ضعف النهوض بالفئات محدودة الدخل، فاّن ال أما بخصوص برنامج

ة يعود أساسا إلى صعوب خاصة بالجهات الداخلية وذات أولويةالبرنامج    تنفيذ تدخالت

المتعلق بالتسريع في تنفيذ البرنامج و 2013أوت  06  المؤرخ في  26 تطبيق المنشور عدد

نظرا لغياب الجمعيات التنموية المختصة في بعض الجهات وصعوبة  الجهوي للتنمية وذلك
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إمكانية النظر في  ولتجاوز هذه الصعوبات سيتمّ  ،أخرىاالختيار بين الجمعيات في مناطق 

 .المنشورهذا بمراجعة ما جاء 

 

آلية التصرف في االعتمادات المرصودة تجدر االشارة الى أّن مزيد إحكام  كما

المشار إليه  2013أوت  06بتاريخ  26تحيين المنشور عدد كذلك تطلب ي لدعم موارد الرزق

 .سابقا



259 

 

II- برنامج التنمية المندمجة 

 

المعتمديات المرشحة في عملية تعديل قائمة  2011خالل سنة التمشي المعتمد إن 

في إطار القسط الثاني من البرنامج أخذ بعين االعتبار بمشروع تنمية مندمجة  لالنتفاع

وقد تم  لفائدة الجهات الساحلية % 20من االستثمارات للجهات الداخلية و % 80تخصيص 

والية، علما وأّن إنجاز قسط ثالث من البرنامج  14واليات من جملة  6التركيز على 

ا جاء مثلم هدف باألساس المعتمديات التي تم التخلي عنها آنذاك كان ضمن المقترحاتيست

والمتعلق بإنجاز قسط ثالث من نفس البرنامج  2014مارس  12بمذكرة المندوبية بتاريخ 

 .وبنفس المقاييس المعتمدة

 

المصادقة على مشاريع القسط الثاني مرّده أساسا في  الحاصل التأخير نّ وإ

ت التي اعترضت حسن إنجاز مشاريع القسط األول نظرا لألوضاع العامة التي الصعوبا

من ناحية وكذلك الستحالة استشارة اللجان المحلية  2011عرفتها البالد منذ جانفي 

والمجالس الجهوية المعنية وتكريس المقاربة التشاركية عند ضبط مكونات المشاريع 

المصالح الجهوية المختصة من ات الفنية من قبل الجديدة، إضافة إلى صعوبات إعداد الملف

بعض المعتمدين على رأس هذه المعتمديات وكذلك غياب ممثلي  غيابأّن  كما. ناحية أخرى

خاصة وأن عناصر هاّمة تقترح في المنطقة البلدية ( للبلديات المعنية النيابات الخصوصية

عد ب باالستغاللد ر العقار والتعهّ للمعتمدية المنتفعة بالمشروع وهي الطرف المطالب بتوفي

 .أّدى إلى بعض التأخير في عرض التقارير والمصادقة عليها) اإلنجاز

 

المندوبية  فإن لجنة قيادة البرنامجء غياب عدد من أعضاأّما فيما يتعلق بمسألة 

حريصة على إرسال الدعوات لحضور للجنة  ابوصفها مقررالعامة للتنمية الجهوية 

يا وبالبريد اإللكتروني إلى السادة األعضاء في إبانها، وتكون الدعوات مرفوقة الجلسات كتاب

كما أن األعضاء المتغيبين يتّم الّرجوع إليهم إلبداء . بالملفات المتضمنة للمقترحات الجهوية

 الرأي بخصوص العناصر الراجعة للقطاع من حيث قابلية اإلنجاز والتقديرات المعتمدة
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بإرسال جميع محاضر العامة كما تقوم المندوبية  .ناصر المحورية للمشروعسّيما بالنسبة للع

 .جلسات لجنة القيادة إلى كل عضو من األعضاء

 

بدرس المقترحات الجهوية  2013 –2011الفترة القيادة خالل  قامت لجنةهذا وقد 

د برامج المتعلقة بكل مشروع مندمج وأبدت مصادقتها على مكّوناته بما مّكن من إبرام عقو

 السادة بحضورالتأمت في جلسة  عقدا 36وقد كان آخر توقيع لـ. مشروعا )90( التسعين

 عملياتوباستكمال  .2013نوفمبر  28  رؤساء المجالس الجهوية المعنية وذلك يوم ،الوالة

نحو  2014مطلع في المصادقة على كل مشاريع البرنامج، تحّولت اهتمامات لجنة القيادة 

ذ البرنامج والوقوف على الصعوبات التي تعترض حسن اإلنجاز، حيث أصبحت متابعة تنفي

وللغرض تقوم . اجتماعات هذه اللجنة تنتظم بصفة دورية، مرتين في السنة على األقل

التي تقف على مدى تقدم ودورية متابعة المندوبية العامة للتنمية الجهوية بإعداد تقارير 

ويتم خالل جلسة لجنة القيادة  نيفها حسب القطاعات المعنيةاإلنجاز واإلشكاليات القائمة وتص

 .النظر في هذه التقارير واتخاذ اإلجراءات الالزمة

 

جلسات عمل قطاعية  ،بصفة منتظمةمركزّيا و، ُتعقد القيادة بتوصيات لجنة وعمال

تنمية كما تتولى المندوبية العامة لل .إليجاد حلول لتجاوزهاللنظر في اإلشكاليات المثارة 

التي تحتاج إلى إحكام التنسيق  بخصوص النقاط رأيهاالجهوية مراسلة القطاعات إلبداء 

سيما في مجال استغالل المنشآت العمومية على غرار مراكز الصّحة األساسية ودور 

الشباب والطفولة وذلك بموافاتها بقائمة المنشآت والتي على القطاع االستعداد لتجهيزها 

 .البشرية الالزمة لتسييرهاوتوفير الموارد 

 

التي تطرأ على بعض عناصر المشروع فال بد التعديالت والتغييرات وبخصوص 

 على إنجاز العنصر المبرمجة الجهة لعدم قدرمن اإلشارة إلى أّنه تمت صياغتها جهويا 

ز بالعقار عند التنفيذ أو لحصول تحوّ  قد تبرز العتراضات أولوجود إشكال عقاري  وذلك

للعنصر المبرمج، وهي واطنين م أوأو لرفض ممثلي المجتمع المدني  بل مواطنينمن ق

مبنّية على مقترحات محلية وبعد استشارة القطاعات المعنية مع التقّيد بإدراجها ضمن نفس 
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المكونة أو في حدود اإلعتمادات المرصودة وباحترام تام لتوجهات البرنامج مما سمح آنذاك 

تنمية الجهوية من الناحية العملية من االستجابة لطلبات ملّحة ومتأكدة من للمندوبية العامة لل

وتفاديا ) ظرف الثورة وما بعدها(الجهات ذات األولوية في ظروف أمنية غير عادية 

 . التنفيذيةلمضاعفات محتملة عالوة على التسريع بإنجاز مكونات المشاريع طبقا للروزنامة 

 

هداف الكمّية األاحترام رصت المندوبية العامة على العملية، فقد ح ومن الناحية

فإن وعليه ، والتركيبة المالية للمشروع االندماجيةلمحافظة على البرنامج وخاصة لوالمالية 

بنية أساسية،  عنصر بنية أساسية بعنصر(تعديل يجب أن يتم ضمن نفس المكّونة أي 

ذلك يتم استشارة الوزارة وخالف ) عنصر تجهيزات جماعية بعنصر من نفس المكّونة

 .بوصفها رئيسة لجنة القيادة التي تتولى التنسيق مع مختلف الوزارات

 

وال بّد من االشارة إلى أّن التعديالت التي تّم إدخالها سابقا تمت على أساس الفصل 

من عقد البرنامج الذي ينّص على أّن المندوبية العامة للتنمية الجهوية تتولى المصادقة  13

مختلف مراحل دراسة وإنجاز مكونات المشروع وعلى كل تعديل للبرمجة خالل  على

الرجوع إلى لجنة القيادة التي عقدت اجتماعا للغرض في مرحلة التنفيذ، غير أّنه يتم حاليا 

وذلك طبقا لمنشور وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتنمية والتعاون الدولي  2015 جوان

والمتعلق بإعداد برنامج التنمية المندمجة وتنفيذه  2007جويلية  12المؤرخ في  20عدد 

 .ومتابعة إنجازه

 

في البرنامج،  التنسيق بين مختلف األطراف المتدخلة تفعيل أعمالوبهدف مزيد 

جانفي  06ضمن مراسلتها بتاريخ قامت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بدعوة السادة الوالة 

ُصلب المجلس الجهوي  متابعة مشاريع برنامج التنمية المندمجةجنة ل إلى تفعيل 2014

، باعتبار أهمية إيجاد الحلول 2007جويلية  12بتاريخ  20 طبقا للمنشور عددواالنعقاد 

، والمحلي الجهوي ينالمناسبة للصعوبات التي تعترض تنفيذ عناصر المشاريع على الصعيد

بعض دراسة على مركزيا  ا وجهوّيا واالقتصارمحليّ عديد اإلشكاليات  وهو ما مّكن من فضّ 
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ذات الصبغة القطاعية والتي تشمل أكثر من مشروع وأكثر من والية، على غرار الملفات 

 .المسائل العقارية والتطهير وتمويل المشاريع الفردية والتكوين

 

مقارنة  2013ولئن تبين المعطيات الكمية محدودية النتائج المحققة إلى موفى سنة 

األهداف المبرمجة من حيث عدد المشاريع الفردية وكذلك مواطن الشغل التي تم إحداثها، ب

تعكس التطور اإليجابي لمؤشر استهالك  2015فإن النتائج المسجلة إلى موفى جوان 

د وبذلك تقدر .م  186,6د وجملة الدفوعات.م 257,5اإلعتمادات حيث بلغت جملة التعهدات 

، علما وأن إنجاز أغلب عناصر 72,5%ت مقارنة بالتعهدات بـ النسبة الجملية للدفوعا

البرنامج وخاصة منها الجماعية تتّم في إطار صفقات عمومية سبقتها دراسات جدوى 

وأخرى تنفيذية بما جعل اإلنجاز يتطّور بنسق تصاعدي، حيث شهدت مشاريع القسط األّول 

 37,5(عنصرا بصدد اإلنجاز  238و) % 61,1(عنصرا جماعيا  388إنجاز ) مشروعا 54(

 . % 98,6 عنصرا، أي بنسبة إنجاز جملية بلغت  635من ضمن ) %

 

كلم من المسالك  225ومن حيث اإلنجازات المادّية، يمكن اإلشارة إلى انتهاء أشغال 

 . % 78,7 كلم مبرمجة، أي بنسبة إنجاز  286الفالحية من ضمن 

 

موطن  4782ا فرديا مّكنت من توفير مشروع 1951كما يمكن اإلشارة إلى إحداث 

باعثا من تدخالت آلية  209لفائدة حاملي الشهادات العليا وقد انتفع  507شغل من بينها   

وفي غياب آلية تمويل خاصة بالبرنامج حيث يتم اللجوء إلى مصادر ". اعتماد انطالق"

العامة للتنمية  التمويل المتواجدة من مؤسسات بنكية وجمعيات تنموية، فإن المندوبية

الجهوية حرصت على إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات البنكية وهياكل المساندة 

المختصة على غرار البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفالحي وبنك تمويل 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة والديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة التونسية 

 .مـن أجل الترفيع في نسب اإلنجاز وبلوغ األهداف المرسومةللتكوين المهني 
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ولتجاوز الصعوبات المتعلقة خاصة بالتمويل والتي تواجهها عدة مشاريع محدثة 

، وبهدف المهن الصغرى والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والفالحةفي مجاالت 

ت المندوبية العامة للتنمية الجهوية تفعيل االتفاقيات المبرمة مع بنوك التمويل المعنية، قام

بدعوة منسقي مشاريع التنمية المندمجة إلى االتصال مباشرة برؤساء الفروع البنكية على 

المستويين المحلي والجهوي قصد ربط الصلة معهم والعمل على استكمال ملفات الباعثين 

نوك بعد االنتهاء للحصول على التمويالت المطلوبة، والحرص على عقد جلسات مع هذه الب

من ضبط قائمات المشاريع التي تتطلب المراجعة سواء تم رفض تمويلها للوقوف على 

أسباب الرفض وإعادة النظر في الملفات التي يمكن تمويلها أو هي بصدد الدرس للوقوف 

وقد تم عقد جلسات عمل بمقر كتابة الدولة للتنمية آنذاك مع المصالح . على أسباب التأخير

الستعراض ومناقشة الملفات العالقة  2014ماي  14و 13كزية للبنوك المعنية يومي المر

 .واقتراح الحلول المناسبة لها

 

III- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية 

 

في مجال متابعة تنفيذ المشاريع العمومية وبهدف إرساء نظام معلوماتي يمّكن من 

ى االشكاليات المرتبطة بتنفيذها، تّم تكليف متابعة تقدم إنجاز هذه المشاريع والوقوف عل

المركز الوطني لإلعالمية بإعداد تطبيقة إعالمية وطنية بمساهمة وزارة التنمية واالستثمار 

وتتجه النّية إلى إصدار منشور عن رئيس . والتعاون الدولي لمتابعة إنجاز هذه المشاريع

هياكل المكلفة بالمتابعة وذلك في إطار إلى تحديد اإلدارات وال تالحكومة يدعو فيه الوزارا

اإلعداد العتماد هذه التطبيقة التي ستمكن من توحيد المعطيات الضرورية التي يجب 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المنظومة تمثل إحدى . توفيرها لمتابعة إنجاز هذه المشاريع

رات نموذجية  بهذه وزا) 05(أولويات الوزارة في المائة يوم وتّم إلى حد اآلن ربط خمس 

 .المنظومة

وفي نفس السياق، تّم التوصل إلى توحيد المفاهيم والتعاريف مع المديرين 

كما تم . الجهويين للتنمية وذلك في إطار جلسات عمل واجتماعات متتالية نظمت للغرض

تحسيس الكتاب العامين لكل الواليات بضرورة اعتماد نفس التعاريف باعتبار الوالة رؤساء 
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 2012أوت  2جوان و 6للجان المكلفة بالمتابعة طبقا لمنشوري وزير الداخلية المؤرخين في ا

 .غير أن ذلك لم يكن كاف لفرض التعاريف على اإلدارات الفنية القطاعية

 

ومن جهة أخرى، يعود البطء المسجل على مستوى نسق تنفيذ المشاريع العمومية 

اليات المرتبطة بالخصوص بمدى جاهزية إلى عديد االشك 2013-2009خالل السنوات 

، 2011المشاريع المبرمجة، حيث تجدر اإلشارة إلى أّنه في غياب مخطط تنموي منذ سنة 

وعلى عكس السنوات السابقة، تمت برمجة مشاريع عمومية على المدى القصير باعتماد 

طلب  2012ة لسنة كما تّم خالل تلك الفترة وفي إطار إعداد الميزانية التكميلي. الميزانية

مساهمة الجهة في اقتراح المشاريع التي تعتبرها هامة وذات أولوية غير أنه وتحت ضغط 

المجتمع المدني الذي كان له حضور مكثف أثناء المقاربات، تمت برمجة جملة من 

وقد تّم تجاوز . المشاريع دون التأكد من جاهزيتها من حيث الدراسة وتوفر العقار الالزم

 .شكال الظرفي خالل الميزانيات المواليةهذا اإل

 

المشاريع  بإنجازتشخيص وتبويب اإلشكاليات المرتبطة هذا وقد قامت الوزارة ب

 سعت إلى اقتراح عديد الحلولكما  ،وتحديد المشاريع المعطلة حسب الجهات والقطاعات

ال البناءات على غرار تلك المتعلقة بمراجعة النصوص القانونية في المجال العقاري ومج(

لتسريع نسق االنجاز من خالل رفع مذكرات وتقارير  )والهندسة المعمارية ومجال الصفقات

نجاز المشاريع التخاذ اإلجراءات المناسبة وعرضها على جلسات عمل إدورية حول 

 . وزارية

 

وبصفة أدق، تتمثل أبرز األسباب التي أّدت إلى تجاوز الكلفة ورصد إعتمادات 

 :ة بالنسبة لبعض المشاريع العمومية خاصة فيما يليتعّهد إضافي

 

لم تكن جاهزة ال من حيث الدراسة وال من حيث  2012برمجة مشاريع سنة  -

توفّر العقارات الالزمة وذلك تحت ضغط الجهات وخاصة المجتمع المدني وهو ما أفرز 

 . يةإشكاليات كبيرة عند التنفيذ تتعلق باألساس بسوء تقدير الكلفة الحقيق
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كان مرّده  2012التأخير الذي شهده إنجاز بعض المشاريع المبرمجة قبل سنة  -

الوضع األمني المضطرب ووجود اضطرابات واحتجاجات خاصة في الجهات الداخلية 

 ...).أسعار المواد واليد العاملة(وهو ما أنجّر عنه ارتفاع في الكلفة 

 

هات التي تشهد اضطرابات عزوف المقاوالت عن إنجاز مشاريع في بعض الج -

مما زاد في ارتفاع الكلفة إضافة إلى خطايا تأخير طالب بها المقاولون الذين غادروا مواقع 

 .اإلنجاز نتيجة لهذه االضطرابات

 

أما فيما يتعلق بالمشاريع العمومية الممولة في إطار التعاون الدولي ولمزيد تسريع 

 2013عمل وزارية انعقدت في أكتوبر سنة نسق السحوبات، فقد تم بمقتضى قرار جلسة 

إحداث لجنة متابعة إنجاز المشاريع الممولة عن طريق قروض وهبات خارجية تشرف 

عليها وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي مكنت من تجاوز بعض الصعوبات المتمثلة 

 . روعبالخصوص في طول إجراءات االنتزاع واإلشكاليات العقارية بمنطقة المش

 

والمرتبطة  2013-2009اعتبار أّن جل االشكاليات التي تمت إثارتها خالل الفترة بو

بجدوى برمجة وتنفيذ المشاريع العمومية خاصة منها المشاريع ذات الصبغة الجهوية تعود 

على الشروع في  2015أساسا لغياب مخطط تنموي، حرصت الوزارة منذ منتصف سنة 

اد مخطط تنمية وضبط منوال تنموي وطني يتم في إطاره تحديد وضع اإلطار المناسب إلعد

 . إستراتيجية للتنمية الجهوية تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات والنقائص بكل جهة

 

على  ،2020-2016فعلّيا الشروع في إعداد مخطط تنموي جديد للفترة   وقد تمّ 

تتضمن الرؤية الجديدة  أساس وثيقة توجيهية تمثل اإلطار المرجعي للمخطط باعتبارها

لتونس وتضبط األهداف واالستراتيجيات التنموية للخماسية القادمة وهي تؤسس لمنوال 

تنموي جديد يرتكز باألساس على هيكلة متطورة لالقتصاد عبر تحقيق نمّو اندماجي مستدام 

ية كما تّم إحداث لجان جهو. وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وتحقيق السلم االجتماعي
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توفّقت مؤخرا في استكمال أشغال التقييم  2015وقطاعية إلعداد المخطط  منذ جويلية 

 25المؤرخ في  19والتشخيص وذلك باالستناد إلى مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 

وتتواصل األشغال حاليا لضبط . والدليلين الجهوي والقطاعي إلعداد المخطط 2015جويلة 

شاريع على مستوى كل من اللجان الجهوية والقطاعية، ومن السياسات والبرامج والم

وتنظيم ندوة دولية لتمويل . 2015المؤمل استكمال إعداد وثيقة المخطط في موفى سنة 

 .2016المخطط في بداية شهر جوان 

VI- برنامج التعاون عبر الحدود 

 

لحدود، في مجال اإلحاطة باألطراف التونسية المشاركة في برامج التعاون عبر ا

تتولى الوحدة المعنية بالتعاون وبهدف التعريف بهذه البرامج وتوضيح آليات المساهمة فيها، 

عبر الحدود مع االتحاد األوروبي  بالوزارة عقد سلسلة من االجتماعات المكثفة مع 

برنامج التعاون عبر (الوزارات والهياكل المعنية بهدف التعريف بأولويات البرنامجين 

وشروط ) وض المتوسط وبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطالياالحدود بح

المشاركة فيهما وتشجيعها على الدخول في شراكات مع األطراف األورومتوسطية 

وتوضيح تقنيات صياغة المشاريع بهدف الرفع من حصة بالدنا من التمويالت المخصصة 

وروبي لهذه النوعية من المشاريع للبرنامجين، مع اإلشارة إلى أن تمويالت االتحاد األ

تخضع لمجمل النصوص القانونية المؤطرة للبرنامجين ولقواعد التصرف في المشاريع 

 .المعمول بها على مستوى االتحاد

 

كما ينتفع أصحاب المشاريع التي يتّم انتقاؤها بدورات تكوينية خاصة بالتصرف 

هذا، عالوة على . االتحاد األوروبيفي المشاريع حسب القواعد المعمول بها على مستوى 

أن لكّل من البرنامجين الذين تشارك فيهما بالدنا ميزانية مخصصة للمساعدة الفنية 

وتتولى هيئة التصرف المشتركة عبر عقود مناولة مع شركات مختصة في . ولالتصال

 –ية إعداد وطباعة مطويات ووثائق تعريفية وترويجية ذات جودة عال –االتصال واإلشهار

كما تتولى كذلك . وتوزيعها خالل التظاهرات المتعددة التي تنتظم ببالدنا -بشكل مكثف

 . إصدار وثائق تعريفية باللغة العربية
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في إعداد دليل إجراءات عن  2012هذا وقد شرعت المفوضية األوروبية منذ سنة 

تنفيذ ب خاصةطريق مكتب استشارات يتضمن النصوص القانونية واإلجراءات اإلدارية ال

ويهدف هذا الدليل إلى تجميع جميع النصوص المرجعية في . مج التعاون عبر الحدودابر

وستسعى الوزارة لدى المفوضية . وثيقة واحدة يسهل على األطراف التونسية الرجوع إليها

األوروبية الستكمال إنجاز هذا الدليل واألخذ بعين االعتبار لمقتضيات البرنامج العملي 

رك للجيل القادم لبرامج التعاون عبر الحدود وللنصوص القانونية التي صدرت حديثا المشت

 .على غرار األمر المنظم للصفقات العمومية

 

ويتميز برنامج التعاون عبر الحدود ببعض الخصوصيات منها باألساس تقديم 

الذي  المشاريع المترشحة للتمويل إلى هيئة التصرف المشتركة من قبل الشريك الريادي

يتولى صياغة المشروع، علما وأن أغلب الشركاء الرياديين هم من الضفة الشمالية 

للمتوسط وذلك اعتبارا للخبرة التي يمتلكونها على مستوى المشاركة في البرامج الممولة من 

 .قبل المفوضية االوروبية

 

النضمام ا-وليس الغالبية -يتولى عدد محدود من األطراف التونسيةواعتبارا لذلك، 

للشراكة التي يقترحها الشريك الريادي، دون استشارة الوحدة، ويتعلق األمر خاصة 

وقد تمت إثارة الموضوع في عدة مناسبات، غير أن الجانب االوروبي تمسك .بالجمعيات

بمبدأ الترشح المفتوح لجميع األطراف المعنية بالمشاركة، دون إقرار وجوبية المرور عبر 

 .السلط الوطنية

 

حول اإلطار القانوني الخاص بمشاركة تونس في  التفاوض أّما بخصوص

تمثيل بالدنا في االجتماعات الرسمية للبرنامجين والتفاوض في  تتولى الوحدةف ،البرنامجين

هذا الشأن وفقا للفصل الثاني من األمر المحدث لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون 

 :هذا التفاوض ويشمل . الخارجية ووزارة الداخلية
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 اتفاقية التمويل الخاصة بكل برنامج  -

البرنامج العملي المشترك الخاص بصيغ تنفيذ كل برنامج ودور هياكل الدولة   -

 التونسية في هذا اإلطار

 

إن ف، أّما بالنسبة التفاقيات الشراكة بين الشركاء التونسيين والشريك الريادي

لتفاوض مباشرة مع الشريك الريادي حول حجم األطراف التونسية الشريكة هي المعنية با

ويتم في هذا اإلطار، عقد اجتماعات تحسيسية مع . أنشطتها والحصة المالية الراجعة لها

األطراف العمومية بخصوص أنشطتها ضمن المشاريع التي تشارك فيها ودعوتها للتفاوض 

فيع في حصتها من بندّية مع الشريك الريادي والسعي إلى إثراء مشاركتها وطلب التر

 .ميزانية المشروع قدر اإلمكان

 

وعلى مستوى التنفيذ والمتابعة، تعود الصعوبات المتعلقة بالتصرف المالي في 

 :الهبات المسندة للشركاء التونسيين في أغلبها إلى 

  

بالخصوص المحاسبة العمومية (صعوبات مرتبطة باإلطار القانوني التونسي  -

 ...).مشاريع من الموظفينوتأجير المشرفين على ال

التعقيد الذي تتسم به القواعد األوروبية المتعلقة بالمشاريع الممولة من قبل  -

 .االتحاد األوروبي

 .نقص الموارد البشرية لدى المؤسسات المشاركة -

 

هذا، وتقوم الوحدة بعقد جملة من االجتماعات لمتابعة اإلنجاز الفعلي والمالي 

 . للمشاريع وتذليل الصعوبات

 

واعتبارا لخصوصية هذه البرامج وانخراط تونس ألول مرة فيها، فإن الوحدة 

تعمل على تذليل مختلف الصعوبات المذكورة بالتنسيق مع الهياكل المعنية حتى يتّم تحسين 

 .جاهزية الجهات التونسية للمشاركة في الجيل القادم للبرنامجين
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اص بمتابعة  تنفيذ هذه المشاريع، وفيما يتعلق بأهمية اعتماد نظام معلوماتي خ

تجدر اإلشارة إلى أّن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط يتوفر على تطبيقة 

متكاملة ومحينة تتضمن البيانات الخاصة بتمويل المشاريع يتم استغاللها من قبل الدول 

دم في تنفيذ المشاركة في البرنامج من بينها تونس وهي تمّكن الوزارة من متابعة التق

أّما بالنسبة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس، وإيطاليا، فإنه لم يتم إلى  حد . المشاريع

لذلك يتم عادة الحصول على المعلومات . اآلن وضع تطبيقة مماثلة يمكن استغاللها عن بعد

 :الخاصة بالمشاريع  بطريقتين 

 

 االتصال المباشر بالمنتفعين −

 الية من هيئة التصرف المشتركة طلب البيانات الم −

 

وستحرص الوحدة على مزيد إحكام متابعة البرنامجين من خالل تطوير طرق 

ومناهج متابعة المشاريع الممولة حيث تّم الشروع في تجميع المعطيات والبيانات إلحداث 

قاعدة بيانات خاصة بمشاركة األطراف التونسية في مشاريع التعاون عبر الحدود ومدى 

 .دمها في إنجاز أنشطتهاتق

 

ولمزيد التنسيق بخصوص برامج التعاون عبر الحدود، تّم إحداث لجنة تضم نقاط 

كما تتولى الوحدة التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية . اتصال بمختلف الوزارات المعنية

لتذليل الصعوبات وإيجاد  -رئاسة الحكومة، وزارة المالية، البنك المركزي التونسي -

الحلول لتسهيل مشاركة األطراف التونسية في مشاريع التعاون عبر الحدود، وذلك عبر 

اقتراح إدخال تعديالت على بعض النصوص القانونية والترتيبية وإصدار منشور  خاص 

 .بالموضوع

 

وفي مجال التصرف في الهبات المسندة في إطار هذا البرنامج،  تجدر اإلشارة إلى 

وللتوضيح، فقد تم . ذاتيةال هماتممساهصعوبات لتوفير التونسيين  أغلب الشركاء مواجهة
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كتمويل ذاتي بالنسبة لكل شريك بهدف ضمان تملكه للمشروع  % 10فرض نسبة 

(Appropriation) ولتجاوز هذا اإلشكال، يتم . وانخراطه فيه بصفة تضمن تنفيذ التزاماته

وارد البشرية المخصصة النجاز األنشطة توفير هذه النسبة حاليا من خالل احتساب تكلفة الم

هذا وتجدر اإلشارة إلى أّن بعض الدول المنتفعة تتولّى التعهد . المبرمجة في إطار المشروع

المطلوبة كتمويل ذاتي عوضا عن الشركاء التابعين لها لتسهيل مشاركتهم في  % 10بنسبة 

 .برامج التعاون عبر الحدود

 

عوبات لفتح حسابات جارية بالعملة الصعبة كما واجه الشركاء التونسيون ص

الشركاء للتمكن من خاللها من التصرف في أقساط الهبات التي يتّم إحالتها من قبل 

بعنوان عدد من المشاريع، وقد توصلت األطراف التونسية المعنية إلى حّل هذا  الرياديين

  .اإلشكال وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي

 

ا يتعلّق بمشاريع التعاون عبر الحدود المنخرطة فيها الجماعات المحلية، فقد وفيم

شهدت عددا من اإلشكاليات القانونية والترتيبية، ويتم التنسيق مع اإلدارة العامة للمحاسبة 

العمومية واالستخالص بوزارة المالية واإلدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية 

ية لصياغة الحلول القانونية األجدى لفّضها سواء عبر اقتراح تنقيح بعض والتنمية المحل

أحكام مجلة المحاسبة العمومية أو اقتراح إصدار منشور خاص بمشاركة الجماعات المحلية 

 .في برامج التعاون الدولي

 

ضرورة اختيار مدقق خارجي بعنوان مشاريع التعاون عبر الحدود  كما تثير مسألة

ريك في المشروع كشرط أساسي للحصول على القسط األول من الهبة من قبل كل ش

المرصودة عدد اإلشكاليات مّما أعاق تنفيذ بعض الهياكل التونسية  خاصة منها تلك 

وتطرح هذه . المشاريع الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية لألنشطة الراجعة لها بعدد من

امج التعاون عبر الحدود مع التشريعات اإلشكالية مسألة مالءمة القواعد المنظمة لبر

حّل لكل الشركاء حيث يتولى الشريك الريادي التعاقد مع مدقق وقد تسنى إيجاد . الوطنية

 . خارجي للمشروع ككل بما فيه الجزء الراجع بالنظر للشركاء التونسيين
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الخاص  كما ال يسمح اإلطار القانوني الحالي بإيجاد حل لمسألة التسبقة والسقف

وهو ما انجر عنه  المنحة المحّدد بالنصوص الترتيبية بعنوان المهّمات بالخارج والتربصاتب

 بتعهداتهم فيما يتعلّق بضرورة المشاركة في عدم إيفاء عدد من  الشركاء التونسيين

ومقابل هذه . الملتقيات والترّبصات التي يتّم عقدها بمناسبة انطالق المشاريع وأثناء اإلنجاز

، يتمتع الشركاء األوروبيون بمنح المهمات بالخارج وفقا للسلم الذي تضبطه الوضعية

 .المفوضية األوروبية

 

ولتجاوز هذا اإلشكال يتّم النظر في اقتراح إقرار استثناء خاص بمشاركة 

 .األطراف التونسية العمومية في االجتماعات واألنشطة المتعلقة ببرامج التعاون عبر الحدود

 

ة على تكثيف التنسيق مع مختلف األطراف التونسية المتدخلة بهدف وستعمل الوحد

تذليل مجمل هذه الصعوبات وتوفير ظروف أحسن لألطراف التونسية المشاركة في هذه 

كما سيتم العمل على ضبط آليات التصرف المالي في الهبات المرصودة بالتعاون . البرامج

 .لجاري به العمل عند الضرورةمع الجهات المختصة واقتراح مراجعة التشريع ا

 

V-  التصرف اإلداري والمالي  

 

سعيا لمزيد تحسين التنظيم الداخلي للوزارة وتماشيا مع تطور مشموالتها خاصة 

فيما يتعلق بمجالي االستثمار الوطني والخارجي والتعاون المالي، ستحرص الوزارة على 

 . تحيين تنظيمها الهيكلي خالل الفترة القادمة

 

ا تولت الوزارة مؤخرا تكليف مسؤول على رأس التفقدية اإلدارية والمالية كم

 .ومسؤول على مكتب المؤسسات تحت اإلشراف لتفعيل الهيكلين

 

وفي مجال اعتماد النظم المعلوماتية، تّم خالل األشهر الماضية الشروع في إعادة 

بإعتماد نظام  «Finacoop»تركيز واستغالل التطبيقة الداخلية  لمتابعة التمويل الخارجي 



272 

 

إنذار على مستوى السحوبات وذلك في انتظار تعميم المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع 

وفي نفس السياق، سيتم العمل على توسيع دائرة التنسيق في مجال متابعة التعاون . العمومية

لمعتمدة في هذا المالي ليشمل الوزارات والهياكل المعنية مع تفعيل الربط مع المنظومات ا

بما يضمن حسن استغالل  SIADEالمجال على غرار منظومة التصرف في الدين الخارجي 

 .كل المعطيات المتوفرة في هذا المجال

 

التغييرات المتواترة التي شهدتها الوزارة ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أّن 

الضّم وإحداث وزارة جديدة جراء عمليات التقسيم و 2013إلى أواخر سنة  2011منذ جانفي 

 إحداث لجنة قيادة لإلشراف على إنجاز المخططساهمت في عدم   ثّم كتابة دولة

هذا، وسيتم خالل الفترة القادمة تركيز لجنة قيادة  .للوزارة االستراتيجي لإلدارة اإللكترونية

. لإلشراف على إنجاز هذا المخطط والبحث عن مصادر تمويل المشاريع ذات العالقة

وتجدر اإلشارة إلى أنه تّم سابقا تكوين لجنة قيادة لمنظومة متابعة المشاريع العمومية وفريق 

عمل إلنجاز موقع واب الوزارة وتكوين فريق عمل آخر لتطوير آليات متابعة التعاون 

 . المالي

 

بالنسبة لقسم  2012قامت الوزارة خالل سنة  وفي مجال السالمة المعلوماتية،

لقسم التعاون الدولي بتدقيق في سالمة نظامها المعلوماتي، وهي  2014وفى سنة التنمية وم

كما سيتم إعداد وثيقة تتضمن . حاليا في مرحلة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مهمة التدقيق

السياسة المتبعة في مجال السالمة المعلوماتية ونشرها ووضع سياسة خاصة بالتصرف في 

 . 2016صيانة بالنسبة للخوادم خالل سنة  كلمات العبور وإجراء عقد

 

وفي مجال التصرف اآللي في المراسالت، تّم تركيز وتشغيل منظومة التصرف 

، واالنطالق في )قسم التعاون الدولي(في مكتب الضبط بمقر الوزارة بساحة باستور 

 .2015استعمالها منذ بداية سنة 
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عى مصالح الوزارة إلى أن تست والتربصات بالخارج، أّما بخصوص المأموريا

 .يتّم دائما التعيين في المأموريات بالخارج حسب مشموالت اإلطار وعالقته بالمهمة

 

وفي مجال التمثيل بمجالس إدارة المؤسسات والمنشآت العمومية، سيتّم العمل على 

كما . إعادة توزيع األعوان الممثلين للوزارة بهذه المجالس وذلك بوضع معايير واضحة

تّم إعداد مذكرة داخلية للتأكيد على اإلطارات الممثلة بإعداد تقارير حضور في اآلجال سي

 .المضبوطة

 

، يتّم تعيين ممثلي الوزارة في الهيئات الدولية واإلقليمية ذات الصبغة وبالتوازي

طبقا لمعايير موضوعية تتمثل ) السيد الوزير أو من ينوبه(المالية من قبل رئيس اإلدارة 

 .وص في اإللمام واالختصاص في ذلك المجالبالخص

 

أّما في مجال التصرف المالي، ترجع العديد من النقائص المسجلة خالل الفترة 

إلى تعطل العمل اإلداري بسبب دمج وفصل الوزارة لعديد المرات وما يترتب  2009-2013

في هذا وتجدر اإلشارة . عنه من اضطرابات على مستوى سير العمل اإلداري والمالي

 :المجال إلى 

 

حرص المصالح المشتركة على احترام مبدأ المنافسة بإجراء استشارات بمقتضى  -

مكتوب مضمون الوصول يوجّه لمختلف المتدخلين موضوع النفقة التي تكون قيمتها دون 

 . د كما تقوم باإلعالن عن الطلبات بالصحف اليومية.أ 30

 

إما لتأخير التأشير من طرف مراقب  أّن تجاوز آجال إنجاز النفقة يعود -

المصاريف أو إعادة اإلعالن عن االستشارة أو إقرار طلب العروض  غير مثمر لعدم توفر 

 . المنافسة
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أن الفواتير الصادرة عن مختلف المزودين تكون متفرقة تبعا لإلذن بالتزود اآللي  -

وقد . المتعددة والمتواترةنظرا ألعطابها "  صيانة أسطول السيارات"الفردي وتهم خاصة 

تعهدت مصالح الشؤون المالية منذ السنة الماضية بتجميع طلب األشغال المتفرقة يوميا 

كما . ضمن إذن تزود آلي موّحد ليتسّنى إجراء خصم األداء عند إصدار أمر بالصرف

هما تسعى دوما إلى تفادي السهو لخصم األداءات بالنسبة للنفقات التي تفوق ألف دينار وم

 .كانت نوعية المزّود وذلك بالتنسيق مع مصالح األمانة العامة للمصاريف

 

سماح وزارة المالية بصفة استثنائية بتمديد منظومة أدب إلى غاية السنة الجارية  -

كما أن التأخير . 2013-2012إلتمام مستحقات المزودين وكذلك إتمام طلبات العروض لسنة 

د إما لعدم فوترة االقتناءات من طرف المزودين أو إيداعها في في تأدية النفقة وخالصها يعو

اآلجال القانونية أو أن اقتراح التعهد والتراسل يخضع للدرس على مستوى مصالح مراقبة 

المصاريف أو أنها من المتخلدات الواردة على مكتب الضبط بعد غلق ميزانية التصرف 

 .ح الماليةويتم تسويتها الحقا بعد الترخيص من قبل مصال
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  وزارة اـنقل 

 

 

�� ر�ط مناطق  ةفّعال إذ �ساهم بصفةتنمية اقتصادية عت�� قطاع النقل رك��ة أساسّية لل�ُ 

 .التصدير�� دفع وانتاج بمناطق اس��الك و�� تأم�ن انتقال افراد ونقل املواد ا�خام والبضائع 

 

11TP�اق بضبط مشموال�املتعلّ طبقا لسمر  تتوّ�� وزارة النقلو 

(1)
0FPT ، ترك�� وصيانة وتطو�ر منظومة

حاجيات �نقل �ساهم �� دفع التنمية اقتصادية واجتماعية املستديمة وتضمن استجابة 

لبلوغ هذه و . نالسالمة وامال�لفة وا�جودة و مكنة من حيث الظروف امل أفضلا�خاص للنقل �� 

لدراسات ا إعدادو اهداف، تقوم الوزارة باق��اح مشاريع النصوص التشريعية وال��تيبية �� الغرض 

فضال عن  تنفيذها قة �سالمة النقل والسهر ع��ال��ام  واملخططات املتعلّ و استشرافية القطاعية 

وتطو�ر برام  التعاون  اشراف ع�� املنشآت الراجعة لها بالنظر ومراقبة حسن س�� أ�شطة النقل

 .الدو��

 

1TP1Fو�شتمل الوزارة ع�� مصا�ح مركز�ة

(2)
P1T 1وع�� إدارة جهو�ة ب�ّل واليةTP2F

(3)
P1T  ��نشأةم 18و�شرف ع 

�� قطاع الط��ان املد�ي  نشأت�نوم �� قطاع البحر�ة التجارّ�ة منشآت خمس�� قطاع النقل ال��ي و 

 2013ا�جملّية لوزارة النقل خالل سنة فقات نو�لغت ال .ومؤسسة وحيدة �� قطاع الرصد ا�جوي 

ع�� التوا��  بلغت نسبة إنجاز ب) د.م 40(والثا�ي ) د .م 344( اول  �نالعنوانعة ب�ن د موّز .م 384 حوا��

 .عونا 579�شّغل �� و  % 72و % 99

 

ومن اح��امها ملقتضيات  طلوبمن أداء وزارة النقل ملهامها ع�� الوجه امل التأّكدو��دف 

�عّلقت بمهمة رقابية  القيام دائرة املحاسباتتوّلت  ،النصوص القانونّية وال��تيبّية ا�جاري ��ا العمل

الراجعة  حورت حول إشرافها ع�� املنشآتموت 2014إ�� جوان  2011أساسا بالف��ة املمتدة من سنة 

ن والسالمة والنقل ع�� الطرقات ومراقبته واموحول تدّخلها �� مجاالت تنظيم النقل  إل��ا بالنظر 
                                                           

(1)
 .1986سبتم��  15املؤرخ ��  1986لسنة  863واملنّقح لسمر عدد  2014جانفي  16املؤرخ ��  2014لسنة  409امر عدد  الفصل اّول من  

(2)
 .واملتعلق بتنظيم املصا�ح املركز�ة لوزارة النقل 2014جانفي  16املؤرخ ��  2014لسنة  410طبقا لسمر عدد   

(3)
 .واملتعّلق بضبط مشموالت ادارات ا�جهو�ة للنقل و�تنظيمها 2008أفر�ل  22املؤرخ ��  2008لسنة  1684وفقا لسمر عدد  
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ادارة ا�جهوّ�ة للنقل ببن�رت  شملت ز�ارات ميدانّيةتم القيام بو  .التصّرف اداري والنظام املعلوما�يو 

عميمه استغالل نتائ  استبيان تم � ّم تو بنابل وديوان الط��ان املد�ي واملطارات  للنقل وادارة ا�جهوّ�ة

 . �� �ل ادارات ا�جهو�ةع
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 أبرز املالحظات

 

 املؤسسات اـتا�عة ـوزارة اـنقل  اشراف ع�� -

 

ال يتوّفر لدى وزارة النقل نظام معلوما�ي يمّك��ا من متا�عة املنشآت ا�خاععة إلشرافها 
املالّية الهي�لية كما اعتمدت الوزارة حلوال ظرفية ملعا�جة الصعو�ات . ومتا�عة مؤشرا��ا املالية والفنية

وساهم منح مجانية التنقل لبعض الفئات دون �عو�ض مالئم إ�� جانب . ال�ي �عا�ي م��ا هذه املنشآت
انتدابات استننائية وتحميل املنشآت لبعض نفقات الوزارة �� تفاقم الوععيات املالية لهذه  

 .املنشآت

 

ات أّثرت سلبا �� �سق إنجازها كما عرفت عديد املشاريع الوطنية �� مجال النقل صعو�
��            % 62و 2012�� سنة  % 24حيث لم تتعّد �سبة اس��الك اعتمادات املخصصة إلنجازها 

ولم توّفق الوزارة �� التنسيق ب�ن مختلف اطراف املعنّية إليجاد حلول عملية لتجاوز   2013سنة 
 .هذه الصعو�ات

 

فإّن وزارة النقل مدعّوة إ�� إرساء نظام ناجع للمتا�عة وقصد إح�ام اشراف ع�� املنشآت 
إيجاد حلول جذر�ة للصعو�ات الهي�لية ال�ي تواجهها املنشآت العمل ع�� الفنية وادار�ة واملالية و 

ولضمان انتفاع بمزايا املشاريع العمومّية �� مجال النقل �� الوقت املالئم و�أقل . ا�خاععة إلشرافها
من الضروري تفعيل دور سلطة اشراف لتذليل الصعو�ات ودراسة ا�حلول املمكنة  الت�اليف، بات

 .خاصة ع�� التنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن

 

 تنظيم قطاع اـنقل ومراقبته -

 

لم تتوّفق الوزارة �� مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات اتفاقيات الدولية 
وتراجعت تمثيلية الط��ان . طبيقية �� مجا�� النقل البحري وا�جوي و�� إصدار العديد من النصوص الت

املد�ي التو��ىي ع�� الساحة اقليمية والدولّية نتيجة الغياب املتكّرر ملمث�� وزارة النقل عن 
 .اجتماعات �عض الّ�جان واملؤتمرات الدولّية

 

خططات التوج��ية للنقل ولم يتّم ترك�� السلط ا�جهو�ة امل�ّلفة بإعداد ومتا�عة تنفيذ امل
ال��ي وتنظيم النقل ا�حضري وا�جهوي لس�خاص والتنسيق ب�ن �افة املتدخل�ن مما حال دون قيامها 
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ولم �شمل املخططات التوج��ية ا�جهو�ة املنجزة �ل الواليات حيث اقتصرت ع�� . إل��ا املو�ولةباملهام 
  .هاتو�س الك��ى وصفاقس وسوسة ولم يتم تحيي��ا منذ إنجاز 

 

كما لم تضطلع وزارة النقل بالدور الرقاعي املو�ول إل��ا �� مجال النقل البحري واملتمّثل �� 
وال تقوم الوزارة بتقييم . رفع املخالفات و�سليط العقو�ات ع�� املخالف�ن من املمارس�ن للمهن البحرّ�ة

جودة عمليات املراقبة ال�ي تّم تفو�ضها لديوان الط��ان املد�ي واملطارات و�متا�عة مدى إنجاز ال��نام  
وهو ما ال �سمح  2012كما لم ُتتا�ع الوزارة انتظام الرحالت ا�جو�ة منذ سنة . السنوي �� الغرض

 .بتحس�ن جودة ا�خدمات باملطارات

 

لوزارة دورها �� مجال معاينة حاالت مخالفة القانون املنظم للنقل ال��ي ع�� ولم تؤّمن ا
الوجه امثل �سبب نقص عدد مراقب��ا ع�� الطرقات حيث ال يتوّفر �� �عض ا�جهات أي مراقب 
عالوة ع�� عدم قيامها بالفحوصات الالزمة ل�جل بطاقات استغالل املتوفر بالو�الة الفنية  للنقل 

 .تأّكد من مدى اح��ام الناقل�ن لالل��امات القانونية �� املجالال��ي لل

 

و�تعّ�ن ع�� الوزارة اسراع باستكمال املنظومة القانونية �� مجال النقل وتفعيل دور 
مختلف ال�جان املنصوص عل��ا عالوة ع�� ترك�� السلط ا�جهو�ة �� مجال النقل ال��ي ح�ى تضطلع 

كما يتعّ�ن �عز�ز عدد املراقب�ن ووعع . تنفيذ املخططات التوج��ية للنقلبدورها �� إعداد ومتا�عة 
اليات الضرور�ة ملتا�عة عمليات الرقابة املنجزة عالوة ع�� تفعيل آليات الردع من خالل �سليط 

 .العقو�ات املالية وادار�ة ع�� املخالف�ن

 

 اـسالمة وامن -

 

امل�جلة �� املوا�ئ من خالل تفعيل ال�جان  لم تتوّصل وزارة النقل إ�� تجاوز النقائص
ولم . وح��م ع�� اح��ام القواعد ا�جاري ��ا العمل �� املجال املحدثة والتنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن

رغم ارتفاع املخاطر امنية  2004يتّم تحي�ن مختلف املخططات امنية املينائّية منذ إعدادها �� سنة 
م يتم إعداد خطط للتدخل العاجل تتعّلق بالسالمة وال�حة وم�افحة كما ل. �� السنوات اخ��ة

 .التلوث ب�ل ميناء مّما ال �سمح بوعع اليات الكفيلة بالتدخل الناجع عند وقوع حوادث

 

ولم يتّم ان��اء من تنفيذ املخطط�ن الت�حيحي�ن املتعّلق�ن باألمن و�السالمة �� مجال 
�ي تّم الوقوف عل��ا وهو ما حّد من إيفاء الدولة التو�سية بال��اما��ا النقل ا�جوي لتال�� النقائص ال

وعالوة ع�� ذلك، ال تقوم الوزارة بمتا�عة ميدانّية . لط��ان املد�ي �� هذا املجالالدولية لنّظمة املتجاه 
 .ملدى إنجاز التوصيات الناجمة عن عملّيات التفّقد
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فة بمجاالت امن والسالمة ومز�د التنسيق �لّ تفعيل أعمال مختلف ال�جان امل ينب��لذلك 
مع بقية املتدخل�ن باإلعافة إ�� تكثيف عمليات التدقيق �� هذه املجاالت ومتا�عة نتائجها للوقوف 

 .ع�� النقائص وتجاوزها �� الوقت املالئم

 

 تنظيم اـنقل ع�� اـطرقات -

 

لم تقم الوزارة بدراسة العرض والطلب �� مجال النقل غ�� املنتظم لتحديد عدد الرخص 
ولم تجتمع ال�جان اقليمية املحدثة منذ سنة . املمكن إسنادها حسب ا�حاجيات الفعلية ل�ل والية

 .وامل�ّلفة بتنسيق عمليات إسناد تراخيص النقل ب�ن الواليات املتجاورة 2004

 

با�حافالت، ال يخضع توزيع ا�خطوط إ�� مقاييس موعوعّية تضمن و�� مجال النقل 
 .الت�امل ب�ن شر�ات النقل ا�جهو�ة و��ن املدن ومردودية ا�خطوط املستغلة

 

لذلك يتعّ�ن القيام بالدراسات الالزمة لتحديد حاجيات ا�جهات من ال��اخيص حسب 
واع النقل قصد عمان التوازن ب�ن مختلف أصناف النقل غ�� املنتظم وترشيد توزيع رخص مختلف أن

كما أّن الوزارة . العرض والطلب فضال عن تفعيل ال�جان اقليمية لتمكي��ا من التنسيق ب�ن الواليات
 .مدعّوة إ�� عبط قواعد إلح�ام توزيع ا�خطوط ب�ن مختلف الشر�ات �ستند إ�� معاي�� موعوعّية
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I-  وزارة اـنقلـخاضعة املنشآت ا�ع�� شراف ا 

 

لدشراف ع�� املنشآت الراجعة إل��ا بالنظر آليات ناجعة �� إرساء النقل وزارة  قلم تتوفّ 
 اعطالعها بدورها �� مجال مساندةحّد من وهو ما  شاريع الك��ى امل ومتا�عة وععيا��ا املالّية وإنجاز

 .املنشآت وتطو�ر  أساليب التصّرف والتسي�� ��ا هذه

 

 آـيات اشراف  - أ

 

 واطالعبمتا�عة الهيا�ل ا�خاععة إلشرافها  �سمح لها ينظام معلوما�النقل إ�� وزارة  تفتقر 
قاعدة بيانات بإعداد  2007سنة  وذلك بالرغم من قيامها �� املالية والفنية �اؤشرا�مع�� مختلف 

وأرجعت الوزارة  .هااستغالل ��من الشروع  2014تتمّكن إ�� مو�� جوان لم  د.أ 455بمبلغ جم�� قدره 
مها عدمإ��  هذا التأخ�� ع��  إ��اء وععهتّم  أحد اطارات الذيمن  قاعدة��ذه الامللفات ا�خاصة  �سلُّ

ع�� اتخاذ التداب��  نشآت ومساعد��اوععية امل ع�� ��ا من اطالع �� ابانوهو ما حال دون تمّك ��ا ذم
 . زمة لتدارك النقائص امل�جلةالّال 

 

ا�جهوّ�ة  وحد للشر�اتاملو  ندم املعلوما�ي املنظام الإ�� إتمام مشروع الوزارة ل لم تتوصّ كما 
�سبب عدم إل��ام وذلك د .م 1,2إنجازه �لفة  ناهزت 2008الذي شرعت �� إنجازه منذ سنة للنقل 

                ��  امل��م معه مما ترتب عنه ف�خ العقد % 61 انجازحيث لم تتعد �سبة  املزّود بتعّهداته

 النظام املعلوما�يهذا ستكمال ترك�� اا�جهو�ة إ��  الشر�ات الوزارةولتدارك ذلك دعت  .2012جانفي 
  .ما تم إنجازه �� هذا الشأن تقوم بمتا�عة باالعتماد ع�� وسائلها ا�خاصة دون أن

 

إرساء نظام ناجع للمتا�عة الفنية وادار�ة واملالية للهيا�ل  ولتتمّكن وزارة النقل من
استغالل قاعدة البيانات بإيجاد ا�حلول الكفيلة اسراع بمدعوة إ��  فىيا�خاععة إلشرافها 

 .ترك�� النظام املعلوما�ي املندم  استكمال وإ�� حث الشر�ات ع�� واستفادة م��ا

 

  نشآتاملتا�عة املاـية ـلم - ب

 

املالية  سيولةعن الكشوفات بإعداد شهر�ا  العمومية العاملة �� قطاع النقل نشآتاملتقوم 
لصعو�ات املالية ال�ي قد وقوف ع�� ااستغاللها وتحليلها للال تحرص ع��  ال�يإ�� الوزارة  إرسالهاتتوّ�� 

 أّن  وتبّ�ن .املناسباتخاذ التداب�� الالزمة لتجاوزها �� الوقت و وتحديد أسبا��ا  آتاملنش �ع��ض هذه
 .لهذه املنشآت ن إعداد تقر�ر حول وععية السيولةع 2009منذ سنة قد توّقفت الوزارة 
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�ا �عا�ي أغل� الوطنية العاملة �� قطاع النقل أّن  منشآتوععية املالية للبالرجوع إ�� التبّ�ن و 
 تجاه مزود��ا وإ�� تراجع �شاطها ة أّدت إ�� عدم قدر��ا ع�� ايفاء بال��اما��امن صعو�ات مالّية هي�لي

 .د.م 1.200 مجموعها بلغ 2013-2010نتائ  سلبية خالل الف��ة  ��جيلمع  و�ع�� برام  استثمارها
 

 العمومية للنقل املنشآتأغلب �� غياب حلول جذر�ة للصعو�ات الهي�لية ال�ي ُ�عا�ي م��ا و
ل بخالص ظرفية �التكّف  إجراءاتإ�� �جأت وزارة النقل  ،مثل النقص �� املردودية وتآ�ل اسطول 

الشركة الوطنية  لدىديون شركة النقل بتو�س  تحميل 2011سنة ��  ها من ذلك قيامها�عض ديون 
ع�� د .م 244بقيمة جملية بلغت لتوزيع الب��ول والصندوق الوط�ي للتقاعد وا�حيطة اجتماعية 

حّال جذر�ا  يوّفر�اهل م��انية الدولة دون أن هذا اجراء الظر�� أن يثقل  شأن منو  .م��انية الوزارة
 . ةلهذه الوععي

 

�� جودة  سلبا وأّثرت ملنشآتهذه ااملالّية ل تفاقم الوععّية�� عوامل أخرى ساهمت  كما
لبعض الفئات دون التعر�فة املنخفضة ومنح مجانية التنّقل لت أساسا �� تمثّ املسداة ا�خدمات 

 اتانتداب ذلك ��كو وزارة لمالية تخّص انفقات املنشآت م��انية هذه و�� تحميل  �عو�ض مناسب
فضال عن التغي��ات املتكّررة لبعض الرسساء املدير�ن  ال�ي قامت ��ا �عض هذه املنشآت استننائية

 .العام�ن

 

 اـتعر�فة املنخفضة ومجانية اـتنقل  -1

 

ارتفاع رغم  2010 تعر�فات جميع أصناف النقل منذ سنةالوزارة لعالوة ع�� عدم تحي�ن 
أو بتعر�فة  �يجاامل النقلباجتماعية  �عض الفئات تمتعساهم  ،ألعباء اجور واملحروقات املتواصل

 .�� �عميق الوععية املالية لبعض املنشآت�عو�ض مالئم للنقص �� املداخيل  �� غيابمنخفضة 

  

سنوات ع�� صدور القانون املتعّلق بتنظيم النقل  10أك�� من رغم مرور و  ،و�� هذا الصدد
1TPال��ي 

 (
3F

1)
P1T،  املتعلق بضبط طر�قة احتساب النقص ا�حاصل �� املداخيل نتيجة منح  امر يتم إصدار لم

بضبط قاعدة وإجراءات استخالص كذلك امر املتعّلق مجانية النقل أو تطبيق �عر�فات منخفضة و 
1TP4Fاملستفيديناملعلوم املوظف ع�� 

(2)
P1T  أشارت دائرة سبق أن  وقد .بخدمات النقل العمومي ا�حضري

حول إشراف الدولة ع�� قطاع  2007 لسنةالثالث والعشر�ن �� تقر�رها إ�� هذا النقص املحاسبات 
 .النقل ال��ي 

 

                                                           
(1)
 .املتعلق بتنظيم النقل ال��ي  2004أفر�ل  19املؤرخ ��  2004 لسنة 33القانون عدد 
(2)
ساسية يقصد باملستفيدين ع�� سبيل املثال مال�و العقارات والباعثون العقار�ون وأ�حاب ا�شطة التجار�ة وغ��ها املنتفعون بتواجد البنية ا  

 .وخدمات النقل العمومي ا�جما��
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�� مداخيل منشآت السنوي النقص  ،قّدرت وزارة النقلو�خصوص التعر�فات املنخفضة، 
 تتجاوز د لم .م 400بقرابة  نقل التالميذ والطلبة مقابل �عر�فات منخفضةعن  الناجمالنقل ال��ي 

 .2013سنة �� د .م 323و 2012سنة �� د .م  273 ال�ي صرفت �� شأ��ا منح التعو�ض

 

بال��اما��ا املنصوص عل��ا  تِف أّن �عض الوزارات لم منح مجانية التنقل �� ما يخص تبّ�ن و 
ال�جون ( وزارة العدل أعوان لفائدة 2013-2010ف��ة الالوزارة خالل مع رم��ا باالتفاقيات ال�ي أب

املتخّلدات  سبيل املثال ع�� والداخلية والديوانة حيث بلغت الوط�ي الدفاع �يوزار أعوان و  )واصالح
 .د.م 8الشركة ا�جهو�ة للنقل ببن�رت  تجاه الوط�ي بذمة وزارة الدفاع

 

 املنشآت الوطنية وا�جهو�ة للنقل ال��ي  بتعو�ض، 1991منذ سنة  وزارة  النقل كما لم تقم
وذلك  مجانية النقلب 2013خالل سنة  )عونا 512( أعوا��اانتفاع  امل��ّتب عن النقص �� املداخيل عن

السلطة ال�ي اتخذت إجراء منح  من القانون املنظم للنقل ال��ي الذي ينّص ع�� أّن  12للفصل  خالفا
 . و تطبيق �عر�فة منخفضة �� امل�ّلفة بتعو�ض النقص ا�حاصل �� مداخيل الناقلمجانية التنقل أ

 

2012لسنة  26وطبقا للقانون عدد  1TP5F

(1)
P1T جر�� بوسائل النقل العمومي نقل تم منح مجانية ال�

وتحديد  ��ذا العنوان هاداخيلمالنقص ��  املنشآت عندون أن يتم �عو�ض  الثورة وعائالت الشهداء
 .د.م 3,3بحوا��  2013بالنسبة لسنة  هذا النقص قّدروأن علما  ا�جهة امل�ّلفة بذلك

 

ع�� نقل بمجانية ال دون وجه حق أعضاء املجلس الوط�ي التأسي�ىي انتفعباإلعافة إ�� ذلك 
�لفة ولم تتول الوزارة تقدير . شر�ات النقل ال��ي وشركة ا�خطوط التو�سية السريعة�افة خطوط 

، ارتفعت �لفة تنقل أعضاء املجلس الوط�ي سبيل املثال فع��. املعنيةالشر�ات  تحّمل��ا النقل ال�ي
 .د.أ 52 إ�� حوا�� 2012مو�� أكتو�ر  إ��شركة ا�خطوط التو�سية السريعة  ال�ي تحّمل��ا التأسي�ىي

 

مدعوة  الوزارة فإّن  ،وزارة النقل قصد تفادي مز�د إثقال �اهل املنشآت ا�خاععة إلشرافو 
وح��ا ع��  بالدفعوا�جهة امل�ّلفة خدمة التنقل املجا�ي عن تأم�ن  النات حجم التعو�ض تحديد إ�� 

 .فضال عن ا�حرص ع�� عدم �حب هذا امتياز ع�� منتفع�ن دون سند قانو�ي ايفاء بال��اما��ا

 

 اـنفقات املحّملة ع�� �اهل املنشآت اـعمومّية  -2

 

�عّلقت وال�ي  خاععة إلشرافهاملنشآت ا�ع�� م��انية ا نفقا��ا�عض  تحميلبالنقل  وزارة تقوم
مأمور�ات  تخّص  � جانب نفقاتدار�ة إ�ا سيارات �الو  ذّم��اوعوع�ن ع�� املاعوان أجور ب خاصة

                                                           
(1)

واملتعّلق  2011أكتو�ر  24املؤرخ ��  2011لسنة  97واملتعّلق بتنقيح وإتمام املرسوم عدد  2012د�سم�� 24ؤرخ �� امل 2012لسنة  26القانون عدد   
 .ومصاب��ا 2011جانفي  14بالتعو�ض لشهداء ثورة 
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ألح�ام  مخالفا لالعتمادات املرصودة بم��اني��ا و�التا�� امقنع اوهو ما من شأنه أن �عد تجاوز  با�خارج
  .من مجلة املحاسبة العمومية 85 الفصل

 

بلغ عدد املوعوع�ن ع�� ذمة الوزارة من طرف املنشآت  2014وإ�� حدود شهر ماي 
بالنسبة  ع�� سبيل املثال بلغت نفقات نشآتهذه امل وهو ما حّمل اعونا وإطار  68ا�خاععة إلشرافها 

و�النسبة لشركة ا�خطوط  2013-2011د خالل الف��ة .م 6,5 لديوان الط��ان املد�ي واملطارات
 .2014إ�� مارس  2012خالل الف��ة املمتدة من جانفي  د.أ 516التو�سية 

 

قد أوصت  2005سبتم��  19ا�عقدت بتار�خ ال�ي وزار�ة العمل الجلسة  وتجدر اشارة إ�� أّن 
هذا الصنف  فاق عدد 2014حدود جوان  وإ��إّال أّنه ع�� الذّمة عوان التنفيذ واملساندة أوعع بإ��اء 

 .لموعوع�ن ع�� ذّمة الوزارةمن العدد ا�جم�� ل % 55 اعوان من

 

ال�ي  ا�خاععة إلشرافها نشآتامل إ��سيارة �عود ملكّي��ا  22�� تتصّرف الوزارة  أّن لوحظ  كما
 تكّفلتو  .رغم وععيا��ا املالية الصعبة مصار�ف التأم�ن وا�جوالن والصيانةإعافة إ�� ذلك تتحّمل 

مأمورّ�ة  73 ابلغ عدده الوزارة أعوانعدد من  لفائدة با�خارج بمصار�ف املأمور�ات أيضااملنشآت  هذه
 .د.أ 112 ب�لفة ناهزت 2013و 2012خالل سن�ي 

 

 زارةو دائرة املحاسبات  تدعو  ،تفادي إثقال �اهل املنشآت بنفقات ال تتعّلق بمهامهال وسعيا
 .  م��اني��ا ع�� حسابأ�شط��ا  �افة تأم�نإ�� و اح��ام قواعد املحاسبة العمومية إ��  النقل

 

 استثنائية اتانتداب -3

 

املتمتع�ن بالعفو  لبعضاستننائية قامت وزارة النقل والهيا�ل ا�خاععة إلشرافها بانتدابات 
�ام املتعّلق باألحطبقا للقانون وذلك عائالت شهداء الثورة وجرحاها لبعض أفراد التشري�� العام و 

1TP6Fستننائية لالنتداب بالقطاع العموميا 

(1)
P1T  حّدد تار�خ ان��اء العمل بأح�امه استننائية يومالذي           

 بأّن علما . 2014شهر جوان  غايةإ��  العمل ��ذه الصيغة �� انتداب تواصل غ�� أّنه 2013 جوان 22
 .انتدابا 410أفادت بأ��ا واجهت صعو�ات �� متا�عة هذه انتدابات ال�ي تجاوز عددها  الوزارة

 

) من انتدابات ا�جملية % 20(النسبة القصوى بصفة استننائية عدد املنتدب�ن  فاقكما 

 11حيث بلغ عدد انتدابات اعافية ع�� التوا��  2012 أوت 6 املحّددة بقرار رئيس ا�ح�ومة املؤرخ ��
شركة ال�ل من الشركة ا�جهو�ة للنقل بالقصر�ن وشركة ا�خطوط التو�سية و بانتدابا  4و 3و

  .التو�سية لل�حن وال��صيف
  

                                                           
(1)

  .2012جوان  22املؤرخ ��  2012لسنة  4القانون عدد   
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وجوب استيعاب  ت ع��ال�ي نصّ رئاسة ا�ح�ومة  راسلةمل واستجابة ،�اإلعافة إ�� ذلكو 
1TP7F"�ا��م التعليمية واختصاصا��م أو مقر سكناهممستو مهما �انت "امل���ح�ن 

(1)
P1T، نشآتامل قامت 

شملت و د سنو�ا .م 2,3 ب�لفة إعافية قّدرت بحوا��احتياجا��ا مع  ال تتالءم بانتدابات العمومية للنقل
 .ةالفنيّ  اختصاصات�� ح�ن أّ��ا �شهد نقصا ��  صنف العملة أساسا

 

بمؤسسا��م  العامالتشري��  املنتفع�ن بالعفو  منعونا  164تم إدماج ومن جهة أخرى، 
ن عن �املعني انقطاعف��ة  طول رغم و . اصناف الفنّية �التقني�ن واملهندس�ن من بي��م �عض اصلية

الوزارة لم تقم  فإّن  ،اق��اب عدد م��م من سن التقاعدرغم و سنة  26إ�� أحيانا  ارتفعتالعمل ال�ي 
 لمدمج�نلتأم�ن ت�و�ن إعا�� لهذا ادماج �غرض بحث الشر�ات ع�� اعتماد إجراءات مصاحبة 

كما ترّتب عن . لمستجدات والتغّ��ات التكنولوجّيةلمواكبة  تتطلبه اختصاصا��م من بالنظر إ�� ما
�عض  يتمتعاملناخ اجتما�� ببعض الشر�ات حيث  ع��تأث��ات سلبية  ادماج املذ�ورة عملّية

دمج�ن بوععية مهنية أفضل من نظرا��م الذين لم ينقطعوا عن العمل ع�� غرار ما تم اعوان امل
 .التو�سية ��جيله بالشركة الوطنية للسكك ا�حديدية

 

 �سمية رؤساء مدير�ن عام�ن -4

 

�� هذا اطار لوحظ و  .من وزارة اشراف بأمر باق��احالتسمية �� خطة رئيس مدير عام  تتّم 
عام�ن الدير�ن املرسساء لل ةمتكرر  ات�غي��  شهدتقد  2014إ�� جوان  2011سنة املمتدة من  الف��ة أّن 

�ّل من الشركة ا�جهوّ�ة للنقل ببن�رت ل بالنسبة�غي��ات  ةخمس ابلغ عدده لبعض الشر�ات إذ
لشركة ا�جهوّ�ة للنقل بنابل بالنسبة ل�غي��ات  ةأرععو والشركة الوطنية للسكك ا�حديدية التو�سية 

ي من شأنو  .و�الساحل تمك�ن املسؤول�ن املعني�ن و استقرار �� �سي�� املؤسسة أن ال يضمن  هذا التم�ىّ
 . التصّرف ��ا وتجاوز الصعو�ات ال�ي تواجهها طرق  التعّرف ع�� وععّي��ا قصد إح�اممن 

 

الذين  �ننية لبعض الرسساء املدير�ن العاماملؤهالت العلمية وامله أّن  ،ذلكفضال عن تبّ�ن و 
�سمية رئيس مدير عام  و�ذكر من ذلك. ال�ي ُعّينوا ع�� رأسها اتالشر� مع �شاط ال تتناسبتّم �عيي��م 
تحّصله ع��  ع��ثالث سنوات وا�حال أنه لم تمض سوى قصر�ن الالشركة ا�جهو�ة للنقل بع�� رأس 

تخرجه �� شركة  فقط �عدعمل  إذتتوّفر لديه خ��ة �� مجال النقل  ال و التجارة ا�خارجية  استاذية ��
ع�� رأس الشركة ا�جهو�ة إحدى اطارات كما تم �عي�ن . خاصة �� مجال أجهزة التكييف والت��يد

خ��ة �� مجال  لديهوال تتوّفر  1986إ�� حدود سنة اشتغل بالقطاع العمومي  وا�حال أّنهللنقل بمدن�ن 
أحد املنتفع�ن بالعفو التشري�� العام رئيسا مديرا عاما للشركة ا�جديدة للنقل  أيضا وُعّ�ن. النقل

                                                           
(1)
 . 2013د�سم��  27الصادرة ��  18057مراسلة رئاسة ا�ح�ومة عدد  
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 أشهر من بلوغه السن القانونية للتقاعد تّم �عيينه ع�� رأس 6من ذلك وقبل  ععد سنةو بقرقنة 

 .لشركة الوطنية للنقل ب�ن املدنا

 

إدارة املنشآت الراجعة إل��ا  ��اختيار اطارات لتو  إح�ام وتدعو الدائرة الوزارة إ�� مز�د
باعتماد معاي�� موعوعية تأخذ �ع�ن اعتبار خاصة املؤهالت ال�ي تمّكن من إنجاز املهام بكفاءة 

 .ونجاعة

 

 اـك��ى  املشاريعإنجاز متا�عة  -ج

 

�� مجاالت النقل ال��ي والبحري وا�جوي لط العمومية ال�ي أقّر��ا الُس توجهات ال محورتت
دفع النقل ا�جما�� وتأهيل البنية اساسية للموا�ي واملطارات والرفع من مساهمة قطاع أساسا حول 

أهداف  تمّكن من عبط�� اس��اتيجية شاملة  هذه التوجهاتلم يتم تضم�ن  هغ�� أنّ  ،النقل �� النمو
ا��جام والت�امل ب�ن مختلف  تحققتحديد أولو�ات ل ومن طو�الع�� املدى املتوّسط و  ونوعيةكمّية 

  .تحقيق اهداف العامة املرسومة و�ساعد ع��أنماط التنقل 

 

 حيث لم تتجاوز �سبة ،�� مجال النقلامل��مجة � العديد من املشاريع لوحظ �ع�ّ كما 
1TP8Fاملجمدة�لغت اعتمادات و  .2012�� مو��  % 24اس��الك اعتمادات املخصصة 

(1)
P1T  اية سنة�� ��

التخفيض �� قيمة ورغم . 2012سنة �� %   34 تتجاوز �سبة اس��الكهالم و د .م 180ما قيمته  2011
فقط د .م 73 مبلغتّم رصد مقارنة بالسنوات السابقة حيث  2013اعتمادات املرصودة �� سنة 

 .% 62 اعتمادات لم تتجاوز  هذهاس��الك  �سبة �اعتمادات متعّلقة بالتمو�ل العمومي إّال أّن 

 

 من إحداث �جنة للغرضبالرغم  وقد �جل �ع�� إنجاز املشاريع وععف اس��الك اعتمادات

لم تجتمع  غ�� أّن هذه ال�جنة .ع�ى بمتا�عة إعداد وإنجاز مشاريع استثمار بقطاع النقل�ُ  2012�� سنة 
 قدرة من أن يحّد  همن شأنهو ما منتظمة و غ�� �وت��ة و مناسبات  4�� إّال  2013إ�� حدود جو�لية 

ع��  ال�ي �شهد عديد الصعو�ات الك��ى  شاريعاملة باملعنيّ  التنسيق ب�ن مختلف اطرافع�� رة الوزا
انتفاع  تأخ�� ��وما نت  عن ذلك من العقار�ة  أو �� �سو�ة الوععيات رام الصفقاتالتأخ�� �� إب غرار 

 املتمّثل �� "إعبارة النقل"مشروع  الشأن�ذكر �� هذا و  .املشاريعنه هذه املرفق العام الذي تؤّم ب
 ��دف إ��و  ن مختلف إجراءات النقل الدو�� للبضائع عند التور�د والتصديرمنظومة إلك��ونية تتضّم 

�� منذ ترك��ها قد اقتصر  العمل ��ذه املنظومة غ�� أّن  .اكتظاظ الذي شهده ميناء رادس معا�جة
عزوف الناقل�ن مع عديد الصعو�ات التقنية  إ�� جانب ��جيلها دون التور�دع�� التصدير  2008سنة 

 .املوا�ي جميع ع���عميمها  عدمو لها استعما نا�خواص ع

                                                           
(1)

مكّرر للشر�ات وذلك تفاديا لدش�اليات ال�ي يمكن أن " ن"تقوم الوزارة �عنوان �ّل سنة مالية بفتح اعتمادات الغ�� مس��لكة وتجميدها بحساب  
 .�ع��ض الشر�ات خالل السنة املوالية ع�� مستوى تجسيم املشاريع
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 ،اجما�� من النات  املح��سنو�ا  % 20نسبة وجستية املقّدرة بـاللّ  �لفةال ��وقصد التقليص  
ة اساسية مة البنيطار القانو�ي املنّظم لها ومالءتطو�ر ا للتنمية اس��دف املخطط ا�حادي عشر 

لم يتم إعداد قانون خاص بمناطق ،2014وإ�� حدود جوان  هإّال أنّ  ،وتحس�ن نوعية ا�خدمات
 كما .2012مارس  19جلسة العمل الوزار�ة املنعقدة بتار�خ خالفا لتوصيات وجستية ا�خدمات اللّ 

، 2010بالرغم من تحديد شهر نوفم��  الّلوجستية برادس  مشروع املنطقةُ�ّجل تأخ�� هام �� إنجاز 
 �انوكذلك  .مرحلة فرز العروض �� 2014إ�� حدود جوان ال يزال املشروع و كتار�خ للشروع �� انجاز 

الرتباطهما نجازهما إرجاء ت�ن تم إاللّ و  لنفيضة�او بجبل الوسط  ت�نوجستيلّ ال منطقت�نلل الشأن بالنسبة
وجستية الضغط ع�� �لفة اللّ تبقى مجهودات الوزارة الرامية إ��  ،وإزاء هذه الوععية .بمشاريع أخرى 

نجاز املشاريع إوتحس�ن القدرة التنافسية للبالد التو�سية رهينة تذليل الصعو�ات ال�ي �شهدها 
 .امل��مجة �� الغرض

 

ملنست�� بال��اما��ا املالية صاحبة لزم�ي مطاري النفيضة وا" ت.ت"وتبّ�ن عدم إيفاء شركة 
وذلك �عد تخّ�� الدولة عن  2013د�سم��  31د إ�� غاية .م 33,4تجاه الدولة التو�سية البـالغة 

20111TP9Fمن سنة  انطالقاانتفعت هذه الشركة  وقد. د.م 43مستحقا��ا بما يقـارب 

(1)
P1T  بإيقاف العمل

 2013-2011املعلوم اد�ى املضمون للف��ة التخفيض �� قيمة �باملعلوم املوّظف ع�� رقم املعامالت و 
 خضوع التخ�� عن توظيف خطايا التأخ�� عالوة ع�� إعادة جدولة املعاليم املستوجبة وذلك دون �و 

 .  إ�� تدقيق املعطيات واملؤشرات املقدمة من طرفها

 

 2012 سنة ��تّم ، 2011ماي  25وتجسيما لتوصيات جلسة العمل الوزارّ�ة املنعقدة �� 
النفيضة إ�� و املنست��  ي توزيع ا�حركة ا�جو�ة مناصفة ب�ن مطار  �غرضإبرام م�حق�ن لعقدي اللزمت�ن 

التعّهد  بتحقيقلم تل��م " ت.ت"شركة  تبّ�ن أّن إّال أّنه . طاقة استيعابه القصوى  اّول طار املغاية بلوغ 
 .2013سنة خالل  % 37نصيب مطار املنست�� من مجمل ا�حركة ا�جو�ة لم يتجاوز  حيث

 

 ،ولضمان انتفاع بمزايا املشاريع العمومية �� مجال النقل �� الوقت املالئم و�أقل الت�اليف
 ودراسة ا�حلول املمكنة خاصة ع�� الصعو�ات تذليل�� اّتجاه اشراف  تفعيل دور سلطة يتعّ�ن مز�د

 .وح��م ع�� تنفيذ  ال��اما��م التنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن

  

                                                           
(1)

 .2011سنة خالل جلسة العمل الوزارّ�ة املنعقدة ��   
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II-  مراقبتهو تنظيم قطاع اـنقل 

 

 واملشاركة ��إعداد النصوص التشريعية وال��تيبية  ع��  �سهر وزارة النقل ع�� تنظيم القطاع

تطبيق ال��امات الدولية والنصوص القانونية من طرف مختلف مدى ومراقبة  مختلف الّ�جانأعمال 
 . املتدخل�ن

 

 تنظيم قطاع اـنقل  -أ 

 

 اـبحري تنظيم اـنقل  -1
 

إّال أن  ،�� مجال النقل البحري  قانونيةمن النصوص ال جملةع�� استصدار الوزارة  عملت
 يجلة املوا�نّصت عل��ا ما قرار  20أوامر و 9 ع�� غرار�عد تطبيقية لم تصدر من النصوص ال عددا

النصوص التطبيقية للقانون�ن املتعلق�ن بتنظيم املهن البحر�ة ووكالء  ولم يتم كذلك إصدار  ،البحر�ة
1TP10Fالعبور 

(1)
P1T فاق سبع سنوات اتأخ��  م�جلة بذلك قرارات 8واملتمثلة �� أمر و . 

 

تفاقيات ا غ�� متالئمة مع مقتضيات الوطنّيةاملنظومة القانونّية  التزال، من ناحية أخرى و 
النصوص التطبيقية  عدم إصدار من قبل البالد التو�سية حيث لوحظ  الدولية املصادق عل��ا

19941TP11Fسنة �� املصادق عل��ا  لالتفاقّية الدولية ملعاي�� التدر�ب واجازة وا�خفارة للمالح�ن

(2)
P1T  فضال عن

�� اتفاقية املنظمة العاملية للشغل  متطلبات �� اتجاه مالءم��ا معمجلة الشغل البحري مراجعة  عدم
ومن شأن . 2013أوت شهر منذ � التنفيذ ح�ّ  دخلتتوحيد املعاي�� الدولّية للشغل البحري وال�ي  مجال

 . اجنبيةاملوا�ي ب هاأو �حجز  قبولها لرفضعرعة التو�سية جعل السفن ت هذه الوععية أن

 

جلس امل ة أعضاءق بتسميالقرار املتعلّ  لم يتّم �عد إصدار ،إح�ام التصرف باملوا�ي و�� مجال
يتوّ�� والذي  2009منذ سنة جلة املوا�ي التجار�ة ملطبقا  املحدثالبحر�ة التجار�ة وط�ي للموا�ي ال

امللك استغالل وصيان��ا و  إبداء الرأي �� املجاالت املتعّلقة بتطو�ر البنية اساسية املينائّيةأساسا 
  .وامن وال�حة والنظافةقواعد السالمة وتنمية وتحس�ن ا�خدمات والتصّرف فيه  العمومي للموا�ي

 

مة للنقائص امل�جلة �� وإيجاد ا�حلول املالئ وقصد إح�ام تنظيم قطاع النقل البحري 
تو�ىي دائرة املحاسبات باستكمال  ،املوا�ي التجار�ة وتحقيق الت�امل والتنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن

                                                           
(1)

 . واملتعلقان ع�� التوا�� بوكالء العبور و�تنظيم املهن البحر�ة 2008جو�لية  21املؤرخان ��  2008لسنة  43و 44القانونان عدد   
.ع�� هذه اتفاقية 2010سنة " مانيال"تم إدخال �عديالت  (2)
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ملساعدة هذا اإلسراع بتسمية أعضاء املجلس الوط�ي للموا�ي البحر�ة التجار�ة �املنظومة القانونية و 
 .الهي�ل ع�� اعطالع باملهام املو�ولة إليه

 

 تنظيم اـنقل ا�جوي  -2

 

 4أمرا و 11لم يتّم إصدار  ة بالنقل ا�جوي حيثاملتعّلق املنظومة القانونية استكمال لم يتم
قائمة ا�شطة ا�حرة  املتعّلق بضبطامر وم��ا عل��ا بمجّلة الط��ان املد�ي  اقرارات منصوص

ا�حجز ا�� للسفرات  �� �شاطشركة خاصة  انطالق وقد نت  عن ذلك. وا�شطة ا�خاععة ل��خيص
 .موافقة الوزارةحصولها ع�� دون 

 

سوى أرعع اجتماعات  2000سنة املحدث ��  ملجلس الوط�ي للط��ان املد�يالم �عقد كما 
1TP12Fأمر إحداثهنّص عليه خالفا ملا  2012سنة  �عقد أي اجتماع ��ولم  2013-2010خالل الف��ة 

(1)
P1T من 

يتطّرق  هأنّ  من خالل فحص مداوالت املجلسوات�ح . ع�� اقل عرورة عقده الجتماع �ل ستة أشهر 
ريع املتعلقة بممارسة أ�شطة الط��ان املد�ي و�� املشااملو�ولة إليه إ�� جانب وحيد من املهام غالبا 

واملتمّثلة أساسا �� إبداء الرأي  بأمر إحداثهاملنصوص عل��ا  املهاما�خاععة ل��خيص دون بقية 
تنظيم واستعمال الفضاء ا�جّوي وتنمية النقل ا�جّوي واملخّططات املديرّ�ة  �� مجالوتقديم توصيات 

  .ع�� البيئةللمطارات وتأث�� استغالل املطارات 

 

1TP13Fو�� غياب تفعيل الهيئة الوطنية لتسهيالت النقل ا�جّوي 

(2)
P1T تّم ت�ليف املجلس الوط�ي ،

�� اجتماعه  املوعوع إالّ لم يتطّرق لهذا املجلس  غ�� أّن  ،هذه الهيئة مهّمةبلقيام با للط��ان املد�ي
الوط�ي لتسهيالت النقل  حيث أو�ىى بإعادة النظر �� مشروع ال��نام  2013مارس  7املنعقد بتار�خ 

 .2014جوان  غاية ا�جوي وهو ما لم تقم به الوزارة إ��

 

                       و�� مجال الت�و�ن، وخالفا لتوصيات املجلس الوط�ي للط��ان املد�ي املنعقد بتار�خ

تتو�� دراسة منظومة  ،�جنة متعددة اطراف إحداث، 2014لم يتّم إ�� غاية ماي  ،2013نوفم��  11
عوء التطور الذي �� الت�و�ن �� مجال الط��ان املد�ي وتقديم مق��حات ��دف إ�� ارتقاء ��ا خاصة 

منذ  �شهده هذا القطاع بما �� ذلك دخول تو�س �� مفاوعات السماء املفتوحة مع اتحاد اوروعي
شر�ات النقل ا�جّوي بتقديم ت�و�ن نظري عدد من مراكز الت�و�ن التا�عة ل تبّ�ن قيامكما . 2013سنة 

�� إطار رس�لة املعارف ألعوان الط��ان �� غياب ترخيص من سلطة اشراف خالفا ملقّرر وز�ر النقل 
                                                           

(1)
بضبط تركيبة ومشموالت وأساليب عمل املجلس الوط�ي للط��ان املد�ي و�رأس هذا واملتعلق  2000فيفري  21املؤرخ ��  2000لسنة  479امر عدد  

 .املجلس وز�ر النقل أو من يمّثله
(2)
 .1974لسنة  510واملنقح باألمر عدد  1962أفر�ل  13املؤرخ ��  1962لسنة  122املحدثة باألمر عدد  



289 

 

 

2007لسنة  107عدد  1TP14F

(1)
P1T  لمعاي�� لت�و�ن مطابق هذه املراكز لوهو ما ال يمّكن من التأّكد من تقديم

 .ذات العالقة الدولية

 

تمثيلية الط��ان املد�ي التو��ىي ع�� الساحة ت تراجعفقد  ،التعاون الدو��أّما ع�� صعيد 
تّم انتخاب تو�س �� أرعع �جان فقد ففي ما يتعّلق باملنظمة العر�ّية للط��ان املد�ي، . اقليمية والدولية

تّم ل�جان نتيجة الغياب املتكّرر ملمث�� وزارة النقل عن اجتماعات هذه اإّال أّنه . 2013-2012للف��ة 
كما تبّ�ن أيضا .املالحة ا�جوّ�ةوال�جنة ا�خاصة ببالنقل ا�جّوي  ةاملتعلق ةمن ال�جنتباعا عضوّ���ا  إلغاء

وزارة النقل عن عدد من املؤتمرات الدولية ال�ي تنظمها املنظمة الدولية للط��ان  ممثلة �� تو�سغياب 
بمن�يال وامللتقى الرا�ع وا�خمس�ن وا�خامس  املد�ي ع�� غرار املؤتمر الثا�ي عشر للمالحة ا�جو�ة

 .ن للمجموعة اورو�ية لتخطيط املالحة ا�جوّ�ةوا�خمس�

 

 املحاسبات تو�ىي دائرة ،ارتقاء بمجهودات الوزارة �� مجال تنظيم النقل ا�جوي و��دف  
با�حرص ع�� إصدار النصوص التطبيقية ملجّلة الط��ان املد�ي و�اإلسراع �� إحداث ال�جنة املعنّية 
بتقييم منظومة الت�و�ن والعمل ع�� تطو�رها و�ضرورة إخضاع مراكز الت�و�ن التا�عة لشر�ات النقل 

 .اقلي�ي والدو�� فضال عن مز�د تدعيم تواجد الط��ان املد�ي التو��ىي ع�� الصعيد ا�جّوي للمصادقة

 

 تنظيم اـنقل اـ��ي   -3

 

1TP15Fالقانون املنظم للنقل ال��ي  نّص 

(2)
P1T  ع�� مستوى �ل والية يرأسها  "سلطة جهو�ة"ع�� إحداث

الوا�� تتو�� خاصة إعداد ومتا�عة تنفيذ املخططات التوج��ية للنقل ال��ي وتنظيم النقل ا�حضري 
تنظيمها وتركيب��ا مما حال  عبطيتم  غ�� أّنه لم .وا�جهوي لس�خاص والتنسيق ب�ن �افة املتدخل�ن

تّم �� إطار املشروع القطا�� للنقل الذي مّوله البنك الدو��  كما ،الشروع �� أداء مهامهاو دون ترك��ها 
ألف أورو لتمو�ل املساندة التقنية �� ترك�� السلط  872 تخصيص اعتمادات بلغت 2006سنة �� 

وخالفا لتوصية املجلس الوزاري . تم اس��الكها لتجسيم جوانب أخرى من املشروع غ�� أّنه ا�جهو�ة
الساحل وصفاقس و تو�س الك��ى  بمناطقإقليمية م يتم ترك�� �جان ، ل2013جوان  26املنعقد بتار�خ 

 . تضطلع بدور السلطة ا�جهو�ة املنظمة للنقلل

 

19941TP16Fلسنة  135عدد  وتم إحداث إدارة جهو�ة للنقل ب�ل والية بمقت�ىى امر 

(3)
P1T  اقتصرت

مراقبة النقل ال��ي ع�� الطرقات دون أن �ع�ى ع�� و ثيل الوزارة ببعض ال�جان ا�جهو�ة ع�� تم مهامها

                                                           
 .مراكز الت�و�ن التا�عة لشر�ات النقل ا�جّوي واملتعّلق �شروط املصادقة ع��  2007سبتم��  5املؤرخ ��  (1)
(2)
 .2004 أفر�ل 19 �� الصادر 2004 لسنة 33 القانون عدد 
(3)
 .2008لسنة  1684املتعلق بضبط مشموالت ادارات ا�جهو�ة للنقل وتنظيمها والذي تم �عو�ضه باألمر عدد  
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وأرجعت الوزارة ذلك أساسا إ�� عدم وعوح  .بمجاالت النقل ا�جوي والبحري ادارات املعنية م��ا 
لهذه  ودقة املشموالت املنصوص عل��ا باألمر املشار إليه أعاله و�نقص ام�انيات البشر�ة واملادية

 .  ادارات

 

�� تحي�ن املخطط التوجيىي الوط�ي  2013�� د�سم��  وزارة النقلشرعت  ،ومن ناحية أخرى 
لم كما  .بتقييم ما تم إنجازه سبوقادون أن ي�ون ذلك م 2004سنة  �� للنقل ال�ّ�ي الذي تّم إعداده

1TP17Fللنقل املخططات التوج��ية ا�جهو�ة�شمل 

(1)
P1T حيث اقتصرت ع�� تو�س الك��ى وصفاقس  �ل الواليات

لم يتم �� ح�ن . 1998علما وأن آخر تحي�ن ملخطط�ي تو�س الك��ى وصفاقس �عود إ�� سنة  وسوسة
ومن شأن . أواخر الثمانينات يرجع إعداده إ���� تحي�ن املخطط التوجيىي لوالية سوسة الذي الشروع 

املشاريع املنجزة �� ا�جهات ودون مختلف هذه الوععية أن تحول دون التناسق والت�امل ب�ن 
 . للنقل ال�ّ�ي  انصهارها عمن املخطط الوط�ي

 

املحاسبات ، تو�ىي دائرة وا�جهوي ع�� املستوى الوط�ي  ي وملز�د إح�ام تنظيم النقل ال�� 
�افة الواليات  إدراجبإيالء تحي�ن املخططات التوج��ية للنقل اهمّية ال�ي �ستحقها فضال عن عرورة 

 .�ذه املخططات والعمل ع�� تفعيل دور السلطة ا�جهو�ة للنقل�

 

 مراقبة قطاع اـنقل  -ب

 

ال��ي قصد التثبت من النقل البحري وا�جوي و  قطاعبدور الرقابة ع�� وزارة التضطلع 
 .لنصوص القانونية وال��تيبية ا�جاري ��ا العمللمختلف املتدخل�ن  اح��ام

 

 املراقبة �� مجال اـنقل اـبحري   -1

 

راقبة أ�شطة وكالء العبور واملمارس�ن للمهن ملم تمارس وزارة النقل صالحيا��ا �� مجال 
 لسنة 44و 43اح��امهم للشروط املنصوص عل��ا بالقانون�ن عدد  التثبت من مدىقصد البحر�ة 

20081TP18F

(2)
P1T يقاف ال��ائي عن النشاط �عد أخذ رأي إ�� ا قد تصل ع�� عقو�ات  هماتنص أح�ام اللذين

1TP19F�جنة تأديبية خاصة ب�ل مهنة

(3)
P1T . ممارسة أ�شطة لها يواصلون من املهني�ن  اهام اعدد وقد تبّ�ن أّن

 10عالقة بالسالمة و�جودة ا�خدمات املينائية دون أي رقابة من طرف وزارة النقل طيلة ما يقارب 
إحداث ال�جان التأديبية آنفة الذكر رغم صدور النصوص  2014إ�� حدود جوان  ولم يتم سنوات

                                                           
(1)
وصف دقيق ملنظومة النقل القائمة بوالية معينة وتتو�� تحليل أدا��ا وقدر��ا ع�� يمكن �عر�ف املخطط ا�جهوي ع�� أنه دراسة معمقة تنطلق من  

 .تلبية حاجيات املستعمل�ن تخلص إ�� اختيار توجه اس��اتي��
(2)
 .واملتعلقان ع�� التوا�� بوكالء العبور و�تنظيم املهن البحر�ة 2008جو�لية  21املؤرخان ��  2008لسنة  44و 43القانونان عدد  
(3)

 .44و 43 عدد �نع�� التوا�� من القانون 28و 34للفصل�ن  طبقا 
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1TP20Fالتطبيقية

(1)
P1T  لتوجهات  و�� مخالفة ،ذلك و�اإلعافة إ�� .2010منذ سنة املتعلقة بضبط أساليب عملها

 . �� مجال تصنيف السفندة الناشطة يحتقم الوزارة بمراقبة الشركة الو  لماملنظمة الدولية البحر�ة 

 

 ومنو��دف التأكد من اح��ام وكالء العبور واملمارس�ن للمهن البحر�ة للشروط القانونية 
 اّتخاذ�� هذا املجال و  وزارة النقل مدعوة إ�� �عز�ز دورها الرقاعي فإّن  يقومون ��اجودة ا�شطة ال�ي 

ذات مختلف ال�جان التأديبية  وتفعيل إحداثباسراع �� إو �� شأن املخالف�ناجراءات الضرور�ة 
 . العالقة

 

 املراقبة �� مجال اـنقل ا�جوي  -2

 

. وزارة النقل وديوان الط��ان املد�ي واملطارات مراقبة املالحة ا�جو�ة باألجواء و�املطارات تتوّ��

قل للن نمراقب��عي�ن  الوزارة أساسا مراقبة تطبيق اتفاقيات الدولية والثنائية �� املجال ع�� وتؤّمن
مراقب�ن  4عددهم  ز لم يتجاو حيث نقص �� عدد املراقب�ن �� هذا اطار  لوحظو . باملطارات ا�جّوي 

بالنظر إ�� حجم نصف العدد املستوجب  �ساوي فقطأي ما  2014�� مو�� جوان بمطار تو�س قرطاج 
وعدم  جرجيسمراقب وحيد بمطار جر�ة �ّجل وجود و  .وعدد املسافر�ن ��ذا املطار ا�حركة ا�جو�ة

 .2013مارس  منذ نفطة توزر بمطار مراقبوجود أي 
 

العديد من النقائص  باإلشارة إ��املطارات ب�جان �سهيالت النقل ا�جوي  قيامو�الرغم من 
1TP21Fال��نام  السنوي للز�ارات امليدانية�امل لم تقم بإنجاز  ، فإّن الوزارةاملتعلقة با�جودة

(2)
P1T  2013لسنة 

           رمجة ز�ارات ميدانية عدم ب إعافة إ��بمطار تو�س قرطاج  ةوحيدمهمة تدقيق  إنجاز حيث تّم 

 .2014لسنة 
 

وهو ما ال �سمح بتحس�ن  2012�� سنة  ،نتظام الرحالت ا�جو�ةال متا�عة وتّمت آخر عملية 
اجتماعات دور�ة مع مؤسسات النقل ا�جّوي عق��ا �أّن تلك العمليات بجودة ا�خدمات باملطارات علما 

 . �� الرحالت ا�جو�ة اجراءات الالزمة لتفادي التأخ�� امل�جل �غرض استحثا��ا ع�� اّتخاذ

 

املتعّلق بضبط عملية  2009مقرر وز�ر النقل لسنة لم يحّدد  مراقبة استغالل، مجالو�� 
اجراءات الفنّية  بصفة دقيقةاملراقبة من قبل ديوان الط��ان املد�ي واملطارات لفائدة الوزارة 

صعو�ات �� التنسيق ��جيل ذلك ونت  عن . والعملّية الواجب اتباعها عند إنجاز عملّيات املراقبة
إنجاز  مع ف��ات�� ف��ات متقار�ة قام ديوان الط��ان املد�ي واملطارات �عديد عمليات املراقبة حيث 

                                                           
(1)
 2010لسنة  2955واملتعّلق بضبط أساليب عمل ال�جان التأديبية للمهن البحر�ة وامر عدد  2010نوفم��  15املؤرخ ��  2010لسنة  2954 امر عدد 

  .واملتعّلق بضبط أساليب عمل ال�جان التأديبية لوكالء العبور  2010نوفم��  15املؤرخ �� 
(2)
واملتعّلق بتنظيم ز�ارات ميدانية لتفقد وتقييم أوجه النشاط باملطارات  2007د�سم��  10رخ �� املؤ  2007لسنة  52طبقا ملنشور وز�ر النقل عدد  

 .التو�سية
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عمليات ال هذه م التدقيق املتعّلقة بتجديد رخصة استغالل ا�جوي من قبل الوزارة مّما أفقدامه
 .ا�جدوى املطلو�ة

 

تتّم شهرّ�ة مراقبة الوزارة بتقار�ر  املراقبة املو�ولة إليه بموافاةمهام و�قوم الديوان �� إطار 
 تتول عبطالوزارة لم  غ�� أّن  ،املجال��  إ�� املستغل�ن �غرض وعع برام  عمل ت�حيحية إحال��ا

منظمة الط��ان رغم أّن مع الديوان بالتنسيق متا�عة إنجاز هذه ال��ام  �� مجال  وا�حة إجراءات
 عمليات املراقبةتقوم الوزارة بتقييم جودة ال  كما .2009إ�� ذلك منذ سنة  دعتقد  املد�ي الدو��

لم  من ذلك، .الرقاعيديوان الط��ان املد�ي واملطارات و�متا�عة مدى إنجاز ال��نام  السنوي  املو�ولة إ��
 تّتخذدون أن  2013سنة ��  % 68تتجاوز �سبة إنجاز عمليات مراقبة استغالل �� ساحة ا�جوالن 

 .تذكر �� هذا الشأن اتإجراءأي الوزارة 

 

خالل الط��ان دون املستوى املطلوب حيث  اتعمليات مراقبة استغالل الف�ي للطائر وظّلت 
إ�� عزوف  هذا النقصويعود  .2013سنة ��  العمليات امل��مجةمن  % 17لم تتعّد �سبة انجاز 

 . الطّيار�ن امل�ّلف�ن من قبل الوزارة عن القيام ��ذه الرقابة

 

 ع�� تقديم ا�خدمات �� مجا�� الرصد ا�جوي واملالحة ا�جو�ة الوزارة و�� مجال إشراف
           خالل الف��ة % 66عمليات املراقبة امل��مجة �� الغرض  �سبة إنجاز  ، لم تتعّد وعمان سالم��ا

إ�� تزامن �عض عمليات التدقيق مع عدد من هذه الوععية أرجعت الوزارة وقد . 2011-2013
 .تدخالت اخرى الاملؤتمرات أو 

 

�جوانب املتعّلقة باملراقبة �� مجال اهمية الالزمة لدائرة بضرورة إيالء الوزارة الوتو�ىي 
ر ع�� مراقبة جودة ا�خدمات مراق�ي النقل ا�جوي باملطارات والسهعدد الط��ان املد�ي من خالل �عز�ز 

 .للطائرات واملطارات املسداة وا�حرص ع�� تنفيذ برام  عملّيات مراقبة استغالل الف�ي

 

 املراقبة �� مجال اـنقل اـ��ي   -3

 

راقبة ع�� امللقانون املنظم للنقل ال��ي من خالل عمليات ل اتخالفاملتتوّ�� الوزارة معاينة 
الو�الة الفنية للنقل ال��ي والتثبت ب املتوّفرال�جل الوط�ي لبطاقات استغالل  واطالع ع��الطرقات 

 سواءكما تقوم الوزارة بمعا�جة محاعر املخالفات . املطلو�ة من استجابة الناقل�ن للشروط القانونية

 .لقضاءمع املخالف�ن ليتولوا بمقتضاه دفع خطايا مالية أو تتّم إحال��م ع�� االص�ح عمليات إبرام ب

 

فقد تبّ�ن أّن . مراقبا 25حوا�� ب قّدرته�� عدد املراقب�ن  انقصالوزارة �ش�و  املجال،�� هذا و
عض ادارات ا�جهو�ة ببتوّفر يال  فيما ع�� املستوى املركزي  ن تأم�ن هذه املهّمةياعون�ن فقط يتول
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 لم يتم عبطكما  .جهو�ة�عشر إدارات إثن�ن أي مراقب ولم يتجاوز عدد املراقب�ن ببن�رت و�اجة 
بيانات حول املخالف�ن الذين لم يقوموا بتسو�ة الب الفنية للنقل ال��ي  الو�الة وا�حة ملوافاةإجراءات 

ايا من دفع ا�خط ��ر�ااستخراج نظ�� من الوثائق املحجوزة ب ل�حيلولة دون قيامهموععيا��م 
 . املستوجبة

 

اح��ام  مدى للتأّكد من غاللبطاقات استلّالزمة ل�جل وال تقوم الوزارة بالفحوصات ا
إ�� �جل بطاقات استغالل  فقد تبّ�ن من خالل مقار�ة .�� هذا املجاللالل��امات القانونية الناقل�ن 

ع�� أك�� من رخصة  �نأ�خاص طبيعي ةحصول أرعع ،مع �جل رخص السياقة 2013حدود سنة 
1TP22Fملنتظم لس�خاص ع�� الطرقاتخالفا لسمر املتعلق بتنظيم النقل العمومي غ�� ا

(1)
P1T.  كما تم إسناد

تخص هذه 1Tو1T .�ون لد��م رخصة السياقة الالزمة�� منتظم أل�خاص طبيعي�ن دون أن تتراخيص نقل غ
تاك�ىي  15تاك�ىي جما�� و 35و نقل ر�فيسيارة  331سيارة أجرة و 534فردي و تاك�ىي 719 ال��اخيص

 .سيا��

 

شركة من مجموع  141 أّن  2013 سنة �� ��ايةو�� مجال كراء عر�ات نقل ا�خاص، ات�ح 
لم تح��م الشروط املنصوص عل��ا بكراس الشروط من حيث العدد اد�ى أو العمر شركة  489

عند املسموح به العمر اق�ىى  سوف تتجاوز من العر�ات املستغلة  % 23حيث أّن للعر�ات اق�ىى 
 .ا�خاصة ��ا ان��اء صلوحية بطاقات استغاللتار�خ 

 

التفرغ الك�� للنشاط  ينص ع��وخالفا لسمر املتعّلق بالنقل غ�� املنتظم لس�خاص الذي 
1TP23F�خصا طبيعيا يجمعون ب�ن أحد أ�شطة النقل غ�� املنتظم 23 فقد لوحظ أّن 

(2)
P1T  وأ�شطة أخرى للنقل

 .السياقةاستغالل مدرسة �عليم أو نقل البضائع  مثل

 

 بإلغاء تراخيص م�ّلفةإحداث �جان تطه�� جهو�ة  2012تم �� سنة  ،هذه الوععية وملعا�جة
إسناد تراخيص جديدة �� و ال�ي ثبت عدم استجابة أ�حا��ا للشروط القانونية  النقل غ�� املنتظم

 ع��استكمال أعمالها رغم مرور سنت�ن  تتمّكن منهذه ال�جان لم  أّن  وتبّ�نحدود الرخص امللغاة 
عدم حصولها ع�� املعلومات املطلو�ة من عدة أطراف ع�� غرار القباعات املالية  �سبب ترك��ها

 .والصناديق اجتماعية

 

 حول فة بإبداء الرأي إحداث �جنة تأديب مركز�ة م�لّ  2011�� أوت وع�� صعيد آخر، تم 
ه لوحظ وإ�� حدود غ�� أنّ  ،شاط أو �حب البطاقات املهنيةالنيقاف إالعقو�ات ادار�ة ع�� غرار 

                                                           
(1)

 .2007سبتم��  3املؤرخ ��  2007لسنة  2220امر عدد   
(2)

  .يضم أساسا النقل بواسطة التاك�ىي الفردي وا�جما�� والسيا�� وسيارة اجرة والنقل الر�في  
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ع�� هذه ال�جنة لم تجتمع وهو ما من شأنه أن يحول دون �سليط العقو�ات  أّن  2014جوان 
 .�� هذا الشأن املتبعة املخالف�ن وتوحيد اجراءات

 

الطرقات والقيام تدعيم الرقابة ع�� ينب�� ا�حرص ع��  ،لوزارة النقل الرقاعي الدور  ولتفعيل
بصفة منتظمة وإحداث آليات تنسيق  الفنية للنقل ال��ي  بفحص ال�جالت ال�ي تمسكها الو�الة

املخالفات و�سليط العقو�ات  املركزّ�ة لرصدناجعة مع مختلف اطراف وتفعيل دور ال�جنة التأديبية 
 .ع�� مرتكب��ا

 

III- تأم�ن اـسالمة وامن   

 

1TP24Fوأمنه قواعد سالمة النقل بضبطوزارة النقل  تقوم

(1)
P1T 1والسهر ع�� تطبيقهاTP25F

(2)
P1T ع��  وتحرص

ا�جاري ��ا العمل �� هذا  التفاقيات الدولية والنصوص التشريعية وال��تيبيةاملتدخل�ن لمختلف اح��ام 
 .املجال

 

 اـسالمة وامن �� املجال اـبحري  تأم�ن - أ

 

وأ�شأت للغرض مجلسا وعددا � البحر و�امن �� املوا�ي تأم�ن السالمة وبوزارة النقل  ُ�ع�ى
 .ع�� مؤسسات عمومية تنشط �� املجال من ال�جان إ�� جانب إشرافها

 

 امن واـسالمة املينائية -1

 

1TP26F�سهر ع�� امن املينائي والنقل البحري مجلس وط�ي

(3)
P1T  يرأسه وز�ر  2004سنة �� تم إحداثه

مناسبات  5إّال ��  م ينعقد منذ إحداثهاملجلس لغ�� أّن هذا . و�لتئم مرت�ن ع�� اقل �� السنة النقل
لتأّكد من مدى اح��ام مختلف املتدخل�ن �� مجال انجاعة تدخالته  من وهو ما من شأنه أن يحّد 

 . ذات العالقة ّيةامن لل��اتيب والقواعد
 

تم �افة موا�ي البالد بل ل شاملط�ي و لم يتم إعداد مخطط  ،امن املينائيو�� ما يخص 
 �ايضمن ا��جام والت�امل بي� ع�� حدة وهو ما ال اقتصار ع�� إعداد مخططات خاصة ب�ل ميناء

           �� منذ إنجازها املخططات امنية املينائّية  ولم يتّم تحي�ن .�� حال حدوث تجاوزات أو حوادث

 .منيةا مخاطر لل تنامي من�� السنوات اخ��ة رغم ما تم ��جيله  2004سنة 

                                                           
(1)

باألمن �ل اجراءات املتخذة للتو�� من أعمال التدخل غ�� املشروع �� ح�ن يقصد بالسالمة إجراءات التوقع من ا�حوادث غ�� املفتعلة يقصد   
 .�ا�حرائق وا�حوادث املهنية

(2)
 16املؤرخ ��  409نقيحه باألمر عدد واملتعّلق بمشموالت وزارة النقل كما تم ت 1986سبتم��  15املؤرخ ��  1986لسنة  863وفقا ملقتضيات امر عدد  

 .2014جانفي 
(3)

 .2004أكتو�ر  26املؤرخ ��  2004لسنة  2534وفقا لسمر عدد   
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1TPوخالفا للمدّونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية

 
27F

(1)
P1T قانونية تحّدد  لم يتم وعع نصوص

20091TP28Fاملحدثة �� سنة توفره �� أعضاء �جنة تقييم أمن املوا�ي البحر�ة التجار�ة  الواجبالت�و�ن 

(2)
P1T 

  .لهاضبط املستو�ات امنية وشروط ال��فيع ف��ا واجراءات املصاحبة وامل�لفة ب

 

�ع�ى بالسالمة ب�ل ميناء البحر�ة ع�� إحداث �جنة  املوا�ي مجلة تنصّ ، ومن ناحية أخرى 
ع��  هذه ال�جان غ�� أّن �عض. وامن وال�ّحة والنظافة واملحافظة ع�� البيئة والتحّكم �� الطاقة

لدور�ة با�� تنظيم اجتماعا��ا تل��م  لم موا�ئ سوسة وحلق الوادي ورادس وال�خ��ة نغرار �جا
19991TP29Fلسنة  قرار وز�ر النقلباملنصوص عل��ا 

(3)
P1T.  لهذه الّ�جانأن ال �سمح  هذا النقص من شأنو 

وحث مختلف املتدخل�ن ع�� لها إيجاد ا�حلول املناسبة و  �� ابانامل�جلة لنقائص بالوقوف ع�� ا
عديد ال��  قد �سبب السالمة والوقاية من ا�حرائقنقص �� معدات ال أّن  و�ذكر �� هذا املجال. تجاوزها

 . 2012سنة  ��حادث شغل  66 الذي �ّجل به ناء صفاقسع�� غرار ميا�حوادث املهنية من 

 

�� بقية املوا�ي إ�� خطة للتدخل العاجل تفتقر  ،و�استنناء ميناء رادس ،و�� نفس اطار
هذه سمح �ال و . بمجلة املوا�ي البحر�ة السالمة وال�حة وم�افحة التلوث املنصوص عل��امجال 

 وتجدر اشارة إ�� أّن  .املحتملة حوادثا�بوعع اليات الكفيلة بالتدخل الناجع عند وقوع الوععية 
 2014إ�� حدود جوان ميناء رادس لم تحظ �� شأن ال�ي تم إعدادها للتدخل العاجل ا�خطة 

 .بمصادقة وز�ري النقل والداخلية

 

 يتعّ�ن ع�� ،السالمة املينائيةتس��ا املسائل املتعلقة باألمن و اهمّية ال�ي تكو�النظر إ�� 
متا�عة تنفيذ توصيا��ا واسراع بإعداد مخطط أم�ي إح�ام الوزارة تفعيل ال�جان املحدثة �� الغرض و 

وط�ي �شمل �افة املوا�ي واملصادقة ع�� خطط التدخل العاجل ��ا فضال عن العمل ع�� اح��ام 
  .العالقةل��امات الدولية ذات ا

 
 

 اـسالمة اـبحر�ة  -2

 

أحدثت �جنة مركز�ة لضمان السالمة البحر�ة ي��أسها وز�ر النقل ُ�ع�ى باملصادقة ع�� الوثائق 
1TP30Fالّالزمة عند صنع السفن أو تحو�ر أجهز��ا أو تو�س��ا

(4)
P1T. تراكم مطالب املصادقة  ،ولوحظ �� هذا اطار

هذه ال�جنة خالل  فقد ارتفع عدد امللفات ال�ي نظرت ف��ا .تحو�رها أو تو�س��اع�� صنع السفن أو 
                                                           

(1)
  ISPS code   2005املعدة من طرف املنظمة الدولية البحرّ�ة وال�ي صادقت عل��ا البالد التو�سية سنة. 

(2)
 .2009د�سم��  17خ �� املؤر  260املحدثة بمقت�ىى مقّرر وز�ر النقل عدد   

(3)
جوان  28املتعّلق بضبط تركيبة �جنة السالمة وامن باملوا�ئ التجار�ة واملنقح بقرار وز�ر النقل املؤرخ ��  1999أوت  10قرار وز�ر النقل املؤرخ ��   

2001. 
واملتعّلق باملصادقة ع�� مجلة  1976جوان  11املؤرخ ��  59من القانون عدد  40تم إحداث �جنة مركز�ة لضمان السالمة البحر�ة طبقا للفصل   (4)

 .التنظيم اداري للمالحة البحر�ة
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ذلك باألساس إ�� عدم اح��ام هذه ال�جنة  ملفا وُيعزى  893حوا��  إ�� 2013فيفري  5  اجتماعها بتار�خ
�عض تصرت ع�� لدور�ة اجتماعا��ا حيث لم تجتمع �� أي دورة عادية واق 2012و 2011�� سن�ي 

با�جودة  أداء الّ�جنة ملهامها �ساعد ع��ومن شأن ذلك أن ال . للنظر �� مسائل استننائية اعاتاجتم
املطلو�ة و�التا�� اح��ام مقتضيات السالمة املنصوص عل��ا بمختلف اتفاقيات الدولية والنصوص 

 .القانونية

 

لسالمة ضمان اركز�ة لال�جنة امل صادقم تل ،وخالفا ملجلة التنظيم اداري للمالحة البحر�ة
ال�ي تم تصنيعها " تانيت"سفينة الشركة التو�سية للمالحة � الوثائق والتصاميم ا�خاصةع��  البحر�ة

هذه السفينة ع�� ملف ُ�عرض ولم  ،د.م 400ب�لفة ناهزت  2010ب�ور�ا ا�جنو�ية بداية من سنة 
�عد أن بلغت مرحلة متقّدمة من  2012مارس  9�� اجتماعها استننائي بتار�خ إّال  الّ�جنة املعنية

إ�� تحديد الحقا ملعاينات الالزمة ال�ي أفضت إ�� اإ�� عرورة إخضاع السفينة الّ�جنة وخلصت  .الصنع
الّ�جنة  ولم يتم العمل بتوصيات .�� وجود ارتجاج بالسفينةخاصة تمثلت  جوهر�ةفنية  نقائص

واملتمثلة أساسا �� مّد ال�جنة بالدراسة ا�خاصة  2012سنة �� وز�ر النقل لمقرر املصادق عل��ا ب
�� من قبل الّ�جنة لم تتم املصادقة  ونتيجة لذلك .بمعا�جة ارتجاج والعمل ع�� اسراع �� تنفيذها

 . ��ذه السفينة ارتجاج إش�اليةتواصل لنظرا ع�� وثائق السفينة  2013د�سم�� ��  املنعقد هااجتماع

 

�� مجال البحث وانقاذ  عن عدم وعوح مسؤولية اطراف املتدخلةترّتب من جهة أخرى، و 
لت باألساس �� عدم تمثّ  صعو�ات �� مجال التنسيقظهور وزارة  12حوا��  والبالغ عددها�� البحر 

املنظمة البحر�ة الدولية باملعطيات املتعّلقة باإلنقاذ واملساعدة و�مراقبة ا�حركة البحر�ة  موافاة
إ�� ذلك أشارت املنظمة  وقد .املتوفرة لدى وزارة الدفاعو دولة لضمان سالمة املالحة وتنظيم تدخل ال

مّد املنظمة  كما لم يتّم . 2013خالل عملية التدقيق الطو�� الذي شمل البالد التو�سية خالل سنة 
          ��  لغرضله تّم إحداث مكتب باملعلومات الّالزمة �� مجال التحقيقات علما بأنّ  الدولية املذ�ورة

 .2014سنة 

 

مدعوة إ�� وزارة الإن ف ،ايفاء باالل��امات الدوليةو تأم�ن سالمة النقل البحري و��دف 
لدقرار بمطابقة  الّالزمةاسراع بإيجاد ا�حلول وإ��  لسالمة البحر�ةضمان اركز�ة لتفعيل ال�جنة امل

كما طور استغالل  السفينة قد دخلتهذه  لشروط السالمة من عدمه خاصة وأّن " تانيت"سفينة 
املنظمة البحر�ة الدولية باملعطيات  ملوافاةالتنسيق مع وزارة الدفاع مز�د  تبقى الوزارة مدعوة إ��

االختصاصات الالزمة مكتب التحقيقات بالسهر ع�� �عز�ز إ�� و  الّالزمة �� مجال البحث وانقاذ
 .وحيادها لضمان موعوعية أعماله
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 وامن �� مجال اـنقل ا�جوي  تأم�ن اـسالمة -ب 

 

 ةاـسالمة ا�جو�  -1
 

تتمّثل مهام وزارة النقل أساسا �� اح��ام ال��امات الدولية �� املجال و�� التثبت من توّفر 
شروط السالمة عند إسناد تراخيص استغالل النقل ا�جوي واملراقبة املستمّرة للمستغّل�ن و�� إرساء 

 .نقاذمنظومة البحث وا 

 

�امل  ايفاء بال��اما��ا بتنفيذ إ�� ،2014إ�� حدود جوان  و�� هذا اطار، لم تتوصل الوزارة
قامت ��ا ال�ي تدقيق الالنقائص ال�ي خلصت إل��ا مهمة  ملعا�جةالذي تّم إعداده  املخطط الت�حي��

� ويعزى ذلك إ�� �ع�ّ . 2009�� سنة  مصا�ح الط��ان املد�ي التو��ىيمنظمة الط��ان املد�ي الدو�� لدى 
1TP31Fل ال�جاناعمأ

(1)
P1T  وقد �علقت النقائص  عو�ض �عض اعضاء املغادر�ن�التأخ�� �� إ�� املحدثة للغرض و

املشار إل��ا �عدم استكمال وتحي�ن اطار القانو�ي وأدلة اجراءات وعدم التنسيق مع ديوان الط��ان 
يفاء البالد حول دون إت ومن شأن هذه الوععّية أن .املد�ي �� متا�عة إخالالت شر�ات الط��ان

  .التو�سية بال��اما��ا تجاه منظمة الط��ان املد�ي الدو��

 

 �� إطار متا�عة املخطط إليه�عي�ن منسق وط�ي أو�لت  2013سنة �� ، تم نفس السياقو�� 
بموقع إلك��و�ي �شرف  وتحيي��ا إدارة املعطيات املتعلقة بأ�شطة الط��ان بتو�س مهّمة ،الت�حي��

ت�و�نية شاركة �� دورة من امل 2014عليه منظمة الط��ان املد�ي الدو�� دون تمكينه إ�� غاية جوان 
وهو ما يحول دون إيفاء ا�جمهور�ة التو�سية  حول الطرق العملّية لتطبيق املهام املو�ولة إليه

 .الدولية املنظمةهذه بتعهدا��ا تجاه 

 

اح��امها لدجراءات  ىإ�� عملية تدقيق حول مد، تخضع شر�ات الط��ان وع�� صعيد آخر
ا�حصول ع�� رخصة استغالل ال�ي �سند بقرار من عند قيامها بطلب العمل والتشريعات ا�جاري ��ا 

غ�� أّن الوزارة ال تقوم بمتا�عة ميدانّية ملدى ال��ام باإلجراءات الت�حيحية املطلو�ة من . وز�ر النقل
  .امل�ّجلة لنقائصاملستغل ل معا�جة التأكد منب ال �سمح طرف الشر�ات املعنية وهو ما

 

دوليا منصوصا عليه �� مة البحث وانقاذ إل��اما ء منظو ومن ناحية أخرى، �عت�� إرسا
1TP32Fاتفاقية شي�اغو

(2)
P1T .جنة الوطنية للبحث لّ� أية جلسة  عقد 2014إ�� غاية جوان لم يتم ، غ�� أّنه

سها وز�ر النقل رغم �عي�ن أعضا��ا 
ّ
إصدار ال��نام  بالتا�� لم يتم و  .2011سنة منذ وانقاذ ال�ي ي��أ

                                                           
 .واملكّلفة بعملية اععداد ملهمة التدقيق اليت ستقو  با منظمة الطريان املدين الدويل 2007أكتوبر  5احملدثة مبوجب مقرر وزير النقل املؤرخ يف  (1)
(2)
 .1944ديسمرب  7اتفاقية متعّلقة بالطريان املدين الدويل وّقعت بشيكاغو بتاريخ  
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كما لم يتّم تحديد مصدر تمو�ل اقتناء الوسائل البحر�ة وا�جو�ة وال��ية . الوط�ي للبحث وانقاذ
 .حادث جّوي  حصول ال �سمح بتفعيل املنظومة �� صورة  وهو مالتدعيم هذه ا�خدمات 

 

يتعّ�ن ع�� وزارة النقل استكمال تنفيذ  ،م�ن أفضل ظروف السالمة للنقل ا�جوي ولتأ
سنة �� املنبثق عن مهمة التدقيق ال�ي قامت ��ا املنظمة الدولية للط��ان املد�ي  املخطط الت�حي��

شر�ات إنجاز  مدى والقيام باملتا�عة امليدانية للتأّكد من�� الغرض وتفعيل دور املنسق الوط�ي  2009
الس�� إ�� إرساء  ال�ي خضعت إل��ا فضال عن ات التدقيقعمليالط��ان للتوصيات الناتجة عن 

 .لبحث وانقاذلمنظومة 

 

 أمن اـنقل ا�جوي  -2

 

و�سهر ع�� �ع�ى وزارة النقل بإعداد وتقييم وتحي�ن ال��نام  الوط�ي ألمن الط��ان املد�ي 
 تفّقد وتدقيق دوري بوعع برنام �� هذا اطار وتقوم التنسيق ب�ن �افة املتدّخل�ن املعنّي�ن بتنفيذه 

 .حول إنجاز مختلف م�ّوناته

 

1TP33Fجنة الوطنية ألمن الط��ان املد�ي�ال اجتماعاتعدد  يبلغو�� هذا اطار، لم 

(1)
P1T  خالل الف��ة

وذلك بالرغم من أهمية �� السنة  ناجتماع� ا�حّد اد�ى أي 2014إ�� جوان  2010املمتدة من سنة 
�عقد أي اجتماع لم  اأّ��بعلما  املسائل املتعّلقة باألمن حول �� دراسة وإبداء الرأي  دور هذه الّ�جنة

 .2013سنة  خالل

 

من اتفاقية شي�اغو املتعّلق باألمن �� اّبان  17لم تتّم دراسة مشاريع تنقيحات امل�حق  كما
 ب�ن اجراءات الوطنية والقواعد الدولية اختالفاتبقائمة  �� الدو�� لط��ان املد�ي امنظمة  وموافاة

اعتماد الدولة التو�سية تلك التنقيحات دون النظر �� مدى مالءم��ا  وقد ترّتب عن ذلك. �� الغرض
ال��نام  الوط�ي ألمن الط��ان املد�ي  لم تقم الوزارة بتحي�ن ،عالوة ع�� ذلكو . للتشريعات الوطنية

ها أرعع دوالبالغ عدللتنقيحات املدخلة ع�� امل�حق املذ�ور  وفقا 2006سنة منذ الذي تّم إعداده 
 .2011سنة  ذتنقيحات أقرت من

 

1TP34Fالوزارة للتأكد من مدى اح��ام املعّد من طرفبرنام  التدقيق السنوي  ن أيضا أّن وتب�ّ 

(2)
P1T 

ال��نام  الوط�ي ألمن الط��ان املد�ي لم يتم  ملتطلبات��ا املتدخل�ن و شر�ات الط��ان ومستغّ�� املطارات 
أن  وتبّ�ن �� هذا الشأن. 2013و 2012سن�ي  �� % 50 هنجاز إولم تتعّد �سبة  2011سنة �� تنفيذه 

الت�حيحّية املنبثقة عن عمليات  اعمالتكفل عمان تنفيذ برام   ناجعة آلّيات الوزارة تفتقر إ��
                                                           

.واملتعّلق بأمن الط��ان املد�ي 2003نوفم��  24املؤرخ ��  2003لسنة  2429طبقا ألح�ام امر عدد  (1)
 

(2)
 .واملتعّلق بأمن الط��ان املد�ي 2003لسنة  2429من امر عدد  4وفقا للفصل عدد  
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للتأّكد  دون القيام بز�ارات ميدانية �� الغرض املراسالت �عض ع��  أعمال املتا�عةتتم  حيثالتدقيق 
 .املدخلةع�� ع�ن امل�ان من الت�حيحات الفعلّية 

 

بدراسة  امل�لفةو  2009املحدثة �� سنة  أعضاء ال�جنة املش��كة يقملم وع�� صعيد آخر، 
1TP35Fا�حاجيات امنّية للمطارات الدولّية واملرافق التا�عة لها

(1)
P1T  2011سوى بز�ارة ميدانية وحيدة �� سنة 

ل�اّفة  سنو�ةهذه ال�جنة الذي ينص ع�� عرورة أن ت�ون هذه الز�ارات  حداثإخالفا ملقّرر وذلك 
 .إل��ا هذه الز�ارة لم تتم متا�ع��اأفضت أن النقائص ال�ي بعلما املطارات 

 

فإّ��ا مدعّوة إ�� ا�حرص ع�� إح��ام  ،و��دف تفعيل دور الوزارة �� مجال أمن النقل ا�جوي 
دور�ة ا�عقاد ال�جنة الوطنية ألمن الط��ان املد�ي وإ�� تحي�ن ال��نام  الوط�ي ألمن الط��ان املد�ي وإ�� 

متا�عة إنجاز إح�ام تنفيذ برام  التدقيق السنوّ�ة لشر�ات الط��ان ومستغّ�� املطارات عالوة ع�� 
    .دور ال�جنة املش��كة لدراسة ا�حاجيات امنيةبرام  العمل الت�حيحية وتفعيل 

 

VI- اـنقل اـ��ي ع�� اـطرقات 
 

ال�ي حالت دون نقائص جملة من التدخل الوزارة �� مجال النقل ال��ي ع�� الطرقات  �ش�و 
 .�� مجال النقل غ�� املنتظم لس�خاص والنقل با�حافالت الوزارة تأم�ن دور  إح�ام

 

 ـه�خاصاـنقل غ�� املنتظم  - أ
 

الفردي وا�جما�� " التاك�ىي"�عت�� نقال غ�� منتظم لس�خاص أساسا النقل بواسطة 
1TP36Fيوالسيا�� وسيارات اجرة والنقل الر�ف

(2)
P1T .وي 

ُ
سند الوا�� تراخيص النقل غ�� املنتظم �� مناطق ـ

ا�جوالن داخل الوالية ويسند وز�ر النقل تراخيص سيارات اجرة والنقل الر�في عندما تتجاوز حدود 
 . الوالية

 

              �� تقر�رها الثالث والعشر�ن  أوصتأن و قد سبق أن دائرة املحاسبات  من رغم�الو 

للعرض بدراسة وزارة النقل قيام  بضرورةحول إشراف الدولة ع�� قطاع النقل ال��ي  2007لسنة 
وهو  لم يتم إعداد هذه الدراسة 2014إ�� مو�� شهر جوان و ه إّال أنّ والطلب �� مجال النقل غ�� املنتظم 

ودون اعتماد  .ما ال �سمح بتحديد عدد الرخص املمكن إسنادها حسب ا�حاجيات الفعلية ل�ل والية
إّال  ،عبط حصص إلسناد الرخص ب�ل والية 2011سنة  حدود إ��الوزارة  أي دراسة �� املجال توّلت

عدد إسناد الرخص �� حدود  2012بداية من سنة  تقّرر وأمام تجاوز العدد املحّدد ل�ل صنف أّنه 
 ب�نمن بطاقة استغالل  1.604لم يتم �حب  م��ا، غ�� أّنه لم يتّم ال��ام بذلك كماالرخص امللغاة 

 . بطاقة تّم إلغاسها 1.863

                                                           
(1)

 .يتعّلق بإحداث �جنة مش��كة �ع�ى بدراسة حاجيات املطارات الدولية واملرافق التا�عة لها 2009لسنة  25مقّرر وز�ر النقل عدد  
(2)

 .وفق القانون املنظم للنقل ال��ي   
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النقل غ��  تراخيصإسناد  معطيات شاملة حول ال تتوّفر لدى الوزارة  ،عالوة ع�� ذلكو 
املسندة  املبدئية والرخص واملوافقات ع�� غرار إيداع مطالب ا�حصول ع�� الرخص املنتظم لس�خاص

من طرف الوالة خاصة وأّن ال�جل الوط�ي لبطاقات استغالل الذي تمسكه الو�الة الفنية للنقل 
املعطيات املتوفرة تقتصر  كما .ومن الوزارةالوالية  املسندة منب�ن الرخص  التفر�قال��ي ال يمّكن من 

 . 2012و 2006ع�� سن�ي  للنقل الر�فيبالنسبة 

 

بتنسيق عمليات وامل�لفة  2004سنة �� اقليمية املحدثة  جانأن الّ� تب�ن  ومن ناحية أخرى،
بالنسبة إ�� خدمات النقل العمومي ا�حضري وا�جهوي ال�ي  تراخيص التاك�ىي الفردي وا�جما�� إسناد

1TP37Fتر�ط ب�ن مناطق الواليات املتجاورة

(1)
P1T، عي�نعدم و�رجع ذلك إ��  .2014لم تجتمع إ�� حدود جوان� 

ال��اخيص املسندة واشتداد  ارتفاع عددنت  عنه و  حد من التنسيق ب�ن الواليات ما وهوأعضا��ا 
املش��كة  بالدائرة ا�حضر�ةا�جما�� املسندة و املنافسة ب�ن املهني�ن ع�� غرار رخص التاك�ىي الفردي 

 . ب�ن سوسة ونابل�الدائرة املماثلة ب�ن سوسة واملنست�� و 
 

جوالن عند إسناد �عض ال��اخيص من طرف الوالة من لم يتم اح��ام تنظيم مناطق ا� كما
1TP38Fتو�س الك��ى برخصة نقل ر�في بالدائرة ا�حضر�ة  13إسناد  2013�� سنة ذلك تم 

(2)
P1T رخصة  76و

داخل والية مدن�ن وهو ما ال يمّكن من الت�امل ب�ن مختلف أصناف النقل غ��  ل�جوالنسيارة أجرة 
 .املنتظم

 

بالقيام بالدراسات الالزمة لتحديد حاجيات ا�جهات  املحاسباتتو�ىي دائرة �� هذا املجال و
استنادا إ�� قاعدة العرض والطلب فضال عن من ال��اخيص حسب مختلف أصناف النقل غ�� املنتظم 

 .�� مجال النقل تفعيل ال�جان اقليمية لتمكي��ا من التنسيق ب�ن الواليات
 

 با�حافالت اـنقل - ب
 

تم  بطر�قةشر�ات النقل ع خطوط النقل ب�ن املدن وا�خطوط ا�جهو�ة ع�� مختلف توّز 
الشركة ا�خطوط الرابطة ب�ن العاصمة و�قية الواليات إ��  إسنادتمثل �� ، ت1978منذ سنة  ااعتماده

 غ��  .الشر�ات ا�جهو�ة للنقلإ��  وا�خطوط داخل الوالية والواليات املجاورةالوطنية للنقل ب�ن املدن 
الت�امل ب�ن  تأخذ �ع�ن اعتبار إ�� مقاييس موعوعية  غالبا هذه ا�خطوط ال يخضعمختلف توزيع  أّن 

الشركة ا�جهو�ة للنقل بالق��وان والشركة  فقد تبّ�ن أّن  .هذه الشر�ات ومردودية ا�خطوط املستغلة
الشركة  وعوعا عن. سوسةو القصر�ن  الرابط ب�نا�خط  معاتؤمنان ا�جهو�ة للنقل بالقصر�ن 

الوطنّية للنقل ب�ن املدن، تّم إسناد ا�خّط الرابط ب�ن تو�س و�ن�رت إ�� الشركة ا�جهوّ�ة للنقل بن�رت 
 .وا�خّط الرابط ب�ن تو�س ونابل إ�� الشركة ا�جهوّ�ة للنقل بنابل

                                                           
(1)
 .املتعّلق بتحديد دوائر النقل ا�حضري ال�ي تتجاوز حدود الوالية 
(2)
  .الذي احدث دائرة حضر�ة تضم �ل واليات تو�س الك��ى  2004د�سم��  11قرار وز�ر النقل ��  
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حضر�ة أو  ا�ستغل خطوطا�جهو�ة �عض شر�ات النقل  ومن ناحية أخرى، لوحظ أّن 
1TP39Fلواليةجهو�ة تتجاوز حدود ا

(1)
P1T  الشركة ا�جهو�ة  لم تتحصلمن ذلك، . دون ترخيص من الوزارةاملعنية

 -تو�س و�ن�رت -تو�س و�جنان -العاليةا�جهو�ة خطوط ع�� تراخيص الستغالل ا�للنقل ببن�رت 
 تراخيصع��   2014إ�� مو�� جوان عمومية للنقل ع�� الطرقات  شركةتتحصل أي  لمكما . باجة

1TP40Fالسابقة تقار�رهادائرة املحاسبات قد أوصت ��  وتجدر اشارة إ�� أّن  .بالنسبة للنقل ا�حضري 

(2)
P1T  حول

 .الشر�ات ا�جهو�ة للنقل بتفادي إحداث خطوط أو حذفها دون مصادقة سلطة اشراف

 

لم تقم الوزارة إ��  ،ومن جهة أخرى، وخالفا لتوصيات املخطط التوجيىي لتو�س الك��ى 
بتقييم تجر�ة �شر�ك ا�خواص �� النقل العمومي ا�جما�� للتأّكد من مدى نجاحها  2014مو�� جوان 

 و�اإلعافة إ�� ذلك ال تتو�� .تنشط �� هذا املجالداخل تو�س الك��ى خاّصة  شر�ات أرعع علما بأن

 امل��مة معها اح��امها لبنود اتفاقيات للتأّكد من ومستمّرةهذه الشر�ات بصفة دورّ�ة  ةراقبالوزارة م
�� هذا واّت�ح . واملسلك املتبع وعدد الر�اب اق�ىى والعمر اق�ىى للعر�ات السفرات من حيث وت��ة

تّم وهو ما السن القصوى املضبوطة �عقود الّلزمات  أّن الشر�ات املعنّية لم تح��م أحيانااملجال 
 .من أسطول هذه الشر�ات % 18 �سبة يمّثلحافلة أي ما  43بخصوص  ��جيله

 

ح�ام عبط إمز�د وزارة مدعوة إ�� الو��دف إح�ام التصرف �� النقل با�حافالت، فإن 
القيام بجرد ا�خطوط إ�� إ�� معاي�� موعوعّية و  ناداتاس الشر�ات�خطوط ب�ن مختلف قواعد توزيع ا

بمشاريع ا�خطوط قصد دراس��ا واملصادقة عل��ا  موافا��ااملستغلة وإ�� حث مستغ�� ا�خطوط ع�� 
 .ومراقبة مدى ال��ام ��ا وكذلك إ�� تقييم تجر�ة إسناد الّلزمات إ�� ا�خواص

 

V-  نظام املعلوما�يواـاـتصّرف اداري 

 

 اـتصّرف اداري  -أ
 

19881TPلسنة  189مر عدد ا  �ش��ط

 
41F

(3)
P1T  تبّ�ن و  سناد سيارات ألغراض �خصيةإل عرورة العمل

�امتياز وظيفي لفائدة من تمّتع بالتسمية �� خطة مدير سيارات هذه الإسناد قد قامت بالوزارة  أّن 
 .من أسطول سيارات الوزارة % 22ما يمثل  سيارة أي 15إدارة مركزّ�ة وقد تّم ��ذا العنوان إسناد 

سيارات بواسطة  تأمينه وهو ما يمكنجتماعات ا ت��ير إسناد هذه السيارات بحضور غالبا و�تّم 

                                                           
(1)
 4واملنقح الحقا تم عبط عدة دوائر حضر�ة تتجاوز حدود الوالية ع�� غرار تو�س الك��ى ال�ي تضم  2004د�سم��  11وفقا لقرار وز�ر النقل املؤرخ ��  

 .يت�ن متجاورت�ن باستنناء �عض ا�خطوط املصنفة كخطوط نقل ب�ن املدنواليات كما تّم �عر�ف ا�خطوط ا�جهو�ة ع�� أ��ا خطوط تر�ط ب�ن وال 
(2)

 .26و 25و 24التقار�ر السنو�ة عدد   
(3)

واملتعّلق باستعمال سيارات الدولة وا�جماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  1988فيفري  11املؤرخ ��  1988لسنة  189عدد  أمر  
 .2005جانفي  10املؤّرخ ��  2005لسنة  11حه وإتمامه باألمر عدد ادار�ة كما تّم تنقي
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ال تحمل تأش��ة  2010-2009املص�حة علما بأّن أغلب مقررات إسناد هذه السيارات خاصة للف��ة 
  .مراقب املصار�ف العمومية

 

�سيارات  ارغم تمتعهسيارات املص�حة  ستعمل�إطارات  6 أّن  من ناحية أخرى، لوحظو 
ال  2002لسنة  27ملنشور الوز�ر اّول عدد وخالفا . �سيارات مص�حة ألغراض �خصية ووظيفية أ

 .تقوم الوزارة بإصدار مقررات إدار�ة ع�� منظومة إنصاف إلسناد السيارات الوظيفية

 

ع�� أن املر�ح�ن �خطة وظيفية  1990مارس  31بتار�خ  17أّكد منشور الوزارة او�� عدد و 
هم ا�جديدة قبل �شر امر املتعّلق بتسمي��م ال يمكن أن يباشروا مهامهم �� خططأو ملهمة بالديوان 

الوزارة  غ�� أّن . �� حال رفض مق��ح التعي�ن من قبل رئاسة ا�ح�ومة املمكنةش�اليات ا  الجتنابوذلك 
متيازات قبل صدور امر �عض ا �م �ومنح من املباشرة الفعلية ملثل هذه املهامطارات ا  مكنت �عض

�مفعول و  بمأمور�ة �نم�لفك�سمي��م  وععيا��م عن طر�قتتم �سو�ة  غالبا ماو  �متسمي�ب املتعلق
 .رج��

 

خطة مدير عام الط��ان املد�ي قبل إ��اء إ�حاقه �عي�ن أحد اطارات ��  املجال�� هذا تّم و 
أسبوع من مباشرته ملهامه  وتّم ت�ليفه بمأمور�ة با�خارج �عد أشهر ة�شركة ا�خطوط التو�سية بأرعع

�� قرار ان��اء مهامه  قبل صدور  2012�� جوان بإطار آخر  هتّم �عو�ضكما  .أمر �سميتهوقبل صدور 
باالمتيازات ال�ي تخّولها  ملدة أرععة أشهرو بصفة م��امنة  املعنيانتمّتع ونتيجة لذلك . 2012أكتو�ر  غّرة

 . خطة مدير عام الط��ان املد�ي

 

امتيازات وتّم منحه بداية من ذلك التار�خ ملّدة قار�ت السنة  همهام املعوضاطار  �اشر و 
سميته �� تب املتعلقمر ا صدور  وذلك قبلبمقت�ىى مقّرر من وز�ر النقل العينية املخولة ملدير عام 

1TP42Fتم �سميته م�ّلفا بمأمور�ة ،هذه الوععيةولتسو�ة  .هذه ا�خطة

(1)
P1T  غطي الف��ة ال�ي  رج�� بمفعول�

مأمور�ات ثالث ��  2012اطار بداية من شهر جوان نفس شارك كما  .تمّتع ف��ا باالمتيازات العينّية
قرار وز�ر النقل بمقت�ىى تّم و  .با�خارج ��ذه الصفة وقام بإمضاء مذكرات ووثائق دون سند قانو�ي

عضوا ممثال عن وزارة النقل بال�جنة بصفته املدير العام للط��ان املد�ي �عيينه  2012 سنة��  الصادر
 . الوطنية للبحث وانقاذ

 

من تار�خ  أشهر ةثالثقبل مهام مدير عام للتخطيط والدراسات مباشرة آخر إطار  وتو��
أمر  2014إ�� ��اية جوان دون أن يصدر السنة  ملدة قار�تو�اشر هذه املهام إ�حاقه لدى وزارة النقل 

                                                           
(1)

  .  2013ماي  27املؤرخ  3202بمقت�ىى امر عدد   
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تم �عيينه متصرفا ممثال لوزارة النقل بمجلس و وظيفية �سيارة  �� اثناء تمتعقد  أّنهو علما ت�ليفه 
  .إدارة ديوان الط��ان املد�ي واملطارات

 

الذي و املتعّلق بضبط مجموع إطارات ديوان وز�ر النقل  1994لسنة  910سمر عدد وخالفا ل
علما م�ّلفا  11الفع��  عددهم 2014�� مو�� شهر أفر�ل بلغ فقد عدد امل�لف�ن بمأمور�ة بتسعة حّدد 

 .1988لسنة  33منشور عدد مؤهال��م خالفا للو  هممهاميتّم تحديد  وأّنه ال 

 

د  150 مبلغ �ساوي بـمنحة امل�لف�ن بمأمور�ة املذ�ور الذي حّدد سقف لمنشور خالفا لو 
رئيس ل د بالنسبة 300إ�� منشأة عمومية و املنتم�نبالنسبة لدطارات الذين لهم صفة موظف أو 

كما تّم  .امل�لف�ن بمأمور�ة بديوان الوزارة دينار شهر�ا إ�� 300رها منحة قد تم إسناد ،منشأة عمومية
يوان الط��ان املد�ي رئيس مدير عام دفائدة ل دينار شهر�ا 1000ذا العنوان إسناد منحة قدرها ��

إ�� ��ذا العنوان  الديوان دون موجب هاتحّمل وارتفعت املبالغ ال�ي .بمأمور�ة ام�ّلفواملطارات باعتباره 
 .��ذه املهّمةتار�خ إ��اء ت�ليفه �� د .أ 16بحوا��  2014أفر�ل  ��اية شهر 

 

بإبرام عقد إسداء خدمات مع امل�ّلف  2012سنة �� ومن جهة أخرى، قامت الوزارة 
 2014وارتفعت املبالغ ال�ي تّم صرفها إ�� حدود ماي  .دون تحديد مدتهو  االتفاق املباشربالتشر�فات ب

يتّم خالصه فإّن أن صيغة العقد امل��م �� إسداء خدمات من و�الرغم . د.أ 40 �عنوان هذا العقد إ��
 صاحب العقد، فقدو�الرجوع إ�� ملف  .الفصل املتعّلق بتأج�� اعوان عمن" إنصاف"منظومة  ع�� 

 تّم تمتيعهقد و  .التشر�فاتخ��ته ��  يفيدما بملفه وال يتوفر  جامعيةادة متحصل ع�� شه غ��  تبّ�ن أّنه
فضال  2تأج�� اعوان املنتم�ن إ�� الصنف الفر�� أ�عادل مستوى أي ما د 1600بأجر شهري خام قدره 

وذلك قبل إبرام ملرافقة وز�ر النقل  با�خارج اتاملأمور� �عض �� و�شر�كهالسنو�ة  عطلتمتعه بال عن
 .عموميا موظفاعت�� ه ال �ُ رغم أنّ سيارة إدارّ�ة � عهيأيضا تمت تّم كما  .العقد سالف الذكر

 

اح��ام  مز�د ا�حرص ع�� إ�� مدعوةالوزارة  فإّن  ،إلسناد امتيازات دون موجبتفاديا و 
 اطاراتاملو�ولة إ�� تحديد املهام إ�� و  التصرف �� السيارات ادار�ةاملقتضيات ال��تيبية �� مجال 

ف خطة م�لّ  ب إسنادوتجنّ  املهنية االعلمية وخ��ا�� اتناس��ا مع شهائده حرص ع��وا� املعين�ن
 .بمأمور�ة لتسو�ة وععيات قائمة

 

 اـنظام املعلوما�ي -ب

  

تطبيقة  صفقة إلنجاز  2006أبرمت الوزارة �� سنة �� إطار تنفيذ املخّطط املديري لدعالمّية، 
ومن الر�ط بالو�الة الفنية  إعالمّية تمّكن من التصّرف �� املعطيات واجراءات ا�خاّصة بالنقل ال��ي 

سنوات  3بتأخ�� تجاوز  2013سنة قد تّم �� ة غ�� أّن استالم الوق�ي لهذه التطبيق للنقل ال��ي،
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الو�الة ع�� خط تراسل معطيات إنجاز الر�ط مع  2014عالوة ع�� ذلك، لم يتم إ�� غاية جوان و 
 .ل�حصول ع�� البيانات املتوّفرة لد��ا وهو ما ال �سمح للوزارة باستغالل املنظومة ع�� الوجه امثل

 

استغالل تطبيقت�ن للتصّرف �� برام  الرحالت  ��م�حوظة تواجه الوزارة صعو�ات كما 
تحي�ن  عملية ألي يتم اخضاعهمان دون أ 1996 منذ سنة اأنجزت ا�جو�ة املنتظمة وغ�� املنتظمة

ح غياب تطبيقات إعالمية تخص الرحالت ا�جو�ة غ�� كما اتّ� . ملواكبة املتغ��ات ا�حاصلة �� الغرض
التجار�ة ورحالت ال�حن ورحالت العبور وهو ما ال �سمح بمتا�عة تطّور هذه ا�شطة بصفة دقيقة 

 .�شأ��او�توّفر معطيات شاملة 

 

منظومة خاّصة  2012سنة �� حجم اوراق املتداولة، اقتنت الوزارة و��دف التقليص من 
إّال أّ��ا الزالت �عتمد وعع د .أ 29بالتصرف �� املراسالت وإدارة ال��يد الك��و�ي بقيمة ناهزت 

كما �عتمد الوزارة . التوج��ات يدوّ�ا ع�� املراسالت بالرغم من أّن املنظومة �سمح بذلك بصفة رقمية
رخصة  150خدمة ال��يد الك��و�ي الذي توّفره الو�الة التو�سية لسن��نات بالرغم من اقتناء ع�� 

د قصد .أ 21بقيمة جملية ناهزت  2011سنة  �� استغالل إعافية ملنظومة التصرف �� املراسالت
 .�عميمها ع�� مختلف مصا�ح الوزارة

 

باإلسراع �� الر�ط مع الو�الة  سباتاملحا تو�ىي دائرة ،وعمانا ل��ك�� نظام معلوما�ي ناجع
الفنّية للنقل ال��ي و�الّسهر ع�� تحي�ن التطبيقات اعالمّية وفق التقنّيات ا�حديثة �� املجال 

 .و�ا�حرص قدر ام�ان ع�� إدراج مهام الوزارة عمن تطبيقات إعالمّية واستغاللها ع�� الوجه امثل

  

   * 

 

*   * 

 

�� ال��وض بمنظومة النقل ال�ي �ساهم �� دفع التنمية  هام بدور  وزارة النقل ضطلعت
اقتصادية واجتماعية للبالد وتضمن نقل ا�خاص �� أحسن الظروف من حيث السالمة وامن 

ع�� املؤسسات  املتعلقة باالشراف�عض الصعو�ات الوزارة الزالت تواجه  إال أّن . وال�لفة وا�جودة
�� مجاالت تنظيم قطاع النقل ومراقبته وامن والسالمة والنقل ع�� الطرقات  والتدخلالتا�عة لها 

 .ع�� الوجه امثل دون تجسيم هذا الدور  وهو ما حالوالتصّرف اداري والنظام  املعلوما�ي 

 

يتعّ�ن  �ا بالنظرالراجعة إل� املنشآت ممارسة وزارة النقل ملهمة اشراف ع�� وملز�د إح�ام
نشآت يجاد حلول جذر�ة للصعو�ات الهي�لية ال�ي �عيشها املإو استكمال ترك�� نظام معلوما�ي اسراع ب
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ق الغايات املنشودة ة فضال عن عرورة دعم تدخال��ا لدفع إنجاز املشاريع العمومية ح�ى تتحّق العموميّ 
 .املرجوة و�ا�جودةم��ا �� اجال 

 

املنظومة القانونية  لنقل مدعّوة إ�� استكمالفإّن وزارة ا ،ق بتنظيم قطاع النقلوفيما يتعلّ 
ومالءم��ا لالتفاقّيات الدولية املصادق عل��ا باإلعافة إ�� تفعيل مختلف املجالس والّ�جان وا�حرص 

اح��ام مختلف كما يتعّ�ن ع�� الوزارة مز�د ا�حرص ع�� ع�� انتظام أعمالها وتجسيم مهامها 
و�ة �� مجال النقل ال��ي وا�جّوي عالوة ع�� ترك�� السلط ا�جهالتعّهدات الدولّية �� املجال البحري 

�� إعداد ومتا�عة تنفيذ املخططات التوج��ية للنقل والتنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن ��  لتساهم
 .املجال

 

مز�د التنسيق مع بقية يتع�ن عل��ا من السالمة وا  ح�ام مهام الوزارة �� مجالإوملز�د 
ا�حرص ع�� تكثيف عمليات التدقيق املنجزة �� مختلف املجاالت مع متا�عة و  �� الغرض املتدخل�ن

 .إنجاز اصالحات املستوجبة

 

حول  الالزمة الدراسات إعدادوإلح�ام تنظيم النقل ع�� الطرقات، يتع�ن ع�� الوزارة 
�م مراقبة الناقل�ن قصد ح�إح�ام حاجيات ا�جهات وترشيد توزيع رخص مختلف أنواع النقل ومز�د 

 .  ع�� اح��ام الشروط املضبوطة

 

 املحاسبات دائرةتو�ىي  ،اداري للوزارة التصرف بخصوص امل�جلةولتفادي النقائص 
وتحيي��ا عالوة ع�� إح�ام استغالل التطبيقات اعالمية وال��تيبية بضرورة ال��ام باألح�ام القانونية 

 .قصد مالءم��ا مع ا�حاجيات الفعلية ملصا�ح الوزارة
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2T ّوزارة النقل رد 

 

I- 2T اإلشراف على المنشآت التابعة لوزارة النقل 
 

 آليات اإلشراف 2T - أ

 

2T بخصوص قاعدة البيانات، وسعيا من الوزارة إلى إيجاد الحلول الكفيلة إلعادة

 : استغاللها واالستفادة منها تم إتخاذ اإلجراءات التالية

 

- 2T العامة  اإلدارةووضعه على ذمة " اختصاص إعالمية"انتداب إطار مهندس

لإلستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع تكليفه بمتابعة قاعدة البيانات والعمل على 

 تطويرها،

- 2T إعادة استغالل المنظومة استنادا على ما تم إنجازه خالل عملية تمرير الملفات

ة كل وذلك من قبل إطارات باإلدارة العامة لإلستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومي

فيما يخصه وإضافة مستعملين جدد من إطارات تم انتدابها حديثا لتطعيم قاعدة البيانات 

 ...وتوفير جداول إحصائية

- 2T تعيين إطار من اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي
البيانات لتقديم المساعدة الفنية الالزمة في الغرض  قصد االستغالل األمثل لقاعدة 

 .وتطويرها وتثمين ما تم إنجازه ضمن عملية تمرير الملفات

 

2T بخصوص النظام المعلوماتي المندمج لفائدة الشركات الجهوية للنقل، وإن تم فسخ
وزارة النقل قامت بمراسلة  إثر عدم إيفاء المجمع بالتزاماته، فإنّ  2012العقد في جانفي 

تكمال تركيز نظام معلوماتي مندمج خاص بها مع الشركات الجهوية للنقل ودعوتها إلى اس
الدراسات، المعدات ( الحرص على استغالل ما تم إنجازه في إطار هذا المشروع 

لبلوغ األهداف المرجوة من المشروع ..) اإلعالمية، الشبكات، برامج التكوين، التطبيقات
 .وبالخصوص توحيد المفاهيم والمخرجات بالنسبة لكافة الشركات
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2T المتابعة المالية للمنشآت -ب  

 

2T انطالقا من تشخيص لواقع القطاع و أهم الصعوبات التي يعيشها  وفي إطار
، تم إعداد ورقة طريق ترتكز على خمسة  2015و 2014 برنامج عمل الحكومة لسنتي

محاور من بينها الشروع في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية 
ر العام ضوابط مرجعية للحوكمة في التصرف مع مذكرة تقديمية حول التصوّ وإرساء 

إلعادة هيكلة القطاع تتضمن مقترحات وحلول دائمة لتمويل النقل العمومي وإعادة هيكلة 
 .المنشآت العمومية عوضا عن الحلول الظرفية المعتمدة إلى حد اآلن

 

1- 2T التعريفة المنخفضة ومجانية التنقل 

 

2T مع الهيئة العامة للتصّرف في ميزانية الدولة على ضبط جميع تّم اإلتفاق

على أن يتم إصدار أمر في الغرض ...) عدل، ديوانة،(المتخلّدات مع األسالك النشيطة 

كما قامت الوزارة . يضبط طريقة إحتساب النقص الحاصل في مداخيل الناقلين العموميين

ي بصدد إمضاء محاضر إتفاق في وه. بإمضاء إتفاقيات في الغرض مع وزارة الدفاع

 .المتخلّدات مع وزارة الداخلية

 

 النفقات المحّملة على كاهل المنشآت العمومّية -2

 

في إطار مزيد احترام قواعد المحاسبة العمومية وتأمين أنشطة الوزارة وفق ما هو 

مبرمج لذلك بميزانيتها فقد قطعت الوزارة أشواطا هامة في إطار تسوية بعض الوضعيات 

وعدد  2014سنة عونا في  68إلى  2005سنة عونا في  130حيث انخفض عدد األعوان من 

وقد طلبت . في الوقت الحاضرسيارة  22إلى  2006سنة سيارة في  42السيارات من 

نجاز برنامج إالوزارة في إطار التسريع من نسق تسوية هذا الملف الترخيص لها في 

 .2014االنتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 

 

3- 2Tاالنتدابات االستثنائية 
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2T تّم في هذا اإلطار إحداث لجنة في الغرض عقدت عدة اجتماعات مع كافة

ومن خالل دراستها لملفات األعوان  2T20132Tماي  2T132Tالشركات والمؤسسات المعنية بداية من 

المنتفعين بالعفو العام اقترحت إعادة بناء المسار المهني لألعوان المنتفعين بالعفو العام 

ديسمبر  2T132T           المؤرخ في 2T20122Tلسنة  2T32522Tعدد  باالعتماد على إجراءات األمر

2T20122T  مع الحرص على أن يكون العون المعني عند إعادة إدماجه في وضعية إدارية تساوي

وال تتجاوز وضعية نظرائه الذين لم ينقطعوا عن العمل وذلك حفاظا على المناخ االجتماعي 

 436/12كومة ضمن مكتوبها عدد وقد حظي هذا التوجه بموافقة رئاسة الح. بالمؤسسة

 .2014جانفي  31بتاريخ 

 

4- 2Tتسمية رؤساء مديرين عامين 

 

2T تعمل الوزارة على اعتماد مقاييس موضوعية متعلقة بالكفاءة والخبرة الالزمة

 . القتراح تسمية الرؤساء المديرين العامين بالمنشآت العمومية التابعة لوزارة النقل

 

2Tالكبرىمتابعة انجاز المشاريع  -ج 

 

2T سيتم تحيين المقرر المحدث  للجنة التي تعنى بمتابعة إعداد وإنجاز مشاريع

اإلستثمار قصد إعادة تفعيلها بغرض تذليل الصعوبات واقتراح الحلول الممكنة وذلك 

 .بالتنسيق بين مختلف المتدخلين وحثهم على تنفيذ التزاماتهم

 

2T-II  ومراقبته  تنظيم قطاع النقل 

 

2Tقطاع النقلتنظيم  -أ 

 

1- 2Tتنظيم قطاع النقل البحري  
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2T في إطار استكمال المنظومة القانونية للقطاع تّم نشر بعض النصوص واإلنتهاء من

إعداد البعض اآلخر هذا وستحرص المصالح المختّصة بوزارة النقل على استحثاث نسق 

 .إصدار بقية النصوص التطبيقية لمجلّة الموانئ البحرية في أقرب اآلجال

 

2T أّما فيما يتعلّق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية فإن

 . في المراحل األخيرة من الصياغةهو مشروع مقّرر 

 

2- 2Tتنظيم النقل الجوي 

 

تم تحيين النصوص الترتيبية التي ال تتالئم مع مجلة الطيران المدني وسيتم 

إصدارها في أقرب اآلجال وتتم متابعة تطبيق التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية متعددة 

األطراف المكلفة بدراسة منظومة التكوين في مجال الطيران المدني في تونس من كافة 

عين الخاص والعام في مجال التكوين، التي تّم تشكيلها منذ سنة الجوانب، والعالقة بين القطا

2011. 

 

كما تمت دراسة األدلة الخاصة بمراكز التكوين التابعة لشركات النقل الجوي حيث 

وقعت المصادقة على البعض منها على غرار الشركة التونسية للنقل والخدمات الجوية 

 . وشركة الطيران الجديد
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يعّد إشعاع تونس على المستوى الدولي وتحسين تموقعها في المنظمات الدولية و

المختصة هدفا استراتيجيا تسعى الوزارة إلى بلوغه وذلك من خالل تدعيم انفتاح تونس 

العالمية وعقد مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي وتسجيل حضورها  األسواقعلى 

 .الطيران المدني بمختلف الهيآت الدولية المتخصصة في

 

3- 2Tتنظيم النقل البري 

 

عداد مخططات توجيهية جهوية تم تكوين إطار مساعدة السلط الجهوية في إفي 

فرق عمل في كل والية تولت إعداد تقارير جهوية تتضمن تشخيص واقع النقل بالجهات 

كما تم من جهة أخرى إعداد . واإلشكاليات المطروحة مع تقديم اقتراحات في الغرض

هذه المخططات على  إعداداصر مرجعية لمخطط جهوي نموذجي ليقع االستئناس به عند عن

 .مستوى الجهات

 

2T 2أّماT بخصوص تفعيل دور السلطة الجهوية فقد تم خالل جلسة العمل الوزارية

إقرار إحداث لجنتين إقليميتين بكل من تونس  2013جوان  26             المنعقدة بتاريخ

 . الكبرى وجهة الساحل ولجنة جهوية بصفاقس

 

 

 

 مراقبة قطاع النقل2T - ب

 

 المراقبة في مجال النقل البحري -1

 

2T في مقابل تراجع عمليات المراقبة الميدانية، فقد تكّثف نشاط المراقبة عل مستوى

ملفات المهنيين وذلك بالتثبت في الوثائق المطلوبة قبل البدء في النشاط، أو بالتنبيه الفوري 

على هؤالء عند حصول تغييرات على مؤسساتهم تمّس بشروط ممارسة النشاط يتّم التفّطن 
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شكيات العاملين لديهم أو من خالل تقارير النشاط المطالبين بتقديمها إلى إليها من خالل ت

 .اإلدارة

 

2Tمن ناحية أخرى تّم إعداد دليل اإلجراءات للقيام بعمليات المراقبة وسيتم تفعيل و

نشاط المراقبة الميدانية على المستوى الجهوي وذلك بتشريك أعوان اإلدارات الجهوية للنقل 

 .التابعين لديوان البحرية التجارية والموانئوالضباط المؤهلين 

 

2T وستعمل الوزارة على الرفع من عدد عمليات المراقبة الميدانية وخاصة مع تفعيل

دور اللجنتين التأديبيتين للمهن البحرية ولوكالء العبور من خالل إصدار النصين المتعلقين 

 .بتسمية أعضاء هاتين اللجنتين

 

2- 2T الجويالمراقبة في مجال النقل 

 

تتمثل مهام الوزارة في ضمان احترام اإللتزامات الدولية واإلشراف على السالمة 

صيانة واستغالل الطائرات، تكوين أعوان (من خالل التأكد من توفر مستلزمات السالمة 

؛  باإلضافة إلى مراقبة توفر الشروط ) الطيران، استغالل المطارات والمالحة الجوية

 ...التراخيص الخاصة بــاستغالل وصيانة الطائرات واستغالل المطاراتالقانونية عند منح 

 

وفي انتظار تعزيز العنصر البشري بكافة المطارات التي تفتقر للعدد الكافي من 

، سيبقى العدد الموجود حاليا االمراقبين الجويين، وإلى حين انتداب كفاءات جديدة يتم تكوينه

 .للمراقبين الجويين غير كاف

 

 المراقبة في مجال النقل البري -3

 

بخصوص تفعيل الدور الرقابي لوزارة النقل فسيتم العمل بالتنسيق مع الوكالة 

كما سيتم تفعيل اآلليات الضرورية لمتابعة .الفنية للنقل البّري على تدارك هذه النقائص

 .يعمليات الرقابة المنجزة عند الشروع في العمل بالتطبيقة اإلعالمية للنقل البر
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 3تّم تحيين قائمة أعضاء اللجنة التأديبية وفقا لقرار وزير النقل المؤرخ في  وقد   

وسيتم عقد جلسات  2015ماس  30وقد تّم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بتاريخ  2014أكتوبر 

 .أخرى كلما اقتضى األمر ذلك

 

2TIII- تأمين السالمة واألمن 

 

2Tالبحريتأمين السالمة واألمن في المجال   -أ 

 

2T1- األمن والسالمة المينائية 

 

2T إحداث لجنة  2013أوت  05بتاريخ  604تّم بمقتضى مقّرر السّيد وزير النقل عدد

عهد إليها إعادة تقييم أمن المرافق المينائية وذلك نظرا لظهور مخاطر أمنية جديدة وتغيير 

وقد تّمت دعوة ديوان البحرية التجارية والموانئ لتحيين الخطة األمنية .في بعض األنشطة

 فيكما تّم إعداد مخّططات تدّخل عاجل لالستعداد والتصّدي للحوادث وهي . لميناء رادس

 .       طور المصادقة

 

2Tفي خمس  2004سنة في اجتمع المجلس الوطني ألمن الموانئ منذ إحداثه و

ن على إثر المستجّدات األمنية التي شهدتها البالد يمناسبات وتم عقد اجتماعين استثنائي

الذي تمت  2015جوان  01، ثّم عقد اجتماعه السادس يوم 2015ماي  11مارس و 19بتاريخ 

 .خالله المصادقة على الخّطة األمنية لمحّطة سفن الرحالت السياحية بحلق الوادي

 

2Tسيتّم إعداد مجلّة األمن البحري والمينائي من خالل تنفيذ مشروع التوأمة الذي و

 ذلك سينطلق خالل السنة الحالية و تضّم هذه المجلّة جميع النصوص التطبيقية بما في

 .التكوين المستوجب ألعضاء اللّجنة الوطنية لتقييم أمن الموانئ

2T2-  السالمة البحرية 

 



313 

 

 

2Tالخاصة البحرية السالمة لضمان المركزية اللجنة توصيات باحترام يتعلق فيما 

 مطابقة مدى من بالتأكد 2012 أكتوبر 10 اللجنة بتاريخ ، فقد أوصت"تانيت " بسفينة

 25أوصت بتاريخ  كما النهائية التصاميم مع "تانيت"سفينة  متن على الموجودة التصاميم

 عن بحثا جديدة اتزان عملية لىإ البحرية السلطة بحضور السفينة بإخضاع 2013 ديسمبر

 عن المنجزة الالزمة الوثائق بجميع ومدها المسجلة والضجيج االرتجاج نسبة من التخفيض

للمالحة حاليا على إيجاد حّل صلحي مع ورشة وتعمل الشركة التونسية الجديد،  االتزان

الصنع وإن تعّذر ذلك يتم اللّجوء إلى القضاء مع تأجيل التسليم النهائي وتسريح الضمان 

 .المالي

  

2T ّفي واإلنقاذ البحث مجال في األطراف المتدخلة كل مسؤوليات بتحديد يتعلق فيماا أم 

 العامة  الكتابة بإحداث يتعلق أمر مشروع اقتراح تم فقد القانونية بمختلف النصوص البحر

 في المتدخلين مختلف بين التنسيق لها يعهد الحكومة رئيس لدى البحرية بالشؤون المكلفة

 . المندمجة البحرية السياسة ملف البحر ومتابعة

 

2T ّبمقتضى األمر فقد تمت تسمية مدير عام بالوزارة، التحقيقات ا بخصوص مكتبأم 

 والحوادث التحقيقات مكتب لتسيير  2014جوان  26المؤرخ في  2014لسنة  2347عدد 

 .بوزارة النقل

 

 تأمين السالمة واألمن في مجال النقل الجوي -ب

 

 السالمة الجوّية -1

 

تم إعداد مخطط تصحيحي وإرساله إلى المنظمة الدولية للطيران المدني التي يتم 

الوطني إعالم بقية األطراف المعنية مع إعالمها دوريا بما تم إنجازه كما تم على الصعيد 

 .العلم أن بعض النقاط تشهد تأخيرا في اإلنجاز لعدم وجود اإلمكانيات الالزمة لذلك
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تتم المتابعة الميدانية لكل اإلجراءات خالل عملية تجديد رخصة اإلستغالل و 

المصالح المختصة ر الموارد البشرية الالزمة يتم حاليا التنسيق مع الجوي، وفي انتظار توفّ 

بديوان الطيران المدني والمطارات للتثبت من تفعيل اإلجراءات التصحيحية خالل عمليات 

المراقبة على القاعدة التي يتم إنجازها خالل الفترة الفاصلة بين عمليتي التدقيق المنجزة في 

 .إطار تجديد الترخيص

 

مراسلة جميع الوزارات المعنية  تتم ، فقدا فيما يتعلق بمنظومة البحث واإلنقاذأمّ 

والممثلة باللجنة الوطنية للبحث واإلنقاذ والتنسيق معها في عديد المناسبات وتم تحديد عدة 

لكن الجلسة كانت  2015جويلية  14مواعيد لعقد اإلجتماع موضوع الحال كان آخرها يوم 

 .جل ألسباب مختلفةؤت

 

ونظرا للتباين الحاصل بين مختلف الوزارات المعنية على مستوى قراءة مقتضيات 

والذي ينص على أن المصاريف الخاصة  2009لسنة  3333من األمر عدد  18الفصل 

بالبحث واإلنقاذ تحمل على حساب الدولة في حدود اإلعتمادات المرسمة بميزانيتها، فقد تم 

د ترسيم هذه اإلعتمادات بميزانية وزارة النقل ومراعات تقديم مقترح لتنقيح هذا الفصل قص

 .الصبغة اإلستعجالية عند القيام بالتصرف فيها

 

 أمن النقل الجوي -2

 

تنعقد اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني مرتين في السنة وقد تم للغرض عقد 

رة عنها وتعمل في انتظار تفعيل القرارات الصاد 2014أفريل  03         جلسة أولى بتاريخ

الوزارة على اإلسراع بتحيين البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني وتالفي هذا االشكال 

 .مستقبال

 

ومن بين أسباب عدم تنفيذ مقتضيات برنامج التدقيق بالطريقة المرجوة غياب 

الموارد البشرية واإلمكانيات المادية مع المالحظ أنه تم إعداد مشروع مقرر خاص 



315 

 

 

المتفقدين يتضمن قائمة إضافية جديدة قصد تدعيم العنصر البشري المتكون في و قينبالمدق

  .هذا المجال بما يساعد على التطبيق الفعلي لبرنامج التدقيق الوطني

 

ا بخصوص اللجنة المشتركة لتحديد الحاجيات األمنية بالمطارات الدولية فقد أمّ 

والمتعلق بتركيبة اللجنة  2014أكتوبر  03المؤرخ في  434تمت المصادقة على المقرر عدد 

 . وضبط مهامها

 

 -VIالبّري على الطرقات النقل 

 

 النقل غير المنتظم لألشخاص - أ

 

بخصوص القيام بالدراسات فقد تّم االنتهاء من إعداد العناصر المرجعية إلنجاز 

 .  2016دراسة حول النقل غير منتظم لألشخاص كما تم إدراجها ضمن مناقشة ميزانية 

  

أّما بخصوص اللجان اإلقليمية فقد تم خالل جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 

إقرار إحداث لجنتين إقليميتين بكل من تونس الكبرى وجهة الساحل ولجنة  2013جوان  26

بمقتضي  2015حيث تّم إحداث اللجنة الجهوية بصفاقس منذ شهر جوان  ،جهوية بصفاقس

القرار الصادر عن والي صفاقس كما تم إعداد مشروعي مقررين بالنسبة لتونس الكبرى 

 .والساحل

 

 النقل بالحافالت - ب

 

خطوط جديدة لنقل  إحداثبالنسبة لمجال النقل بالحافالت فإن الموافقة على 

 .األشخاص تتم إثر دراسة تتعلّق خاصة بالجدوى االقتصادية للخط المزمع إحداثه

 

  -Vالتصرف اإلداري والنظام المعلوماتي 
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 التصرف اإلداري -أ 

 

يتم إسناد تراخيص استعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية ألغراض شخصية في 

الحاالت التي يتعذر فيها تأمين التنقالت لضرورة العمل  لإلطارات المعنية وذلك خاصة 

 لكل المصالح المركزية، هذا مع اإلشارة إلى أنّ   10بسبب النقص الهام في السواق وعددهم 

بهذا الترخيص وقد أصدرت الوزارة  ونمدير إدارة مركزية ال يتمتع 25من أصل  13

منشورا دعت فيه اإلطارات الموضوعة على ذمتهم سيارات  2014جانفي  20بتاريخ 

ة في وظيفية أو سيارات مصلحة ألغراض شخصية إلى عدم استعمال سيارات المصلح

تم تذكير أعضاء الديوان ورؤساء الهياكل  2014ماي  26مهما كان نوعها وبتاريخ  اتنقالته

ه سيتم في حالة استعمال سيارات بمقتضى مذكرة عمل بهذه المقتضيات وإعالمهم بأنّ 

المصلحة احتساب المسافات المقطوعة واقتطاعها من حصة الوقود الشهرية للمعنيين باألمر 

اقتطاع المسافات المقطوعة بسيارات المصلحة من حصص وقود  2015 سنةفي وقد تم 

 المعنيين باألمر طبقا لمقتضات هذه المذكرة 

 

بمقتضيات  منشور الوزارة األولى عدد  2014وقد تقيدت الوزارة  بداية من جانفي 

فلم يتم تمكين اإلطارات المقترح تسميتها في خطط مدير  1990مارس  31         بتاريخ 17

بالرائد الرسمي للجمهورية  ابعد نشر أمر تسميته عام إدارة مركزية من سيارة إدارية إالّ 

حيث  2014سنة في التونسية، كما تالفت الوزارة إسناد الخطط الوظيفية لتسوية الوضعيات 

 .ول على الموافقة الكتابية لرئاسة الحكومةلم تعد تتم المباشرة الفعلية إال بعد الحص

 

 النظام المعلوماتي -ب

 

تم إنجاز تطبيقات إعالمية لفائدة اإلدارة العامة للنقل البري وقد تم في هذا الصدد 

لربط المنظومة بالوكالة  2016طلب اعتمادات على الموارد العامة للميزانية بعنوان سنة 

 .الفنية للنقل البري
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منظومة التصرف في المراسالت اإلدارية أداة عمل ضرورية بالنسبة هذا وتمثل 

للوزارة وذات مردودية عالية، يتم حاليا استغاللها على أحسن وجه من قبل مكتب الضبط 

 .المركزي والمكاتب الفرعية وكذلك أغلب إدارات الوزارة

  

م المتعلق بتنظي 2014جانفي  16المؤرخ في  410وتبعا لصدور األمر عدد 

المصالح المركزية لوزارة النقل، ونظرا للتطورات التقنية خاصة المتعلقة بأنظمة التشغيل 

ومتصفحات الواب وحاجيات المستغلين، قامت اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم 

المعلومات والنقل الذكي بإنجاز استشارة إلقتناء نسخة محينة من منظومة التصرف في 

لفائدة مصالحها المركزية  2015بعنوان سنة  Mail Manager المراسالت اإلدارية

 .والجهوية
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  : رة اـتعليم اـعا�� واـبحث اـعلميوزا 

  اـتعليــم اـعا�� 

 

كما تّم  2008فيفري  25املؤرخ ��  2008لسنة  19القانون عدد التعليم العا�� حسب  ��دف
و�شرها لتأسيس اقتصاد يقوم ع�� املعرفة وإ��  تنمية املعارفإ�� إسداء الت�و�ن ا�جام�� و تنقيحه 

وقد جعل . الشراكة مع املحيط اقتصادي واجتما�� والثقا�� وذلك �� نطاقدعم �شغيلّية ا�خر�ج�ن 
أّكد ع�� ا�جودة �� مجاالت الت�و�ن و  ،�لطالب محور منظومة التعليم العا�هذا القانون من ا

وُ�ّلفت وزارة التعليم العا��  .نظومةهذه امل��  أسا�ىي كعنصر والتصرف البيداغو�� واداري واملا�� 
أساسا بتنفيذ سياسة الدولة �� مجال التعليم العا�� و�� تخضع �� ) فيما ي�� الوزارة(والبحث العل�ي 

 . بالنصوص الالحقة كما تّم تنقيحه 2008أوت  11املؤرخ ��  2876امر عدد  مقتضياتتنظيمها إ�� 

 

 2013أستاذا جامعيا �� مو�� سنة  21.243�لغ مجموع إطار التدريس ا�جام�� ما جملته و 
�لغت م��انية و . 2013-2012ألف طالب خالل السنة ا�جامعية  315عدد الطلبة حوا�� فيما بلغ 

�شرف و . من م��انية الدولة % 5د وهو ما يمّثل �سبة .م 1.344,210ما جملته  2014سنة  ��الوزارة 
مؤسسة جامعية كما �سهر ادارة العامة للدراسات  198جامعة �شرف بدورها ع��  13الوزارة ع�� 

إدراج الوزارة  2008منذ سنة وتّم  .معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية 24التكنولوجية ع�� س�� 
عمن الدفعة او�� من الوزارات املعنية بالتجارب النموذجية ل��ك�� منظومة التصرف �� امل��انية 

دعم و ز�د من الشفافية ع�� التصّرف وإرساء ثقافة املساءلة وذلك �غرض تكريس م حسب اهداف
0TP0Fالرقابة ا�خارجية ال�ي يمارسها �ّل من ال��ملان ودائرة املحاسبات

(1)
P0T . 

 

فة بالتعليم الوزارة امل�لّ ال�ي أنجز��ا دائرة املحاسبات إ�� تقييم أداء اّتجهت مهمة الرقابة و 
ترّكز اهتمام الدائرة ع�� قطاع التعليم و . التصرف ا�جديد� اعتماد نمط بيئة رقابية شرعت ��� العا�� 
 من م��انية الوزارة رصدت%  66باعتمادات تمثل معدل  2014-2010استأثر خالل الف��ة الذي العا�� 

 وتّم . حوكمة القطاعترشيد و  بالتشغيل واحتياجاته ودعم ا�جودة ور�ط التعليم العا�� نا�جاملتطو�ر ل
الوزارة �� ترك�� منظومة التصرف ا�جديدة بما يضمن توف�� آليات القيادة ق النظر �� مدى توفّ 

ت الدائرة بمدى اعطالع الوزارة باملهام كما اهتّم . واملتا�عة والتقييم وفقا ملتطلبات الشفافية واملساءلة
0TP1Fاملو�ولة لها �� مجا�� الت�و�ن ا�جام��

(2)
P0T ��ودعم �شغيلية خر��� التعليم العا . 

 

                                                           
(1)

 .2013أوت  30والذي تّم تحيينه ��  2010جوان  3املخّطط املديري للمنظومة الذي صادقت عليه الّ�جنة الوزار�ة لتنسيق وقيادة املشروع بتار�خ   
(2)

ة لهما وفقا لنظام ن يندرجان عمن مسار البحث العل�ي كما أّن النصوص املنظمن املجاال اال �شمل نطاق املهمة املاجست�� والدكتوراه باعتبار أّن هذ  
 .2013و 2012إمد لم تصدر إال خالل سن�ي 
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جوان -2009غّطت أساسا الف��ة اعمال ال�ي شملت املصا�ح املركز�ة للوزارة و فضال عن و 
توجيه استبيانات إ�� عّينة من ا�جامعات واملؤسسات ا�جامعية واملؤسسات اقتصادية  تم ،2014

تنظيم فرق تفك�� مع عّينة من الّ�جان القطاعية  وتّم  .وإطار التدريس ا�جام�� وخر��� التعليم العا��
وشملت . أهيل املؤسسات ا�جامعية ومع أعضاء الهيئة الوطنية للتقييم وعمان ا�جودة واعتمادلت

املعطيات املستقاة فيما يخّص منظومة التصرف �� امل��انية رئيس الوحدة بالوزارة ورئي�ىي برنام�� 
 .ال��نامج�نالتعليم العا�� والقيادة واملساندة و�ّل رسساء ال��ام  الفرعية املتفّرعة عن هذين 

 

أن ترك�� نظام التصرف �� امل��انية حسب اهداف لم يتقدم لرقابية اعمال برزت ا أو 
منظومة الت�و�ن ا�جام�� �ستد��  وأّن  املنتظرةاهداف بلوغ  حال دون بالنسق املطلوب مما 

مز�د إصالحات جوهر�ة ملعا�جة اش�اليات القائمة وأن �شغيلية خر��� التعليم العا�� تتطلب 
 .احاطة واملتا�عة
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 أبرز املالحظات

 

 حسب اهداف باـوزارة �� امل��انية ترك�� اـتصرف  -

 

التصرف �� امل��انية حسب اهداف  تجر�ة�� الوزارة امل�ّلفة بالتعليم العا��  انخرطت
وانصهرت بذلك �� مسار حوكمة قطاع التعليم العا�� بما يمّكن من ارتقاء به إ�� املعاي�� الدولية 

وإرساء ثقافة املساءلة دعم �شغيلّية خر�جيه وذلك من خالل منظومة تصّرف مبنّية ع�� النتائ  و 
 .�رام  فرعيةوتقييم أداء القائم�ن عليه من رسساء برام  و 

 

وقد أعاق عدم استكمال اصالحات ع�� املستوى الوط�ي مسار ترك�� املنظومة بالوزارة، ولم 
توعع الوسائل الضرور�ة واطر املالئمة �حسن تنفيذ مشروع تطو�ر التصرف �� امل��انية حسب 

ممارسة مّك��م من الفرعية بالقدر الذي ي يتّم تفعيل دور مسؤو�� ال��ام  وال��ام ولم  .اهداف
جع انال ستعمالا  من تمّك��مالتسهيالت ال�ي   إل��مولم �سند . قيادة وفق القدرة ع�� اداءال

 .لدم�انات املتاحة

 

ولم تخل من�جية عبط اهداف واملؤشرات ومالءم��ا مع اعتمادات وقيس النتائ  املحّققة 
منذ شاريع امل��انية مل املصاحبةات والوثائق املعطيومصداقية من نقائص ا�عكست سلبا ع�� داللة 

 .وهو ما يحول دون اعتمادها كقاعدة للمساءلة ع�� أساس مسؤوليات وا�حة 2011سنة 

 

 منظومة تكو�نية �ستوجب اـتقييم واصالح:  اـتكو�ن ا�جام�� -

 

ت�و�ن جام�� ذي جودة وقابل للمقارنة مع انظمة املعتمدة دوليا ارتقاء  إرساء يتطّلب
أن منظومة الت�و�ن ا�جام��  إال أّنه تب�ن. إطار تدريس ومؤسسات جامعية ونظام دراسةبم�ّوناته من 

 .نقائص مختلفة تحّد من جودة الت�و�ن �ش�و

 

فقد ُ�ّجل ع�� مستوى املؤسسات ا�جامعية وخاصة تلك املتواجدة �� املناطق الداخلية، 
و�� عديد اختصاصات العلمية وذلك " أ"نقص �� إطار التدريس ا�جام�� القار ال سيما من صنف 

عالوة ع�� البنية اساسية ا�جامعية ال�ي لم تتوّفق الوزارة �� تحسي��ا بما يؤّمن ظروفا أفضل 
املن�جية املعتمدة لتأهيل املؤسسات ا�جامعية إلسناد الشهادات الوطنية �� اجازة وال توّفر . لتدريسل

 .الضمانات ال�افية لدقة التقييم وموعوعيته
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، بالكيفية املطلو�ة من حيث وعع اطار "إمد"رساء نظام الدراسات ولم يتم اعداد إل 
عروض  مس عدم تال إ�� ذلك أّدى  وقد. ية وتأهيل املوارد البشر�ةالقانو�ي املالئم وتوف�� ام�انات املاد

جزءا من إطار التدريس ا�جام�� �عت��  أّن  و�ضاف إ�� ذلك .ت�و�ن دائما مع مقتضيات هذا النظامال
قواعد التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لدجازة صلب نظام إمد ال �ستند إ�� معاي�� تقييم  أّن 

لتطبيق وال تمّكن من تقييم مدى اكتساب الطالب للمعارف التطبيقية املتصلة بمجال وا�حة وسهلة ا
 .�عّلمه وللمهارات املتصلة بالتواصل الكتاعي والشفا��

 

ه لم يتم استكمال ترك�� الهيئة ا ع�� مستوى آليات عمان جودة الت�و�ن ا�جام��، فإنّ أّم 
دورها �� إرساء نظام جودة خاص بقطاع التعليم  الوطنية للتقييم وعمان ا�جودة واعتماد وتفعيل

 .العا��

 

  دعم �شغيلية خر��� اـتعليم اـعا�� -

 

 مع املباشر احت�اك للطلبة تضمن وعع آليات خر��� التعليم العا�� �شغيلية دعم يتطلب

��  الطلبة �شغيليةبدعم ولم تتوّفق الهيا�ل املعنّية . اقتصادية واقع املؤسسة ومعا�شة املهنة أهل
الرفع من قدر��ا ع�� التخطيط واملتا�عة والتقييم بما يجعل مخرجات الت�و�ن ا�جام�� متطابقة مع 
متطلبات التشغيل و�قيت استجابة املنظومة الت�و�نية وتأقلمها مع حاجيات املؤسسات اقتصادية 

 .محدودة

 

 وتوزيعهم العا�� التعليم �ع� الوافدين الطلبة أفواج توجيه ع�� ول�ن تأّكدت عرورة العمل

ذات التشغيلية العالية إ�� جانب فرض اح��ام شرط توف�� عروض ت�و�ن تتيح  اختصاصات ع��
توجيه ثل�ي الطلبة ع�� اقّل نحو املسالك التطبيقية فإّن عدم توّفر املعطيات الدقيقة حول افاق 
املهنية للمسالك واختصاصات وغياب قاعدة معطيات حول حاجيات سوق الشغل من كفاءات 

ر إعالم جام�� مت�امل ومهي�لومؤهالت يبقى عائ ولم يتطور عدد امل�جل�ن �� . قا أساسيا أمام تطوُّ
�سبة الطلبة امل�ّجل�ن �� اجازات التطبيقية ملستوى ولم ترتق . اختصاصات ذات التشغيلية العالية

 .الثلث�ن املطلوب

 

ع�� أن �ادي�ي مع الت�و�ن ا ��دف إ�� عمان ت�املهوُعبط للت�و�ن التطبيقي إطار قانو�ي 
إال أّن انفتاح املؤسسة ا�جامعية ع��  . يتّم تصّور الت�و�ن وتنظيمه بالشراكة مع املحيط امليي

املؤسسة اقتصادية �جعلها شر��ا فاعال بقي محتشما نتيجة عدم وعع ال��اتيب واتفاقيات الكفيلة 
ال��بصات أو الت�و�ن ة �� إطار لطلبلاحتضان املؤسسات اقتصادية  بتطو�ره وهو ما حّد من فرص

  .بالتداول 
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I– باـوزارة امل�ّلفة باـتعليم اـعا��  ترك�� اـتصّرف �� امل��انية حسب اهداف 

 

ومن ل��ك�� من�جية التصرف �� امل��انية حسب اهداف  شّ�لت قيادة التجارب النموذجية
مع اّتحاد اوروعي أبرمت بتار�خ  أحد محاور إّتفاقّية تمو�ل فة بالتعليم العا��الوزارة امل�لّ تجر�ة بي��ا 

 2009وتّم خالل سنة . مليون أورو �� ش�ل دعم مل��انية الدولة 30بمبلغ جم�� قدره  2008د�سم��  20
0TP2Fإعداد املخّطط املديري للمنظومة صادقت عليه الّ�جنة الوزار�ة لتنسيق وقيادة املشروع

(1)
P0T بتار�خ          

و�تضّمن  .2013أوت  30 املصادقة ع�� الوثيقة املحّينة �� 2014د�سم��  23وتّم بتار�خ  2010وان ج 3
وقد مّكنت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� . م�ّونات ومراحل وآليات وآجال ترك�� املنظومةاملخطط 

 . نظومة و�من�جي��ااملنقائص �عّلقت بآليات ترك�� 

 

 آـيات ترك�� منظومة اـتصّرف �� امل��انّية حسب اهداف  –أ

 

20080TP3Fأوت  25املؤرخ ��  2008لسنة  2899حّدد امر عدد 

(2)
P0T  نجاز إل خمس سنوات مّدة

الدفعة او�� من التجارب املدرجة عمن وزارات الم��انية الدولة ب مشروع تطو�ر التصّرف ��
�� بخمس سنوات إعافية  تّم التمديدع�� صعيد وط�ي ونظرا للتأخ�� �� استكمال املشروع  .النموذجية
 . 2014جانفي  17ؤرخ �� امل 2014لسنة  385مر عدد بمقت�ىى ا  2013أوت  25ابتداء من  همّدة إنجاز 

 

تقّدم أعمال فرق العمل املحدثة صلب وزارة  أن�� هذا الصدد وع�� صعيد وط�ي، تب�ن و 
دراسة اصالحات واق��اح الصيغ املالئمة بهذه الفرق فت �لّ  فقد .لم يكن بالنسق املطلوباملالية 

ع�� تحو�ر و�عص�� النظام ا�حا�� للمالية العمومية و لوعع أسس منظومة تصرف حديثة وتفعيلها 
امل��انية ونظام الرقابة املسبقة والالحقة والتطبيقات اطار التشري�� وال��تي�ي وتبو�ب  مستوى 

لم يصدر القانون ، 2015أّنه وإ�� مو�� شهر مارس  غ��  .ك�ل اعالمية ونظام املحاسبة العمومية
�� طور التجر�ة ولم يتّم �عد باملحاسبة اسا�ىي ا�جديد للم��انية وما زال اعتماد تقنية القيد املزدوج 

ولم يتّم وعع . ملنظومة التصرف ا�جديدة" أمد"و" أدب"اعد املعلومات الوطنية استكمال مالءمة قو 
مخططات عمل لتدقيق ال��ام  وت�و�ن مدّقق�ن حيث أّن محور اتفاقية الدعم مع اتحاد من�جية و 

   .اوروعي املتعّلق ��ذا ا�جانب لم يتّم إنجازه �عد

 

          �� �� امل��انية حسب اهداف لتصرف لأحدثت وحدة فقد  ،ع�� مستوى الوزارةأّما 

بمقت�ىى  ة وفق القدرة ع�� اداءقيادأو�لت لهم الم  ��اال مسؤو��من عدد وتم �عي�ن  2008سنة 
املتعّلق بإعداد إطار القدرة ع�� اداء  2012جوان  23بتار�خ  42منشور رئيس ا�ح�ومة عدد 

                                                           
(1)

 ).سابقا ( برئاسة الوز�ر اّول  2007أفر�ل  10املؤّرخ ��  2007لسنة  893أحدثت بمقت�ىى امر عدد   
(2)

 .وطرق س��ها إلنجاز مشروع تطو�ر التصرف �� م��انية الدولة و�ضبط تنظيمها املتعلق بإحداث وحدات تصّرف حسب اهداف  
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وال سيما تنسيق أعمال �اّفة املتدّخل�ن  ��خاصة وتتمثل مهام مسؤو�� ال��ام  . للسياسات العمومية
وتأم�ن حوار ) املؤسسات ا�جامعية(ورسساء ال��ام  العملياتية ) ا�جامعات(رسساء ال��ام  الفرعية 

0TP4Fتصّرف

(1)
P0T  ادارة العامة للمصا�ح ( مصا�ح برنام  القيادة واملساندة ��نو املتدخل�ن  مختلفب�ن

 . والوزارات املعنية باإلنفاق العمومي وال سيما وزارة املالية )ملش��كةا

 

فقد �ان من . هصالحيات�افة التعليم العا�� لم يمارس وتبّ�ن أّن املسؤول عن برنام  
أن ينجزها و النتائ   تحقيق والس�� إ��ومتا�ع��ا �رمجة ا�شطة توجيه ا�خيارات و  املفروض أن يتوّ��

باألساس  تّم تأمي��اهذه املهام  غ�� أّن  .تصرف �شّرك من خالله رسساء ال��ام  الفرعية�� إطار حوار 
الراجعة  ادارة املالية�ّل من وحدة التصّرف �� امل��انية حسب اهداف وع�� مستوى مركزي من قبل 

 . دارة العاّمة للمصا�ح املش��كةإ�� ا بالنظر 

 

ب�ن مسؤو��  سواء" عقود برام  ت�و�ن و�حث"إبرام ع�� قانون التعليم العا��  نّص وقد 
من ورسساء ال��ام  العملياتية تضبط ال��امات  ب�ن هؤالء وأال��ام  بالوزارة ورسساء ال��ام  الفرعية 

م���� �عتمد ال��مجة ع�� املدى  ع�� أساس تمّش  من جهة أخرى  وام�انات الواجب توف��هاجهة 
وتّم إدراج هذه الية �� برنام  دعم قطاعات ال��بية . امل�ّجلة للنتائ  املتوّسط والتقييم املوعو��

0TP5Fوالت�و�ن امليي والتعليم العا�� من أجل التشغيلّية

(2)
P0T  ع�� مستوى م�ّونه اّول املتعلق با�جودة

 . وا�حوكمة

 

بما �ساعد ع�� تحقيق النتائ  املرجوة م��ا حيث  متا�ع��او يتم توظيفها هذه الية لم  أّن  إالّ 
عقدا م��مجا لم يتّم إ�� موّ�� شهر جوان  154من جملة (املتدخل�ن �� املنظومة  �افةم ع�� لم �عّم 

تجر�ة داخليا من قبل ا�جامعات واملؤسسات ا�جامعية اللم يتّم تقييم و  .)عقدا 102إبرام سوى  2014
0TP6Fية للتقييم وعمان ا�جودة واعتمادوخارجيا من قبل الهيئة الوطن

(3)
P0T  عدم استيفاء مسار  باعتبار وذلك

 . ترك��ها

 

                                                           
(1)

ّرف �� مجموعة اجراءات والنظم ال�ي تحّدد أساليب وطرق تبادل املعلومة ب�ن مختلف املستو�ات والدرجات املهنية وادار�ة لغاية إح�ام التص"  
وال��ام  الفرعية ومن برمجة ا�شطة و�مّكن حوار التصّرف من إعداد وتنفيذ م��انية ال��نام  . ام�انيات املتاحة قصد تحقيق اهداف امل��مجة

 ."واستعمال ام�انيات املتاحة لتحقيق أداء أفضل
(2)

مليون يورو وحّددت آجال  65بم��انية جملية قدرها  2010د�سم��  22ح�� التنفيذ بتار�خ ) PEFESE(دخلت اتفاقية التمو�ل ا�خاصة ��ذا ال��نام    
ويعت�� هذا ال��نام  تواصال للدعم الذي حظيت به القطاعات . لعم�� لس�شطة املضبوطة وعمليات التدقيق والتقييمشهرا بما ف��ا التنفيذ ا 72تنفيذها بـ 

 .و�تمحور ال��نام  حول ثالثة م�ونات رئيسية خّصص ل�ل م��ا عدد من املؤشرات لقيسها. مليون يورو 193بما قيمته  2000املذ�ورة منذ سنة 
(3)

 . وفقا لقانون التعليم العا�� الهيئة امل�ّلفة بذلك  
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من مسؤو�� ال��ام  ورسساء ال��ام  الفرعية املستجو��ن �� إطار  % 92وقد اعت�� ما يفوق 
0TP7Fاستبيان حول منظومة التصرف �� امل��انية حسب اهداف

(1)
P0T  ��أّن آلية التعاقد لم �ساعد ع�� ترك

هذه الية ولم تراع . من�جية التصّرف �� امل��انية حسب اهداف وال �� تدعيم استقاللية ا�جامعات
باعتبارهما " قصر العلوم باملنست��"و" مدينة العلوم بتو�س"أيضا خصوصيات ال��نامج�ن الفرعي�ن 

قواعد املالية العمومية وهو بالتا�� إ�� دار�ة وال تخضعان ن ال تكتسيان الصبغة ا �ن عموميت�مؤسست
 . طهما بمنظومة التصّرف �� امل��انية حسب اهدافاما لم �ساعد ع�� انخر 

 

من جهة أخرى، يقت�ىي التصرف �� امل��انية حسب اهداف إسناد جملة من التسهيالت و
من �� تبسيط قواعد وإجراءات وآجال الرقابة املسبقة خاصة لفائدة املسؤول عن ال��نام  تتمثل 

من جهة أخرى العمل ع�� إرساء آليات الرقابة الداخلية ورقابة التصرف ودعم الرقابة الالحقة جهة و 
 .بما يتما�ىى ومبدأ املساءلة ع�� أساس املسؤولية املسندة

 

املعّدلة ألسباب املسبقة م �شرع الوزارة �� اعتماد الرقابة ل، 2014جوان شهر وإ�� مو�� 
خارجة عن نطاقها حيث أن ال��اتيب ال�ي صدرت �� هذا الشأن �انت إّبان اتخاذها تتعارض مع أح�ام 

ولم يتم رفع هذا اش�ال القانو�ي إال بمقت�ىى قانون املالية  .من مجلة املحاسبة العمومية 88الفصل 
ورقابة  آليات الّرقابة الّداخليةيتّم أيضا ترك��  ولم.  2014أوت  19الذي صدر ��  2014التكمي�� لسنة 

. أعماله مباشرة��  2012منذ سنة الذي تّم ت�و�نه للغرض عمل ال �سبب عدم شروع فر�قالتصرف 

  .لم يقع ترك�� وحدات التدقيق الّداخ�� ورقابة التصّرف بالوزارة�اإلعافة إ�� ذلك و 

 

 اال�امل بمتطلبا�� املام ا�جديدةن�جّية املستوجب قيادة ال��ام  وفق � ،ومن جهة أخرى 
القانونية وال��تيبية واكتساب ثقافة املسؤولية والتقييم واملساءلة وذلك من خالل تكثيف عمليات 

ت�و�ن �� التصّرف �� سنو�ة للاعتمادات  2009ول�ن رصدت منذ سنة . اعالم والتحسيست�و�ن وال
��  هصرفتّم دينارا  720لم يتّم اس��الكها إّال �� حدود مبلغ  هنّ فإد .أ 25 بقيمةامل��انية حسب اهداف 

 .،2013سنة 
 

�افة رسساء ال��ام  إ�� رئيس ال��نام  و إ�� املوّجه استبيان من خالل و  ،�� هذا الصددن وتب�ّ 
الصادرة وادلة النصوص القانونية وال��تيبية بصفة �املة ب قرابة نصفهم عدم إملامالفرعية املباشر�ن 

أّن عدد الدورات التدر�بية ال�ي و �� أيام تحسيسية بأّ��م لم �شار�وا  املستجو��ن أغلبأفاد و  .�� املجال
  .بأّية دورة تدر�بية املستجو��ن ثلثولم ينتفع حوا�� . واحدةدورة عددها انتفعوا ��ا لم يتجاوز 

                                                           
(1)

دراسات شمل استبيان املدير العام لوحدة التصّرف �� امل��انية حسب اهداف بالوزارة واملسؤول عن برنام  التعليم العا�� واملدير العام لل  
ركز ا�حساب جامعة ومدينة العلوم بتو�س وقصر العلوم باملنست�� واملسؤول عن برنام  القيادة واملساندة ومركز النشر ا�جام�� وم 13التكنولوجّية و

 . ولم تتوّل جامعة قفصة ومدينة العلوم بتو�س اجابة ع�� استبيان. % 90وفاقت �سبة اجابة . ا�خوارزمي
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مّرات خالل السنوات  4العا��  املسؤول عن برنام  التعليمه تم �غي�� إ�� أنّ  وتجدر اشارة
وشمل التغي�� أيضا �ّل رسساء ال��ام  الفرعّية ع�� اقّل مّرت�ن خالل  2015و 2014و 2012و 2011

ال�ا��  واملاموهو ما من شأنه أن ال يضمن استفادة من أعمال التحسيس والت�و�ن  الف��ة املذ�ورة
 . متطلبات ترك�� املنظومةب

 

 رف �� امل��انية حسب اهداف من�جية اـتص –ب 

 

تّم تفريع أ�شطة الوزارة �� إطار املنظومة ا�جديدة إ�� أرععة برام  �ساهم �� تجسيم 
 .و�� تباعا التعليم العا�� والبحث العل�ي وا�خدمات ا�جامعية والقيادة واملساندةإس��اتيجية الوزارة 

0TP8Fوقد لوحظ أّن قائمة ال��ام 

(1)
P0T  سنة  ��لم يتّم إقرارها إّال  2007تّم عبطها منذ سنة ال�ي بالوزارة

20140TP9F

(2)
P.0T  

 

دم�انات امثل لتوظيف الو��دف اعتماد املن�جية ا�جديدة للتصّرف �� امل��انّية إ�� 
 .و�رمجة سنو�ة للنفقاتاملدى �� إطار متوسط السنو�ة  اعتماداتمن خالل عبط املتاحة العمومية 

مؤشرات موعوعية تمّكن من تحديد املسؤولية واملساءلة حول ع�� أساس تقييم النتائ  و�تم 
 . مسبقا املحّددةاستعمال املوارد ومدى تحقيق اهداف 

 

الّرفع شأنه تتمّثل �� � نوعية أهداف تّم تحديدفقد  ،"التعليم العا��"و�النسبة إ�� برنام  
مسارات ت�و�نية جديدة ودعم ت�و�ن من نوعية الت�و�ن ا�جام�� وتحس�ن جودته من خالل إدراج 

تحس�ن �سب التأط�� باملؤسسات ا�جامعية وتحس�ن ظروف التدريس ودعم �شغيلية ن�ن �غية امل�وّ 
0TP10Fبرنامجا فرعيا 18تّم تفريع ال��نام  إ��  ،لتحقيق هذه اهدافو . ا�خّر�ج�ن

(3)
P0T 0برنامجا عملياتيا 208وTP11F

(4)
P0T 

أدرج هدف تحس�ن التصّرف �� البنايات والتجه��ات و . مؤّشرات قيس أداء 8أهداف و 3وعبطت له 
وحّدد له مؤشران يتعلقان ب��يئة املؤسسات ا�جامعية و�تجديد " القيادة واملساندة"صلب برنام  

 . التجه��ات وال سيما م��ا العلمية والبيداغوجية

 

ت سالف الذكر بالنسبة إ�� وزارا 2012لسنة  42منشور رئيس ا�ح�ومة عدد  أقت�ىىوقد 
وفق املنظور ال��ام�� بالتوازي مع امل��انية التقليدية  �اتقديم م��انيا�تجر�ة النموذجية للالدفعة او�� 

م�حو�ة بمجموعة من الوثائق  ع�� املجلس الوط�ي التأسي�ىي للمناقشة 2013سنة �� وعرعها 
                                                           

(1)
 .2007نوفم��  5تّمت املصادقة عل��ا من قبل ال�جنة الوزار�ة للتنسيق وقيادة املشروع بتار�خ   

(2)
واملتعّلق بضبط قائمة ال��ام  بالنسبة إ�� الدفعة او�� من الوزارات النموذجّية املعنّية  2014جوان  24املؤرخ ��  2014لسنة  2238امر عدد   

 .بتجر�ة منظومة التصّرف �� امل��انّية حسب اهداف
(3)

وعمان ا�جودة واعتماد جامعة وادارة العاّمة للدراسات التكنولوجية وقصر العلوم باملنست�� ومدينة العلوم بتو�س والهيئة الوطنية للتقييم  13  
  .و�رام  أخرى للتعليم العا��

(4)
 .�ليات ومعاهد ومدارس عليا  



326 

 

 

 

كما  .خاصة �� مشروع القدرة ع�� اداء للسنة املعنية وتقر�ر القدرة ع�� اداء للسنة السابقة تتمّثل
 . متالئمة مع اطار القطا�� للنفقات ع�� املدى املتوسطهذه امل��انيات ت�ون أن اقت�ىى نفس املنشور 

 

وفق املن�جية ا�جديدة  2013و 2012و 2011أعّدت الوزارة م��انيا��ا للسنوات  وقد
 �ن قامت الوزارةول. م�حو�ة باملشاريع السنو�ة للقدرة ع�� اداء بالتوازي مع امل��انية التقليدية

��  إالّ  2013إعداد تقر�ر سنة  فإّ��ا لم �ستكمل 2012و 2011عداد تقر�ري القدرة ع�� اداء لسن�ي بإ
تّمت ع�� وفق املنظور ال��ام�� حيث  2013كما تبّ�ن عدم مناقشة م��انية سنة . 2014موّ�� سنة 

كما لم توعع . سواء ع�� مستوى وزارة املالية أو املجلس الوط�ي التأسي�ىي أساس الصيغة التقليدية
اعتبار عدم ب 2013-2011مناقشة امل��انية عمن اطار القطا�� للنفقات متوسط املدى للف��ة 

  .هذه الوثيقةاملصادقة ع�� 

 

�ّ�ن فحص مؤشرات قيس اداء املضّمنة بوثائق القدرة ع�� اداء املتوّفرة واملتعّلقة و 
وجود نقائص �شوب  املضبوطةب��نام�� التعليم العا�� والقيادة واملساندة ومقار���ا مع اهداف 

 . شمولي��ا ودالل��ا ومصداقي��ا

 

تندرج عمن برنام  التعليم العا�� ع��  أ�شطة هاّمةبخصوص مؤّشرات ب غيافقد تبّ�ن 
مشاريع البناء والتوسعة والصيانة وتدعيم نجاز إمن خالل خاصة ظروف التدريس غرار تحس�ن 

�ا تمّثل بالرغم من أ�ّ ف .استثمارات املباشرة �� البنية اساسية ا�جامعية�� إطار التجه��ات العلمية 
تتّم فإّنه لم  2013�� سنة من م��انية الوزارة  % 17ومن م��انية برنام  التعليم العا��  % 25,37

املعتمدة كما لم �شمل املؤشرات . نجاز املشاريعإبمدى نجاعة  خاّصةتتعلق �غطي��ا بأهداف ومؤشرات 
 . جوانب أخرى من أ�شطة الوزارة ومؤسسا��ا ع�� غرار التعليم ا�خاص والتعاون الدو��

 

0TP12Fاملؤشر املتعّلق بنسبة تجديد التجه��اتوفضال عن ذلك، يقتصر 

(1)
P0T  ع�� التجه��ات الدائمة

وال �ستند إ�� معطيات دقيقة تتعّلق  .ا�خاصة باألشغال التطبيقية مقابل ال�لفة ا�جملية للتجه��ات
املالية و�سب ات املتوفرة حسب املخابر والورشات واملؤسسات وتار�خ اقتنا��ا وقيم��ا باملعّد  خاّصة

و�رجع ذلك باألساس إ�� عدم توّفر بنك معلومات وعمليات إحصاء . استغاللها واعطاب املتعلقة ��ا
وقد أرجعت ادارة العامة للبناءات والتجه�� النقائص املتعّلقة باملؤشرات �� ماّدة تحس�ن . دقيقة

�جلة ودعت إ�� عرورة تنظيم دورة التصرف �� البنايات والتجه��ات إ�� أّن اختيارها تّم بصفة مست
 . ت�و�نية �� تقنيات إعداد وتقييم مؤشرات قيس اداء

 

املذ�ور آنفا وال�ي تؤّكد ع��  2012لسنة   42وخالفا ملقتضيات منشور رئيس ا�ح�ومة عدد 
 15من عمن  13وتكريس مؤشرات النتائ ، تبّ�ن أّن قدر ام�ان اعتماد مؤشرات الوسائل  عدم

                                                           
(1)

 .يندرج هذا املؤشر عمن الهدف املتعّلق بتحس�ن التصرف �� البناءات والتجه��ات �� برنام  القيادة واملساندة  
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دون ذلك �حول و  ."وسائل"تخّص برنام�� التعليم العا�� والقيادة واملساندة �� مؤشرات مؤشرا 
 . اعتمادها �وسيلة لتقييم اداء بالنظر إ�� معاي�� النجاعة والفعالية

 

 مؤشرات وقد أّكد حوا�� ثل�ي املستجو��ن من مسؤو�� ال��ام  ورسساء ال��ام  الفرعية أّن 

م��م عدم مساهم��م �� عبط  %  84وأّكد حوا��  .امجهمل��  املرسومة اهداف �افة ال �غّطي اداء قيس
ال �ستجيب ملقاييس الداللة والواقعية وإم�انية ا�حصول عل��ا �� آجال معقولة  ا أّ��ااملؤشرات واعت��و

  .عرورة مراجع��ابالتا�� و�رون 

 

           نجازات إتتعّلق بتقديرات و وتبّ�ن من خالل مقار�ة نفس املؤشرات �� وثائق مختلفة 

0TP13Fمؤشرات 8مؤشرات من ب�ن  5�� مستوى  ت�عديال إدخال  2012سنة 

(1)
P0T . كما تبّ�ن �غّ�� قيمة نفس

عدد "ملؤشر  2012القيمة املنشودة لسنة  ارتفاع شر لنفس السنة من وثيقة إ�� أخرى ع�� غراراملؤ 
�� ح�ن انخفضت تلك املتعلقة بمؤّشر عدد اساتذة  22,7إ��  20 من "الطلبة بالنسبة ل�ل مدّرس قار

كما . % 14,8إ��  % 16,39من  2013لسنة " ب"و" أ"ا�جامعي�ن صنف أ بالنسبة لعدد اساتذة صنف 
املؤشر الثا�ي و  % 11بنسبة ف��ا بال��فيع  للمؤشر اّول  2011املحّققة لسنة  القيمة لوحظ �غي�� ��

 . % 8,5بنسبة ف��ا بالتخفيض 

 

ول�ن أرجعت الوزارة �غي�� طر�قة احتساب املؤّشرات إ�� إدراج إحصائيات غ�� ��ائية صادرة 
عن مكتب الدراسات والتخطيط وال��مجة عمن املشروع الّسنوي للقدرة ع�� اداء وإ�� املراجعات 

املؤشرات أّدت  ال�ي يقوم ��ا رئيس ال��نام  ع�� مستوى احتساب املؤشر فإّن التعديالت املتواترة ع��
�� خصوص تحس�ن ا�جودة و�سبة التأط��  % 100إ�� إفراز �سبة إنجاز عامة تقارب وتتجاوز أحيانا 

 . باملؤسسات ا�جامعية ودعم �شغيلية خر��� التعليم العا�� وهو ما ال �عكس واقع قطاع التعليم العا��

 

آنفا التقار�ر السنو�ة للقدرة املذ�ور  2012لسنة   42وقد اعت�� منشور رئيس ا�ح�ومة عدد 
ع�� اداء قاعدة أساسية للمساءلة حول تحقيق أهداف ال��نام  ت��جم مسؤولية جميع املتدّخل�ن �� 

�� غياب تدقيق لهذه وأّنه  إالّ . وأّكد ع�� عرورة العمل ع�� إعداد تقار�ر ذات جودة وفائدة .تحقيقها
قييم نجاعة وفعالية أداء الوزارة وذلك �سبب النقائص ال�ي ال يمكن اعتمادها كآلية لت التقار�ر، فإّنه

 .�شوب شمولي��ا و�حة وموثوقية املعلومات املدرجة ��ا

 

عدم اكتمال ترك�� منظومة التصرف �� امل��انية حسب اهداف  و�� ظّل  ،و�صفة عامة
دائرة املحاسبات عّمقت النظر �� النتائ   فإّن ��جيلها  بالوزارة و�اعتبار مختلف النقائص ال�ي تّم 

                                                           
(1)

�سبة "و" عدد الطلبة بالنسبة ل�ل مدرس قاّر "و" الطلبة املشارك�ن �� مخّططات اعمالعدد "و" عدد الشهادات املحدثة �� إطار البناء املش��ك"و��   
 ".عدد الشهادات املحدثة �� إطار الت�و�ن عن �عد وغ�� ا�حضوري"و" املدرس�ن ا�جامعي�ن القار�ن من مجموع املدرس�ن ا�جامعي�ن
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خصوص الت�و�ن ا�جام�� بلة لها ل�حصول ع�� املعلومات املخوّ الرقابية رق من خالل الطُّ املحّققة 
 . �شغيلية مخرجاتهو 

 

II-  ��منظومة اـتكو�ن ا�جام 

 

إطار التدريس ا�جام�� واملؤسسات  ،�شمل امل�ّونات اساسية ملنظومة الت�و�ن ا�جام��
ا�جامعية وأنظمة الدراسة إعافة إ�� آليات عمان جودة الت�و�ن ا�جام�� املنصوص عل��ا �� اطار 

ومّكنت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص �عّلقت بالت�و�ن . القانو�ي املنّظم للتعليم العا��
 .ا�جام�� و�آليات عمان جودته

 

 اـتكو�ن ا�جام��  -أ 

 

م الت�و�ن ا�جام�� وفق نظام الدراسة إمد �� إطار عروض ت�و�ن صلب املؤسسات  ُيَنظَّ
. ا�جامعية وتحت إشراف ا�جامعات والوزارة امل�ّلفة بالتعليم العا�� و�تعّهد به إطار تدريس جام��

لشهادات العلمية وتخضع املؤسسات ا�جامعية إ�� مجموعة من اجراءات قصد تأهيلها إلسناد ا
 .�شرف عل��ا املصا�ح املركز�ة للوزارة

 

وقد تّم الوقوف ع�� نقائص �عّلقت بإطار التدريس ا�جام�� القار و�البنية اساسية 
ا�جامعية و�تأهيل املؤسسات ا�جامعية إلسناد الشهادات الوطنية �� اجازة صلب نظام إمد و�الت�و�ن 

 .�� إطار هذه الشهادات

 

 اـتدري  ا�جام�� اـقارإطار  -1

 

�شمل إطار التدريس القاّر للوزارة امل�ّلفة بالتعليم العا�� أسال�ا مختلفة يمّثل سلك 
           من جملة اساتذة ا�جامعي�ن خالل الف��ة % 73املدرس�ن الباحث�ن أهّمها حيث يمثل معّدل 

وُتنّظم دورات انتداب هذا السلك بمقت�ىى منشور صادر عن الوز�ر امل�ّلف بالتعليم . 2011-2013
كما ُتحّدد ا�خطط املزمع �سديدها �عنوان دورات انتداب بنفس  .العا�� يحّدد شروط ال���ح وآجاله

التدريس القاّر  و�لغ مجموع إطار . الصيغة انطالقا من ا�حاجيات املعلنة من قبل املؤسسات ا�جامعية
فيما بلغت اعتمادات التأج�� خالل نفس  2013أستاذا جامعيا خالل السنة املالية  17.797ما جملته 

 . د.م 383,126السنة ما قدره 

 

ع�� عرورة دعم إطار  2017-2008ونّصت اس��اتيجية تطو�ر التعليم العا�� والبحث للف��ة 
امعات الداخلية والفتية إعافة إ�� تكثيف الت�و�ن التدريس باملؤسسات ا�جامعية وال سيما با�ج
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وقد بّينت اعمال الرقابية نقائص �عّلقت بانتداب وتوزيع إطار . البيداغو�� إلطار التدريس ا�جام��
 .التدريس ا�جام�� القاّر و�ت�و�نه

 

�ن تبّ�ن أّن �سبة انتدابات املنجزة بالنسبة إ�� سلك املدرس ،فمقارنة با�خطط املفتوحة
 % 46و % 57ما جملته ع�� التوا��  2013و 2012و 2011الباحث�ن ناهزت �عنوان دورات انتداب 

0TP14F)أستاذا جامعيا 1491و 1878و 2282تباعا ( % 44و

(1)
P0T . 60و % 23وتراوحت هذه النسبة ب�ن % 

بالنسبة إ�� رتب�ي مساعد  % 72و % 41و��ن  �ي أستاذ محاعر وأستاذ �عليم عالبالنسبة إ�� رتب
 . وأستاذ مساعد

 

 بالنسبة إ�� رتبة مساعد خاصةو�شمل اختصاصات ال�ي ��ّجل �سبا متدّنية لالنتداب 
انقل��ية وايطالية فيما �شمل واختصاصات الشب�ات اعالمية والتعم�� والفنون وا�حرف واملانية 

ولم تتجاوز هذه النسبة . العر�يةو ختصا�ىي اعالمية ابالنسبة إ�� رتبة أستاذ �عليم عال با�خصوص 
اختصا�ىي  �� % 11مساعد فيما بلغت �� رتبة  2013وايطالية �� دورة  اختصا�ىي املانية��  % 5

خالل نفس  كما لم يتّم . بالنسبة إ�� رتبة أستاذ �عليم عال 2013و 2011�� دور�ي اعالمية والعر�ية 
�� اختصاصات اسبانية وعلوم النقل إ�� رتبة مساعد انتداب أي م��ّ�ح دورات انتداب 

�� اختصاصات انقل��ية وإدارة اعمال وعلوم أي م���ح إ�� رتبة أستاذ �عليم عال واللوجستيك و 
 .اخبار والر�اعيات التطبيقية وهندسة الطاقة

 

ورات انتداب للف��ة ولوحظ عدم توّفر تر�حات بالنسبة إ�� خطط تّم فتحها خالل د
بالنسبة إ�� رتب�ي مساعد وأستاذ �عليم خطة  12وخطط  8وخطة  15بلغت ع�� التوا��  2011-2013

اختصاصات الروسية والصينية وال��كية بالنسبة إ�� رتبة مساعد ب خاصةهذه الوععية  �عّلقتو . عال
عية واعالمية �� التصرف وعلوم واختصاصات انقل��ية واسبانية وعلم اجتماع والهندسة الصنا

 . الشغل وا�جغرافيا والبيوف��ياء والطرق الكمية والتعم�� بالنسبة إ�� رتبة أستاذ �عليم عال

 

�سبة انتداب  ععفوتبّ�ن من خالل فحص عّينة من ملفات امل���ح�ن لرتبة مساعد أّن 
�عود أساسا إ�� عدم تقّدم أعمال امل���ح�ن �� أطروحات الدكتوراه إعافة إ�� عدم امتالك البعض 

 .   م��م للمفاهيم النظر�ة املتعلقة باالختصاص وملن�جية البحث ولقدرات التواصل الشفا��

 

توزيع إطار التدريس ا�جام�� من سلك املدرس�ن �� توازن العدم  لوحظومن جهة أخرى، 
من . الباحث�ن ع�� ا�جامعات وخاصة الفتّية م��ا ع�� غرار جامعات الق��وان وجندو�ة وقا�س وقفصة

0TP15F"ب"و" أ"�سبة اساتذة ا�جامعي�ن صنفي  ال تتجاوز  ذلك

(2)
P0T  ذه ا�جامعات مجتمعة خالل السنة��

                                                           
(1)
 .2014دود ماي انتدابات املنجزة إ�� ح 2013تخص ارقام املتعلقة �سنة  
(2)
 .رتب�ي مساعد وأستاذ مساعد" ب"رتب�ي أستاذ محاعر وأستاذ �عليم عا�� فيما �شمل صنف " أ"�شمل صنف  
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من مجموع �ّل صنف فيما تحظى جامعات تو�س  % 25و % 6ع�� التوا��  2014-2013ا�جامعية 
. % 74و % 92وتو�س املنار وقرطاج واملنست�� وصفاقس وسوسة ومنو�ة مجتمعة ع�� التوا�� بنسب�ي 

بجامعات الق��وان وجندو�ة وقا�س وقفصة مجتمعة " أ"�سبة اساتذة ا�جامعي�ن صنف  بقيتكما 
 ). % 8(دون النسبة املتوفرة بجامعة منو�ة ) % 6(

 

وال تمّكن هذه الوععية من سّد حاجيات املؤسسات ا�جامعية من إطار التدريس ا�جام�� 
توزيع إطار التدريس  ��كما أّن عدم التوازن . بالكيفية املطلو�ة�� مختلف اختصاصات العلمية القار 

ا�جامعات املوجودة باملناطق الداخلية من شأنه أن يؤثر سلبا ع�� جودة  ع��" أ"وال سيما من صنف 
 .الت�و�ن

 

 1993لسنة  1825أّما �� خصوص ت�و�ن إطار التدريس ا�جام�� القاّر، فقد نّص امر عدد 
واملتعلق بضبط النظام اسا�ىي ا�خاص �سلك املدرس�ن الباحث�ن التا�ع�ن  1993سبتم��  6املؤرخ �� 

ت كما تّم تنقيحه ع�� أن يضطلع أساتذة التعليم العا�� واساتذة املحاعرون بتأط�� ل�جامعا
واملتعّلق بضبط  2008نوفم��  25كما اقت�ىى قرار الوز�ر امل�ّلف بالتعليم العا�� املؤرخ �� . املساعدين

 د إ�� حلقاتمشاركة املدرس�ن ا�جدد �� الت�و�ن البيداغو�� أن يخضع املنتدبون ا�جدد �� رتبة مساع

من  % 37إّال أّنه ال يتّم دائما تأم�ن دورات تأط�� وت�و�ن لفائدة املعني�ن حيث أّن . ت�و�ن بيداغو��
من أساتذة التعليم العا�� واساتذة املحاعر�ن املستجو��ن �� إطار  % 73املؤسسات ا�جامعية و

0TP16Fاستبيان حول منظومة الت�و�ن ا�جام��

(1)
P0T من  % 26كما أفاد . أقَروا �عدم �عّهدهم ��ذا الت�و�ن

أّما بالنسبة إ�� املساعدين املستجو��ن . املساعدين املستجو��ن �عدم انتفاعهم بمثل هذه الدورات
فقد أفاد البعض م��م بأّن دورات الت�و�ن املعنية شملت ) % 74(الذين أقّروا بانتفاعهم بت�و�ن 

 .خصوصيات البيداغوجية والعلمية لالختصاصات العلمية ال�ي يدّرسو��امحاور عامة دون اعتبار ا�
 

 2012وقد أشارت ال�جنة الوطنية إلصالح التعليم العا�� والبحث العل�ي املحدثة �� أوت 
إهمال الت�و�ن "تحت إشراف الوز�ر امل�ّلف بالتعليم العا�� واملت�ّونة من أساتذة جامعي�ن إ�� 

عض املبادرات الظرفية ال�ي �ستغل ف��ا �عض مؤسسات التعليم العا�� والبحث البيداغو�� باستنناء �
 ".زائر�ن لتنظيم ندوات أو محاعرات حول أحد أ�عاد البيداغوجيا ا�جامعيةالساتذة ا مرور �عض 

 

وال �ساعد هذه الوععية ع�� اعداد ا�جّيد للمنتدب�ن ا�ُجدد ملمارسة مهن��م، علما بأّن 
نفس اخالالت إ��  2007�� تقر�رها الثالث والعشر�ن الصادر خالل سنة  أشارتدائرة املحاسبات قد 

ي هذه ول�ن �عّهدت الوزارة آنذاك بتفاد. �� مجال الت�و�ن البيداغو�� إلطار التدريس ا�جام��
طار ملا ا  هذا يتطّلب مز�د ا�حرص ع�� تدعيم ت�و�ن استمرار وجود هذه اخالالتأّن  اخالالت إالّ 

 .باملهنة إملامهمن تأث�� ع�� حسن  ذلكل

                                                           
(1)

 .مساعدا 60أستاذ �عليم عا�� وأستاذ محاعر و 60مؤسسة جامعية و 45جامعات و 4خَص استبيان حول منظومة الت�و�ن ا�جام�� عّينة شملت   
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 اـبنية اساسّية ا�جامعّية -2

 

و��دف تحس�ن ظروف . تمّثل البنية اساسّية أحد عناصر منظومة الت�و�ن ا�جام��
توجيه مشاريع البنية اساسية نحو بناء مقّرات للمؤسسات ا�جامعية املتسّوغة لبنايات  تّم  ،التدريس

كما تّم توجيه هذه . طاقة استيعاب القصوى أو تجاوزت املؤسسات ال�ي بلغت مقرات وتوسعة 
وتجديد وتدعيم  ،تدهور البناياتاكتظاظ و صيانة �عض املؤسسات ا�جامعية ال�ي �ش�و  املشاريع إ��

اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص ومّكنت . التجه��ات العلمية �عدد من املؤسسات ا�جامعية
ا حال دون البعض اخر مّم  والتخّ�� عن�� اجال املحّددة  �عض هذه املشاريع�عدم إنجاز  تتعّلق

 . �ذه املؤسساتللتدريس �توف�� الظروف املالئمة للس�� العادي 

 

 2013-2009بم��انية التنمية للسنوات  تخصيصهاال�ي تم استثمارات املباشرة فقد بلغت 

 .د.م 174د و.م 80د و.م 280بناء وتوسعة املؤسسات ا�جامعية و��يئ��ا وتجه��ها ما يناهز ع�� التوا�� ل
 .خالل الف��ة املذ�ورة % 77و % 87و % 64ع�� التوا��  بلغتنسبة ب هذه اعتمادات وتم اس��الك

د بالنسبة إ�� مشاريع بناء .م 11د و.م 97وتبلغ النفقات املنجزة ع�� موارد خارجية موّظفة ع�� التوا�� 
و�ذلك . د.م 33د و.م 131وتوسعة املؤسسات ا�جامعية وتجه��ها مقابل اعتمادات مرصودة بقيمة 

املشاريع  و�� �سب �عكس �عّ�� إنجاز العديد من % 32و % 74�� حدود  هااس��الك ت�ون �سبة
 .امل��مجة

 

           بمبلغ 2006جو�لية  18وأبرمت الدولة التو�سية مع البنك الدو�� إتفاقية قرض بتار�خ 

0TP17Fمليون أورو ملّدة خمس سنوات 61,3

(1)
P0T ��0وذلك إلنجاز مشروع دعم إصالح منظومة التعليم العاTP18F

(2)
P0T 

)PARES II .(طالب من  13.000استيعاب بما قدره  توسيع طاقةإ�� امل�ّون اّول من املشروع  و��دف
 .مؤسسات جامعية وتجه��ها 10خالل برمجة إحداث 

 

مما  هم�ّوناتتتمّكن الوزارة من إنجاز �افة  ملموسا حيث لم�عّ��ا  املذ�ور  شهد املشروعو 
 2013رفض البنك الدو�� �� سبتم��  أمام) د.م 29,4(من قيمة القرض  % 21حوا�� أّدى إ�� إلغاء 

و�سّبب التأخ�� �� إنجاز �عض املشاريع وإلغاء البعض اخر �� عدم ال��فيع . تمديد آجال غلق اتفاقية
 ��و�عّطل انطالق الدروس باملؤّسسات املعنّية، حيث تقّرر الفضاءات ا�جامعية �� طاقة استيعاب 

0TP19Fمؤسسات جامعية 4إلغاء إحداث  2011سنة 

(3)
P0T . كما تّمت مراجعة الهدف املتعلق بتوسيع طاقة

                                                           
(1)

 .2014جوان  15إ�� غاية  2011د�سم��  22بتار�خ  01�� آجال القرض بمقت�ىى امل�حق عدد  تّم التمديد  
(2)

�عص�� منظومة التعليم العا�� ع�� ) 2(�عز�ز طاقة استيعاب مؤسسات التعليم العا�� و ) 1(م�ونات و��  3�شمل برنام  دعم إصالح التعليم العا��   
 .تحس�ن جودة التعليم العا��) 3(استقاللية مؤسسات التعليم العا�� و�عز�ز آليات عمان ا�جودة وتقو�ة 

(3)
 .املعهد العا�� للموسيقى بصفاقس واملعهد العا�� ملهن الر�اعة واملعهدين العالي�ن للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصر�ن و�منو�ة  
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0TP20Fطالب 6.500حدود  لتخفيضه إ��استيعاب 

(1)
P0T  سبب التأخ�� ��  وذلك طالب 13.000عوعا عن�

 . سنوات وعسبب طول إجراءات طلبات العروض 3انطالق املشاريع الذي ناهز 

 

 6، لوحظ تأخ�� �� استكمال إنجاز ثالثة مشاريع من ب�ن 2014 فإ�� موّ�� شهر جو�لية
مشاريع م��مجة و�� املعهد العا�� للدراسات التطبيقية �� ا�سانيات بزغوان واملعهد العا�� للفنون 

التأخ�� امل�ّجل أفادت الوزارة بأّن و . وا�حرف بتطاو�ن واملعهد العا�� للدراسات التكنولوجّية بتطاو�ن
وأّدت هذه الوععّية  .نقص �� اليد العاملة املختّصة و�� مواد البناء وتقاعس املقاوالت أحياناإ��  يرجع

بالنسبة إ�� املعهد العا�� للدراسات التطبيقية �� ا�سانيات بزغوان إ�� قبول اشغال جزئيا والشروع 
استغالل �عض ��  الشروع إ��نفس الوععية أّدت و . 2013شهر سبتم��  من بداية ه�� استغالل
 . املعهد العا�� للدراسات التكنولوجّية بتطاو�ن مع تواصل إنجاز املشروعبالفضاءات 

 

حيث تّم توف��  ��اتأخ�� إقتنا ُ�ّجلأّما �� ما يتعّلق بالتجه��ات البيداغوجية والعلمية، فقد 
العلوم ومدارس �ّليات و من هذه التجه��ات لفائدة املؤسسات ا�جامعّية املزمع إحدا��ا  فقط جزء

. لم �ساعد ع�� تأم�ن الس�� العادي للدروسمما  عاهد التحض��ية ملدارس املهندس�ناملهندس�ن وامل

 2012ال�ي انطلقت �� بداية سنة تأخ�� �� إبرام صفقات التجه��ات ال إ�� أساساامل�ّجل و�رجع التأخ�� 
يات اقتناء لدى املصا�ح املركز�ة ترك�� جانب هاّم من عملإ�� طول إجراءات طلبات العروض و إ�� و 

�إلغاء اقتناء �عض و تقديراته بمراجعة البنك الدو�� قيام وأّدى التأخ�� امل�ّجل إ�� . للوزارة
0TP21Fالتجه��ات

(2)
P0T  و�ذكر . 2014جوان منتصف �� تنتىي اتفاقية القرض  خاصة وأّن د .م 11,4ناهزت قيم��ا

0TP22Fب�ن طلبات العروض من

(3)
P0T  ومعّدات سمعّية بصرّ�ة  تلك املتعلقة باقتناء معّدات علمية إلغاسهاال�ي تّم

وقد اعطّرت الوزارة أمام هذا . و��خ ومخابر لغات لفائدة عدد من ال�ليات واملعاهد واملدارس العليا
التأخ�� املتواصل �� انجاز إ�� مواصلة اقتناء التجه��ات املعنية ع�� حساب املوارد العاّمة مل��انية 

 .وعا عن اجزاء امللغاة من قرض البنك الدو��الدولة ع
 

تأهيل مؤسسات اـتعليم اـعا�� واـبحث إلسناد اـشهادات اـوطنية ��  -3
 اجازة صلب نظام إمد

 

إ�� رئيس �عد استشارة املجلس العل�ي ُيقّدم ملف التأهيل من قبل املؤسسة ا�جامعية 
بالتعليم العا�� �عد مداولة مجلس  الوز�ر امل�لفإل��ا بالنظر الذي يحيله إ��  ا�جامعة الراجعة

ع�� مجلس ا�جامعات للتأهيل �عد تقييمه من قبل ملف التأهيل �� مرحلة الحقة ُيعرض و  .ا�جامعة

                                                           
(1)

   .باعتبار املبيت واملطعم ا�جامعي�ن  
(2)

دة امللغاة �� التجه��ات اعالمّية لفائدة املعهد العا�� للفنون وا�حرف بقا�س والتجه��ات اعالمّية والعلمية وتجه��ات املخابر لفائ تتمّثل التجه��ات  
 .ناملعهد العا�� للفنون وا�حرف بتطاو�ن و�ّل التجه��ات املتعلقة بمشروع إحداث املعهد العا�� للدراسات التطبيقية �� ا�سانيات بزغوا

(3)
 .طلب عروض تتعّلق باقتناء التجه��ات 11بلغ عدد طلبات العروض امللغاة   
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قابلة للتجديد وُتدرج الشهادات  وُ�منح التأهيل ملّدة أرعع سنوات .ال�جان القطاعية الوطنية املختصة
و�مكن أن . جيه ا�جام�� الصادر سنو�ا عن الوزارة امل�لفة بالتعليم العا��العلمية املؤهلة �� دليل التو 

. �شمل ملفات التأهيل إجازة جديدة أو ملفات �عديل أو حذف أو إعادة تأهيل إجازة تّم تأهيلها سابقا

 62ما جملته  2014-2013 وقد ناهزت مشاريع اجازات املقّدمة للتأهيل �عنوان السنة ا�جامعية
وقد مّكنت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص �عّلقت . إجازة م��ا 42إجازة تّم تأهيل مشروع 

 .بمن�جية دراسة ملفات التأهيل

 

املن�جية املعتمدة أساسا �� دراسة مستندية تتمّثل فبخصوص تأهيل اجازات ا�جديدة، 
ال تمّكن من عمان �ّحة �جية غ�� أّن هذه املن. للملّفات املقدمةمن قبل �جان التأهيل املختصة 

فيما يتعّلق بإطار التدريس والتجه��ات  خاّصةاملعطيات املضّمنة بمطالب التأهيل بصفة قطعية 
واملعدات البيداغوجية املتوّفرة ع�� مستوى املؤسسات ا�جامعية �� ظّل غياب متا�عة ميدانية لهذه 

يومن شأن . املؤسسات ا�جامعية إم�انية عدم تفعيل الشهادات املؤهلة من  ؤّدي إ��يأن  هذا التم�ىّ
من اجازات التطبيقية �� إطار البناء  % 22بالنسبة إ��  فعال قبل املؤسسات ا�جامعية وهو ما تّم 

من املؤسسات ا�جامعية  % 11كما تبّ�ن أّن . 2011-2010املش��ك املؤهلة خالل السنة ا�جامعية 
وقد أرجعت هذه اخ��ة ذلك . 2013-2011املستجو�ة لم تفّعل �ّل اجازات املؤهلة خالل الف��ة 

 . والوسائل املادية الالزمة ال�ا�� أساسا إ�� عدم توّفر إطار التدريس

 

 اقتضت فقدأّما بخصوص ملّفات إعادة تأهيل اجازات املؤهلة سابقا أو �عديلها أو حذفها، 
مناش�� اعداد للعودة ا�جامعية املذ�ورة آنفا �عم�� جذاذة تقييم لدجازة موعوع طلب التأهيل من 

وّفر الضمانات ال�افية يال  ا اجراءهذ اعتماد إّال أّن . قبل املؤسسة ا�جامعية وا�جامعة املعنية
الذي يتعّهد بتقييم اجازة ال�ي مطلب التأهيل هو  الصادر عنهملوعوعية التقييم ال سيما وأّن الهي�ل 

عدم استكمال ترك�� الهيا�ل املعنية بتقييم الت�و�ن ا�جام�� وال�ي من املف��ض  و�ضاف إ�� ذلك. يؤم��ا
 .     أن تتعّهد ��ذه التقييمات

 

وحسب اهمية وقد اعت�� املستجو�ون أّن اش�اليات املرتبطة بمسار التأهيل تتمّثل أساسا 
ونقص الوسائل  )من املؤسسات ا�جامعية % 42بالنسبة إ�� جّل ا�جامعات و( التدريس �� نقص إطار 

من املؤسسات  % 42ومن ا�جامعات  % 75( املادية من تجه��ات بيداغوجية ومعدات وفضاءات تدريس
كما أشارت �عض املؤسسات ا�جامعية إ�� �عقيد وطول اجراءات وقصر اجال ومن�جية . )ا�جامعية

كما أشار املستجو�ون إ�� عدم وعوح توّجهات الوزارة . ال�جانو دراسة امللفات ع�� مستوى ا�جامعات 
ملق��حة فة بالتعليم العا�� فيما يتعّلق �عروض الت�و�ن ال�ي يتّم ع�� أساسها عبط الشهادات اامل�لّ 

للتأهيل وإ�� غياب قاعدة معطيات حول حاجيات سوق الشغل الفعلية من اختصاصات وا�خ��ات 



334 

 

 

 

�� املؤسسات ا�جامعية املوجودة با�جهات  خاصةإعافة إ�� عدم استقرار إطار التدريس ا�جام�� 
 .الداخلية

 

 اـتكو�ن �� إطار اـشهادة اـوطنية ـإلجازة صلب نظام إمد -4

 

الشهادة الوطنية لدجازة صلب نظام إمد �� إطار عروض ت�و�ن �� صيغة �� ُينّظم الت�و�ن 
ويستند نظام الت�و�ن إ�� جملة من . شهادات تطبيقية وأساسية تتعهد ��ا املؤسسات ا�جامعية

مجمل الوحدات التعليمية ال�ي ت�ّون مسلكه الدرا�ىي  ��القواعد يتّم من خاللها تقييم الطالب 
وُيعتمد �� . ع�� اجازة هتحّصلوى املوا�� إ�� ح�ن ّكنه من ارتقاء من مستوى �علي�ي إ�� املستوتم

املرّكزة ب�ّل من املصا�ح املركز�ة " سليمة"عالمية ا نظومة املالتصّرف �� مجمل هذه القواعد ع�� 
 .بالوزارة امل�ّلفة بالتعليم العا�� و�ا�جامعات و�املؤسسات ا�جامعية

 

بّينت اعمال الرقابية نقائص �عّلقت باإلطار القانو�ي وال��تي�ي لنظام إمد وععروض وقد 
الت�و�ن و�قواعد التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لدجازة و�منظومة التصرف �� اجازة 

 ".سليمة"واملاجست�� 

 

 اطار اـقانو�ي واـ��تي�ي ـنظام إمد -1.4

 

           إمد صلب منظومة الت�و�ن ا�جام�� منذ السنة ا�جامعيةتّم ترك�� نظام الدراسة 

0TP23Fأّن مجمل النصوص القانونية وال��تيبية ال�ي تنّظمه إالّ  2006-2007

(1)
P0T  فضال عن املذكرة اطار�ة

0TP24Fودليل اجراءات ا�خاص�ن به

(2)
P0T  هذه  التأخ�� �� صدور وإعافة إ�� . 2008لم تصدر إال ابتداء من سنة

تضّمنت أح�اما بيداغوجية تتعّلق بنظام الدراسة و�قواعد تقييم وارتقاء الطلبة تدخل فقد النصوص 
 2012أفر�ل  4وقد تَمت اشارة عمن أعمال مجلس ا�جامعات املؤرخ �� . حَ�� التنفيذ بصفة رجعية

 .اح�امإ�� صعو�ة تطبيق هذه 

 

��ك�� نظام إمد صلب منظومة الت�و�ن ا�جام�� عدم استعداد ا�جيد لويعكس هذا التم�ىي 
ع�� مستوى املصا�ح املركز�ة للوزارة امل�ّلفة بالتعليم العا�� وا�جامعات واملؤسسات ا�جامعية وإطار 

                                                           
 2008سبتم��  22املؤرخ ��  2008لسنة  3123واملتعلق بالتعليم العا�� وامر عدد  2008فيفري  25املؤرخ ��  2008لسنة  19تباعا القانون عدد  (1)

التحصيل ع�� الشهادة الوطنية لدجازة �� مختلف مجاالت الت�و�ن واملواد واملسالك والتخصصات واملتعلق بضبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط 
واملتعلق بضبط دليل اجراءات املوحد لنظام  2009جوان  30�� نظام أمد إعافة إ�� قرار وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي والتكنولوجيا املؤرخ �� 

م وارتقاء �� الشهادة الوطنية لدجازة �� مختلف مجاالت الت�و�ن واملواد واملسالك والتخصصات �� نظام إمد كما تم ارصدة والقواعد العامة للتقيي
 .تنقيحها

د املعّدين � نظام إمتباعا املذكرة اطار�ة العتماد إمد ودليل اجراءات ا�خاص بتطبيق القواعد العامة للتقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لدجازة � (2)
 .2012ود�سم��  2008من قبل الوزارة امل�لفة بالتعليم العا�� الصادر�ن خالل شهري جانفي 
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أعمال ال�جنة الوطنية إلصالح التعليم العا�� والبحث ذلك أَكدت  وقد. التدريس ا�جام�� والطلبة
غياب اس��اتيجية وا�حة ومالئمة إلصالح منظومة التعليم "إ�� أّن العل�ي سالفة الذكر ال�ي أشارت 

العا�� أّدى إ�� اختصار مشروع نظام إمد �� مرحلة ارساء دون غ��ها من املراحل القبلية أو البعدية 
حيث شاب إرساء نظام إمد �� تو�س جملة من النقائص ع�� املستوى اس��اتي�� والتشري�� 

كما أّكدت التقييمات اولية لطر�قة اعتماد منظومة إمد وفقا ألعمال ". ��والتنظي�ي والبيداغو 
صبغ��ا املتسّرعة وغياب اعداد العل�ي واملتأ�ي إلصالح هيك�� من هذا ا�حجم "ال�جنة املذ�ورة ع�� 

وذلك سواء من حيث توف�� ام�انيات املادية من معدات �عليمية وتجه��ات إدار�ة، أو من حيث تأهيل 
 ". املوارد البشر�ة ملصاحبة املنظومة

 

 عروض اـتكو�ن �� اـشهادة اـوطنية ـإلجازة -2.4

 

واملتعلق بضبط اطار العام  2008سبتم��  22املؤرخ ��  2008لسنة  3123ينّص امر عدد 
لنظام الدراسة وشروط التحصيل ع�� الشهادة الوطنية لدجازة �� مختلف مجاالت الت�و�ن واملواد 

سالك والتخّصصات �� نظام إمد كما تّم تنقيحه ع�� أّنه يتعّ�ن ع�� املؤسسات ا�جامعية توف�� وامل
عروض ت�و�ن تتيح توجيه ثل�ي الطلبة ع�� اقّل نحو املسالك التطبيقية والثلث اخر نحو املسالك 

 . اساسية

 

املخصصة للمسالك بّ�ن أّنه لم يتّم دائما اح��ام هذه النسب حيث تراوحت النسبة تو 
 2011-2010مؤسسة جامعية خالل السنة ا�جامعية  51بالنسبة إ��  % 100و % 40  اساسية ب�ن

-2011للف��ة  املتعلقت�ن خالل السنت�ن ا�جامعيت�ن مؤسسة 56بالنسبة إ��  % 100و % 36و��ن 

ولم تتوّفر . بنظام إمدمن مجموع املؤسسات ا�جامعية املعنية  % 34و % 31، وهو ما يمّثل تباعا 2013
املعاهد العليا للر�اعة وال��بية البدنية بال�اف وصفاقس وقفصة واملعهد العا�� للموسيقى  ب�ّل من

             واملسرح بال�اف واملعاهد العليا للموسيقى �سوسة وصفاقس أي إجازة تطبيقية خالل السنة ا�جامعية

2012-2013. 

 

الطلبة امل�ّجل�ن �� اجازات اساسية مقارنة بمجموع  ونت  عن هذه الوععية أّن �سبة
، إذ تراوحت هذه النسبة 2013-2010الطلبة امل�جل�ن تجاوزت الثلث خالل السنوات ا�جامعية للف��ة 

 . بالنسبة إ�� ما يفوق ثل�ي املؤسسات ا�جامعية املعنية بنظام إمد % 100و % 35ب�ن 

 

 اـشهادة اـوطنية ـإلجازةقواعد اـتقييم وارتقاء ��  -3.4

 

ا�خاعع إ�� أح�ام  �� الشهادة الوطنية لدجازة صلب نظام إمديرتكز نظام التقييم وارتقاء 
سالفي  2009جوان  30وقرار الوز�ر امل�ّلف بالتعليم العا�� املؤرخ ��  2008لسنة  3123امر عدد 
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سداسيات  6سنوات موّزعة ع��  3اعتماد مدة خاّصة  من عم��االذكر ع�� جملة من القواعد 
أسبوعا من الدروس ع��  14يضّم �ل سدا�ىي م��ا ع�� أن للتحصل ع�� الشهادة الوطنية لدجازة 

و�قوم تدّرج الطالب وارتقاسه �� مختلف . رصيدا 30وحدات �عليمية يقابلها  6و 5�شمل ب�ن أن اقّل و 
 .تعليمية واكتساب ال��ائي ألرصد��امسالك الشهادة الوطنية لدجازة ع�� تقييم الوحدات ال

 

وقد اعت�� إطار التدريس ا�جام�� املستجوب أّن نظام التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية 
وال ) من املستجو��ن % 40(لدجازة صلب نظام إمد غ�� مب�ي ع�� معاي�� تقييم وا�حة وسهلة التطبيق 

وللمهارات ) % 67(التطبيقية املّتصلة بمجال �عّلمه يمّكن من تقييم مدى اكتساب الطالب للمعارف 
من نظام التقييم وارتقاء املذ�ور كما ال يمّكن  .)% 78(والشفا�� ) % 40(املتصلة بالتواصل الكتاعي 

وال من عمان املعادلة ب�ن الشهادة العلمية ) % 47(تثم�ن الت�و�ن التطبيقي الذي يتلقاه الطالب 
من املؤسسات  % 32من ا�جامعات و % 25اش�اليات من قبل هذه �ت نفس وأث�). % 27(ومحتواها 

 .ا�جامعية املستجو�ة

 

ن إ�� التأث�� السل�ي العتماد صيغ�ي أفضل العددين و املستجو� أشار وإعافة إ�� ذلك، 
. صيغة ارتقاء باإلمهال ع�� املستوى العل�ي للطلبةو والر�ط والت�امل ب�ن أعداد الوحدات التعليمية 

 الوفاءهذا النظام ع�� غرار  عناصر املؤسسات ا�جامعية بتطبيق  إل��امكما تّم التعّرض إ�� صعو�ة 
واق��ح املستجو�ون مراجعة ال��ام  . بالعدد اد�ى املطلوب من الفروض ا�حضور�ة وال��بصات

ز�د مالءمة الضوارب وارصدة املسندة إ�� الوحدات التعليمية الدراسية النظر�ة والتطبيقية وم
لطبيعة اجازة و�عميم التقييم ع�� جميع املواد امل�ّونة للوحدة التعليمية وإيالء التواصل الكتاعي 

 .والشفا�� عناية خاصة

 

� وقد أشارت أعمال ال�جنة الوطنية إلصالح التعليم العا�� والبحث العل�ي سالفة الذكر إ�
ازدواجية أنظمة التقييم "جملة من النقائص البيداغوجية ع�� مستوى منظومة إمد وذلك ع�� غرار 

ال�ي تجمع ب�ن ارصدة واملعدالت السنو�ة والت�خم �� ساعات التدريس ع�� حساب الت�و�ن الذا�ي 
ا�ىي للطلبة والت�خم �� عدد امتحانات واوقات املخصصة لها وصعو�ة تطبيق النظام السد

وععف تنمية املهارات �� برام  الت�و�ن وحشوها بوحدات وعناصر ال عالقة لها باالختصاص وتكريس 
 ". نظام تقييم يتجا�� مع جودة الت�و�ن

 

ومن جهة أخرى، بّينت اعمال الرقابية عدم �عّهد مصا�ح الوزارة امل�ّلفة باإلعالم والت�و�ن 
حول نظام التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لدجازة صلب نظام إمد لفائدة عمداء ومديري 

                    نظام خالل السنة ا�جامعيةهذا الاملؤسسات ا�جامعية وإطار التدريس عند انطالق ترك�� 

 3�عد أك�� من أي  2010�� سنة  إالّ �� هذا الغرض القيام ببعض اعمال  لم يتمو . 2006-2007
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لفائدة ، واقتصرت ع�� �عض اللقاءات اعالمية ودورة ت�و�ن موّسعة بهسنوات من انطالق العمل 
 لم يتّم إالّ و . 2010ري جانفي وجوان خالل الف��ة املمتدة ب�ن شه تّم القيام ��ادار��ن ا  �عض اعوان

تنظيم دورات ت�و�نية حول منظومة إمد لفائدة إطار التدريس ا�جام�� ، 2013و 2012سن�ي  ��
وقد انتفع . تدقيق مسالك الت�و�ن ا�جام��و�اإلطار القانو�ي وال��تي�ي والهيك�� ملنظومة إمد ب �عّلقت

 .د.أ 58,902اعتمادات قدرها أستاذا جامعيا و� 65 ��ذه الدورات الت�و�نية
 

 "سليمة"منظومة اـتصرف �� اجازة واملاجست��  -4.4

 

يرتكز نظام التقييم العام وارتقاء �� الشهادة الوطنية لدجازة صلب نظام إمد ع�� منظومة 
م�ّونات �شمل  3تتضّمن ) تطبيقة واب(و�� منظومة إعالمية للتصرف �� اجازة واملاجست��  "سليمة"

وقد بّينت اعمال الرقابية . التصرف �� املسالك البيداغوجية و�� الشؤون الطالبية و�� امتحانات
 .وهي�ل��ا واستعمالها "سليمة"نقائص ع�� مستوى ترك�� منظومة 

 

صدور  وععد ،2005تّم الشروع �� تطو�رها منذ سنة فقد ة، فبخصوص ترك�� املنظوم
وانطلقت املؤسسات ا�جامعية  ��اتّمت إعادة هي�ل ،نظام إمدب املتعّلقةالنصوص القانونية وال��تيبية 

 .2009سنة  �� اعتمادها تدر�جيا منذ

 

العلمية الذي ال تتضّمن م�حق الشهادة قد تبّ�ن أّ��ا أّما فيما يتعّلق ��ي�لة املنظومة، ف
�شمل معلومات وصفية للمعارف واملهارات والكفاءات ال�ي اكتس��ا الطالب طوال �عليمه العا�� مع 

خاصة غ�� تطبيقة  استخراج هذه املعطيات باعتمادحاليا  و�تّم  .إبراز خصوصية مساره ا�جام��
َتصلة بإعادة إدراج من تجّنب املخاطر امل هذه الوععية وال تمّكن ."سليمة"مندمجة صلب منظومة 

الفصل ب�ن مهاّم إدراج املعطيات  ات املعتمدة �� استغالل املنظومة مناجراء تمّكنكما ال . املعطيات
سالمة املعطيات املدرجة ��ا ع�� مستوى  ومن شأن ذلك أن ينعكس سلبا ع��عل��ا  واملصادقة

 . راقبة املستمرة وامتحاناتتلك املتعلقة بإدراج أعداد امل وخاصة م��ااملؤسسات ا�جامعية 

 

يتطّلب تخصيص وقت  "سليمة"وإعافة إ�� ذلك، و�النظر إ�� أّن التدّخل ع�� منظومة 
طلبات التدّخل �� أفضل اجال، فقد تبّ�ن أّن مصا�ح إدارة لوموارد �شر�ة للتمّكن من استجابة 

ا بأّنه تبّ�ن من خالل استبيان حول اعالمية ع�� املستوى املركزي تتعّهد بجميع هذه الطلبات، علم
عمن  "سليمة"من املؤسسات ا�جامعية ال�ي �ستعمل منظومة  % 94منظومة الت�و�ن ا�جام�� أّن 

قد توّجهت إ�� املصا�ح املركز�ة املعنية بالوزارة بتشّكيات أو بطلبات تدخل ) من العّينة % 74(العينة 
 . 2013-2011خالل الف��ة 
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املتوّفرة الوظائف  �ّل وتبّ�ن من جهة أخرى أّن �عض املؤسسات ا�جامعية ال �ستعمل 
�سب املؤسسات ا�جامعية ال�ي ال �ستعمل وظيفة ��جيل  تراوحتمن ذلك . "سليمة" بمنظومة

خالل الف��ة  % 96و %78صدار ورقات ا�حضور ا�خاصة باالمتحانات ب�ن إل  املخصصةالغيابات 
 % 26(من املؤسسات ا�جامعية املستجو�ة ال�ي ال �ستعمل هذه املنظومة  % 60 وأرجعت. 2011-2013

وأشار �عض . قدرته ع�� استعمالهاعدم ذلك أساسا إ�� نقص ت�و�ن اطار اداري و ) من العينة
عند استعمال  امل�ّجلالبطء إ�� إ�� صعو�ة استغالل املنظومة ع�� شبكة ان��نت و  املستجو��ن

 .�عض وظائفها ع�� غرار استخراج محاعر اعداد خالل مداوالت امتحانات ال��ائية

 

بخصوص  املشار إل��اوأفادت الوزارة امل�ّلفة بالتعليم العا�� فيما يتعلق بمختلف النقائص 
نظام التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لدجازة صلب نظام إمد بأّنه تّم تضم�ن اجراءات 

 .2025-2015املتعلقة ��ا عمن املخطط اس��اتي�� لدصالح  اصالحية

 

 آـيات ضمان جودة اـتكو�ن ا�جام�� -ب 

 

تمّثل عنصرا أساسيا �� منظومة م للتعليم العا�� ع�� أّن جودة الت�و�ن ينّص القانون املنظّ 
آليات أساسية لتحقيق اهداف املرسومة  نوع�� أّن التقييم وعمان ا�جودة يمّثال  التعليم العا��

ع�� عمان ا�جودة السهر ا�جامعة  تتوّ��أن ع�� نفس القانون  نّص كما . لقطاع التعليم العا��
ييم وعمان ا�جودة واعتماد إعافة إ�� �جنة أن ُتحدث هيئة وطنية للتقع�� باملؤسسات التا�عة لها و 

و�ّينت اعمال الرقابية نقائص �عّلقت بالهيئة الوطنية  .ل�جودة لدى �ّل جامعة ومؤسسة جامعية
 .و��جان ا�جودة) فيما ي�� الهيئة(للتقييم وعمان ا�جودة واعتماد 

 

القانون املتعلق  امألح�وُ�عت�� الهيئة مؤسسة عمومية ذات صبغة إدار�ة م�ّلفة وفقا 
وقد عبط امر عدد . بالتعليم العا�� بالسهر ع�� التقييم وعمان ا�جودة واعتماد بالتعليم العا��

وس��ها  هذه الهيئة غ�� أّن ترك�� . تركيب��ا وطرق �سي��ها 2012سبتم��  14املؤرخ ��  2012لسنة  1719
 .مختلفة حالت دون القيام بدورها بصفة فعالة شهدت صعو�اتومن�جية عملها 

 

ع�� أن يتّم إرساء نظام  2008فيفري  25ق بالتعليم العا�� املؤرخ �� فقد نّص القانون املتعلّ 
إال أّن الهيئة ما زالت إ�� . سنوات من تار�خ �شره 5التقييم وعمان ا�جودة واعتماد �� أجل ال يتجاوز 

د .أ 625بقيمة  2014وتّم رصد اعتمادات لفائد��ا �عنوان سنة . ل��ك���� طور ا 2014ماي شهر حدود 
لم و ). د.أ 100(من موارد خارجية موّظفة  % 16و) د.أ 525(من م��انية الدولة  % 84متأتية بنسبة 

0TP25F % 2املخّصصة لها �سبة اس��الك اعتمادات تتجاوز 

(1)
P0T  2014إ�� مو�� شهر ماي. 

                                                           
 .بما �ش�� إ�� تطَور هذه الوععية 2014لم تفد الهيئة �� إجاب��ا الواردة �� شهر نوفم��  (1)
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سالف  2012لسنة  1719ومن�جية عملها، فقد نّص امر عدد ا ع�� مستوى س�� الهيئة أّم 
�� إرساء نظام جودة ودليل إجراءات خاص ��ا و��  خاصةمهمة مجلس الهيئة تتمثل  الذكر ع�� أّن 

صياغة النظام الداخ�� للهيئة ومدّونة لقواعد السلوك و�� وعع برنام  للتقييم واعتماد يتوافق 
لم يتّم عبط  2014إ�� مو�� ماي و أّنه  إالّ . الوز�ر امل�لف بالتعليم العا�� واولو�ات املحّددة من قبل

تنظيم �عض الورشات ا�جهو�ة مع ا�جامعات  ع��أعمال الهيئة  واقتصرت. أي من هذه الوثائق
عداد دراست�ن حول التجارب العاملية الرائدة �� مجال التقييم إل وإصدار طلبات تقديم ترّ�حات 

 .لتعليم العا�� وحول التقييمات الوطنية املنجزة سابقا با�جامعة التو�سيةواعتماد �� ا

 

أن  وع�� صعيد آخر، وفيما يتعلق ب�جان ا�جودة، اقت�ىى القانون املتعلق بالتعليم العا��
تعّهد بإجراء التقييم الداخ�� ع�� أن تتو�� أن تإحدا��ا صلب ا�جامعات أو املؤسسات ا�جامعية و  يتّم 

. ا�جامعات واملؤسسات تقديم تقار�ر سنو�ة �� الغرض إ�� �ّل من الوز�ر امل�ّلف بالتعليم العا�� والهيئة

واملتعلق بتنظيم ا�جامعات ومؤسسات  2008أوت  4املؤرخ ��  2008لسنة  2716امر عدد كما نّص 
س��ها كما تّم تنقيحه ع�� أن تجتمع �جنة ا�جودة املحدثة صلب التعليم العا�� والبحث وقواعد 

�� املسائل املتعلقة باالرتقاء املستمر بجودة الت�و�ن والتصرف البيداغو�� خاصة ا�جامعة للنظر 
 .واداري واملا�� و�ضمان ا�جودة باملؤسسات التا�عة ل�جامعة

 

د منذ سنة .م 28,197وتّم �� إطار برنام  دعم إصالح التعليم العا�� سالف الذكر تخصيص 
ب��ك�� منظومات معلوماتية و�تحس�ن التصرف اداري واملا�� صلب خاصة لفائدة مشاريع تتعّلق  2006

افة ب� 2009سنة �� ا�جامعات واملؤسسات ا�جامعية ُعهد بالتصرف ف��ا إ�� �جان ا�جودة املحدثة 
أّما فيما يتعلق ب�جان ا�جودة املف��ض إحدا��ا . ا�جامعات و�اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

أّن مصا�ح الوزارة امل�ّلفة بالتعليم العا�� وكذلك الهيئة ال تملك فقد تبّ�ن  .صلب املؤسسات ا�جامعية
 .بخصوص أ�شط��ا و أمعطيات حول إحدا��ا  أية

 

جودة وذلك أساسا ا� �جانسات ا�جامعية املستجو�ة أّ��ا لم تحدث من املؤس % 53و�ّينت 
وعدم توّفر املوارد البشر�ة واملالية ) % 26(�سبب غياب معطيات حول كيفية إحدا��ا ومن�جية عملها 

املؤسسات ا�جامعية من  % 63ا�جامعات وإ��  من % 75 كما تبّ�ن بالنسبة إ��). % 21(الالزمة لس��ها 
 . موارد ماليةأية م تخّصص لفائدة �جا��ا ل أّ��ا جودةا�املستجو�ة ال�ي أحدثت �جان 
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III- ��دعم �شغيلية خر��� اـتعليم اـعا 

 

املنظم للتعليم العا�� سالف الذكر إ�� دعم �شغيلية  2008لسنة  19��دف القانون عدد 
ا�خّر�ج�ن �� نطاق الشراكة مع املحيط اقتصادي وذلك من خالل التأسيس لنظام ت�و��ي ��دف إ�� 

اطار العام  وتّم عبط .توجيه أك�� عدد من الطلبة نحو القطاعات الواعدة ونحو الت�و�ن التطبيقي
عليم العا�� باإلدارات واملؤسسات واملنشآت العمومية وا�خاصة بمقت�ىى للت�و�ن التطبيقي لطلبة الت

الذي أّكد ع�� ا�جانب التطبيقي كعنصر  2009أفر�ل  28املؤرخ ��  2009لسنة  21القانون عدد 
  .أسا�ىي من م�ّونات منظومة الت�و�ن ا�جام��

 

بالهيا�ل املتدخلة �� دعم  تتعّلقوقد مّكنت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص 
�شغيلية خر��� التعليم العا�� و�انفتاح التعليم العا�� ع�� املحيط اقتصادي لدفع التشغيلية و�حفز 

 .��ام  الت�و�ن التكميلية�املبادرة لبعث املشاريع و 

 

 لة �� دعم �شغيلية خر��� اـتعليم اـعا��اـهيا�ل املتدّخ  - أ

 

 اكتساب فرص للطلبة تضمن وعع آليات ،التعليم العا��خر���  دفع �شغيلية يتطلب

 واقع املؤسسة ومعا�شة املهنة أهل مع املباشر باالحت�اك واملهارات التكنولوجية العلمية الكفاءات

 العمل املعّطل�ن عن �حصة هامّ  إ�� ارتفاع التعلي�ي حسب املستوى  البطالة و�ش�� هي�لة .اقتصادية

       مقابل �سبة بطالة عامة �� حدود  2014�� مو�� مارس  % 31,4 بلغت العا�� خر��� التعليم من

املعطل�ن عن العمل من خر��� التعليم العا�� من حام�� �عض اجازات ع��  �سبة توتفاقم. % 15,2
وتجدر اشارة إ�� ععف �سبة . % 63,2بلغت  حيثغرار اجازة �� ا�حقوق واقتصاد والتصرف 

ل�ي الشغل من خر��� التعليم العا�� امل�جل�ن بالو�الة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل إدماج طا
2013�� سنة  % 14و 2012�� سنة  % 4و 2011�� سنة  % 6 حيث لم تتجاوز  0TP26F

(1)
P0T. 

 

ة بدعم �شغيلية خر��� التعليم العا�� أساسا الوزارة امل�ّلفة بالتعليم و�شمل الهيا�ل املعنيّ 
هذه الهيا�ل ال تضطلع  غ�� أّن . بالتشغيل امل�ّلفةالعا�� وا�جامعات إعافة إ�� الهيا�ل الوزار�ة اخرى 

دعم  قة بالدراسات والتخطيط �� مجالباملهام املو�ولة لها ع�� الوجه املطلوب وال سيما م��ا املتعلّ 
 .التشغيلية و�اإلعالم والتوجيه نحو اختصاصات ذات التشغيلية العالية

  

                                                           
(1)

 .لاملعهد الوط�ي لدحصاء والو�الة الوطنية للتشغيل والعمل املستق: املصادر  
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 اـدراسات واـتخطيط -1

 

مكتب الدراسات إ�� املنّظم للوزارة سالف الذكر  2008لسنة  2876امر عدد  أو�ل
جمع احصائيات وتحليلها �دراسات حول تطابق الت�و�ن مع التشغيل و ب القياموالتخطيط وال��مجة 

طرق التوزيع املحكم للوسائل ب�ن  و�دراسةوتوزيعها وتحليل طاقة استيعاب باملؤسسات ا�جامعية 
وأّكد برنام  دعم قطاعات ال��بية والت�و�ن امليي والتعليم العا�� من أجل التشغيلية . هذه املؤسسات

)PEFESE (ع�� وعع أدوات وطرق  2010نفيذ �� د�سم�� املذ�ور آنفا موعوع اتفاقية دخلت ح�� الت
للمعاينة و�جمع املعلومات ع�� املستو��ن الوط�ي وا�جهوي وع�� تدعيم الوسائل البشر�ة املخّصصة 

إ�� املكتب رئاسة �جن�ي متا�عة و�سي�� ال��نام  بمقت�ىى  توعهد. للتشغيلية وللتخطيط والالمركز�ة
املتعلق بإحداث ال�جنت�ن املذ�ورت�ن  2011سبتم��  2�ي املؤرخ �� قرار وز�ر التعليم العا�� والبحث العل

 .بالوزارة

 

تلك  وخاّصة م��انجاز �عض م�ونات ال��نام  استكمال إ لم يتّم ، 2014وإ�� مو�� جوان 
 ع�� استجابةالوزارة  مّما حّد من قدرةصلة بدعم قدرة الوزارة �� مجال التخطيط والالمركز�ة املتّ 

 من با�حاجيات تتعّلقدراسة  إنجاز  2007تّم �� سنة فل�ن . حاجيات املؤسسات اقتصادية والطلبة�

يبقى فإّنه تنوعة املختصاصات ا فر�ق من ا�جامعي�ن من ذوي  بإشراف 2025 سنة حدود إ�� الكفاءات
 من القتصادل با�حاجيات ا�حقيقية عالق��او  الت�و�ن عروض وعع النظر ���عميق مز�د من الضروري 

 واجتماعية التفاعالت اقتصادية عوء �� تطّورها أوجه والكّمية واستشراف النوعّية الناحيت�ن

 .املتوّقعة

 

 تعّلق بمتا�عة خر��� التعليم العا�� �� مو�� ينجاز م�ح ت اتفاقية املذ�ورة ع�� إونصّ 

 لم يتّم و د .أ 50بقيمة  2014سنة  �� بامل��انية إالّ لم ترصد الالزمة لذلك اعتمادات  أّن  إالّ . 2012سنة 

إ�� عدم اح��ام آجال  أعمال امل�ح برمجةسوء ى وأدّ . إ�� مو�� شهر ماي من نفس السنة صرفها
رغم عدم توف�� املوارد املالية الالزمة للقيام بم�ح وط�ي ع�� هذا و ه أنّ بأفادت الوزارة و   .هإنجاز 

د ع�� الكفاءات الداخلية وام�انيات الذاتية للوزارت�ن امل�ّلفت�ن اعتما تم فقد املستوى من اهمية 
أنجز �� الغرض ع�� أن يتّم تقديم التقر�ر ال��ائي �� قد تقر�را أولّيا  بالتعليم العا�� و�التشغيل وأّن 

 .ناملذ�ور� بأي من التقر�ر�ن موافاة فر�ق الرقابةه لم يتم أنّ ، علما ب2014مو�� شهر سبتم�� 
 

ا�ع�اسات  مكتب دعم التشغيلية متا�عةإ�� امر املنّظم للوزارة  أو�لومن جهة أخرى، 
أّن �شاط هذا  إالّ . التشغيل اصالحات املتعلقة ب��ام  التدريس والت�جيع ع�� إنجاز دراسات �� مجال
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 مع دخول برنام  اشهاد لدفع التشغيلية 2012�� سنة  إالّ  ينطلقاملكتب لم 
0T27F

(1)
0T توّفر ت ولم. ح�� التنفيذ

 .بحاجيات التشغيل و�متا�عة ا�خر�ج�ن تتعّلقمعطيات ودراسات لدى املكتب 

 

 العا�� بالتعليم لقرار الوز�ر امل�لف ا�جامعات وفقا ب�ل مراصد إحداث ّتم ،وع�� صعيد آخر

. واملتعلق بإحداث املراصد با�جامعات وعبط تركيب��ا ومشموال��ا وطرق س��ها2008  أفر�ل 3 �� املؤرخ

0T28Fمرصدا ال �شرف عل��ا مدرس جام�� 13مراصد من ب�ن  9لقرار املذ�ور أعاله أّن لوتبّ�ن خالفا 

(2)
0T . ولم

مليي خاصة بالدراسات حول ادماج ام��ا تصلة املو�ولة إل��ا واملهام امل املحدثة �ّل ن املراصد تؤّم 
�خر��� ا�جامعة ومتا�عة املسارات ا�جامعية وتحليل املؤشرات ذات الداللة ع�� غرار ادماج 

إس��اتيجية ا�جامعة ومشاريعها الهادفة إ�� تحقيق  حول إبداء الرأي كما ال تتوّ��  .واخفاق وانقطاع
 . املالءمة ب�ن الت�و�ن والتشغيل

 

لها  املخّصصة ام�انات تأم�ن مهامها نتيجة نقصصعو�ات �� املذ�ورة وتواجه املراصد 
من املراصد املستجو�ة عمن استبيان حول  % 77عمل وا�حة وهو ما أّكدته  وافتقارها ملن�جية

0T29F�شغيلية خر��� التعليم العا��

(3)
0T . ��ا�جامعية ال  املؤسسات أّن إ�� املراصد هذه وأشار ثلث القائم�ن ع

 ال تمّدها أّن املراصد من هذه املؤسسات % 73 اعت��ع��م فيما  الصادرة تاملالحظا اعتبار تأخذ �ع�ن

العا��  التعليم خر��� �شغيلية لدعم خر�ج��ا وهو ما يحّد من جدواها كآلية �شغيلية حول  باملعطيات
 .م��ا % 38,5حسب 

  

فة بالتعليم العا�� والهيا�ل املعنية ومن جهة أخرى، لوحظ ععف التنسيق ب�ن الوزارة امل�لّ 
الوزارة امل�لفة بالتشغيل من أجل إيجاد رس�ة مش��كة لدعم �شغيلية خر��� التعليم  وم��ابالتشغيل 

 .  العا�� ومالءمة الت�و�ن مع ا�حاجيات واملهارات املطلو�ة �� سوق الشغل
 

ف�ن بالتعليم العا�� لّ القرار الوزاري املش��ك ب�ن الوز�ر�ن امل� بموجبول�ن أحدثت 
املعتمدة ملتا�عة  املن�جية�جنة فنية مش��كة للقيام بتوحيد ، 2011نوفم��  29و�التشغيل املؤّرخ �� 

بم�ح خر��� مؤسسات التعليم العا�� واتخاذ التداب�� اجرائية والقانونية واملادية الالزمة للقيام 
إنجاز املسوحات وتوحيد  هو من إحدا��ا و املنتظر بلوغ الهدف  فإّن هذه ال�جنة لم تتوّصل إ�� سنوي 

املن�جيات بما يمّكن من إدراج معطيات ذات داللة عمن إصدارات ادارة العامة للمرصد الوط�ي 
لوزارة امل�لفة بالتشغيل وال سيما حول �سب بطالة ا�خر�ج�ن حسب إ�� اللتشغيل الراجع بالنظر 
 .و�� اختصاصات ذات التشغيلية العالية )أسا�ىي، تطبيقي(طبيعة الت�و�ن ا�جام�� 

                                                           
(1)

أحد م�ونات برنام  دعم إصالح التعليم العا�� وقد نفذ بالشراكة مع الو�الة ا�جامعية للفرانكفونية  ومؤسسة تر�نكس واملركز  يمثل هذا ال��نام   
 .Amideastالثقا�� ال��يطا�ي واملعهد الفر��ىي بتو�س ومؤسسة 

(2)
 والز�تونة وا�جامعة اف��اعيةجامعات تو�س وصفاقس ومنو�ة وجندو�ة وقا�س وقفصة وسوسة   

(3)
مؤسسة اقتصادية حاعنة لطلبة اجازات  50مؤسسة جامعية و 30خر�جا و 150خّص استبيان املتعلق بتشغيلية خر��� التعليم العا��   

 .التطبيقية و�ل مراصد ا�جامعات
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�ا لم فإ�ّ  .ونظرا للتأخ�� امل�ّجل �� ترك�� الهيئة الوطنية للتقييم وعمان ا�جودة واعتماد
بتقييم النتائ  امل�جلة ع�� مستوى  خاصةمهامها املتعلقة  إ�� إنجاز  2014تتوّصل إ�� مو�� ماي 

 . اقتصاديةالتعّلم والتشغيلية والشراكة مع املؤسسات 

 

 اعالم واـتوجيه نحو اختصاصات ذات اـتشغيلية اـعاـية  -2

 

�� هو يتمّتع و . منظومة التعليم العا�� محور  2008لسنة  19�عت�� الطالب وفق القانون عدد 
. يفتحهاوافاق املهنية ال�ي  ا�حّق �� اعالم حول �ّل مسالك الت�و�ن ومساراته و�رامجهبهذا اطار 

املنظم للوزارة سالف الذكر إ�� ادارة العامة للشؤون الطالبية  2008لسنة  2876امر عدد  وأو�ل
مهّمة توجيه الطلبة إ�� املؤسسات ا�جامعية وذلك من خالل تقديم املعلومات املفيدة لهم فيما يخّص 

وأّكدت . د الوطنيةلها الشهائمسالك الت�و�ن �� التعليم العا�� والوظائف واملنافذ املهنية ال�ي تخوّ 
 ع�� عرورة العمل 2025 سنة حدود إ�� الكفاءات من حول ا�حاجيات 2007سنة �� الدراسة املنجزة 

ذات  اختصاصات ع�� وتوزيعهم العا�� التعليم ع�� الوافدين الطلبة أفواج توجيه ع�� تدر�جيا
 . التشغيلية العالية

 

 ال�حة والصناعات العالية �� مجاالتوحّددت الوزارة اختصاصات ذات التشغيلية 

 البيطر�ة والفنون وهندسة اعالمية واتصاالت وامللتيميديا والعلوم واملعا�جة وعلوم التحو�لية

 2017-2008وأّكدت إس��اتيجية الوزارة للف��ة . املماثلة والتقنيات الهندسة وشعب والبناءات التعم��
ادماج  جمة �� ب اختصاصات ال�ي �شهد صعو�اتع�� عرورة دعم هذه اختصاصات ع�� حسا

 .  اداب وا�سانيات واقتصاد والتصرفشعب امليي ع�� غرار 

 

مضاعفة عدد امل�جل�ن �� اختصاصات الواعدة وذات التشغيلية  ول�ن تم اس��داف
. 2013-2010خالل الف��ة  % 45مقارنة بالعدد ا�جم�� للطلبة �� حدود استقرت �سب��م  فإّن العالية 

نتيجة  حافظت شعب اداب وا�سانيات واقتصاد والتصرف تقر�با ع�� نفس �سب امل�جل�نكما 
 .اهمية الالزمة وعدم إيال��ا م�ن أ�شطة اعالم والتوجيه ع�� الوجه املطلوبعدم تأ

 

ول الّشعب أّن أ�شطة اعالم تقتصر ع�� تقديم املعلومات ح�� هذا الشأن تبّ�ن و 
واختصاصات دون التطّرق آلفاق الت�و�ن ومتطلبات سوق الشغل وهو ما ال يمّكن من توف�� معطيات 

ترك�� وحدات  لم يتّم  كما .�افية �حام�� البا�الور�ا ا�جدد حول مسالك الت�و�ن ومنافذها املهنية
 . 2008لسنة  2876من امر عدد  9ا�جديدة خالفا للفصل  اعالم بفرص التشغيل و�املهن
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م املعلومة للطلبة حول ويعت�� نصف املستجو��ن من خر��� التعليم العا�� أّن الوزارة ال تقّد 
        أشار كما. عروض الت�و�ن �� املجاالت واختصاصات ذات التشغيلية العالية ع�� الوجه املطلوب

حضور اجتماع إخباري حول اختيار اختصاص �ان ع�� إثر فقط من املتخرج�ن إ�� أّن  % 14
 .التوجيه ا�جام��

 

عدم إسداء معلومات حول آفاق الت�و�ن وسوق الشغل يبقى مطروحا  وأفادت الوزارة أّن 
نظرا لعدم توفر املعطيات الدقيقة حول افاق املهنية الختصاص مع�ن ومدى مالءمته مع متطلبات 

ر ايام اعالمية  سوق الشغل، و�بقى نقص اطار املتخّصص �� هذا املجال عائقا أساسيا أمام تطوُّ
 . حول التوجيه ا�جام��

 

بالس�� إ�� إيجاد اليات الكفيلة لضمان إعالم  تد�عهّ أن و�جدر التذك�� بأّنه سبق للوزارة 
             جام�� مت�امل ومهي�ل رّدا ع�� مالحظات دائرة املحاسبات املضّمنة بتقر�رها الثالث والعشر�ن 

 .اتخاذ التداب�� العاجلة لتجاوزهاع�� الوزارة يتعّ�ن املذ�ورة ، وإزاء تواصل النقائص )2007ة سن(

 

 انفتاح اـتعليم اـعا�� ع�� املحيط اقتصادي ـدفع اـتشغيلية -ب

 

 2009أفر�ل  28املؤرخ ��  2009لسنة  21ُ�عت�� الت�و�ن التطبيقي حسب القانون عدد 
للت�و�ن التطبيقي لطلبة التعليم العا�� باإلدارات واملؤسسات واملنشآت املتعلق بضبط اطار العام 

نمطا من الت�و�ن ا�جام��، يت�امل مع الت�و�ن ا�ادي�ي الذي يتلّقاه الطالب ��  ،العمومية وا�خاصة
وقد مّكنت اعمال الرقابية من  .ش�ل دروس نظر�ة وأشغال مسّ��ة أو تطبيقية �� املخ�� أو الورشة

باتفاقيات الشراكة مع املحيط اقتصادي و�ال��بصات والت�و�ن بالتداول  تتعّلقخالالت إوف ع�� الوق
 .و�اإلجازات التطبيقية �� إطار البناء املش��ك

 

 اقتصادي  املحيط مع اـشراكة -1

 

سالف الذكر إ�� توطيد الشراكة ب�ن ا�جامعات  2009لسنة  21عدد  ��دف القانون 
مختلف م�ّونات محيطها وخصوصا م��ا املؤّسسات  و��نومؤسسات التعليم العا�� والبحث 

القواعد العامة لل��بصات والت�و�ن بالتداول والضمانات  نّص القانون ع�� عبطوقد . اقتصادية
غ�� أّن امر .  دليل جودة ال��بصات والت�و�ن خاصةأمر �شمل بنجازها �� إطار ميثاق يحّدد إالكفيلة ب
 .2014لم يصدر إ�� مو�� جوان املذ�ور 

 

والصناعات أبرمت الوزارة اتفاقية إطار�ة مع اتحاد التو��ىي للصناعة والتجارة وقد 
بناءا ع�� الرغبة املش��كة �� ر�ط عالقات شراكة و�� إطار تفّتح  2005أفر�ل  6التقليدية بتار�خ 
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ه لم يقع إحداث �جنة املتا�عة املنصوص عل��ا �� أنّ  إالّ . املؤسسات ا�جامعية ع�� املحيط اقتصادي
تحي�ن  ولم يتّم . الغرضوتقديم مق��حات عملية ��  بنودهااتفاقية وال�ي تتمّثل مهّم��ا �� تطبيق 

بما يتالءم خاصة مع ما شهده نظام الت�و�ن ا�جام�� من  2005اتفاقية ومراجع��ا منذ سنة 
   .إصالحات جوهر�ة

 

اتفاقية تر�ص أو ت�و�ن بالتداول ب�ن  ع�� إبرام 2009لسنة  21القانون عدد  و�نّص 
�ّل � �إؤسسة ا�جامعية والطالب وادارات أو املؤسسات أو املنشات العمومية أو ا�خاصة بالنسبة امل

اتفاقية إ��  16أّن عدد اتفاقيات امل��مة من قبل عشر جامعات لم يتجاوز  غ��  .ف��ة ت�و�ن تطبيقي
ي��ا قتصادي رغم تأمإبرام أي اتفاقية مع محيطها ا إ��جندو�ة  ةجامع تتوّصلولم . 2014مو�� ماي 

املؤسسات  ال�ي أبرم��اأّما اتفاقيات . وحيدةجامعة قا�س اتفاقية  فيما أبرمت لت�و�ن تطبيقي
طالبا م�جال  122.893جموع مل فقطاتفاقيات  308بلغ عددها ا�جامعية املوّفرة إلجازات تطبيقية فقد 

ولم �ساعد ععف عدد اتفاقيات ع�� تأم�ن العدد . طالبا 399 اتفاقية ل�ّل  أي بمعدل 2013سنة �� 
ال�ا�� من ال��بصات والت�و�ن بالتداول لفائدة الطلبة وهو ما �ستد�� العمل ع�� التكثيف من هذه 

 .ك�� عدد ممكن من الطلبةألاملؤسسات اقتصادية اتفاقيات بما يمّكن من احتضان 

 

اتفاقية سار�ة املفعول  100فاقية من عمن ات 80ن من خالل فحص عّينة شملت وتب�ّ 
عدد  ال�ي لم تحّددتخّص املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية عدم دّقة مضمون هذه اتفاقيات 

كما  .ال��بّصاتب املعنيةاملجاالت واختصاصات و الطلبة املزمع احتضا��م صلب املؤسسات اقتصادية 
من %  93واعت�� . املمضية عل��الم تنّص هذه اتفاقيات ع�� حقوق وواجبات مختلف اطراف 

  .ال تفي بحاجيات الت�و�ن امل��مة املؤسسات ا�جامعية املستجو�ة أّن اتفاقيات

 

الت�و�ن وتنظيمه ��  تحديدع�� أن يتّم سالف الذكر  2008لسنة  3123و�نّص امر عدد 
الوزارة لم �عمل ع�� تحسيس املؤسسات  أّن  إالّ . طبيقية بالشراكة مع املحيط امليياجازات الت
إعالمها بما يمكن أن �ستفيد منه من خالل وع�� شر��ا فاعال �� هذا املجال  لت�ون اقتصادية 

وقد  .احتضا��ا للطلبة ع�� غرار ا�حصول ع�� عالمة مؤسسة م�ّونة أو انتفاع بآليات تمو�ل الت�و�ن
 .أشار إ�� هذا النقص ثلثا املؤسسات اقتصادية ال�ي تّم استجوا��ا لهذا الغرض

 

من املؤسسات اقتصادية ع�� أّن اتفاقيات مع املحيط ا�جام��  % 76وإجماال أّكد 
املتوفرة حاليا  غ�� مفّعلة بالقدر ال�ا�� نتيجة نقص املتا�عة والتأط�� من قبل املؤسسة ا�جامعية 

نقص ذلك إ�� من املؤسسات ا�جامعية  % 80التواصل مع املحيط ا�جام�� فيما أرجع  وععف
 .ا�حوافز لتبّ�ي الطلبة خالل ت�و���م ا�جام��
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قامت حديثا بتطعيم إدارة الشراكة مع  ،ه لتال�� تكرار هذه النقائصأنّ بوقد أفادت الوزارة 
التكنولوجية باملوارد البشر�ة الالزمة وتفعيل املحيط وادماج امليي صلب ادارة العامة للدراسات 

 .الهي�ل امل�ّلف بمتا�عة اتفاقيات الشراكة

 

 اـ��بصات واـتكو�ن باـتداول  -2

 

 3123تتّم صياغة محتو�ات الت�و�ن �� الشهادة الوطنية لدجازة التطبيقية وفق امر عدد 
ع�� أساس التوازن ب�ن ا�جانب�ن  الالحقةاملنقح باألوامر سالف الذكر " إمد"املنظم لنظام  2008لسنة 

مشاريع ع�� و�شتمل اجازات التطبيقية ع�� دروس نظر�ة وأشغال تطبيقية و . التطبيقي والنظري 
تدر�ب �� الوسط امليي �� ش�ل تر�صات أو ت�و�ن بالتداول من جهة ع�� فردية أوجماعية من جهة و 

 .ارصدة املسندة للشهادة يشّ�ل ال��بص السدس ع�� اقّل من مجموعو أخرى 

 

من الوقوف ع�� عدم اح��ام قاعدة  "سليمة"منظومة  املتوّفرة ��ومّكن النظر �� املعطيات 
االختصاصات ذات �عّلق �عضها بإجازة تطبيقية  19تخصيص سدس ارصدة لل��بص بالنسبة إ�� 

مؤسسات مستجو�ة  5ولم تؤّمن . التشغيلية العالية ع�� غرار علوم ال�حافة والتوثيق واتصال
و�� املعهد العا�� للبيوتكنولوجيا بصفاقس واملعهد  2013-2011تر�صات لفائدة طلب��ا خالل الف��ة 

اسات التكنولوجية بقفصة و�قصر العا�� للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقفصة واملعاهد العاليا للدر 
 .ب��بصات أثناء دراس��م ا�جامعيةأّ��م لم ينتفعوا من املستجو��ن  % 10وأفاد . هالل و�القصر�ن

 

 ع�� إنجاز هذه ال��ّبصاتولم �ساعد غياب ميثاق ودليل جودة ال��بصات والت�و�ن بالتداول 
وال سيما الطالب واملؤسسة  ��ا�افة اطراف بكيفية تتالءم مع اهداف البيداغوجية للت�و�ن وانتفاع 

 . اقتصادية

 

الوزارة ال يتوّفر ع�� مستوى  ،سالف الذكر 2009لسنة  21وخالفا ألح�ام القانون عدد 
ا�جامعات والوزارة التقار�ر التأليفية السنو�ة حول ال��بصات أو الت�و�ن بالتداول مّما ال �ساعد هذه و 

نة �� نة وغ�� املؤّم تتوّفر بالوزارة معطيات حول عدد ال��بصات املؤّم كما ال  .متا�ع��اإح�ام الهيا�ل ع�� 
صات والت�و�ن نجاز ال��بّ وعع اليات الضرور�ة إل  مختلف املؤسسات ا�جامعية مّما يحول دون 

�ساهم �� دفع �شغيلية خر��� التعليم �ما مع متطلبات املحيط اقتصادي و  تداول بما يتالءمبال
 .العا��

 

واعت�� ثلث املستجو��ن من حام�� اجازات التطبيقية أّن ت�و���م التطبيقي لم �ساهم �� 
غياب املتا�عة والتأط�� إ�� ذلك  وأرجعوا .تطو�ر معارفهم ومهارا��م بما يدعم فرص حصولهم ع�� شغل

 . من قبل املؤسسة ا�جامعية
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ع�� الت�و�ن بالتداول كش�ل من أش�ال  املذ�ور آنفا 2008لسنة  3123ول�ن نّص امر عدد 
          لم تتمّكنبالقدر ال�ا�� حيث  اعتمادهالتدر�ب �� الوسط امليي فقد تبّ�ن من خالل استبيان عدم 

من حام��  % 95من املؤسسات ا�جامعية من تأم�ن هذا النمط من التدر�ب ولم ينتفع به  % 87
الت�و�ن بالتداول �عت�� اسلوب ار�� لتحقيق  أّن بوأفادت الوزارة . اجازات التطبيقية املستجو��ن

� ب��اء تتم�ّ  معنية�� جهات  شروط تأمينه تظل غ�� متوفرة إالّ  غ�� أّن  ،مهننة فعلية ملسالك الت�و�ن
 . محدودةنسب تأط�� مح��مة و�� اختصاصات �النسي  اقتصادي و 

 

 اجازات اـتطبيقية �� إطار اـبناء املش��ك -3

 

تفاق مع املحيط امليي الانفا ع�� أّنه يمكن باملذ�ور آ 2008لسنة  3123ينّص امر عدد 
 .تدقيق التخّصص �� السداسي�ن ا�خامس والسادس قصد إحداث إجازات تطبيقية بالبناء املش��ك

إ�� تكريس اهداف التنمو�ة الوطنية املتعلقة بتعز�ز �شغيلية خر���  هذا النوع من اجازاتو��دف 
 . التعليم العا�� وتحقيق مالءمة أك�� ب�ن مسالك الت�و�ن ا�جام�� واحتياجات الفعلية لسوق الشغل

 

املنار  اجازات التطبيقية بالبناء املش��ك �� �ّل من جامعات تو�س وتو�س عدم توفر  وتبّ�ن
انفتاح هذه ا�جامعات ع�� املحيط  �عكس صعو�ةوالق��وان وجندو�ة وا�جامعة اف��اعية وهو ما 

  .�شر�ك املهني�ن �� الت�و�ن لتعز�ز �شغيلية خر�ج��اععف اقتصادي و 

 

0T30Fاجازات التطبيقية بالبناء املش��كمقار�ة اهداف املتعلقة بإحداث  مكّنتو 

(1)
0T مع 

ا�جامعات وادارة العامة للدراسات اجازات �� هذه نجاز جيل تراجع �سبة إانجازات من ��
 .2013سنة �� %  71,11إ�� �سبة  2011لسنة  % 78التكنولوجية من 

 

لم تتجاوز �سبة حيث  اجازات التطبيقية بالبناء املش��كولم يتّم تفعيل عدد من هذه 
. 2013و 2012سن�ي  �� % 29لت��اجع إ��  2011�� سنة  % 78هذا النمط من الت�و�ن ا�جام�� تفعيل 

عدم ال��ام املهني�ن بتعهدا��م املتعلقة خاصة بتأط�� ال��بصات و�توف�� فرص التشغيل و�رجع ذلك إ�� 
 . اجازات�و�ن �� �عض مما أّدى إ�� �عليق الت

 

سنة �� طالبا  946من وتراجع عدد الطلبة امل�ّجل�ن �� اجازات التطبيقية بالبناء املش��ك 
كما تراجع عدد ا�خر�ج�ن  .2013سنة �� طالبا  237ليصل إ��  2012سنة �� طالبا  536إ�� و  2011
أي  2013سنة �� خر�جا  137و 2012سنة �� خر�ج�ن  309إ��  2011سنة �� خر�جا  473من 

إجازة  26وتجدر اشارة �� هذا الصدد إ�� أّن الوزارة أحدثت . قارب النصفيسنوي  بانخفاض
                                                           

(1)
ب�ن الوزارة من جهة وا�جامعات وادارة العامة للدراسات التكنولوجية من جهة  2013 - 2010عقود الت�و�ن والبحث للف��ة الر�اعية املمتدة ب�ن   

 . أخرى 
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وقد بلغت �سبة  2009-2008ا�جامعية نموذجية تطبيقية بالبناء املش��ك كدفعة أو�� خالل السنة 
نتيجة ععف التواصل ب�ن ا�جامعات واملحيط و غ�� أّنه  ،% 100ادماج امليي �خر��� هذه اجازات 

 .لم تتم املحافظة ع�� هذه التجر�ة وتثمي��ا ياقتصاد

 

من املؤسسات ا�جامعية املستجو�ة إجازات تطبيقية بالبناء املش��ك خالل  % 80ولم تؤّمن 
. من املؤسسات اقتصادية املستجو�ة طلبة �� هذا اطار % 80ولم تحتضن  ،2013-2011 الف��ة

عدم إعالمها بمزايا إحداث اجازات عزوفها عن احتضان الطلبة إ�� من هذه اخ��ة  % 56رجع أو 
   .التطبيقية �� إطار البناء املش��ك

 

أّن �عض املسالك املنجزة بالبناء املش��ك �عرف صعو�ات ونقائص عدة بأفادت الوزارة و 
لة ع�� املتحصّ ل فتح �عض املسالك �عطّ إ�� أّدت إ�� عزوف عديد املشرف�ن عن مواصلة �سي��ها أو 

الشر�كة ع�� مواصلة  اقتصاديةتدهور جودة الت�و�ن أو عزوف املؤسسات إ�� التأهيل من الوزارة أو 
 .�� عملية الت�و�ن انخراط

 

 حفز  املبادرة ـبعث املشاريع  و�رامج اـتكو�ن اـتكميلية  - ج

 

واملتعلق بحفز املبادرة  2007د�سم��  27املؤرخ ��  2007لسنة  69حّث القانون عدد 
 ع�� التفتح وحملها ع��لد��ا التعليمية والت�و�نية ع�� �شر ثقافة املبادرة  اقتصادية باملؤسسات

من املؤسسات ا�جامعية ال�ي شملها طلب معطيات  % 60وتبّ�ن أّن . الشراكة ودعم اقتصادي محيطها
وأّكدت . 2013-2011ئدة طلب��ا خالل الف��ة �� الغرض لم تؤّمن برام  �� مجال �عث املشاريع  لفا

م��م لم ينتفعوا بت�و�ن �� مجال �عث  % 63خر��� التعليم العا�� أّن إ�� نتائ  استبيان املوّجه 
 . املشاريع

 

�� اعتماد الشراكة مع الوزارت�ن  2009وشرعت الوزارة امل�ّلفة بالتعليم العا�� منذ سنة 
امل�لفت�ن بالتشغيل و�الصناعة �� تنظيم مناظرة مل�افأة أفضل مخططات اعمال املنجزة من قبل 

سنة �� با طال 2078من  هذه املناظرةوتبّ�ن تراجع عدد الطلبة املشارك�ن �� . طلبة ا�جامعات التو�سية
 . 2013سنة �� طالبا فقط  783و 2012سنة �� طالبا  1320إ��  2011

 

وُ�عت�� محاعن املؤسسات آلية �عتمدها الوزارة ملرافقة خّر�ج��ا من ا�حامل�ن ألف�ار مشاريع 
من   % 70 غ�� أّن  .وإ�� ح�ن تجسيمهاوذلك من خالل تأم�ن أفضل الظروف لهم منذ مرحلة الفكرة 

 .�جامعية املستجو�ة ال تتوّفر لد��ا محاعن مؤسساتاملؤسسات ا
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�� إطار برنام  جامعية مؤسسة  170مؤسسة من جملة  84ترك�� خاليا إدماج ميي ��  وتّم 
وقد لوحظ وجود اختالفات . دعم قطاعات ال��بية والت�و�ن امليي والتعليم العا�� من أجل التشغيلية

وال تتوّفر . �� محتوى أ�شطة هذه ا�خاليا وهو ما �عكس غياب رس�ة مش��كة ومن�جية موّحدة لعملها
 . معطيات حول عدد الطلبة املستفيدين من أ�شطة هذه ا�خاليا

 

و�ساعد مراكز املهن با�جامعات �� دعم �شغيلية ا�خر�ج�ن من خالل تحديد املهن ذات 
التشغيلية العالية واملساهمة �� مراجعة برام  التدريس وتطو�رها وفق املهارات املطلو�ة من قبل 

ت مراكز مهن إال بخمس جامعا �عثولم يتّم . املشّغل�ن و�� تطو�ر عالقات الشراكة مع القطاع ا�خاص
و�� جامعات تو�س املنار وجندو�ة وسوسة والق��وان وقفصة إعافة إ�� املعهد العا�� للدراسات 

وذلك �� إطار برنام  �عاون مع الو�الة امر�كية للتعاون  2013التكنولوجية بزغوان �� مو�� سنة 
 .�ع�ى بتحس�ن �شغيلية ا�خر�ج�ن USAIDا�خار�� 

 

إ�� تمك�ن الطلبة وا�خر�ج�ن من  "لدفع التشغيليةاد اشه" برنام ��دف  ،ومن جهة أخرى 
وقد  .وقد انحصرت هذه املجاالت �� انقل��ية واعالمية. متخّصصةا�حصول ع�� شهادات �� مجاالت 

من املؤسسات  % 70ولم تؤّمن . لوحظ عدم توّفر إحصائيات ��ّم عدد املنتفع�ن ��ذا ال��نام 
وأشار نصف املستجو��ن من حام�� اجازات . يا لطلب��ا أو خر�ج��اا�جامعية املستجو�ة ت�و�نا تكميل

 .التكميلية وحفز املبادرة لبعث املشاريع لم �ساهم �� دفع �شغيلي��مبرام  الت�و�ن  إ�� أّن  التطبيقية

 

تضّمن محورا خاصا  2025-2015مشروع إصالح التعليم العا�� للف��ة  أّن بوأفادت الوزارة 
ل�ن لرسم مقار�ة �شاركية بتعز�ز التشغيلية ينطلق من النقائص امل�جلة ع�� مستوى اليات واملتدّخ 

 . شاملة تضع التشغيلية واملبادرة ع�� رأس أولو�ات القطاع

 

 * 

 

*        * 

 

تطّور عدد ا�جامعات من  إذشهد قطاع التعليم العا�� تحّوالت عميقة ع�� مختلف اصعدة 
وتطّور عدد املؤسسات  2013-2012جامعة خالل السنة ا�جامعية  13إ��  1989سنة �� جامعات  3

عدد الطلبة بمختلف مراحل  وارتفعمؤسسة  198إ�� مؤسسة  36ا�جامعية خالل نفس الف��ة من 
إعادة هي�لة قطاع التعليم  ذلك استوجب وقد .ألف طالب 315 إ�� ألف طالب 42لعا�� من التعليم ا

ومن حيث  املتدّخلةالعا�� خاصة من حيث اطار القانو�ي وال��تي�ي املنظم له وملختلف الهيا�ل 
 . مراجعة أنظمة الدراسات
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حالت دون  وال�يدائرة املحاسبات  أهمية اخالالت والنقائص ال�ي خلصت إل��او�النظر إ�� 
الوزارة امل�ّلفة بالتعليم العا��  فإّن بلوغ املستوى املطلوب للمنظومة ا�جامعية أهدافا وهي�لة وتصرفا، 

شأ��ا أن تجعل منظومة الت�و�ن ا�جام�� �ستجيب من اصالحات الضرور�ة ال�ي  إدخالمدعوة إ�� 
وتت�امل فعليا مع م�ّونات املنظومة الوطنية لل��وض باملوارد  خر�ج��املتغ��ات محيطها وتدعم �شغيلية 

 . البشر�ة

 

ترشيد حوكمة منظومة  ،وقد �ان الهدف من وعع نظام تصرف مب�ي ع�� القدرة ع�� اداء
املساءلة حول حسن  وتكريسصة لهذا القطاع التعليم العا�� وعمان شفافية استعمال املوارد املخصّ 

 جملة من إدارة مشروع تطو�ر منظومة التصرف �� امل��انية حسب اهداف واجهتوقد . استعمالها

التمديد ��  تّم ول�ن . نقائص أّدت إ�� التأخ�� �� إنجازه و�� تحقيق الفائدة املرجوة منهالصعو�ات و ال
�� إرساء املنظومة وفقا لالل��امات  امل�ىي قدماه يتعّ�ن فإنّ بخمس سنوات إعافية  ة املشروعمّد 

بإرساء نظام رقابة داخلية وتبقى الوزارة مطالبة . املضبوطة ل�ل مرحلة وتوف�� الشروط الالزمة لذلك
اهداف املنشودة والنتائ  املحّققة بما يتيح  حول التأّكد من جودة املعلومات  �ساعد ع��للم��انية 

 .  القدرة ع�� اداء لتقييماستغاللها 

 

خصوص الت�و�ن ا�جام��، بتكثيف الت�و�ن البيداغو�� وتو�ىي دائرة املحاسبات �� 
ساتذة ا�جامعي�ن و�إيجاد مز�د من التوازن ع�� مستوى توزيع إطار التدريس ا  منلمنتدب�ن ا�جدد ل

 س�� التدريس و�ضبط إجراءاتإح�ام ا�جام�� و�توف�� البنية اساسية من فضاءات وتجه��ات تضمن 
كما تو�ىي  .مسار تأهيل املؤسسات ا�جامعية إلسناد الشهادات العلمية بمز�د من الدقة وال��ام ��ا

تشر�ك الهيا�ل البيداغوجية باملصا�ح ب تّم إجراسهي إجراء تقييم شامل لنظام الدراسة إمدب الدائرة
ر ترك�� الهيئة الوطنية كما يتعّ�ن استيفاء مسا. املركز�ة للوزارة و�ا�جامعات و�املؤسسات ا�جامعية

للتقييم وعمان ا�جودة واعتماد وتفعيل دورها �� القيام باإلصالحات الالزمة ع�� مستوى منظومة 
الت�و�ن ا�جام�� ودعم استقاللي��ا باإلعافة إ�� العمل ع�� إعداد مرجعية وطنية لضمان ا�جودة 

 .بالتنسيق مع مختلف الهيا�ل البيداغوجية

 

تدعو دائرة املحاسبات إ�� عرورة ت�افل ا�جهود ب�ن  ،ر��� التعليم العا��ولدفع �شغيلية خ
الهيا�ل املتدخلة للقيام بالدراسات الكفيلة بمالءمة الت�و�ن مع ا�حاجيات الفعلية لسوق الشغل 

نجاعة ع�� أ�شطة اعالم والتوجيه نحو اختصاصات ذات التشغيلية العالية وتنمية ال مز�دوإعفاء 
تمت�ن الشراكة ب�ن املؤسسة ا�جامعية ومحيطها ة إ�� الوزارة مدعوّ  كما أّن . ت التطبيقية للطالباملهارا

وإ��  �� الوسط املييلفائدة الطلبة اقتصادي بما يوّفر فرصا لل��بص وللت�و�ن بالتداول واندماج 
وخاليا ادماج امليي تدعيم اليات و�رام  الت�جيع ع�� �عث املشاريع وترك�� محاعن املؤسسات 

 .ومراكز املهن لتسو�ق مؤهالت خر��� التعليم العا�� وحفز روح املبادرة لد��م
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 ب�ّل دقةيمثل أهم اولو�ات ال�ي تم تضمي��ا امل�جلة نقائص التال��  وقد أّكدت الوزارة بأّن 
والذي تمت ) 2025-2015(باملخطط اس��اتي�� إلصالح منظومة التعليم العا�� والبحث العل�ي 

 .2015جانفي  05املصادقة عليه من قبل مجلس ا�جامعات �� دورته املنعقدة �� 
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 رّد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

شمل التقرير الحالي لدائرة المحاسبات إبداء عدة مالحظات وإبراز لنقائص مختلفة 

وتعلقت هذه . والبحث العلميبهدف تقييم تنفيذ سياسة الدولة في قطاع التعليم العالي 

 : المالحظات أساسا بالمحاور اآلتية

 

 .تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف -01

 .الجامعيمنظومة التكوين  -02

 .تشغيلية خريجي التعليم العالي -03

 

وقد قدمت مختلف الهياكل بالوزارة عناصر األجوبة عما ورد ضمن التقرير 

ن االعتبار التوضيحات المذكورة وإعداد التقرير الحالي األولي للدائرة وتم األخذ بعي

 . بصيغته النهائية

 

وتؤّكد الوزارة أّن تالفي ما ورد من نقائص يمثل أهم األولويات التي تم تضمينها 

-2015(بصفة مدققة بالمخطط اإلستراتيجي إلصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 

الوطنية إلصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي  وهو تتويج ألعمال اللجنة) 2025

وقد تمت المصادقة على  2020-2016ويتم اعتماده عند إعداد الميزانيات ومخطط التنمية 

 .2015جانفي  05المخطط المذكور من قبل مجلس الجامعات في دورته المنعقدة في 

 

I-  بخصوص تركيز التصرف في الميزانية حسب األهداف 

 

تجدر اإلشارة إلى أن ما تضّمنه التقرير في هذا اإلطار يتطلب التأكيد على أّن 

المسؤول عن برنامج التعليم العالي لم يمارس صالحيته بالكامل نظرا لعدم صدور األمر 

المنظم لمشموالت رؤساء البرامج الفرعية وقد اعتمد مشروع إصالح التعليم العالي والبحث 

. ومختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي) الوزارة(بين الدولة العلمي آليات التعاقد 
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ولتسريع نسق تفعيل إرساء منظومة التصرف حسب األهداف تم تنظيم عدة دورات تكوينية 

وأّما بالنسبة لبعض األنشطة الهامة التي . لفائدة المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي

مادها بمناسبة إعداد برنامج القيادة والمساندة باعتباره لم تغطيها المؤشرات فقد تم اعت

برنامجا أفقيا يعتمد أساسا على الوسائل علما وأن خصوصية برنامج التعليم العالي ال تمكن 

من تجاوز بعض مؤشرات الوسائل بالنسبة لبعض األهداف كما تم تشريك البرامج الفرعية 

 .ومراجعة أهداف ومؤشرات البرنامج 2016في حوار التصرف بمناسبة إعداد ميزانية 

 

تغير طريقة احتسابه ويتم في كل سنة بومن جهة أخرى يبّرر تغيير قيمة المؤشر 

. اعتماد اإلحصائيات النهائية المصادق عليها من قبل مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة

وتتم التعديالت في قيمة المؤشر بالنسبة لكل السنوات لضمان تناغم الوثيقة من الناحية 

ب هذا المؤشر ويمكن ، تم االتفاق نهائيا على طريق احتسا2016وبعنوان سنة . المنهجية

باإلطالع على بطاقات المؤشر  2013و 2012اإلطالع على التعديالت المسجلة خالل سنتي 

 .المضمنة بالمشروع السنوي للقدرة على األداء

 

وإجماال فإّن وحدة التصرف حسب األهداف بالوزارة تعمل على تالفي ما تم 

تغيير نموذج التصرف في قطاع  التعرض إليه من نقائص وتساهم بصفة فعلية وفعالة في

 .التعليم العالي والبحث العلمي لتأكيد تفعيل آليات الحوكمة الرشيدة

 

II- منظومة التكوين الجامعي 

                                                                                                       

محدودية اإلنتداب في بعض االختصاصات شملت المالحظات في هذا الخصوص 

المعروفة بقلة عدد المرشحين وانعدامها في اختصاصات أخرى مما يؤثر بصفة سلبية على 

ولتالفي . مستوى تأطير الطلبة وتكوينهم من جهة وقيمة الشهائد المسلمة من جهة أخرى

التعليم العالي هذه الصعوبات تعمل الوزارة حاليا على تفعيل ما ورد ضمن مشروع إصالح 

 ".مؤسسة التكوين البيداغوجي" والبحث العلمي وخاصة بالجزء المتعلق بـ 
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أما بخصوص البنية األساسية الجامعية فإن أسباب التعثر في إنجاز عديد المشاريع 

من عراقيل لم تمكن من تواصل األشغال في  2011يعود إلى ما عرفته البالد منذ سنة 

لمكّون األول في إنجاز مشروع دعم إصالح منظومة التعليم علما وأن ا. ظروف عادية

لم يتضمن إحداث وإنما برمجة مؤسسات هي موجودة غالبا بفضاءات  PARES II)(العالي 

وهو نفس التمشي الذي تم اعتماده خالل سنة . على وجه الكراء ليتم بناء مقرات خاصة بها

 .مؤسسات جامعية ال إحداثها 4من حيث إلغاء برمجة  2011

 

وعمليا تضمن المخطط اإلستراتيجي إلصالح منظومة التعليم العالي والبحث 

لتصور كيفية مراجعة الخارطة الجامعية  )4الهدف العام عدد (العلمي جزاءا مخصصا 

وسياسة إحداث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتلتزم الوزارة 

 .إنجاز مشاريعها سواء المتعلقة بالبنايات أو التجهيزات باستحثاث نسق

 

كما تعمل الوزارة على متابعة أعمال لجان الصفقات المتعهدة بمشاريع البناءات أو 

التجهيزات وذلك قصد اختصار اآلجال واستيفاء مختلف اإلجراءات اإلدارية في أحسن 

 .ات التابعة لهااآلجال لتحسين أداء الوزارة والجامعات ومختلف المؤسس

 

وفيما يتعلق بالمالحظات التي تم إبداؤها حول تأهيل الشهادات الوطنية في اإلجازة 

ترتكز باألساس على طلب " مستندية"صلب نظام إمد، فإّن المنهجية المعتمدة باعتبارها 

المجالس العلمية بالمعاهد والكليات والجامعات وهو ما يؤكد دور الهياكل البيداغوجية في 

إسناد الشهادات الوطنية تحت مراقبة اللجان القطاعية المختصة وهو دور ال يمكن 

االستعاضة عنه وإنما تأطيره ومراقبته من قبل الهيئة الوطنية للتقييم واالعتماد والجودة 

بتقييم بعض مسالك التكوين والشهادات المرتبطة بها علما  2015والتي تعهدت خالل سنة 

ة تم مناقشتها في عدة مناسبات في إطار مجلس الجامعات والذي أقر وأن المنهجية الحالي

مواصلتها في انتظار مراجعة معمقة في إطار التمشي المعتمد والمتعلق بدعم استقاللية 

 .الجامعات
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 التكوين في إطار الشهادة الوطنية لإلجازة صلب نظام إمد -

 

العلمي هدفا أوال تمثل  وضع المخطط اإلستراتيجي إلصالح التعليم العالي والبحث

في تحسين جودة التكوين الجامعي والتشغيلية للخريجين ودقق آليات تحسين نظام تكوين 

الطلبة وتقييمهم وقد أخذ بعين االعتبار النقائص المذكورة عند التعرض لنظام إمد وقواعد 

 .ارة إليهالتقييم واالرتقاء في الشهادة الوطنية مع وضع سقف زمني لمعالجة ما تمت اإلش

 

فإّن الوزارة تعكف " سليمة"وبشأن منظومة التصرف في اإلجازة والماجستير 

حاليا على دراسة إمكانية تطوير نظام معلوماتي مندمج يغطي كافة نشاط الوزارة ويربط 

بينها بآليات ضمان جودة التكوين الجامعي كما أّنه من الضروري اإلشارة إلى أّن الوزارة 

تعزيز تكوين خبراء " هج التكوين باعتماد معايير دولية من ذلك اقتراح بصدد مراجعة منا

 ".مرجعيين مؤسساتيين في نظام إمد ناشطين في كل قسم

وتجدر اإلشارة إلى أّنه تم تركيز وبصفة فعلية الهيئة الوطنية للتقييم وضمان 

ومرجعيات الجودة واالعتماد التي أنجزت مختلف آليات عملها وخاصة نظامها الداخلي 

التقييم المعتمدة مما مّكنها من دراسة عديد الملفات من ذلك إبداء الرأي حول تحويل صبغة 

الجامعة االفتراضية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات 

صبغة علمية وتكنولوجية وذلك بإجراء تدقيق شامل لمختلف أنشطة الجامعة المذكورة 

 .مدينبواسطة خبراء معت

 

III- دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي 

 

 الهياكل المتدخلة في دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي - أ

 

 الدراسات والتخطيط -

 

تؤّكد الوزارة إنجاز عملية مسح متعلق بمتابعة خريجي التعليم العالي إالّ أّن مكتب 
الدراسات الخارجي الذي تم تكليفه بتحليل البيانات وتقديم رؤية على أساس نتائج عملية 
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وتنكّب . المسح لم يقم باإليفاء بالتزاماته التعاقدية مما أدى إلى فسخ العقد المبرم في الغرض
. حاليا على تحيين عملية المسح وإنجاز الدراسات المرتبطة بذلك في أحسن اآلجال الوزارة

ولإلشارة فإّن المخطط اإلستراتيجي تضّمن عدة برامج تتعلق بمالئمة التكوين مع حاجيات 
جرد حاجيات المؤسسات االقتصادية في المهارات وحاجيات التكوين في "المجتمع من ذلك 

ل سنتين وضرورة مالءمة مناهج مشروع التكوين وبرامجه مراصد القطاعات وذلك خال
-2016كما أن مشروع مخطط التنمية " في مختلف المسالك مع المتغيرات الوطنية والدولية

تتضمن إعادة النظر في منظومة التخطيط واإلحصاء بالوزارة عبر دعم مكتب  2020
لتحسين المساعدة على  الدراسات والتخطيط وربطه بالمراصد المنتصبة بالجهات وذلك

 .اتخاذ القرار

 

 اإلعالم والتوجيه نحو االختصاصات ذات التشغيلية العالية -

 

تؤّكد الوزارة ما ورد ضمن التقرير بهذا الخصوص وهو السبب المباشر إلثارة 

هذه اإلشكاليات وبرمجة إمكانيات حلول لها بالمخطط اإلستراتيجي المذكور سلفا حيث 

منصات قارة، تبادل بين الفاعلين ( ز منظومة إعالمية جول المهن إنجا"تضمن ضرورة 

 ".تحدد المهن ذات القيمة المضافة العالية) المعنيين

أّما بالنسبة النفتاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على المحيط االقتصادي فقد 

كامال حول تضمن المخطط اإلستراتيجي إلصالح التعليم العالي والبحث العلمي محورا 

تعزيز الشراكة بين الجامعة والمحيط االقتصادي واالجتماعي في مختلف مراحل التكوين 

وهي في مجملها تأتي لتجاوز ما تمت . مع برامج مضبوطة من حيث المضمون واآلجال

مالحظته من ضعف متابعة إنجاز برامج التكوين التطبيقي من خالل العمل على تعزيز دور 

ودعم مراكز المهن ) مراكز تفريخ، محاضن، أقطاب تكنولوجية(سندة هياكل الدعم والم

 .وإشهاد الكفاءات

 

 اإلجازات التطبيقية في إطار البناء المشترك -
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تسجل الوزارة مجموعة النقائص في هذا اإلطار وخاصة تراجع عدد الطلبة 

فضى إلى والخريجين من مسلك اإلجازات التطبيقية في إطار البناء المشترك وهو ما أ

إجماع المتدخلين والمعنيين بإصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على إدراج 

وخاصة دعم البناء المشترك لمسالك " في التكوين الجامعي ... لتحسين البعد" محور خاص 

التكوين والذي تضمن خاصة مأسسة الشراكة بين الجامعة والمؤسسة على المستويات 

والمحلية وإحداث آلية ناجعة تسمح للجامعيين من القيام بتربصات  الوطنية والجهوية

 .وفترات إقامة بالمؤسسات االقتصادية

 

 حفز المبادرة لبعث المشاريع وبرامج التكوين التكميلية  -ب

 

مركزا للمهن  20مواصلة تركيز أكثر من  2015تم في هذا اإلطار خالل سنة 

كما وتسعى الوزارة إلى حفز المبادرة وبعث المشاريع عن طريق . بمختلف الجامعات

اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك التونسي للتضامن قصد تنمية 

سبتمبر  03القدرات والكفاءات التقنية والعلمية لخريجي المؤسسات الجامعية مؤرخة في 

 .وإتفاقية شراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل 2015
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 رّد وزارة المالية

 

في البداية تعرب وحدة التصرف حسب األهداف لتركيز منظومة التصرف في 

ميزانية الدولة لدى وزير المالية عن شكرها لدائرة المحاسبات لقبولها إنجاز مهمة تدقيق 

" التعليم العالي : التعليم العالي والبحث العلمي القدرة على األداء على مستوى وزارة 

وإّن مصالح ). الجزء المتعلق بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف(

مهمة تدقيق القدرة على األداء في مرحلة التركيز  وعي تام بخصوصية وزارة المالية على

ل عدم استكمال األطر التدريجي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف وفي ظ

 .التي يمكن أن ترفعها" بمحدودية النتائج"شريعية األساسية لهذه المنظومة والقانونية والت

 

 :ذلك أّن تجربة منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف تتم حاليا 

 

القانون األساسي الجديد للميزانية الذي سيكّرس (في ظل إطار قانوني مستقر  -

ات التي يقتضيها التركيز الفعلي للمنظومة الجديدة في طور االستكمال ومن القواعد واآللي

 ).2015المتوقع إحالة هذا المشروع لمجلس نواب الشعب للمصادقة مع موفى شهر أكتوبر 

في غياب أدوات التصرف لدى رؤساء البرامج من ذلك مثال عدم استكمال  -

ومة رقابة التصرف وغياب تطبيقات تركيز منظومة رقابة داخلية ناجعة وعدم تركيز منظ

إعالمية خاصة بمتابعة تنفيذ القدرة على األداء وعدم كفاية الصالحيات المسندة خاليا 

 .لرؤساء البرامج لتنفيذ ميزانية برامجهم بالحرية الالزمة

 

ومن ناحية أخرى، وبالرجوع إلى أغلب التجارب المقارنة في هذا المجال، فإّن 

 LOLF- GAR)على غرار (واالجتماعي لإلصالحات المتعلقة بالميزانية التأثير االقتصادي 

ال يتم معاينته إالّ بعد فترة زمنية طويلة نسبيا على وضع هذه اإلصالحات حيز التنفيذ 

وذلك نظرا الرتباط هذا النوع من اإلصالحات ) عشر سنوات على سبيل المثال بفرنسا(

الذي ال يقل أهمية على الجانب التقني لهذه ) اإلداريتغيير ثقافة العمل (بجانب ثقافي هام 

 .اإلصالحات
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أّما بخصوص مؤشرات القدرة على األداء، تقتضي منهجية ضبط المؤشرات 

 résultat(أو نتائج ) produit(المدرجة بوثائق القدرة على األداء اعتماد مؤشرات منتوج 

intermédiaire (إما مؤشرات : صناف التالية خاصة بأهداف البرامج العمومية من األ

وهو ما يستثني المؤشرات الخاصة بأنشطة البرامج مثال ذلك  ،فاعلية أو مؤشرات جودة

مؤشرات حول مشاريع البناء والتوسعة والصيانة وتدعيم التجهيزات التي من الممكن 

ية إدراجها ضمن جداول قيادة داخلية لمتابعة أنشطة البرنامج وليس ضمن المشاريع السنو

 .للقدرة على األداء

 

وبخصوص دور المؤسسات الجامعية في مجال تحقيق القدرة على األداء، فإّن 

 ."التعاقد" اآللية الحالية المعتمدة ترتكز على مبدأ 
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  اـتصّرف �� املبا�ي:  اـوزارة امل�ّلفة باـّتجه�� 

 

�عت�� حسن التصّرف �� املبا�ي، من بنايات ذات إستعمال إداري ومساكن إدار�ة، أحد 
وتتصّرف الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� �� جملة من . مقومات املحافظة ع�� الرصيد العقاري للدولة

إعافة العقارات ع�� ملك الّدولة وال�ي تّم تخصيصها لفائد��ا من طرف الوزارة امل�ّلفة بأمالك الدولة 
و�� مسؤولة عن هاته العقارات فيما يتعّلق بتوظيفها . جملة من العقارات اخرى ع�� وجه الكراءإ�� 

 .والتصّرف ف��ا وصيان��ا وحفظها ماديا وقانونّيا

 

7050TP0Fو�بلغ عدد هذه العقارات إجماال 

(1)
P0T يتّم استغاللها �� ش�ل مساكن مب�ى  454م��ا  انمب

 . لسغراض ادار�ة مب�ى 251إدار�ة فيما �ستعمل البقية وعددها 

 

التصّرف �� املبا�ي  ��و��دف هذه املهّمة إ�� الّنظر �� مدى توّفق الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� 
 .الّراجعة إل��ا بالّنظر من حيث �شييدها و�سو�ة وععيا��ا العقار�ة فضال عن استغاللها وحماي��ا

 

، املصا�ح املركز�ة للوزارة 2014-2009وشملت اعمال امليدانية ال�ي غّطت أساسا الف��ة 
وجيه طلب إرشادات إ�� ادارات ا�جهوّ�ة امل�ّلفة بالتجه�� والوزارة امل�ّلفة بأمالك الدولة إعافة إ�� ت

مب�ى موّزعة ع�� واليات تو�س وأر�انة  39كما أجرى الفر�ق الرقاعي ز�ارات ميدانّية شملت . للتجه��
وأفضت اعمال الرقابّية إ�� مالحظات �عّلقت بإخالالت شابت �شييد املبا�ي . و�ن عروس ومّنو�ة ونابل

 .والتصّرف ف��ا وحماي��ا

  

                                                           
(1)

 .2014جانفي  -إحصائيات ادارة الفرعّية للممتل�ات العقارّ�ة بالوزارة امل�ّلفة بالتجه��   
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 أبــرز املالحظات

 

 �شـيد املبا�ي ووضعيا��ا اـعقارّ�ة -

 

الف��ة          مب�ى خالل  35رصيدها العقاري من خالل �شييد امل�ّلفة بالّتجه�� عزّزت الوزارة 
و�جأت الوزارة إ�� صيغ غ��  .إعتمادات للغرض بامل��انية بالّرغم من عدم رصدوذلك  2009-2013

املرصودة بفصل  العقاري حيث تّم تمو�ل هذه احداثات باستغالل اعتمادات قانونّية لتعز�ز رصيدها
 .ترك�� ا�حض��ة إلنجاز مشاريع مختلفة �عّلقت باألساس بإنجاز وصيانة ا�جسور والطرقات

 

ي خالفت الوزارة قواعد انفاق العمومي  بمجّلة املحاسبة املضبوطة و�اعتماد هذا التم�ىّ
بقا�س  خاّصة فيما يتعّلق بملّفي املبا�ي ال�ي تّم �شييدها املنّظمة للصفقاتالنصوص �عمومية و ال

 . وتوزر
 

تشييد الوععيات العقارّ�ة لسرا�ىي ال�ي تّم إستغاللها ل كما لم تحرص الوزارة ع�� �سو�ة
 إ�شاء مبان أحيانا �عض املبا�ي حيث تجاوزت الوزارة ال��اخيص العمرانية �� الغرض وهو ما نت  عنه

الغ��  و�ان سببا �� تحّمل الّدولة �خسائر هاّمة لتسو�ة هذه بملك  التحّوز  امللك العمومي للمياه أو فوق 
 . أرض باملن��لةد �عّلقت بقطعة .م 3,175املثال  اخالالت بلغت ع�� سبيل

 

وإح�ام مراقبة اعتمادات املرّسمة  ال��مجة واستكمال الّدراسات اّتباعوتد�� الوزارة إ�� 
بند ترك�� ا�حض��ة ملشاريعها الطرقّية باإلعافة إ�� ا�حرص ع�� �سو�ة الوععّية العقارّ�ة لسرا�ىي ب

 .املستغّلة �� إ�شاء البناءات

 

 اـتصّرف �� املبا�ي -

 

مسكنا  454من جملة مسكنا إدار�ا  247فة بالتجه�� أعوا��ا من استغالل مّكنت الوزارة امل�لّ 
مسكنا إدار�ا شاغرا للوزارة  81كما لم تقم بإحالة  .�اتيب ا�جاري ��ا العمل �� الغرضل�ادون مراعاة 

 .امل�ّلفة بأمالك الّدولة

 

دون وجه حق من قبل أعوان متقاعدين أو  امسكنا إدار�ا يتّم استغالله 68 وتبّ�ن أيضا أّن 
متا�عة مآل القضايا املرفوعة من قبل كما لم تحرص الوزارة ع�� . من أطراف ال تنت�ي أصال إ�� ادارة
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 .1996لفائد��ا �عود �عضها إ�� سنة  احكما صادر  12الّدولة إلخالء هذه املبا�ي ولم تتوصل إ�� تنفيذ 

 

 مسكنا إدار�ا 166، حيث أسند إخالالت مختلفة ادارّ�ةإسناد املساكن وشابت إجراءات 
 .دون مطالبة املنتفع�ن بتوقيع ال��اماتمسكنا  113ودون إجراء محاعر معاينة 

 

عند إسناد املساكن ا�جاري ��ا العمل �اتيب قوان�ن وال�ّ الإح�ام التقّيد بإ��  وتد�� الوزارة
ادارّ�ة وا�حرص ع�� اس��جاع املبا�ي املستغّلة دون وجه حق والعمل ع�� ا�حصول ع�� التعو�ضات 

 . الضرور�ة �� الغرض

 

 حماية املبا�ي -

 

الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� بجرد للمبا�ي الّراجعة إل��ا بالّنظر خالفا ملقتضيات مجّلة ال تقوم 
أّن عددا من املبا�ي لم يتم إدراجها بالقوائم املمسوكة من قبل مصا�ح وتبّ�ن . املحاسبة العمومية

 .ستيالء عل��اا  للتجاوزات وخطر الوزارة مّما يجعلها عرعة 

 

الّتجه�� ب ن امل�ّلفت�نوزارت�العطيات املتعّلقة بتخصيص املبا�ي ب�ن كما اّت�ح تضارب �� امل
وعدم القيام �عملّيات  ال�جّالتإح�ام مسك امللّفات وفقدان �عض  قلةأمالك الّدولة نتيجة �و 

 .املقار�ة والّتسو�ة العقارّ�ة

 

ولم تحرص الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� ع�� حماية رصيدها العقاري حيث تبّ�ن أّن البناءات ال�ي 
           وهو ما يمّثل �سبة انمب 705من جملة مب�ى  54يتوّفر �� شأ��ا شهادات ملكية ال يتجاوز عددها 

7,6 % . 

 

وفضال عن ذلك و�� غياب برام  تدّخل، لم تول الوزارة العناية ال�افية لصيانة املبا�ي وهو 
 .مساكن إدارّ�ة أصبحت تتطّلب تدّخال عاجال 7ما أّدى إ�� تدهور حالة 

 

إح�ـــام الّتنســـيق بـــ�ن الـــوزارة امل�ّلفـــة بـــالّتجه�� والـــوزارة امل�ّلفـــة بـــأمالك الّدولـــة واتخـــاذ  و�تعـــّ�ن
 .الكفيلة بصيانة الرصيد العقاري وحمايتهاجراءات 
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I- شـيد املبا�ي�  

 

بنايات  5تمّثلت ��  2014-2009مب�ى خالل الف��ة  35بتشييد  امل�ّلفة بالتجه��  قامت الوزارة
0TP1Fمسكنا 30ذات استعمال إداري و

(1)
P0T . وأثبتت الفحوصات أّن الوزارة قامت بتشييد املبا�ي املذ�ورة دون

 . برمجة و�� غياب الدراسات ودون ترسيم اعتمادات الضرورّ�ة لتنفيذ هذه احداثات

 

قت�ىي ترسيم اعتمادات املخًصصة لذلك ت ال�ياملحاسبة العمومية  ألح�ام مجلةخالفا و 
" ترك�� ا�حض��ة"بم��انية الوزارة، ثّم تمو�ل إ�شاء هذه املبا�ي باستغالل اعتمادات املرصودة بفصل 

فصل ترك�� وتجدر اشارة إ�� أّن . خصت مشاريع �عّلقت باألساس بإنجاز وصيانة ا�جسور والطرقات
لغاية تمك�ن أعوان ادارة من م�اتب  اريع، �� جزء منه،تّم إدراجه عمن م�ّونات املشا�حض��ة 

مستقّلة عن م�اتب املقاولة إلستغاللها عند قيامهم بمراقبة اشغال وت�ون تجه��ا��ا محّددة بفصل 
من كراس  31عمن الّصفقة و�تّم بناسها عند إنطالق اشغال وذلك وفقا ملا نّص عليه الفصل 

من كراس  23ملطّبق ع�� الّصفقات العمومّية ا�خاّصة باألشغال والفصل الّشروط ادارّ�ة العاّمة ا
و�تّم عادة إزالة هذه . الشروط الفنّية واملتعّلق با�خاصيات الفنية الواجب توّفرها �� م�اتب ا�حض��ة

 .املنشآت عند ��اية املشروع بحكم صبغ��ا الوقتّية وإلنتفاء ا�حاجة ال�ي أ�شأت من أجلها

 

و�� هذا اطار، اّت�ح أّن العديد من املبا�ي ال�ي شيدت �� إطار بند ترك�� ا�حض��ة ليست 
ال تمّكن من متا�عة متواجدة بحض��ة املشروع أو ع�� مقر�ة م��ا، بل يتّم إ�شاسها بمناطق �عيدة 

لها حاليا بناءات بتو�س وسيدي بوز�د يتّم استغال 5 �ّي وذلك هو الّشأن بالّنسبة إ��املشروع املع
 .كمساكن إدارّ�ة

 

قيام �عض ادارات ا�جهوّ�ة بتمو�ل �شييد مب�ى واحد باالعتماد إعافة إ�� ذلك، اّت�ح 
مساكن إدار�ة ومخ�� وفرع  10بناء  تبّ�ن فقد .ع�� مبالغ ُرصدت �� اصل ل��ك�� مشاريع طرقّية متعّددة

مشاريع متعّددة  للّتجه�� تتوّزع ع�� �ل من واليات أر�انة وتطاو�ن ومّنو�ة وزغوان �� إطار ترك�� حضائر
 . �عّلقت بإنجاز محّوالت أو سد الّثغرات أو ��ذيب طرقات

 

تا�عة املشاريع كما اعتمدت �عض املصا�ح ا�جهوّ�ة للوزارة ع�� جزء من املبالغ املرّسمة مل
الطرقّية ل��يئة و�شييد بنايات ذات استعمال إداري وهو ما يتعارض مع موعوع الّنفقات املتعّلقة 

مبا�ي تّم بناسها أو الّشروع �� بنا��ا ع�� هذا  5وقد تّم رصد ما ال يقّل عن  .باإلعتمادات املرّسمة
0TP2Fوتوزر وتطاو�ن وأر�انةوذلك ب�ل من واليات قا�س  2013-2009اساس خالل الف��ة 

(2)
P0T. 

                                                           
(1)

مبا�ي بلغت  6والّشروع �� �شييد  2013مبا�ي سنة  5و 2012ومب�ى سنة  2010مب�ى سنة  13و 2009مبا�ي سنة  10:  تتوّزع هذه املبا�ي كما ي��  
 .2014إ�� جوان % 95�سبة تقّدم اشغال ��ا 

(2)
  .2009سنة  بالّنسبة للمبا�ي بوالية أر�انة، يرجع �شييدها إ�� ما قبل  



364 

 

 

 

 

وت��ز إش�الّيات تتعّلق با�عدام الشفافية وتنتفي صبغة متا�عة املشاريع �� هذه ا�حاالت 
امل��مجة مع ما يمكن  لتنفيذ طلبات ال عالقة لها باملشاريع �ستجيبون واهداف ال�ي جعلت املقاول�ن 

  .فة املشاريعأن �شوب مثل هذه الوععّيات من محاباة وترفيع مقّنع ل�ل

 

اّول من القانون  الفصلكما �عد ذلك مخالفة صر�حة للّنصوص املتعّلقة باإلنفاق وخاّصة 
الفصول كما تم تنقيحه وإتمامه و  1967د�سم��  08املؤرخ ��  1967لسنة  53اسا�ىي للم��انية عدد 

اجراءات واملستندات ُتضبط حيث  ،من مجّلة املحاسبة العمومّية 100و 99و 88و 84و 9و 2و 1
إطار صفقات مكتو�ة حسب وُتنجز طلبات الّدولة ��  املثبتة للمصار�ف حسب القواعد املبّينة باملجّلة

أيضا خرقا للمناش�� السنوّ�ة الّصادرة النحو  هذا التصّرف ع��يعت�� و . مة للصفقاتظّ النصوص املن
الدولة ع�� اعتماد ع�� ما يتم إقراره عمن عن الوز�ر اّول واملتعّلقة بإعداد مشروع م��انّية 

 .املخّططات مع عرورة ا�حرص ع�� جاهزّ�ة الّدراسات املتعّلقة ��ا وتوّفر ارا�ىي وهي�لة الّتمو�ل

 

                       وتفاعال مع مالحظات الدائرة، أصدر الوز�ر امل�ّلف بالّتجه�� مذّكرة عمل بتار�خ 

� عرورة التنصيص ع�� م��رات إحداث م�اتب ا�حض��ة وتحديد موقع تدعو إ� 2014جو�لية  3
ترك��ها ومساح��ا بطر�قة تجعلها ملبية �حاجيات ادارة �� متا�عة اشغال بالنجاعة املطلو�ة غ�� أّن 
ذلك ال �عفى من عرورة القيام بالتدقيق �� املشاريع املنجزة سابقا للوقوف ع�� الوععية ا�حقيقية 

اعتمادات املخّصصة ومراجعة املبالغ ال�ي يتم تقر�رها ع�� هذا الفصل إعافة إ�� إيالء الستعمال 
العناية ال�افية ملراقبة تنفيذ املشاريع ح�ى ال تحيد عن أهدافها اصلية وال ت�ون م��را لتجاوز 

 . القانون 

 

ومن ناحية أخرى، تكّبدت الوزارة نفقات إعافية بمناسبة إ�شاء �عض املبا�ي وفق هذا 
ي  مقر ادارة الفرعّية ل�جسور الّشروع �� بناء  2012توّلت ادارة ا�جهوّ�ة بقا�س منذ  حيثالتم�ىّ

� د من اعتمادات مرّسمة بالّصفقات خّصصت �.أ 430والطرقات من خالل استغالل مبلغ جم�� قدره 
ومّكن املدير ا�جهوي الّشركة امل�ّلفة ببناء مقر . ئة طرقات مختلفة با�جهةتا�عة مشاريع ل��ياصل مل

أ�حاب الصفقات �� ش�ل ص�وك لفائدة  مند �ان قد تحّصل عليه .أ 120ادارة الفرعّية من مبلغ 
12هذه الشركة وهو ما يخالف الفصل  0TP3F

(1)
P0T  من مجّلة املحاسبة العمومّية و�جعله محاسبا بحكم الواقع

وإعافة إ�� ذلك تبّ�ن أّن املبلغ الّذي تّم �سليمه للّشركة امل�ّلفة بالبناء ال . م��ا 23حسب الفصل 
0TP4Fيتناسب مع قيمة اشغال اّولية املنجزة

(2)
P0T 0مركز التجارب وتقنيات البناء، كما أّكدTP5F

(3)
P0T  وجود أخطاء

                                                           
(1)

 .1982د�سم��  31املؤرخ ��  1982لسنة  91نّقح بالقانون عدد   

(2)
) 2013د�سم��  24املؤّرخ ��  248/2013إذن بمهّمة عدد ( 2014املؤّرخ �� فيفري مخالفة قاعدة العمل املنجز وردت بتقر�ر التفقدّية العاّمة للتجه��   

 .إثر معاينة ميدانية لفر�ق من املهندس�ن بالوزارة وذلك
(3)

 .2014 تقر�ر جوان  
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ة �عّلقت ��ي�ل البناء أهّمها نقص �� ارتفاع اعمدة وتفاوت صالب��ا وعدم تجا�س ا�خرسانة فنّية هاّم 
ونتيجة لذلك رصدت الوزارة عمن م��انّية . املستعملة ونقص �� كمّية ا�حديد وغياب عازل التمّدد

رة د قصد �سو�ة هذه الوععّية وتمك�ن ادا.أ 300إعتمادات إعافّية بلغت قيم��ا  2014سنة 
  .ا�جهوّ�ة بقا�س من استكمال أشغال بناء املقّر 

 

�� غياب تخصيص إعتمادات للغرض تم الّ�جوء إ�� وأفادت الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� بأّنه 
تصّرفها يتعارض مع طبيعة موعوع النفقات  استغالل املبالغ املخّصصة ل��ك�� ا�حض��ة وأقّرت أّن 

وأّنه لم يكن من باب التعّمد �خرق النصوص القانونّية وخاصة ا�حض��ة  املتعّلقة ببند ترك��
 .باب اج��اد �ان ذلك من مقتضيات مجلة املحاسبة العمومية بل

 

ادارة ا�جهوّ�ة بتوزر �جأت إ�� نفس الّية املخالفة للقانون و�� الّسياق ذاته، ات�ح أّن 
تّم تمو�ل البناء ع�� حيث . سب إفادة الوزارةح" غ�� مدرج بامل��انية"نجاز طابق علوي ملقّرها إعند 

 من مشروع أشغال ��ذيب الطر�ق الوطنية 42و 41استغالل جزء من اعتمادات املرصودة للقسط�ن 

0TP6Fقامت املقاولة امل�ّلفة بالبناء، عن طر�ق �عض موظفي ادارة ا�جهو�ة بتوزرو . 16رقم 

(1)
P0Tباستالم ،                

 41أشغال القسط�ن شي�ات وعدد من الكمبياالت م�حو�ة تباعا ع�� حساب الّشركت�ن امل�ّلفت�ن ب 6
وهو ما يخالف مجّلة املحاسبة العمومّية و�مكن د  100.588,445بمبلغ إجما�� قدره من املشروع  42و

 .م��ا 23اعتبار القائم ��ذا التصّرف محاسبا بحكم الواقع حسب الفصل 

 

عونا باإلدارة ا�جهوّ�ة للّتجه��  34تّم �عي�ن أك�� من "وأفادت الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� أّنه 
 ادارة وهو ما نت  عنه إكتظاظ بمقرّ  اموّظف 22م��م  2014و 2010والّ��يئة ال��ابّية بتوزر ب�ن سن�ي 

وحيث . ل�اّفة اعوانداخل م�اتب العمل لذلك اقتضت الّضرورة إعافة طابق علوي لتسهيل العمل 
أّن ذلك غ�� مدرج بامل��انّية العادّية فقد تّم إنجازه ع�� حساب ترك�� ا�حضائر ملشروع ��يئة الطر�ق 

 ".  16الوطنية رقم 

 

وال يمّكن �جوء ادارات ا�جهوّ�ة بقا�س وتوزر إ�� �شييد بنايات ذات استعمال إداري ع�� 
ع�� بند ترك�� حض��ة املشاريع الطرقّية من التأّكد من صرف استغالل جزء من اعتمادات املرّسمة 

 .أو من قيمة اشغال املنجزة �ل املبالغ ال�ي تّم �غي�� وجه��ا �� عملّية الّتشييد

 

مساكن إدارّ�ة بوالية مّنو�ة ع�� قطعة أرض تم�ح حوا��  4ومن ناحية أخرى، تّم بناء  

أسند��ا الوالية ملصا�ح الّتجه�� قصد بناء إدار��ا ا�جهوّ�ة بال�� اداري بمنو�ة إّال أّن هذه  2م 5563

اخ��ة ارتأت، عوعا عن ذلك، بناء مساكن إدارّ�ة دون إعالم املصا�ح املركزّ�ة للوزارة تّم تمو�لها عن 

                                                           
(1)

 .01/08/2013و�سليمها للمقاولة املسؤولة ع�� البناء تّم بتار�خ  30/07/2013امضاء ع�� استالم الشي�ات تّم بتار�خ   
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ديدها أو من حصر املبالغ طر�ق استخدام جزء من م��انّية مشاريع طرقّية با�جهة لم تتمّكن من تح

ال�ي تّم إنفاقها �� الغرض وهو ما يمكن أن �شّ�ل خطأ تصّرف حسب الفصل اّول من القانون عدد 

19850T7Fلسنة  74

(1)
0T. 

II- اـعقارّ�ة وعدم إح��ام اـ��اتـب اـعمرانّية اش�اـيات 

 

�عدم إح��ام ال��اتيب العمرانّية �عّلقت  مالحظات ع�� الوقوف من الّرقابية اعمال مّكنت
ععدم �سو�ة الوععية العقارّ�ة لسرا�ىي ال�ي تّم و و�غي�� إستعمال املبا�ي من إستغالل وق�ي إ�� دائم 

 . وهو ما انجّر عنه تحّمل الوزارة لنفقات إعافيةاستغاللها لبناء �عض املبا�ي 

 

�� مرحلة أو�� قصد  مبانبتشييد  فقد تبّ�ن أّن الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� غالبا ما تقوم
إستغاللها بصفة وقتّية ملتا�عة املشاريع املذ�ورة ليتّم إستغاللها �� مرحلة ثانية بصفة دائمة كبناية 
ذات استعمال إداري أو مسكن إداري وذلك دون التأّكد من توّفر الّشروط الفنّية الدنيا ومن طبيعة 

 . قصد مواصلة انتفاع ��ااشغال الضرورّ�ة لتأهيل هذه املبا�ي 

 

�� �شييد مب�ى  شرعتإدارة املياه العمرانية بالوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� قد أّن  ،كما اّت�ح
ة أرض عبقط) جاي�ا(اليابانية للتعاون الدو��  الو�الةبتمو�ل من  د.أ 670إداري بأر�انة ب�لفة 

0T8Fمتواجدة

(2)
0T  بامللك العمومي للمياه وذلك دون أن يتّم �غي�� صبغة ا�جزء املزمع استغالله للبناء وهو ما

19750T9Fلسنة  16عدد  للقانون �عت�� مخالفة 

(3)
0T الذي يحّجر البناء بامللك العمومي للمياه. 

 

واملن�ه  2وتبّ�ن من خالل فحص امللّفات والز�ارات امليدانية إ�� املساكن ادارّ�ة ال�ائنة باملنار 
ئة والتقسيم املصادق عل��ا واملنصوص أشغال ال��ي و�اردو و�أر�انة أّن هذه احداثات لم تتّم وفق 4

  .عل��ا بمجّلة الّ��يئة ال��ابّية والّتعم��

 

قبول نتيجة مناظرة وطنّية إلختيار مهندس معماري   2009ومن ناحية أخرى، تّم �� أوت 
د كجوائز للتصميم الفائز رغم .أ 20وصرف حوا��  ادارة ا�جهوّ�ة بمّنو�ة بناء مقرّ  مصّمم ملشروع

حيث تبّ�ن خالل إعداد ملف رخصة . وجود تضارب بينه و��ن الّ��اتيب العمرانّية املنطبقة ع�� العقار
ثال البناء وجود تضارب ب�ن امثلة ا�خاّصة باملشروع وال��اتيب العمرانّية املنطبقة ع�� العقار حسب م

                                                           
(1)

املتعلق بتحديد أخطاء التصرف ال�ي ترتكب إزاء الدولة واملؤسسات العمومية ادار�ة وا�جماعات العمومية املحلية  1985جو�لية  20املؤّرخ ��   
 1987جو�لية  6املؤّرخ ��  1987لسنة  34و�إحداث دائرة الزجر املا�� كما تّم تنقيحه بالقانون عدد  واملشاريع العمومية وعبط العقو�ات املنطبقة عل��ا

 .1988جوان  2املؤّرخ ��  1988لسنة  54والقانون عدد 
(2)

 .أريانة 42110حسب شهادة امللكّية للرسم العقاري عدد   
(3)

 .هاملتعّلق بإصدار جمّلة امليا 1975مارس  31املؤرّخ يف   
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0T10Fالّ��يئة العمرانّية لبلدّية مّنو�ة

(1)
0T وال��اجعات ) عزل وليس متوأممن( وذلك من حيث نمط البناء

 . القانونّية عن ا�جار ا�سر وعدم التقّيد با�حرمة القانونّية للطر�ق والعلّو اق�ىى املسموح به

 

وأّنه " العديد من املوا�عتّم العدول عن إقامة املب�ى وذلك لوجود "ول�ن أفادت الوزارة أّنه 
ي تّم تخصيصه لتصميم غ�� مطابق ملثال ال��يئة ذد ال.أ 20فإّن هدر مبلغ " لم يحدث أي عرر ما��"

أّن هذا التأخ�� فرض د سنوّ�ا، بما .أ  30العمرانّية با�جهة باإلعافة إ�� دفع معاليم كراء تبلغ حوا��
�عت�� عررا ماليا ، 2014ع�� وجه الكراء إ�� حدود جوان  ع�� ادارة ا�جهوّ�ة املذ�ورة البقاء �� عقار 

 . للّدولة

 

وع�� صعيد آخر، تبّ�ن أّن الوزارة ال تو�� اهمّية املطلو�ة �جانب ال��مجة والدراسات 
 .اّولية عند اع��امها �شييد �عض املبا�ي وال سيما فيما يخص الوععية العقار�ة لسرا�ىي

 

ء مسكن إداري وفرع ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�� باملن��لة ع�� قطعة ببنا من ذلك قامت الوزارة
0T11Fص 40آر 35هك  2 أرض تم�ح

(2)
0T اعتمادات مرّسمة ملتا�عة مشرو�� محول�ن بالطر�ق تّم تمو�له ب

                      2001جمعّية تحّصلت عل��ا سنة علما وأّن ملكية هذه القطعة ترجع إ��  8الوطنية رقم 

              . لتسو�ة الوععية العقار�ة ملستشفى املن�� سليم تفو�ت من وزارة أمالك الدولة وذلكبموجب 

                وتجدر اشارة إ�� أّن هذه القطعة �انت ع�� ملك الّدولة وتّم التفو�ت ف��ا من جملة أرا�ىي تم�ح

 .ص 63آر 72هك  9
 

طالبت ا�جمعية الوزارة امل�لفة بأمالك الدولة بتسو�ة هذه الوععية و�حماية مصا�حها، 
الناتجة عن تحّوز الوزارة امل�لفة بالتجه�� بقطعة ارض ال�ائنة باملن��لة مع اخذ �ع�ن اعتبار قطعة 

وقامت الوزارة امل�لفة ". إل�عدام حاج��ا ��ا"أرض ثانية متاخمة لها وع�� ملك ا�جمعية أيضا وذلك 
هك �ائنة �سكرة مقابل القطعت�ن  2أمالك الدولة بالتعو�ض العي�ي  ل�جمعية بقطعة أرض تم�ح ب

                           قّدرت قيمته  2010د�سم��  28املذ�ورت�ن باملن��لة وذلك بمقت�ىى عقد معاوعة مؤّرخ �� 

 .د.م 1,617بـ 
 

كن منصفة للّدولة إذ �ّلف��ا خسائر هاّمة و�ّينت اعمال الرقابّية أّن عملّية املعاوعة لم ت
ال�ائن �سكرة وإلدراج و�عود هذه ا�خسارة إ�� التخفيض �� ثمن عقارها . د.م 3,175 بلغ مجموعها

قطعة ارض الثانية عمن املعاوعة دون ت��ير �حاجة الّدولة إل��ا ولت�جيل العقد وإ�� الّ��فيع �� ثمن 
 .ملا دأبت عليه اختبارات �سبة تحي�ن مخالفةعقار ا�جمعّية باملن��لة نتيجة اعتماد 

                                                           
(1)

 .2008سنة  ى مثال التهيئة العمرانية لبلدية منوبةعل ةصادقاملّمتت   
(2)
 22املن��لة واملؤّرخة �� -حسب املراسلة املوّجهة من وا�� أر�انة إ�� رئيس بلدّية التضامن 2م 5000تجدر اشارة إ�� أّن حاجة الوزارة تقتصر ع��  

 .حول القيام بتخصيص املساحة املذ�ورة لددارة ا�جهوّ�ة بأر�انة 2003سبتم�� 
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احتساب سعر فردي للم��  د نتيجة.م 1,083فقد ترّتب عن هذه الوععّية عرر للّدولة بلغ 
جانفي  7د الذي حّدده تقر�ر اختبار بتار�خ  135د عوعا عن  80املرّعع لقطعة ارض �سكرة قدره 

وتبّ�ن أّن تخفيض الّثمن الفردي للم�� املرّعع تّم بناءا ع�� رأي مجّرد للمديرة العاّمة لدختبارات . 2010
0T12Fبالوزارة امل�ّلفة بأمالك الدولة

(1)
0T �� 2003إعتمدت فيه ع�� إختبار �عود إ�� سنة  2010تم�� سب                

                      ودون مراجعة اختبار خالفا لتوصيات ال�جنة استشار�ة للعمليات العقارّ�ة خالل جلس��ا ��

�� نفس وتجدر اشارة إ�� أّن الّدولة قامت بإجراء معاوعة أخرى �� نفس الف��ة وع. 2010أوت  31
 .د للم�� املرعع 135الّرسم العقاري لفائدة أحد ا�خواص بحساب 

 

                   كما تّم ��جيل خسارة إعافّية للدولة نتيجة إدراج قطعة ارض الثانية باملن��لة بمساحة

د .أ 910,800ص عمن املعاوعة وال�ي اقتن��ا الّدولة دون حاج��ا إل��ا بمبلغ قدره  60آر  3هك  3
 .�عنوان ��جيل العقد 2013د تّم دفعه �� جانفي .أ 121,311إعافة إ�� مبلغ قدره 

 

ومن ناحية أخرى، تبّ�ن أّن قيمة الهكتار الواحد لقطع�ي ارض باملن��لة الرّاجعت�ن بامللكّية 
ار�خ اختبار وت 2002مرات خالل الف��ة الفاصلة ب�ن تار�خ ان��اع سنة  5ل�جمعّية قد تّم ال��فيع فيه 

د .أ 60الذي حّدد القيمة ال�ي تّم اعتمادها �عقد املعاوعة حيث ارتفعت هذه القيمة من  2010سنة 
د ع�� اعتبار أّن القطعت�ن سيشملهما مثال الّ��يئة العمرانّية للمنطقة خالفا ملا هو معمول .أ 300إ�� 

ّمة لدختبارات ال�ي دأبت ع�� تحديد قيمة به لتحديد القيمة الشرائّية للعقارات من قبل ادارة العا
العقار حسب صبغته ووععّيته العقارّ�ة �� تار�خ القيام باإلختبار علما وأّن صبغة العّقار�ن ال�ائن�ن 

و�الّرجوع إ�� �سب التحي�ن ال�ي �عتمدها ادارة العاّمة . 2014باملن��لة التزال فالحّية إ�� حدود جو�لية 
0T13Fد 103.091,171ال يمكن أن تتجاوز قيمة الهكتار الواحد نظر�ا %  7و%  5وحة ب�ن لدختبارات وامل��ا

(2)
0T 

 .د.م 1,061و�مكن تقدير خسارة الّدولة نتيجة ذلك بما قيمته 
 

حيث تم . وتب�ن هذه الوععية اختالف �� طر�قة تقييم العقارات بالنسبة لهذا امللف
تحديد القيمة الشرائية لعقار ا�جمعية بناء ع�� مجّرد توقعات بأن �شمله مثال ال��يئة العمرانية �� 

  .2003ح�ن تم تحديد هذه القيمة بالّنسبة لعقار الّدولة استنادا إ�� إختبار يرجع إ�� سنة 

 

وأّكدت الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� �� رّدها ع�� أّن دورها يقتصر ع�� ا�جانب الفّ�ي �� ح�ن 
اكتفت الوزارة امل�ّلفة بأمالك الّدولة بإقرار املالحظات الواردة بتقر�ر الدائرة مع ذكر اطار ا�خاص 

 .للعملّية الذي يتمّثل �� معاوعة قديمة

 

                                                           
(1)
 .صلب الوزارة امل�ّلفة بأمالك الّدولة 
(2)
 ).قّوة عدد السنوات)) % 7(=�سبة تطور الثمن +1*(الثمن(للقاعدة املعمول ��ا بمختلف تقار�ر اختبار استنادا  
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ة ال�ي ارتكب��ا يّ آنفا، �عّددت ا�خروقات القانون ةة املذ�ور و�اإلعافة إ�� اعرار املالي
              5ن بالتجه�� وأمالك الدولة عند القيام ��ذه املعاوعة فقد نّص القانون عدد ان امل�لفتاالوزارت

ابتداء من صدور هذا "املتعّلق بملكّية ارا�ىي الفالحّية كما تّم تنقيحه وإتمامه أّنه  1964لسنة 
القانون ال يمكن أن يملك ارا�ىي الصا�حة للفالحة إّال افراد من ذوي ا�جنسّية التو�سّية أو 

و�ناء عليه ال يمكن " 1963لسنة  19الشر�ات التعاعدّية ال�ي يقع تأسيسها طبقا ألح�ام القانون عدد 
 .ل�جمعّية املذ�ورة ملكّية أي عقارات فالحّية

 

ة امل�ّلفة بالّتجه�� إ�� التقّيد بالقوان�ن وعرورة التثّبت من وتدعو دائرة املحاسبات الوزار 
الوععّيات العقار�ة لسرا�ىي قبل استغاللها واعتماد ع�� ال��مجة املسبقة واستكمال الدراسات 
وال��اخيص الضرورّ�ة قبل الشروع �� الّتنفيذ قصد تال�� مثل هذه التصّرفات غ�� القانونّية واخطاء 

 . جرائّية املذ�ورة أعاله وال�ي �ّلفت الدولة أعرار بليغةالفنّية وا 

 

III- اـتصّرف �� اـعقارات   

 

تتعّلق بمدى إح��ام شروط إسناد املساكن  مالحظات ع�� الوقوف من الّرقابية اعمال مّكنت
 . بالّتجه��ادارّ�ة والتقّيد بإجراءاته واستغالل العقارات ال�ي تتصّرف ف��ا الوزارة امل�ّلفة 

 

 إسناد املساكن ادارّ�ة  - أ

 

املتعّلق بضبط  1972ماي  31املؤّرخ ��  1972لسنة  199حّدد الفصل الّثا�ي من امر عدد 
املدنّي�ن التا�ع�ن للدولة قائمة ا�خطط املخولة لدمتيازات املنصوص عل��ا بالفصل  إس�ان املوّظف�ن

اّول من نفس هذا امر ومبلغ غرامة الّسك�ى حسب الوزارات وتتمّثل هذه ا�خطط بالنسبة إ�� 
الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� �� مدير عام ومدير ومهندس رئيس دائرة جهوّ�ة و�� رئيس مص�حة الرصد 

مسكنا إ�� أعوان عمومي�ن  172إّال أّنه لوحظ أّنه تّم إسناد . ا�جوي لتو�س قرطاج ورئيس معهد �عليم
ال تتوّفر ف��م الّشروط القانونّية لدنتفاع بمسكن إداري املنصوص عل��ا باألمر سالف الذكر حيث تّم 

متعاقد وعون تق�ي وعون  كن إ�� منتفع�ن �� رتبة تق�ي وتق�ي أول وتق�ي رئيس وتق�يامس 105إسناد 
مسكنا ملتصرف�ن من أصناف  14مسكنا ألصناف العملة و 53ف�ي ومساعد تق�ي ومساعد ف�ي و

بالّنسبة لهذه " إنصاف"ظومة �� منعوتجدر اشارة إ�� عدم إم�انية استخراج مقّررات إسناد  .مختلفة
 .املساكن
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19720T14Fلسنة  14منشور الوز�ر اّول عدد ه خالفا ملا نّص عليه ولوحظ أنّ 

(1)
0T  الذي يحجر

ع�� ذّمة موظف�ن باإلدارة العاّمة  امسكن 14تمك�ن موظفي ادارة املركزّ�ة من مسكن وظيفي تّم وعع 
 . وديوان الوز�ر للبنايات املدنّيةل�جسور والطرقات وادارة العاّمة 

 

أو ا�حاق بإدارات أو هيا�ل أخرى فإّن العون أّنه �� حاالت الّنقلة ع�� ونّص نفس املنشور 
ظ عدم حرص الوزارة ع�� لوحإّال أّنه . يفقد حّق التمّتع باإلمتياز العي�ي املنصوص عليه باألمر املذ�ور 

نتفاع بمساكن إدار�ة بالّرغم من نقل��م من ادارات ا�جهوّ�ة إ�� واصلوا ا  اعون 13�سو�ة وععّية 
أّن الوزارة لم تقم بإس��جاع مسكن�ن بالّرغم كما تبّ�ن . �� ما ب�ن ادارات ا�جهوّ�ة املصا�ح املركزّ�ة أو
إسناد مسكن�ن إدار��ن لعون�ن ال ينتميان للوزارة  ا إ�� هيا�ل أخرى فضال عنممن إ�حاق منتفع��

 . امل�ّلفة بالّتجه��

 

دة أعوا��ا م��رة ذلك مسكنا إدار�ا لفائ 46أّن الوزارة قد أسندت  ومن ناحية أخرى تبّ�ن
 .هذا املعيار عند اسناد بضرورة العمل خالفا ملا نّص عليه املنشور آنفا �عدم اعتماد

 

 1109عدد املذ�ور آنفا والفصل الّسا�ع من امر  199ونّص الفصل الّرا�ع من امر عدد 

0T15F 1974لسنة 

(2)
0Tفإّن املوظف املخّول له �� صورة عدم توّفر مسكن �عقار ي�ون ع�� ملك الدولة  أّنه

إّال أّنه . امتياز الّسكن ال يحّق له انتفاع إّال �غرامة السك�ى وال يمكن إبرام أي عقد �سويغ للغرض
0T16Fمساكن �عقود كراء 3تبّ�ن أّن الوزارة �ستغّل 

(3)
0T  يتّم خالص أحدها عن طر�ق الديوان الوط�ي

0T17Fللّسياحة

(4)
0T . الوععّية مّما �ّلف الّدولة دفع معينات الكراء املتعّلقة ولم �سع الوزارة إ�� �سو�ة هذه

 .2013د إ�� حدود د�سم�� .أ 70��ذه العقارات وال�ي بلغت ما قدره 

 

19950T18Fلسنة  4ومن جهة أخرى، نّص منشور وز�ر التجه�� واس�ان عدد 

(5)
0T ومنشور الوز�ر

92000T19Fلسنة  18اّول عدد 

(6)
0T إّال أّنه تبّ�ن . املستوجبة �� الغرضع�� مراحل عملّية اسناد والوثائق

ه املتطلبات وعدم ال��امها ذوجود عديد اخالالت شابت إجراءات اسناد نتيجة عدم مراعاة الوزارة له
 .بما جاء بدليل اجراءات ا�خاص بإشغال املساكن ادار�ة

 

مسكنا إدارّ�ا دون إجراء محاعر معاينة  166مسكنا تّم إسناد  454فقد تبّ�ن أّنه من جملة 
محاعر املعاينة املتوّفرة تدّل ع�� أّن التسليم الفع�� للمساكن للمنتفع�ن يتّم بتار�خ فضال عن أّن جّل 

                                                           
(1)
 .1972لسنة  199املتعّلق بتطبيق امر عدد  1972لسنة  14منشور الوز�ر اّول عدد  
(2)
 .ارةواملتعّلق باملنح املخّولة لدطارات الفنّية باإلد 1974د�سم��  20املؤّرخ ��  
(3)
 .تباعا 2003و 2006و 2008آخرها م��م ��  
(4)
 .1972جانفي  19بتار�خ ) الّديوان الوط�ي للسّياحة(تّم ابرام اتفاقّية ب�ن وز�ر التجه�� واس�ان ووز�ر اقتصاد الوط�ي  
(5)
 .املتعّلق بالتصّرف �� املساكن ادارّ�ة 1995أوت  29املؤّرخ ��  
(6)
 .املتعّلق بتطبيق مقتضيات دليل اجراءات ا�خاص بإشغال املساكن ادارّ�ة 2009جو�لية  20املؤّرخ ��  
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منشور الوز�ر اّول عدد سابق لقرار اسناد من املصا�ح املركزّ�ة بالوزارة وذلك خالفا ملا نّص عليه 
  .سالف الّذكر 18

 

مسكنا إدارّ�ا بتوقيع  113 بما عددهوتبّ�ن أيضا أّن الوزارة لم �سع إ�� مطالبة املنتفع�ن 
التأخ�� �� مطالبة �عض املنتفع�ن بإمضاء كما لوحظ . ال��امات بدفع مبالغ اس��الك املاء والكهر�اء

أّن املصا�ح ا�جهوّ�ة للوزارة قامت بإعداد بطاقات وصفية للبنايات وتجدر اشارة . ال��ام املستوجب
ذات استعمال اداري واملساكن ادار�ة كما سارع �عض اعوان املنتفع�ن ��ذه املساكن منذ سنوات 

 .بتوقيع ال��امات �عد مطالبة دائرة املحاسبات الوزارة بمدها ��ذه الوثائق

 

 استغالل املبا�ي - ب

 

شاب تصّرف الوزارة �� املبا�ي الراجعة إل��ا بالنظر عدة إخالالت حالت دون استغاللها ع�� 
68أّن فقد تبّ�ن .  الوجه افضل بما لم يكفل حماية مصا�حها 0T20F

(1)
0T بصفة  ايتّم استغالله اإدار� امسكن

اطار لم �سع و�� هذا . غ�� قانونّية من طرف أعوان متقاعدين أو من أطراف ال تنت�ي إ�� ادارة
امل�ّلف مسكنا قامت بإحالة ملفا��ا إ�� مصا�ح  24الوزارة إ�� متا�عة مآل القضايا املنشورة إلخالء 

 . العام بن�اعات الدولة

 

كما لوحظ أّن الوزارة لم �سع إ�� متا�عة تنفيذ اح�ام الّصادرة لصا�حها إلس��جاع �عض 
            حكما �� الغرض يرجع �عضها إ��  12العقارات ال�ي تّم استيالء عل��ا حيث لم تتوصل إ�� تنفيذ 

 .1996سنة 

 

ها ملصا�ح امل�ّلف العام ملّد واّت�ح أيضا أّن الوزارة لم تتمّكن من جمع الوثائق الالزمة 
و�� هذا اطار . عقارا تّم استيالء عل��ا من قبل الغ�� 32بن�اعات الّدولة قصد رفع الدعوى الس��جاع 

ملسكن اداري ال�ائن بمونبل��ير بتو�س والذي تّمت معاينته من قبل الفر�ق املثال ا يذكر ع�� سبيل
قام املنتفع ��ذا املسكن ببناء طابق ثا�ي و��يئة محل�ن  حيث 2014الّرقاعي للّدائرة خالل شهر فيفري 

 .لتعاطي أ�شطة تجارّ�ة

 

مسكنا إدار�ا شاغرا  81ومن جهة أخرى، لوحظ أّن الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� لم تقم بإحالة 
 2املؤّرخة ��  2/د-1إ�� الوزارة امل�ّلفة بأمالك الّدولة وذلك خالفا ملذّكرة العمل لوز�رة التجه�� عدد 

ال�ي نّصت ع�� عرورة إحالة املساكن �عد مرور سنة من تار�خ شغورها إ�� مصا�ح  2007جانفي 
 .الوزارة امل�ّلفة بأمالك الّدولة قصد التصّرف ف��ا

                                                           
(1)

 .2014حسب ادارة العاّمة للشؤون العقارّ�ة والقانونّية والن�اعات ماي  
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التصّرف  عن 1992د�سم��  10مؤّرخ ��  59نشور الوز�ر اّول عدد خالفا ملالوزارة كما تخّلت 
، 1996 سنةلفائدة الّشعبة املهنّية دون مقابل حيث �عاقدت هذه اخ��ة  �ائن بتو�س�� محّل تا�ع لها 

وتجدر اشارة أّن . جيارإلمع أحد ا�خواص ملمارسة �شاط تجاري به مقابل انتفاعها دون وجه حق با
العدادات  هذا املحّل يمّثل كتلة غ�� مستقّلة عن ادارة و�تّم تزو�ده بالكهر�اء واملاء مباشرة عن طر�ق

وجد ممر مفتوح ير�ط هذا املحل مباشرة مع مأوى سّيارات املص�حة واملعّدات وهو ما يُ  التا�عة لها
 .يمكن أن �شّ�ل خطرا عل��ا خاّصة وأّن املحّل املذ�ور يبقى مفتوحا �عد ان��اء التوقيت اداري 

 

الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� وتبّ�ن أيضا أّن مركز التجارب وتقنيات البناء الذي �شرف عليه 
يوّ�ح العالقة القانونّية ال�ي  �ستغّل عقار�ن تا�عي�ن للوزارة �ائن�ن بالوردّية وقا�س دون سند قانو�ي

 .انب�ى عل��ا هذا التصّرف ودون استشارة الوزارة امل�ّلفة بأمالك الّدولة

 

��ك�� محّطة قاعدّية للهاتف ا�جّوال الرق�ي ب باإلذن لشركة إتصاالتكما لوحظ قيام الوزارة 
دون إبرام عقد �� الغرض مما أّدى إ�� حرمان  2008بمقرها ال�ائن ب�� ا�حدائق بتو�س خالل سنة 

وتجدر اشارة إ�� أّن الوزارة قد . الدولة من انتفاع بالعائدات املتأتّية من ترك�� مثل هذه اجهزة
متجاوزة بذلك رأي الوزارة امل�ّلفة بأمالك الدولة ال�ي أفادت ��  2008�ذه العملّية منذ سنة �قامت 

أّن ترك�� مثل هذه "بتعذر استجابة لطلب هذه الشركة نظرا إ��  2008أفر�ل  7مكتو��ا املؤّرخ �� 
". املحّطات بمقر مب�ى ح�ومي من شأنه أن �سّبب عررا مباشرا للمب�ى و�فقده صبغته كمرفق عمومي

لّرجوع إ�� مصا�ح الو�الة الوطنية لل��ّددات، غياب أي ملّف أو ترخيص يتعّلق باملحّطة واّت�ح، با
0T21Fمن مجلة اّتصاالت 52املذ�ورة وذلك خالفا ل�ّل من الفصل 

(1)
0T  وقراري وز�ر تكنولوجيات اّتصال

 . 2002فيفري  11و 2001جو�لية  31املؤّرخان تباعا �� 

 

مناسبات بمراسلة شركة وأفادت الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� �� رّدها أّ��ا قامت، �� ثالث 
اّتصاالت لتسو�ة هذه الوععية تّم ع�� إثرها إعداد مشروع عقد �سويغ لم يتم �عد ا�حسم �� 

  .ئه من قبل الوزارة املذ�ورةإم�انّية إمضا

 

جو�لية  20املؤّرخ ��  18ز�ر اّول عدد منشور الو ومن جهة أخرى، وخالفا ملا نّص عليه 
بضرورة اعالم ب�ل التغي��ات املتعّلقة بم�ّونات املسكن وكيفّية إستغالله أو إعادة  الذي يق�ىي 2009

توظيفه إعافة إ�� إعداد بطاقات وصفّية للمساكن حديثة البناء أو ال�ي لم يتم عبطها من قبل 
�خاّص ��ذه وإحال��ا إ�� مصا�ح وزارة أمالك الدولة والّشؤون العقارّ�ة ل��قيمها وتحي�ن بنك املعلومات ا

مساكن بجندو�ة لتستغّل كمستودعات وإعافة مسكن إ��  5ّم إعادة توظيف أّنه ت تبّ�نامالك، 
مساكن باإلدارات ا�جهو�ة والفروع عند التوسعة بباجة وال�اف وتحو�ل  7مغازة بالقصر�ن وإدماج 

                                                           
(1)

 .2001جانفي  15املؤّرخ ��  2001لسنة  1الّصادرة بالقانون عدد   
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ة امل�ّلفة بأمالك الّدولة محل إداري إ�� مسكن بالق��وان دون ال��ام باإلجراءات ال�ي عبط��ا الوزار 
 . ودون أن تتضّمن ملّفات هذه املبا�ي املستندات ال�ي توّثق لذلك

 

كما لوحظ أّن �عض املبا�ي الراجعة بالّنظر إ�� املصا�ح ا�جهوّ�ة للوزارة قد تّم إزال��ا دون 
ت ال��تيبّية املّتبعة دون اح��ام اجراءاو  1975لسنة  186لتعليمات العاّمة لوز�ر املالّية عدد لمراعاة 

�� الغرض �القيام باإلختبارات الضرورّ�ة وطلب الّ��خيص من املصا�ح املركزّ�ة للوزارة وإعالم الوزارة 
العو�نة �ن ب�ائن �نكنمس امل�ّلفة بأمالك الّدولة فضال عن متا�عة أشغال الهدم وهو الّشأن بالّنسبة إ��

 . ع�� سبيل املثال وقا�س

 

ا�خاّصة بالعقارات تباينا �� املساحت�ن ا�جملّية  امللّفاتأبرز فحص ومن ناحية أخرى، 
مسكنا حسب املعطيات املركزّ�ة وا�جهوّ�ة للوزارة رغم عدم تباعد  20واملغطاة خّصت ما ال يقّل عن 

و�مكن لهذه . م�� مرّعع 492وم�� مرّعع  20 ب�نالفارق �� املساحات  وتراوح. توار�خ تحر�رها �� جّل احيان
 . الوععّيات أن تخفي عملّيات توسعة أو ��يئة أو إعادة توظيف خالفا للصيغ القانونّية

 

IV- حماية اـعقارات  

 

مراجعة الّطرق املّتبعة من قبل مصا�ح الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� �� حماية العقارات  أفضت
من بنايات ذات استعمال إداري ومساكن إدارّ�ة إ�� الوقوف ع�� �عض اخالالت �عّلقت أساسا بجرد 

 .املبا�ي ومسك ملّفا��ا وا�حماية القانونّية والصيانة

 

 جرد املبا�ي -أ

 

اعمال الرقابّية أّن الوزارة ومصا�حها ا�جهوّ�ة ال تقوم بجرد للمبا�ي الراجعة إل��ا  بّينت
0T22Fبالنظر وذلك خالفا ملجّلة املحاسبة العمومية

(1)
0T  مناش�� و  1975لسنة  186والتعليمات العامة عدد

0T23Fالوز�ر اّول 

(2)
0T  أّن ا�جرد قد تّم املتعّلقة بضبط امالك العمومّية وال�ي نّصت ع�� عرورة التثّبت من

دليل خالفت الوزارة امل�ّلفة بالّتجه��  كما. طبقا لدجراءات القانونية وال��تيبّية املعمول ��ا �� الغرض
منشور الوز�ر مراقبة الّتصرف �� عقارات الّدولة املخّصصة للمصا�ح الوزارّ�ة واملؤّسسات العمومية و 

 �ل الوزارات مسك دف�� جرد ��  ذي حمل ع�� مصا�حالّ   2009جو�لية  20املؤّرخ ��  18اّول عدد 
العقارات ال�ي تتصرف ف��ا ومقار���ا مّرة �� السنة ع�� اقل مع دفاتر الّتخصيص ال�ي تمسكها مصا�ح 

 .أمالك الّدولة

 

                                                           
(1)

 .214و 212الفصول    
(2)

 .1993نوفم��  5املؤّرخ ��  82وعدد  1991أفر�ل  4املؤّرخ ��  19وعدد  1988جوان  23املؤّرخ ��  53وعدد  1988ماي  3املؤّرخ ��  37عدد   
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�سوق ا�جمعة بأر�انة غ�� مدرجة بقائمة وتبّ�ن �� هذا اطار أّن مسكنا بمنو�ة ومسكن�ن 
 .ال يتوّفر للوزارة ملّفات �� شأ��ابالّنظر للوزارة و املبا�ي الراجعة 

 

كما لوحظ عدم تناسق قائمات املصا�ح املركزّ�ة للوزارة مع تلك ال�ي تمسكها مصا�حها 
ا�جهوّ�ة حيث تبّ�ن ع�� سبيل املثال تصّرف ادارات ا�جهوّ�ة باملنست�� ومّنو�ة �� مسكن�ن غ�� مدرج�ن 

و�� املقابل تتضّمن قائمة املصا�ح املركزّ�ة بالوزارة مسكنا �ائنا ببن�رت بقائمة املصا�ح املركزّ�ة 
وأرجعت الوزارة امل�لفة بالّتجه�� . تتصّرف فيه ادارة ا�جهوّ�ة ��ذه الوالية دون أن يتّم إدراجه بقوائمها

املساكن هذا التضارب �� املعطيات إ�� عدم ت�ليف عون قار باإلدارات ا�جهو�ة ومتفرغ ملسك ملفات 
 .ادار�ة

 

هو ما يحول دون قيام و ل�جّل ا�خاّص بمساكن ا�حض��ة ومن ناحية أخرى، لوحظ فقدان ل
 . الوزارة بمتا�عة هذه العقارات

 

حالة مللفات متعّلقة باملساكن ادارّ�ة تضّمنت تباينا يتعّلق  12وأفرزت الفحوصات رصد 
بالعدد الّرت�ي للمسكن وذلك ب�ن البطاقة الوصفّية أو بطاقة إحصاء مساكن الدولة وا�جماعات 

 . املحلّية إن وجدت، ومحضر املعاينة املحّرر عند إسناد املسكن إ�� املنتفع به

 

ات ال تحمل العدد الّرت�ي للعقار مّما يحول دون عبط كما لوحظ وجود ملّفات لعديد العقار 
مب�ى  29و�لغ عدد هذه ا�حاالت . هذه العقارات ومتا�ع��ا بالّتنسيق مع املصا�ح امل�ّلفة بأمالك الّدولة

 . مساكن إدارّ�ة 4بناية ذات استعمال إداري و 25موّزعة ب�ن 

 

ة للعقارات تفتقر للدّقة الالزمة حيث واّت�ح كذلك أّن املعطيات املدّونة بالبطاقات الوصفيّ 
تبّ�ن أّ��ا ال تتضّمن الّتنصيصات الضرورّ�ة �العنوان وتار�خ البناء وتار�خ الّشغور والوععّية العقارّ�ة 

كما ال يتسّ�ى معرفة هوّ�ة اعوان املتداول�ن . ومراجع امللكّية واملساحات ا�جملّية واملغّطاة وعدد الغرف
ري نظرا لعدم تضّمن امللفات لقرارات اسناد للمنتفع�ن السابق�ن وذلك باإلعافة ع�� املسكن ادا

إ�� غياب محاعر املعاينة عند إس��جاع املسكن الذي يحول دون  التأّكد من وععّية العقار وتحديد 
 .املسؤولّيات عند حدوث تجاوزات

 

 اـقانونّية  ا�حماية -ب
 

تحتوي ملّفات العقارات دائما الوثائق القانونّية املنصوص عل��ا بدليل مراقبة التصّرف �� ال 
العقارات الدولّية املخّصصة للمصا�ح الوزار�ة واملؤّسسات العمومّية الّتا�عة مللك الدولة ا�خاص وقرار 
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20010T24Fد�سم��  29املؤرخ ��  الوز�ر اّول 

(1)
0T  مب�ى ومسكن  705ع حيث بّينت الفحوصات أّنه من مجمو

مثاال  65بطاقات وصفّية و 504محضر تخصيص و 12إداري ال يتوّفر لدى الوزارة امل�ّلفة سوى 
 . إل��ام 260محاعر معاينة و 207قرار إسناد و 213هندسيا و

 

كما اّت�ح أّن الوثائق امل�ونة مللفات املبا�ي ال تمّكن �� أغلب ا�حاالت من إثبات ملكّية 
أّن عدد للوزارة إذ لوحظ  أو حياز��اأو ما يفيد تخصيصها أوجه التصّرف ف��ا للعقارات و الّدولة 

شهادة  54شهادات امللكّية املتعّلقة بالعقارات الّراجعة بالّنظر للوزارة امل�لفة بالتجه�� يقتصر ع�� 
 %.  7,6مب�ى تحت تصّرف الوزارة وهو ما يمّثل �سبة   705ملكّية من جملة

 

وأفادت الوزارة امل�ّلفة بأمالك الّدولة �� رّدها أّنه قد تّمت مراسلة مصا�ح وزارة الّتجه�� 
واس�ان ملّد ادارة العامة لضبط امالك العمومية بامللف الف�ي املتعّلق باملبا�ي ح�ى يتسّ�ى 

شغال �سو�ة هذه امللفات �� ح�ن أفادت الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� أّ��ا �ع��م انطالق �� أ. تخصيصها
وذلك بت�ليف مصا�ح الديوان الوط�ي لقيس ارا�ىي بإعداد أمثلة اشغال ا�خصوصية واملختلفة 

 .(TPD)للعقارات 

 

1918جوان  18املؤّرخ �� الع�ّ� من جهة أخرى، تقوم الدولة عمال بأح�ام امر  0T25F

(2)
0T  وامر

1990لسنة  999عدد  0T26F

(3)
0Tالوزارة امل�ّلفة بالتجه�� قصد التصّرف ف��ا بتخصيص �عض العقارات لفائدة .

و�تمّثل التخصيص �� ��خ�� مجا�ي لعقار ع�� ملك الّدولة ا�خاص من قبل الوزارة امل�لفة بأمالك 
وتتصّرف الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� �� هذه العقارات املذ�ورة مادام . الدولة للوزارة الراغبة �� ذلك
لتصّرف ملك الدولة ا�خاص عندما ينتىي استعمالها من قبل املصا�ح التخصيص قائم الّذات وترجع 

مالك الدولة واملعطيات امل�لفة بأزارة الوت �جالّ  نيعدم إجراء املقاربة بغ�� أّنه اّت�ح . املخّصصة لها
تتصّرف ف��ا الوزارة امل�لفة بالتجه�� حيث لوحظ تضارب �� البيانات املستقاة  يتبالعقارات الاملتعلقة 

محضر تخصيص يضّم  12دارة الفرعّية للممتل�ات العقارّ�ة بالوزارة امل�ّلفة بالتجه�� �� شأن من ا 
مب�ى تحت تصّرفها �� ح�ن أبرزت دراسة امللّفات املستقاة لدى ادارة العاّمة  705عقارا من جملة  17

 231ابل وجود محضر تخصيص مق 152للتصّرف والبيوعات بالوزارة امل�ّلفة بأمالك الدولة وجود 
محضرا للتخصيص املتعّلقة جميعها بمبا�ي وععت ع�� ذّمة الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� أبرز��ا قاعدة 

 .البيانات الك��ونّية ألمالك الدولة

 

                                                           
(1)

 .املتعّلق باملصادقة ع�� نظام تصنيف الوثائق املش��كة ب�ن الوزارات واملؤسسات العمومية 2001د�سم��  29قرار الوز�ر اّول املؤرخ ��   
(2)

 .املتعّلق بالتصّرف والتفو�ت �� ملك الدولة العقاري ا�خاص  
(3)
 .واملتعّلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارّ�ة 1990جوان  11املؤّرخ ��  
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وتجدر اشارة إ�� أّن الوزارة امل�ّلفة بأمالك الدولة غالبا ما �ش�� �� مراسال��ا للوزارة إ�� أّن 
ألمالك الدولة ال تتوّفر ع�� ما يفيد تخصيص العديد من العقارات لفائدة مصا�ح �جالّت التخصيص 

التجه�� وخاّصة م��ا املتعّلقة باملساكن ادارّ�ة وهو ما جعلها مطالبة بمّدها بأمثلة اشغال املختلفة 
لم �عمل ع�� إّال أّن الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� لم �ستجب لهذه الطلبات و . إلتمام إجراءات التخصيص

 .إنجاز امثلة املطلو�ة وا�حصول ع�� محاعر الّتخصيص

 

للوزارة امل�ّلفة األراعي املخصّصة نت ما إذا كاهذه ال�جّالت ال توعّح باإلعافة إ�� ذلك و
مالك الدولة من تقدير الوزارة امل�ّلفة بأكّن ميا ال ممإقامة مشاريع عليها  تّمتما تزال شاغرة أو بالتجه�� 

و�ان ذلك هو شأن محضر تخصيص صادر عن الوزارة امل�ّلفة بأمالك . صيصهاختستمرار ا ىلاجة إحلا
م��  387الدولة لعقار مخّصص لفائدة الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� �ائن �شارع باريس بتو�س مساحته 

 .مرعع حيث لم تتمّكن الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� من التعّرف عليه أو بيان إستعماله

 

عدم تحي�ن ملحاعر التخصيص والّرسوم العقارّ�ة حيث تبّ�ن أّن عقارات تّم  كما لوحظ
تعد  ملص  86آر  46هك  344تخصيصها لفائدة الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� بلغت مساح��ا ا�جملية حوا�� 

فويت الت مت يتوالالوزارة امل�ّلفة بالتجه�� صيصها لفائدة خت متّ  يتعلى ملك الدولة بالكامل على غرار تلك ال
ولم تتم ��  ريمرحلة الحقة التفويت فيها لفائدة الغ يفّلت كاالت عقارية توو ىلإ ة منهاريأجزاء كب يف

 .�سو�ة عقارّ�ة شأ��ا أّي 

 

مساكن إدارّ�ة �� طور انجاز  4تبّ�ن أّن خواص قد قاموا باالستيالء ع��  ومن ناحية أخرى،
بوالية مّنو�ة ومسكن�ن بوالي�ي باجة وجندو�ة إعافة إ�� قطعة أرض �ائنة �سوق ا�جمعة بأر�انة وذلك 

 . نتيجة عدم قدرة الوزارة ع�� توف�� ا�حماية والوثائق املثبتة للملكّية 2011منذ جانفي 

 

، تحي�ن املعطيات املتعّلقة بالعقارات املخّصصة لكال الوزارت�ن د هذه الوععية ع��وال �ساع
20080T27F املحاسبات قد وقفت �� تقر�رها الّرا�ع والعشر�ن الصادر سنة علما بأّن دائرة

(1)
0T  ع�� نفس

 .ذلك�عّهد الوزارة امل�ّلفة بأمالك الّدولة ب لم يتّم تالف��ا رغم اخالالت ال�ي

 

 صيانة املبا�ي  -ج

 

د وذلك خالل �امل .م 1,094إعتمادات التعّهد املتعّلقة ب��يئة وصيانة املبا�ي بلغت جملة 
ونّصت املناش�� املتعّلقة بإعداد مشاريع م��انّية الدولة . 2013إ�� سنة  2009الف��ة املمتّدة من سنة 

عمن توّجها��ا العاّمة ع�� إعطاء اهمّية الّالزمة لصيانة املبا�ي والتجه��ات  2011-2009لسنوات 

                                                           
(1)

 .�� إطار املهّمة الرقابية املتعّلقة بالّرصيد العقاري ا�خاص غ�� الفال�� للّدولة  
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ع�� �عي�ن خب�� لتحديد أشغال الصيانة  2009لسنة  18كما نّص منشور الوز�ر اّول عدد . العمومّية
زمة وتحديد ا�جهة املسؤولة عن تحّمل املصار�ف إّما الّشاغل أو ادارة وإعالم أو اصالحات الالّ 

و�اإلطالع ع�� تدّخالت الوزارة �� هذا املجال تبّ�ن أّ��ا ال تو�� العناية  .الوزارة امل�ّلفة بأمالك الدولة
ال سيما تلك املتعلقة ال�افية لصيانة املبا�ي الراجعة إل��ا بالنظر وإلعداد الدراسات وعبط ال��ام  و 

 .بالصيانة الك��ى 

 

فقد تدهورت حالة �عض املبا�ي وخاّصة املساكن ادارّ�ة ووصل �عضها إ�� حالة خراب 
أّن كما تبّ�ن . مساكن إدارّ�ة توّزعت ب�ن باجة وسليانة 7حال دون استغاللها و�ان ذلك هو شأن 

نة املتعّلقة بمب�ى ارشيف الوسيط املوجود ، أعمال الّصيا2014الوزارة لم تباشر، إ�� حدود جوان 
 .لعدم صلوحّيته إليواء اعوان حسب اختبارات الفنّية 2007بمقر الوزارة الذي تّم إخالسه منذ سنة 

 

و�� املجمل �عود أسباب هذه الوععّية �� جانب م��ا إ�� ععف املوارد البشرّ�ة املوعوعة 
حيث أّنه خالفا ملا نّص عليه  خاّصة مص�حة متا�عة البناياتع�� ذّمة ادارة الفرعّية للبناءات و 

مص�حة الدراسات شغور �� �ّل من تبّ�ن أّن هناك  1988لسنة  1413عدد من امر  21الفصل 
أّما ع�� املستوى ا�جهوي، فقد اّت�ح عدم توّفر . وال��مجة والبناء ومص�حة الصيانة وترميم البنايات

كما لوحظ، . مهّمة التصّرف �� البنايات ذات استعمال اداري واملساكن ادار�ةأّي عون لتأم�ن 
خالفا ملقتضيات مجّلة املحاسبة العمومّية، أّن الوزارة امل�لفة بالتجه�� قامت باقتناء أثاث للم�اتب 

د .أ 103فقات و�لغت جملة هذه الن. ع�� الفصل ا�خاص بالبنايات ادارّ�ة بالّنسبة إ�� العنوان الثا�ي
 .2012و 2011 خالل سن�ي

 

* 

 

*  * 

 

و�تمّ�� التصّرف . واجه الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� صعو�ات �� تنمية رصيدها العقاري وحمايتهت
ظر باإلرتجالّية وععف �� جملة البنايات ذات استعمال اداري واملساكن ادار�ة الّراجعة إل��ا بالنّ 

حيث سعت الوزارة امل�ّلفة بالتجه�� إ�� �شييد مبا�ي خارج  وال��اتيب ا�جاري ��ا العملان�ن التقّيد بقو 
اطر القانونّية لدنفاق العمومي وخاّصة مجّلة املحاسبة العمومّية والّنصوص املنّظمة للّصفقات 

 . العمومية

 

خاّصة اعتماد ع�� ال��مجة املسبقة واستكمال الدراسات عرورة  ع�� و�تأّكد ا�حرص
 .البناءات ا�جديدة واستخراج ال��اخيص الضرورّ�ة قبل الّشروع �� تنفيذالعّقار�ة م��ا 
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دائرة املحاسبات الوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� إ�� بذل مز�د العناية بمراقبة اعتمادات وتدعو 
 .�شييد مبا�ي غ�� م��مجة بامل��انّيةة وال�ي ثبت استغاللها لتمو�ل املرّسمة ملتا�عة املشاريع الطرقيّ 

 

ّدائرة إ�� اسراع بتفعيل اجراءات ال�ي تّم اّتخاذها لتوعيح م�ّ�رات ترسيم الوتو�ىي 
إعتمادات ع�� بند ترك�� ا�حض��ة و�يان كيفّية خالص اشغال امل��ّتبة عنه وإفرادها بفصل خاص 

ة اش�الّيات العقار�ّ كما تدعو إ�� العمل ع�� تفادي . عمن جدول اثمان وجدول القائمات التقديرّ�ة
ئنة باملن��لة الناتجة عن ذلك وال�ي خّلفت بدورها أعرارا مالية بّينة من أهّمها ملف قطعة ارض ال�ا

 .د.م 3,175قّدرت ا�خسارة امل�ّجلة فيه بحوا�� والذي 
 

ومن جهة أخرى، مازال إسناد املساكن �ش�و نقائص متعّددة ع�� الّرغم من وجود تراتيب 
أدّلة إجراءات �� الغرض وهو ما أتاح للعديد من اطراف انتفاع تضبط شروط انتفاع وتوّفر 

وتؤّكد دائرة املحاسبات ع�� عرورة التقّيد باإلجراءات وا�حّد من استنناءات . بمساكن دون وجه حق
 .وا�حرص ع�� اس��جاع العقارات ال�ي تّم استيالء عل��ا وحماي��ا ماديا وقانونيا

 

املبا�ي  متا�عة إح�ام مز�د إ�� مدعّوة الوزارة امل�ّلفة بأمالك الّدولة فإّن  باإلعافة إ�� ذلك،
للوزارة امل�ّلفة بالّتجه�� وإ�� ا�حرص ع�� مز�د التنسيق معها بخصوص ا�جانب العقاري  املخّصصة

 .   لدحداثات ا�جديدة وفق القانون 
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 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ردّ 

 

  المبانيتشييد  -1

 

هي نتيجة  باإلحداثوخاصة المتعلقة منها  إليها المشاراالخالالت  أن اإلدارةتؤكد 

حيث تم بناء العديد من المقرات والمساكن على القيام به منذ االستقالل  اإلدارةاجتهاد دأبت 

ن هذا العمل الدولة من تكوين رصيد وقد مكّ اإلدارية على حساب بند تركيز الحضيرة 

 .لّنصوص القانونّيةا تباين ذلك مععقاري هاّم رغم 

 

ّن استعمال هذا الفصل على النحو المذكور كان بغاية االستفادة من أيجدر التذكير و

على  أقيمتلم تكن كلّها  إنغلب المباني أن أعلما و هذه المباني بصفة دائمة وتفادي هدمها

 .ضمن ملكية للدولةتدخل  األراضي

 

قد تّم تركيزها بالجهات لسّد ف امسكن 30وعددها  كن المذكورةامسأما بالنسبة إلى ال

إلى مقرات الوزارة حاجة ّن أالجهوّية علما و اإلطارات سكانإلبعض االحتياجات المؤّكدة 

سكنية بالجهات ما فتئت تتزايد من سنة إلى أخرى خاصة مع اعتماد مبدأ العمل الدوري 

عمال تعّسفّيا بمثابة الذي يتعين معه توفير السكن لإلطارات الجهوية حتى ال تصبح نقلتهم 

 .الوظيفة العمومّية ألعوان األساسيمن النظام  51عقوبة من الدرجة الثانية وفقا للفصل 

 

              المؤّرخ في 2008لسنة  512عدد  األمربعد صدور  االحتياجاتقد تضاعفت هذه و

 320حيث أصبح عددها يناهز  الجهوّية اإلطاراتوالذي ضاعف من عدد  2008فيفري  25

 .إطارا دون إعتبار رؤساء الفروع والورشات 170إطارا بعد أن كان في حدود حوالي 

 

المتعلقة لصفقات واإلشارة إلى أن المبالغ الواردة باتجدر ومن جهة أخرى 

ّنما تشمل أيضا مصاريف إو لإلدارةالحضيرة ال تخّص فقط بناء مكاتب  بمصاريف تركيز

توفير وضع العالمات المرورية و ,ومواد البناء  استغالل فضاءات تجميع المواد المقطعية 
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األعمال الطبوغرافية والورشات و ,Déviations ات الوقتية للعموم نجاز الممرّ إالوقتية و

 Plans de  إعداد األمثلة التطابقيةو ومكاتب لإلدارة وللمقاولة مع قاعات اجتماعات

recollement   مع إرجاع الحالة إلى طبيعتها للمواقع التي تم  اآللياتورفع التجهيزات و

على  اإلدارةثابة العرف الذي دأبت بم أصبح اإلجراءاستغاللها أثناء انجاز األشغال واّن هذا 

 .تباينه مع التراتيب المعمول بها رغم إليهاستعماله على النحو المشار 

 

تؤكد الوزارة على شفافية األهداف واإلجراءات التي وبخصوص األشغال المنجزة 

ذلك معلوم من خالل المبالغ المرصودة لبند تركيز الحضيرة  ترافق إحداث هذه المباني وأن

م والشروط الفنّية المضّمنة بكّراسات الشروط ءشغال بشروط تتالاألوعادة ما يتّم انجاز 

أصحاب  وتؤكد الوزارة أن .ووفقا للمبالغ المالّية واألثمان المرّسمة بجدول أثمان الصفقة

التعاقدّية وليس  مالتزاماتهغال باعتبارها تدخل ضمن الصفقات يقومون عادة بتنفيذ هذه األش

هذه العقارات مرّسمة في  أنالرقابة علما  فريقلذلك دوافع أخرى معلومة وفقا لتساؤل 

 . سجّالت الوزارة كملك دولة خاّص وقد وقف فريق الرقابة على ذلك

 

ره يرتبط نسبّيا باعتبا أمرابعيدا عن حضائر األشغال يعتبر  مبان إحداث إنكما 

داثات تّمت على أراض حأغلب اإل أنبتوفّر قطعة أرض شاغرة على ملك الوزارة علما 

 .داخل الفروع

 

 التراتيب العمرانّية احتراماإلشكالّيات العقارّية وعدم  -2

 

تي تّم استغاللها لبناء الفروع في خصوص الوضعيات العقارية لألراضي ال

عدم احترام إجراءات التخصيص فيها، فقد تبين من خالل المحفوظات المتواجدة و المساكنو

باإلدارة أّن تركيز مختلف وحدات الصيانة والمباني والمساكن اإلدارية الراجعة بالنظر إلى 

الدولة إالّ أّنه لم يتم التخصيص الفعلي  أراضياإلدارة الجهوية للتجهيز بتونس تّم على 

في القيام باالجراءات الالزمة الوزارة قد بدأت و .لفائدة مصالح الوزارة إلى حّد هذا التاريخ

 .وذلك منذ انطالق عملية التفقد الدولة لتسجيل هذه العقارات وتخصيصها أمالكمع مصالح 
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أمثلة األشغال  استخراجإلى تسعى الوزارة  ،في إطار تسوية الوضعية العقاريةو

. للعقارات الراجعة لها بالنظر تدريجيا حتى تتمكن من تخصيصها لفائدتها (TPD)المختلفة 

تخصيص االعتمادات النظر مع مصالح وزارة المالية في  إلىستسعى في هذا السياق و

 .الالزمة لذلك

 

أّما بخصوص تغيير استعمال البنايات من استغالل وقتي إلى استغالل دائم فإّن 

بعد ر تركيز حضائر المشاريع الكبرى وثإبعض من هذه اإلحداثات تّم إنجازها على 

ستغالل إّما لتركيز وحدات متابعة االنتهاء من أشغال هذه المشاريع فإّنه يتم تغيير صبغة اإل

ات المتواجدة بالمنطقة أو إسنادها لرؤساء الفروع لتمكينهم من المشاريع أو صيانة الطرق

التواجد الدائم بالمنطقة للقيام بكل أعمال الصيانة والتدخل في الوقت المناسب وفي كل 

 إلىن تغيير صبغة االستعمال من وقتي هذا ويتجه التذكير أ. الحاالت المستعجلة والطارئة

 .ال عليها لإلدارةيحسب  أمردائم 

 

مشروع  ألينجازها إدور وزارة التجهيز كان وال يزال دورا تقنّيا خالصا واّن  نإ

قتناء العقارات إوالعقارّية والقانونّية وفي هذا الّصدد فاّن  المالّية اآلثاريترّتب عليه جملة من 

من وزارة  أكثرالّدولة التي تختّص  بأمالكيتّم عادة بمشورة الوزارة المكلّفة  إليهاالمشار 

 .في معرفة طبيعة العقارات وملكيتها وصبغتها القانونّيةالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 

 

لذلك فإن عمليات المعاوضة لقطعة األرض بالمنيهلة وتقدير قيمة العقارات وما 

شابه ذلك هو من اختصاص هياكل ومصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية التي 

 .هذا الموضوع أكثر من وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةيمكن أن تفيدكم حول 

 

المنجزة من طرف مصالح التجهيز المركزّية  المشاريعّن إف أخرىمن جهة و

ّولّية تدقّق في كّل أجزاء المشروع ومستلزماته أوالجهوّية عادة ما تكون مسبوقة بدراسات 
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نجاز عدد كبير من إ أماموخاّصة منها المسائل العقارّية التي شّكلت والزالت عائقا هاّما 

 .المشاريع

 

عدم تسوية الوضعّيات العقارّية ليس  رغم األشغالالقرار في بدء  أنغير 

وقد سبق وتم توضيح ّنما تتداخل فيه العديد من المصالح إبالضرورة قرارا فّنيا فحسب و

 . لوزارة األوليةذلك في إجابة ا

 

 إليه اإلشارةعلى مزيد الحرص مستقبال على تالفي ما تمت  الوزارةهذا وستعمل 

إن اعتماد بعض المصالح الجهوية . الّدولة أمالكمن خالل مزيد التنسيق مع مصالح 

للوزارة وباألحرى أغلبها إن لم يكن جميعها، على المبالغ المخّصصة لبند تركيز الحضيرة 

وسعات كبرى أو تشييد اإلدارات الجهوّية هو من باب العرف المتعامل به منذ زمن للقيام بت

وهذا يرجع . طويل حيث أن نسبة هامة من المباني اإلدارية قد تم تشييدها في ذلك اإلطار

 اإلداريةاالعتمادات المخصصة لتوسعة المباني  رأساسا لعدم كفاية وفي األغلب عدم توفّ 

 .ر هاموالموظفين والعملة من تطوّ  اإلطاراتوبناء المساكن الوظيفية مقابل ما شهده عدد 

 

طبيعة موضوع النفقات المتعلّقة ببند تركيز مع  باينالمذكور آنفا يت اإلجراءرغم أن 

المحاباة حيث أن  إلىأنه ال يمكن الجزم بأن ذلك يسبب انعدام الشفافية ويؤدي  إالالحضيرة 

الهدف هو تحقيق المصلحة العامة  أن، كما بمصداقية وجدية المشتري العمومي طذلك مرتب

 .الجهوية اإلداراتالمتمثلة في تهيئة 

 

أن كّل الصفقات المنجزة تتّم وفقا للمقتضيات المنّظمة للصفقات وتأكد الوزارة 

ي المساواة أدالصفقات خاّصة مب إلبرام األساسيةالعمومّية وذلك مع االحترام الّتام للمبادئ 

والمنافسة وال يمكن تعميم بعض الحاالت الّشاذة للمّس من مصداقّية الوزارة في مجال 

 .الصفقات العمومّية
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الفرعية للجسور والطرقات بقابس فان المالحظات  اإلدارةأما بخصوص بناء 

كانت نتيجة لمعاينة  2014 مركز التجارب وتقنيات البناء بتاريخ جوانالمضمنة بتقرير 

درجة االختبار الفني الذي يعتمد على القيام  إلىولم ترتقي "  examen visuel" ميدانية 

بالتجارب سواء كانت مخبريه أو على عين المكان ثم اعتماد نتائجها للتأكد من مدى مطابقة 

الهياكل بإعداد  ف بقسطنجازه للمواصفات الفنية المطلوبة، هذا وقد قام المهندس المكلّ إما تم 

وكانت مساهمة المهندس . تقرير أجاب من خالله على جميع المالحظات المطروحة

المعماري ومكتب المراقبة ومكتب الدراسات بصفة تطوعية ونظرا لاللتزامات الهامة 

لمكتب المراقبة فقد اقتصرت مهمته على إبداء رأيه في نوعّية التربة وتحديد عمق األسس، 

 .الدراسات ببقية مهام المراقبةوقد قام مكتب 

 

أما بخصوص توفير اإلعتمادات فإن اإلدارة اقتصرت على بناء الهيكل الحامل 

 300للطابق األرضي من المبنى، وقد تم طلب اعتماد إضافي إلتمام األشغال يقدر بحوالي 

تغالل هذا وإن تقر الوزارة أن اس .ألف دينار حتى يصبح المبنى وظيفيا وقابال لالستغالل

المبالغ المخصصة لتركيز الحضيرة لبناء مقر اإلدارة الجهوية بقابس يتباين مع طبيعة 

موضوع النفقات، فإنها تؤكد من جديد على أن ذلك لم يكن من باب تعمد خرق النصوص 

 .القانونية ومقتضيات مجلة المحاسبة العمومية بل كان مجرد اجتهاد لصالح اإلدارة

 

 العقاراتف في التصرّ   -3

 

 اإلداريةإسناد المساكن  -

 

المتعلّق  1972ماي  31المؤّرخ في  1972لسنة  199عدد  األمرالفصل الثاني من  إن

المؤّرخ في  2003لسنة  2389المدنّيين التابعين للدولة واألمر عدد  بضبط إسكان الموّظفين

مهندس رئيس دائرة بالنسبة لوزارة  إسكانفقط على  االمتمم له قد نصّ  2003نوفمبر  17

المؤرخ  1985لسنة  419تم باألمرين عدد وهو ما ال يتماشى وواقع الحال حيث أنه التجهيز 

إعادة تنظيم  2008فيفري  25المؤرخ في  2008لسنة  512وعدد  1985مارس  19في 
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بامتياز السكن تستوجب تمكينها خطط وظيفية جديدة  إحداثالجهوية للوزارة فتم  اإلدارات

في حين لم يتم تحيين قائمة الخطط  "Obligation d’astreinte" لخضوعها لمبدأ التواجد الدائم

 .المذكور سالفا 1972لسنة  199عدد  باألمرالمنصوص عليها  إداريالمخولة للتمتع بمسكن 

  

أّنه على إثر عملية التفقد تمت مراسلة رئاسة الحكومة  إلىهذا وتجدر اإلشارة 

م تواجد بعض ضرورة العمل تحتّ  أنعلما . قصد النظر في مراجعة األمر المذكور

الموظفين الجهويين قرب مقرات عملهم وغالبا ما يقوم الشاغل بدور الحارس كما هو الشأن 

ال العملة للمساكن اإلدارية أما بخصوص إشغ. لرؤساء الفروع ورؤساء الورشاتبالّنسبة 

تفادي هذا النوع من اإلسناد ومعالجة الوضعيات الحالية سواء  إلىفان الوزارة ستسعى 

طبقا لألمرين المذكورين أعاله ولمنشور الوزير كانت على المستوى الجهوي أو المركزي 

 .1972لسنة  14األول عدد 

 

إداري إلى إدارة اإلمكانات العامة تتم دراسته فإن  مسكن إسنادعندما يحال ملف و

 إدارينجاز قرار إسناد مسكن إكان تام الموجب ومستوفي كل الشروط يتم بصفة حينية 

مراسلة اإلدارة  تمّ تمن وثيقة ما أو من إمضاء ف اأما إذا كان منقوص ".إنصاف" عبر منظومة

إلى حين  إنصافار عبر منظومة نجاز القرإالجهوية المعنية في الغرض وتؤجل عملية 

 أما إذا كان الشاغل ال يستجيب للشروط فإنه يقع مراسلة اإلدارة.ورود الوثيقة المنقوصة

 .  المعنية في الغرض ومطالبتها بإخالء المسكن في أقرب وقت ممكن

 

جاهدة في حث اإلدارات الجهوية على تطبيق دليل اإلجراءات تسعى الوزارة و

باإلجراءات الواردة به عند اإلسناد وعند  وااللتزامالخاص بإشغال المساكن اإلدارية 

 .اإلرجاع

ال يمكن استخراج و ".إنصاف"قرارات اإلسناد منجزة كلها عبر منظومة  أنكما 

الوزارة، فهناك حاالت  إلىال ينتمون  كانوا إذاللشاغلين بدون صفة وخاصة  إسنادقرار 

وهناك  إنصافمنجز عبر منظومة  إسنادمن الوزارة وله قرار  ايكون فيها الشاغل متقاعد

نجاز قرار عبر إمتقاعدين منذ زمن شغلوا المساكن دون أي وثيقة وال يمكن في هذه الحالة 

 ".  إنصاف"منظومة 
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يتم سحب ملف  ،نة للملفاتئق المكوّ ونظرا لكثرة الوثا ،أثناء كل عملية تحيينو

الشاغل القديم وتعويضه بملف الشاغل الجديد مع اإلبقاء على قائمات المساكن اإلدارية في 

ات القديمة على حدة حسب اإلدارات الجهوية، وبذلك بالملفّ  واالحتفاظملف كل إدارة جهوية 

مستقبال على   اإلدارةل السابقة لكل مسكن، هذا وستعم اإلسنادملفات  إلىيمكن الرجوع 

 .إداريلكل مسكن  اإلسنادجدول يلخص عمليات  إعداد

 

يقع تسليم المسكن اإلداري للمعني باألمر  ،أثناء فترة حركة اإلطارات السنويةو

 إلىوذلك نظرا لضيق الفترة الزمنية للنقلة من إدارة  إنصافقبل انجاز القرار عبر منظومة 

وينجز  اإلشغالالمصالح المركزية بالملف قبل  قع مدّ فيداخلية النقل ال إطارأما في . إدارة

 .بحلول أجل اإلشغال إالالقرار قبل تاريخ اإلشغال ولكن عملية المصادقة ال تتم 

 

الحصول على من  اإلدارةكما أنه هناك مساكن مشغولة بدون صفة لم تتمكن 

ملفاتها سواء البطاقة تحتوي شاغرة ال إضافة إلى عدد من المساكن الالتزامات من شاغليها 

يكون  أنحرصت الوزارة على  2007سنة              ومنذ . الوصفية والمثال الهندسي

 .الشروطملف اإلسناد تام 

 

  اللــاالستغ -2

 

بنسخة من ملف عقد  اإلدارةفي مناسبتين لمد  تصاالتاالشركة تمت مراسلة 
باقتراح  اإلجابةتركيز المحطة القاعدية للهاتف الجوال الرقمي المركزة بمقر الوزارة فتمت 

الدولة  أمالكمصالح إحالته إلى تمت  ،يتضمن تسوية الوضعية بمشروع عقد تسويغ
 .والموضوع قيد التسويةللدرس والشؤون العقارية 

 

الل العقارات المخّصصة سواء من خالل التغييرات المتعلّقة باستغفي ما يخص و
اإلدارة تعمل على فإّن إعادة توظيفها أو هدمها  تهيئتها أو توسعتها أو إعادة استعمالها أو

 .جرد كل العقارات الراجعة لها بالنظر بما في ذلك التامة والغير تامة
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 9أّما بخصوص إجراءات هدم المسكن اإلداري الكائن بالطريق الوطنية رقم 

ضغط رزنامة  ه أمامأنّ فالجدير بالذكر  ،أشغال مضاعفة الطريق إطارلذي تّم هدمه في وا

نات برنامج تهيئة و تعصير الطريق الوطنية تّم ل أحد مكوّ تحرير حوزة المشروع الذي يمثّ 

البناية المذكورة بالتوازي مع هدم المنشآت و المباني المنتزعة الراجعة للخواص وفقا  إزالة

 .لإلجراءات القانونية

 

 حماية العقارات -

 

 الجرد - أ

 

 إلىالراجعة بالنظر  اإلداريةيتم سنويا تحيين البيانات الخاصة بالمباني والمساكن 

 بأمالكالوزارة ضمن قائمات تحمل المعطيات المطلوبة من طرف مصالح الوزارة المكلفة 

يجري توثيق ذلك ضمن دفتر للجرد تم و .الملفات الخاصة بكل عقار إلى باإلضافةالدولة، 

وستعمل الوزارة على مزيد التثبت ومقارنة المعطيات اعتماده عمال بتوصيات فريق الرقابة 

بملفات المساكن  لالهتمامتكليف عون قار باإلدارات الجهوية  ن عدموإ .األخطاءلتفادي 

نجّر عنه عدة أخطاء من بينها التضارب في المعطيات وستعمل الوزارة على إاإلدارية 

هناك أخطاء مطبعية في القوائم والجداول  أني تبين ه بعد التحرّ أنّ كما و .اإلخاللتالفي هذا 

 .يجري إصالحها المرسلة من قبل اإلدارات الجهوية

 

  الحماية القانونية -ب 

 

أّما بخصوص بطاقات اإلحصاء التي ال تتضمن ما يفيد ملكية الدولة للعقار أو 

دارة أوجه التصرف فيه أو ما يفيد تخصيصه أو حيازته للوزارة في هذا الشأن، تعتزم اإل

االنطالق في أشغال تسوية هذه الملفات وذلك بتكليف مصالح الديوان الوطني لقيس 

أمثلة األشغال الخصوصية والمختلفة للعقارات ومقرات الصيانة  (TPD)األراضي بإعداد 

الراجعة بالنظر لإلدارة الجهوية للتجهيز بتونس والتي لم يتم في شأنها هذا اإلجراء، وذلك 
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كما أن الوزارة ستعمل على إجراء  .ة إطارية مع مصالح الديوان المذكورفي إطار اتفاقي

المقاربات الضرورية مع سجالت وزارة أمالك الدولة لضبط قائمة العقارات الراجعة لها 

 .بالنظر

 

 

 صيانة المباني  -ج 

 

تسعى الوزارة لصيانة كل المباني الراجعة لها بالنظر إال أن ضعف الموارد 

وستحاول الوزارة من  .الغرض أّدى إلى تردي عدد من هذه العقارات المخصصة لهذا

خالل مناقشة الميزانية أن توفر االعتمادات الالزمة لصيانة العقارات المشار إليها وفق 

 .خطة عمل مسبقة
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 مالك الدولة والشؤون العقارية أ وزارة ردّ 

 

 تشييد المباني واإلشكاليات العقارية -

 

عدد المساكن التابعة  بلغمسكنا في حين  454جاء بالتقرير انه بلغ عدد المساكن 

 481لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المدرجة ببنك المعطيات لدى مصالحنا 

مساكن وذلك  4وقد سجلت في هذه السنة زيادة . مسكنا موزعة على كامل تراب الجمهورية

 ).كان في األصل مسكن إداري(وإعادة توظيف مقر إداري  مساكن حديثة 3نظرا لبناء 

 

قد طلبنا من الوزارة المعنية فمسكنا  22بالنسبة للفارق في عدد المساكن الذي بلغ 

 .التثبت في مآلها، وتصلكم صحبة هذا نسخ من البطاقات الوصفية الخاصة بها

 

 التصرف في المباني  -

 

بمناسبة تحيين المعطيات الخاصة بالمساكن اإلدارية أفادت وزارة التجهيز 

أن عدد المساكن المشغولة  2014ماس  17واإلسكان والتهيئة الترابية بمكتوبها المؤرخ في 

وتجدر اإلشارة أن  .مسكنا فقط 68مسكنا في حين أنه ورد بالتقرير  121بصفة غير قانونية 

 .بمحاضر إسناد المساكن الوظيفية للمنتفعين بهاوزارة التجهيز ال تعلمنا 

 

بالنسبة للمساكن المشغولة بصفة غير قانونية تعد هذه الحاالت حسب التحيين 

مشغولة  68مشغولة بدون وجه شرعي و 53حالة، مفصلة  121األخير للوزارة المعنية 

 .بصفة غير قانونية

 

 حماية المباني  -

 



389 

 

 

 

للدولة من خالل الترسيم بسجالت أمالك الدولة تتم حماية الرصيد العقاري 

ومتابعتها والقيام بعمليات مقاربة بالسجالت التي تمسكها الوزارة المكلفة بالتجهيز وسجالت 

 .أمالك الدولة وبذلك تتم عملية التثبت

 

ليست مرسمة بالسجالت بكاملها وذلك لغياب التنسيق فهي نه بالنسبة للبنايات أغير 

 .الوزارتينبين 

 

 18تم ترسيم  2015وفي عملية تضمين ملكية الدولة لكافة العقارات وبالنسبة لسنة 

مسكنا مع اإلشارة ان المساكن مضّمنة في بنك معطيات على حدة والترسيم جاري ضمن 

 ).في ملك الدولة الخاصّ  منظومة التصرف المندمج(منظومة صايب 

 

 االستغالل  -

 

إثر المعاينات الميدانية التي قامت بها مصالحنا الجهوية بباجة تبين ان مسكنا تابعا 

لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية أصبح على ملك خواص حسب شهادة الملكية 

والذي لم يتم  132000031550122باجة الموافق للمسكن عدد  7110للرسم العقاري عدد 

 2014مارس  17إعالمنا به في التحيين األخير للوزارة المعنية الذي ورد علينا بتاريخ 

 81مسكنا شاغرا وليس  98تبين حسب قاعدة البيانات الخاصة بالمساكن اإلدارية وجود و

 .مسكنا

 

 الحماية القانونية -

 

 46007بالنسبة للعقار الكائن بشارع باريس تبين أن الرسم تم تحويره وأصبح 

تونس كما انه فعال كائن بشارع باريس ومخصص لفائدة وزارة األشغال العمومية واإلسكان 

 . وفقا لنسخة محضر التخصيص المدلى بها 1968أوت  22بتاريخ 
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  ـقطاعات اـثقافيةا دعم: وزارة اـثقافة  

 

0TP0Fلوزارة امل�لفة بالثقافةعهد ل

(1)
P0T )املؤرخ  2005لسنة  1707وفقا لسمر عدد ) �� ما ي�� الوزارة

0TP1Fوال��اماملتعلق بضبط مش 2005جوان  6�� 

(2)
P0T اختيارات الوطنية �� ميدان تنفيذ مهمة خاصة ب

مشاركة مختلف  السهر ع�� ��جيع املبدع�ن وتوسيعالثقافة ووعع املخّططات وال��ام  لل��وض ��ا و�
وتّم عبط تنظيم الوزارة بمقت�ىى امر عدد  .الفئات اجتماعية والشرائح العمر�ة �� ا�حياة الثقافية

                 �� و�لغت م��اني��ا  .تنقيحه وإتمامه الحقاتّم كما  1996أكتو�ر  7املؤرخ ��  1996لسنة  1875

   .2012سنة   د �عنوان.م 179,139د مقابل .م 170,735ما قيمته  2013سنة 

 

�� مجاالت  دعم القطاعات الثقافيةتتوّ�� الوزارة  ،�� إطار تدخل الدولة �� املجال الثقا��و
الركحية والفنون التشكيلية واملوسيقى واعمال  الكتاب والفنون السمعية البصر�ة والفنون 

                            ما قدره 2013-2009لدعم خالل الف��ة هذا او�لغت جملة النفقات املخصصة ل. ال�وريغرافية

0TP2Fد.م 52,614 

(3)
P0T .حيث بلغ ع�� التوا�� هذا الدعم  وقد استأثر قطاعا السينما واملسرح با�جزء اوفر من

 ��د .م 7,164من  ل��تفعهذه الف��ة  خاللرا خالت تطوّ عرفت هذه التدو . د.م 17,109د و.م 17,478
 . 2013سنة   ��د .م 11,241إ��  2009سنة 

 

إنتاج ع�� والت�جيع املساعدة إسناد منح �� خاصة  تتمثلو�أخذ هذا الدعم عّدة أش�ال 
باإلعافة املوسيقي و  انتاج ادعي والفكري والسينمائيوع�� واعمال ال�وريغرافية الفنون الدرامية 

كما تتو�� . وا�جمعيات الثقافية لفائدة هيا�ل إنتاج وترو�  الفنون الدرامية التسي�� والتجه��  إ�� منح
 .تو�سيةتجار�ة ألفالم غ��  حقوق و تو�سية �شكيلية وكتب  اقتناء أعمالالوزارة 

 

خصت دائرة املحاسبات دعم الوزارة امل�لفة بالثقافة للقطاعات الثقافية  بمهمة رقابية و 
من إ�� التأكد من مدى انصهار أ�شطة الدعم �� إطار خطة وا�حة مشفوعة بأهداف محددة و ��دف 

القواعد املنظمة للدعم املوّجه لفائدة هذه القطاعات بما يضمن التقيد بمبادئ   مدى اح��ام
من حرص الوزارة ع�� متا�عة تنفيذ اعمال  إ�� التأكدكما ��دف . ية واملساواة �� إسنادهالشفاف

 2009أساسا الف��ة املمتدة من سنة وغطت أعمال الدائرة . ادبية والفنية املدعومة واملحافظة عل��ا
 .2013 سنةإ�� 

                                                           
(1)

 .1961أكتو�ر  7املؤرخ ��  1961لسنة  346واخبار بمقت�ىى امر عدد أحدثت كتابة الدولة للشؤون الثقافية   
(2)

 .1975لسنة  773الذي أل�� وعّوض امر عدد    
(3)

    .من اعتمادات املرصودة سنو�ا بم��انية الوزارة لدعم القطاعات الثقافية املعنية  %99يمثل هذا املبلغ ما يفوق �سبة   
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ا�جانب املتعلق بت�جيع ابداع سبق لدائرة املحاسبات أن تطرقت إ��  هوتجدر اشارة إ�� أنّ 
�� إطار املهمة الرقابية املتعلقة بالتنمية الثقافية �� مجاالت الكتاب  2005خالل سنة ادعي والفكري 

بتفادي النقائص امل�جلة آنذاك وا�حّد م��ا فقد  الوزارة و�الرغم من �عّهد. والنشر واملطالعة العمومية
استمرار نفس هذه النقائص  2013-2009 ال الرقابية للف��ةتبّ�ن من خالل ما خلصت إليه اعم

 .�النشر و�اقتناء الكتبو واملتعلقة خاصة بالدعم ع�� الورق 

 

لم ترتق إ�� املستوى املطلوب  الوزارة �� مجال دعم القطاعات الثقافية تدخالت ن أّن وتب�ّ 
سواء  هاو�تنفيذ �� هذا املجالتدخال��ا ب��مجة  �علقت خالالتوجود إإ�� خلصت أعمال الرقابة حيث 

 .�علق امر بدعم انتاجات الثقافية أو باقتناء اعمال الفنية وادبية واستغاللها واملحافظة عل��ا
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 املالحظاتأبرز 

 

 قييمهابرمجة تدخالت اـوزارة وت  -

 

الثقافة ع�� مستوى برمجة تدخال��ا وتقييمها فة بامل�لّ وزارة اللم �ساعد النقص الذي شهدته 
بما يمّكن ووعع إطار قانو�ي مالئم لواقع �ل قطاع ع�� توظيف مواردها املخصصة لدعم القطاعات الثقافية 

 .أهداف محددة تنصهر �� إطار توجهات وا�حة وأولو�ات مضبوطة من تحقيق

 

للقطاعات الثقافية قصد حصر �افة وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة إ�� القيام بم�ح شامل 
إ�� املتطلبات  �اال�تدّخ ن من توجيه الناشط�ن ف��ا والتعرف ع�� حاجيا��م من التمو�ل العمومي بما يمّك 

كما تدعوها إ�� تقييم الدعم قصد الوقوف ع�� مساهمته �� ال��وض ��ذه القطاعات من . الفعلية  ل�ل قطاع
 .مدى إقبال ا�جمهور عل��اع�� ا�جديدة وترو�جها باملسالك الثقافية و  حيث ��جيع املبدع�ن ع�� انتاجات

 

 دعم انتاج اـثقا�� -

 

النقائص ع�� مستوى منح املساعدة ع�� انتاج ال سيما �� ما يتعلق �شروط  �ّجلت عديد
اجراءات املتعلقة بتقديم ملفات ال���ح  م��ا عدم إح�امخاصة و بالدعم ودراسة ملفات ال���ح  انتفاع

ٌيمّكن  لم بما ر ال�جان الفنية املختصة بدراس��االرقابة ع�� هذه امللفات والتقيد بإجراءات عرعها ع�� أنظاو 
 .اء املوعوعية الالزمة �� تحديد قيمة الدعم ع�� انتاج الثقا��إعفمن عمان ا�جودة و 

 

التعاقدية  ج ع�� تقيد املنتفع�ن بالدعم بال��اما��مانتاومن شأن مز�د ا�حرص عند صرف منح 
إنجاز إنتاجات ثقافية  ��عمال املدعومة أن �ساهم �� توظيف موارد الدولة إنجاز ا ومتا�عة مختلف مراحل 

 .إثراء الساحة الثقافية يضمنيتوفر ف��ا ا�حد اد�ى من مقومات ا�جودة بما 
 

 واـفنيةاقتناء اعمال ادبية  -

 

م املجهودات ال�ي تبذلها الدولة إلقتناء اعمال ادبية والفنية مساهمة م��ا �� ��جيع ال تتالء
املبدع�ن مع ما تم الوقوف عليه من نقائص ع�� مستوى اح��ام الوزارة للشروط ال�ي تم عبطها �� هذا 

 .ع�ناملجال وال سيما تلك املرتبطة بضمان ا�حقوق ادبية والفنية للمبد

 

حسن غياب خطة ترو�جية لتوزيع اعمال املقتناة �� إطار الدعم باملسالك الثقافية ال يضمن و 
 .�� تنشيط ا�حركة الثقافيةالفاعلة واملساهمة  �ابرصيد الوزارة م�ا�جيد التعر�ف و استغالل هذه اعمال 
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وال��تي�ي املنظم لدعم القطاعات وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة إ�� عرورة التقيد باإلطار القانو�ي 
الثقافية ووعع خطة ترو�جية لسعمال الفنية املدعومة تضمن حسن استغالل رصيد الوزارة من هذه 

 .اعمال والتعر�ف به

 

 املحافظة ع�� اعمال اـفنية املدعومة -

 

تم تخصيصها بالرغم من أهمية اعمال الفنية املدعومة من حيث قيم��ا الفنية واملوارد ال�ي 
 لمعاي�� الدولية من حيث توف�� الفضاءات والتجه��ات الضرور�ةل�ستجيب ال حفظها  ظروف ّن إلفائد��ا ف

  . لـتأم�ن ذلك

 

ساعد ع�� حماي��ا واملحافظة بما � حس�ن ظروف حفظ هذه اعمالت دائرة الوزارة إ��الدعو وت
  .عل��ا
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I-  اـوزارة وتقييمهابرمجة تدخالت 

  

�� إطار السهر ع�� ��جيع املبدع�ن ودعم ا�حركة الثقافية وتوسيع مشاركة مختلف الفئات 
تتوّ�� الوزارة امل�لفة بالثقافة دعم القطاعات الثقافية من خالل  ،والشرائح العمر�ة ف��ا اجتماعية

تسي�� الإسناد منح للت�جيع ع�� انتاجات الثقافية ا�جديدة أو للمساعدة ع�� مجا��ة مصار�ف 
 .فنيةأدبية و تجه�� وكذلك من خالل اقتناء أعمال الو 

  

تحديدا تتضّمن شاملة خطة عمل �ا لم تنصهر �� إطار فإ�ّ  ،و�الرغم من �عّدد هذه التدخالت
 . املنتفع ��ذه التدّخالتوا�جمهور املس��دفة لنوعية اعمال و حاجيات �ّل قطاع دقيقا �

 

معطيات دقيقة ومكتملة حول مختلف الفئات  2014وال يتوّفر بالوزارة إ�� غاية شهر جوان  
م �ساعد ذلك بدوره ع�� وعع ول. املس��دفة بالدعم وتطورها وظروف ممارس��ا أل�شط��ا الثقافية

ن من توجيه الدعم حسب حاجيات الهيا�ل إس��اتيجية وخطط وفق أولو�ات محددة بما يمّك 
 .  الناشطة �� القطاع وواقعها

  

تقييم آليات الدعم قصد الوقوف ع�� مساهم��ا �� ال��وض ��ذه ولم تتوّل الوزارة 
�جديدة وترو�جها باملسالك الثقافية ومدى إقبال القطاعات من حيث ��جيع املبدع�ن ع�� انتاجات ا

كما لم تتوّل . بعض هذه اليات انطلق منذ بداية التسعيناتالعمل با�جمهور عل��ا بالرغم من أّن 
وال تتما�ىى هذه الوععية مع أهمية النفقات املخصصة لدعم  .الوزارة وعع مؤشرات لهذا التقييم
 . د.م 10,522ما قدره  2013-2009خالل الف��ة لسنوي القطاعات الثقافية والبالغ معدلها ا

 

                                  املؤرخ �� 2011لسنة  86بمقت�ىى املرسوم عدد  ه تّم نّ أوتجدر اشارة إ�� 

إحداث املركز الوط�ي للسينما والصورة الذي أو�لت له معظم مهاّم إدارة الفنون  2011سبتم��  13
بضبط برام  دعم انتاج والتوزيع واستغالل م��ا السمعية البصر�ة بالوزارة ال سيما املتعلقة 

شرع هذا  وقد. لسفالم السينمائية و�التصرف �� مختلف املساعدات وأجه الدعم لقطاع السينما
إّال أّن ذلك تّم �� غياب تقييم ملساهمة الدعم املقدم . 2014الهي�ل �� ممارسة �شاطه بداية من سنة 

حوا�� ثلث قيمة ب 2013-2009انتفع خالل الف��ة من قبل الوزارة �� ال��وض بقطاع السينما الذي 
   .للقطاعات الثقافية املخّصصالدعم ا�جم�� 

  

القيام بم�ح شامل للقطاعات الثقافية إ�� الوزارة امل�لفة بالثقافة  وتدعو دائرة املحاسبات
ن من توجيه قصد حصر �افة الناشط�ن ف��ا والتعرف ع�� حاجيا��م من التمو�ل العمومي بما يمّك 

إعادة النظر  ،الرفع من جدوى هذه التدخالت ويستوجب .قطاع التدخالت إ�� املتطلبات الفعلية  ل�ّل 
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م قطاع الرقص ختلف القطاعات الثقافية من خالل وعع نصوص تنظّ مل املنّظمنو�ي �� اطار القا
كما يتعّ�ن  .�� مراجع قانونية �عرفه وتضبط طرق ممارستهإ 2014�� غاية جوان إالذي ظل يفتقر 

 . تحي�ن النصوص املنظمة لقطا�� الكتاب واملسرح ورفع التضارب �� �عض مقتضيا��ا

 

التشريعات ا�خاصة بالعمل �لفة بالثقافة �� إجاب��ا بضرورة �عديل الوزارة امل أقرتوقد 
 أّن  وأو�حتالواقع الثقا�� وال تل�ي تطلعات املتدخل�ن �� الشأن الثقا��  تواكبال  باعتبارها الثقا��

املعنية من جميع اطراف  ايتطلب إرادة وتضامن اوطني االوعع يتجاوز مستوى الوزارة باعتباره شأن
 .و�� أع�� مستوى  القطاعات الثقافيةبمختلف 

 

II– انتاج اـثقا�� دعم  

 

ع�� انتاج لت�جيع لأو لمساعدة لإسناد منح  2013-2009الوزارة خالل الف��ة  تولت
 472عمال سينمائيا و 153و أعمال مسرحية 208ا جملته مل ال�وريغرا��و املسر�� والسينمائي واملوسيقي 

لدعم ع�� الورق املستعمل �� صناعة الكتاب ا كما أسندت. �وريغرافياعمال  38و عمال موسيقيا
النفقات ا�جملية املخصصة �لغت و  .عنوانا 4087لفائدة  الثقا�� وكتاب الطفل والكتاب الف�ي الفاخر 

عة ب�ن منح الت�جيع ع�� انتاج موّز  د.م 24,934الف��ة ما جملته نفس خالل  اتانتاجهذه لدعم 
 )د.م 1,802(وانتاج املوسيقي  )د.م 13,348( وانتاج السينمائي )د.م 4,735( املح��ف والهاوي املسر�� 

 .)د.م 3,730(  ودعم الورق )د.م 0.233( واعمال ال�وريغرافية
 

ملّفات باح��ام شروط انتفاع بالدعم و�دراسة  �عّلقتو�ّينت أعمال الرقابة وجود إخالالت 
 . �متا�عة انجازو�صرف املنح و  ال��ّ�ح 

 

 ��ام شروط انتفاع باـدعماح -أ

 

�ستوجب انتفاع بمنحة املساعدة أو الت�جيع ع�� انتاج الثقا�� توّفر جملة من الشروط 
ممارسة النشاط ادعي والف�ي املع�ي وفقا لدطار القانو�ي وال��تي�ي املنظم لهذا تتعلق بملفات ال���ح و�

 .النشاط

 

املساعدة أو بمنح  لالنتفاعلدعالن عن فتح باب ال���حات غات إصدار بال  تتوّ�� الوزارةو 
خالل أّن �عض املطالب حظيت بموافقة الوزارة ل�حصول ع�� الدعم  إالّ  .الت�جيع ع�� انتاج الثقا��

 وقد. أّ��ا وردت �عد اجال املنصوص عل��ا بالبالغات الصادرة �� هذا الشأن رغم 2013-2009الف��ة 
�� مجال ملفات مقبولة  208من أصل مطلبا  19ما جملته إ��  ت معاينة هذه الوععية بالنسبةتّم 

من ب�ن مطالب  10وع�� الورق  ملفا لطلب الدعم 198من أصل  مقبوال مطلبا 40و انتاج املسر��
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طال�ي  من هذا الوعع املساواة ب�ن مختلفوال يض. مشاريع اعمال ال�وريغرافيةتخّص ملفا مقبوال  38
 .الدعم

 

عمن  التنصيص لم يتمه للمساعدة ع�� انتاجات املوسيقية و�� ما يتعلق بالدعم املوّج 
0TP3Fم لهذا الدعمامر املنظّ 

(1)
P0T  للعقود  املقدمة ورة تضم�ن ملفات ال���حع�� عر و�الغات فتح ال���حات

إ�� تحّصل  ى ذلكوأدّ . العمل املوسيقي و��ن الفنان�ن املشارك�ن �� إنجاز  صاحب الطلب امل��مة ب�ن
 ب��شيحهان �� إنجازها دائما �ن املشارك�ال �علم بقية الفنانفنان�ن ع�� منح �عنوان أعمال موسيقية 

 .من هذه املنح منا��ما�حصول ع��  صعو�ات �� هم�عضونتيجة لذلك واجه . ل�حصول ع�� هذا الدعم

 16ما جملته  2013-2009 الوزارة �� هذا الشأن خالل الف��ة الواردة م��م إ���لغ عدد حاالت التّظلم و 
 .  حالة

  

19890TP4Fلسنة  396عدد  وخالفا لسمر 

(2)
P0T2012-2009لف��ة تتوّل الوزارة بالنسبة إ�� ا ، لم 

عرعا من  15مطالبة الهيا�ل املنتفعة بمنحة املساعدة ع�� انتاج املسر�� ب��و�  ما ال يقل عن 
بمطالبة امل���ح�ن بتقديم املؤ�دات املثبتة  2013خالل سنة الوزارة ول�ن قامت . انتاج املدعوم

ال���ح للسنة املذ�ورة أّن هيكال طلبات عينة من ل��و�  آخر عمل سبق دعمه فقد ب�ن النظر �� 
�� مجال  م اثباتات املطلو�ةهيا�ل سبق لها ا�حصول ع�� دعم ع�� انتاج قّد  6وحيدا من أصل 

 .ال��و� 

 

ل ع�� منحة �حصو امل��ّ�ح لأن ي�ون الهي�ل الدرامي  ع�� املشار إليه آنفاامر  و�نّص 
. اح��اف حسب القوان�ن وال��اتيب ا�جاري ��ا العملخاععا ملقاييس املسر��  للمساعدة ع�� انتاج

0TP5Fهذه املقاييس من ب�ن�ذكر و 

(3)
P0T ��إيداع كراس شروط ممارسة الهيا�ل املع�ي  الهي�ل خاصة أن يتو

املح��فة إلنتاج الفنون الدرامية وترو�جها لدى إدارة الفنون الركحية وأن ي�ون الوكيل امل�لف بإدارة 
خالل  ه تّم أنّ  إالّ . إلدارة الهي�ل بصفة �لية��اف مهن الفنون الدرامية ومتفرغا الهي�ل حامال لبطاقة اح

 جملية قدرهاقيمة ب املطلو�ة ر ف��ا الشروطلفائدة هيا�ل ال تتوفّ  صرف منح 2013-2009الف��ة 

   .د.أ 321,2
 

 فقد ،وللدعم ع�� الورقاملنح املوجهة لدنتاج السينمائي بالنسبة إ��  الشأن �ان كذلكو 

 بقيمة شركة إنتاج سينمائي 26لفائدة دعما  ةال�ي شمل��ا أعمال الرقابخالل الف��ة  الوزارةأسندت 

                                                           
(1)

واملتعلق بضبط كيفية إسناد منح املساعدة ع�� إنتاج املصنفات ا�جديدة ع�� حوامل مختلفة  2000أفر�ل  24املؤرخ ��  2000لسنة  877امر عدد   
 . �� ميدان املوسيقى

(2)
و التسي�� لفائدة هيا�ل إنتاج وترو�  املتعلق بضبط تركيبة ومشموالت �جنة إسناد منح املساعدة ع�� انتاج أو التجه�� أ 1989مارس  15املؤرخ ��   

 .الفنون الدرامية املح��فة
 .واملتعلق بضبط شروط إحداث الهيا�ل املح��فة إلنتاج الفنون الدرامية وترو�جها 2001أوت  27املؤرخ ��  2001لسنة  1986مر عدد ا    (3)
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األ�شطة ع�� كراس الشروط ا�خاص بد رغم عدم إمضا��ا .م 1,641بقيمة دار �شر  42ود .م 4,264
0TP6Fلهالدطار القانو�ي املنظم  وذلك خالفااملعنية 

(1)
P0T . 

 

إح�ام عبط شروط ال���ح والتقيد ��ا ال سيما من  إ��وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة 
إ��  بما يضمن توجيه الدعم ممارسة النشاط الثقا�� املدعومشروط لاستيفاء املنتفع�ن بالدعم  حيث

 . ا�جاري به العمل طبقا للقانون  أعمال منجزة من قبل هيا�ل تمارس �شاطها

 

   ملّفات اـ��ّ�ح دراسة  -ب

 

 املنظمةع�� رأي �جان مختصة �ّلفت بمقت�ىى اوامر  ا�سند منح املساعدة ع�� انتاج بناء

اق��اح مبالغ الدعم وعرعها ع�� الوز�ر امل�لف �قطاعات الثقافية املدعومة بدراسة امللفات املقدمة و لل
بّينت وجود نقائص  2013-2009الف��ة إّال أّن اعمال الرقابية ال�ي شملت . بالثقافة للبّت ف��ا ��ائيا

 .حة للدعم ع�� أنظار هذه ال�جان وطرق عملهاع�� مستوى عرض اعمال امل��ّ� 

 

ائي لفائدة عمل�ن سينمائي�ن بقيمة جملية تّم إسناد منح ��جيع ع�� انتاج السينم فقد
أعمال  9حظيت كما . دون عرعهما ع�� رأي �جنة الت�جيع ع�� انتاج السينمائي. د.أ 160 بلغت

هيا�ل مسرحية  4 وحصلت. ال�جنة ها من قبلد رغم رفض.م 1,915سينمائية أخرى بمنح جملية قدرها 
 املختصة ال�جنة رغم رفضد .أ 75مح��فة ع�� منح مساعدة ع�� إنتاج أعمال مسرحية بقيمة قدرها 

دورات الحقة لعدم استجاب��ا للشروط القانونية أو لضعف إ�� ف��ا  تأجيل النظر هذه اعمال أو ل
 . مستواها الف�ي

 

دم عرض ملفات ال���ح ع�� أنظارها أو عمن شأن  ول�ن �عّد دور هذه ال�جان استشار�ا فإّن 
ال �ساعد ع��  أن الثقافة دون ت��ير ذلكرأ��ا وإقرار إسناد املنح من قبل الوز�ر امل�لف بب عدم اخذ

ن من تت�وّ  الّ�جان وأّن  سيماتوجيه الدعم العمومي إ�� اعمال ال�ي تتوّفر ف��ا املتطلبات الفنية الالزمة 
 . املختلفة املعنيةاملجاالت مختص�ن �� 

 

منح  بإسنادامل�لفة املذ�ورة ال�جنة  فقد تبّ�ن أّن  ،جانبطرق عمل هذه الّ� أّما فيما يتعّلق 
�سبب عدم حصول املخرج عمال مسرحيا  14لفائدة  رفضت إسناد منح املساعدة ع�� انتاج املسر��

 أعمال 4ع�� إسناد منح لفائدة وافقت  أّ��ا�� ح�ن  ،ع�� بطاقة اح��اف �� مجال الفنون الدرامية

                                                           
(1)
لسنة  20واملتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية كما تّم  تنقيحه واتمامه الحقا والقانون عدد  1960جو�لية  27املؤرخ ��  1960لسنة  19القانون عدد  

 2011لسنة  80واملتعلق بتنظيم �عث مؤسسات خاصة �� �عض ا�شطة الثقافية مثلما تم تنقيحه باملرسوم عدد  2010افر�ل  26املؤرخ ��  2010
واملتعلق بإحداث �جنة استشار�ة إلسناد النسبة املوحدة للدعم ع��  2004أوت  2املؤرخ ��  2004ة لسن 1847وامر عدد  2011اكتو�ر  23مؤرخ �� 

 .جميع أنواع الورق املستعمل �� صناعة الكتاب الثقا�� وكتاب الطفل والكتاب الف�ي الفاخر
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 .غ�� متحصل�ن ع�� البطاقة املذ�ورةاملعني�ن ��ا خرج�ن امل د رغم أّن .أ 81بقيمة جملية قدرها  أخرى 

 .  توعيح الشروط ا�خاصة بحرفية مخر�� اعمال املدعومةالوزارة ع��  صهذا الوعع حر يستد�� و 

 

دون أن تتو�� د .أ 90أفالم بدعم ع�� انتاج السينمائي بقيمة جملية قدرها  5 وانتفعت
وذلك للعمل املق��ح دعمه حول القيمة الفنية  إبداء رأي مفصل�جنة الت�جيع ع�� انتاج السينمائي 

املتعلق بضبط طرق إسناد منح الت�جيع ع�� انتاج  2001لسنة  717امر عدد  خالفا ملقتضيات
خالل نفس عناو�ن مّرت�ن  8دعم  ع�� لدعم ع�� الورقا بإسنادامل�لفة جنة الّ� وافقت كما . مائيالسين

العنوان بالدعم أك�� من  وال�ي تنّص ع�� عدم انتفاعال�جنة  نفسلمقاييس ال�ي عبط��ا خالفا لالسنة 
 . �� السنة مرة

 

إسناد  تّتخذ قراراتانتاجات املوسيقية  فة بدراسة ملفات دعمال�جنة امل�لّ  كما تبّ�ن أّن 
ملا يقتضيه امر املنظم لهذا النوع من  خالفا �عنوان �ل عمل موسيقي ع�� حدة أو رفضهااملنحة 
0TP7Fمما أّدى أحيانا إ�� صعو�ة ترو�  اعمال املدعومة عمن مصنفات موسيقيةالدعم 

(1)
P0T . لم يتم إ�� و

أثناء  لدعم إنتاجا��م املوسيقية ع�� منحتنظيم إم�انية حصول أعضاء هذه ال�جنة  2014غاية جوان 
حصلوا خالل ف��ة عضو���م ��ذه ت قدو�ّينت أعمال الرقابة أّن أعضاء ال�جان املتعاقبة  .ف��ة عضو���م

 صرفد .أ 293,696بقيمة قدرها ع�� إسنادهم منحا ع�� املوافقة من عائال��م  اوكذلك أفرادال�جان 
ه ال يوجد ما�ع ل�ن أفادت الوزارة �� إجاب��ا بأنّ و . د.أ 234,213ما جملته  2014جوان م��ا إ�� غاية 

جلسات املعني�ن �قانو�ي يحول دون تر�ح أعضاء ال�جان ل�حصول ع�� الدعم شر�طة عدم حضور 
تمّس  من شأ��ا أن تجّنب هذه التصرفات ال�ي ه �ان من اجدىإنّ أعمالهم فال�جنة املخّصصة للبّت �� 

  . منح الدعممن نزاهة وشفافية طرق إسناد 

 

عبط  2013-2009يتّم خالل الف��ة أّنه لم  سبة إ�� اعمال ال�وريغرافيةبالن ولوحظ
 الواجبوالشروط واملقاييس  هذه اعمال اختصاصات ال�ي يمكن أن �شملها منح املساعدة ملشاريع

ولم �ساعد هذا الفراغ القانو�ي ع�� عبط مجال تدّخل دعم الدولة �� . �� مجال اسناداعتمادها 
ه تم �� إجاب��ا بأنّ وأفادت الوزارة . ال�ي يتعّ�ن اعتمادها �� هذا القطاع عاي�� املقطاع الرقص وتحديد 

 . 2014خالل سنة  هذا النقصتدارك 

 

 املذ�ور الدعم  بإسنادامل�لفة ال�جنة  احتساب مبلغ الدعم ع�� الورق، تتو��و�خصوص 
بناءا ع�� معدل أسعار الورق املق��حة من سعر الورق املعتمد سنة لتحديد  عقد جلسة �� بداية �ّل 

شمل��ا لف��ة ال�ي ا خالل�ذه اجراءات إّال أّنه لم يتبّ�ن ما يفيد التقّيد �. ختلف املزودين بالسوق قبل م
                                                           

(1)
�ل الكتابات او الرسوم "واملتعلق بحر�ة ال�حافة والطباعة والنشر املصنفات ع�� أ��ا  2011نوفم��  2املؤرخ ��  2011لسنة  115عرف املرسوم عدد   

غنطة أو رقمية أو أو الصور او اقوال املجردة أو غ�� ذلك من وسائل التعب�� املوجهة للعموم م�ى �انت مدونة ع�� ورق او محفوظة بأوعية حافظة أو مم
 ". غ��ها من ا�حافظات املعد للتداول 
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0TP8Fوخالفا ملا ينّص عليه دليل إجراءات الوزارة. أعمال الرقابة

(1)
P0T ، الوز�ر امل�لف بالثقافة  يتول لم

وال تمّكن هذه . 2012و 2011و 2010ع�� محاعر جلسات هذه ال�جنة �عنوان سنوات املصادقة 
 . أسس موعوعيةالوععية من التأّكد من أّن تحديد السعر املعتمد �� احتساب مبلغ الدعم يتّم ع�� 

  

إ�� أسس علمية  املوّجه إ�� الناشر�نوال �ستند طر�قة احتساب مبلغ الدعم ع�� الورق 
وا�حة وموّثقة مما ال يمّكن من التثبت من �ّحة كمية الورق الالزمة للطباعة و�التا�� من دقة مبالغ 

التطبيقة املعلوماتية ببأ��ا استأ�ست �� غياب نص وا�ح "وأفادت الوزارة �� إجاب��ا . الدعم املسندة
ية من الورق وستعمل الوزارة ع�� تحي�ن املعتمدة من قبل املطبعة الرسمية لتحديد الكمية التقر�ب

 ".النص القانو�ي ا�خاص بدعم الورق

 

ع�� أنظار ال�جان  ملّفات ال��ّ�حد بإجراءات عرض وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة إ�� التقيّ 
  .الفنية املختصة وإ�� مز�د تنظيم طرق عمل هذه ال�جان

 

 صرف املنح  -ج

 

املنتفع ت��م ب�ن الوزارة و  تفاقياتوفقا الاملسندة �� إطار دعم انتاج الثقا��  نحاملتصرف 
بتقديم انتاج الثقا�� املدعوم حسب  املنتفعد يتعهّ ا�حصول ع�� املنحة و�� مقابل . باملنحة

أو بناء ع�� مؤ�دات تفيد  اتفاقيات�� آجال تضبطها هذه  هحترّ� املواصفات الفنية املضمنة بملف 
دائما اح��ام ال يتّم أّنه  2013-2009الف��ة  ال�ي شملتة بأعمال الرقات �ّينو . نجازا مراحل م تقّد 

 .مختلف هذه الشروط

 

املساعدة ع�� انتاج املسر�� لفائدة هيا�ل نحة صرف القسط الثا�ي من م الوزارةوتوّلت 
عدم إيفاء هذه الهيا�ل بال��اما��ا التعاقدية من حيث  رغم املح��فةإنتاج وترو�  الفنون الدرامية 

يوما فيما فاق  737يوما و 147أعمال مدعومة ب�ن  8وتراوح التأخ�� �� إنجاز . تقديم أعمالها آجال
بإرجاع القسط اول من الهيا�ل املعنية الوزارة سنوات دون أن تطالب  3التأخ�� �� إنجاز عمل آخر 

لم تتول الوزارة إصدار أمر بإرجاع مبلغ ، 2014وإ�� غاية أفر�ل . معها امل��مةتفاقيات الطبقا لالدعم 
موعوع كقسط أول للمنحة دون تقديم العمل  2008د انتفعت به شركة إنتاج منذ سنة .أ 6قدره 
إسناد من خالل تفعيل دور ال�جنة املختصة ��  مثل هذه ا�حاالت وقد �ان من املمكن تجّنب. الدعم
 .تا�عة مراحل إنجاز املشاريع املدعومةملاملنح 

 

                                                           
(1)

 .  1997مارس  29بمقت�ىى قرار الوز�ر الثقافة املؤرخ �� املصادق عليه   
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صرف القسط الثا�ي من منح املساعدة ع�� انتاج لفائدة  2012و 2011خالل سن�ي وتم 
بناء ع�� شهادة عرض يحصل عل��ا املنتفع بالدعم من  د.أ 508,200عمال مسرحيا بقيمة قدرها  62

ة مما ال يمّكن من التثبت من أّن بل �جنة مختصفضاء مسر�� دون أن تتّم مشاهدة العمل من ق
شهادة العرض ال�ي قدم��ا �عض هيا�ل انتاج تتعلق �عروض منجزة خاصة أّن  أنجز فعلياقد  العمل

قيام �جنة اختيار اعمال املسرحية والركحية املر�حة الحقا ع�� إثر وتبّ�ن . بفضاءات تا�عة لها
0TP9Fللتوزيع بالفضاءات الثقافية

(1)
P0T الذي انتفعو هذه اعمال  أّن أحد 2013�� مو��  أعمال 5مشاهدة ب 

 2013�� سنة أعمال  6انتفعت  كما. رتقي إ�� املستوى املطلوبد ال ي.أ 20بمنحة جملية قدرها 

 2014توّفر إ�� غاية أفر�ل ت دون أند .أ 48منح املساعدة ع�� انتاج بقيمة قدرها بالقسط الثا�ي من 
  . جود��ا �شأ��ا تتعّلق بتقييمتقار�ر مشاهدة 

 

لت�جيع ع�� انتاج ع�� أقساط وفقا لتقدم مراحل إنجاز منح ا تصرف ،�� قطاع السينماو
ال سيما مخطط التمو�ل ال��ائي والعقود  الالزمةؤ�دات املإ��  باالستنادالعمل السينمائي املدعوم 

�عض هذه املنح �� صرف  ه تّم أنّ و�ّينت اعمال الرقابية . الفني�ن واملادة املصورةو امل��مة ب�ن املنت  
 17وهو ما تّم الوقوف عليه بالنسبة إ�� اقساط ا�خاصة بما جملته  غياب هذه املؤ�داتاحيان �� 

 .د.أ 439عمال سينمائيا بقيمة قدرها 
 

اخ��  و�تم حسب اتفاقيات امل��مة ب�ن الوزارة وشر�ات انتاج السينمائي صرف القسط
م �سلّ و�ؤدي التأخ�� �� . ��خ اعمال السينمائية املدعومة �� آجال محددة استالممن املنحة عند 
 أّن الوزارة  الصددوتبّ�ن �� هذا . حاالت القّوة القاهرة اغرامة مالية �� ما عد �سليطهذه الن�خ إ�� 

. آلجال التعاقديةل همعدم اح��امبالرغم من لبعض املنتفع�ن قامت بصرف القسط اخ�� من املنحة 

 ،من ذلك. غرامات التأخ�� املنصوص عل��ا عمن هذه اتفاقيات �سليطدائما ع��  الوزارة لم تحرصو 
شر�ات انتاج  بخصوصهافيلما تجاوزت  12لم يتّم احتساب خطايا التأخ�� بالنسبة إ�� ما جملته 

و�لغت القيمة ا�جملية ل�خطايا . فالم بالوزارةلتسليم ��خ افالم إ�� خز�نة ا  ةالتعاقدي اجال
ول�ن تجاوز مقدار ا�خطية مبلغ القسط اخ�� من املنحة بالنسبة إ�� . د.أ 171,4املستوجبة ما جملته 

الوزارة �عدم خالص هذا القسط ولم تقم بالتتبعات القانونية الس��جاع  فقد اكتفتأحد هذه افالم 
د وفقا لبنود اتفاقية امل��مة مع شركة انتاج .أ 33,5 ةيا التأخ�� والبالغمستحقا��ا املتبقية من خطا

 .املعنية

 

 معامل��م  العقديل��م صاحب العمل املدعوم وفق  ،وسيقياملنتاج ا  وفيما يتعلق بدعم
��  هأشهر من تار�خ حصوله ع�� القسط اول و�إرجاع 6بتقديم الت�جيل ال��ائي �� أجل الوزارة 

صرف القسط الثا�ي  2013-2009الوزارة توّلت خالل الف��ة  أّن  إالّ  .م ال��امه ��ذه اجالصورة عد

                                                           
(1)

 . 2012د�سم��  4املؤرخ ��  2012لسنة  3086املحدثة بمقت�ىى امر عدد   
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اجال التعاقدية دون مطالب��م  ةال��ائي تلت�جيال لمن املنح لفائدة منتفع�ن تجاوز تار�خ تقديمهم 
. سنوات 5الت ب�ن سنة ووقد تراوحت مدة التأخ�� �� �عض ا�حا. بإرجاع القسط اول من هذه املنح

إ��  رغم عدم قيامهم 2008-2005فنان�ن انتفعوا بالقسط اول من املنحة خالل الف��ة  4ن أّن كما تب�ّ 
 التار�خ هذاولم تتوّل الوزارة إ�� غاية . الت�جيل ال��ائي لسعمال املدعومةبتقديم  2014غاية أفر�ل 

 عرعةمما يجعلها  د.أ 9,145 ةهذه املنح والبالغ �عنوان ال�ي صرفتإصدار أمر باس��جاع املبالغ 
 .للسقوط بالتقادم

 

املدعوم �� أجل ال يتجاوز  هإنتاجب��و�  امل��م لعقد ل وفقا املوسيقيو�ل��م صاحب العمل 
�� صورة  رجاع �امل املنحةإ و�تعّ�ن عليه .سنة من تار�خ مصادقة ال�جنة ع�� الت�جيل ال��ائي للعمل

 خاّصة �عد حصولهم ع�� بتعّهدا��م غالباأّن املنتفع�ن ال يوفون أّنه تبّ�ن  إالّ . عدم وفائه ��ذا ال��ام
وال يتوّلون  ،املصادقة من قبل ال�جنة ع�� الت�جيل ال��ائي لسعمال املدعومة عند�افة أقساط املنحة 

فإ�� . الفنية ترو�  اعمال إلثباتمن الت�جيالت بالن�خ املطلو�ة  وزارةالموافاة  � من احيان��� كث
تم دعمها بقيمة موسيقيا مصنفا  11لم �ستلم الوزارة الن�خ املطلو�ة من ، 2014اية أفر�ل غ

إ�� غاية نفس  يتّم كما لم . 2011-2009خالل الف��ة  ة�ا ال��ائي�املصادقة ع�� ��جيال إثر د .أ 198,891
         بقيمة منحب انتفعتفات املطلوب من الن�خ ا�خاصة �سبع مصنّ العدد  �سّلم الوزارة التار�خ

إصدار أمري اس��جاع  2014مارس  18وقد توّلت الوزارة بتار�خ . 2008-2002د منذ الف��ة .أ 69,408
إ�� غاية أفر�ل  فقد اكتفت الوزارة ،أّما بالنسبة إ�� بقية املبالغ .د.أ 42,5أموال بقيمة جملية قدرها 

بوجوب ايفاء بال��اما��م دون أن يتّم إلشعارهم الفنان�ن املعني�ن  إ���عض املراسالت  بتوجيه 2014
 . للسقوط بالتقادم عرعةد .أ 8,928 تبلغ جمل��ا منحمما يجعل �� شأ��م  اس��جاع إصدار أوامر 

 

والتجاوزات خالالت ستتو�� إجراء م�ح شامل �جميع ا  وأفادت الوزارة �� إجاب��ا أ��ا
 .املرتكبة من قبل أ�حاب انتاجات املوسيقية واتخاذ اجراءات الالزمة �� شا��ا

 

أّن اتفاقيات  فقد لوحظ ��جيع إنتاج اعمال ال�وريغرافية بمنحة أّما فيما يتعّلق
أبرمت من قبل مدير املوسيقى والرقص  2013-2010الف��ة عنوان �بإسناد هذه املنحة ا�خاصة 

 .صبغ��ا القانونية الغرض وهو ما من شأنه أن يفقد هذه اتفاقياتبالوزارة دون تفو�ض قانو�ي �� 

هذا  صرف فقد تّم  ،املع�ي العمل إتمامعند من هذه املنحة  القسط اخ�� ول�ن توّلت الوزارة صرف
املوسيقى إدارة ع�� شهادة إنجاز يقدمها مدير  ابناء 2012و 2011و 2010سنوات  خالل القسط

دون و العرض  ض �سندها مدير الفضاء الذي احتضنشهادة عر ع�� أو  املعنيةوالرقص بالوزارة 
�ذا ا�خصوص عمن اتفاقيات � إدراج بند و�رجع ذلك إ�� عدم .التثّبت من جودة العمل املدعوم

 .املذ�ورةامل��مة للغرض خالل السنوات 
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 املوسيقينتاج ا إسناد املنح للمساعدة ع��  حول بإبداء الرأي  نان امل�لفتاال�جنت تأخذال و 

�ّل سنة خالل العتمادات املتوفرة لاملنح �ع�ن اعتبار عند إسناد  وع�� مشاريع اعمال ال�وريغرافية
إسناد املنح للمساعدة ع�� إنتاج  حول امل�لفة بإبداء الرأي  ال�جنة 2012فقد وافقت �� سنة . مالية

 رغم أّن د .أ 866,860 بلغتع�� إسناد منح مساعدة ع�� انتاج  ا�جديدةاملوسيقية املصنفات 
إ�� تخصيص �افة اعتمادات  ذلك أّدى وقد. د.أ 400 للغرض لم تتجاوز املخّصصة اعتمادات 

 . 2012سنة � املتعّلقةتعهدات ال د �خالص جزء من.أ 416,606 ةوالبالغ 2013سنة  املتوّفرة ��

 

 متا�عة انجاز -د

 

�امل املبلغ املخصص  يتم صرف ،� القطاعات الثقافية اخرى خالفا لدجراءات املعمول ��ا �
ذلك يرتبط  أنهذا الدعم دون  إسنادللدعم ع�� الورق مباشرة �عد موافقة ال�جنة املختصة ع�� 

غ�� أّ��ا لم  نجاز هذه اعمالإمتا�عة  الحقا تتو�� الوزارة ول�ن. املدعومةبتقدم إنجاز اعمال ادبية 
 .�ام هذه املتا�عةحتحرص ع�� إ

 

�ن ملزمون وفقا للعقود امل��مة بموافاة الوزارة �عد طبع الكتب املعنية الناشر  فقد تبّ�ن أّن 
 1285خالل فحص عّينة تت�ّون من من  غ�� أّنه لوحظ. �نو��ن املؤلف مبي�� ةامل��مالعقود  بن�خة من

أّن �سبة العناو�ن ) من العناو�ن املدعومة % 30( 2013-2009عنوانا تحصلت ع�� الدعم خالل الف��ة 
وال �ساعد هذه %.  44تجاوز تلم  2014ال�ي توّفرت �شأ��ا عقود النشر املذ�ورة إ�� غاية شهر جوان 

لسنة  36لتأليف املنصوص عل��ا بالقانون عدد الوععية ع�� اح��ام املقتضيات ا�خاصة بحقوق ا
 . واملتعلق بامللكية ادبية والفنية كما تّم تنقيحه وإتمامه الحقا 1994فيفري  24املؤرخ ��  1994

 

 خالل ��ابموافاالوزارة  وفقا للعقود امل��مة معلدعم ع�� الورق املنتفعة با ر النشرو تل��م دو 
0TP10Fالشهر املوا�� لصدور الكتاب موعوع الدعم �شهادة �حب

(1)
P0T  تصر�ح المن املطبعة و�ن�خة من

من العناو�ن عنوانا  1655أّن  2013-2009للف��ة  و�ّينت  أعمال الرقابة. و�ي لهذا الكتابباإليداع القان
 2014شهر جوان ال يتوّفر بخصوصها إ�� غاية %)  40وهو ما يمثل �سبة (  ال�ي تحصلت ع�� الدعم

شهادة �حب و��خة من مضمون ايداع القانو�ي وهو ما ال يمّكن من التثبت من أّن هذه العناو�ن 
 .تّمت طباع��ا فعليا

 

فقد تبّ�ن من خالل مقارنة  ،�شأ��ا شهائد �حب تر ال�ي توفّ  الكتب عناو�نا بخصوص أّم 
تلك املضمنة بالعقود امل��مة بي��ا و��ن الوزارة وجود فوارق بكميات ال�حب املضمنة ��ذه الشهائد 

. دور �شر 9ما جملته ب �عّلقت��خة  1000و 200بالنقصان بالنسبة إ�� �عض العناو�ن تراوحت ب�ن 

                                                           
(1)

 .ال�ي تم طبعها وخصائصها الفنيةتب�ن هذه الشهادة ال�ي يقدمها الناشر لددارة كميات الكتب   
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بالدعم ع�� الورق خالل نفس  املنتفعة�� طباعة العناو�ن  واملستعملو�لغت قيمة الورق املدعوم 
كما .من قيمة الدعم املوجه لدور النشر املعنية % 42د وهو ما يمثل �سبة .أ 13,629الف��ة ما قدره 

تّم تقديمها بخصوص العناو�ن املدعومة خالل  شهادة 1383شهادة �حب من أصل  486ب�ن النظر �� 
 ،عنوانا 29بالنسبة إ��  �ّجل فقد. بالعقود املعلنةعدم اح��ام املواصفات الفنية الواردة  ،نفس الف��ة

عدم  يثبتد مّما و بالعق ةناملضّم  اتمقارنة باملقاس ةوعب املطبات الكتبالنقصان �� مقاس رق فوا
 .املعنية ��ذا الدعم�� طباعة الكتب املدعوم كمية الورق  �املاستعمال 

 

سالف الذكر �عدم استعمال كميات  2004لسنة  1847طبقا لسمر عدد  ونو�ل��م الناشر 
النشر  اتب�ن ادارة العامة للكتاب ومؤسس امل��مة دو الورق املدعوم لطباعة كتب لم يرد ذكرها بالعق

 4حيث قامت باستبدال توف بال��اما��ا التعاقدية �� هذا املجال دور �شر لم  3أّن  وتبّ�ن. املعنية
لم يتّم عرعها ع�� رأي ال�جنة املختصة ولم تحظ ضمنة ��ذه العقود �عناو�ن أخرى م عناو�ن

لم يتّم طباعة عنوان�ن  2014أّنه وإ�� غاية شهر جوان  تبّ�نكما . بمصادقة الوز�ر امل�لف بالثقافة
 .د.أ 3,307  اثن�ن من العناو�ن املستبدلة وال�ي بلغ الدعم املسند لفائد��ما ما قدره

 

م من تمك�ن الوزارة من حّق التثبت �� حسن تنفيذ دور النشر املنتفعة بالدعم و�الرغ
ّ��ا لم تقم بتأم�ن فإ 2004لسنة  1847الل��اما��ا أثناء الطباعة أو �عدها وفقا ملقتضيات امر عدد 

هؤالء الناشر�ن املخّل�ن بال��اما��م ولم  إ��إسناد الدعم ع�� الورق الوزارة  واصلتفعال و . هذه املهمة
 .بالتتبعات القانونية الالزمةإزاءهم توّل اتخاذ أي إجراء �شأ��م والقيام ت

 

�� عنوانا  880إ��  2009سنة �� عنوانا  715ول�ن تطّور عدد العناو�ن املنتفعة بالدعم من 
 اح��امع�� مدى ليات الطبع فإّن ععف رقابة الوزارة ع�� عم % 23أي بنسبة قدرها  2013سنة 

وأّن  خاّصةمن جدوى هذا الدعم �� ��جيع حركة النشر  ّد حاملطلو�ة قد لكميات ال�حب  الناشر�ن
من العدد ا�جم��  % 40لم تتجاوز  توفر بخصوصها ما يفيد طباع��ا فعليا�سبة العناو�ن ال�ي 

 .2013-2009للعناو�ن ال�ي انتفعت بالدعم ع�� الورق خالل الف��ة 

 

مراجعة اطار القانو�ي املنظم للدعم ع�� الورق ع�� نحو إ��  وزارةالوتدعو دائرة املحاسبات 
 .الفنية املدعومةإح�ام متا�عة إنجاز اعمال يضمن التقيد بقاعدة العمل املنجز و 

 

II- اـفنيةو  ادبية اقتناء اعمال  

 

افية من قسنو�ا دعم القطاعات الث وزارةال تتو�� ،د منح دعم انتاج الثقا��سناعالوة ع�� إ
ألفالم وأعمال فنية �شكيلية وكتب وحقوق غ�� تجار�ة مح��فة وهاو�ة مسرحية  خالل اقتناء عروض

عمال  944 ما عدده 2013-2009املقتناة خالل الف��ة الفنية ادبية و اعمال  عدد و�لغ. تو�سية
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          د .م 10,526 ع�� التوا�� كتابا بما قيمته 4475و�شكيليا عمال فنيا  1920فيلما و 170و مسرحيا

وجود نقائص  ،من خالل الرقابة ع�� هذا النوع من الدعموتبّ�ن  .د.م 4,442و د.م 4,579ود .م 3,23و
 .و�استغاللها الفنيةادبية و شروط اقتناء اعمال اح��ام بباألساس  �عّلقت

 

  اـفنيةو  ادبية اقتناء اعمالاح��ام شروط  - أ

 

 �� شروطإثقا�� الجال املمن طرف الوزارة �� خضع اقتناء اعمال ادبية والفنية ي
بال�حف  اتوزارة بإصدار بالغالتقوم  ،ففيما يتعّلق �شراء ا�حقوق غ�� التجار�ة لسفالم. مضبوطة
مؤسسات انتاج السم�� البصري ا�خاصة أّ��ا �ع��م شراء ا�حقوق غ�� التجار�ة لسفالم  ا�علم ف��

الواجب الوثائق الضرور�ة  حّددوتعم من الوزارة دون د ال�ي تّم إنتاجهاالوثائقية والروائية التو�سية 
باقتناء  2013-2009الف��ة  خاللالوزارة قامت  أّن  إالّ . الدعمل�حصول ع��  ملّفات ال��ّ�ح توف��ها �� 

ل اج�عد انقضاء ا  وردت امللفات املتعلقة ��ا. د.أ 234 قيمةأفالم ب 5ملا جملته  ا�حقوق غ�� التجار�ة
            منعّينة تت�ّون  ا من عمنملّف  71أّن  تبّ�نكما . ة بال�حفاملنشور  اتبالبالغ ةاملحدد القصوى 

 ن الوثائق املطلو�ةتضّم تال  رغم أّ��ا املختصة املحدثة للغرضتم قبولها من قبل ال�جنة  املّف  179

 . بالبالغات الصادرة عن الوزارةاملنصوص عل��ا 

 

أعمال الرقابة أّن اجراءات  بّينت ،من طرف الوزارة خصوص اقتناء الكتب التو�سيةو�
بي��م امل��مة نشر التقديم عقود ب مطالب القتناء الكتببمون قّد تن ياملعمول ��ا ال تلزم الناشر�ن الذي

حماية  ال يضمنوهو ما سالف الذكر  1994لسنة  36القانون عدد  ملا يقتضيه وفقاو��ن املؤلف�ن 
تو�سية ال�ي سيتّم اق��اح الكتب واملنشورات ال ال�جنة الفنية املختصة وتتو��. حقوق النشر والتأليف

0TP11Fقراءةرأي �جنة ع��  اقتناسها بناء

(1)
P0T .هذه ال�جنة لم تجتمع إ�� فإّن  ،2009سنة  ما تّم �� و�استنناء 

لشروط املتعلقة �سالمة اللغة وجودة ا ال يضمن استيفاء الكتب املقتناة لمّم  2014 أفر�لحدود شهر 
  .املحتوى 

 

0TP12Fاعمال الفنية التشكيليةاقتناء بأّما فيما يتعّلق 

(2)
P0T ،الفنية املختصة ل�ن اعتمدت ال�جنة ف

 فإّن  ،الفنية للعملالقيمة  ع�� مقاييس محددة تضبطعمن بطاقات تقييم اعمال املق��ح اقتناسها 
دون  املق��حةقائمة اعمال اقتصرت ع�� ، 2013و 2012خالل سن�ي  ال�جنةهذه محاعر جلسات 

الوزارة قامت  كما. د.أ 456,470عمال فنيا بمبلغ جم�� قدره  242اعمال هذه و�لغ عدد . اختيارهات��ير 
تمارس �شاطها أروقة  6من د .أ 570,66عمال بقيمة  195ما جملته باقتناء  2013-2009خالل الف��ة 

                                                           
(1)

 2009مارس  25املحدثة بمقت�ىى قرار وز�ر الثقافة املؤرخ ��   
(2) 

واملتعلق بإحداث وتركيب وعبط مشموالت وطرق عمل �جنة شراء اعمال الفنية التشكيلية  1989جوان  10مؤرخ ��  1989لسنة  732امر عدد   
قا الذي ينص ع�� أن اعمال الفنية التشكيلية �شمل أعمال الرسم وا�حفر والنحت والتصو�ر التخطيطي والتصو�ر لفائدة الدولة مثلما تم تنقيحه الح

 .الفوتوغرا�� واعمال الفنية الغرافيكية وأعمال ا�خزف والفسيفساء وال�جاد الف�ي واعمال الفنية �� النسي 
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0TP13Fخارج اطار ال��تي�ي املنظم إلحداث رواق خاص لعرض أعمال فنية �شكيلية و�يعها

(1)
P0T .عبط �� ح�ن و

من قبل ال�جنة بالنسبة إ��  ةالفنية املق��حاعمال عدد  املنظم القتناء اعمال الفنية التشكيليةامر 
لنفس أعمال  9و 2ما ب�ن شراء تّم فقد  معارض مختلفةمن  اقتنا��ا�ّل فنان �عمل�ن �� السنة شر�طة 

  .الفنان �� إطار نفس املعرض

 

 ال�جنة القومية للتوجيه املسر���شاط  أّن  شراء العروض املسرحية إ�� بالنسبة وتبّ�ن
. 2011 جانفيشهر توّقف تماما بداية من قد انتقاء املسرحيات ال�ي يمكن اقتناء عروض م��ا ب امل�لفة

�� ممارسة �شاطها ا�جديدة ولم �شرع ال�جنة . 2012 �� موّ�� سنة إالّ  �عو�ضها ب�جنة أخرى ولم يتّم 
اقتناء ب 2012و 2011الوزارة خالل سن�ي  قيامإ��  هذا التأخ�� وأّدى . 2013بداية من شهر مارس  إالّ 

املسبق تقييم الدون د .أ 386,3عرعا هاو�ا بقيمة  546و د.م 1,409بقيمة  عرعا مح��فا 765
اعمال املسرحية ال�ي  إ��ع�� توجيه الدعم  ذلك �ساعدوال  .ستواها من قبل �جنة فنية مختصةمل

 . املقومات الفنية الالزمةتتوّفر ف��ا 

 

20030TP14Fجانفي  10املؤرخ �� وتّم بمقت�ىى قرار وز�ر الثقافة 

(2)
P0T  تحديد قيمة العروض ال�ي يتّم

إّال أّن . اقتناسها وفق سّلم يضبط قيمة املنحة حسب املسافة املقطوعة وعدد املمثل�ن وصنف الهي�ل
 .قائمة الهيا�ل املعنية ب�ل صنفو  لتصنيف الهيا�ل املح��فة دقيقةهذا القرار لم يحّدد معاي�� 

 

بالدعم وتفعيل ال�جان  انتفاعالتقيد �شروط �� عرورة إ وزارةالات وتدعو دائرة املحاسب
كما تدعوها إ�� . وأدبية تتوفر ع�� ا�حد اد�ى من ا�جودةالفنية املختصة لضمان اقتناء أعمال فنية 

 ادبيةامللكية باملتعلقة مقتضيات لل اقتناسها تّم يال�ي  ادبية اعمالن �ستجيب أ ا�حرص ع��
 .والفنية

 

  اـفنية و  ادبية استغالل اعمال -ب

 

والفنية  ادبية اعمال واستغالل ترو�  تنشيط ا�حركة الثقافية من خاللالوزارة  تتو��ّ   
 كما تتو��. ع�� املستوى الداخ�� وا�خار�� وتنظيم املعارض باملسالك الثقافية ال�ي تم اقتناسها

 .إعارته لفائدة الهيا�ل العمومية من خالل سيما ال الوزارة من هذه اعمال  رصيدبالتعر�ف 

 

عمال املقتناة �� إطار الدعم بالفضاءات الثقافية ا غياب خطة ترو�جية لتوزيع ن ه تب�ّ أنّ  إالّ 
 . واملتعلقة خاصة �شراء العروض املسرحية وا�حقوق غ�� التجار�ة لسفالم

 

                                                           
(1)

.املتعلق باملصادقة ع�� كراس شروط إحداث رواق خاص لعرض أعمال فنية �شكيلية و�يعها 2001جو�لية  10قرار وز�ر الثقافة املؤرخ ��   
 

(2)
 .رةاملتعلق بضبط املنح املالية املسندة إ�� هيا�ل الفنون الدرامية املح��فة وا�جمعيات املسرحية مقابل العروض ال�ي ت��م  من قبل الوزا  
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قامت افالم ال�ي ستغالل ال دائما اح��ام اطار القانو�ي املنظم ال يتّم  ،�اإلعافة إ�� ذلكو 
فيلما تّم  75من عّينة تت�ّون بّ�ن فحص الوثائق ا�خاصة �فقد . شراء حقوقها غ�� التجار�ةالوزارة �

حقوق هذه ا�غياب اتفاقيات إحالة  2013-2009خالل الف��ة غ�� التجاري  هاستغاللااقتناء حقوق 
0TPسالف الذكر 1994 لسنة 36القانون عدد  ح�امأل  وذلك خالفام��ا  41بالنسبة إ�� 

 
15F

(1)
P0T . وال �ساعد هذه

خاصة �� حالة �شوب نزاعات  مختلف اطرافوحقوق وال��امات  استغاللالوععية ع�� عبط مدة 
 . حقوق استغالل مع املنتج�ن�عقود تفو�ت  إبرام�ا شرعت �� الوزارة بأ�ّ  فادتأو  .ف��ا

 

شراء  د أوجه استغالل افالم ال�ي تّم بّينت اعمال الرقابية غياب إجراءات موّثقة تحّد كما 
ول�ن توّلت الوزارة . واس��جاعها وا�جهات املستفيدة م��ا ��احقوقها غ�� التجار�ة وتنّظم عمليات إعار 

دور�ة  بصفةال يتّم توزيع �شر�ات حول افالم التو�سية فإّن ذلك  2012و 2010خالل سن�ي 
اقتنت حقوقها  كتلك ال�ي أنتج��ا أو افالم ال�ي تملك الوزارة حقوق استغاللها  �ّل ومنتظمة وال �شمل 

         . غ�� التجار�ة

 

فيلما من افالم ال�ي تمت إعار��ا إ��  54لم يتّم اس��جاع ، 2014موّ�� جانفي وتبّ�ن أّنه وإ�� 
ومن . 2008السفارات التو�سية با�خارج للمشاركة ��ا �� تظاهرات ثقافية يرجع �عضها إ�� سنة �عض 

  .واملحافظة عل��ا اس��جاع افالم املعارة أن ال يضمن حسن استغاللهاشأن عدم 

 

إ�� هيا�ل عمومية �غرض التعر�ف ال�ي تّمت إعار��ا  الفنية التشكيلية عدد اعمال و�لغ
عمال فنيا �عود تار�خ إعارة  1175ما جملته  2014إ�� غاية شهر ماي  الوزارة من هذه اعمالبرصيد 

دليل اجراءات ا�خاص بإدارة خالفا لقواعد حسن التصرف ولو . عمال فنيا م��ا إ�� السبعينات 25
تبّ�ن أن فقد  1997مارس  29الفنون التشكيلية املصادق عليه بمقت�ىى قرار وز�ر الثقافة املؤرخ �� 

  .�شأ��ا وصوالت �سليم �� غياب اإعار�� تتمعمال فنيا  25

 

ّنه وإ�� غاية إّال أنية ال�ي أعار��ا اس��جاع اعمال الف��  2012خالل سنة الوزارة  شرعتو 
وإ�� . من جملة هذه اعمال  %2,4 فقطما يمثل  أيعمال  29ع سوى اس��جيتم الم  2014شهر ماي 

 الوزارة ولم تّتخذ. فنيا عمال  1071 معطيات حول ما جملته أيةال يتوفر لدى الوزارة  نفس التار�خغاية 

 .اعمال قصد اس��جاع هذهيذكر أي إجراء 

 

لم  أّن الوزارة 2013-2009بّينت أعمال الرقابة للف��ة فقد  ،شاركة �� املعارضو�خصوص امل
 4معرعا و 19معارض داخلية من أصل  10�� بتأم�ن اعمال الفنية التشكيلية ال�ي شاركت ��ا م تق

الوزارة ع�� اس��جاع اعمال الفنية التشكيلية ال�ي ولم تحرص . معرعا 24 ب�نمن  معارض خارجية
                                                           

(1)
غ�� صاحب املصنف نفسه أو من ينو�ه ال سيما استنساخ املصنف أو نقله إ�� العموم بأية طر�قة �انت إال الذي ينّص ع�� أّنه ال يمكن ألي مستغل   

 �عد ا�حصول من صاحب ا�حّق أو من ينو�ه ع�� ترخيص مسبق �� ش�ل عقد مكتوب



397 

 

 

 

مّما أّدى إ�� بقاء هذه اعمال با�خارج أخرى دولية معارض  7��  2013-2009خالل الف��ة ��ا  شاركت
هذه الوععيات حماية رصيد  مختلف وال تضمن. أشهر 8ت لف��ات بلغت �� �عض ا�حاال  بدون تأم�ن

 .الوزارة من التلف أو الضياع

 

 ال�ي تّم  املدعومة سعمال الفنيةلوعع خطة ترو�جية  إ��ارة وز الوتدعو دائرة املحاسبات 
 هذه اعمالرصيد الوزارة من  حسن استغالل ة تضمنها �� إطار دعم القطاعات الثقافياقتناس 

�� ت إعار��ا أو املشاركة ��ا إ�� عرورة ا�حرص ع�� اس��جاع اعمال ال�ي تّم كما تدعوها . والتعر�ف به
 . املحافظة عل��اما يضمن ب وتأمي��ا الداخلية وا�خارجية املعارض

 

III– املدعومة واـفنية ادبية املحافظة ع�� اعمال 

 

و�ضّم . اوأفالم اكتبو  �شكيليةفنية  أعماال  ،املدعومة�شمل رصيد الوزارة من اعمال الفنية 
0TP16Fعمال 10697من اعمال الفنية التشكيلية املت�ون من  هارصيد

(1)
P0T ، مقتنيات مصنفة ع�� مع�ى

كما . كممتل�ات ثقافية ذات مص�حة عمومية 1988ماي  19املؤرخ ��  1988لسنة  44القانون عدد 
  .إطار الت�جيع ع�� ابداع الف�يها �� اقتناس �شمل أعماال فنية تّم 

 

كممتل�ات ثقافية بإجراءات  إفراد اعمال الفنية املصنفةال يتّم ه ة أنّ أعمال الرقابو�ّينت 
�اإلعافة إ�� و  .هذا الرصيدلإبرام عقود تأم�ن  2014كما لم تتوّل الوزارة إ�� غاية شهر جوان .خاصة

اعمال الفنية ال�ي تّم اقتناسها �� إطار دعم القطاعات  بت�جيل �عّلقتالوقوف ع�� نقائص  تّم  ،ذلك
 .توف�� الظروف املالئمة �حفظها وترميمها�الثقافية و 

 

 وجردها اـفنيةادبية و اعمال  ��جيل - أ

 

ت�جيل بالوزارة مثلما تم تنقيحه الحقا  سالف الذكر 1989لسنة  732امر عدد  ف�لّ 
أّن إّال . سند له رقم متسلسللفائدة الدولة بدف�� خاص �ُ  ااقتناسه ي تّم اعمال الفنية التشكيلية ال�

اعمال الفنية  ا ال يضمن شموليةمّم  ةمرقم اتر دفدائما ��  ال تتّم ��جيل اعمال الفنية  عملية
 . الة ��امل�ّج 

 

�� الشروع ت دون ��جيل إذ لم يتّم ظلّ  عمال فنيا 212نت اعمال الرقابية أّن ما جملته �يّ و 
وقد حال غياب ��جيل هذه  .عند التفطن إ�� وجودها بمخازن الوزارة 2010سنة  ��جيلها إّال �� مو��

يل هذه اعمال من نقائص ولم يخل ��ج.  اعمال إّبان اقتنا��ا دون توّفر معطيات حول مصدرها

                                                           
(1)

 .2014إ�� غاية شهر جوان   
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وال تضمن . امر املذ�ور سالفا أح�اممع  ال يتطابق ووفق ترتيب �سلس�� �� �جل منفردذلك  حيث تّم 
0TP17F�عّد ذات قيمة فنية خاّصة وأّ��ا من التلف والضياع ع�� هذه اعمال املحافظةهذه الوععية 

(1)
P0T 

 . هامة

 

حد الفنان�ن أل  عمال فنيا  50 ملا جملته إسناد رقم جرد ينت أعمال الرقابة أّنه ول�ن تّم كما ب
 و�ّينت. بدفاتر الت�جيل بالوزارة هارسيمت فإّنه لم يتّم  تناء هذه اعمالع�� فاتورة اقاملعروف�ن 

لفضاءات حفظ اعمال الفنية  2014أفر�ل  30ال�ي قام ��ا الفر�ق الرقاعي بتار�خ املعاينات امليدانية 
. لوزارةاملصا�ح املعنية بامن هذه اعمال لدى  عدم توّفر أي بمخزن قصر السعيد بباردو  التشكيلية

 .عمال فنيا 180أعمال فنّية م�جلة بدف�� الت�جيل بلغ عددها عدم توفر  عايناتبّينت امل كما

 

إجراء جرد  2013-2009لم يتّم خالل الف��ة وفيما يتعلق بجرد اعمال ادبية والفنية فإّنه 
�� مخازن املصا�ح املوجودة املدعومة �� جرد الكتب  الشروع ولم يتّم  .املتوفرة بمخازن الوزارةلسفالم 

  .2014سنة من املركز�ة بوزارة الثقافة إال بداية 

 

                    جردها بداية من ��  �ن شرعت الوزارةلف ،ا بخصوص اعمال الفنية التشكيليةأّم 

 عمال  1476حيث لم يتّم جرد سوى  2014إ�� غاية شهر ماي  ذلك �ا لم �ستكمل�ّ فإ 2011شهر نوفم�� 
وقد أرجعت .  من رصيد الوزارة من هذه اعمالفقط %  13,8 يمثل عمال وهو ما 10.697من عمن 

والنقص �� الواجب جردها ا�جرد خصوصا إ�� عيق امل�ان وك��ة اعمال عملية الوزارة ععف �سق 
 . اليد العاملة املختصة

 

عملية ��جيل هذه اعمال تال�� النقائص ال�ي �شوب وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة إ�� 
 .عمانا �حماي��ا ال�ي �� ع�� ملكها اعمال لتلكاسراع بالقيام بجرد شامل إبان اقتنا��ا و

 

 ظروف حفظ اعمال اـفنية وترميمها  - ب

 

مخزن ب �� فضاءاتتقوم الوزارة بحفظ اعمال الفنية التشكيلية املقتناة �� إطار الدعم 
املركزي قر املب متواجدة بفضاءاتكما تتو�� حفظ رصيدها من افالم املدعومة  .بباردو القصر السعيد

هذه  مختلف حفظظروف  إخالالت ع�� مستوى للفضاءات املذ�ورة امليدانية  �ينت املعايناتو  .الوزارةب
 .اعمال

 

                                                           
(1)

) أعمال 3(وحمدة دنيدن ) أعمال 4(ونور الدين ا�خيا�ىي ) أعمال 4(وز��� ال���ى ) أعمال 10( يرجع البعض من هذه اعمال إ�� الفنان�ن الهادي ال���ي   

وعبد العز�ز ) عمل واحد(وع�� الزنايدي  ) عمل واحد(وعمار فرحات ) عمل واحد(وع�� بن سالم ) عمل واحد(وع�� بالغة ) عمل واحد(وابراهيم ال�حاك 
 ).عمل واحد(القر�� 
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غ�� حفظ رصيد الوزارة من اعمال الفنية التشكيلية فضاءات البعض من  فقد تبّ�ن أّن 
 . السرقة عّد عرعة للسرقة وال سيما �� غياب جهاز إنذار  ها�جعلالنفاذ إل��ا و ال يحول دون مّما مغلقة 

ارتفاع درجة و  امل��اكم ��اكثافة الغبار أد�ى متطلبات ا�حفظ السليم نظرا إ��  وال تتوّفر ��ذه الفضاءات
و�مكن أن تتسبب هذه العوامل �� . الرطو�ةو لتعديل ا�حرارة  ةز هجأال سيما �� غياب  ببعضهاالرطو�ة 

ئمة الرطو�ة النسبية غ�� املال  نت  عنيقد  هصة وأنّ خا ارتفاع املخاطر ال�ي تتعرض لها هذه اعمال
بفعل �عّفن املواد املستعملة �� إنجازها أو �غي�� تركيب��ا  ها�سارع �سق تلف وت�اثر ا�حشرات بفعل الغبار 

0TP18Fأو تفاعلها البيولو��

(1)
P0T. كيتسّبب �� التفّك  قدحرارة ارتفاع درجة ا�اعمال إ��  هذه كما أّن �عّرض 

 لشبكة الكهر�ائيةاوأّدى ععف صيانة  .و�� �غي�� ألوا��ا و�� �شقق دهانا��ا امل�ّونة لهاالتدر��� للمواد 

�عرض هذا  يز�د من مخاطر �� تواتر انقطاع التيار الكهر�ائي مّما إو�عّرعها إ�� �سّرب مياه امطار 
  ال تتعدىا�حرائق  ر ��ا أجهزة ا�حماية عّد �سبة الفضاءات ال�ي تتوفّ  وأّن حر�ق ال سيما ا� إ�� الرصيد

  .املتوّفرة من مجمل الفضاءات%  46

 

أ�سط مقومات  توّفر ّن الفضاءات املخصصة لذلك بالوزارة ال فإ ،افالم حفظفيما يتعلق بو 
حرارة ورطو�ة  درجاتتأم�ن  الدولية الصادرة عن اليو�س�و من حيث املعاي��  ت عل��انصّ املحافظة ال�ي 
 عرورة من حيث و  ،دور�ة استعمالهانوعية من افالم ومن املحامل حسب   ل�ّل  �سبية محّددة

لدرء خطر تنقل ألسنة اللهب �� حالة  غبار و�� وحدات منفصلةال من خال�� م�ان نظيف و  هاحفظ
 .حر�قا�حدوث 

 

 املحفوظة بمخاز��ا لسعمال الفنية التشكيليةلسفالم و دور�ة  الوزارة القيام بمعاينةال تتوّ�� و 

اعمال الفنية ��ميم ل برنامجا لم تضبطو . قصد مراقبة تطور وععي��ا ��دف برمجة صيان��ا
فضال و . ال�ي تتطلب تدخال عاجالال��ا نحو اعمال وفق أولو�ات محددة وذلك بتوجيه تدخالتشكيلية 

ول�ن . ر بالوزارة املوارد البشر�ة املختصة �� مجال ترميم اعمال الفنية التشكيليةال يتوفّ  ،عن ذلك
 ب��ميم �عض هذه اعمال 2013-2009بّينت اعمال الرقابية أّن الوزارة قامت خالل الف��ة الرقابية 

و�عقيم �جاد  )لوحات 9عددها ( 2010و 2009�عض اللوحات خالل سن�ي  شمل سوى �لم  فإّن ذلك
 . د.أ 6,554 قدرهاملية ب�لفة ج 2013خالل سنة  وحيد

 

تحس�ن ظروف حفظ رصيد الوزارة من اعمال الفنية من خالل توف�� الفضاءات ومن شأن 
املحافظة و  حماية هذا الرصيدع�� أن �ساعد ال��ميم الصيانة و  وإح�ام أعمالوالتجه��ات املالئمة 

 .  عليه

  

                                                           
(1)

 .�� املجال املعتمدةولية وفقا للمعاي�� الد  
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IV–  اـتجه��منح اـتسي�� و  

 

           لفائدة الهيا�ل املح��فة �� مجال الفنون الدرامية بلغت قيم��ا امنح �سند الوزارة

لفائدة ا�جمعيات الناشطة ��  إسناد منحسنو�ا كما تتو�� . 2013-2009د خالل الف��ة .م 1,847
قطاعات املسرح واملوسيقى والرقص والسينما والكتاب والفنون التشكيلية بلغت قيم��ا ما جملته ع�� 

 .د.أ 132د و.أ 384,7د و.أ 266ود .أ 118ود .أ 453د و.أ 168,5التوا�� 
 

 نح املوجهة ـهيا�ل إنتاج وترو�ج اـفنون اـدرامية املح��فةامل -أ

 

ل�حصول  ال���حإصدار بالغات لفتح باب  2013-2009الوزارة لم تتوّل خالل الف��ة  أّن ن تب�ّ 
ع�� غرار ما هو  هيا�ل إنتاج وترو�  الفنون الدرامية املح��فةع�� منحة التسي�� أو التجه�� لفائدة 

تتلقاها  لطلبات ال�يباالستجابة ل واكتفت الوزارة .معمول به �� القطاعات اخرى املنتفعة بالدعم
نح باملبلغ ا�جم�� مل هيكال خاصا 13وقد أّدى ذلك إ�� استئثار . املعنيةمن مختلف الهيا�ل سنو�ا 

 و�ما ال يقّل  2011و 2010و 2009املوجهة لهذه الهيا�ل خالل سنوات  التجه�� املساعدة ع�� التسي�� أو 
العدد ا�جم�� للهيا�ل ا�خاصة املح��فة ��  ولدشارة ارتفع. 2013و 2012م��ا خالل سن�ي  % 90عن 

  .هيكال 233 إ�� 2014إنتاج وترو�  الفنون الدرامية إ�� حدود شهر أفر�ل 

 

لفائدة هيا�ل إسناد منح املساعدة ع�� التسي�� أو التجه��  2012-2009وتّم خالل الف��ة 
 لم إذ ج اطار القانو�ي املنظم لهاخار د .م 1,018بقيمة قدرها وترو�  الفنون الدرامية املح��فة  إنتاج

 396تّم عرض ملفات امل���ح�ن ل�حصول ع�� هذه املنحة ع�� ال�جنة املحدثة بمقت�ىى امر عدد ي
19890TP19Fلسنة 

(1)
P0T  2013سنة إّال بداية من . 

 

بحجم نفقات التسي��  خاّصةوال �ستند تحديد قيمة هذه املنحة إ�� معاي�� مضبوطة تتعلق 
وال . ما املعلومات ال�افية لذلكدائ تتضّمنل�ّل هي�ل خصوصا وأّن امللفات ال�ي تقدمها هذه الهيا�ل ال 

توّفر  حول معطيات مكتملة حول وععية الفضاءات ال�ي �ستغلها هذه الهيا�ل الوزارة توّفر لدى ت
20010TP20Fلسنة  1986د ا تقتضيه أح�ام امر عدمل االتجه��ات الالزمة ��ا وفق

(2)
P0T  كراس شروط  �نودو

0TP21Fممارسة الهيا�ل املح��فة إلنتاج الفنون الدرامية وترو�جها لنشاطها

(3)
P0T . ّللف��ة نت أعمال الرقابة و�ي

                                                           
(1)

واملتعلق بضبط تركيبة ومشموالت �جنة إسناد منح املساعدة ع�� انتاج أو التجه�� أو التسي�� لفائدة هيا�ل إنتاج وترو�   1989مارس  15املؤرخ ��   
 .الفنون الدرامية املح��فة

(2)
 .واملتعلق بضبط شروط إحداث الهيا�ل املح��فة إلنتاج الفنون الدرامية وترو�جها 2001أوت  27املؤرخ ��   

(3)
واملتعلق باملصادقة ع�� كراس شروط ممارسة الهيا�ل املح��فة إلنتاج الفنون  2001سبتم��  8املصادق عليه بمقت�ىى قرار وز�ر الثقافة املؤرخ ��   

 .الدرامية وترو�جها لنشاطها



401 

 

 

 

ح��اف املنصوص عل��ا عمن شروط ا دة لفائدة هيا�ل ال تتوفر ف��ا قيمة املنح املسن أّن  2009-2013
 . د.أ 260نفس امر بلغت ما جملته 

 

 هة ـدعم ا�جمعيات اـثقافيةاملنح املوّج  -ب

 

20110TP22F-2009بالنسبة إ�� الف��ة توّفر لدى الوزارة تأّنه ال نت أعمال الرقابة بيّ 

(1)
P0T  ملفات

دائما ما يفيد اعالن بصفة من ذلك أّنه ال يتوّفر لد��ا . املنتفعة بدعمهامكتملة حول ا�جمعيات 
وال يضمن . البنكية لهذه ا�جمعيات اتقانونية عن ت�و�ن �ل جمعية انتفعت بالدعم و��خة من الهو�

ومن تن�يل  سواهاهذا الوعع توجيه النفقات املنجزة نحو دعم ا�جمعيات املحدثة طبقا للقانون دون 
وزارة ال�� النفقات املنجزة عمن م��انية  وقد بّ�ن النظر . هذه ا�جمعيات اتحساب�� الدعم  مبالغ

كما تّم . د لفائدة شركة خاصة.أ 3 لدعم ا�جمعيات للف��ة املذ�ورة أّ��ا تضمنت صرف منحة قدرها
د .أ 10ا�جملية والبالغة قيم��ما  2010و 2009�عنوان سن�ي  إحدى ا�جمعياتتن�يل منحت�ن لفائدة 

 . ا�جمعية هذه با�حساب البن�ي ا�خاص باملسؤولة عن

 

قبل صدور املرسوم  الوزارةو�ّ�ن النظر �� وثائق اثبات ا�خاصة باملنح املسندة من قبل 
املتعلق بتنظيم ا�جمعيات أّن ا�جمعيات املنتفعة  2011سبتم��  24املؤرخ ��  2011لسنة  88عدد 

 9ألح�ام الفصل  وذلك خالفاا م��اني��ا وحسابا��ا والوثائق املؤ�دة لهإ�� الوزارة سنو�ا بالدعم ال تقّدم 
املتعلق با�جمعيات مثلما تّم   1959نوفم��  7املؤرخ ��  1959لسنة  154جديد من القانون عدد 

لفائدة هذه ا�جمعيات تّم �� غياب معاي�� الدعم كما لوحظ أّن إسناد منح . الحقاوإتمامه تنقيحه 
وقد أّدى . مبالغهانح وتحديد هذه امل� موعوعية يتّم ع�� أساسها قبول أو رفض طلبات ا�حصول ع�

وهو ما تّمت . الوزارة ال يرتبط �شاطها بمهامجمعيات  إسناد منح لفائدةبالوزارة أحيانا  قيامذلك إ�� 
0TP23Fجمعيات 3 مالحظته بخصوص

(2)
P0T  وال . د.أ 10بما قيمته  ع�� منح 2012-2009تحصلت خالل الف��ة

 .سغراض املخصصة له ومتا�عة مآلهلالدعم العمومي  تخصيص�ساعد هذا الوعع ع�� 

 

إحداث خلية عمل ملساندة  2012أفر�ل  13ر وز�ر الثقافة املؤرخ �� وتّم بمقت�ىى مقرّ 
جمعيات  10إّال أّنه تبّ�ن أّن . لوزارةإ�� ابدراسة ملفات التمو�ل املقدمة  م�ّلفة خاّصةا�جمعيات 

 خليةد دون أن يتّم عرض ملّفا��ا ع�� ا�.أ 266,5جملته  ع�� منح بما 2013حصلت وإ�� مو�� سنة 
 . املذ�ورة

 

                                                           
(1)

 .2013-2009الرقابة الف��ة الرقابية غطت أعمال   
(2) 
  .ا�جمعية التو�سية للتحسيس بالت��ع باألعضاء وا�جمعية القرآنية �سوسة ورابطة ا�جمعيات القرآنية 
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وأقّرت ا�خلية أن يتّم إسناد منح التسي�� طبقا التفاقية ت��مها الوزارة مع �ل جمعية طالبة 
إّال أّنه . للدعم تضبط با�خصوص حقوق وال��امات �ل طرف وصيغ وآليات متا�عة وتقييم استعمالها

. معها اقياتجمعية دون أن يتّم إبرام اتف 12لفائدة د .أ 106,5بقيمة إسناد منح  2013تّم خالل سنة 

لم  اتللفصل ا�خامس من هذه اتفاقيفخالفا معها  ام اتفاقياتبر إ تّم ا بالنسبة إ�� ا�جمعيات ال�ي أّم 
ل��ام  ل ا�جمعيات املعنية ما يفيد قيامها بمتا�عة مرحلية لتقدم تنفيذ 2014الوزارة إ�� غاية ماي توّفر 

مدى إنجاز ا�جمعية ا�حاصلة ع�� الدعم  وال تضمن هذه الوععية التثّبت من. وا�شطة املمولة
  .لل��ام  وا�شطة املمولة ومن صرف املنحة �� اغراض املخصصة لها

 

* 

 

     *             * 

 

�عت�� الوزارة امل�لفة بالثقافة املمّول الرئي�ىي للقطاعات الثقافية، و�� �ساهم من خالل 
تقييم آليات الدعم قصد الوقوف ع�� عدم  أّن  إالّ . دعم هذه القطاعات �� تنشيط ا�حركة الثقافية

�� هذا املجال وعدم التقيد  إح�ام برمجة تدخال��امدى مساهم��ا �� ال��وض ��ذه القطاعات وعدم 
لدنتاجات املدعومة واستغاللها واملحافظة  متا�عة الوزارةوععف  باإلجراءات املنظمة إلسناد الدعم

  .هذه التدخالتا�حد من جدوى �� إعل��ا أدى 

 

ات الثقافية من ب�ن اجراءات قطاعال اطار القانو�ي املنظم لدعم إعادة النظر ��و�عت�� 
مطالبة  �افإ�ّ  ،�الرغم من املجهودات ال�ي تبذلها الوزارة �� هذا املجالو . يتعّ�ن القيام ��اأكدة ال�ي املت

قتضيات القانونية املتعلقة بامللكية ادبية والفنية و�اإليداع القانو�ي بامل ببذل مز�د من ا�جهد للتقّيد
وعع  باألعمال ال�وريغرافية و�تطلب ال��وض. عند دعم انتاج الثقا�� واقتناء اعمال الفنية وادبية

 وط الواجب توّفرها ��اختصاصات ال�ي يمكن أن �شملها الدعم والشر  خاّصةّدد نصوص قانونية ُتح
  .امل��ّ�ح�ن

 

 ل�حصول ع�� الدعمملّفات ال��ّ�ح مستوى قبول  ����جيلها  و�النظر إ�� النقائص ال�ي تّم 
لدنتفاع املساواة ب�ن امل���ح�ن ا�حرص ع�� عمان  مز�د إ�� حاسبات الوزارةتدعو دائرة امل ،ودراس��ا
إح�ام الرقابة ع�� و ه والتقيد بإجراءات إسناد عليهشروط ا�حصول ل وع�� الضبط الدقيقبالدعم 

ا�جاري ��ا العمل وتوظيف املوارد بما يضمن استيفاءها للشروط القانونية وال��تيبية  ملّفات ال��ّ�ح
 .شروط ممارسة النشاطالذين استوفوا ستفدين املاملخصصة للدعم وتوج��ها نحو 
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 الوزارة يتعّ�ن ع�� ،الثقافية اتقطاعمختلف ال املنتفعة بالدعم �� اعمالتطّور عدد  وإزاء

من حيث املتطلبات الفنية التعاقدية  إنجاز اعمال املدعومة وفقا لالل��امات رقاب��ا ع�� مز�د إح�ام
د بقاعدة العمل املنجز من جهة وعمان استعمال الدعم �� اغراض يضمن التقيّ وآجال التنفيذ بما 

  .املخصصة له من جهة أخرى 

 

وعع  ،وجب حسن استغالل رصيد الوزارة من اعمال ادبية والفنية املدعومةستكما �
اعمال  ومن شأن ��جيل. والتعر�ف ��ذا الرصيد خطة ترو�جية تمّكن من تنشيط ا�حركة الثقافية

من أن يض ا وتوف�� الظروف املالئمة �حفظها�ا وتحس�ن إجراءات التصرف ف��إبان اقتنا� ادبية والفنية
 .املحافظة عل��ا
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 رّد وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

 

تظل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث الداعم والممّول األساسي للميادين 

اإلبداعّية والثقافّية إنتاجا وترويجا وذلك من خالل المنح والمساعدات المسندة إلنتاج 

والكوريغرافية وغيرها، إضافة إلى الدعم المقدم األعمال المسرحّية والسينمائية والموسيقية 

إلى المهرجانات واقتناء العروض الفنية وتوزيعها على الفضاءات والتظاهرات بكامل 

كما تتولى الوزارة دعم الورق المستعمل في صناعة الكتاب واقتناء . جهات الجمهورية

عمال الفنية التشكيلية، فضال الكتب وتوزيعها على شبكة المطالعة العمومية وكذلك اقتناء األ

. عن الدعم المقدم إلى الهياكل الثقافية الخاصة وإلى الجمعيات الناشطة في الحقل الثقافي

ويعّد الدور المذكور لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث عامال هاما لضمان الحق في 

لثقافي الوطني والتعريف الثقافة والمشاركة في الحياة الثقافية والعمل على تشجيع اإلنتاج ا

 .به ونشره

 

وبالرغم من أهمية دور الدعم المقدم من الوزارة إلى الميادين الثقافية، فإّن اآلليات 

هو متصل بعدم مواكبة عدد  المعتمدة حاليا تشوبها عّدة نقائص منها على وجه الخصوص ما

تشهدها الميادين  من النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل للتطورات التي

هو تنظيمي متصل بأساليب العمل المعتمدة وبالموارد البشرية المتوفرة،  اإلبداعّية، ومنها ما

هذا، فضال عن النقائص ذات . إضافة إلى عدم توفّر الدراسات التقييمية العلمّية بالقدر الكافي

بال القطاع الخاّص على الطابع الهيكلي المرتبطة بمحدودّية سوق الصناعات الثقافّية وعدم إق

 .االستثمار في الميدان الثقافي

 

ولتالفي النقائص المسّجلة شرعت الوزارة في اعتماد جملة من التدابير الرامية 

أساسا إلى إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في هذا الميدان وإحكام التصّرف في الدعم المقّدم 

. المرجوة منه بالنجاعة والكيفّية المطلوبتين لألنشطة الثقافّية والفّنية لضمان بلوغ الغايات

وتمّثلت التدابير المذكورة على وجه الخصوص، في مراجعة عديد النصوص الترتيبّية 

المنظمة للدعم وتطويرها وتفعيل المؤسسات الثقافّية الجديدة على غرار المركز الوطني 
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اهرات الثقافّية والفنّية للسينما والصورة والمؤسسة الوطنّية لتنمية المهرجانات والتظ

ومؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات، قصد تمكين هذه المؤسسات من المساهمة في 

هذا، إضافة إلى مزيد تشريك . تطوير آليات الدعم وصيغ تمويل األنشطة الفنية والثقافية

ّورات المهنيين وأهل االختصاص في دراسة الملفات ذات العالقة وتقييمها وتقديم التص

والمقترحات الرامية إلى تطوير أساليب العمل المعتمدة في هذا المجال، وكذلك العمل على 

حسن اختيار أعضاء اللجان المكلّفة بالنظر في الملفات المقّدمة لالنتفاع بالدعم وعلى تطبيق 

مبدأ الشفافّية في هذا الميدان خاصة من خالل الحرص على نشر البالغات المعدة للغرض 

 .لنتائج التي تفضي إليها أعمال اللجانوا

 

ومن جهة أخرى تّم وضع برنامج لنقل وترميم جانب هاّم من رصيد األعمال الفنّية 

 .التشكيلّية المقتناة، ضمن أولويات خطط عمل الوزارة للفترة القادمة

 

كما تّم الشروع في برمجة وإنجاز عدد من الدراسات القطاعّية الّرامية خاصة إلى 

اد التقييمات الدقيقة ووضع المؤشرات الكمية والنوعية المناسبة قصد ضمان حسن إعد

االستفادة من هذه الدراسات، وكذلك من تقارير الرقابة المنجزة ومتابعة النتائج والتوصيات 

 .المنبثقة عنها
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   ـلديوانة اـعاّمة ادارة 

 

 واملعاليم اداءات استخالص �� أساسا املالّية بوزارة للديوانة العاّمة ادارة مهامّ  تتمّثل

 و�حماية وامن بال�ّحة خاّصة املتعّلقة اجراءات تطبيق من والتثّبت والقيم السلع مراقبة و�� الديوانية

 ��جيع إ�� باإلعافة وال��ر�ب للغّش  والتصّدي الوط�ي اقتصاد حماية �� مهاّمها تتمّثل كما. املحيط

1TP الديوانية اقتصادية انظمة تطبيق حسن ع�� والسهر الصادرات

(
0F

1)  
P1T. 

 

                          املؤّرخ 1994 لسنة 1845 عدد امر بمقت�ىى للديوانة العاّمة ادارة تنظيم ّم وت

 )1(الالحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه تّم  كما 1994 سبتم�� 6  ��
 هيا�ل العاّمة ادارة هذه وتضّم . 

 من عونا 6475 بالنظر إل��ا الراجع�ن اعوان عدد 2014 جوان شهر موّ�� �� و�لغ  .جهو�ة وأخرى  مركز�ة

  2013. سنة �� د.م 24,540 قيمته ما للديوانة العامة ادارة نفقات و�لغت .صّف  عابط 4435 عم��م

 

 إ�� 2010 من الف��ة خالل تصر�ح مليون  1,3 يفوق  ما الديوانية التصار�ح عدد معّدل و�لغ

. د.م 3.976 قيمته ما 2013 سنة �� الديوانية واملعاليم اداءات �عنوان املحّصلة املوارد حجم و�لغ. 2013

 السنة نفس خالل وتّم  .د.م 4.000 حوا�� إ�� 2013 سنة موّ�� �� املستخلصة غ�� ايرادات بقايا وارتفعت

 .د.م 307 تناهز بقيمة الديوا�ي ا�حرس مصا�ح قبل من محاعر 4803 تحر�ر
 

 تتولّ  إل��ا، املو�ولة باملهام اعطالع �� للديوانة العاّمة ادارة توّفق مدى ع�� الوقوف وقصد
 حول أساسا  تمحورت العاّمةرقابية لدى مختلف مصا�ح هذه ادارة  مهّمة إنجاز املحاسباتدائرة 

الن�اعات و التصّرف �� انظمة الديوانية اقتصادية وايداع وا�حجز ومقاومة الغّش وال��ر�ب 
 2010 سنة ب�ن املمتدة الف��ة اعمال هذه غّطت وقد. واستخالص وكذلك التنظيم ونظام املعلومات

 . 2010 لسنة سابقة ف��ات إ�� اقتضاء عند الرجوع مع 2014 جوان شهر وموّ��

 

 العاّمة لددارة املركز�ة املصا�ح مستوى  �� ميدانية بأعمال القيام تّم  املهّمة، هذه إنجاز ولغرض

 بتو�س ا�جهو�ت�ن ادارت�ن إ�� بالنظر الراجعة بامل�اتب وتحديدا ا�خارجية بمصا�حها وكذلك للديوانة

. التجار�ة املبادالت من % 80 �سبة يفوق  ما إنجاز اممستواه �� يتّم  وال�ي ا�جنو�ية وتو�س الشمالية

. الديوانية وامل�اتب ا�جهوّ�ة ادارات �ّل  ع�� �عميمه تّم  استبيان نتائ  إ�� استناد تّم  ذلك، عن وفضال

  .% 100 بنسبة ردودا الصدد هذا �� الدائرة وتلّقت

                                                           
 (1)

 2013 لسنة 2800 عدد امر وكذلك 2004 د�سم�� 21 �� املؤّرخ 2004 لسنة 2703 عدد وامر 2004 سبتم�� 6 �� خاملؤّر  2004 لسنة 2128 عدد امر  

 .2014جانفي  23 �� املؤّرخ 2014 لسنة 772وامر عدد  2013جو�لية  1 �� املؤّرخ
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 املالحظات أبرز 

 

 �� أهّمها يتمّثل استنتاجات من جملة إ�� للديوانة العاّمة ادارة حول  الرقابّية املهّمة أفضت

  : ي�� ما

 

  اـتوقيفية انظمة ع�� اـرقابة -

 

 تحقيق �� انظمة هذه نجاعة من ا�حّد  �� الديوانية انظمة ع�� الرقابة �� النقص ساهم

 �عنوان املسّواة غ�� التصار�ح قيمةأّن   ذلك من. التصدير دعم �� أساسا واملتمّثل ترك��ها من الهدف

 �عادل ما أي د.م 1.137 إ�� ارتفعت  2014 أفر�ل موّ�� إ�� 2003 من املمتّدة للف��ة الفّعال التحو�ل نظام

  .قيمة الصادرات �عنوان هذا النظام لسنة �املة حوا��

 

املال�س املستعملة وال�ي بلغ معدلها خالل الف��ة  قطاع �� التور�د عمليات أهمية ورغم
 تتجاوز  لم بواردا��ا مقارنة املال�س هذه من الصادرات حّصة فإّن  الّسنة، �� د.م 287 حوا�� 2010-2013

 يقّل  ال ما وتحو�ل تصدير يقت�ىي القطاع هذا إليه يرجع الذي الديوا�ي النظام بأّن  علما 9,5 % �سبة

 الوععية هذه وتتطّلب .املفروزة غ�� املال�س من املوّردة الكميات من %  20و   30 %عن التوا�� ع��

  .إرسا��ا من الهدف تحقيق ع�� �ساعد بما الديوانية انظمة ع�� الرقابة دعم

 

  تحقيق املوارد -

 

 خز�نة حرمان ع��ا انجّر  ال�ي اخالالت عديد للديوانة العاّمة ادارة لدى التصّرف اع��ى 

 التصار�ح من العديد �سو�ة عدم من املتأ�ي املا�� الضرر  عن ففضال  .قانونا إل��ا ترجع موارد من الّدولة

 انظمة هذه �عنوان القيمة رقابة �� النقص عن املنجّرة وا�خسائر التوقيفية انظمة �عنوان الديوانية

 املودعة البضائع �� بالتصّرف النقائص �عّلقت فقد الديوانية الرقابة مصار�ف استخالص عدم وكذلك

 هذه من جزء تلف جراء القيمة تدّ�ي إ�� أّدى ما وهو املآل وتحديد ا�خزن  ظروف حيث من املحجوزة أو

 .البضائع

  

 �عض إنجاز خالل من للديوانة العاّمة لددارة املا�� بالتصّرف كذلك املا�� الضرر  حاالت و�عّلقت

  .إنجازها من ةاملرجوّ  الفائدة تحقيق يتّم  أن دون  وخالصها الصفقات
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املتعامل�ن  اجراءات ا�ج��ية عّد  تفعيل عرورة ع�� ا�خصوص هذا �� الدائرة وتؤّكد
�� تحديد  اسراع ع�� املخالف�ن ودعم الرقابة ع�� القيمة �� إطار انظمة الديوانية التوقيفية وكذلك

  .وتدعيم آلية البيع لتلفها ديااتف واملحجوزةأ مآل البضائع املودعة

 

  املصادرة اـبضائع �� اـتصّرف -

 

 مصا�ح تولت وعقار�ة، منقولة وممتل�ات أموال مصادرة بخصوص املقّررة للقواعد خالفا

 لفائدة معّدلة حمولة بيانات إ�� باالستناد مصادرة بضائع بتسر�ح اذن 2011 جانفي 14 منذ الديوانة

 هذا �� املسّرحة الطرود عدد و�لغ  .الّدولة إ�� املصادرة بمفعول  ملكي��ا انتقال رغم وذلك أ�خاص

 دون  امتيازات من متعامل�ن تمك�ن وإ�� الّدولة بخز�نة عرر  إ�حاق إ�� أّدى مّما طردا 96 جملته ما اطار

  .حّق  وجه

 

  اداء أساس ع�� اـرقابة -

 

 من كث��ا �ش�و الديوانة مصا�ح قبل من مقاوم��ا فإّن  وال��ر�ب الغّش  مصادر �عّدد رغم

 اداء أساس ع�� الرقابة مستوى  ع�� وكذلك املخاطر �� والتصّرف املعلومات جمع مستوى  ع�� النقص

  .واملنشإ والتعر�فة القيمة حيث من

 

 �� النظر إعادة وإ�� اداء أساس ع�� الرقابة بمهام امل�ّلفة الهيا�ل دعم إ�� الضرورة وتدعو

 إ�� بالنظر خاّصة وذلك "املن�� قيم" �� واملتمّثلة املتدنية القيمة ذات التصار�ح ملجا��ة املعتمدة الية

  .ابند 6161حوا��  2014ماي  10البضائع املعنية ��ذا اجراء والذي بلغ بتار�خ  عدد أهمية

 

 الديوانية واملعاليم اداءات �سب ارتفاع �� وال��ر�ب الغّش  لظاهرة الّرئيسية اسباب وتتمّثل

 تراخيص إ�� اخر البعض تور�د وخضوع ا�جوار ببلدان بنظ��ا��ا مقارنة املواد �عض تور�د ع�� املوّظفة

. ال��ر�ب مسالك �غذية �� الديوانية انظمة �� بالتصّرف املّتصلة النقائص ساهمت كما .فنية مراقبة أو

 البنك قّدرها سنو�ة خسائر الّدولة م��انية وتكّبد الوط�ي اقتصاد ع�� سلبا الظاهرة هذه وتنعكس

 .دينار مليار  1,2 بحوا�� 2014 سنة �� الّدو��

 

 

 

  واستخالص اـن�اعات �� اـتصّرف -
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 ا�خطايا استخالص متا�عة وإح�ام التتبعات ونجاعة الن�اعات ملفات �� التصّرف حسن �عّد 

 الغّش  من الوط�ي اقتصاد و�حماية املخالف�ن بردع الكفيلة الرئيسية اليات من والصرفية الديوانية

  .وال��ر�ب

 

 مراجعة ومعاي�� ا�خطية تحديد كيفية بالص�ح من حيث املّتصلة النقائص إ�� و�اإلعافة

 التفو�ض إسناد عدم حيث من خاّصة �� الن�اعات التصّرف نجاعة محدودية تبّ�ن الص�ح قرارات

  .املحاكم إ�� ادارة طلبات �� تقديم وتأخ�� الدعوى العمومية إثارة لهم املخّول  لفائدة القانو�ي

 

0Bاقتصر د.م 4.041 والبالغة ما قيمته 2013 �� مو�� سنة املثّقلة املستحقات أهمية ورغم 

 هذه جملة من %  0,01 تتعد لم بنسبة أي د.أ 168,348 مبلغ ع�� الديوانة قباعات ب�ّل  استخالص

 الديوانية والعقو�ات ا�خطايا تثقيل وتار�خ املحاعر تحر�ر تار�خ ب�ن الفاصلة اجال معّدل و�لغ .الديون 

 يؤدى املستحقات هذه الستخالص ا�ج��ية بالتتبعات القيام عدم إ�� و�النظر .سنوات سّت  والصرفية

  .بالتقادم م��ا البعض سقوط إ�� الوعع هذا

 

 ومقاييس الص�حية ا�خطية تحديد معاي�� �� النظر إعادة إ�� ا�حاجة ع�� الدائرة وتؤّكد

 إصدار عرورة ع�� تؤكد كما .العمليات لهذه الشفافية من مز�دا يضمن بما الص�ح قرارات مراجعة

 بما استخالص مجهود مردودية من الرفع ع�� والعمل العمومّية الدعوى  إلثارة الالزمة التفو�ضات

  .بوال��ر� الغّش  أعمال مقاومة �� الديوانة مصا�ح دور  يدعم
 

  واـ��ر�ب باـغّش  املتعلقة املعلومات جمع -

  

ر لدى مصا�ح يتوفّ  ال وال��ر�ب، بالغّش  املتعّلقة املعلومات بجمع امل�ّلفة الهيا�ل �عّدد رغم
إعداد  يتّم  وال .��ن ومختلف أعمال الغّش ال�ي يقومون ��االديوانة بنك معطيات بخصوص املهرّ 

. املجال لتوجيه أعمال التق�ىي والرقابة واتخاذ اجراءات املناسبة �حماية اقتصاد الوط�ي بحوث ��

  .ولوحظ غياب التنسيق ب�ن هذه الهيا�ل وعدم تبادل املعلومات بي��ا لغياب آليات تواصل معلوماتية

 

  "سند"  منظومة -

 

 فباإلعافة  .وال��ر�ب الغّش  مخاطر ارتفاع ��  "سند" بمنظومة املّتصلة النقائص �عدد ساهم

 واملنظومة املؤقت ا�حجز �� والتصّرف التوقيفية الديوانية انظمة �� التصّرف �شوب ال�ي النقائص إ��

 البضائع أو اجال �� رفعها يتّم  لم ال�ي البضائع قائمة تحديد من تمّكن ال "سند" منظومة فإّن  انتقائية
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  .دقيقة بصفة الديوا�ي التسر�ح ومساحات بمخازن  لبقا��ا املحّددة اجال تجاوزت ال�ي

 

 املواز�ة السوق  إ�� الديوانية الرقابة تحت سلع �سر�ب إم�انية دون  الوععية هذه تحول  وال

 كما  .الديوا�ي التسر�ح وفضاءات مساحات مستوى  �� الديوا�ي القيد تحت بضائع ع�� استيالء ودون 

 بمنظومة مقارنة املساحات هذه مستوى  �� البضائع جرد وععية �� فوارق  وجود إ�� النقص هذا أّدى

  .ا�جرد هذا إلجراء املنظومة هذه ع�� اعتماد إم�انية عدم إ�� بالنظر "سند"
 

 هذه لتال�� "سند" منظومة تطو�ر إ�� امل�حة ا�حاجة ع�� ا�خصوص هذا �� الدائرة وتؤكد

 .وال��ر�ب الغّش  مخاطر مجا��ة من يمّكن بما النقائص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  



411 

 

 

 

I- اـتصّرف �� انظمة اـديوانية اـتوقيفية 

 

 مع جوال��ا أو استعمالها أو تحو�لها أو البضائع بخزن  التوقيفية الديوانية انظمة �سمح

 تطبيق توقيف من انظمة هذه وتمّكن. املستوجبة الديوانية واملعاليم باألداءات العمل توقيف

 لم ما التصدير أو التور�د عند اخرى  اقتصادية والتداب�� ا�خارجية التجارة وإجراءات التحج��ات

 .مخالفة أخرى  أح�ام توجد

 

 مالحظات وجود عن التوقيفية الديوانية انظمة �� بالتصّرف املّتصلة ا�جوانب �� النظر وأفرز 

 . التوقيفية الديوانية انظمة ومتا�عة و�رقابة القيمة و�مراقبة الديوانية التصار�ح بتسو�ة �عّلقت

 

 �سو�ة اـتصار�ح اـديوانية -أ

 

�سو�ة التصار�ح الديوانية املنجزة �� إطار انظمة الديوانية إ�� التأّكد من أّن املنتفع  ��دف
 املؤّسسات ذّمة إخالء الديوانيةو���ّتب عن �سو�ة التصار�ح . بال��اماته املكتتبة أو����ذه انظمة قد 

 يتعّلق ما ��قّدم��ا هذه املؤّسسات  ال�ياملالية  الضماناتاملعنية تجاه مصا�ح الديوانة ورفع اليد عن 

 .التصار�ح ��ذه

 

 اسا�ىي الهدف تحقيق دون  تحول  أن شأ��ا من نقائص ع�� الوقوف ا�خصوص هذا �� وتّم 

 .التصدير دعم �� أساسا واملتمّثل انظمة لهذه

 

 حال �� املصّنع�ن إ�� النظام هذا ويسند. الفّعال التحو�ل بنظام أساسا النقائص هذه و�عّلقت

 �� ال��وض بالتصدير دون املساس باملصا�ح اساسية للمنتج�ن داخل البالد التو�سية مساهمته

 أو التصنيع أو التحو�ل قصد املستوجبة واداءات باملعاليم العمل توقيف مع بضائع تور�د من و�مّكن

 .�عو�ضية منتجات ش�ل �� تصديرها وإعادة الصنع إتمام

 

 اجال انقضت وال�ي الفّعال التحو�ل نظام �عنوان املسّواة غ�� التصار�ح حجم أهمية وتبّينت

1Tتصر�حا 9.692 عدده ما 2014 أفر�ل شهر مو�� �� التصار�ح هذه بلغت حيث لتسو���ا القانونية

 
1F

(1)
1Tبقيمة   

 . د.م 1.137

 

 لم وإذا املمنوح اجل انقضاء عند" أّنه ع�� ينّص  الذي الديوانة مجّلة من 221 للفصل وطبقا

 "ا�حال �� مستحّقة تصبح املستوجبة الديوانية واداءات املعاليم فإّن  ،تصدير إعادة أو تصدير يتّم 

                                                           
(1)

 .الفّعال التحو�ل نظام تطبيقة ترك�� تار�خ ،2003  جو�لية شهر قبل ما بالف��ة واملتعّلقة املسّواة غ�� التصار�ح اعتبار دون   
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1T2Fد.م 285 بمبلغ موارد من الّدولة خز�نة حرمان إل��ا املشار التصار�ح �سو�ة عدم عن ترّتب

(1) 
1Tبصرف وذلك 

 . باملجّلة عل��ا املنصوص والعقو�ات التأخ�� فوائض عن النظر

 

أّدى عدم �سو�ة هذه التصار�ح إ�� ا�حّد من مساهمة نظام التحو�ل  ذلك، عن وفضال
          منذ  واملوّردةتتّم إعادة تصديرها  لمقيمة البضائع ال�ي  عادلتالفّعال �� دعم التصدير حيث 

 هذا �عنوان الصادرات قيمة) د.م 1.137(�� شأ��ا اجال القانونية للتسو�ة  وان��ت 2003جو�لية 

1T3F�املة لسنة النظام

(2)
1T )1.168 2013 سنة لصادراتد بالنسبة .م( . 

 

متا�عة مصا�ح الديوانة للتصار�ح غ�� املسّواة �عنوان نظام التحو�ل الفّعال  عدمعن  ونت 
و�م�ىي خمس سنوات ابتداء من غّرة جانفي للسنة املوالية للسنة ال�ي أصبحت خاللها مستوجبة 

 5.331د �عّلقت بما عدده .م 122ديوانية بمفعول التقادم بلغت حوا��  وأداءات سقوط معاليم ،الدفع
شأن  مني�ون  وقد. من مجّلة الديوانة 326د وذلك عمال بالفصل .م 489بقيمة  ى �� مسوّ غ اتصر�ح

            املؤّرخ �� 1985لسنة  74التصّرف ع�� هذا النحو أن �شّ�ل خطأ تصّرف ع�� مع�ى القانون عدد 

1985جو�لية  20 1T4F

(3)
1T .وععيا��ا بتسو�ة املعنية املؤّسسات مطالبة ستتو��مصا�ح الديوانة بأّ��ا  و�عّهدت 

 .اقتضاء عند املستوجبة واداءات املعاليم دفع ع��

 

8171T5F املسّواة، غ�� التصار�ح وخّصت

(4)
1T 23�سبته  بما استأثرت سةمؤّس  11م��ا  مؤّسسة % 

 تجاه القانونية اجراءات خاذالديوانية املختصة اتّ  ولم تتوّل املصا�ح .التصار�ح هذهمن جملة 

                املؤّرخة 23عدد  رةتفعيل إجراءات التتبع املنصوص عل��ا باملذّك  يتّم  ولم املخالفة املؤّسسات
. بما �� ذلك اجراءات ا�ج��ية ع�� غرار تجميد الرمز الديوا�ي للمتعامل املخالف 2007 جانفي 16 ��

بالرغم من تفاقم التحو�ل الفّعال  نظام بامتيازات ساتوتواصل انتفاع العديد من هذه املؤّس 
 . املسّواة غ�� تصار�حها

 

بمكتب حلق الوادي الشما�� ع�� صفة املتعامل  م�حقةاقتصادّية  ةسولوحظ حصول مؤّس 
لالنتفاع ��ذه الصفة �سو�ة �ّل  �ش��طاة �� ح�ن اقتصادي املعتمد رغم �عّدد تصار�حها غ�� املسوّ 

   .العمليات ا�جبائية والديوانية

 

                                                           
(1)
 .% 25قدر معّدل �سبة املعاليم واداءات الديوانية �� حدود  
(2)
   .د حسب احصائيات ادارة العامة للديوانة.م 1.168تقّدر بمبلغ  2013التصدير تحت نظام التحو�ل الفّعال لسنة  قيمة 
(3)
أخطاء التصّرف ال�ي ترتكب إزاء الّدولة واملؤسسات العمومية ادار�ة  بتحديد1985جو�لية  20املؤّرخ ��  1985لسنة  74 عددالقانون  يتعّلق 

 .وا�جماعات العمومية املحلية واملشاريع العمومية وعبط العقو�ات املنطبقة عل��ا و�إحداث دائرة الزجر املا��
(4)

 .ل الفّعالتار�خ ترك�� تطبيقة نظام التحو� 2003للتصار�ح املكتتبة بداية من شهر جو�لية  بالنسبة  
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لديوانة �� رّدها بتجميد الرمز الديوا�ي بما يوقف عمليات التور�د ل العاّمة ادارة و�عّهدت
 .  سات املخالفة إ�� ح�ن �سو�ة وععية تصار�حها الديوانيةوالتصدير للمؤّس 

 

اق�ىى لتسو�ة التصار�ح الذي  باألجلعدم تقّيد مصا�ح الديوانة  نتب�ّ  أخرى، جهة ومن
 سنت�ن يفوق  ما إ�� فيه التمديد تّم  حيث �سنت�ن 2009ماي  14 �� املؤّرخ املاليةحّدده قرار وز�ر 

تّم �� شأ��ا منح آجال �سو�ة إعافية استننائية ورغم ذلك  اتصر�ح 993فقد تبّ�ن وجود . إعافيت�ن
إعافية  آجاال  املعنية املؤّسسات منح شأن ومن.  التصار�ح هذهتقم الشر�ات املعنية بتسو�ة  لم

 وفا��اتجاه املصا�ح الديوانية بالرغم من عدم  ��اوععي ع��الصبغة القانونية  يضفياستننائية أن 

 .ديوا�يال النظام تحت املنضو�ن جميع ب�ن املعاملة �� املساواة بمبدإيمّس  وأن بال��اما��ا

 

. الفّعال غ��املكتتبة تحت نظام التحو�ل  التصار�ح بتسو�ة تتعّلق أخرى  نقائص ولوحظت

 إجراء قصد تو�س��ا تّمت أو تو�سية لبضائع الديوا�ي ال��اب خارج املؤقت بالتصدير النظام هذا ويسمح

 أو الك�� اعفاء مع لالس��الك العمليات هذه إثر عل��ا املتحّصل املنتجات ووعع عل��ا، تحو�ل عمليات

 املعاليم تأم�ن املؤقت التصدير عن و���ّتب. التور�د عند املستوجبة اداءات أو املعاليم من ا�جزئي

 .التصدير عند املستوجبة واداءات

  

 مصا�ح قيام الالزمة، العناية املذ�ور  النظام تحت التصار�ح �سو�ة عملية إيالء عدم عن ونت 

 الكميات مع املوّردة الكميات مالءمة عدم رغم شأ��ا �� املقّدمة الضمانات ورفع تصار�ح بتسو�ة الديوانة

 . النظام هذا تحت املصّدرة

 

�عض تصار�حها ورفع  �سو�ة اقتصادّية مؤّسسة إ�� بالنسبة تبّ�ن املثال، سبيل وع��
للكميات املصّدرة من  النحاس خيوطتجاوز الكميات املوّردة من  من بالرغم ��ا قةالضمانات املتعلّ 

أطنان  9أحد التصار�ح املسّواة إ�� ما يفوق  ��الكميات  ب�نالفارق  وصل فقدفواعل تصنيع النحاس 
1Tد.أ 21بما قدره  شأ��ا �� واداءات املعاليم توقيف تّم د .أ 100أي ما �عادل قيمة 

 (
6F

1)
1T . 

 

�� خصوص التصار�ح املكتتبة تحت انظمة الديوانية اخرى ع�� غرار أنظمة التحو�ل  أّما
 عدموأنظمة املستودعات الديوانية، فقد لوحظ  ا�جزئي أوتحت املراقبة الديوانية للتصدير الكّ�� 

 .املستمّرة بالرقابة ف�نمن قبل اعوان امل�لّ  كذلكمن قبل املصا�ح الديوانية و  ��االقيام بمتا�عة �سو�

 

                                                           
 (1)

 .% 21�سبة املعاليم واداءات الديوانية املستوجبة ع�� است��اد خيوط النحاس ما مجموعه  تبلغ  
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 بضائع إنتاج أو بتحو�ل تقوم ال�ي ساتاملؤّس  الكّ��، للتصدير التحو�ل نظام تحت وتنضوي 

 نفس �� �عمل ال�ي املؤّسسات ا�جزئي للتصدير التحو�ل نظام تحت وتنضوي . للتصدير أساسا معّدة

مصا�ح  رقابة تحت موعوعة محالّت �� البضائع تحو�ل و�تّم . املحلية وللسوق  التصدير لغاية الوقت
 تحت املنضوون و�نتفع. املحالّت لهذه املستمّرة بالرقابة م�ّلف�ن أعوان بواسطة تتّم الديوانة ال�ي 

 .التور�د عند املستوجبة واداءات باملعاليم العمل بتوقيفاملذ�ور�ن  النظام�ن

 

ّددة �� محّالت فهو يمّكن من خزن البضائع ملّدة مح الديوانية، املستودعات لنظام و�النسبة
 واداءات باملعاليم العمل بتوقيف البضائع هذهوتنتفع . الديوانة ملصا�حتخضع للرقابة املستمّرة 

 .وخاّصة عمومية مستودعات إ�� املستودعات وتصّنف. عل��ا املستوجبة

 

القيام بمتا�عة �سو�ة التصار�ح املكتتبة ��  انظمة، هذه �� والتحّكم التصّرف و�تطّلب
 البضائع من ا�خارجة الكمياتمع  الداخلة الكمياتمن مالءمة  سةإطارها للتثّبت بالنسبة ل�ّل مؤّس 

ومن . من ا�حّد من التجاوزات لوحدهاوال تمّكن  املؤّسسات �ّل  �غّطي ال املستمّرة الرقابة أّن  خاّصة
تتبة تحت انظمة الديوانية املذ�ورة، أن يرّفع �� مخاطر �سر�ب �سو�ة التصار�ح املك عدمشأن 

 . املحليةالسوق  إ��البضائع املوّردة أو املنتوجات شبه املحّولة أو التعو�ضية 

 

 عدد ععف لوحظ التصار�ح، بتسو�ة املّتصلة املالية الضمانات �� بالتصّرف يتعّلق وفيما

 املالّية الضمانات تفعيل بخصوص الضامنة املؤّسسات لدى الديوانة قّباض قبل من املقّدمة الطلبات

 املا�� الضمان �سبة تمّثل وحيث. الفّعال التحو�ل نظام تحت املسّواة غ�� بالتصار�ح املتعّلقة تلك وخاّصة

 ا�حجم بلغ فقد ��ا املصّرح البضائع قيمة من   5 %النظام هذا تحت املكتتبة التصار�ح ع�� املستوجب

 �شّ�ل أن النحو هذا ع�� التصّرف شأن من يكون  وقد .د.م  57 حوا�� املفّعلة غ�� للضمانات ا�جم��

 بتعهد للديوانة العاّمة ادارة وأفادت. 1985 لسنة 74 عدد القانون  أح�ام مع�ى ع�� تصّرف خطأ

  .املوعوع هذا بمتا�عة استخالص إدارة

 

 إتمام انتظار �� الدولة �خز�نة حينّية وسيولة موارد توف�� املالية الضمانات تفعيل شأن ومن

 سيولة ع�� الضغوطات �سليط إ�� الضامنة املؤّسسات ودفع الديون  بقية استخالص �عنوان اجراءات

 .املخالف�ن منظور��ا

 

 ولم أ�حا��ا قبل من اس��جاعها يتّم  لم ال�ي املالية الضمانات �عّدد لوحظ أخرى، جهة ومن

. الغرض �� بطلب املعنية املؤّسسات تقّدم ورغم ��ا املتعّلقة التور�د تصار�ح �سو�ة رغم ع��ا اليد رفع يتّم 

 d’embarquement) (Visa البالد مغادر��ا أو البضاعة �حن تأش��ة ع�� ا�حصول  صعو�ة إ�� ذلك ويعزى 
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مستوى امل�اتب ا�حدودية خاّصة وأّن النظر �� مطالب اس��جاع والتسو�ة يتّم �� مستوى امل�اتب  ��
 .املعنية ساتا�جهو�ة امل�حقة ��ا املؤّس 

 

 ��ا املصّرح اـبضائع قيمة ع�� اـرقابة - أ

 

�� إطار انظمة  خاّصة أهمية الديوانة لدى ��ا املصّرح البضائع قيمة ع�� الرقابة تكت�ىي
تحديد حجم املعاليم واداءات وتقدير مخاطر �سر�ب البضائع  من تمّكنالديوانية التوقيفية، حيث 

 .النقائص �� هذا املجال من جملةغ�� أّنه تّم الوقوف ع�� . بالسوق املحلية

 

 املثال، سبيل ع�� تبّ�ن، فقد�� إطار نظام التحو�ل غ�� الفّعال،  القيمة برقابة يتعّلق ما ففي

 النات  ال��ائي التعو��ىي املنتوج و�تور�د النحاس تصنيع فواعل بتصدير تصّرحاقتصادّية  مؤّسسة أّن 

 ي�ون  أن املفروض منخيوط نحاس بحساب نفس السعر الفردي للطّن الواحد �� ح�ن  ش�ل �� عنه

 .التحو�ل عملية عن تنت  ال�ي املضافة القيمة إ�� نظرا أرفعاملنتوج التعو��ىي  سعر 

 

 تراوح الواحد للطّن  فردي سعر بحساب النحاس تصنيع فواعل بتصدير املؤّسسة هذه وتقوم

 تحت تنضوي  أخرى  سةمؤّس  أّن  �� ح�ن 2013و 2007 أورو خالل الف��ة ما ب�ن سن�ي 670و 540 ب�ن

 فردي �سعر النحاستصنيع  فواعل بتصدير التصر�ح توّلت النشاط بنفس وتقوم الديوا�ي النظام نفس

 . للطّن الواحد أورو 1500  بلغ

 

 من قبل عند التور�د التعو�ضية للمنتجات به املصّرح الفردي السعر �عت�� ذلك، عن وفضال

مقارنة باألسعار املتداولة �� السوق العاملية وال�ي تراوح  امتدني) أورو 670و 540 ب�ن ما( او�� املؤّسسة
 ذلك شأن ومن. أورو 6000و 5000ما ب�ن  2013الواحد من النحاس خالل سنة  ف��ا معّدل سعر الطّن 

 املقّدمة املالية الضمانات قيمة ��وكذلك  املستوجبة واداءات املعاليم احتساب أساس قيمة ��أن يؤثر 

 . املصّدرة البضائع خصوص ��

 

 �لّيا املصّدرة ساتمن مجّلة ��جيع استثمارات للمؤّس  16خّول الفصل  أخرى، جهة ومن
%  30ال تتعّدى  بنسبة من خدما��ا جزءا ��ا �سدي أنأن ترّوج بالسوق املحلية جزءا من إنتاجها أو 

1Tمن رقم معامال��ا للتصدير

 (
7F

1) 
1Tاملنقضية السنة خالل املحّقق. 

 

                                                           
 (1)

واملؤرخ  2012تبعا لقانون املالية التكمي�� لسنة  2010رقم املعامالت للتصدير املحقق خالل سنة  من %  40ال��فيع استننائيا �� هذه النسبة إ��  تّم   
 .2012ماي  16�� 
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 2012بالبيوعات املحلية املنجزة خالل سن�ي  اخاصّ  اتصر�ح 50من خالل فحص  ولوحظ،
مكتب  لدىالتصار�ح املنجزة خالل نفس الف��ة  �ل فحصمكتب الديوانة ب�ن عروس و  لدى 2013و

 واداءات املعاليم احتساب أساس باعتبارهاتو�س امليناء، نقائص �عّلقت بكيفية تحديد قيمة البضائع 

 .املستوجبة

 

عن ا�خام  عوعاع�� أساس كمية اس��الك الصافية  تحديدهاقيمة البضائع يتّم  أّن  وتبّ�ن
قبول القيمة املصّرح ��ا من  تبّ�نكما . محلّياللمواد املوّردة الداخلة �� إنتاج املنتوج ال��ائي املسّوق 

 املعاليم الحتسابكأساس  واعتمادهابالّرغم من عدم دق��ا  ف��ا التثّبت دون املعنية  ساتقبل املؤّس 
 . اداءاتو املعاليم هذهما ا�عكس سلبا ع�� قيمة  وهو واداءات 

 

ا مّكن من بعض النقائص املشار إل��ا مّم ل��ّجل الدائرة تدارك مكتب بن عروس  ول�ن
 تحديد ضرورةفإّ��ا تو�ىي ب ،2014مارس  14د إ�� غاية .أ 500اس��جاع نقص �� القيمة �� حدود 

دعوة امل�اتب الديوانية إ�� تفادي النقائص و� القيمة لضبط املعتمدةوتوحيد اجراءات واليات 
 .الدائرة مالحظات ع�� رّدها �� للديوانة العاّمة ادارة به �عّهدت ما وهو وتداركهاامل�ّجلة 

 

الناشطة �� قطاع املال�س املستعملة  باملؤّسسات يتعّلق فيما الوقوف تّم  آخر، صعيد وع��
 املعّدةالبضائع  ع��برقابة القيمة  �عّلقت نقائص ع��تحت نظام التحو�ل للتصدير ا�جزئي  واملنضو�ة

  .للتصدير أو املحّ�� للتسو�ق

 

د التقيّ  عدموععها لالس��الك املحّ��،  عندقيمة البضائع  تحديد بكيفيةيتعلق  فيما وتبّ�ن
ع�� أنه �� صورة وعع املنتجات التعو�ضية  ينّص  والذية الديوانة من مجلّ  202بأح�ام الفصل 

لالس��الك فإّن املعاليم واداءات املستوجبة توّظف حسب نوع البضائع وحال��ا عند وععها تحت 
 .لالس��الك وععها عند التعو�ضية املنتجات تصنيع ��هذا النظام وع�� أساس كمية البضائع الداخلة 

 

 �ّل  ملفات فحصخالل  من لوحظ فقد إل��ا، املشار باألح�امعن عدم التقّيد  ففضال 

 من ��ا�� القيمة املصرّح  تقليص امليناء تو�س مكتب مستوى  �� النظام هذا تحت تنضوي  ال�ي املؤّسسات

 أّن  تبّ�ن فقد. بالنسبة للمال�س املفروزة املعّدة لالس��الك املحّ�� أو للتصدير املذ�ورة املؤّسسات قبل

 أو املحّ�� للتسو�ق التصر�ح عند سواء املفروزة، املال�س من الواحد للكيلوغرام الفردي السعر معّدل

. املفروزة املال�س إنتاج �� والداخلة املستوردة املفروزة غ�� للمال�س الفردي السعر عن يقّل  للتصدير،

 .الفرز  عملية عن الناتجة املضافة القيمة باعتبار أرفع املفروزة للمال�س الفردي السعر و��ون 
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تحت أنظمة  محلّيا املرّوجة أو املصّدرة للبضائع ا�حقيقية بالقيمة التصر�ح عدم شأن ومن
املعاليم واداءات  قيمة ��التحو�ل للتصدير الكّ�� أو ا�جزئي أو التحو�ل غ�� الفّعال أن يؤّثر 

ت أو باالس��الك املحّ�� قة بالصادرات والواردااملستوجبة من جهة و�� �ّحة املعطيات احصائية املتعلّ 
  .من جهة أخرى 

 

 اـتوقيفية اـديوانية انظمة ومتا�عة رقابة - ج

 

 بصفة إّما التوقيفية انظمة تحت املنضو�ة املؤّسسات رقابة للديوانة العاّمة ادارة تتو��

 هذه تحقيق من التأّكد ��دف ساتبمتا�عة �شاط هذه املؤّس  وتقوم. أو �� إطار الرقابة امليدانية مستمّرة

 ع���� هذا الصدد نقائص �عّلقت بالرقابة املستمّرة  وتبّ�ن. ترك��ها من املرجّوة لسهداف انظمة
 بالرقابة وكذلكومستودعات ا�خزن ومستودعات فرز وتحو�ل املال�س املستعملة  املصّدرةاملؤّسسات 

 .  واستغاللهامة التوقيفية و�متا�عة انظ الرقابة لهذه ا�خاععة غ��املؤّسسات  ع��امليدانية 

 

املنضو�ة تحت أنظمة التحو�ل للتصدير  ساتتخضع املؤّس  املستمّرة، بالرقابة يتعّلق ما ففي
ومن  عل��االكّ�� أو ا�جزئي ونظام املستودعات إ�� هذه الرقابة للتأّكد من وفا��ا باالل��امات املوعوعة 

وردة وللمنتوجات التعو�ضية طبقا للقوان�ن تخصيص الوجهة الديوانية املقبولة للبضائع املست
 . وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل

 

تحت  املنضو�ةاملؤّسسات  ع��نقص �� عدد اعوان امل�ّلف�ن بالرقابة املستمّرة  وتبّ�ن
 ع��عونا الرقابة  642فبالنسبة إ�� نظام التحو�ل للتصدير الكّ��، يؤّمن . انظمة التوقيفية املذ�ورة

وقد يحول هذا النقص دون اعطالع أعوان الرقابة بمهامهم . ناشطة وغ�� ناشطة مؤّسسة 6393
 . بالدّقة والنجاعة املطلو�ت�ن

 

أّن أعوان الرقابة املستمّرة ال يقومون �عمليات ا�جرد السنو�ة املنصوص عل��ا  ولوحظ
1T لسنة 423باألمر عدد 

 (
8F

1)
1T1994  ب�ن املخزون النظري للبضائع تبعا لعمليات التصدير  �املقار�اتو

 .  والتور�د واملخزون الفع�� ع�� إثر عمليات ا�جرد

 

 الديوانية للرقابة ا�خاععة واملستودعات املؤّسسات قيامالديوانة ع�� عرورة  مجّلة وتنّص 

مقابل الرقابة وا�خدمات الديوانية املباشرة ال�ي يقّدمها العون امل�ّلف بالرقابة  مبالغ بدفع املستمّرة

                                                           
 (1)

املتعّلق بضبط طرق املراقبة الديوانية للمؤسسات املصدرة �ليا وتحديد شروط تحّمل  1994فيفري  14املؤرخ ��  1994لسنة  423عدد  امر   
 .املصار�ف املتعلقة ��ا
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 املصا�ح مسك عدم وأمام. ا�جانب لهذا الالزمة العناية الديوانة مصا�ح إيالء عدم نه تب�ّ أنّ  إالّ . لفائد��ا

خاّصة �� ظّل غياب تطبيقة إعالمية ��  العنوان ��ذا الّدولة مستحقات حول  دقيقة لوععية املعنية
بما  2013بالنسبة لعشر�ن مكتبا �� سنة  الغرض، تّم تقدير حجم مصار�ف الرقابة غ�� املستخلصة

1Tد.م 1,5يقارب 

 
9F

(1)
1T . 

 

من املكتب ا�جهوي باملهدية  �ّل  املستخلصة غ�� املستحقات هذه منواستأثر بالقسط اك�� 
كما تبّينت . واملكتب ا�جهوي بصفاقس واملكتب ا�جهوي باملنست�� واملكتب ا�حدودي تو�س امليناء

 الدائرة عبطت حيثأهمية حجم مصار�ف الرقابة غ�� املستخلصة للمكتب ا�جهوي ب�ن عروس 

 الدفاتر حسب 2014فيفري  25غاية  وإ�� 2012سنة  �عنواناملكتب  لهذااملستخلصة  غ��  املصار�ف

 .د.أ 249 بحوا�� قبله من املمسوكة
 

تّم إحداث تطبيقة إعالمية ملتا�عة مصار�ف الرقابة  بأنه للديوانة العاّمة ادارة وأفادت
 .التطبيقة هذه استغالل��  الشروع 2014شهر جوان  موّ�� إ��يتّم  لمو�ش�� الدائرة إ�� أّنه . الديوانية

 

تثقيلها من قبل القباض بالنسبة ل�ّل امل�اتب  وعدم املستحقاتهذه  عبطعن عدم  وفضال 
ة مجلّ  أح�ام يخالف ما وهو الستخالصها الالزمة التتبع إجراءاتمحّل الرقابة، لوحظ عدم اتخاذ 

 . ة الديوانةاملحاسبة العمومية ومجلّ 

 

كما لم  .والسنوات ال�ي سبق��ا بالتقادم 2008سقوط مصار�ف الرقابة �عنوان سنة  وتبّ�ن
 انطالقا العمومي للمستودع بالنسبة الديوانية الرقابة مصار�ف استخالص للديوانة العاّمة ادارة تتوّل 

ف ع�� هذا النحو أن �شّ�ل خطأ تصّرف ع�� مع�ى التصرّ  شأن مني�ون  وقد. 2004 فيفري  شهر من
 .1985لسنة  74القانون عدد 

 

�ا مصا�ح الديوانة ع�� لوحظ ععف املراقبة امليدانية ال�ي تقوم � أخرى، جهة ومن
من  بماتلك املنضو�ة تحت نظام التحو�ل الفّعال  وخاّصةسات ال�ي ال تخضع للرقابة املستمّرة املؤّس 
 التعو�ضية املنتجات أو املوّردة للبضائع املحتملةختالس ا ال يمّكن من الوقوف ع�� عمليات  أنشأنه 

�ا ستتال�� هذا امر �� لديوانة بأ�ّ ل العاّمة ادارة وأفادت. تخصيص وجهة ديوانية غ�� مقبولة لها أو 
ها بالوسائل املادية والبشر�ة الالزمة للقيام بالز�ارات مّد �ببعث خاليا �ع�ى باملتا�عة و  وذلكاملستقبل 

 .امليدانية

                                                           
(1)

امل�اتب معطيات عن حجم هذه املستحقات نظرا لعدم  تبعا ملعا�جة ردود استبيان الذي تّم توزيعه ع�� جميع امل�اتب الديوانية ولم تقّدم بقية  
 .توفرها لد��ا
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أّنه رغم أهمية عمليات التور�د ال�ي بلغ  املستعملة، املال�س قطاع بمتا�عة يتعّلق ما ��تبّ�ن و 
 املال�س هذه من الصادرات حصة تتجاوز  لم د.م 287 حوا�� 2013 - 2010 الف��ة خالل السنوي  لهاّد مع

1T% 9,5 �سبة بواردا��ا مقارنة

 (
10F

1)
1T

 هذا بالنظر إليه يرجع الذي الديوا�ي النظام تحت انضواء بأّن  علما 

1Tاملوّردة الكميات من  % 20و % 30 عن التوا�� ع�� يقّل  ال ما وتحو�ل تصدير يقت�ىي القطاع

 (
11F

2)
1T من 

 .املفروزة غ�� املال�س

 

حول قطاع املال�س  2013ماي  27خالل جلسة العمل الوزار�ة املنعقدة بتار�خ  تّمت وقد
 تفوق  املحلية بالسوق  املستعملة املال�س من كميات وجود أهّمها منعديد اش�اليات  إثارةاملستعملة 

 عند ��ا املصّرح وتلك املوّردة الكميات مقار�ة عند ارقام تناسق عدم وكذلك ف��ا املرّخص الكميات بكث��

 مراحل مختلف �� املؤّسسات ع�� ادار�ة املراقبةب�ن اش�اليات املثارة أيضا ععف  ومن. التسو�ة

 ا�حصص إسناد عنداملطلو�ة عند تجديد رخص التور�د أو  الشروط توّفر من التثّبت وصعو�ة النشاط

القطاع  جعل مّما املصّدر غ��تراكم املخزون غ�� املحّول أو  إ��ذلك  �ّل  أّدى وقد. املحلية السوق  �عنوان
 مصا�ح اتخاذ يفيد ما للدائرة يتوّفر لمالوععية املعقدة،  هذهورغم . يحيد عن أهدافه التنمو�ة

 . واش�الياتفعالة لتال�� مختلف هذه الصعو�ات  إجراءات الديوانة

 

 عمليات حجم �� النظام هذا حّصة ارتفاع تبّ�ن الك��، التصدير نظام متا�عة خصوص و��

 . من حجم التصدير الوط�ي%  50 حوا�� 2013-2010 الف��ة خالل السنوي  معّدلها بلغ حيث التصدير

 

نظام معلوما�ي موّحد وناجع يمّكن من متا�عة و ملتا�عة هذا النظام  آلياتعدم وعع  ولوحظ
ما يتعّلق بتسو�ة التصار�ح الديوانية ومآل  �� خاّصة النظام هذاوععية املؤسسات املنضو�ة تحت 

املعطيات حول عدد  ��تضارب  وجودتوّفر تطبيقة إعالمية �� الغرض،  عدم إزاءلوحظ  قدو . البضائع
خالل استبيان  من املؤّسسات لهذه اجما�� العدد بلغث سات املنضو�ة تحت هذا النظام حياملؤّس 

            سات املصّدرة �لّيا حسب إحصائيات مكتب املؤّس  مؤسسة 6337سة مقابل مؤّس  6083الدائرة 

 .للديوانة العاّمة ادارة بردّ  جاء ماحسب  سةمؤّس  6393و 2013لشهر مارس 

 

 قام ال�ي امليدانية للمعاينات الديوا�ي امن ومكتب العاّمة التفقدية إدارة مراجعة عند وتبّ�ن

 )الكّ�� للتصدير التحو�ل نظام( ا�حّرة املستودعات فرقة رئيس خّطة �� �عيينه ف��ة طيلة اعوان أحد ��ا

 للشروط محّال��ا �ستجيب ال �لّيا مصّدرة مؤّسسة 12 لفائدة محّل  صلوحية اتشهاد أّنه تّم إسناد

 .�شاط بأي تقوم وال محّل  لها ليس مؤّسسة م��ا القانونية

                                                           
 (1)

 .حول قطاع املال�س املستعملة 2013ماي  27محضر جلسة العمل الوزار�ة بتار�خ   
 (2)

املتعلق بطرق تور�د وتحو�ل وتوزيع املال�س املستعملة  1995د�سم��  02املؤرخ ��  1995لسنة  2396لسمر عدد  10فقرة ثانية جديدة من الفصل   
  .2005جو�لية  18املؤرخ ��  2005لسنة  2083كما تّم تنقيحه باألمر عدد 
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 وال�ي النشاط عن واملتوّقفة النظام هذا تحت املنضو�ة املؤّسسات متا�عة �� نقص لوحظ كما

 املعطيات �� النقص عن ففضال. املؤّسسات هذه جملة من % 32 يمّثل ما أي مؤّسسة 1980 عددها بلغ

 من يمّكن بما وععيا��ا لتسو�ة إجراءات اتخاذ يفيد ما للدائرة يتوفر لم املؤّسسات، هذه وععية حول 

 .�شأ��ا املستوجبة واملعاليم اداءات استخالص

 

- II ايداع وا�حجز اـتصّرف �� 

 

 مالحظات ع�� الوقوف من وا�حجز ايداع �� بالتصّرف يتعّلق ما �� الرقابية اعمال مّكنت

و�التصّرف �� البضائع  و�مآلهاالبضائع و�تأم�ن البضائع املودعة أو املحجوزة رفع  مراقبةب �عّلقت
  .املصادرة

 

  رفع اـبضائع مراقبة – أ

 

 اجال �� رفعها يتّم  لم ال�ي البضائع تأم�ن عرورة ع�� الديوانة مجّلة من 265 الفصل ينّص 

 يمكن أشهر أرععة مّدة �عهدته تبقى الذي الديوانة قابض لدى الديوا�ي التسر�ح مساحات من القانونية

 .العل�ي باملزاد بيعها بان��ا��ا

 

 مصا�ح تكتفي حيث آلية بصفة تتّم  ال أّ��ا باألرصفة، البضائع إنزال بمعاينة يتعّلق فيما وتبّ�ن

 مّما التسر�ح مساحات ومستغّلو السفينة أم�ن �عّده الذي الفوارق  بجدول  الواردة باملعطيات الديوانة

 شأن ومن. الفضاءات ��ذه املوجودة البضائع عبط ودون  وشمولي��ا املعلومات دّقة من التأّكد دون  يحول 

 .شرعية غ�� بطرق  البضائع هذه �� التصّرف مخاطر �� ال��فيع �� �ساهم أن ذلك

 

 تصار�ح تقديم ودون  مختصرة آجال �� البضائع رفع من مبّسطة إجراءات اعتماد يمّكن ول�ن

 دّقة �� النقص عن فضال �عنوا��ا املستوجبة واداءات املعاليم استخالص �� نقص لوحظ فقد مفّصلة،

 الف��ة �� املسّواة غ�� الوسق أو بالرفع اذن مطالب عدد بلغ فقد. الديوانية العمليات حول  املعطيات

 بم�اتب يتعّلق إذنا 40.851 م��ا إذنا 129.340 جملته ما 2013 وأوت 2002 جوان شهري  ب�ن املمتدة

 . % 32 �سبة يمّثل ما أي ورادس قرطاج وتو�س عروس و�ن امليناء تو�س

 

 مطالب �سو�ة �� التأخ�� �عنوان املخالفات من هامّ  عدد رفع الديوانية املصا�ح تو�� ورغم

1Tمخالفة محضر 12.848( بالوسق أو بالرفع اذن

 (
12F

1)
1T ( غ�� بالوسق أو بالرفع اذن مطالب نصف فإّن 

                                                           
 (1)
 .  وذلك استنادا إ�� استبيان املوجه إ�� امل�اتب الديوانية 2013إ��  2010الف��ة املمتدة من سنة  خالل 
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 بالنسبةا مطلب ألف  24تجاوز  املسّواة غ�� املطالب عدد أن تبّ�ن كما. 2008-2002  الف��ة إ�� �عود املسّواة

  .أخرى  شركة إ�� بالنسبة مطلبا  2598و اتشر� إحدى إ�� بالنسبة مطلبا 6483 و�لغ مؤّسسة 12 إ��

 

 املبالغ استخالص ع�� �ساعد أن بالوسق أو بالرفع اذون  �سو�ة ملتا�عة آلية وعع شأن ومن

  . أخرى  ناحية من البضائع �سر�ح مؤّشرات وحينية دّقة تحس�ن من يمّكن وأن ناحية من ��ا املتعّلقة

 

 والتصار�ح الرفع أذون  عديد ع�� املؤّسسات برقابة امل�ّلف الديوانة عون  تأش��ة غياب و��

 املعاليم دفع عدم مخاطر إ�� الدائرة تنّبه التصار�ح، مع املوّردة السلع تطابق تثبت وال�ي الديوانية

  .املحلية السوق  �� بيعها يتّم  ال�ي البضاعة صنع �� واملستعملة السلع هذه �عنوان الديوانية

 

 امل�اتب مختلف لدى إيداعها تّم  ال�ي التصار�ح أهمية ع�� الوقوف تّم  آخر، صعيد وع��

                بمبلغ تصر�حا 85.854 عددها بلغ حيث �عنوا��ا واملعاليم اداءات دفع يتّم  أن دون  الديوانية

 قدم ورغم. وخاّصة عمومية بمنشآت التصار�ح هذه و�عّلقت. 2013 أوت شهر موّ�� �� د.م 94,537

 عررا أ�حق مّما �سو���ا للديوانة العاّمة ادارة تتوّل  لم العنوان، ��ذا املستخلصة غ�� املبالغ وأهمية

 . الديوانية العمليات وحينية دقة �� سلبا وأّثر الّدولة بخز�نة

 

 آجال اختصار مستوى  ع�� إيجابية نتائ  تحقيق تّم  فل�ن البضائع، رفع بآجال قيتعلّ  ما �� أّما 

 فإّن  الديوا�ي التسر�ح ومساحات بمخازن  البضائع م�وث مّدة �� و�الّتا��) يوما 3,7( الّديوا�ي التسر�ح

 البنود عدد بلغ حيث مرتفعة بقيت أشهر بأرععة املحّددة البقاء مّدة تجاوزت وال�ي املودعة البضائع كمية

 . 2013 أوت شهر موّ�� �� بند مليو�ي املعنية

 

 أو اجال �� رفعها يتّم  لم ال�ي البضائع قائمة تحديد من تمّكن ال" سند" منظومة أّن  وتب�ن

 و�عود. دقيقة بصفة الديوا�ي التسر�ح ومساحات بمخازن  لبقا��ا املحّددة اجال تجاوزت ال�ي البضائع

 اتالف، أو احالة أو البيع عمليات إثراملنظومة با�حمولة  بيانات تحي�ن عدم إ�� أساسا الوععية هذه

خالفا  املذ�ورة باملنظومة التسر�ح ومساحات مخازن  مراقبة خلية م�اتب ر�ط عدم�سبب  وذلك
 .ساتاملؤّس  هذه لنشاط املنظم الشروط اسملقتضيات كرّ 

 

 قابض �ستند ،"سند" منظومة بواسطة البضائع بقاء ملتا�عة الّالزمة املعطيات غياب و��

 هذه شأن ومن. الديوا�ي التسر�ح ومساحات مخازن  مستغّ�� قبل من املقّدمة البيانات إ�� حصرا الديوانة

 يتعّلق ما �� الديوا�ي التسر�ح مساحات ع�� سيما ال الديوانة مصا�ح رقابة نجاعة من تحّد  أن الوععية

 بالسوق  ف��ا التفو�ت أو الديوا�ي القيد تحت بضائع ع�� استيالء مخاطر عن فضال وذلك البضائع برفع

 مساحات من عّينة مستوى  �� البضائع مخزون وععية تطابق عدم السياق، هذا �� تبّ�ن فقد. املحلّية
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 مصا�ح تمسكها وال�ي البقاء آجال تجاوزت ال�ي البضائع بدفاتر املدرجة املعطيات مع الديوا�ي التسر�ح

 29و فصال 36و فصال 102 مساحات ثالث إ�� بالنسبة املثال سبيل ع�� الفوارق  هذه �لغتو . الديوانة

 . فصال

 

 يمّكن ال املحجوزة أو املودعة للبضائع اليدوي  الت�جيل بأّن  للديوانة العاّمة ادارة أفادت ول�ن

 واّتخاذ الفصول  هذه مآل �� التثبت مز�د يتعّ�ن فإّنه والتصدير التور�د لعمليات العا�� النسق مسايرة من

 . الغرض �� املالئمة اجراءات

 

 املحجوزة أو املودعة اـبضائع تأم�ن -ب

 

 م��ا وخاصة املتدخلة واطراف للديوانة العاّمة ادارة ب�ن والتعاون  التنسيق غياب لوحظ

 لد��ا البقاء مّدة تجاوزت ال�ي البضائع قائمات توف�� عن تمتنع ال�ي وال��صيف لل�حن التو�سية الشركة

 إ�� باإلعافة الغرض هذا �� والطلبات املراسالت و�عدد املعنية الفصول  أهمية رغم وذلك املحّددة اجال

 �سليم يتّم  لم املثال، سبيل فع��. ا�حجز بفضاءات القابض ذّمة ع�� البضائع هذه وعع عن امتناعها

 الديوانة قباعة إ�� 2002 سنة إ�� �عضها يرجع والّ�ي 2008 سنة موّ�� قبل تور�دها تّم  ال�ي البضائع

 .2013 سنة �� إالّ  امليناء برادس التجار�ة للعمليات ا�حدودي باملكتب

 

 إ�� رادس بميناء وخاّصة املرا�� �� التصّرف �شوب ال�ي النقائص ظّل  �� الوععية هذه وأّدت

 .املرا�� ��ذه املوجودة للبضائع ودقيقة محّينة وععية عبط عدم

 

 الستيعاب وقابلة مهيأة خزن  فضاءات إ�� الديوانة مصا�ح افتقار إ�� و�النظر أخرى، جهة ومن

 ومساحات بمخازن  البقاء آجال تجاوزت ال�ي بالبضائع التعهد يتّم  ال املحجوزة، أو املودعة البضائع �ّل 

 البيع �عملّيات القيام عند وذلك متأّخرة بصفة عادة البضائع هذه �سّلم عن فضال  الديوا�ي التسر�ح

 .للديوانة العاّمة ادارة بردّ  جاء ما حسب وذلك

 

 البضائع وععية متا�عة الديوانة مصا�ح تو�� يفيد ما توّفر عدم تبّ�ن آخر، صعيد وع��

 ألح�ام مخالفا النحو هذا ع�� التصّرف ويعّد  .الثورة إّبان وا�حرق  لل��ب �عّرعت ال�ي باملخازن  امل�ّجلة

                       74 تصّرف ع�� مع�ى أح�ام القانون عدد خطأ �شّ�ل أن شأنه من ي�ون  وقد الديوانة مجّلة

 املعاليم بتحصيل مطالبة الديوانة إدارة تبقى حيث الّدولة بموارد عرر  إ�حاق إ�� بالنظر ذلك 1985 لسنة

 .الديوا�ي التسر�ح ومساحات مخازن  مستغ�� �اهل ع�� واملستوجبة السلع هذه �عنوان واداءات
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ملّدة تجاوزت  م�و��اترتب عنه  مّمانة باملستودعات نقص �� متا�عة البضائع املخزّ  تبّ�ن كما
تو�س  بمكتب امل�حق املؤّسسات بإحدى ا�خاّص  باملستودع بلغ فقد املثال سبيل فع��. دةاملحّد  اجال
قت فصال �علّ  138�سنت�ن قرابة  املحّددة اجال م�و��ا تجاوز  ال�ي للبضائع ا�جملية الفصول  عدد امليناء

��ا  ا�خاصاملعنية استغالل املستودع  سةواصلت املؤّس  ،ذلك ورغم. ديوانيا تصر�حا بثمان�ن
  .تراخيصها صلوحية �� التمديد ع�� وا�حصول 

 

 البقاء آجال به م�و��ا تجاوز  ال�ي العمومي باملستودع البضائع وععية �سو�ة عدم عن وفضال

 العاّمة املغازات شركة مواصلة لوحظ ،2008-2001 الف��ة إ�� �عضها �عود وال�ي سنوات بخمس املحّددة

 صلوحي��ا ان��ت لزمة بمقت�ىى الوحيد العمومي املستودع هذا استغالل للبنك التو�سية للشركة التا�عة

 لزمة أّن  ع�� ينّص  الديوانة مجلة من 174 الفصل بأّن  علما تجديدها يتّم  أن دون  1996 سنة منذ

 املساهمة ذات للمؤّسسات أو والصناعة التجارة لغرف أو للبلديات أمر بمقت�ىى تمنح العمومي املستودع

 .الغ�� إ�� اللزمة هذه إحالة يمكن وال العمومية

  

 امل�اتب �عض مستوى  �� البضائع هذه حجم أهمية لوحظ املحجوزة، بالبضائع يتعّلق ما و��

 وفقدا��ا تلفها إ�� احيان �عض و�� خز��ا ظروف وتدهور  ا�خزن  بفضاءات تراكمها إ�� أّدى مّما الديوانية

 البضائع حجم و�لغ. السرقة إ�� �عرعها أو قانونية غ�� بطرق  رفعها مخاطر ارتفاع إ�� باإلعافة لقيم��ا

                  طردا 48.421و سيارة 390و حاو�ة 109 جملته ما عروس ب�ن الديوانة بمكتب املحجوزة

 . قطعة 1.364.313و

 

 مّما ا�خزن  فضاءات توفر لعدم باملحجوز  التعهد أحيانا القابض رفض حاالت �عّدد وتبّ�ن

 مقرات �� باملحجوز  احتفاظ إ�� أو) املهرب البن�ين مثال( ا�حجز عدم إ�� الديوا�ي ا�حرس أعوان يضطّر 

 هذه شأن ومن. الديوا�ي ا�حرس فرق  سيارات غرار ع�� املحجوز  لتأم�ن مهيئة غ�� أماكن �� أو عملهم

 .التلف أو الضياع إ�� املحجوزة البضائع �عّرض أن الوععية

 

 كمية سرقة إ�� 2013 نوفم�� شهر خالل امليناء بتو�س للديوانة ا�جهوي  املكتب �عرض و�ذكر

 قيمته ما اختالس إ�� بتمغزة الديوانة قباعة �عّرض إ�� باإلعافة غ9282 بحوا�� وز��ا قّدر الذهب من

 �� بحث فتح تّم  أّنه إ�� اشارة وتجدر. 2013 إ�� 2008 من الف��ة خالل وذلك القابض قبل من د.أ 386

 . اختالس خصوص �� املع�ي القابض عّد  قضية ورفع الذهب سرقة خصوص

 

 املحجوزة السلع من اك�� ا�جزء أّن  املحجوز  إيداع ملقّرات امليدانية الز�ارات خالل من ولوحظ

 ع�� خصوصية وإجراءات ترتيبات إ�� املحلّية اسواق �� بيعها أو تور�دها يخضع ال�ي بالبضائع يتعّلق
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 وامتعة املستعملة واملال�س املقّلدة والسلع والتبغ املهّرب وا�حديد املستعملة الغيار قطع غرار

  .املعنية املصا�ح ب�ن التنسيق غياب �� خاصة البضائع هذه تصفية صعو�ة �� يز�د مّما ال�خصية
 

   املحجوزة أو اـبضائع املودعة مآل -ج

 

 أو إليداع القانونية اجال و�انقضاء العمل ��ا ا�جاري  لدجراءات طبقا الديوانة ملصا�ح يمكن

 تفادي من العمليات هذه وتمّكن. ارجاع أو اتالف أو احالة أو بالبيع إّما مآلها تحديد البضائع حجز

 . البضائع هذه �� التفو�ت عند الدولة م��انية لفائدة موارد توف�� ومن ا�خزن  بفضاءات البضائع تراكم

 

 بميناء الديوا�ي التسر�ح ومساحات مخازن  ملراقبة ا�حدودي باملكتب الديوانة قباعة أّن  وتبّ�ن

 الغرض �� املذكرات عديد إصدار رغم وذلك 2004 سنة منذ العل�ي باملزاد بيع عملية أية تنجز لم رادس

 الديوانة لقابض الديوا�ي التسر�ح ومساحات مخازن  مستغ�� مطالبة ورغم 2013و 2012 سن�ي ب�ن

 مصار�ف و��ّلفهم بأشغالهم القيام عن �عيقهم الهائل حجمها وأّن  خاّصة البضائع هذه �� بالتصرف

 هذه خرن  مراقبة مجال �� امل�ّجلة اللوجستية الصعو�ات عن فضال وذلك جديدة مخازن  لكراء إعافية

 .البضائع

 

 2013 سنة خالل بيع �عملي�ي القيام امليناء برادس التجار�ة للعمليات ا�حدودي املكتب وتوّ��

 آخر بأّن  علما السنة نفس خالل وحيدة بيع عملية سوى  امليناء بتو�س ا�جهوي  املكتب ينجز لم فيما

 إ�� البضائع بيع �� التأخ�� و�ؤّدى. 2008و 2006 سن�ي إ�� التوا�� ع��  �عود املكتب�ن إ�� بالنسبة بيع عملية

 مداخيل من الدولة م��انية حرمان إ�� و�التا�� ا�حجز عند البضائع بقيمة مقارنة البيع محصول  �� نقص

 .هاّمة

 

 البيع عملي�ي محاصيل توزيع 2014 جوان شهر مو�� إ�� يتّم  لم أّنه تبّ�ن ذلك، عن وفضال

. امليناء برادس التجار�ة للعمليات ا�حدودي باملكتب 2013 جوان 10و جانفي 28 �� التوا�� ع�� املنجزت�ن

 أفضل �� الدولة بم��انية الّديوانّية واملعاليم اداءات �عنوان املبالغ هذه إدراج دون  التأخ�� هذا و�حول 

 .العنوان ��ذا مستحقا��م من البضائع أ�حاب وتمك�ن اجال

 

 تّمت ال�ي البضائع إحالة الّديوانة مجّلة من 361و 269 الفصالن يخّول  آخر، صعيد وع��

 خالل من وتبّ�ن. عمومية مصا�ح لفائدة ص�ح بمقت�ىى ع��ا تنازلوا أو أ�حا��ا ع��ا تخّ�� ال�ي أو مصادر��ا

 ما وهو البضائع حجز تار�خ من طو�لة ف��ة �عد تتّم  البضائع إحالة أّن  احاالت ملفات من عينة فحص

 تّم  بأّنه للديوانة العاّمة ادارة وأفادت. حجزها منذ م��ا البعض مآل وعوح رغم قيم��ا تدّ�ي إ�� أّدى

 ف��ا والتصرف لد��م املؤّمنة للبضائع مفصل جرد إعداد ع�� حّ��م لغرض القباض �جميع مذكرة توجيه
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 الدفاع وزارة مصا�ح مع الصلة ر�ط إ�� دعو��م تّمت كما) إتالف أو إحالة أو بيع( القانونية الوجهة حسب

 .املجال هذا �� ��ا املعمول  لدجراءات طبقا وذلك والذخ��ة اس�حة إلحالة الوط�ي

 

 امليدانية املعاينات خالل ومن املحجوزات بإتالف املتعّلقة امللفات فحص خالل من تبّ�ن كما

 املواد �عديد احتفاظ يتّم  أّنه الديوا�ي التسر�ح وفضاءات بمساحات الديوانة قباعة بمخازن 

 عديد رغم وذلك �عف��ا أو صلوحي��ا ان��اء قبل ف��ا التفو�ت يتّم  وال للّتلف القابلة الغذائية اس��الكية

. البضائع تلف إلثبات خ��اء بتقار�ر واملدعمة واملساحات املخازن  هذه مستغ�� من املقّدمة املراسالت

 إ�� و�النسبة طردا 1141 الشر�ات إحدى إ�� بالنسبة أتلفت ال�ي الطرود عدد بلغ الذكر، سبيل فع��

 . طردا 3097 العمومي املستودع

 

 املصادرة اـبضائع �� اـتصّرف -د

 

 أموال بمصادرة واملتعّلق 2011 مارس 14 �� املؤّرخ 2011 لسنة 13 عدد املرسوم ألح�ام خالفا

 ببيان واملتعّلقة" سند" منظومة من املستقاة املعطيات فحص خالل من تبّ�ن وعقار�ة، منقولة وممتل�ات

 و�� 2011 ماي 11 بتار�خ الوزار�ة العمل جلسة بتوصيات عمال تولت الديوانة، مصا�ح أّن  ا�حمولة

 رغم وذلك معّدلة حمولة بيانات إ�� باالستناد أ�خاص لفائدة بضائع بتسر�ح اذن ا�حاالت من العديد

 متعامل�ن تمك�ن وإ�� الّدولة بخز�نة عرر  إ�حاق إ�� أّدى مما املصادرة بمفعول  الّدولة إ�� ملكي��ا انتقال

 .طردا 96 جملته ما اطار هذا �� املسّرحة الطرود عدد و�لغ. حّق  وجه دون  امتيازات من

 

 النظري  املخزون بتقييم الديوانة مصا�ح قيام الشر�ات إحدى ملف �� النظر خالل من وتبّ�ن

                 الناقصة الكمّيات تحديد ��دف وذلك الشركة قبل من املنجزة الديوانية العملّيات إ�� باالستناد

 بمبلغ املقّدرة املستوجبة الديوانية واملعاليم اداءات إ�� باإلعافة وذلك د.م 3 يفوق  بما قّدرت وال�ي

 العمليات ع�� املصادرة للبضائع تقييمها عند املعنية املصا�ح اقتصار لوحظ املقابل، و�� .د.م 1,595

                           بتار�خTI881376 التصر�ح ع��معتمدة �� ذلك حصرا  عروس بن مكتب مستوى  �� املنجزة

ابقة باعتبار أّن الشركة مطالبة بتسو�ة دون التثبت من �شاط املؤسسة للف��ة الّس  2010 كتو�رأ 20
وحيث استندت املطالب . وععي��ا باملكتب ا�جهوي بتو�س امليناء قبل انتقال إ�� مكتب بن عروس

عن عدم اعتبار �شاط  اله فإّن النقص املنجرّ هة إ�� املحكمة املختصة إ�� التقييم املب�ن أعاملوّج 
 .بموارد الّدولة نقصاشأنه أن ي�حق  من 2010سة بالنسبة إ�� الف��ة السابقة لسنة املؤّس 

 

 �� للتصرف الوطنية ال�جنة مع بالتنسيق الديوانة مصا�ح تو�� عدم لوحظ آخر، صعيد وع��

 للبضائع ودقيق شامل جرد إعداد الدولة لفائدة اس��جاع أو باملصادرة املعنية واملمتل�ات اموال



426 

 

 

 

 ا�جرد نتائ  ع�� املذ�ورة ال�جنة لدى املتوفرة املعطيات اقتصرت فقد. الديوانية امل�اتب بجميع املصادرة

1T طردا 47298 وجود إ�� أفضىت وال�ي الديوا�ي التسر�ح مساحات مستوى  �� املنجز

(
13F

1)
1T. 

 

 باإلذن املتعّلق 2014 جانفي 10 بتار�خ املنعقدة املذ�ورة ال�جنة قرار تطبيق عدم لوحظ كما

 إطار �� الديوا�ي التسر�ح ومساحات و�مخازن  رادس بميناء العالقة والطرود ا�حاو�ات وععية بتسو�ة

 برفعها أ�حا��ا يقم لم ال�ي للبضائع العل�ي باملزاد البيع ع�� ينّص  والذي الديوانة مجلة من 269 الفصل

 يمّكن بإجراء العملية هذه عن امل��تبة املداخيل إفراد مع ايداع بدف�� ترسيمها تار�خ من أشهر 4 أجل ��

 واملس��جعة املصادرة واملمتل�ات اموال لصندوق  وتحو�لها املصادرة بالبضائع �عّلقها ع�� الوقوف من

 .الدولة لفائدة

 

-III  واـ��ر�ب اـغّش  مقاومة �� اـديوانة مصا�ح دور 

 

 الديوانية واملعاليم اداءات �سب ارتفاع �� وال��ر�ب الغّش  لظاهرة الّرئيسية اسباب تتمّثل

 تراخيص إ�� اخر البعض تور�د وخضوع ا�جوار ببلدان بنظ��ا��ا مقارنة املواد �عض تور�د ع�� املوّظفة

1Tفنية مراقبة أو

 
14F

(2)
.1T مسالك �غذية �� الديوانية انظمة �� بالتصّرف املّتصلة النقائص ساهمت كما 

 قّدرها سنو�ة خسائر الّدولة م��انية وتكّبد الوط�ي اقتصاد ع�� سلبا الظاهرة هذه وتنعكس. ال��ر�ب

1,2 بحوا�� 2014 سنة �� الّدو�� البنك
 

1T دينار مليار 

 
15F

(3)
.1T  

 

             محضرا من قبل مصا�ح ا�حرس الديوا�ي بقيمة 4803 تحر�ر ،2013�� سنة  وتّم 

من  صا�حامل هذه تمّكنت كما. 2012د �� سنة .م 151,410محضرا بقيمة  3439د مقابل .م 306,833
 �لغ 100من املواد املخّدرة تفوق  وكميات وط��قةحجز �حنة من اس�حة والذخ��ة بج�ي مدن�ن 

 . د.م  6بحوا�� تقّدر اجنبيةمن العملة  مبالغ إ�� باإلعافة

 

وال��ر�ب من  �� ا�حّد من الغّش  الديوانية املصا�ح مختلف دور النظر �� مدى نجاعة  ومّكن
 اداء أساس ع�� و�الرقابة�� املخاطر  فالوقوف ع�� نقائص �عّلقت بجمع املعلومات والتصرّ 

 والصرفية الديوانية ا�خطايا و�تثقيل الديوانية�� الن�اعات  �التصّرفو  امليدانية واملراقبة و�األبحاث
 .واستخالصها

 

 

                                                           
 (1)

   .الوطنية للتصرف �� اموال واملمتل�ات املعنية باملصادرة أو اس��جاع لفائدة الدولة حول طلب إرشادات الدائرةالرد الوارد من ال�جنة   
(2)

 ).2013(تقر�ر حول ال��ر�ب إلدارة ا�حرس الديوا�ي   
(3)

 .عدم وجود تقديرات تتعّلق باملوعوع لدى مصا�ح الديوانة  

 



427 

 

 

 

 املخاطر �� واـتصّرف املعلومات جمع - أ

  

 الغّش  أعمال ملجا��ة اساسية اليات إحدى حينية بصفة ال�حيحة املعلومة توف�� يمّثل

 بمجال �ع�ى ال�ي الهيا�ل �عدد ولوحظ. للبالد وامنية اقتصادية امل�اسب ع�� حفاظا وال��ر�ب

 بإدارة أحدث للديوانة، العاّمة باإلدارة استعالمات مكتب إ�� فباإلعافة املعلومات، وجمع استعالمات
 كذلكو�ّلفت . ال��ر�بب املتعّلقة اتتوف�� املعلوملمكتب استعالمات  2013سنة  ��ا�حرس الديوا�ي 

 �عمد ال�ي التحّيل وأساليب املشروعة غ�� باملمارسات املّتصلة املعلومات بجمع املخاطر �� التصّرف إدارة

 الهي�ل تضّمن كما. التحّيل �عمليات املتعّلقة واملعلومات املأ�ى أو املنشإ بلدان �� املزودين �عض إل��ا

 .لالستعالمات قسما الديوانية ابحاث إلدارة التنظي�ي

 

 مصا�ح لدى يتوّفر ال ،وال��ر�ب قة بالغّش فة بجمع املعلومات املتعلّ امل�لّ  الهيا�ل �عّدد ورغم

 بحوث إعداد عدم إ�� باإلعافة املرتكبة الغّش  أعمال ومختلف املهر��ن بخصوص معطيات بنك الديوانة

 كما. الوط�ي اقتصاد �حماية املناسبة اجراءات واتخاذ والرقابة التق�ىي أعمال لتوجيه املجال ��

 . معلوماتية تواصل آليات غياب �سبب بي��ا املعلومات تبادل وعدم الهيا�ل هذه ب�ن التنسيق غياب لوحظ

 

 بميناء اعوان مراقبة ع�� للديوانة العاّمة باإلدارة استعالمات مكتب �شاط اقتصار وتبّ�ن

 تحال ال�ي امللفات �عض �� اّولية باألبحاث والقيام با�خارج املقيم�ن التو�سي�ن عودة خالل الوادي حلق

 يتلقوا لم املكتب أعوان جّل  أّن  تبّ�ن كما. اصلية مهامه صلب تندرج ال مهام و�� العاّمة ادارة من إليه

 . �شاطه �� سلبا أّثر ما وهو استعالما�ي املجال �� خاّصا تدر�با أو ت�و�نا

 

ودون  2013سنة  �� إال إحداثه يتّم  مل الديوا�ي ا�حرس بإدارة استعالمات مكتب أّن  تبّ�ن كما
 ع�� �شاطه ترّكز فقد الديوانية ابحاث بإدارة استعالمات قسمأّما . أقسامه مختلفأن يتّم تفعيل 

 .ادارة هذه ع�� ترد ال�ي احاالت دراسة

 

 منظومة ع�� اعتماد يتّم  ،التصار�ح الديوانّيةب املّتصلةف �� املخاطر بالتصرّ  يتعّلق ما و��
بصفة آلية  الّتصار�حاملنظومة من توجيه  هذهتمّكن و . 2004 سنةالعمل ��ا منذ  انطلقانتقائية ال�ي 

اعتمادا ع�� و حسب درجة ا�خطورة  وذلك) أخضر، برتقا��، أحمر(إ�� أحد مسارب املراقبة الثالثة 
متغ��ة وال تأخذ �ع�ن اعتبار سوابق  غ��القواعد  هذه وتبّ�ن أّن . مسبقا باملنظومة مدرجةقواعد 
هم أح�ام صدرت عّد  الذين سوابق كذلكنشأ أو التعر�فة و �� القيمة أو امل مجال الغّش  ��املصّرح 

 . ة أو الذين لد��م ملفات لدى إدارة الن�اعاتقضائية باتّ 
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تّم برمجة تطو�ر منظومة جديدة لدنتقائية  الصادرات، لتنمية الثا�ي ال��نام  إطار و��
 شأ��ا �� التعاقد وتّم ، "سند"تتفاعل آليا بحسب املتغ��ات وترتكز ع�� احصائيات امل�جلة بمنظومة 

 من بالّرغم استغالل حّ�� �عدلم تدخل  املنظومة هذه أّن  غ��. 2009 أوت  6بتار�خ املجال �� خب�� مع
 .تطو�رها بأعمال امل�ّلفت ا�خب�� مستحقا �ّل  خالصاستالمها و 

 

إدارة  تقوم ال ،2004د�سم��  21املؤّرخ ��  2004لسنة  2703عدد  امر  عليه ينّص  ملا وخالفا
لة التصّرف �� املخاطر بإعداد برام  املراقبة للتصار�ح الديوانية ال�ي يتعّ�ن إخضاعها إ�� املراقبة املؤّج 

 . املراقبة الالحقة ع�� مستوى املصا�ح الديوانية اخرى  إ��ع�� مستوى مكتب الديوانة املع�ي أو 

 

الديوانة إ�� إعادة هي�لة املصا�ح ال�ي �ع�ى بجمع املعلومات واسراع �� وعع  مصا�ح وتد��
 وفقالتصار�ح الّديوانية ل الالحقةراقبة امل� استغالل وإعداد برام  منظومة انتقائية ا�جديدة ح�ّ 

 . للمعلومات املتوفرة لدى إدارة التصّرف �� املخاطر ومتا�عة تنفيذها

 

 اداء أساس اـرقابة ع�� -ب

 

نة إلقرار أساس املعاليم العناصر امل�وّ  ع��ال�ي تجر��ا مصا�ح الّديوانة  الرقابة �ش�و
 .البضائع و�التعر�فة و�منشإ الديوانة لدى بالقيمة �عّلقتجملة من النقائص  منالّديوانية  واداءات

 

 امل�اتب تجر��ا ال�ي الرقابة إ�� باإلعافة أّنه إ�� بالنظر خاّصة أهّمية الّرقابة هذه وتكت�ىي

 ،�� إطار املراقبة اليومية للتصار�ح 2013تولت قاعة رصد العمليات الديوانية �� سنة  الديوانّية،
 تحصيلعن ذلك  بوترتّ . م��ا % 24أفضت إ�� إجراء �عديالت ع�� ما �سبته  ا،تصر�ح 4537مراقبة 

 . د �عنوان خطايا.م 1,239د �عنوان أداءات ومعاليم ديوانية و.م 8,228 قيمته بماإعافية  موارد

  

التعاقدية  القيمة اعتماد ع��مجلة الّديوانة  نّصت الّديوانّية، واملعاليم اداءات ولتوظيف
 حاالت تفاقم إ�� ونظراأّنه  غ�� . البديلة الطرق  إ�� جوءو�� صورة استحالة تطبيقها يتّم الّ�  للبضائع،

" سند" بمنظومة دنياقيم  بإدراج 2003الديوانة منذ سنة  مصا�حبادرت  القيمة، متدنية التصار�ح

 الّديوانّية واملعاليم داءاتا بتلك التصار�ح يتّم اعتمادها آليا الحتساب  املعنية للبضائع بالنسبة خاّصة

 . ابند 6161حوا��  2014ماي  10املعنية ��ذا اجراء بتار�خ  البضائع عدد و�لغ. املستوجبة

 

 الّديوانة مجلة وألح�ام" الغات" التفاقية العاّمة للمبادئ اجراء هذا مخالفة إ�� و�اإلعافة

بقيم فردية ال  بالتصر�حأغلب ا�حاالت  ��املورّدين يقومون  جّل أّن  لوحظ الّديوا�ي، التقييم بخصوص
 .وهو ما ينعكس سلبا ع�� موارد ا�خز�نة وع�� القدرة التنافسية للمنتوج الوط�ي" املن�� قيم"تتجاوز 
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الديوانية للبضائع دون اخذ �ع�ن اعتبار  التصنيفة إ���ستند " املن�� قيم"أّن عبط  وتبّ�ن
 �امل دفع عدمو�مّكن هذا اجراء موّردي البضائع ذات ا�جودة العالية من . ولكميا��ا وملنشأها لنوعي��ا

 قيم"إ�� ا�حّد الذي تفرعه  التور�دالتخفيض �� أسعار  داداءات واملعاليم املستوجبة وذلك بتعّم 

 اديةالقيم مشطة بالنسبة إ�� البضائع ذات ا�جودة الع هذهأن ت�ون  و�مكن. ��ا ةا�خاصّ " املن��

  .للديوانة ةادارة العاّم  بردّ  ورد كما الدخل ععيفة اجتماعية للفئات جهةاملو 

 

ع�� موارد " قيم املن��"تتوّل مصا�ح الديوانة القيام بدراسة لتقييم اثر السل�ي العتماد  ولم
 إ�� ا�حاجة وتتأّكدله من منافسة غ�� شر�فة ما تمثّ  إ��سات الوطنية نظرا م��انية الّدولة وع�� املؤّس 

عدم إيالء مراقبة القيمة املصّرح ��ا العناية الالزمة عند دراسة التصار�ح  إزاء خاصة الدراسة هذه
 بيانات قاعدة عدم إعداد إ��بالنظر " سند"بمنظومة " بقيم املن��"الّديوانية واكتفاء شبه ا�� 

  55 %تحي�ن ب 2009و 2008�ي منذ سن اكتفت الديوانة مصا�ح أّن  ذلك إ�� و�ضاف. القيمة بخصوص

  .55 % �سبته ملا تحي�ن 2009و 2008 منذ سن�ي تتوّل  لم أّ��ا كما ."ن��املقيم "من البنود ال�ي لها 

 

 ع�� الحقة مراقبة وإجراء والتفقد التحقيق بأعمال القيام مهّمة القيمة إدارة إ�� أو�ل ول�ن

 للتصار�ح خاّصة أهّمية إيالء عدم تبّ�ن فقد ��ا املتعّلقة املخالفات ورفع ��ا املصّرح القيمة عناصر جميع

" املن�� قيم" حدود �� ��ا املصرح القيم �� التخفيض إ�� موّردوها �عمد وال�ي املوّردة بالبضائع املتعّلقة

 . الّسابق �� ��ا يصرحون  �انوا ال�ي بالقيم مقارنة

 

 املعمول  اجراءات تمّكن البضائع، قيمة بخصوص خالف حصول  حالة و�� آخر، صعيد وع��

 املصّرح القيمة أساس ع�� املحتسبة واملعاليم اداءات استخالص �عد املصرح لفائدة البضاعة �سر�ح ��ا

 ع�� و�االعتماد. ��ا املصّرح والقيمة الديوانة مصا�ح قبل من املق��حة القيمة ب�ن الفارق  مبلغ وتأم�ن ��ا

 آجال معدل أن تبّ�ن 2013-2011 الف��ة خالل القيمة �جنة ع�� عرعت ال�ي امللفات من %  10تمّثل عينة

 اجال معّدل و�لغ. القيمة �جنة لدى يوما 39 بلغ فيما يوما 22 بلغ الّديوانية بامل�اتب امللفات دراسة

 .يوما 74 القيمة تحديد قرار وإصدار التصر�ح تار��� ب�ن الفاصلة

 

 �� صعو�ة إ�� املوّردين �عرض إ�� احيان �عض �� وتؤدي �سبّيا طو�لة اجال هذه و�عت��

 �اهل تثقل مرتفعة بت�لفة ترو�جها أو بيعها عملية تأجيل عنه ينجّر  مّما البضائع �لفة سعر تحديد

  . املس��لك

   

 تّم  املنشإ بإدارة البشر�ة املوارد نقص من �الّرغمو  املوّردة البضائع منشإ بمراقبة يتعّلق ما و��

 هذه تجر��ا ال�ي الالحقة الرقابة إطار �� منشإ إثبات وثيقة 8812 مراقبة برمجة 2013-2009 الف��ة خالل
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 جملة و�لغت. سليمة غ�� املذ�ورة الوثائق من%  19 �سبة أّن  وتبّ�ن. الديوانية امل�اتب من بطلب أو ادارة

 . د.م 12,638 قيمته ما الوثائق ��ذه واملتعّلقة م��ا املتف�ىى الديوانية واملعاليم اداءات

 

 تفاعلّية، اتفاقيات بتو�س تر�طها ال�ي اجنبّية الديوانية املصا�ح ترسل آخر، صعيد وع��

 املصادق املنشإ وشهادات السلع تنقل لشهادات الالحقة للمراقبة طلبات اوروعي، اتحاد بلدان وخاّصة

 اجابة أو ع��ا اجابة عدم عن و���ّتب. التصدير عند التو�سّية الديوانة م�اتب قبل من عل��ا واملؤشر

 ع�� الديوانية واملعاليم اداءات استخالص املدّعم، الشك �حاالت بالنسبة أشهر عشرة آجال خارج

 السل�ي التأث�� إ�� إعافة وذلك التور�د بلد �� التفاعلية النسب تطبيق وعدم العامّ  القانون  أساس

1Tاوروعي اتحاد إ�� التو�سية الصادرات �� املحتمل

 (
16F

1)
1T . 

 

 من إجابة دون  بقيت ال�ي املنشإ إثبات لوثائق الالحقة املراقبة مطالب عدد بلغ اطار، هذا و��

 حوا�� يمّثل ما وهو إثبات وثيقة 767 عدده ما 2012-2009 الف��ة خالل التو�سية الديوانة مصا�ح قبل

 تتّم  لم وال�ي اجنبية الديوانة مصا�ح إ�� املرسلة الالحقة املراقبة مطالب عدد بلغ املقابل، و��. % 25

 . % 5  بنسبة أي مطالب 310 ع��ا اجابة

 

 عن لدجابة الكفيلة اجراءات اتخاذ عرورة ع�� املعنية الّديوانية امل�اتب رسساء حّث  تّم  ول�ن

 يتّم  لم فإّنه ��ا توّصلها تار�خ من أشهر أرععة ا�حاالت أق�ىى �� تتجاوز  ال آجال �� الالحقة املراقبة مطالب

 لم ال�ي الديوانية امل�اتب �حث الالزمة اجراءات للديوانة العامة ادارة اتخاذ يفيد بما الّدائرة موافاة

 عددها والبالغ 2012-2009 الف��ة إ�� ترجع ال�ي تلك م��ا خاّصة الالحقة املراقبة مطالب عن اجابة تتوّل 

 . إثبات وثيقة 592

 

 السل�ي تأث��ها وإ��%)  19( السليمة غ�� املنشإ إثبات لوثائق املرتفعة النسبة إ�� و�النظر

 الصنف لهذا العناية مز�د إيالء إ�� مدعّوة للديوانة العاّمة ادارة فإّن  الدولة م��انية موارد ع�� املباشر

 ع�� اجابة �� اسراع ع�� مصا�حها وحّث  الالزمة البشر�ة باملوارد املنشإ إدارة تدعيم ع�� الرقابة من

 . اجنبية املراقبة هيئات مطالب

 

                  ذكرة ادارة العامة للديوانة املؤرخة ��مدت حّد  ،ق بمراقبة التعر�فةيتعلّ  ما و��

 تنشأال�ي قد  ا�خالفاتاملصّرح بخصوص �سو�ة  طلب ع��اجل اق�ىى لدجابة  2008مارس  22
مستوى  ��مستوى امل�اتب و�مّدة مماثلة  ��أّيام  10حول التصنيفة الديوانية للبضائع �� حدود 

                                                           
 (1)

   .29/09/2007 بتار�خ 2007 لسنة 71 عدد املذكرة  
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و�مكن إحالة امللف إ�� إدارة التعر�فة للتعهد �� حالة عدم إجماع أعضاء ال�جنة . ادارات ا�جهو�ة
 .أو �� حالة عدم قبول املصّرح فا�خال ع�� مطابقة التصنيفية الديوانية املصّرح ��ا للبضاعة موعوع 

 

امللفات ال�ي تّم  من %  10ما يمّثل حوا��  أيملفا  36االعتماد ع�� عينة مت�ونة من و�
�عد عرعها ع�� �جنة التعر�فة باإلدارة  ،2013-2011خالل الف��ة  شأ��اإصدار قرارات تبنيد �� 

 10يوما �� مستوى امل�اتب ولم يتجاوز  75لوحظ أن معّدل آجال دراسة امللفات بلغ حوا��  ،املركز�ة
أيام باإلدارات ا�جهو�ة للديوانة بينما بلغ معّدل اجال الفاصلة ب�ن تار�خ التصر�ح بالبضاعة وتار�خ 

املتعامل اقتصادي  يج��  حيثجال طو�لة ا   هذه و�عت��. أشهر ونصف 7إصدار قرار التبنيد حوا�� 
�لف��ا و�يعها ومن ثّم  أسعار ملعاليم الديوانية ارفع عند عبط ع�� احتساب اداءات وا خاللها
 .ة بأسعار مرتفعةبالسوق املحليّ  ها�سو�ق

 

 اقتصادي�ن املتعامل�ن ع�� �سّهل أن امللفات لدراسة املضبوطة باآلجال التقّيد شأن ومن

�عد دفع اداءات واملعاليم الديوانية  املرجّوة بالسرعة وترو�جها بضائعهم �سر�ح بإجراءات القيام
 .�عنوا��ااملستوجبة 

 

 

 امليدانّية واملراقبة ابحا   -ج 

 

الكشف عن املخالفات الديوانية و�مراقبة املعابر و األبحاث بقت �علّ  نقائص وجود تبّ�ن
 . مساحات التسر�ح الديوا�يو ا�حدودية 

 

بالّرغم من  أّنه لوحظ والصرفية، الديوانيةوالكشف عن املخالفات  األبحاثب يتعّلق ما ففي
تفتقر إ��  بقيتّن مصا�ح املراقبة الالحقة فإ ،الغّش  أساليبتطور حجم املبادالت التجار�ة وتنامي 

دراسة علمّية للواقع اقتصادي واجتما��  إ�� �ستنداس��اتيجية و�رام  وا�حة �� مجال املراقبة 
 ال�ي واحاالت امليدانية ةبقي �شاطها ره�ن نتائ  املراقبة اليوميّ  سنو�ة، عمل برام  غياب و��. بالبالد

 .بالتحّيل واعالمات والعرائض الديوانية وغ�� الديوانية املصا�ح مختلف من إل��ا توجه

 

 و�توجيه بالغّش  املتعّلق املعلومات بنك �� التصّرف بمهمة الديوانية ابحاث إدارة �ّلفت ول�ن

 هذا استغالل عدم تبّ�ن فقد الغّش، م�افحة ميدان �� وتنسيقها الديوانية والوحدات امل�اتب أ�شطة

 . والتوجيه التنسيق بمهّمة ادارة هذه اعطالع يفيد ما يتوفر لم كما والّرقابة التق�ىي أعمال �� البنك
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2012من التباعد ب�ن فرق وفصائل ا�حرس الديوا�ي تّم �� سنة  ا�حّد  و��دف
 

 1T

(
17F

1)
1T، 16 إحداث 

                         غ�� أنه لم يتّم إ�� غاية. �� املراقبة افرقة ل�حراسة والتفتيشات �� املناطق ال�ي �ش�و نقص

من الفحص و�اجة وال�اف وهو ما من شأنه أن ي��ك  ترك�� سوى ثالث فرق ب�ّل  ،2014جوان  21
من ) ا�جر�صة و�ن قردان(عدم إصالح مقّري  اأيضولوحظ . ��نفجوات يمكن استغاللها من قبل املهرّ 

 .تّم حرقها خالل الثورة مقّراتثالث  ب�ن

   

 وقد % 60�سبة أعوان وإطارات ا�حرس الديوا�ي املعّين�ن بمناطقهم اصلية  تجاوز  وتبّ�ن
. عبور البضائع املهّر�ة مثل جندو�ة وال�اف والقصر�ن وقفصة ومدن�ن بمناطق�ّجل ذلك خاّصة 

1T18Fوتبّ�ن كذلك نقص �� املوارد البشر�ة مقارنة بالعدد املثا��

(2)
1T  مستمرةتأم�ن حراسة  من يمّكن الذي 

ساقية سيدي يوسف وتوزر و ع�� مدار الساعة بالنسبة لعّدة فرق ع�� غرار فرق ملولة و�بو  
 . نجاعة أعمال مقاومة ال��ر�ب ��ن هذه الوععية أن تؤثر سلبا ومن شأ. والشبيكة

 

ليست  ه يتّم إثقال �اهل إدارة ا�حرس الديوا�ي بمهامّ فإنّ  ،و�الّرغم من النقص �� اعوان
لة واملشاركة �� تفتيش وحدات �حن قطع الغيار من مهاّمها ع�� غرار التبليغ باإلعالمات بالديون املثّق 

 املهامّ  هذهشأن  ومن. د ع�� املوا�ييتّم �شر�كها �� �عداد �حنات املوز املوّر  كما. املستعملة ب�ن عروس
 ���� م�افحة ال��ر�ب و أساسالة واملتمثّ  اصليةاعافية أن ال �ساعد هذه ادارة ع�� التفرغ ملهامها 

 .التفتيش عن مرتك�ي املخالفات الديوانية ����ية والبحر�ة وحراسة ا�حدود ال

 

إحدى ا�حاالت  �� غيا��ا�� املراقبة بل  انقص �ش�و  ،املعابر ا�حدودية �عض أّن  لوحظ كما
 نن بمع�� ب�يفوق عددها عشر (تجّمع العديد من الشاحنات  2014�ّجل خالل شهر أفر�ل  فقد

املرور بجهاز كشف و يوانية دون ا�خضوع إ�� الرقابة الّد  املع��  هذا من عنوة املرور من وتمّكنت) قردان
هناك خطة " أّن  للديوانة العاّمة ادارة بإجابةوورد . ل خطرا ع�� امن الوط�ياشعة وهو ما �ش�ّ 

تدر�جية لتأم�ن ا�حدود وذلك ببناء سور يحيط ببوابة الدخول برأس جدير وتجه��ه ب�ام��ات مراقبة 
 ".انفالتوالقضاء ع��  وذلك ل�حد

 

دين با�جنوب الشر�� للبالد يتولون أّن املوّر  الديوا�ي، ا�حرس محاعر خالل من وتبّ�ن
ع�� �سر�حها �عد دفع اداءات  ل�حصول الّتصر�ح ببضائع ذات صبغة تجار�ة بم�اتب الدخول 

 وتبّ�ن. ة لالستعمال ال�خ�ىيبالبضائع املعّد  ط ا�خاّص واملعاليم املستوجبة عل��ا باعتماد اجراء املبّس 

د أّنه لم يتّم .أ 375,585محضرا �عّلقت ببضائع بقيمة  15من  عينة خالل ومن ا�خصوص ��ذا

                                                           
 (1)

 2012فيفري  19وز�ر املالية مؤرخة ��  قرارات  
(2)

 .ادارة املذ�ورة قبل من تقديره تّم   
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د .أ 67,605البالغ  املضافة القيمة ع�� اداء �غطيمبلغ ال  وهو  بخصوصهاد .أ 2,920 سوى  استخالص
 .وهو ما يمّثل خسارة �خز�نة الّدولة

 

مخازن ومساحات التسر�ح الديوا�ي املستغّلة من قبل خواص والبالغ عددها ب يتعّلق ما �� أّما
دون مراقب��ا  حالت ال�يخالالت �ش�و العديد من ا  �اتبّ�ن أّن التصّرف ف� فقدوحدة  120 قرابة

للرقابة  أحد مسالك ال��ر�ب بالّرغم من خضوعها �شّ�لأصبح البعض م��ا  فقد. ةبالنجاعة املرجوّ 
 . الديوانية املستمّرة

 

عدم استيفاء �عض املخازن واملساحات للشروط القانونية  اخالالت، هذه ب�ن من و�ذكر
 هذه �عض وتتمّثل واستغاللها وغياب مرافقة البضائع إل��ا وتفاقم عمليات الغّش  بإ�شا��اقة املتعلّ 

نظام العبور الّداخ�� وتبديلها قبل إيصالها إ�� د تحو�ل وجهة البضائع املنقولة تحت �عّم  �� العمليات
ساحات بقفل�ن بما املمخازن ومساحات التسر�ح الديوا�ي والتنقيص ف��ا وعدم غلق �عض املخازن و 

 . ف باملراقبةف دون حضور عون الديوانة امل�لّ ��ا من حر�ة التصرّ يمّكن مستغلّ 

 

من  والتثبتاملخازن واملساحات  ذه��جرد شامل  بإعدادمصا�ح الديوانة  الّدائرة وتو�ىي
 ال��ر�ب عمليات تواصل دون  با�حيلولة الكفيلة اجراءات وإيجاداستيفا��ا لشروط ا�شاء واستغالل 

 .باستعمال هذه املخازن  والغّش 

 

 اـّديوانية اـن�اعات �� اـتصّرف -د

 

 تمّكن ال�ي�� ملفات الن�اعات ونجاعة التتبعات إحدى اليات الرئيسية  التصّرف إح�ام �عّد 
وجود  عناعمال الرقابية  وأفرزت. وال��ر�ب الغّش  من الوط�ي اقتصاد حماية ومن املخالف�ن ردعمن 

 .وا�جزائية املدنية الديوانية و�الن�اعات و�الص�ح ر�حابالتص املتعّلقة الن�اعات تخّص نقائص 

 

ب�ن  الناشئة الن�اعات معا�جة و��دفر�ح الديوانية اقة بالتصاملتعلّ  بالن�اعات يتعّلق ما ففي
قيم��ا أو منش��ا، نّص الفصل  تحديدتبنيد البضاعة أو  بخصوصإدارة الّديوانة واملتعامل�ن معها، 

 ي��أسها ال�ي" وا�ي�جنة املصا�حة واختبار الدي"إ��  املحتملة الن�اعات رفعمن مجلة الّديوانة ع��  122

 يتّم  لم أّنه غ��. الف�ي اختصاص ذوي  من وعضو�نمستشار من املحكمة ادار�ة  بمساعدة عد��ّ  قاض

�� إطار �جان  ا�خالفات هذه �سو�ة تواصلت و�ذلك ال�جنة هذه إ�شاء 2014غاية شهر جوان  إ��
 .داخلّية

 



434 

 

 

 

 �جنة إطار ��ا�خالفات  هذه فّض  من الن�اع طر��أن يمّكن  الّ�جنة هذه �عث شأن ومن

ذات  ����  ال�يالعاّمة للّديوانة  ادارة عن ممّثل�ن من حصرا ت��كب داخلّية �جان عن عوعا مستقّلة
 .الن�اعات هذهالوقت طرف �� 

 

تخضع مطالب "من مجّلة الّديوانة ينّص ع�� أن  322الفصل  فإّن  ،الص�ح خصوص��  أّما
الص�ح لرأي �جنة مركز�ة أو �جان جهو�ة وذلك حسب طبيعة املخالفة أو ا�جنحة ومبلغ املعاليم 

إ�� مو�� و ه ولوحظ أنّ ". بمقت�ىى أمر هاوتضبط تركيبة هذه الّ�جان وطرق س�� . واداءات املستوجبة
تتّم دراسة  ولذلكامر املذ�ور ولم يتّم ترك�� الّ�جان املشار إل��ا  تصدار اسم يتّم ل ،2014شهر جوان 

 . ة للديوانةادارة العاّم  طرف منن للغرض �عض امللفات �� إطار �جنة �ع�ّ 

 

الفصل  ألح�ام تخضع فىياملعتمدة لتحديد مبالغ ا�خطايا الص�حية،  باملعاي��  يتعّلق ما �� أّما
عبطها  تّم  عناصراعتبار عّدة  �ع�ن وتأخذالصرف  ةمن مجلّ  35والفصل الديوانة  ةمن مجلّ  407

بالنسبة إ�� املخالفات  العناصر وتتمّثل هذه . 2010مارس  1��  املؤّرخة 2792707باملذكرة عدد 
ل �� نّية التحّيل وفرصة افالت وأهمية املعاليم واداءات املرفوعة بموجب تصر�ح ديوا�ي مفصّ 

 .املتفصية وقيمة البضاعة عند التور�داملنقوصة أو 

 

1T19Fنّية التحّيل املعتمدة، العناصرمن ب�ن و 

(1)
1T 1وفرصة افالتT20F

(2)
1T  ّمن  مايختلف تقييمه �نتالل

وهو ما  املتفصية اداءات قيمة من %  120إ��  % 10ت��اوح ا�خطية الص�حية من و �خص إ�� آخر 
 املف��عة ا�خطايا ذلك من. إ�� اختالف �� تقدير ا�خطية من قبل املصا�ح املختّصة غالبايؤدي 

ج تو�س ا�جنو�ية حيث اق��ح رئيس املكتب .إ 222/2013وعدد  264/2010امللف�ن عدد  بخصوص
د .أ 22د �� ح�ن اق��ح املدير ا�جهوي خطية بمبلغ .أ 44خطية بمبلغ  اّول  امللّف الديوا�ي بالنسبة إ�� 

خطية  املكتب رئيس طرف منبخصوص امللّف الثا�ي اق��اح  وتّم . ع�� موافقة ادارة العاّمة أحرزت
إ��  شأنها�جهوي ��  املدير  مق��ح ارتفع ح�نادارة العاّمة ��  موافقة ع�� تحّصلتد .أ 9,945بمبلغ 

 .د.أ 27,850
 

الشفـــافية واملوعوعية �� هذا املجال توّجب أّنه ملز�ـد من "ة للديوانة العاّم  ادارة بردّ  وجاء
إعادة النظر �� هذه املعاي�� والبحث عن مـقاييس موعوعية �االعتماد ع�� معيار أهمّية اداءات 
املنقوصة أو املتفصية وقيمة البضاعة كمعيار أسا�ىي �� تحديد ا�خطية مع إعافة معيار العود 

 ".كظرف �شديد ل�خطية الص�حية

 

                                                           
(1)

 .مستبعدة–مش�وك ف��ا - مؤكدة  
(2)

 .منعدمة– متوسطة– كب��ة  



435 

 

 

 

. املجال �� وإجراءات شروط عبط عدم تبّ�ن فقد الص�ح، قرارات مراجعة صبخصو  أّما

 ع�� الص�حية ا�خطايا مبالغ �� التخفيض ا�حاالت من العديد �� تولت للديوانة العاّمة ادارة أّن  ولوحظ

 و�� صعبة اقتصادية أو اجتماعية بظروف يمرون أ��م بدعوى  الغرض �� ملطالب املخالف�ن تقديم إثر

 ا�خطية �� التخفيض بموج��ا تّم  قرارات ثالثة املثال سبيل ع�� و�ذكر. ملطال��م جدّية مؤ�دات غياب

 .د.أ 20و د.أ 11,500 و د.أ 100 إ�� د.أ  30,820و د.أ 22,500و د.أ 238,270 من التوا�� ع�� الص�حية
 

 �� خةاملؤّر  2711702عدد  للديوانة العاّمة ادارةه ع�� إثر صدور مذكرة أنّ  كذلك ولوحظ

ع�� املخالف  توجبقة بالتجارة املواز�ة وال�ي قة بالتصا�ح �� املحاعر املتعلّ واملتعلّ  2011 نوفم�� 12
تّم  ،ابقالّس  ��مّرة واحدة قيمة البضاعة موعوع املخالفة عوعا عن مرت�ن  �ساوي دفع خطية مالية 

د إ�� .أ 62,517قرارات ص�ح بمبلغ جم�� �ساوي  باإلدارة ا�جهو�ة بتو�س الشمالية مراجعة أرععة
 . الّسابقة القرارات مراجعة إم�انيةالذكر ع��  سالفةاملذكرة  تنصيص عدمالنصف رغم 

 

��دف إعفاء مز�د من الشفـافية واملساواة ب�ن جميع "ه أنّ بة للديوانة ادارة العاّم  وأفادت
مـعاي�� مـوعوعية ملـراجعة ا�خـطايا الـص�حية مع العلم ه يق��ح وعع املتعامل�ن مع مصا�ح الديوانة فإنّ 

من  مراجعة قرارات الص�ح ال�ي اتخذ��ا با�حطّ ب ادارةدون قيام  يحول ه ال يوجد ما�ع قانو�ي وأنّ 
  ".تضم�ن هذا البند بدليل اجراءات املزمع إصداره املتجهو ... ��اجديد �� قيم

 

التفو�ضات  إصدار  عدملوحظ  ،من مجلة الديوانة 318عليه الفصل  وخالفا ملا ينّص 
من مدير ابحاث الديوانية واملدير�ن ا�جهو��ن إلثارة الدعوى  وز�ر املالية لفائدة �ّل  قبلالضرور�ة من 

 لفائدةمدير الن�اعات والتتبعات واملدير�ن ا�جهو��ن للديوانة للطعن باالستئناف و  لفائدةالعمومية، و 

 .للديوانة للطعن بالتعقيب �� اح�ام الصادرة عّد إدارة الديوانة العامّ  ديرامل

 

تمسك �عض املحام�ن أمام القضاء ببطالن اجراءات التتبع �� القضايا الديوانية  ولوحظ
 وجاء بردّ . اجراءات ببطالن ا�حكم إ�� أّدى ما وهوغياب التفو�ضات املذ�ورة  إ��والصرفية نظرا 

ببطالن اجراءات آلالف من  وا�حكمأّنه خوفا من انتشار هذه الظاهرة "لديوانة ل العاّمة ادارة
 دون �شرها منذ صدور مجلة الديوانة ا�جديدة تمت مراسلة وز�ر املالية �� الغرض  القضايا ال�ي تّم 

 ".هذا التار�خ حّد  إ�� ردّ  ع�� ا�حصول 

 

تفو�ض من وز�ر  بمقت�ىىللديوانة  ر العامّ ة الّديوانة للمديمن مجلّ  318ل الفصل خوّ  ول�ن
مكرر  263فقد أوجب الفصل  ،الطعن بالتعقيب �� اح�ام الّصادرة عّد إدارة الديوانة املالّية حّق 

 إالّ  ذلكمن مجلة اجراءات ا�جزائية تقديم مذكرة �� أسباب الطعن بواسطة محام ولم �ست�ن 

مستندات الطعن  بتقديم املرات عديد ��للديوانة  العامّ  يراملد قاموحيث . العمومّية للنيابة بالنسبة
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 �� �سببوهو ما  القضايا �عض إ�� بالنسبة شكال التعقيب رفض تّم  فقد محام إ�� الّ�جوء دون  بالتعقيب

 .    �� إفالت املخالف�ن من العقاب وساهم الّدولة �خز�نة مالّية خسائر

 

 بن�اعات الّدولة العامّ  امل�ّلف مصا�ح مع بالتنسيق الوععيةشأن العمل ع�� تفادي هذه  ومن

 يمّكن أن القانو�ي اطار لتنقيح محام�ن لنيابة ادارة العامة للديوانة �� مثل هذه القضايا أو �ليفتل

 .ا�خز�نة مصا�ح ع�� بالتا�� يحافظ أنو  ملمارسة حقها �� التعقيب أك�� رونةامل مز�د من الديوانة إدارة

 

ع�� أّنه يتعّ�ن  ،2010 مارساملؤرخة �� غّرة  2792707تنّص املذكرة عدد  آخر، صعيد وع��
�سو���ا بالص�ح �� أجل  تتّم ع�� رسساء امل�اتب إحالة �ل ملفات الن�اعات امل�ّجلة لد��م وال�ي لم 

. مأقصاه ثالثة أشهر بداية من تار�خ رفع املخالفة إ�� ادارة ا�جهو�ة لتقديم الطلبات إ�� املحاك

املخالفون �� حالة  أ�حا��الوحظ أّن جل الهيا�ل امل�لفة بالن�اعات و�استنناء امللفات ال�ي ي�ون و 
فع�� . من تار�خ رفع املخالفة  سنوات ثالث �عد ف��ة ناهزتإيقاف ال تتوّ�� إحالة طلبات ادارة إال 

لم تقدم طلبات  2014� شهر أفر�ل تبّ�ن أّن ادارة ا�جهو�ة للديوانة ب�ن عروس وإ�� مو� ،سبيل املثال
 الدعوى  سقوط ولوحظ. محضرا 424والبالغ عددها  2013و 2012قة بمحاعر سن�ي ادارة املتعلّ 

 .2010 سنة إ�� �عود محاعر 8 بخصوص بالتقادم العمومية

 

 2014 جوان شهر �� إالّ  املحكمة إ�� ادارة طلبات تقديم الّديوانية ابحاث إدارة تتوّل  ولم 

 طلبات عمن �عنوانه املدرجة ا�خطايا جملة بلغت والذي 2011 لسنة 282 عدد املحضر إ�� بالنسبة

 635 عدد املحضر كذلك و�ذكر. 2011 سبتم�� شهر منذ ابحاث ختم رغم د.م 11,331 قيمته ما ادارة

 خطايا م��ما ب�ل املتعّلقة ادارة طلبات تضمنت واللذان 2012 لسنة 644 عدد واملحضر 2012 لسنة

 . 2012 نوفم�� وغّرة  2013 أكتو�ر 3 منذ التوا�� ع�� �شأ��ما ابحاث ختم رغم وذلك د.م 19 بحوا��

 

 �� �ساهم أن التحقيق ختم إتمام �عد املحاكم إ�� ادارة طلبات بتقديم اسراع شأن ومن

 دون  يحول  وأن الديوانة إدارة مع للتصا�ح الس�� إ�� املخالف�ن يدفع وأن ا�خز�نة مستحقات ع�� ا�حفاظ

 . العقاب من إفال��م

 

 واستخالصها تثقيل ا�خطايا اـديوانية واـصرفية– ذ
 

 

ا�خطايا الديوانية اعمال الرقابية �� هذا ا�خصوص مالحظات �عّلقت بتثقيل  أفرزت
من أهّمية عملية تثقيل املبالغ املح�وم ��ا لوحظ أّن مص�حة  فبالّرغم. والصرفية و�استخالصها

 تثقيلهامنذ استالمها بل تتو�� و  ابان ��التثقيل بإدارة الن�اعات والتتبعات ال تحرص ع�� تثقيلها 
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د تّم استالمها خالل .م 362,027مضمون حكم بمبلغ جم�� �ساوي  179بتأخ�� حيث لوحظ بقاء 
 .2014ماي  14دون تثقيل إ�� غاية  2014إ��  2012الف��ة من 

 

 قضائية أح�ام �شأ��اأّن مص�حة التثقيل ال تتو�� عبط قائمة القضايا الصادرة  ولوحظ

. التثقيل عمليات إلنجازمطالبة كتابات املحاكم بإحال��ا إل��ا ب تقوم المضام�ن أح�امها و  وال�ي لم تتلّق 

اح�ام إ�� مصا�ح الديوانة للتثقيل �عد مرور آجال طو�لة وترّتب عن هذه الوععية إحالة مضام�ن 
 أّنه 2008مضمون حكم صادرة خالل سنة  127تبّ�ن بخصوص عينة تضّم  فعال و . من صدور اح�ام

ها ق جلّ أن هذه القضايا �علّ ب اعلم 2013خالل سنة  قة ��ا إالّ إرسال مضام�ن اح�ام املتعلّ  لم يتّم 
 .2005و 2004ن�ي بمحاعر تّم رفعها منذ س

 

 ��ا قةمضام�ن اح�ام املتعلّ  إحالةدون  أح�امشأ��ا  ��القضايا الصادرة  عبطشأن  ومن

�ساهم ��  وأن ��ا املضمنة املبالغ استخالص ع�� ايجابيا ينعكس أن �شأ��ا املحاكم كتابات مع والتنسيق
 .ردع املخالف�ن

 

 الديوا�ي الن�اع �� اخ��ة املرحلة املثّقلة،استخالص ا�خطايا الديوانية والّصرفّية  و�مّثل

و�الّتا�� يمّثل  عليه ما دفع �عد إالّ  املدين املخالف ذمة ت��ئة عدم إ�� بالنظر ك��ى  أهّمية و�كت�ىي
 .الّدولة خز�نة لفائدة موارد توف�� �� �ساهم كما املخالف�ن لردع الناجعة اليات إحدى استخالص

 حجم اقتصرد �� ح�ن .م 4.041ما جملته  2013سنة  مو�� �� العنوان ��ذا املثّقلة الديون  و�لغت

 الديون  جملة من  %0,01 تتعّد  لم بنسبة أي د.أ 168,348 مبلغ ع�� الديوانة قباعات ب�ّل  استخالص

  .املثّقلة

 

 ذلك، إ�� و�اإلعافة. الديوانة قباعات بجّل  باالستخالص �ع�ى خاليا ترك�� يتّم  لم أّنه ولوحظ

 توجيه ع�� القباعات هذه �شاط اقتصر فقد املعنية القباعات لدى خز�نة عدول  �عي�ن عدم إ�� ونظرا

 وترّتب. العمومّية املحاسبة مجلة عليه تنص ملا طبقا ج��ية تتبع بأعمال القيام دون  املدين�ن إ�� إعالمات

          بلغت 2014 جوان شهر منتصف �� بالتقادم الدولة �خز�نة مستحقة مبالغ عدة سقوط ذلك عن

 هذه عن ي��ّتب أن و�مكن. عروس ب�ن ا�جهوي  املكتب بقباعة د.م 3,2و امليناء تو�س بقباعة د.م 879

 �حسابات القضائية التصفية بمناسبة الديون  هذه تقادم عن املسؤول�ن املحاسب�ن ذّمة �عم�� الوععية

 .املعنية املحاسبية املراكز

 

 الرفع قصد ومساند��م الديوانة قباض ع�� باإلشراف �ع�ى لالستخالص إدارة إحداث تّم  ول�ن

 فقد. الديوانة قباعات عمل أساليب �� نو�� تطّور  إحدا��ا يواكب لم فإّنه استخالص مردودية من
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 دون  الشهر�ة احصائيات تجميع ع�� املركزّ�ة ادارة قبل من واملساعدة احاطة عمليات اقتصرت

 .استخالص عمليات لتوجيه توظيفها أو استغاللها

 

 سن�ي خالل والتتبعات الن�اعات إدارة قبل من تثقيله تّم  حكم مضمون  347 إ�� بالنسبة وتبّ�ن

 الديوانية والعقو�ات ا�خطايا وتثقيل املحاعر تحر�ر تار��� ب�ن الفاصلة اجال معّدل أّن  2013و 2012

 أن خاّصة املخالف�ن ردع �� املساهمة من تمّكن وال طو�لة اجال هذه و�عت��. سنوات 6 بلغ قد والصرفية

 . بالتقادم ا�خطايا سقوط إ�� أحيانا يؤّدى ما وهو ج��ية تتبع بأعمال القيام يتولون  ال الّديوانة قباض

 

 إدارة وإدراج مثّقلة ديون  لد��ا ال�ي الديوانة قباعات ب�ّل  استخالص خاليا إحداث شأن ومن

 أجلها من أحدثت ال�ي املهامّ  ملمارسة واستحثا��ا للديوانة العاّمة لددارة التنظي�ي بالهي�ل استخالص

 الديون  استخالص �سب من الرفع �� �ساهم أن الديوانة قباعات �ل مع و�رام  أهداف عقود بواسطة

 . والصرفية الديوانية املخالفات مرتك�ي يردع وأن املثّقلة العمومّية

 

IV- املعلومات ونظام اـتنظيم 

 

ف املا�� التصرّ التنظيم واجراءات و�ب �عّلقت مالحظات ع�� الوقوف من الرقابية اعمال مّكنت
 .نظام املعلوماتو�

 

 واجراءات اـتنظيم  -أ

 

 وإ��مركز�ة �ع�ى بالتأط�� واملراقبة  هيا�ل إ�� مهامها إلنجاز للديوانة العاّمة ادارة �ستند
 .أساسا بالتصرف �� العمليات الديوانية فةم�لّ  ديوانيةمصا�ح خارجية من إدارات جهو�ة وم�اتب 

 

 امر عليه نّص  ملا مطابق غ�� وا�خارجية املركز�ة املصا�ح �جّل  الهيك�� التنظيم أّن  ولوحظ

 . الالحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه تّم  كما 1994 سبتم�� 6 �� املؤرخ 1845 عدد

. 

بمذكرات داخلية دون إدراجها بالهي�ل التنظي�ي لددارة العاّمة  هيا�لإحداث  لوحظ كما
 مكتب تنظيم وتّم . الديوانية العمليات وقاعة واستخالص املنشإ إدار�يللديوانة وذلك ع�� غرار 

تّم ترك�� خلّية املرافقة من  كما. له املنظم امر تنقيح عن عوعا داخلية مذّكرة بمقت�ىى استعالمات
بميناء حلق الوادي  2008وإ�� مخازن ومساحات التسر�ح الديوا�ي التا�عة ل�حرس الديوا�ي �� سنة 

 .الغرض �� قانو�ي نّص  اعتماددون 
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ول�ن نّصت مجلة الّديوانة ال�ي دخلت أح�امها ح�� التنفيذ منذ شهر  آخر، صعيد وع��
لم يتم إ��  فإّنه) أوامر وقرارات(نّصا تطبيقيا لدجراءات الديوانية  85ع�� صدور حوا��  2009جانفي 

  . % 30نصا أي ما �سبته  26إصدار سوى  2014مو�� شهر جوان 

  

خطة وظيفية بالرغم من توّفر الشروط  210شغور  2014موّ�� شهر جوان  ��ن وتب�ّ 
 وال�يو�� املقابل لوحظ ارتفاع �سبة التأط�� باإلدارة العاّمة للديوانة . عونا إلشغالها 410 لدىالقانونية 

 . % 65 ناهزت

 

هذه الوععية إعادة النظر �� التنظيم الهيك�� لددارة اعتمادا ع�� ا�حاجيات  و�ستد��
 .التقاعد ع�� املتوقعة لدحاالتا�حقيقية من اطارات وأخذا �ع�ن اعتبار 

 

أّدى النقص �� املوارد البشر�ة ببعض الهيا�ل ع�� غرار إدارة ابحاث الديوانية ومكتب  كما
 .إل��ا املو�ولة املهام إنجاز عدم و�التا�� �عضها تفعيل عدم إ��امتيازات ا�جبائية والقباعات 

 

ع�� أساس اختصاص أو ا�خ��ة وال يرا��  ع�� مواقع العمل ال يتّم  اعوان توزيعن أّن تب�ّ و 
تتوفر �عض  ،�� عدد اعوان االتوازن ب�ن مختلف ادارات ففي ح�ن �ش�و �عض ادارات نقص

 .وت��ة العمل وجودة اداء ��يؤثر سلبا  مّماحاجا��ا  تفوق من اعوان  مرتفعادارات اخرى ع�� عدد 

 

 إحالة 2011 سنة منذ للديوانة العاّمة ادارة تولت البشر�ة، املوارد �� بالتصرف يتعّلق ما و��

 ميدانيا املستقاة املعطيات إ�� استنادا وتب�ن. وجو�ية عطلة عونا 23 ومنح الوجوعي التقاعد ع�� عونا 18

 وامتيازات واملنح واجور  با�جرايات وجو�ية �عطلة املتمتع�ن اعوان عمن من إطارات 9 انتفاع مواصلة

 .العينية

 

عررا ماليا بخز�نة الدولة نتيجة  أ�حقهذا النحو قد  ع�� التصّرف أّن  ع�� الدائرة وتؤكد
ادارة  وأفادت. الوجو�ية للعطلةغ�� القانو�ي  الطا�ع نتيجةاسناد امتيازات دون ثبوت العمل املنجز 

 .هؤالء اعوان وععيةالعاّمة للديوانة بأّن وز�ر املالية تو�� ت�و�ن �جنة لتسو�ة 

 

�خارجية ا للمصا�ح امليدانية الز�ارات خالل منلوحظ  ،ف �� ارشيفالتصرّ  خصوص و��
شروط حفظ الوثائق خاصة أمام ك��ة للددارة العاّمة للديوانة أّن �عض املقّرات ال �ستجيب 

 . مليون تصر�ح 1.3التصار�ح الديوانية ال�ي يبلغ عددها سنو�ا ما يفوق 
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فضاء ارشيف باملكتب ا�جهوي ب�ن عروس وإدارة ابحاث  املثال، سبيل �ع� و�ذكر
عدم توفر مستلزمات  لوحظ فقد. الديوانية الذي ال تتوفر به ظروف ال��يئة املالئمة �حفظ ارشيف

ا�حماية من ا�حرائق ومن �سرب مياه امطار باإلعافة إ�� غياب ترم�� وا�ح للملفات لتيس�� الوصول 
 . إل��ا وعدم توّفر الرفوف بالعدد ال�ا�� ل��تيب امللفات

 

 املا�� فاـتصرّ  -ب

 

��  تأخ�� وجود  2014-2009النظر �� ملفات الصفقات العمومية املنجزة خالل الف��ة  بّ�ن
د والذي انطلقت .م 30إنجاز مشروع بناء مقّر ادارة العاّمة للديوانة الذي قّدرت �لفته بحوا�� 

ما  ع�� 2014ذا العنوان إ�� غاية شهر جوان �واقتصرت النفقات املنجزة �. 2005أشغاله منذ سنة 
 . د.م 4 جملته

 

 �� أخطاء وجود إ�� �عود اشغال توّقف أن ميدانيا املستقاة املعطيات خالل من وتبّ�ن

م�حقا �� خصوص هذه الدراسة رّفع  أبرمت العاّمة ادارة أّن  إ�� اشارة مع اولية الفنية الدراسات
 . بمقتضاه �� مبلغ الصفقة

  

ة للديوانة من تواصل تحّمل ا�جديد لددارة العاّم  املقرّ  نجاز إب عن التأخ�� �� ا ي��تّ عّم  وفضال
 أعباء الكراء فإن القبول ال��ائي للدراسة الفنية وخالصها دون التأكد من دق��ا وقابلي��ا لدنجاز �عّد 

 .  مخالفا لسح�ام املنظمة للصفقات العمومية

 

خالصها �لّيا دون أن يتّم  عددا من الصفقات تّم  للديوانة العاّمة ادارة إنجازلوحظ  كما
ثالث ب ذلك و�تعّلق. وهو ما أ�حق عررا ماليا بخز�نة الّدولة إنجازهاة من تحقيق الفائدة املرجوّ 

 . �� التغي��ات ولتطو�ر منظومة انتقائية وللتصرف أس�ودا تكنولوجيا القتناءصفقات 

 

إبرام  تّم  الصادرات لتنمية الثا�ي ال��نام  إطار �� الديوانية اجراءات وتألية �عص�� إطار ففي
 القتناء (CNUCED) والتنمية للتجارةصفقة بالتفاوض املباشر مع مؤتمر امم املتحدة 

 املساعدة نفقات وناهزت. ألف دوالر 300بقيمة جملية بلغت   ASYCUDA WORLDتكنولوجيا

 .ادوالر  280.000��ذا ال��نام  ما قيمته  املتعّلقة والفنية الوظيفية
 

" 2010سند "استغالل واستفادة من نموذج  سيتّم  بأّنهادارة العاّمة للديوانة  أفادت ول�ن

صرفها  ه رغم أهمية املبالغ ال�ي تّم �� إطار ال��نام  الثالث لتطو�ر الصادرات، فإّن الدائرة تؤكد ع�� أنّ 
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التخ�� عن اعتماد هذه املنظومة مّما أ�حق عررا ماليا بخز�نة  2010�� سنة  تّم  فقدالعنوان  ��ذا
 .1985لسنة  74خطأ تصرف ع�� مع�ى القانون عدد التصّرف ع�� هذا النحو �شّ�ل  قدو  .الّدولة

 

ملساعد��ا  دراسات مكتب الختيارتولت ادارة العاّمة للديوانة اعالن عن طلب عروض و 
وتّم إنجاز الصفقة . ادينار  52.640اصالحات والتغي��ات بقيمة  ع�� تأهيل مصا�حها بوعع جملة من

 .كما تّم خالص مبلغ هذه الصفقة بصفة �املة. 2009وتقديم التقار�ر املطلو�ة �� شهر فيفري 

 

نة ��ذه التقار�ر تنفيذ التوصيات املضّم  2014أّنه لم يتّم إ�� غاية شهر جوان  للدائرة وتبّ�ن
العم�� والقيام باإلصالحات والتغي��ات املطلو�ة إلعادة هي�لة وتنظيم ادارة ط املخطّ  م��ا وخاّصة

 . ة للديوانةالعاّم 

 

إبرام صفقة عن طر�ق  ،2009تّم �� إطار ال��نام  الثا�ي لتنمية الصادرات، منذ سنة  كما
. انتقائية ةمنظوم تطو�ر ��دفد .أ 61,600ب�لفة  2009أوت  6التعاقد املباشر مع خب�� دو�� بتار�خ 

 .مستحقات ا�خب�� املذ�ور  �ّل  خالص رغمالتشغيل  حّ��  �عدوقد لوحظ أّن هذه املنظومة لم تدخل 

 

اقتناء  يتطّلببأّن استغالل هذه املنظومة بصفة فعلّية  ،أفادت ادارة العاّمة للديوانة ول�ن
ع�� هذا  التصّرف شأن من ي�ون  وقدلتفعيل املعطيات احصائية واملنظومة انتقائية   SASحب�ات
 .1985لسنة  74�شّ�ل خطأ تصرف ع�� مع�ى القانون عدد  أنالنحو 

 

بصيانة أجهزة التفتيش  ةقاملتعلّ و  إحدى املؤسساتمع  امل��مة الصفقة �� النظر ومّكن
د من مالحظة عدم ال��ام .أ 275بمبلغ  2010أكتو�ر  29بتار�خ  اواملصادق عل��) س�انار(باألشعة 

 قاملتعلّ  806فمن خالل النظر �� امر بالصرف عدد . صاحب الصفقة �عدد التدخالت املطلو�ة
 أجهزة �ّل  تفّقد يتول  لم الصفقة صاحب أّن  تب�ن ،2011بخالص خدمات الصيانة لشهري جو�لية وأوت 

 4أجهزة س�انار من عمن  3س�انار بميناء صفاقس واقتصر ع�� تفقد  جهاز  مثلعل��ا  املّتفق الس�انار
س�انار بميناء حلق الوادي �� ح�ن أّن القائمة املرفقة  أجهزة  3بتفّقد القيام توّ��كما . بميناء رادس

  .واحد س�انار جهاز تفقد�عقد الصيانة تضّمنت 

 

 فإّنه املوا�ئ، �عض �� الس�انار أجهزة عدد �� التقليصأفادت مصا�ح الديوانة بأّنه تّم  ول�ن

 .العقد لهذا م�حق إبرام يفيد بما الدائرة مّد  يتّم  لم

 

 معدل بلغ حيث اعتمادات اس��الك �� نقص لوحظ فقدف �� امل��انية ق بالتصرّ يتعلّ  ما و��

مشروع ��يئة املنفذ  إنجاز ويعود ذلك إ�� عدم . % 85حوا��  2013-2011 الف��ة خالل اس��الك �سبة
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 إنجاز ��  تأخ�� وال للديوانة العاّمة ادارة مقّر  بناء �عنوان اعتمادات صرف عدمو  جدير برأس املش��ك
               سيارة ر�اعية الدفع رغم توفر اعتمادات املخصصة لها منذ 84�عض الصفقات ع�� غرار اقتناء 

 . 2012سنة 

 

 تتضّمن�� ح�ن  2011عونا خالل سنة  985اعوان املتحصل�ن ع�� منحة املراقبة  عدد و�لغ

 642رة �ليا وجود سات املصّد ال�ي تّم التوصل ��ا من قبل مكتب املؤّس  2013شهر مارس  إحصائيات
اقب�ن ادارة العاّمة للديوانة بأّن الفارق �عود إ�� انتفاع اعوان املر  وأفادت. فا بالرقابةعونا م�لّ 

 . دات لفائدة أعوان أحيلوا ع�� التقاعدبمساحات التسر�ح الديوا�ي ��ذه املنحة وإ�� صرف متخلّ 

 

 املعلومات نظام  -ج

 

نظاما  تمّثلال�ي  "سند" منظومة ع�� للديوانةنظام املعلومات لدى ادارة العاّمة  �ستند
 اح��ام مدى من التثبت من يمّكن التور�د أو التصدير مستوى  ع��مندمجا لتسر�ح البضائع سواء 

 . املعاليم واداءات وتصفية البضاعة قيمة باحتساب ويسمح والصرف ا�خارجية التجارة تراتيب

 

من حيث ارتفاع �لفة استغالله وصيانته " 2000سند "�شوب نظام  ال�ي النقائص إ�� نظراو  
إدراج مشروع  ،�� إطار ال��نام  الثالث لتنمية الصادرات التكنولوجية، تّم  للتطّوراتوعدم مواكبته 

سند "إّال أّن التصرف �� هذا املشروع شابته �عض النقائص حيث تّم وعع نظام . لتطو�ر هذا النظام
 . � استغالل التجر��يح�ّ  2008نجازه خالل شهر أكتو�ر من سنة إالذي شرع �� " 2010

 

من  بقرضتّم تمو�له  الذي) دوالر 279.675( املشروع هذا إنجاز �لفة ارتفاععن  وفضال 
تمت إثار��ا  وال�ي امل�ّجلة اش�الياتاتخاذ اجراءات الكفيلة بتجاوز  يتّم  لم فإّنه العال�ي،البنك 

 .اجال أقرب �� املشروع إنجازباالتفاق مع الطرف املتعاقد ��دف استكمال 

 

 كإحداث امل��مجة املراحل من مرحلة أية إنجاز 2014شهر جوان  مو�� إ�� يتّم  لم أنه تبّ�ن كما

املشروع واختيار امل�اتب استشار�ة وإعداد كراسات  مخّطط وإعداد عمل وفرق  للمشروع قيادة هيئة
 .وإعداد مخطط لتجديده "2000سند "الشروط وتدقيق نظام 

 

مجال تدخل ادارة  يقتصر  للديوانة، العاّمة لددارةعليه الهي�ل التنظي�ي  نّص  ملا وخالفا
 املتعّلقة باملشموالت اعطالع دون  التطبيقات �� التصرف ع�� واعالميةاملركز�ة لدحصائيات 

�عض  وظائف التصرف املعلوما�ي فإّن  ألهّم  املذ�ورة ادارة تأم�نأنه رغم  تبّ�ن كما. باإلحصائيات
 .استغالل مص�حة غرار ع�� متنافرة وظائفجمع  تتوّ��املصا�ح 
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 للتجارة تو�س شركة قبل من تطو�رها تّم  ال�ي الك��و�ي امضاء تطبيقة تجر�ة انطالق ورغم

 استخالص استمرارلوحظ  فقد اخرى، البنوك وععض التو��ىي املركزي  البنك قبل من عل��ا واملصادق
الوثائق املثبتة لعملية التسر�ح الديوا�ي وذلك �� غياب تطبيقة للدفع أو  أساس ع��اداءات واملعاليم 

 .استخالص الك��و�ي

 

وشركة تو�س للتجارة إ�� اتفاقية تحدد  للديوانةتبادل املعطيات ب�ن ادارة العاّمة  ويستند
لتجارة ا�خارجية �� أساسا �� بيان ا�حمولة وسندات ا واملتمّثلة الك��ونيةإجراءات تبادل املعطيات 

 .اجراءاتاملراقبة الفنية والوثائق املصاحبة للتصر�ح الديوا�ي غ�� مشمولة ��ذه  وثائق ظلتح�ن 

 

فع�� سبيل . للديوانة العاّمة ادارة لدى املتوفرة التطبيقات ب�ن اندماج ععف لوحظ كما
 وجود من تة الديون املثّقلة من التثبّ بالنظر إ�� عدم ارتباطها بتطبيق" سند"املثال ال تمّكن منظومة 

 لوحظ كما. هذه الديون  استخالص ع�� �ساعد ال مّما املصّدرة أو املوّردة املؤّسسة �اهل ع�� مثّقلة ديون 
 من الديوانة قابض تثّبتوهو ما يحول دون " رفيق"بمنظومة  لةعدم ر�ط منظومة الديون املثّق 

وال يمّكن . ا�ج��ية اجراءاتومن قائمة ممتل�اته قبل ال�جوء إ��  بالّدين للمطالب ا�جبائية الوععية
ف �� ايداع وا�حجز من التصنيف ا�حي�ي للبضائع حسب مّدة التصرّ  بخصوصنظام املعلومات 

 .�ا باملخازن وال حسب طبيع��ا حيث تقتصر املنظومة ع�� القيام بجرد دوري لهذه البضائع�بقا

 

لوحظ نقص �� استعمال اعالمّية بالنسبة إ�� عملّيات ايداع وا�حجز  ،ومن جهة أخرى 
حيث يتّم ��جيل البضائع املودعة أو املحـجوزة يدوّ�ا وإعطاسها مراجع رقمّية لتحديد م�ا��ا باملخزن 

 . دون أخذ صنف البضاعة �� اعتبار

 

 ة عن عدم توّفر عناصر الرقابصلة بنظام التحو�ل الفّعال وفضال ق بالتطبيقة املتّ يتعلّ  ما و��
 قبل من �سو���اإم�انية  عدمالتصار�ح ال�ي تتعّلق ��ا بقايا مخزون ععيفة  بخصوصتبّ�ن  ��ا،العاّمة 

نظام ال�سو�ة تصار�ح التور�د تحت هذا  بخصوصها يمكن�عّدد ا�حاالت ال�ي ال  تبّ�ن كما. امل�اتب
لمعطيات املدرجة بالتطبيقة اعالمية من قبل امل�اتب باإلعافة إ�� عدم إم�انية القيام بتعديالت ل

 .وعدم تمك�ن املتعامل�ن من تأش��ة ا�خروج

 

إدراج املعطيات املتعّلقة بالبضائع  عدما�حجز املؤقت من مالحظة  تطبيقة �� التدقيق ومّكن
موعوع حجز مؤقت غ�� املسّواة والّراجعة إ�� السنوات الّسابقة لدخول التطبيقة اعالمّية حّ�� 

التطبيقة وظيفة تمّكن من جرد البضائع  تتضّمن ال كما. ��اشموليّ  عدماستغالل مّما أّدى إ�� 
ما ال �ساعد ع�� تحديد املسؤولّية بالنسبة إ�� اعوان  املحجوزة بالّنسبة إ�� �ّل مخزن ع�� حدة وهو 

 . امل�ّلف�ن با�حجز والتصّرف �� البضائع حسب فضاء ا�خزن 
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 التعّهد إعادة يتّم  حيث املحجوزة للبضائع جزئّية �سو�ة إجراء من التطبيقة تمّكن ال كما

 .جديد من به املتعّلقة املعطيات وإدخال البضائع من البا�� با�جزء

 

 هذه ترك��تّم  أنه إ��باإليداعات لضمان ا�حقوق  قةالتدقيق �� التطبيقة املتعلّ  وأف�ىى

 �سو�ة متا�عة ر�ط إم�انية دون  حال ما وهو" سند" بمنظومة ر�طها ودون  مستقّلة بصورة التطبيقة

 ".سند" بمنظومة املضّمنة التجار�ة بالعملّيات املّتصلة باملعطيات التطبيقة ��ذه املدرجة العملّيات

 

 دون  التسو�ة وعملّيات ايداعات إدراج ع�� الديوانة لقابض املخّولة الوظائف اقتصار وتبّ�ن

كما ال تمّكن التطبيقة القابض من . ايداع موعوع التجار�ة العملّيات متا�عة مثل الوظائف من غ��ها
 . تصنيف ايداعات لضمان ا�حقوق حسب طبيعة العملية أو حسب املتعامل املع�ي �عملية الضمان

 

      * 

 

                             *                            * 

 

 من جملةوقوف ع�� ال منادارة العاّمة للديوانة  حول  للدائرة الرقابية املهّمة مّكنت
العمليات غ��  أهمية عن ففضال. لد��ا املصا�ح مختلف لدى التصّرف شابت خالالتالنقائص وا 

 تفقد لوحظ الّدولة بخز�نة عرر إ�� إ�حاق  أّدت وال�ي التوقيفيةالديوانية  نظمةاملسواة �عنوان ا 
 ا�حّد  إ�� أّدى ما وهو الداخلية السوق إ��  انظمة هذه إطار �� دةأهمية مخاطر �سر�ب البضائع املوّر 

 . من نجاع��ا �� دعم التصدير

 

 إح�امتو�ىي الدائرة بمز�د  ،الشر�ات املخّلة عّد  القانونية اجراءات تطبيق إ�� و�اإلعافة

 دعم يتطّلب كما. للمؤّسسات املستمّرة والرقابة امليدانية والرقابة انظمة هذه �عنوان القيمة ع�� الرقابة

 والتصدير ا�جزئي  التصدير  غرار ع�� انظمة �عض �عيقال�ي  اش�االت سو�ةالعمل ع�� � التصدير،
 . الك��

 

 من مز�دا وتأمي��ا البضائع رفع ع�� بالرقابة املّتصل ا�جانب إيالء عرورة ع�� الدائرة تؤّكد كما

أهمية البضائع امل��اكمة بمخازن وفضاءات  أمامالضرر بخز�نة الّدولة خاّصة  إ�حاق يجّنب بما العناية
 . ا�خزن الديوانية

 

 �غي�� آلية بواسطة موجب دون  رفعها تّم  وال�ي املصادرةشأن �سو�ة وععية البضائع  ومن

 . الغ�� لفائدةف��ا  التفو�تمن اس��جاع املبالغ ال�ي تّم  نيمّك  أن ا�حمولة بيان
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وال��ر�ب خالل السنوات اخ��ة  الغّش  مقاومة مجال �� امل�ّجلة ايجابيةمن النتائ   و�الرغم
اس��اتيجية  وععللديوانة  العاّمة ادارةتتوّل  لمعدد املحاعر املنجزة وقيمة املحجوز،  وارتفاع

 الهيا�ل ب�ن التنسيق ععفللرقابة الالحقة وذلك باإلعافة إ��  هي�ل وععثوا�حة �� هذا ا�خصوص 

ف��ا بما تقتضيه  والتصّرف املعلومات وجمع باالستعالمات امل�ّلفة الهيا�ل عيلتف وعدم بالرقابة امل�ّلفة
 . ا�حاجة

 

 موارد ع�� وحفاظا الغّش  أساليب وتطّور حجم املعامالت واملبادالت التجار�ة  تطّور  وأمام

 جراءات،التسهيالت وتبسيط ا  منح مع و�التوازي  الضروري  من أصبح الوط�ي اقتصاد وع�� ا�خز�نة
إرساء من�جية مراقبة وا�حة ومت�املة ع�� املستوى الوط�ي وتأم�ن التنسيق ب�ن مختلف املصا�ح 

 .يةالديوان

 

للديوانة إ�� العمل ع�� تفعيل الّ�جنة الوطنية ملقاومة ال��ر�ب  ةادارة العاّم  الدائرة وتدعو
 بالهيا�ل العناية مز�د وإ��جال اطراف املتدخلة �� امل �ّل  مجهودات لتنسيق امثل اطارباعتبارها 

 .واملهر��ن للمخالف�ن الرادع بدورها لتقوم املثّقلة الديون  واستخالص بالن�اعات امل�ّلفة

 

وسائل العمل خاّصة من حيث اعتماد التطبيقات  تطو�ر  عرورة ع�� الدائرة تؤّكد كما
 . اعالمية املالئمة وتحقيق اندماج بي��ا عمانا لتوف�� بيانات مكتملة
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 رّد اإلدارة العاّمة للديوانة

 

-I فيةيالتصرف في األنظمة الديوانية التوق 

 

 نظام التحويل الفّعال -1

 

نّصت على أّنه يجب تسوية التصاريح  221من الفصل  2جاء بالتقرير أّن الفقرة 

المكتتبة تحت نظام التحويل الفّعال في أجل أقصاه سنتين من تاريخ تسجيل التصريح 

في هذا الخصوص، تجدر اإلشارة و .وأعابت على اإلدارة العاّمة للّديوانة تجاوز هذا األجل

ل خصوصّية لبعض يمكن ضبط آجا" إلى أّن نفس الفصل نّص في فقرته الّرابعة على أّنه 

عملّيات التحويل أو لبعض أنواع البضائع المزمع توريدها تحت نظام التحويل الفّعال 

 ".بمقتضى قرار من وزير المالّية

 

لذا، ونظرا لعدم صدور هذا القرار لحّد اآلن، ونظرا لتقّدم عديد المؤّسسات 

قا للوجهة المرّخص فيها، الّصناعّية بما يبّرر عجزها المؤقت عن إتمام عملّية التسوية طب

أي التصدير، وذلك بسبب األزمة االقتصادّية العالمّية والوضع الحالي بليبيا، فقد دأبت 

اإلدارة العاّمة للّديوانة على االستجابة للمطالب التي تتقّدم بها المؤّسسات الّصناعّية التي 

ذلك بمّد مصالحنا بفاتورات  تستظهر بما يفيد تلقيها طلبّيات أجنبّية لتصدير منتجاتها وتثبت

وذلك بتمكينها ) facture d’exportation domiciliée(التصدير المضّمنة لدى البنك المعتمد 

من تمديد أجل صلوحّية التصريح المعني بالعملّية وذلك في حدود األجل المستوجب إلتمام 

 .عملّية التصدير

 

ى تسوية وضعّية كمّيات كبيرة من قد أّدت إل ،مع العلم أّن االستجابة لهذه المطالب

البضائع الموّردة تحت هذا الّنظام وذلك بتصدير األفصال المصّنعة كما أّنها مثلت عنصرا 

د في هذا اإلطار على أّن كما نؤكّ  .امحفزا لهذه الّشركات للبحث عن أسواق جديدة لبضائعه

ح بتوطين قيمة تسوية وضعّية البضاعة بتصدير األفصال المصّنعة من شأنه أن يسم
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بالعملة األجنبّية خالفا لما يكون عليه األمر عند ) rapatriement de la valeur(البضاعة 

الوضع لالستهالك إثر التوريد تحت نظام التحويل الفّعال حيث يمّثل إغراقا للّسوق بالمواد 

قا للّسوق األّولّية وباألفصال المصّنعة ومزاحمة للبضائع المصّنعة محلّيا والمعّدة مسب

 .المحلّية

 

لذا، وحرصا على تجاوز هذا الوضع، فقد أعّدت اإلدارة العاّمة للّديوانة مراسلة 

سيتّم توجيهها إلى السّيد وزير الّصناعة والطاقة والمناجم قصد التنسيق مع المصالح 

المختّصة لوزارته قبل منح تراخيص جديدة للمؤّسسات الّصناعّية  للتوريد تحت نظام 

ويل الفّعال لكمّيات من المواد األّولّية واألفصال نصف المصّنعة وذلك للتأكد مسبقا من التح

كما أّنه وفي إطار مشروع تعصير اإلدارة، فإّن اإلدارة .أّنها ال تتجاوز قدرتها التحويلّية

العاّمة للّديوانة تعمل حالّيا على إصدار كافة الّنصوص التطبيقّية المنصوص عليها بمجلة 

 .يوانة في أسرع اآلجال بما فيها القرار المشار إليه أعالهالدّ 

 

من مجلة الّديوانة فإّن  5الفقرة  221هذا ونعلمكم أّنه ولتطبيق مقتضيات الفصل 

إيداع تصريح التسوية اإلجبارّية للوضع لالستهالك للمدخالت على حالتها أولألفصال 

صلوحّية التصريح الّديواني للتوريد المصّنعة المتحّصل عليها يستوجب التمديد في أجل 

 .تحت نظام التحويل الفّعال كما تقتضيه المنظومة اإلعالمّية لتألية هذا الّنظام

 

 قطاع المالبس المستعملة -2

 

اإلدارة العاّمة للّديوانة واعية بصعوبة إن لم نقل استحالة مراقبة المؤّسسات 

الّناشطة في هذا القطاع ومتابعة نشاطها ومدى التزامها بشروط تسيير نظام التحويل تحت 

وقد أمّدت الحكومات ) المستودع الّصناعي، سابقا(مراقبة الّديوانة للتصدير الجزئي 

بتشخيص دقيق لوضعّية القطاع وضعف مردوديته االقتصادّية حتى  2004المتعاقبة منذ سنة 

تّم تدارس هذه الوضعّية خالل جلسات ، 2011ومنذ سنة  .على مستوى خلق مواطن الّشغل

عمل وزارّية عديدة وقد اقترحت وزارة المالّية في هذا الّشأن إخضاع توريد المالبس 
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الّنشاط تحت نظام ديواني توقيفي بما  المستعملة للقانون العام دون ضرورة ممارسة هذا

يسمح بتحصيل األداءات والمعاليم الّديوانّية مباشرة عند التوريد ويوفر لمصالح الّديوانة عدد 

 .   األعوان المباشرين حالّيا بهذه المؤّسسات ليتّم توظيفهم لمهام أخرى

 

لة سات العامفيما يخّص عملّيات المراقبة المستمّرة للمؤسّ  -3
 لينظام التحويل للتصدير الك تحت

 

سات العاملة تحت نظام التحويل  تشهد عمليات المراقبة الديوانية المستمرة للمؤسَّ

للتصدير الكلي العديد من النقائص واإلخالالت التي ترجع إلى أسباب موضوعيَّة كنقص في 

م التي وقع عدد األعوان المكلفين بالمراقبة، وعدم تكوينهم وإلمامهم وتمكنهم من المها

تكليفهم بها وأخرى ذاتية كعدم مسك األعوان المكلفين بالمراقبة لدفاتر حسابية المواد تبين 

بوضوح كميات البضائع الموردة المخزونة وكميات المنتوجات التي هي بصدد الصنع 

وكميات المنتوجات المصنعة التعويضية داخل هذه المؤسسات، وعدم قيامهم بعمليات الجرد 

السنوية المستلزمة للمواد األولية المخزونة على حالتها والمواد التي هي بصدد  والحصر

 .التصنيع والمنتوجات التعويضية التي وقع تصنيعها

 

ة للديوانة القيام بتنظيم دورات تكوينية  ،ولمعالجة هذا الوضع تولَّت اإلدارة العامَّ

ستودعات الخاضعة للمراقبة لألعوان بمناسبة كل عمليات تعيين جديدة بالمؤسسات والم

الديوانية يتم فيها إعدادهم للمهام التي وقع تكليفهم بها ومدهم بقواعد العمل التي يتعين عليهم 

ية وبخطورة المهامِّ  تطبيقها واإلجراءات التي يستوجب إتباعها إلى جانب توعيتهم بأهمِّ

 .المكلَّفين بأدائها

 

بتاريخ  2013لسنة  028بمقتضى المذكرة توزيع داخلي رقم تم  ،وفي نفس السياق

إرساء برنامج تفقد دوري بمعدل زيارة أو زيارتين أسبوعيا أوكلت إلى  ،2013جوان  03

اإلدارات الجهوية والمكاتب الجهوية الراجعة لها بالنظر هذه المؤسسات والمستودعات 

مكتب المؤسسات (زية المختصة وتشرف عليها إدارة التفقدية العامة واإلدارة المرك

المصدرة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا وإدارة النظم الديوانية بالنسبة لمخازن التسريح 
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ظروف العمل (وتم إعداد بطاقات تفقد للغرض يتم فيها تدوين نتيجة عملية التفقد ) الديواني

ئها يتولى المدير وعلى ضو .والمالحظات والنقائص واإلخالالت المسجلة) وكيفية العمل

الجهوي المعني إتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمعالجة األوضاع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين 

كما تمَّ إحداث فرقة تفقد متنقلة بمقتضى المذكرة  .وكذلك اإلجراءات التأديبية عند اإلقتضاء

مل صلب كل مكتب ديوانة ملحقة به مؤسسات تع 2015أفريل  24بتاريخ  0403543عدد 

أوكل إليها القيام بزيارات يومية  ،تحت نظام التحويل للتصدير الكلي تحت الرقابة الديوانية

وفق برنامج يتم إعداده باإلعتماد على عمليات التوريد  ،فجئية وسرية لهذه المؤسسات

والتصدير للمؤسسات الراجعة بالنظر للمكتب المعني تشفع بتقارير فورية يومية ترفع 

لمدير العام للديوانة ويدون فيها النقائص واإلخالالت التي تم معاينتها مباشرة إلى ا

 .واإلجراءات التي تم إتخاذها واإلجراءات المقترحة

 

إضافة إلى ما ذكر أعاله، تجدر اإلشارة أنَّه وفي إطار تنفيذ برنامج  تعصيرها، 

الحقة، وهذا يعني التخلي تعمل إدارة الديوانة حاليا على إرساء مقاربة تعتمد على المراقبة ال

تدريجيا على الطريقة الحالية لمراقبة المؤسسات والتي تعتمد على تعيين أعوان ديوانة 

 .لمراقبتها

 

ات متابعة وإستخالص المصاريف المنجّرة عن المراقبة عملي -4
ة للمؤسسات العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي الديوانيّ 

 ومخازن التسريح الديواني 

 

إنَّ اإلخالالت والنَّقائص المذُكورة بنص تقرير دائرة المحاسبات في هذا المجال، 

قد عاينتها مصالح إدارة الديوانة، وللغرض قامت بإعداد تطبيقة معلوماتيَّة لمتابعة 

مت أخيرا  إستخالص مصاريف المراقبة الديوانية، وقد إنتهت من مرحلة التجربة كما نظَّ

بية تم خاللها تكوين جميع قُباض الديوانة المعنيين بعمليات اإلستخالص دورات تطبيقيَّة تدري

رة  كي تدخل هذه التطبيقة حيِّز ) توزيع داخلي(على إستعمالها، وهي اآلن بصدد إعداد مذكَّ

 .التنفيذ في أقرب اآلجال



450 

 

 

 

 

II- التصرف في اإليداع والحجز  

 

قبل الشركة التونسية للشحن فيما يتعلّق بإنزال البضائع باألرصفة فهي تتّم من 

والترصيف باعتبارها المستغلّة لفضاء التسريح الديواني بالميناء و بالتالي تعتبر الجهة 

المسؤولة عن تعداد وضبط قائمة الحاويات والمجرورات وغيرها من البضائع التي يتم 

 Etat(لفوارق إنزالها بالميناء حيث تتولى في مرحلة الحقة موافاة مصالح الديوانة بجدول ا

différentiel ( للتثبت بين ما تّم التصريح به ومقارنته ببيان الحمولة المقّدم من قبل الناقل

 .للقيام بالتعديالت واإلجراءات الالّزمة عند االقتضاء

 

أّما بخصوص تجاوز مّدة بقاء البضائع المودعة بمخازن ومساحات التسريح 

فمرّده ضرورة خضوعها لإلجراءات والتراتيب الديواني للفترة المحددة بأربعة أشهر 

الديوانية قبل التصرف فيها وتحديد وجهتها إما بالبيع أو اإلحالة أو اإلتالف إال أنه عمليا ال 

يمكن بيع كل أصناف البضائع المحجوزة العتبارات كثيرة إما فنية أو صحية أو بيئية أو 

كان على القابض الحصول  17/05/2014اية إضافة أّنه ولغ .أخالقية أو اقتصادية أو قانونية

على إذن اللّجنة المركزية للتصرف في المحجوزات والودائع والمخزونات التي يعهد لها 

النظر في مآل البضائع المؤمنة لدى القابض وهذا اإلجراء كان سابقا يعيق عملية التصرف 

ه اللجنة من قبل السيد في المحجوز بالسرعة المطلوبة وهو ما دفع بإتخاذ قرار إلغاء هذ

وزير المالية وتفعيل دور القّباض وذلك من خالل التسريع في عمليات البيع حسب ما 

 .تقتضيه التشاريع الديوانية الجاري بها العمل

وفيما يتعلّق بتحديد قائمات البضائع المودعة والمحجوزة والّتي تجاوزت اآلجال 

لكون  ات الّتسريح الّديواني فذلك يرجعمساحالمحّددة لبقائها بفضاءات الحجز وبمخازن و

اإلدارة العاّمة للّديوانة بصدد وضع وتركيز تطبيقات إعالمّية جديدة بالّنظام اإلعالمي سندا 

دخلت حّيز اإلستغالل تدريجيا ببعض المكاتب إلى حين توفير جميع المعّدات اللّوجستّية 

عامل الّنجاعة والسرعة في الّتصّرف  الضرورّية وتكوين األعوان في المجال بغاية إدخال
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في تلك البضائع إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات مركزّية تهدف إلى توحيد اإلجراءات 

 .  وإختصار اآلجال بخصوص تصفّيتها وتوفير المعطيات المتعلّقة بها بصفة آلّية وحينّية

 

ن قيمتها وتلفها ا بالنسبة لتراكم البضائع بفضاءات الخزن والذي يؤدي إلى فقداأمّ 

نظرا للظروف الغير المالئمة فقد تّم إستحثاث القّباض لإلسراع في عمليات التصرف في 

عملية  31البضائع المودعة والمحجوزة لديهم حيث تّم على سبيل الذكر ال الحصر إنجاز 

ل مكتب الديوانة بتونس الميناء وبمحصول بيع بلغ قدره بمن ق 2015 بيع خالل سنة

عملية بيع من قبل قابض الديوانة بحلق الوادي  37دينارا كما تّم إنجاز  1038000000

دينارا كما بلغت محاصيل البيع بمكتب  1312179920 الشمالي وبمحصول بيع بلغ قدره

 5683040000مبلغا قدره  2015الديوانة للعمليات التجارية برادس وإلى غاية شهر جويلية 

  .دينارا

 

ميات المصوغ والذهب والمعادن واألحجار النفيسة المحجوزة لدى ا بخصوص كأمّ 

القّباض فقد تمت دعوتهم لتأمينها لدى البنك المركزي التونسي أو لدى أحد فروعه وذلك 

عمال باإلتفاقية المبرمة في الغرض بين اإلدارة العامة للديوانة  والبنك المذكور بتاريخ 

30/01/2015. 

 

 لمصادرةالتصرف في البضائع ا -

 

جوان  07إنعقد يوم أّنه تفيد اإلدارة في خصوص التصرف في البضائع المصادرة 

إجتماع بمقر لجنة المصادرة بحضور ممثلين عن اإلدارة العامة للديوانة وممثلين عن  2011

اللجنة وبعد عرض الموضوع ومناقشته إستقر الرأي على تسوية الوضعية عمال بتوصيات 

ومواصلة إجراءات تسريح البضائع  2011ماي  11جلسة العمل الوزارية يوم اإلربعاء 

 :مرسوم المصادرة والتى تتمثل في حسب التمشى المعتمد قبل صدور
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إمكانية تغير إسم الموجه إليه الحقيقي طبقا للتشريع والقوانين المعمول بها في  -

يحمل أسماءهم والذي ) connaissement(سند نقل أصلي شأن األشخاص الذين بحوزتهم 

 .يعتبر سند ملكية

تعديل بيان الحمولة أن يقوم نائب الناقل البحري بإذن من الشاحن بإيداع طلب  -

على إسم الموجه إليه الحقيقي وضرورة إستجابة صاحب البضاعة الموردة للتراتيب 

تصريح بالنشاط، تسجيل (الجاري بها العمل فى مجال التوريد وتعاطي النشاط التجاري 

 ).بالسجل التجاري، والحصول علي معرف ديواني

 

 .2011جانفي  15أن يكون تاريخ شحن البضاعة قبل يوم  -

 

 .2011جويلية  15أن يكون أخر تاريخ إبدال وثيقة الشحن قبل  -

 

ليا من آتعديل بيان الحمولة من حيث تغيير إسم المرسل إليه الحقيقي يقع  إنّ و

ا أمّ . مصالح الديوانة إلىطرف الناقلين في اآلجال القانونية وتحت مسؤوليتهم دون الرجوع 

ونية فيقع من طرف مصالح الديوانة بطلب من الناقل تعديل بيان الحمولة خارج اآلجال القان

منحه  نوبإذن من الشاحن وبناء على سندات نقل أصلية وتحت مسؤولية الناقل بحيث ال يمك

إذنا بالتسليم الذي بواسطته يمكن للمورد رفع بضاعته بعد القيام باإلجراءات القانونية 

 .  عاليم الديوانية المستوجبةالالزمة في الغرض وبعد القيام بدفع األداءات والم

  

III- دور مصالح الديوانة في مقاومة الغش والتهريب 

 

ليس لإلدارة أي إحتراز حول ماورد عن دائرة المحاسبات صلب تقريرها 

لك في نطاق ذيواني على كامل تراب الجمهورية وعلى إعادة إنتشار الحرس الد-: وستعمل

على تعصير النظام المعلومات و وبتوفير العدد الالزم لذلكإعادة الهيكلة وتعصير اإلدارة 

ن من مجابهة مخاطر الغش والتهريب والتجارة للديوانية قصد تالفي النقائص بما يمكّ 

 . الموازية

 

 جمع المعلومات والتصرف في المخاطر  - أ
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 جمع المعلومات -1

 

تتولى إدارة ، 21/12/2004المؤّرخ في  2004لسنة  2703طبقا ألحكام األمر عدد 

التصّرف في المخاطر في إطار مهمتها جمع المعلومات المتعلّقة بالممارسات غير 

 .المشروعة التي ترتكب من قبل المتعاملين اإلقتصاديين أو من قبل المزّودين األجانب

يتم تحديد المخاطر المحتملة مع التنسيق مع إدارة  ،واعتمادا على هذه المعلومات

اإلحصائيات واإلعالمية التخاذ اإلجراءات الالزمة على مستوى منظومة اإلنتقائية أو 

إضافة بعض القواعد للمراقبة اآللية على مستوى المنظومة المعلوماتية للديوانة لمنع تسريح 

ل أهم مصادر المعلومات المتوفّرة لدى وتتمثّ  .البضاعة في الحاالت غير المقبولة قانونا

 :في  إدارة التصّرف في المخاطر

 

الخاصة بالمعطيات المضمنة " سند"قاعدة البيانات بالمنظومة المعلوماتية  -

بالتصاريح الديوانية المسّجلة مع تحديد تلك التي تم رفع مخلفات في شأنها بمكاتب التسريح 

 .الديواني

 .الصادرة عن مصالح الديوانة وكذلك المصالح األخرىالمالحظات واإلفادات  -

 : ومع محدودية المصادر المتوفّرة حاليا، تعمل اإلدارة العامة للديوانة على

إرساء قاعدة للتبادل اإللكتروني للمعلومات بين مختلف مصالح المراقبة  -

وإدارة الحرس الديوانية وال سيما إدارة األبحاث الديوانية وإدارة النزاعات والتتبعات 

الديواني ومختلف المكاتب الديوانية، بحيث يتسنى إحداث قاعدة معلومات شاملة ال تقتصر 

على المعطيات المدرجة بالتصاريح الديوانية وبالتالي الرفع من نجاعة التدخالت من قبل 

 .إدارة التصّرف في المخاطر

وكذلك إرساء قواعد إبرام إتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف لتبادل المعلومات  -

بصدد اإلنجاز والمتعلق بالتبادل هو تبادل إلكتروني للمعلومات على غرار المشروع الذي 

اإللكتروني لبعض المعطيات الخاصة بالتصاريح الديوانية بين الدول األعضاء إلتفاقية 

 ".أغادير"
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ن دعم العنصر البشري بإدارة التصّرف في المخاطر بالعدد الالزم مع الرفع م -

ه يتم حاليا تنفيذ برنامج مساندة مع الوكالة أنّ إلى كفاءته من خالل التكوين مع اإلشارة 

 .في هذا المجال )USAID(األمريكية للتنمية الدولية 

تعصير النظام المعلوماتي للديوانة للوصول إلى نظام شامل يغطي كل جوانب  -

 .البيانات التي يمكن إستغاللهاالعمل الديواني وهو ما سيسمح بمزيد إثراء قاعدة 

 

 تطوير تطبيقة اإلنتقائية -2
 

في إطار سعي اإلدارة العامة للديوانة إلى تعصير التطبيقة المعلوماتية الخاصة 

تطوير تطبيقة جديدة من قبل خبير مختص وذلك في إطار  2010سنة في باإلنتقائية، تم 

 Statistical : بيقة بواسطة منظومة، وتعمل هذه التط"البرنامج الثاني لتطوير الصادرات"

Analysis System.  بدأ القيام باألعمال التحضيرية لوضع التطبيقة 2010وفي موفى سنة ،

لدى ممثل شركة " SAS"لمنظومة ) Licence(الجديدة حيز اإلستغالل بعد إقتناء حبكة 

"BMC "14 غير أنه وبسبب أحداث ثورة  .باعتبارها ممثل المزّود األصلي بالبالد التونسية 

ليتم على  2011إال في حدود شهر أكتوبر " SAS"منظومة ، لم يتسنى تركيز 2011جانفي 

 .وضع التطبيقة الجديدة حيز اإلستغاللإثرها إستكمال 

 

إنتهى أجل صلوحية الحبكة المقتناة ولم يتسنى تجديدها ، 2012وفي شهر مارس 

المزّودة وكذلك بالمزّود األجنبي ولم تتمكن اإلدارة من رغم عديد اإلتصاالت بالشركة 

تجديد الّرخصة في استغالل الحبكة وبالتالي تعّذر اإلنطالق في استغالل تطبيقة اإلنتقائية 

وفي إطار البرنامج الثالث لتطوير الصادرات تم إدراج مشروع تطوير التطبيقة  .الجديدة

يضمن تجاوز الصعوبات المبينة أعاله واعتماد المذكورة ضمن مكّونات هذا البرنامج بما 

 .   تطبيقة عصرية تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال التصّرف في المخاطر

 

 الرقابة على أساس األداء  -
 

 بخصوص القيمة -



455 

 

 

 

 

قة بمنظومة  -1  "قيم المنحى"اإلشكاليات المتعلّ
 

، وفقا "القيمة لدى الديوانة"من مجلة الديوانة مسألة  35إلى  22تنّظم الفصول من 

لمقتضيات الفصل السابع من الغات واإلتفاقية الخاصة بتطبيقه كما تمت المصادقة عليها 

وتضبط التشريعات الخاصة  .1995-01-23           بتاريخ 6-95 بمقتضى القانون عدد

التعاقدية وفي  أساسها طريقة القيمة بالقيمة لدى الديوانة طرقا واضحة للتقييم الديواني

  .صورة استحالة تطبيقها يتم اللجوء إلى الطرق البديلة

 

وتضّمن الّتقرير التأليفي لدائرة المحاسبات إعادة للمالحظات التي تقّدمت بها إدارة 

القيمة بخصوص اإلشكاليات القانونية واإلجرائّية المتعلّقة بمنظومة قيم المنحى، علما أّن 

لحنا قد رفعت في السابق هذه اإلشكالّيات التي تؤثر سلبا على نشاط إدارة القيمة، كما مصا

تمت اإلشارة في عديد المناسبات إلى ضرورة مراجعة القيم المدرجة بمنظومة قيم المنحى 

في انتظار تعويضها بقاعدة بيانات علمية للتصرف في المخاطر فيما يخص القيمة لدى 

، 2012-08-03بتاريخ  1046، البطاقة عدد 2011-03-15بتاريخ  190دد البطاقة ع(الديوانة 

 ). 2013-10-21بتاريخ  340817المراسلة الموجهة إلى السيد وزير المالية عدد 

ه، وبالّنظر إلى األثر اإليجابي إلرساء منظومة قيم المنحى في الفترة ما قبل أنّ  إالّ 

بيــن  إرساء نوع من العدالة الجبائّيةالمداخيل و، من حيث الّرفع من مستوى 2011جانفي 

المتعاملين االقتصادّيين، وحيث تم إقرار ضرورة إلغاء هذه المنظومة سعيا لعدم مخالفة 

القوانين والتشريعات في هذا المجال واحترام تعهداتنا تجاه المنظمات العالمّية ذات الّنظر، 

 . الل الفترة الالحقةفإّنه لم يتم تحيين البيانات المدرجة بها خ

 

  آجال دراسة الملفات -2

 

لم تحدد اإلتفاقية المتعلقة بتطبيق الفصل السابع من الغات آجاال للبت في 

اإلشكاليات المتعلقة بمسألة التقييم الديواني، حيث تم التأكيد فقط على ضرورة تمكين 

رارات إدارات الموردين من رفع البضائع المعنية ومن حق الرد ومن حق استئناف ق
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          وقرار لجنة التقييم الديواني بالمنظمة العالمية للتجارة   13و 11الفصول (الديوانة 

  ).1-6عدد 

 

وفي هذا اإلطار، وبعد تمكين الموردين المعنيين من رفع البضائع موضوع 

تختلف اإلشكاليات المطروحة شرط ضمان فارق األداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة،  

آجال دراسة الملفات حسب نوعية البضاعة الموردة، وجود قرارات سابقة في شأنها، وجود 

، توفر معطيات موضوعية )طرق المقارنة(عمليات توريد لبضائع مطابقة أو مشابهة لها 

 ) ...الطريقة المستنتجة(حول أسعار  بيعها بالجملة 

 

أعاله، يتعين قانونيا على مصالحنا هذا، وقبل اللجوء إلى الطرق البديلة المذكورة 

دالء بكافة د من فرصة معقولة إلثبات صحة القيم المصرح بها من قبله واإلتمكين المورّ 

ن من تطبيق طريقة القيمة التعاقدية مما يخلق آجاال متفاوتة لدراسة المعطيات التي قد تمكّ 

  .هذه الملفات

 

قد تتطلب دراسة بعض الملفات عرضها أكثر من مرة على  ،من ناحية أخرىو

أنظار اللجنة المكلفة بمتابعة اإلشكاليات المتعلقة بالقيمة لدى الديوانة عند طلب أعضائها 

مزيدا من التوضيحات أو مراسلة بعض الجهات المختصة أو استدعاء أي طرف يمكن أن 

 . يقدم إفادة للبت في مثل هذه الملفات

 

تاريخ تسجيل  ترى مصالحنا أّنه، وبغض النظر عن اآلجال الفاصلة بين بالتاليو

إجراء المعاينات الالزمة على مستوى مكاتب التوريد، فإن آجال دراسة التصريح الديواني و

أنظار اللجنة المكلفة بمتابعة  مإعدادها للعرض أمايمة والملفات على مستوى إدارة الق

ى الديوانة، فإن آجال إصدار القرارات المعنّية والتي يكون لها اإلشكاليات المتعلقة بالقيمة لد

 .أثر مباشر على كافة عمليات توريد البضاعة المعنية بالقرار تعتبر معقولة

 

 دارة القيمةإعمال  أبخصوص نجاعة   -3

 



457 

 

 

 

ال تقتصر أشغال إدارة القيمة على إعداد الملفات المعروضة على اللجنة المكلفة 

اإلشكاليات المتعلقة بالقيمة لدى الديوانة بل تقوم بصورة يومية بإصدار مذكرات بمتابعة 

إلبداء الرأي بخصوص عمليات توريد جملة من أنواع البضائع التي لوحظ تدني قيمها 

النظارات، الزجاج الواقي (المصرح بها أو وردت بشأنها عرائض من قبل متعاملين محليين 

كما تقوم إدارة القيمة  ...).ات الهوائية وأكياس البالستيك سابقاللسيارات، الغرانيت، المكيف

بإعداد قاعدة بيانات مفّصلة للقرارات الصادرة عنها في إطار برنامج يهدف إلى تمكين 

كافة الضباط المكلفين بتصفية التصاريح الديوانية على مستوى كل المكاتب الحدودية 

 .ألشغال الخاصة بهذه القاعدة على استكمالها، وقد أشرفت ا"سند"والجهوية عبر منظومة 

 

هذا وال يمكن حاليا لمصالحنا متابعة التصاريح المسجلة بكافة المكاتب بصورة آنية 

وتتطلب  هذه األعمال هي حاليا من مشموالت إدارة التصرف في المخاطر باعتبار أنّ 

. ة هيكلة إدارة القيمةإمكانيات بشرية ومعدات إعالمية معينة يمكن توفيرها في إطار إعاد

كما أنه ال يمكن تقنيا تحديد األثر المالي للتعديالت المجراة على القيم المصرح بها ضمن 

الملفات المعروضة أمام أنظار اللجنة المكلفة بمتابعة اإلشكاليات المتعلقة بالقيمة لدى 

فة عمليات الديوانة حيث تقوم مختلف مكاتب التوريد بتطبيق القرارت المعنية على كا

التوريد المنجزة والتي تخص بضائع مطابقة أو مشابهة مع منح فرصة معقولة للموردين 

المعنيين للطعن في القيم المقترحة من قبل مصالح اإلدارة العامة للديوانة وتقديم إثباتاتهم في 

 .الغرض

 

 بخصوص المنشأ -

 

  دعم إدارة المنشأ بالعنصر البشري -

 

تدعيم إدارة المنشأ بالموارد البشرية الالزمة قصد القيام بالمهام  2015تم في أوت 
 .المنوطة بعهدتها بالنجاعة المطلوبة و السرعة المرجوة

 المراقبة الالحقة لشهادات المنشأ  -
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ثر التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات والتي تلقت منه إدارة المنشأ نسخة إعلى 

، تولت مصالحها مراسلة مكاتب الديوانة من جديد قصد 2014سبتمبر               في شهر 

االعتماد على  2015فريل أتم في شهر و. نجاز أعمال المراقبة الالحقةإاإلسراع في 

استدعاء الشركات المصدرة مباشرة وذلك قصد حّثها على تقديم مؤيدات صفة المنشأ وقد 

 : لب وذالك وفقا للجدول التالي أسفرت هذه االطريقة المعتمدة على تصفية عدد من المطا

 

عدد المطالب التي لم يتم اإلجابة 

 )2015سبتمبر (عليها  

عدد المطالب التي لم يتم اإلجابة عليها حسب 

 )2014جويلية (تقرير دائرة المحاسبات 
 الســـنة

20 129 2009 

24 46 2010 

07 134 2011 

110 458 2012 

 المجموع 767 161

 

 :التي سيتم اتخاذها  ومن اإلجراءات

 

تغيير إجراءات القيام بالمراقبة الالحقة وذلك باالعتماد على تبليغ المؤسسات  -
صدار نص إالمصدرة وحثها على تقديم مؤيدات صفة المنشأ وسيتّم في القريب العاجل 

 . توزيع عام في الغرض

تنظيم دورات تدريبية لضباط الديوانة قصد التمكن من آليات الحسم السريع في  -
 . مطالب المراقبة الالحقة

تكفل إدارة المنشأ بدراسة ملفات المراقبة الالحقة التي يفوق عدد وسائل إثبات  -
 .وسيلة 20المنشأ المسترشد عنها 

 

 بخصوص التعريفة -
 

وية االختالفات حول التصنيفة الديوانية بخصوص تصرف إدارة التعريفة عند تس
، حيث جاء بالتقرير 2008مارس  22والمؤرخة في  044وذلك بالرجوع إلى المذكرة عدد 

أن معدل اآلجال الفاصلة بين تاريخ التصريح بالبضاعة وتاريخ إصدار قرار التبنيد بلغ 
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تأخــر  أنّ إلى في هذا الخصوص تجدر اإلشارة أشهر ونصف وهي آجال طويلة،  7حوالي 
أخذ قرارات التبنيد الصادرة عن لجنة التعريفة باإلدارة المركزية ناتج عن عدة عناصر 

عـدم توفـــير الوثائق الفنــية الدقـــيقة والفهارس التي تبين خاصيات أو استعمال : أهمها
البت في مسألة  على اعتبار أنّ وذلك المنتجات موضوع الخالف من قبل الموردين، 

تصنيف يستوجب الحصول على هذه المعطيات وفقا لما جاء بالقواعد والمالحظات ال
 .القانونية  المنصوص عليها باتفاقية النظام المنسق أو بالنصوص التفسيرية لهذه االتفاقية

 

طـول آجال الـرد بخصوص التحاليل الصادرة عن بعض المخابر التونسية  -

 .بالنسبة لبعض المنتجات

 

الـرد من قبل لجنة النظام المنسق بالمنظمة العالمية للديـوانة  طـول آجال -

ستعمل و. ببروكسال التي تعقد اجتماعاتها  مرتــين في السنة أي مــرة  كل ستة أشهر

اإلدارة العامة للديوانة على تقليص اآلجال المنصوص عليها آنفا بصورة ملحوظة وذلك 

متضمنة كل الوثائق المدعمة قبل  ام مطالبهعبر مطالبة كافة المصالح الديوانية بتقدي

تسجيلها، كما ستعمل اإلدارة على تعيين لجنة قارة تتضمن العدد الكافي إلصدار قرارات 

 .التبنيد في أسرع اآلجال وكذلك النظر في كل المطالب السابقة

 

 األبحاث والمراقبة الميدانية -

 

وبرنامج بخصوص افتقار إدارة األبحاث إلى إستراتيجية  -1
 واضح في مجال المراقبة وغياب برنامج عمل سنوي

 

إدارة األبحاث الديوانية تتعهد باإلحاالت التي توجه إليها من قبل المصالح  إنّ 

الديوانية الخارجية كإحاالت المكاتب الحدودية المتعلقة بالتحري بخصوص بعض البضائع 

الموردة والمحبوسة إلى حين التحري بشأنها وكإحاالت المكاتب الجهوية  المتعلقة بالتحري 

دة في إطار القبول المؤقت أو التحري بخصوص السيارات بشأن بعض البضائع المور

الموردة وباإلحاالت التي ترد عليها من مصالح وزارة الداخلية والمتعلقة خاصة بالتحري 
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باإلحاالت الواردة عليها من النيابة العمومية و )توريد سيارات(اص خبخصوص وضعية أش

ة كما تتعهد بإحاالت اإلدارة العامة للديوانة والتي تتعلق أحيانا بموقوفين وباالنابات التحقيقي

 . التونسي وبإحاالت مصالح البنك المركزي )االعالمات بالتحيل والعرائض(

 

إدارة األبحاث الديوانية وبموجب التعهد بتلك اإلحاالت  تصبح ملزمة  وحيث أنّ 

بانجاز التحريات الالزمة بشأنها في أحسن اآلجال حتى يسرح المستثمر بضاعته ومورد 

السيارة  عربته ويستخرج المواطن جواز سفره وتستكمل األبحاث بخصوص إحاالت النيابة 

لطلبات اإلدارية على المحاكم في آجالها وحيث أن هذه العمومية واالنابات التحقيقية وتحال ا

اإلحاالت كثيرة وأغرقت إدارة األبحاث الديوانية التي تشكو من نقص فادح في الوسائل 

اإلدارة ليس لها فعال برنامج عمل سنوي ومفتقرة إلى إستراتيجية  نّ إالبشرية المادية ف

 .وبرنامج واضح في مجال المراقبة

 

 انجاز بنك معلومات يتعلق بالغشبخصوص عدم  -2

 

يعتبر بنك المعلومات المتعلق بالغش وسيلة من الوسائل الضرورية في العمل 

ه يبقى من أولويات نّ إنجازه الستغالله في أعمال التقصي والرقابة فإالديواني ورغم عدم 

بالمذكرة إدارة األبحاث الديوانية  ولعل تنفيذ إستراتيجية تعصير الديوانة المشار إليه 

نجاز هذا البنك وإعادة هيكلة إدارة األبحاث إرع في شسي 05/10/2015بتاريخ  0708379

ن من وضع إستراتيجية وبرنامج الديوانية وتمكينها من وسائل العمل الضرورية حتى تتمكّ 

 .واضح في مجال المراقبة وإعداد برنامج عمل سنوي

 

 التصرف في النزاعات الديوانية -

 

والمنصوص عليها  ":بلجنة المصالحة واالختبار الديواني " يتعلقفيما  •

لى بعث هيكل إرسائها إمن مجلة الديوانة والتي هدف المشرع من  420لى إ 411بالفصول 

مستقل عن االدارة العامة للديوانة لفض النزاعات الناشئة عن التصاريح الديوانية، فقد 
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اع في بعث هذا الهيكل وللغرض تمت مراسلة حرصت االدارة العامة للديوانة على اإلسر

مكاتبة الوزارات المعنية  تّمتوزارة العدل والمحكمة االدارية لتعيين قضاة ومستشارين كما 

لى حد اآلن لم يتم تعيين قضاة ومستشارين للغرض إه بهذا الموضوع لتعيين خبراء، غير أنّ 

 .ليبدأ هذا الهيكل في العمل الفعلي

 

المنصوص عليها :  الجهوية واللجنة المركزية للصلحبالنسبة للجان و •

مشروع األمر المحدث لها جاهز وسيعرض على اللجنة  نّ إمن مجلة الديوانة ف 322بالفصل 

 .المختصة للنظر فيه في أقرب األجال

: المشكل المتعلق بالمعايير المعتمدة لتحديد الخطايا الصلحية  بخصوص •

لى إالموضوع على لجنة الصلح المعينة باالدارة العامة للديوانة وقد اتجه الرأي  عرض

اعتماد مقاييس موضوعية سوف يقع العمل بها في المستقبل حال صدور مذكرة الصلح 

وهي معايير تعتمد  01/03/2010بتاريخ  2792707الجديدة المحينة والمعدلة للمذكرة عدد 

 .شأنها ومقدار المعاليم واألداءات المتفصية على قيمة البضاعة المخالف في

 

 ،كما تم تبيانه ضمن الرد األول :فيما يخص مراجعة قرارات الصلح  •

اليوجد مانع قانوني يمنع االدارة من مراجعة قرارات الصلح الصادرة عنها فقد ترك 

هدف دارة وباإل نّ إدارة، ورغم ذلك فالمشرع تنظيم مؤسسة الصلح للسلطة التقديرية لإل

تحث  2013سنة  فيضفاء المزيد من الشفافية على قرارات المراجعة فقد أصدرت مذكرة إ

ضرورة التعليل في صورة الموافقة على الحط من  علىفيها السادة المديرين الجهويين 

نجاز إالخطايا الصلحية وضم كل الوثائق المثبتة لحالة االعسار التي منعت المخالف من 

 .على أن يحال االقتراح على السيد المدير العام للديوانة للمصادقةالصلح بملف القضية 

 

اعتمادا على : بالنسبة لمقدار الخطية الصلحية في مواد التجارة الموازية  •

التي حددت مقدار الخطية الصلحية مرة قيمة  12/11/2011بتاريخ  2711702المذكرة عدد 

ق مرتين فان الحط من مقدار الخطية البضاعة المخالف في شأنها بعد أن كانت في الساب

مجلة الديوانة حيث تم االعتماد سابقا على لنما فرضته المراجعة التي تمت إليس اعتباطيا و
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من مجلة الديوانة الذي كانت العقوبة المالية المضمنة بها  286مرتين توافقا مع الفصل 

 2008مرتين قيمة البضاعة المخالف في شأنها وبعد صدور مجلة الديوانة الجديدة سنة 

ح بين حد أدنى وأصبحت العقوبات المالية تترا 2008ودخولها حيز التنفيذ في غرة جانفي 

طية تتراوح بين مرة ومرتين قيمة جنحة درجة أولى الخ 386مثال الفصل (وحد أقصى 

من مجلة  344وكذلك أخذا في االعتبار لمنطوق الفصل ) البضاعة المخالف في شأنها

نه المشرع من مكانية األخذ بظروف التخفيف ومكّ إالديوانة الجديدة الذي أعطى للقاضي 

يرات الجديدة لى ثلث قيمة البضاعة المخالف في شأنها وبالتالي وتبعا للتغإالحط من الخطية 

صدارها للمذكرة المشار اليها سابقا قررت أن تكون إدارة عند اإل نّ إفي مجلة الديوانة ف

الخطية في مواد التجارة الموازية مرة قيمة البضاعة المخالف في شأنها وكذلك لحث 

ه ذ أنّ إحالتها على القضاء إنهاء القضية وعدم إنجاز الصلح الصادر لهم إالمخالفين على 

نجاز الصلح إظ في السابق أنه عند اعتماد مرتين قيمة البضاعة عزوف المخالفين عن لوح

حالة ملف القضية إمما يثقل كاهل العدالة وتراكم القضايا لدى القضاء بعد تقديم الطلبات و

 . على العدالة

 

من مجلة  318بالنسبة لموضوع التفويضات المنصوص عليها صلب الفصل  •

عداد تسميات للمديرين الذين من مشموالتهم إدارة العامة للديوانة بصدد اإل نّ إ :الديوانة 

ن وزارة المالية في ما حالتها على السلط المختصة لتتمكّ إثارة وممارسة الدعوى الديوانية وإ

لى إنما سعت إدارة بهذا التوجه فقط وصدار التفويضات الضرورية ولم تكتف اإلإبعد من 

من مجلة الديوانة  318عداد مشروع تنقيح للفصل إل حيث تم يجاد حل جذري لهذا المشكإ

وتم حذف شرط التفويض،  أي يمكن للسادة المديرين  2016لتضمينه بقانون المالية لسنة 

ثارة وممارسة الدعوى الديوانية ممارسة اختصاصهم بمجرد تسميتهم في إالذين لهم حق 

 .ر الماليةمن السيد وزي تفويضصدار إلى إخططهم ودون الحاجة 

 

 263تماشيا مع الفصل :  في مايتعلق بموضوع تقديم مستنداد التعقيب •

االدارة وتالفيا لرفض الدعوى شكال أمام محكمة  نّ إمكرر من مجلة االجراءات الجزائية ف

التعقيب راسلت مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ألخذ رأيها بخصوص تعيين محامين 
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وبعد التنسيق معها تم تعيين المحامين على المستوى المركزي والجهوي للقيام بهذا االجراء 

 .للقيام بالمهمة وقد بدأ العمل بهذا االجراء منذ شهور

 

دارة راسلت اإل :لى العدالة إبالنسبة للتأخير الحاصل في تقديم الطلبات  •

الملفات  دارة بكشف تحييني لوضعيةمنها مد اإل تدارية المعنية وطلبمختلف المصالح اإل

درة تحيين الجدول المعد من حالتها على العدالة وقد تم ضمن التقرير األول لإلإالتي لم يتم 

ه من الصعب عمليا أن يتم تقديم الطلبات في حينها ه يمكن القول أنّ دائرة المحاسبات، غير أنّ 

حاث فيها نظرا للكم الهائل من القضايا الديوانية والصرفية التي تمت معاينتها وختم األب

هذا  نّ إدارة العامة للديوانة فطار مشروع تعصير اإلإه في لى أنّ إوخاصة بعد الثورة ونشير 

ستتعهد كل  حيثدارة جهوية للديوانة بكل والية إرساء إالمشكل يمكن الحد منه عمليا بعد 

دارة بتقديم الطلبات في المخالفات والجنح المرتكبة في دائرتها الترابية بعد أن كانت كل إ

دارة الجهوية مثال اإل(دارات تشرف على واليتين أو أكثر إ 07دارة جهوية وعددها حاليا إ

بسوسة تقدم الطلبات بخصوص المحاضر المحالة عليها من طرف مختلف المكاتب 

ن فصائل الحراسة والتفتيشات الديوانية التابعة ألربع واليات وهي الحدودية أو الجهوية وم

 ).سوسة، المنستير، المهدية، القيروان

 

عملية تثقيل مضامين  نّ إ: لى تثقيل الخطايا الديوانية والصرفية إبالنسبة  •

األحكام بالخطية تتم حسب أقدمية المضمون أي يتم تثقيل األحكام الصادرة مثال في سنة 

وهكذا دواليك حسب الترتيب الزمني وذلك تفاديا  2013ل األحكام الصادرة في سنة قب 2012

 الّ إمكانية سقوط العقوبة بمرور الزمن اليمكن أن تحدث إلسقوط العقوبة بمرور الزمن، و

في حالة ورود مضمون الحكم بصفة متأخرة من العدالة وقد سجلنا العديد من هذه الحاالت ، 

عداد إالنزاعات كشف الصعوبات التي تعترض مصلحة التثقيل وتم هذا وقد تولت ادارة 

لى السيد المدير العام للديوانة حول أهم المشاكل وتتمثل خاصة في ما إتقرير في الغرض 

 : يلي 
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الذي منح مدة ( 2012من قانون المالية لسنة  40عدم تقيد المحاكم بأحكام الفصل  -

صدار قرارات بسقوط العقوبة إعند ) زمنية وقدرها سنتين تعلق فيها أجال سريان مدة التقادم

 .بمرور الزمن

 .دارة لى اإلإرسال مضامين األحكام إالتأخير الحاصل في  -

صدار أحكام بسقوط العقوبة إعدم التثبت من طرف الحكام لوجود قواطع عند  -

 .بمرور الزمن

صالح مضامين األحكام إدارة بخصوص ير في الرد على مراسالت اإلالتأخ -

 .الواردة من المحاكم وتتضمن أخطاء

حاطتهما علما بتلك المشاكل إكما تمت مراسلة السيد وزير المالية ووزير العدل و
لى مختلف الهيكل إ 04/05/2015وقد صدر تبعا لذلك منشور عن وزير العدل بتاريخ 

 .قصد تالفي تلك الصعوبات اه لحثهالقضائية التابعة ل

 

 تثقيل الخطايا الديوانية والصرفية وإستخالصها -

 

حول ضعف اإلستخالص وعدم القيام بأعمال تتّبع جبرية طبقا  *
 لما تنّص عليه مجلة المحاسبة العمومية

 

على وضع خّطة عمل لتنشيط إستخالص الديون  2014تّم التركيز منذ شهر أوت 
المثقلة وبمساندة من طرف مصالح اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واإلستخالص دخلت 
مصالحنا في مرحلة اإلستخالص الجبري وكانت النتيجة أن عرفت موارد اإلدارة العامة 

حيــث المبالــغ المستخلصــة  للديوانة بعنوان إستخالص الديــون المثقلــة نقلــة نوعيــة من
ن توصلت أكانت النتيجة و .2014وكان ذلك بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر 

 604 047 2بإستخالص ما قدره  2015مصالح الديوانة خالل التسعة أشهر األولى لسنة 

تطور ( دينارا 656 70دينارا بينما كان المبلغ المستخلص في نفس الفترة للسنة الماضية 
 ).مرة 29بحوالي 
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 ما قدره 2015ولإلشارة أّن مجموع الديون المثقلة بلغ إلى موفى سبتمبر 

وذلك  و يصعب إستخالصهاأدينارا والتي تتضّمن جزء هاما معدومة  187 088 440 4
 : لألسباب التالية

 .دينارا 292 894 427 1ديــون مثقلــة على األجانب والتي تبلغ  -

 2011لسنـة  13عدد ن مثقلة على األشخاص الطبيعيين المعنيين بالمرســوم ديو -

 .دينارا 098 239 593ومن معهم والتـــي يبلـــغ مقـدارهــا ما ال يقّــل عن 

ديــون مثقلــة على األشخاص الطبيعيين التونسيين بموجب أحكام غيابية  -

 .د 407 999 766

 

حاالت وفاة، و الديون المثقلة التي شملها التقادم بمرور الزمن ويضاف إلى ذلك،

قضايا في مسك مبالغ هامة من العملة الصعبة، أعمال التتبع  قضايا في مسك مخدرات،

قضايا في طور  فرزت عن تحرير عقلة شاغرة وبالتالي عن طلب الجبر بالسجن،أ

 .الخ....في طور الصلح  التقاضي،

 

اف الديون المثقلة بموجب أحكام حضورية والتي لم يشملها استهدخاصة تم  لذلكو

واألشخاص ) د 315 247 686(التقادم بمرور الزمن على األشخاص الطبيعيين التونسيين 

 ).د 15 016 895(المعنويين التونسيين 

 

حول تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في القضايا الديوانية  *
 والصرفية

 

حــول الصعوبــات  2015أفريـــل  14تّمت مراسلة الســيد وزيــر العــدل بتاريخ 

تنفيذ األحكام القضائية على أحسن وجه  فيالتي تعترض مصالح اإلدارة العامة للديوانة 

والتي أسفرت عن إصدار منشــور من السيــد وزيــر العــدل إلــى السـادة الوكالء العامين 

 .ئناف ووكالء الجمهورية لدى المحاكم اإلدارية ورؤساء وقضاة النواحيلدى محاكم اإلست
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 حول عدم تركيز خاليا تعنى باإلستخالص بجل قباضات *

 الديوانة وعدم تعيين عدول خزينة لدى القباضات المعنية

 

الديوانة  تّم تالفي عدم توفّر العنصر البشري من حيث الكم والكيف على قباضات

مختلف القباضات الديوانية بالعنصر البشري مــع مراعــاة األولويــة حسب وذلك بتدعيم 

 .كمية العمل كما تّم القيام بدورتين تكوينيتين في مجال تنشيط إستخالص الديون المثقلة

هذا وقامت مصالح اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واإلستخالص بتعيين عدل 

نس الميناء وتكليف عدول خزينة بصفة جزئية خزينة على مستوى قباضة الديوانة بتو

 .بالنسبة لبقة القباضات الديوانية

 

 بخصوص إدراج إدارة اإلستخالص بالهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للديوانة *

 

تنفيذ إستراتيجية تعصير الديوانة التي أقـّرها محضر المجلس  هذه النقطة موضوع

والذي يشمل من أهّم نقاطه مراجعة  2015سبتمبر  07الوزاري المضّيق المنعقد بتاريخ 

 .التنظيم الهيكلي اإلداري للديوانة

  

IV- التنظيم ونظام المعلومات  

 

0T ونظرا للتطّور 1994يرجع تاريخ األمر المنظم لإلدارة العاّمة للديوانة إلى سنة ،

صدور مجلة الديوانة وبدء العمل بها منذ (الذي شهده العمل الديواني في المجال التشريعي 

وكذلك في المجال اإلجرائي إضافة إلى تطّور تّيارات التهريب، فإن األمر عدد ) 2009سنة 

ابق ، أصبح غير مواكب للعمل الديواني العصري، مّما انجّر عنه عدم تط1994لسنة  1845

 .بين التنظيم الواقعي والتنظيم حسب األمر المذكور
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0T إعادة  2015سبتمبر  7تقّرر خالل المجلس الوزاري المضّيق المنعقد بتاريخ وقد

وقد تشّكلت للغرض لجنة صلب اإلدارة  .تنظيم اإلدارة العاّمة للديوانة وفق تصّور مضبوط

 . 31/12/2015تنهي أشغالها قبل تاريخ العاّمة للديوانة عهد إليها هذا الملف، ويتوقع أن 

 

0Tه ولئن تّم تنظيم إدارتي المنشأ تجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى أنّ و

واإلستخالص بمقتضى مذكرة داخلية، فإن قاعة العمليات الديوانية أحدثت بمقتضى األمر 

 .كمصلحة ترجع بالنظر إلى كتابة الديوانة) من األمر المذكور 6الفصل ( 1845عدد 

 

0T في أّما بخصوص مكتب اإلستعالمات فقد تّم إحداثه بمقتضى نفس األمر إثر تنقيحه

، كما تّم )2004ديسمبر  21المؤرخ في  2004لسنة  2703بمقتضى األمر عدد ( 2004سنة 

. مكّرر التنصيص على تنظيمه في شكل إدارتين فرعّيتين وستة مصالح 16بمقتضى الفصل 

تّم تفصيل تنظيمها بمقتضى مذكرات  ،الهياكل ذات الصبغة األمنّية وتجدر المالحظة إلى أنّ 

أّما بخصوص إحداث خلّية المرافقة  ).على غرار مكتب األمن الديواني(داخلّية سرّية 

التابعة للحرس الديواني بميناء حلق الوادي دون نّص فيجدر التذكير أن اإلحداث يتعلّق 

العامة للديوانة وفي إطار مهاّمها العادّية المتعلقة بإجراء وليس بخلّية، ذلك أن اإلدارة 

بتنظيم إجراءات اقتياد وتسريح البضائع، فرضت مراقبة الحاويات المتجهة إلى مخازن 

الذين يمكن أن (ومغازات التسريح الديواني عن طريق المرافقة بواسطة أعوان الديوانة 

. )حاق أو إدارة الحرس الديوانييكونوا راجعين بالنظر إلى مكتب الدخول أو مكتب اإلل

ويجدر  .انصّ  26نّصا تطبيقيا لم يصدر منها سوى عدد  85تضمنت مجلّة الديوانة عدد و

التأكيد على عدم وجود فراغ ترتيبي في هذا المجال نظرا لبقاء النصوص السابقة سارية 

 .المفعول

 

إدارة العتاد والتجهبز قد تولت تجهيز كل  إنّ فبخصوص العناية باألرشيف و

اإلدارات المركزية والجهوية بالرفوف المعدنية االزمة كل ما عبرت عن حاجتها لذلك 

ا في ما يتعلق بعدم إستجابة بعض أمّ  .هدف حسن التصرف في األرشيف والعناية بهب

لبنية التحتية المقرات لشروط حفض األرشيف فإن اإلشكال المعيق يمس أساسا عدم توفر ا
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أما بخصوص قوارير اإلطفاء  .التى تستجب للشروط المطلوبة لمجابهة حجم العمل المنجز

0T253فقد تم إستصدار إذن بالتزود عدد  0T  0بتاريخT17/10/20150T  لشحن قوارير اإلطفاء

ستعمل اإلدارة على حث المديرين المركزيين و. والموضوعة على ضمة المصالح الديوانية

يد العناية بالفضاءات المخصصة لحفض األرشيف والعمل على إتباع قواعد والجهويين لمز

أما  .تنظمية أخذا بعين اإلعتبار ترقيم الملفات وترميزها لتيسير الوصول إليها عند الحاجة

 :  باالنسبة للمكاتب الديوانية التي وقع ذكرها

 

للديوانة ببن يعتبر مقر المكتب الجهوي :  المكتب الجهوي للديوانة ببن عروس -

عددا كبيرا  نّ أمع العلم و )تصريحا 100000(جدا مقارنة بحجم التصاريح  اعروس ضيق

 .جار وال يمكن إتالفه نظرا لخصوصية المكتب اأرشيف ىبقيبقى محل متابعة أي يمنها 

 

نظرا لخصوصية ملفات األبحاث الديوانية وعدم  : إدارة األبحاث الديوانية -

مدد إستبقاء الوثائق الخصوصية التابعة إلدارة العامة للديوانة قسم إدراجها في جداول 

وأمام هذه الوضعية  .األبحاث الديوانية الذي إقتصر على إتالف دفاتر المتابعة دون سواها

فإن ملفات القضايا تبقى في جميع الحاالت أرشيفا جاريا وال يمكن بأية حال إتالفها أو 

متصرف المساعد في الوثائق الفريق عمل برئاسة  قامت اإلدارة تكوينو .تحويلها

واألرشيف للوقوف على تنظيم أرشيف إدارة األبحاث اتلديوانية وكذالك أرشيف المكتب 

 .  الجهوي للديوانة ببن عروس من حيث الترميز والتصنيف

   

 التصرف في الموارد البشرية -

 

فيما يخص متابعة مآل ملفات اإلطارات المحالين على  - أ
  العطل الوجوبية

 

تمكينهم من العطلة عونا  23أعوان من ضمن  9واصل البعض منهم وعددهم 

الوجوبية مع منحهم امتيازاتهم العينية ولتسوية وضعياتهم تولى السيد وزير المالية تكوين 
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لجنة لدراسة وضعياتهم وتقديم مقترح في شأنهم وهو ما تم فعال حيث تمت تسوية 

 .من تسوية مسارهم المهنيوضعياتهم وتمكينهم 

 

 فيما يخص النقص في الموارد البشرية - ب

 

تم تدارك النقص في الموارد البشرية في بعض الهياكل على غرار إدارة األبحاث 

ومكتب االمتيازات الجبائية والقباضات خالل حركة النقل الموالية بتاريخ إبداء المالحظات 

حتى يمكن لها إنجاز من األعوان ت من العديد كما أننا مازلنا نتابع حاجيات هذه اإلدارا

 .المهام الموكلة إليها

 

 توزيع األعوان بين مختلف اإلدارات - ت

 

ارتأت اإلدارة تطوير  ،لتكريس حلول دائمة وعملية في خصوص توزيع األعوان

منظومة التصرف في الموارد البشرية وهي نقطة وردت بالمخطط االستراتيجي لإلدارة 

، وقد كونت اإلدارة لهذا الغرض فريق عمل بمساعدة 2017إلى سنة  2013 الممتدة من سنة

التدبير التوقعي للموارد البشرية حسب "تقنية من الديوانة الفرنسية إلدخال تقنيات تصرف 

االختصاص : توزيع األعوان حسب مقاييس علمية منها ةيتم بمقتضاه مراعا ".الكفاءات

لمشروع شرعت اإلدارة بإعداد دراسة يتم من خاللها وفي إطار نفس ا. والكفاءة والخبرة

لكل مكتب والمهام المكلف بها كل عون لمعرفة النقائص والقيام بالتعديالت  الحاجيات تحديد

 .الالزمة

 

 التنظيم المالي -

 

هذا المشروع هو من  فإنّ  بخصوص تأّخر بناء مقر اإلدارة العامة للديوانة-   

أنظار وزارة التجهيز بإعتبارها صاحب مشروع مفّوض وذلك على مستوى الدراسة 
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ويقتصر دور اإلدارة العامة للديوانة على خالص كشوفات الحساب بعد . والمتابعة والتنفيذ

 .التأشير عليها من طرف مصالح وزارة التجهيز

 

 رتصرف في التغييرات وتطويبخصوص صفقات إقتناء تكنولوجيا أّسكودا وال -

إدارة الشؤون المالية يقتصر دورها على توفير اإلعتمادات  االنتقائية، فإنّ  منظومته

الضرورية إلنجاز المشاريع ونشر طلبات العروض طبقا لمقتضيات األمر المنظم للصفقات 

رى من مشموالت مصالح أخ فهوأما تحديد الحاجيات  .العمومية وتراتيب البنك العالمي

 .باإلدارة العامة للديوانة

 

  بخصوص عقد صيانة أجهزة التفتيش باألشعة -

 

وهي أجهزة متنقلة تّم . إن قيمة الصيانة جزافي مهما كان موقع تركيز األجهزة

إمكانية تغير موقعها كل ما إقتضت مع إقتناؤها قصد إستغاللها في المعابر الحدودية 

استوجبت كثافة  2011أوت         وخالل الفترة من جويلية إلى . ضرورة العمل ذلك

النشاط بميناء حلق الوادي الشمالي تركيز ثالثة أجهزة لذلك تّمت صيانتها على عين المكان 

رتب عن وقد ت .انتحيث أصبح عدد عمليات الصيانة لهذه األجهزة ستة عوض عن اثن

التحوير في مواقع تركيز الجهزة زيادة في عدد الصيانات الوقائية بعنوان شهري جويلية 

تدخال ولم يقم المزود بطلب الترفيع في ثمن  18تدخال عوضا عن  19إلى  2011وت أو

األخذ  2014ديسمبر  31إلى  2012جانفي  01 وقد تّم عند تجديد عقد الصيانة من. الصفقة

هذه المعطيات وأصبح موضوع الصفقة مرتبط بعدد األجهزة دون تحديد بعين اإلعتبار 

 .أماكن التركيز

 

  صرف اإلعتمادات -

 

ه لم يتّم تنفيذ مشروع تهيئة نسبة مقبولة خاصة وأنّ  % 85تعتبر نسبة إستهالك 

المنفذ المشترك براس جدير نظرا إلنعدام الظروف األمنية المالئمة، وكذلك نتيجة لعدم 
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سيارة رباعية الدفع بعد أن تّم نشر طلب عروض في الغرض وتّم إعالنه غير  84إقتناء 

 .رهمثمر وإعادة نش

 نظام المعلومات -

 

في إطار تنفيذ استراتيجية تعصير الديوانة الذي تقرر خالل المجلس الوزاري 

، تم إحداث لجنة قيادة على مستوى اإلدارة 2015سبتمبر  7         المضيق المنعقد بتاريخ

ولجان فرعية لتجسيم ) 2015أكتوبر  05بتاريخ  0708379مذكرة عدد (العامة للديوانة 

المحاور الرئيسية لتعصير الديوانة ومن بينها إحداث اللجنة الفرعية إلرساء منظومة 

تمد لجنة القيادة بمشروع  معلوماتية جديدة للديوانة، وقد انطلقت أشغال هذه اللجنة  على أن

العناصر المرجعية إلرساء نظام معلوماتي جديد للديوانة خالل النصف األول من شهر 

  .2015نوفمبر 

 

ّم إعادة النظر في تنظيم وتسيير إدارة اإلحصائيات واإلعالمية من خالل الفصل وت

بين وظائف التطوير وإدارة قاعدة البيانات، وذلك بتعيين إطارين ساميين من مركز 

في ما يتعلق " سند"اإلعالمية لوزارة المالية برتبة مهندس عام لإلشراف على منظومة 

مكلف باإلشراف على قواعد البيانات واألنظمة  بتطوير البرمجيات وصيانتها وآخر

مراسلة (وبذلك تم الفصل بين الجمع في الوظائف المتنافرة ". سند"األساسية لمنظومة 

 ).2015جانفي  26بتاريخ  17مركز اإلعالمية لوزارة المالية عدد 

 

تم إحداث لجنة صلب وزارة المالية تشرف عليها شركة شبكة تونس للتجارة و

مهمتها مراجعة النصوص القانونية التي لها عالقة باإلمضاء والدفع اإللكتروني لتطوير 

اإلجراءات الديوانية، وقد انطلقت أشغال هذه اللجنة على أن تقدم مشروعا متكامال خالل 

 .2015شهر ديسمبر 

 

فاقية المبرمة بين اإلدارة العامة للديوانة وشركة شبكة تونس للتجارة تعتبر االتو

، بينما تطورت عمليات تبادل المعطيات بين 2001سنة في ها أبرمت غير محينة باعتبار أنّ 
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النظامين ليشمل إجراءات ديوانية  جديدة لم يتم التنصيص عليها باالتفاقية، إالّ أنه على 

 2015مارس                التي انطلق العمل بها خالل شهر  غرار السندات مضمونة الدفع

 .تم إمضاء اتفاقية تبادل في شأنها و هذا ما يدعونا إلى مراجعة االتفاقية األولى

 

تّم إحداث لجنة مشتركة بين اإلدارة العامة للديوانة واإلدارة العامة لالستخالص و

ومنظومة " سند"ول المناسبة لربط منظومة ومركز اإلعالمية لوزارة المالية قصد إيجاد الحل

، إالّ أن أعمال هذه اللجنة لم تحقق أي تقدم في الموضوع، كما طلبت اإلدارة العامة "رفيق"

للديوانة من مركز اإلعالمية لوزارة المالية تمكين قباض الديوانة من النفاذ إلى منظومة 

أّما تطبيقة التصرف في المحجوز وتطبيقة  .هذا العمل لم يتم إنجازه إلى اآلن نّ أإالّ " رفيق"

الحجز المؤقت فقد تم تحيينهما على إثر مالحظات هيئة الرقابة العامة للمالية، وينكب اآلن 

أّما تطبيقة التصرف في المحجوز وتطبيقة  .فريق التطوير على إعداد البرمجيات الجديدة

قابة العامة للمالية، وينكب اآلن الحجز المؤقت فقد تم تحيينهما على إثر مالحظات هيئة الر

 .فريق التطوير على إعداد البرمجيات الجديدة

 

كل هذه اإلخالالت سيتم تجاوزها خالل تطوير النظام المعلوماتي الجديد، أماّ 

بالنسبة للحاالت االستثنائية لتمكين المتعاملين االقتصاديين من تصفية تصاريح التوريد حتى 

فع اليد فإنه يتم معالجة هذه الملفات حالة بحالة بالتنسيق بين يتمكنوا من الحصول على ر

أما التطبيقة المتعلقة . مكتب الديوانة وإدارة النظم الديوانية وإدارة اإلحصائيات واإلعالمية

، ولم يتم اإلشارة إليها "سند"بإيداعات لضمان الحقوق فهي مستقلة منذ بداية العمل بمنظومة 

بالعمليات الديوانية ذات العالقة حتى يتم آليا تصفيتها ومتابعتها من من قبل القباض لربطها 

رت قواعد وهذا التطوير ممكن إذا توفّ . طرف قباض الديوانة حتى ال تفوت اآلجال القانونية

 .العمل واإلجراءات المتبعة طبقا للنصوص القانونية

 

دائرة  المدَونة بتقرير المالحظات بعين اإلعتبار كلّ  العامة للديوانة اإلدارة وستأخذ
 .الوسائل ىكل النقائص واإلخالالت بشت يوستعمل على تالف المحاسبات
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  صندوق اـ��وض باملسكن ـفائدة اجراء 

 

2T بموجب القانون عدد ) �� ما ي�� الصندوق (أحدث صندوق ال��وض باملسكن لفائدة اجراء
 حساب خاّص وهو  كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 1977أوت  3خ �� املؤّر  1977لسنة  54

�ندرج إحداثه عمن اليات و . الدفع ملصار�فهاذن بامل�لف بالتجه�� واس�ان 2Tيتو�� الوز�ر ا�خز�نة �� 
 و�مّول الصندوق من املساهمات ال�ي تحمل ع�� �اهل �ّل 2T. ال�ي ��دف إ�� ال��وض بالسكن اجتما��

 . القروض والفوائض استخالصمباشر بالبالد التو�سية ومن املبالغ املتأتية من  مؤجر عمومي أو خاّص 

 

2Tفاقية إسناد قروض ع�� موارد الصندوق �� إطار اتّ ) �� ما ي�� البنك(بنك اس�ان  وّ��و�ت
 �سبقةتخصيص  ع�� هذه اّتفاقية ونّصت. 1990جانفي  2الوزارة امل�ّلفة باملالية بتار�خ  معم��مة 
. ا حسب �سق إسناد القروضهتجديد يتّم  البنك �عنوان التصّرف �� الصندوق لفائدة  د.م 5 بقيمة

  .ندة واملستخلصة من قروض الصندوق املبالغ املسع��  تصرفع�� توظيف عمولة  نّصتكما 

 

2T 1الفو�رولوس املحدود واملتوسط و�� اجراء من ذوي الدخلإ�� الصندوق و�سند قروض 0T2TP0F

(1)
P0T2T 

2والفو�رولوس  0T2TP1F

(2)
P0T2T  3والفو�رولوس 0T2TP2F

(3)
P0T2T للسك�ى باالنفراد أو  ل�حصول ع�� ملكية عقار معّد  وذلك

حوا��  2T20132T سنة وقد بلغ عدد اجراء املنتم�ن إ�� هذه الشرائح �� موّ��2T .سرة�شروط ميّ 2Tو باالش��اك
2T1.047 2T��0ألف أجT2TP3F

(4)
P0T2T. 

 

خ �� املؤّر  1977لسنة  965عدد تّم تنقيح امر  ،ل الصندوق مجاالت تدّخ  تدعيمو�� إطار 
ة مناسبات �� اتجاه توسيع قاعدة �� عّد ق بتطبيق القانون سالف الذكر املتعلّ و  1977نوفم��  24

�لفة القروض املسندة وكذلك ال��فيع �� أسقف أثمان املساكن ال�ي يتّم  ��املنتفع�ن والتخفيض 
 .تمو�لها ع�� هذه الية

 

د .م 481,022م��ا  د.م 618,365ما قيمته  2013و�لغت موارد الصندوق �� مو�� سنة 
د �� مو�� .م 34,199�عنوان فوائض منقولة من التصّرف الّسابق علما بأّن هذه الفوائض �انت بمبلغ 

وساهم �� ارتفاع حجم الفوائض عدم إنجاز نفقات ع�� موارد الصندوق خالل سنوات . 2008سنة 
 .2013و 2012و 2011

                                                           

 
(1)

دينار حسب امر عدد  293و�بلغ اجر اد�ى امليي املضمون بمبلغ  مّرة واحدة اجر اد�ى امليي املضمون ومّرت�ن ونصف هذا اجر ي��اوح مبلغه ب�ن  
 .واملتعّلق بضبط اجر اد�ى املضمون ملختلف املهن �� القطاعات غ�� الفالحية ا�خاععة ملجلة الشغل 2011جوان  9املؤّرخ ��  2011لسنة  679
(2)

 .الث مّرات هذا اجرمّرت�ن اجر اد�ى امليي املضمون وثي��اوح مبلغه ب�ن   
(3)

 . ب�ن ثالث مّرات اجر اد�ى امليي املضمون وأرعع مّرات ونصف هذا اجري��اوح مبلغه   
(4)

 .حسب املعطيات املستقاة من الصندوق الوط�ي للضمان اجتما�� والصندوق الوط�ي للتقاعد وا�حيطة اجتماعية  
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من قبل ال�جنة املصادق ع�� أثما��ا لة عن طر�ق الصندوق و املموّ و�لغ عدد املساكن 
ما جملته  2013-2009فة باإلس�ان خالل الف��ة استشار�ة للبعث العقاري املحدثة لدى الوزارة امل�لّ 

و�لغ حجم . من جملة املساكن املنجزة �� إطار البعث العقاري  % 6,76أي ما يمّثل �سبة  مسكنا 3628
0TP4Fد.م 89,045ما قيمته ع�� موارد الصندوق خالل نفس الف��ة  إسنادها القروض ال�ي تّم 

(1)
P0T. 

 

الهيا�ل توّفق قصد الوقوف ع�� مدى رقابية ع�� الصندوق  مهّمةت الدائرة إنجاز وتولّ 
املحدود لة �� إعانة اجراء من ذوي الدخل واملتمثّ  لهتحقيق اهداف املرسومة عنية بتدخالته �� امل

 مختلف 2013-2009ال�ي غّطت الف��ة ة املهّم  هذه شملتو .  ع�� امتالك مسكن الئق واملتوّسط
 و�نك اس�ان والوزارة امل�لفة باملاليةاإلس�ان ب امل�لفةوزارة ال م��م خاّصة �شاطه�� املتدّخل�ن 

وشركة  والشركة الوطنية العقار�ة للبالد التو�سية سواء ع�� املستوى املركزي أو ع�� املستوى ا�جهوي 
توزيع و بمختلف املعني�ن �� هذا اطار تنظيم لقاءات  الدائرةت تولّ وقد  .ال��وض باملساكن اجتماعية

ا�جمعية املهنية للبعث العقاري والبناء وغرفة استبيانات ع�� ممّث�� قطاع البعث العقاري بما �� ذلك 
 .الباعث�ن العقار��ن

 

 تنفيذ م��انيته�ب��مجة تدخالت الصندوق و وخلصت هذه املهّمة إ�� مالحظات �عّلقت أساسا 
كما . بمنظومة إنتاج املساكن املمولة عن طر�ق الصندوق ق و�الدور الرقاعي والتأط��ي للوزارة فيما يتعلّ 

 .املسندة ع�� مواردهالقروض  التصرف ��إخالالت شابت  أبرزت

 

                             دائرة املحاسبات �انت قد تولت عمن أعمالها الرقابية  وتجدر اشارة إ�� أّن 

وقد تّم �� هذا  .صندوق اللة عن طر�ق ة شملت املساكن اجتماعية املموّ إنجاز مهّم  2003-2002لسنة 
م �� �لفة عناصر إنتاج املساكن اجتماعية التحّك بأساسا  قت�علّ اطار إصدار جملة من التوصيات 

 . خاصة م��ا اعباء ذات الصبغة العقار�ة واملالية

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .حاسبة لدى بنك اس�انحسب املعطيات املستقاة من إدارة امل  
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 أبرز املالحظات

 

�عّلقت النقائص ال�ي تّم الوقوف عل��ا بمحدودية هذه املنظومة �� ال��وض بالسكن 
للغرض وهو ما يتطّلب إعادة  سنو�اأهّمية املبالغ املالية املرصودة اجتما�� لفائدة اجراء وذلك رغم 

 .املنظومةهذه ��  �نتدخلمختلف امل أدوارالنظر �� اليات املعتمدة و�� 

 

 : �� ما ي�� بخصوص هذه املهمة الرقابية استنتاجات والتوصيات ل أهّم تتمثّ و 

 

- 0Bاملنظومة  اـتنسيق ب�ن املتدخل�نو س��اتي�� ا تخطيط ااـ �� 

 

صندوق الإس��اتيجية تخص تدخالت إ�� فة باإلس�ان امل�لّ ال��ام  القطاعية للوزارة  تفتقر 
 بنشاطختلف الهيا�ل املعنية ععف التنسيق ب�ن مساهم و . ة للسكنعمن اس��اتيجية العاّم 

 . ها ومتا�ع��اوتنفيذاملشاريع برمجة التصرف فيه من حيث  �� ا�حّد من نجاعةالصندوق 

 

صندوق ع�� وعع الوتو�ىي الدائرة �� هذا ا�خصوص بالعمل ع�� إح�ام التصرف �� 
إس��اتيجية �ستند إ�� برام  عمل سنو�ة وإ�� أهداف كمية مضبوطة تنصهر عمن اس��اتيجيات 

ووعع اليات املالئمة  إل��مباملهام املو�ولة  و�تطلب ذلك خاصة تقيد �ل املتدخل�ن. الوطنية للسكن
 .فيما بي��م للتنسيق

 

- 1B املخصصة ـلصندوق  اعتماداتاس��الك 

 

من سنة الفوائض  ارتفاع عتمادات املرصودة للصندوق ععف �سبة اس��الك ا  ترّتب عن
مثل  املرات�� عديد الدولة ��انية ممن علما بأنه تّم اقتطاع مبالغ من أرصدته لفائدة بنود  إ�� أخرى 

د من موارده .م 500حيث تّم خصم مبلغ  2013�� إطار قانون املالية التكمي�� لسنة  ال�ي حصلت
 .لفائدة العنوان اول للم��انية
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الصندوق وإ��  تدخالتوتدعو الدائرة �� هذا اطار إ�� إح�ام عبط التقديرات �عنوان 
وذلك ع�� اعتماد مقار�ة تضمن �شر�ك جميع  �عنوانهالعمل ع�� حسن استغالل املوارد املتوفرة 

 .ن وا�خواصو ن العموميو ن العقار�و اطراف املعنية باملجال وخاصة م��م الباعث

  

 توظيف موارد اـصندوق  -

 

 شملت نفقات الصندوق فئات اجتماعية من غ�� اجراء املس��دف�ن بتدخالته حيث تّم 
دة بالنصوص املنظمة لتمو�ل عمليات خصوصية ال تندرج عمن املجاالت املحّد  قروضإسناد 

 .لتدخالته

  

املتوسط املحدود و وقصد عمان توجيه تدخالت الصندوق حصرا لسجراء من ذوي الدخل 
ال  نفقاتجه العمل ع�� تفادي استعمال الصندوق كحساب مدخرات يتم ال�جوء إليه لتغطية يتّ 

 . �شمل الفئة املس��دفة من إحداثه

 

 املساكن تأط�� منظومة إنتاج -

  

 .عن طر�ق الصندوق دعم إنتاج املساكن املمولة  �� مجالاجراءات املتخذة يتّم إح�ام لم 

 �سبة 2013-2009 الف��ةمعدل املساكن اجتماعية املمولة �� إطاره خالل  ونتيجة لذلك، لم يتجاوز 

كما �ش�و املنظومة نقائص شابت التعر�ف . املساكن املنجزة �� القطاع املنظمجملة من  % 1,5
من عدد  % 50�سبة ار املنظومة ــــاوز بيع املساكن املنجزة �� إطــتجياكن و�سو�قها حيث لم ــباملس

 .خالل نفس الف��ةاملساكن املنجزة 

 

�عز�ز الدور التأط��ي للهيا�ل العمومية املعنية بتدخالته وتوف�� املساندة  العمل ع�� و�نب��
الالزمة للباعث�ن العقار��ن العمومي�ن قصد مواصلة تأم�ن الدور اجتما�� املو�ول لهم �� هذا املجال 

 .وإقرار ا�حوافز ال�ي من شأ��ا أن تدعم إقبال ا�خواص ع�� إنتاج هذا الصنف من املساكن

 

 ـة عن طر�ق اـصندوق إنتاج املساكن املموّ �لفة  -

 

بالتحكم �� �لفة املساكن املنجزة وخاصة م��ا �لفة مواد �� هذا املجال خالالت قت ا �علّ 
 ��كما �ش�و املنظومة نقصا . �� أسعارها خالل السنوات اخ��ة ارتفاعا مطرداالبناء ال�ي شهدت 

إجراءات إعداد أمثلة الذي شاب بطء ال وساهم. �لفة ارا�ىي الصا�حة للبناءلالدور التعدي�� للدولة 
 . العمومي�ن الباعث�ن العقار��نمن نجاعة تدخالت الدولة ملساندة  �� ا�حّد ومراجع��ا  ال��يئة العمرانية



477 

 

 

 

�لفة املساكن وذلك  م �� �سق نموّ د الدائرة �� هذا ا�خصوص ع�� ا�حاجة إ�� التحّك وتؤّك 
ع�� تأم�ن الدور التعدي�� للدولة خاصة �� ما يتعلق بأسعار ارا�ىي املعّدة للبناء عمانا لديمومة إنتاج 

  .هذا الصنف من املساكن

 

ة  -  بخصوص اـتصرف �� اـصندوق  ع�� اـبنكاـ��امات املحمـو

 

وزارة املالية خاصة �� ما م البنك ببنود اتفاقية التصرف �� الصندوق امل��مة مع يل��  لم
 . وكذلك بتدقيق وععيته املالية اته�توقيف حساببتحو�ل مستحقات الصندوق �� اجال و ق يتعلّ 

 

متا�عة �افة التدفقات املالية للصندوق من  من إح�امالتصرف ع�� هذا النحو  نال يمّك و 
متا�عة عمليات إعادة تمو�ل إح�ام تحديد رصيده بصفة حينية، كما ال يمّكن من من قبض أو صرف و 

 .الصندوق عند اقتضاء

 

د بالنصوص املنظمة للتصرف املا�� د الدائرة �� هذا الصدد ع�� عرورة التقيّ وتؤّك 
 .وع�� تحس�ن آليات املتا�عة والتقييم واستعماالته هتفعيل الرقابة ع�� مواردللصندوق وع�� 

 

�شروط اسناد  �� �عض ا�حاالتالصندوق ع�� موارد قروض  إسناد البنك عند و�ل��م
. م�وناتهاحتساب باح��ام اسقف املنصوص عل��ا بخصوص اجر اد�ى املضمون و  املتعّلقة خاّصة

متطلبات الش�لية ا�جوهر�ة وثائق ال �ستجيب لل ��إعند البت �� ملفات القروض  واستند البنك أحيانا
 . غ�� مستحق��اإ�� من شأنه أن يؤدي إ�� إسناد قروض  وهو ما

 

بما يكرس  د بالنصوص القانونية وال��تيبية ال�ي تضبط شروط إسناد القروضالتقيّ  و�تعّ�ن
 . املساواة وت�افؤ الفرص لالنتفاع بتدخالت الصندوق 

 

 استخالص مستحقات اـصندوق  -

 

        بلغت جملة القروض غ�� املستخلصة �عنوان اصل والفوائد التعاقدية ما قيمته

و�اعتبار جملة متخلدات الصندوق ع�� القروض املسندة منذ  .2013د �� مو�� سنة .م 74,149
 . 2013-2009خالل الف��ة  % 45ستخالص حوا�� �سبة ا  بلغت ،إحداثه

 

سواء �� مرحلة ما قبل الن�اعات أو �� مرحلة نقائص متا�عة مستحقات الصندوق �ش�و و 
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��جيل رهن العقار لفائدة البنك بما �� عديد ا�حاالت ال يتم و . الن�اعات لدى العديد من فروع البنك
 . ي إ�� احتمال بيع العقار من طرف املنتفع قبل خالص القرضمن شأنه أن يؤدّ 

 

تدعو الدائرة إ��  قديمة،استخالص القروض وخاّصة م��ا املتعّلقة بف��ات  إح�ام��دف و 
التنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن إليجاد ا�حلول العملية لتطه�� وععية ا�حسابات وتصفية  مز�د

  .تفعيل النصوص الصادرة �� الغرض دات وإ��املتخلّ 
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I-  وتنفيذهابرمجة تدخالت اـصندوق 

 

عن طر�ق منه ل املموّ و تكت�ىي مرحلة التخطيط وال��مجة �� مجال السكن اجتما�� عموما 
من حيث توف�� السكن الالئق لذوي  لهاملو�ول  اجتما�� الصندوق أهمية بالغة وذلك بالنظر إ�� الدور 

 .د املتدخل�ن �� املنظومةسنو�ا وكذلك إ�� �عّد له رة املوارد املتوفّ أهمية إ�� خصوصا الدخل املحدود و 

وتّم �� هذا ا�خصوص الوقوف ع�� نقائص �عّلقت ب��مجة تدخالت الصندوق و�ضبط م��انيته 
 . وتنفيذها ومتا�ع��ا

 

 برمجة تدخالت اـصندوق  - أ

 

0TP5Fينّص امر املنظم لوزارة التجه�� واس�ان

(1)
P0T  ت�ّلف ادارة العامة لدس�ان "ع�� أن

 الوطنيةر ومراقبة وتنفيذ السياسة ها امر بتصوّ بالتنسيق مع ا�جماعات املحلية و�ل الهيا�ل ال�ي ��ّم 
 1990د�سم��  19خ �� املؤّر  1990لسنة  2165امر عدد عبط و . "...�� ميدان تطو�ر السكن ا�جديد 
�� توزيع صندوق الق بتدخالت لة �� ما يتعلّ للبعث العقاري واملتمثّ مشموالت ال�جنة استشار�ة 

بيع هذه املصادقة ع�� أثمان  و��ب�ن مختلف الباعث�ن العقار��ن  املمولة عن طر�قهحصص املساكن 
 .املساكن

 

تدخالت الصندوق عمن لن ال��ام  القطاعية للوزارة إس��اتيجية عدم تضّم  نه تب�ّ غ�� أنّ 
 قيامن عدم كما تب�ّ  .السكن اجتما�� مجال ��ه تة للسكن وذلك رغم أهمية تدخالاس��اتيجية العاّم 

. بإقليم تو�س الك��ى و�قية الواليات ألغراض السكن اجتما�� واقتصادي أراض بت�خيص الوزارة

0TP6Fدراسةبال املضمنةالتوصيات  تفعيل لم يتّم و 

(2)
P0T  دف النظر �� �بطلب من الوزارة  إعدادها ال�ي تّم�

 قة �� ما يتعلّ السبل الكفيلة بالضغط ع�� �لفة املساكن اقتصادية واجتماعية وذلك خاّص 
 .بت�خيص الرصيد العقاري 

 

تدعو الدائرة إ�� تدخالت الصندوق، ل عبط اس��اتيجيةهذه املرحلة ��  أهميةونظرا إ�� 
ل عن وذلك قصد تطو�ر منظومة السكن اجتما�� املموّ  هذا املجال��  الواردة توصياتالتفعيل 

  .طر�ق الصندوق 

 

الدراسة اس��اتيجية حول آفاق تطور قطاع السكن شهد إنجاز  ،و�اإلعافة إ�� ذلك
حيث لم يتّم �شر التوصيات اولية لعملية الت�خيص ال�ي قامت ��ا تأخ��ا  2010منذ سنة  امل��مجة

                                                           
(1)

 .ق بتنظيم وزارة التجه�� واس�اناملتعلّ  1988جو�لية  22املؤّرخ ��  1988لسنة  1413امر عدد   
(2)

 .2005دراسة قام  ��ا مكتب دراسات مختّص �� سنة   
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إح�ام  عدميؤدي إ�� من شأن هذا التأخ�� أن و . 2014سبتم��  6الوزارة �� مجال السكن إال بتار�خ 
املتوسط حول القص�� و بلورة خطة عمل ع�� املدى عموما وأن يحول دون  برمجة املشاريع السكنية

 .ل عن طر�ق الصندوق املموّ  السكن اجتما��

 

وأفادت وزارة التجه�� واس�ان وال��يئة ال��ابّية عمن إجاب��ا بأّنه تّم ت�ليف ثّلة من ا�خ��اء 
عنية بإعداد دراسة محور�ة حول تمو�ل �� إطار خطة العمل املق��حة لتنفيذ الدراسة اس��اتيجية امل

السكن ومن عم��ا منظومة الفو�رولوس وأنه سيقع العمل ع�� تطو�ر آليات التصّرف �� موارد 
كما �ع��م الوزارة إحداث هي�ل �ع�ى . الصندوق بما يمّكن من عمان التنسيق املطلوب لتدخالته

وتقديم املق��حات املستقبلية �� ما يتعّلق  ب��مجة وتنسيق ومتا�عة برام  الصندوق وتقييم تتدخالته
 .ب��نام  تدخالته

 

فة باإلس�ان معطيات بخصوص حجم الفئة الوزارة امل�لّ  ر لم توفّ ، ومن جهة أخرى 
وذلك قصد مقار���ا مع عدد  ا�خاّص و  �ن العام�� القطاع املس��دفة بتدخالت الصندوق من أجراء

 .بما يمّكن من تقييم مدى تلبية حاجيات هذه الفئة تمو�لها ع�� موارد الصندوق  املساكن ال�ي تّم 

 

حيث تّم ف �� الصندوق فة باإلس�ان �ع�ى بالتصرّ غياب هي�ل صلب الوزارة امل�لّ  لوحظكما 
قدرة الوزارة ع��  من وهو ما يحّد  للقيام ��ذه املهّمةت�ليف إطار باإلدارة العاّمة لدس�ان اقتصار ع�� 

ومن  .الصندوق من حيث ال��مجة والتنسيق واشراف واملتا�عةتدخالت  ع�� املرجوة نجاعةال إعفاء
0TP7F 1977لسنة  965األمر عدد باملنصوص عليه تفعيل املجلس مراجعة اطار القانو�ي وال��تي�ي و شأن 

(1)
P0T P

 

P برمجة  إح�ام �ساعد ع��أن عبط برنام  استعمال موارد الصندوق  وامل�ّلف بإبداء الرأي حول
  .د املتدخل�ن �� املنظومةتدخالت الصندوق وذلك بالنظر إ�� �عّد 

 

 اـصندوق  تقديرات موارد ونفقات ضبط - ب
 

عملياته قة بتدخالت الصندوق و�تنظيم الهيا�ل املتدخلة �� تنفيذ لنصوص املتعلّ لخالفا 
ال �ستند حجم تدخالته عبط  ن أّن تب�ّ  فقدباإلس�ان و�املالية  فت�نامل�لّ  الوزارت�نة م��ا وخاصّ املالية 

مسبقا مع ا�جهات املعنية بل يتّم تحديدها �� عوء اعتمادات  يتّم تحديدهاإ�� أهداف كمية سنو�ة 
ة لفائدة و���ز ا�جدول التا�� تطّور اعتمادات املرصود. السابقة اس��الكها خالل السنوات ال�ي تّم 

 : الصندوق وكذلك املوارد والنفقات املنجزة خالل الف��ة محّل الرقابة 

 

 

                                                           
(1)

املتعّلق بإحداث صندوق ال��وض باملسكن لفائدة  1977أوت  3املؤّرخ ��  1977لسنة  54واملتعّلق بتطبيق القانون عدد  1977نوفم��  24املؤّرخ ��   
 .اجراء
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نجازات املتعّلقة بموارد وا  تقديراتالة ب�ن من ا�جدول أعاله وجود فوارق هاّم  يّت�ح
قة لم توفر ما يفيد متا�ع��ا للمعطيات املتعلّ فة باإلس�ان رة امل�لّ الوزا علما بأّن  ونفقات الصندوق 

  .بموارد الصندوق 

 

وتدعو الدائرة �� هذا اطار إ�� إح�ام عبط التقديرات �عنوان موارد الصندوق ومتا�عة  
بالنظر إ�� املرونة ال�ي  خاّصةتدخالته حسن تنفيذ ومتا�عة ة به بما يمّكن من املعطيات املالية ا�خاصّ 

عديل حجم أعفاها القانون اسا�ىي للم��انية ع�� التصرف �� هذا الصنف من ا�حسابات من حيث �
 . النفقات �� حدود املوارد املتوفرة �عنوانه

 

وأفادت الوزارة �� هذا ا�خصوص بأ��ا ستعمل ع�� تنويع مجاالت تدخل الصندوق وذلك 
 . تفاديا لضعف اس��الك موارده

 

من فوائض الصندوق إ�� م��انية  مبالغه تّم �� عديد املناسبات تحو�ل وتجدر اشارة إ�� أنّ 
من الصندوق د .م 500و د.م 60 �مبل� تحو�له تّم و�ذكر �� هذا املجال أنّ . صناديق أخرى  إ��أو الدولة 

وم��انية الدولة وذلك بموجب لفائدة ع�� التوا�� الصندوق الوط�ي لتحس�ن السكن  3201�عنوان سنة 
القانون و  2013بقانون املالية لسنة واملتعّلق  2012 د�سم�� 29املؤّرخ ��  2012لسنة  27عدد القانون 

كما تّم . 2013بقانون املالّية التكمي�� لسنة املتعّلق و  2013د�سم��  23 املؤّرخ �� 2013لسنة  51عدد 
لسنة  1القانون عدد  بموجبوذلك  املذ�ور لفائدة الصندوق  2201د �عنوان سنة .م 60مبلغ  تحو�ل
 .2012 لسنة التكمي��بقانون املالية  قواملتعلّ  2012ماي  16��  خاملؤّر  2012

 

توفر لدى الوزارة معطيات حول ال��نام  السنوي تول�ن  ،أّما بخصوص تقدير النفقات
 يصعب توف�� معطيات حول  هللباعث�ن العقار��ن العمومي�ن بخصوص إنتاج املساكن اجتماعية فإنّ 

من  % 65 �سبة حّصتهتمّثل والذي  نجازها من قبل القطاع ا�خاّص عدد املساكن املتوّقع إتحديد 
 . تقدير اعتمادات بصفة دقيقةوال �ساعد هذه الوععية ع�� . دد ا�جم�� للمساكن املنجزة سنو�االع

 د.م
 2013 2012 2011 2010 2009 اـبند

 20,000 25,000 32,000 66,000 39,000 تقديرات املوارد واـنفقات

618,365P 481,022 396,694 302,836 183,840 املوارد املحّصلة

)1( 

 481,022 356,698 236,840 144,889 34,199 املنقولة من التصّرف الّسابقم��ا الفوائض 

P 66,000 38,961 املصار�ف
)2(

 0,000 0,000 0,000 

 .د تّم خصمه لفائدة العنوان اّول مل��انية الدولة.م 500باعتبار مبلغ  )1(

   .2010د�سم��  31تّم ال��فيع �� مقابيض ومصار�ف الصندوق بمقت�ىى قرار وز�ر املالية املؤرخ ��  )2(

 ا�حساب اـعاّم ـلسنة املاـّية : املرجع
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يمكن معيارا أو مرجعا  توّفر ال املساكن أثمان مرحلة املصادقة ع��  وتجدر اشارة إ�� أّن 
�� عبط تقديرات نفقات الصندوق وذلك لعدم إلزام الباعث العقاري ببيع املساكن  استناد إليه

ت ذلك من خالل وجود فوارق ب�ن عدد املساكن ال�ي تّم  �حو�تّ . � إطار منظومة الفو�رولوسحصرا �
بيعها  املصادقة ع�� أثما��ا �� مستوى ال�جنة استشار�ة للبعث العقاري وعدد املساكن ال�ي تّم 

   .2013-2009م��ا بالنسبة للف��ة  % 50 ال�ي لم تتجاوز و  �ل من الصندوق بتمو 

  

�� القطاع السيما غرفة الباعث�ن العقار��ن ب هذا الوعع مز�د التنسيق مع ممثّ و�تطلّ 
التا�عة لدتحاد التو��ىي للصناعة والتجارة وا�جمعية املهنية للباعث�ن العقار��ن قصد عبط 

أن هذه ة عة خاصّ النفقات املتوقّ حجم  حصر تا�� و�ال املزمع إنتاجها املساكنالتقديرات بخصوص 
لة �� ال�جنة استشار�ة للبعث العقاري ال�ي تتو�� النظر �� املسائل ذات العالقة بتنظيم الهيا�ل ممثّ 

 .املهنة و�شاطها

 

 اـصندوق  تدخالتتنفيذ  - ت

 

 تنقائص �عّلقالوقوف ع��  الصندوق من تدخالتقة بتنفيذ نب املتعلّ ان النظر �� ا�جو مّك 
أصل وفوائد القروض استخالص �عنوان  لصندوق إ�� ااملبالغ الراجعة  خاّصة م��ابتحصيل املوارد 

 . و�إنجاز النفقات املمنوحة

 

  تحصيل املوارد -1

 

 مؤجر عمومي أو خاّص  تتأ�ى موارد الصندوق من املساهمة السنو�ة املستوجبة ع�� �ّل 
املبلغ ا�جم�� للمرتبات  من % 1بنسبة  ا�خواّص  مباشر بالبالد التو�سية باستنناء املستغل�ن الفالحي�ن

00TPوا�جرايات واجور واملنح بما �� ذلك امتيازات العينية

(1)
8FPT . املستخلصة من املبالغ موارده كما تتأ�ى

بقرابة القطاع ا�خاص يساهم و  .قة ��ا�سديد القروض املمنوحة ع�� موارده والفوائض املتعلّ  �عنوان
 .الثلث�ن �� �عبئة املوارد ا�جبائية للصندوق 

 

 امل�ّجلة قت النقائص�علّ  )اصل والفوائد(استخالص القروض  مداخيل ع�� مستوى و 
�مدى تقيد البنك باالل��امات لدى مختلف املتدخل�ن و  ا�خصوصباختالف املعطيات املتوفرة ��ذا 

                                                           
(1)

 .1989املتعّلق بقانون املالية لسنة  1988د�سم��  31املؤرخ ��  1988لسنة  145من القانون عدد  35الفصل   
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00TPوزارة املاليةمع فاقية امل��مة اتّ املحمولة عليه �� إطار 

(2)
9FPT . تب�ن من خالل مقار�ة املعطيات املتوفرة فقد

ات ستخالصا وجود فوارق بخصوص حجم  نة بحسابات أم�ن املال العامّ بنك مع تلك املضّم اللدى 
 .��ذا العنوان

 

 اتأخ��  �عنوان استخالص القروض مستحقات الصندوق  تحو�ل شهد ،ومن ناحية أخرى 
        والبالغ جديد من اتفاقية 10 التار�خ اق�ىى املنصوص عليه بالفصلب قارنةميوما  79وصل إ�� 

اتفاقية اجل اق�ىى لتحو�ل عبطت ول�ن  .الثالثية املعنية با�حساب تار�خ ��ايةيوما من  40
�� صورة عدم اح��ام اجال اّتخاذها ن ن اجراءات ال�ي يتع�ّ �ا لم تتضّم مستحقات الصندوق فإ�ّ 

 .ه بالعمل ع�� تال�� هذا التأخ��بنك �� ردّ الد و�عهّ . املنصوص عل��ا

 

ت ع�� عرورة الصادرة عن البنك ال�ي نصّ  2009لسنة  1للمذكرة الداخلية عدد  وخالفا
املذ�ور فتح ا�حساب البنك  يتوّل لم ة به، العمليات ا�خاصّ  �ّل بالصندوق يتضمن  فتح حساب خاّص 

من  % 10 حوا�� أّن ب أفاد البنكو  .��ذا ا�حسابللبنك التسبقة املسندة  إدراجيتّم  ولم 2014سنة  �� إالّ 
متا�عة العمليات  يحول دون ما وهو  ا�حسابهذا خارج  تتّم  مازالت العمليات ا�خاصة بالصندوق 
 .تحو�لها لفائدة الدولة ك ال�ي تّم إيداعها وتل ا�جار�ة عليه واموال ال�ي تّم 

 

و�تدقيق  ر ما يفيد قيام البنك بتوقيف ا�حساب املذ�ور ��اية �ل ثالثيةعدم توفّ  تبّ�ن كما
واملذكرات من اتفاقية امل��مة �� الغرض  9عليه الفصل  وذلك خالفا ملا نّص وععيته املالية 

متا�عة �افة التدفقات املالية إح�ام ف ع�� هذا النحو إ�� عدم القدرة ع�� ي التصرّ و�ؤدّ . الداخلية
كما ال يمّكن من متا�عة عمليات  ،ة وتحديد رصيده بصفة حينيةدقّ  صرف ب�ّل  وأللصندوق من قبض 

 . إعادة تمو�ل الصندوق عند اقتضاء

 

الواجبات  �� اتجاه توعيح ةهذه اّتفاقيوتدعو الدائرة �� هذا اطار إ�� عرورة مراجعة 
د بالنصوص املنظمة للتصرف املا�� للصندوق وع�� د ع�� عرورة التقيّ تؤّك كما . ّل جهةاملحمولة ع�� �

وأفاد  .لصندوق لالعمليات املالية ع��  الشمولية والشفافيةتفعيل مضمون املذكرات الداخلية إلعفاء 
مراسلة وزار�ي املالية والتجه�� واس�ان وال��يئة  2015جوان  4البنك عمن إجابته بأنه تو�� بتار�خ 

 . ال��ابية قصد مراجعة اّتفاقية

 

إرسالها من  نة بالوثائق ال�ي يتّم ��جيل تباين ب�ن املعطيات املضّم  تّم  ،وع�� صعيد آخر
�� للبنك  من املنظومة اعالمية املستخرجةإ�� وزارة املالية وتلك  قبل إدارة املحاسبة وا�جباية بالبنك

                                                           
(2)

 .ف �� الصندوق واملتعّلقة بالتصر  1990جانفي  2اتفاقية امل��مة ب�ن بنك اس�ان ووزارة املالية بتار�خ   
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عمليات بإدراج ر ذلك و�فّس . حساب املستخلصة �عنوان التصفية ل�ّل  املبالغبة خاصّ ق ما يتعلّ 
الرقابة  بلغ هذا الفارق خالل الف��ة محّل قد و . اعالميةاستخالص با�حسابية دون تضمي��ا باملنظومة 

الكفيلة خاذ التداب�� الدائرة املصا�ح املعنية بالتصرف �� الصندوق ع�� اتّ  وتحّث . د.م 4,628ما قيمته 
 .واستعماالتهالرقابة ع�� موارد الصندوق  ح�امبإ

 

 إنجاز اـنفقات -2

 

ة باس��الك اعتمادات و�توظيف خاّص  الصندوق  نفقاتإنجاز باملّتصلة قت املالحظات �علّ 
من سنة إ�� أخرى الفوائض �� حجم  وارتفاعن ععف اس��الك اعتمادات املفتوحة تب�ّ فقد  .هواردم

تّم نقلها د .م 237د و.م 357 د مقابل.م 481 جملتهما  2013سنة  إ��املنقولة الفوائض حيث بلغت 
هذه الوععّية دراسة السبل الكفيلة بالرفع معا�جة وتقت�ىي . 2011سنة و  2012 سنة إ��ع�� التوا�� 

 .تحقيق الهدف املنشود من إحداثهقصد  للصندوق  اس��الك اعتمادات املرصودةمن 

 

شملت فئات اجتماعية من غ�� اجراء  الصندوق  قروضلوحظ أن  ،ع�� صعيد آخرو 
لتمو�ل عمليات خصوصية ال تندرج عمن املجاالت  قروضإسناد  املس��دف�ن بتدخالته حيث تّم 

بمقت�ىى أوامر غ�� قابلة للنشر تمو�ل  2003�� سنة ع�� سبيل املثال  فقد تّم  .صة للصندوق املخصّ 
وتمو�ل اقتناء مساكن جهات  ة�عّد اقتناء مساكن أنجزت من قبل شركة ال��وض باملساكن اجتماعية 

0TP10Fبرادسال�� الر�ا�ىي ب��ج الوز�ر الزهراء و�اجتماعية �� نطاق إعادة إس�ان شاغ�� محالت سكنية 

(1)
P0T 

 . لفئات من غ�� اجراء املعني�ن باملنظومةتخصيصها  تّم 

 

سات املشرفة ع�� املؤّس  تعتمتّ كما ، ميسرةالقروض �شروط ع املنتفعون ��ذه تمتّ و 
بتمو�ل مسبق و�دون فائض ...) شركة ال��وض باملساكن اجتماعية، الو�الة العقار�ة للسك�ى(املشروع 

 .صندوق المن 

 

�شروط من تمو�الت من غ�� املس��دف�ن بتدخالت الصندوق وفضال عن تمك�ن فئات أخرى 
ال تملك �� �عض ا�حاالت مورد رزق مخاطر  أ�خاصل إسناد قروض من الصندوق إ�� �ش�ّ  ،ميسرة

دخالت ا�خصوصية للصندوق ما دات �عنوان التوقد بلغت جملة املتخلّ  .عدم �سديد مستحقاته
                                                           

(1)
املتعّلق بتمو�ل اقتناء مساكن اجتماعية �� نطاق إعادة إس�ان شاغ�� املحالت السكنية ال�ائنة ب�� صقلية  2003أفر�ل  21املؤرخ ��  89امر عدد   

 .الصغرى من معتمدية حلق الوادي

باملساكن اجتماعية ب�� السالمة و�� وادي الطرابلسية من والية بن عروس املتعّلق بتمو�ل اقتناء مساكن شركة ال��وض  1994سبتم��  5امر املؤرخ �� 
 .وأحياء مناجم قفصة املدينة واملتلوي والرديف والسند واملظيلة وأم العرا�س وزنو  من والية قفصة

هراء وذلك �� نطاق إعادة إس�ان الشاغل�ن امر املتعّلق بتمو�ل اقتناء مساكن مشيدة من قبل شركة ال��وض باملساكن اجتماعية ب��ج الوز�ر الز 
 .للمحالت السكنية ال�ائنة ع�� ارض املعدة إلنجاز ال�� الر�ا�ىي برادس

املتعلق بتمو�ل اقتناء مساكن اجتماعية �� نطاق إعادة إس�ان شاغ�� املحالت السكنية ال�ائنة بحوزة مشروع  1996أفر�ل  15املؤرخ ��  19امر عدد 
 .ب سعدون ��يئة ساحة با
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 والبالغةمن مجموع الديون غ�� املستخلصة  % 7,57يمّثل  أي ما 2013�� مو�� سنة د .م 5,616 قيمته

 .د.م 74,149
مبالغ من اقتطاع  قانون املالية أو قانون املالية التكمي�� بموجب تّم  ،و�اإلعافة إ�� ذلك

ل من امل��انية أو لفائدة حسابات أخرى ع�� فوائض حساب الصندوق وإدراجها بموارد العنوان اوّ 
ال��نام  ا�خصو�ىي  وأ�� إطار برنام  إزالة ا�واخ سواء غرار الصندوق الوط�ي لتحس�ن السكن وذلك 

0TP11Fللسكن اجتما��

(1)
P0T. 

 

وتو�ىي دائرة املحاسبات �� هذا ا�خصوص بضرورة توجيه موارد الصندوق نحو اجراء 
  .بالشروط املنصوص عل��ا بالقانون املحدث لهد املعني�ن بتدخالته والتقيّ 

 

 II- اـصندوق طر�ق  ـة عنإنتاج املساكن املموّ ط�� ورقابة تأ 

 

الدور التأط��ي والرقاعي قة بشملت اعمال الرقابية بخصوص إنتاج املساكن ا�جوانب املتعلّ 
�� �لفة  مو�التحّك صندوق اللة عن طر�ق إنتاج املساكن املموّ فة باإلس�ان ع�� منظومة للوزارة امل�لّ 

  .إنتاج هذه املساكن

 

 انتاج  �سيجتأط�� ومراقبة  - أ

  

ب�ن  اوتوزيعهاملساكن إنتاج  هي�لةدور الوزارة �� إح�ام ب املجال�عّلقت املالحظات �� هذا 
 . هالة عن طر�ق الصندوق و�� مراقبة إنتاج�� مرحلة �سو�ق املساكن املموّ كذلك ا�جهات و 

 

 املنجزةاملساكن  -1

 

لة عن طر�ق الصندوق خالل السنوات من الباعث�ن العقار��ن املنجز�ن ملساكن مموّ  عددبلغ 
هذه الف��ة  ه تّم خاللعلما بأنّ ) باعتبار الباعث�ن العقار��ن العمومي�ن(باعثا  34حوا��  2013إ��  2009

هذا الصنف  �سق نمّو من خالل دراسة  لوحظو . ترخيصا لتعاطي �شاط البعث العقاري  1033إسناد 
ت املصادقة ع�� حيث لم  يمّثل الباعثون الذين تّم  إنتاجها عن أ�حاب املهنةعزوف املساكن من 

 والبالغص لهم من مجموع الباعث�ن العقار��ن املرّخ  % 0,27سوى  2013أثمان مساك��م �� سنة 
 . 2009�� سنة  % 0,4مقابل باعثا عقار�ا  2597 عددهم

                                                           

 
(1)

           2012د �عنوان سنة .م 60خصم مبل��  2013و 2012د لفائدة موارد العنوان اّول كما تّم �� سن�ي .م 500خصم مبلغ  2013تم خالل سنة  

وقانون  2012من موارد الصندوق لفائدة الصندوق الوط�ي لتحس�ن السكن وذلك بموجب قانون املالية التكمي�� لسنة  2013د �عنوان سنة .م 60و
 .2013 املالية لسنة
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أساسا هذا العزوف  ر يفّس �� القطاع، توزيعه ع�� ممثّ  نتائ  استبيان الذي تّم واستنادا إ�� 
0TP12F % 25 لها �سبةمعّد  حيث لم يتعّد بضعف مردودية املساكن اجتماعية مقارنة باألصناف اخرى 

(1)
P0T 

الواحد ع ل ثمن بيع امل�� املرعّ �لغ معّد و . 1990تحر�ر قطاع البعث العقاري منذ سنة  إثر ة وذلك خاصّ 
ت من إجما�� املشاريع ال�ي تّم  امشروع 56نة من نة مت�وّ استنادا إ�� عيّ  لهذا الصنف من املساكن

    1200مقابل  دينار 500ما قيمته مشروعا  64والبالغ  2013-2009املصادقة عل��ا خالل الف��ة 

0TP13Fدينار 3000و

(2)
P0T  بالنسبة للمساكن بجهة تو�س الك��ى. 

 

لت أساسا أهدافا سنو�ة تمثّ  وفروعها الوطنية العقار�ة للبالد التو�سية شركةالل�ن رسمت و 
من إنتاجها  ة للدولة �� مجال السكن اجتما�� وذلك بتخصيص جزء هامّ هات العاّم �� تكريس التوّج 

ة الباعث�ن العقار��ن حصّ  لة إجماال نتائ  إيجابية �� هذا املجال، فإّن لهذا الصنف من املساكن م�ّج 
بقيت الرقابة  محّل خالل الف��ة  لة عن طر�ق الصندوق العمومي�ن من جملة املساكن اجتماعية املموّ 
ة املساكن اجتماعية �� بقيت حّص  ،ورغم ذلك). % 65( محدودة مقارنة بما ينتجه الباعثون ا�خواّص 

ة املساكن حصّ ب وذلك مقارنة % 2�سبة  محدودة حيث لم تتعّد للمساكن  ا�خاّص  القطاع إنتاججملة 
 . )% 33(من الصنف اقتصادي و  )% 65(من الصنف الرفيع 

 

�سبة املساكن اجتماعية مقارنة بجملة املساكن املنجزة �� القطاع  وتجدر اشارة إ�� أّن 
اعتماد  لم يتّم  ،وإزاء هذا الوعع .2013و 2012خالل سن�ي  % 2,6 محدودة حيث لم تتعّد  تبقىاملنظم 

ل عن طر�ق الصندوق من أد�ى من انتاج املموّ  احّد  تضمنآليات من قبل ا�جهات املعنية بالقطاع 
برام  ة العمومي�ن م��م وذلك ع�� غرار ما تّم العمل به �� إطار قبل الباعث�ن العقار��ن وخاصّ 

ع�� عدد ة خاصّ  نّص فاقيات ب�ن الدولة والباعث�ن العمومي�ن تإبرام اتّ  حيث تّم اجتماعية أخرى 
 .تنفيذ وال��كيبة املالية للمشروعاملساكن املزمع إنجازها وآجال ال

 

تعز�ز دور الهيا�ل املعنّية بإنتاج املساكن ب ،دائرة املحاسبات �� هذا ا�خصوص وتو�ىي 
توف�� السكن للفئات املس��دفة  قصد بهوآليات ال��وض  الصندوق لة عن طر�ق املموّ اجتماعية 

 .هبتدخالت
 

ة وخاصّ  2فو�رولوس  بارتفاع حّصةاملساكن هذا الصنف من � إنتاج يتم�ّ  ،وع�� صعيد آخر
من جملة إنتاجهم  % 77 الرقابة محّل خالل الف��ة  تحيث بلغ م��ا املنجزة من قبل الباعث�ن ا�خواّص 

بارتفاع مردودية هذا الصنف  خاّصةر ذلك و�فّس . 1الفو�رولوس حّصة بالنسبة إ�� فقط %  4مقابل 
                                                           

(1)
 .2013-2009حسب عينة من املساكن تّم إنجازها خالل الف��ة   

(2)
 .2014دليل البعث العقاري   
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الشركة الوطنية العقار�ة للبالد  تقر�با ع�� إنتاجها اقتصر ال�ي ا مقارنة باملساكن الفردية �سبيّ 
 %.  94وذلك بنسبة  وفروعهاالتو�سية 

 

توزيع إنتاج املساكن اجتماعية حسب ا�جهات بمدى أهمية التجمعات ن ارتباط كما تب�ّ 
واليات الشمال والشمال ب%  1و بمنطق�ي ا�جنوب والوسط%  5لم تتجاوز هذه النسبة حيث  السكنية

�عدم إقبال  ��ذه ا�جهات تواعع انتاج ة العاملة �� القطاعالشر�ات العموميّ رت وفّس . الغرعي
 .ندرة ارا�ىي الصا�حة للبناء من جهة أخرى �من جهة و  املواطن�ن عليه

 

 املساكن�سو�ق  -2

 

املصادق ع�� أثما��ا من قبل ال�جنة استشار�ة للبعث العقاري  املساكن نت مقار�ة عددمّك 
�سبة البيوعات ال�ي  ععفإسنادها ع�� موارد الصندوق من الوقوف ع��  القروض ال�ي تّم عدد مع 

و�ب�ن ا�جدول التا�� �سق بيع املساكن بالرجوع  .2011-2009ل بالنسبة للف��ة كمعّد %  50 لم تتجاوز 
 : 2013-2009 الف��ةإ�� سنة املصادقة ع�� اثمان خالل 

 

سنة املصادقة 
 ع�� اثمان

اـعدد ا�جم�� ـلمساكن 
 � أثما��ااملصادق ع�

عدد اـقروض املسندة 
  2013إ�� مو�� 

�سبة بيع املساكن عن 
 طر�ق اـفو�روـوس

2009 720 363 %50,41 

2010 1238 594 %47,98 

2011 963 506 %52,54 

2012 283 35 %12,37 

  2013 424 52 %12,26 

 محاضر جلسات �جنة إسناد اـقروض: املصدر

 

ها التأخ�� أهّم من  ،ة عواملر الباعثون العقار�ون العموميون ععف �سق البيوعات �عّد فّس و 
و�ذكر �� هذا السياق  .ببعض املناطق بالبالد �� إسناد القروض وعدم تالسم املساكن مع نمط العيش

 ساكن�عض امل 2013مو�� سنة �� ن يتضّم مخزون الشركة الوطنية العقار�ة للشمال من املساكن  أّن 

 .2006و 2003عود إ�� سن�ي �ال�ي 

 

وتدعو الدائرة �� هذا ا�خصوص إ�� القيام بالدراسات الضرور�ة ملالئمة العرض مع 
دعم امتيازات املمنوحة للباعث�ن ع�� عرورة  كما تؤكد .املساكن اجتماعيةمتطلبات ا�جهات من 

بالنظر إ�� املوارد ل عن طر�ق الصندوق قصد تحف��هم ع�� إنجاز مشاريع السكن اجتما�� املموّ 
 .ة مجال تدخلهوإ�� أهميّ  عنوانهرة �املتوفّ 
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ن تب�ّ  فقد ،لة عن طر�ق الصندوق التعر�ف بمشاريع السكن اجتما�� املموّ أّما ع�� مستوى 
لتعر�ف بنوايا استثمار و�املشاريع املنجزة �� هذا ا �� الغرض تمّكن من صالغياب إس��اتيجية اتّ 

صال ع�� غرار موقع ر وسائل اتّ بالرغم من توفّ وذلك ة لدس�ان املجال ع�� مستوى ادارة العاّم 
ع�� املستوى ا�جهوي ع�� ادارات  هاإ�� جانب تمثيل الواب للوزارة واملرصد الوط�ي للعقار والسك�ى

 .ا�جهو�ة للتجه��

 

�سو�ق هذا الصنف من املساكن وعمان آليات بالعمل ع�� تدعيم  وتو�ىي دائرة املحاسبات
ام�انيات املادية والبشر�ة الالزمة للتعر�ف باملساكن املعروعة للبيع  �عبئة ع��ملستحق��ا  بيعها

  .والقابلة للتمو�ل عن طر�ق الصندوق 

 

  اـرقابة ع�� إنتاج املساكن -3

 

ة لة ع�� موارد الصندوق �� عّد فة باإلس�ان �� إنتاج املساكن املموّ ل الوزارة امل�لّ تتدّخ 
ال�جنة  ال�ي تتوّ��ها املصادقة ع�� اثمان أهّم الباعث�ن العقار��ن و من بي��ا توزيع ا�حصص ب�ن مراحل 

 .القيام ��ا استشار�ة للبعث العقاري 

 

م من �� عوء امللف املقّد  اثمانوتقتصر رقابة ال�جنة �� هذه املرحلة ع�� املصادقة ع�� 
عقد بيع أو شهادة ملكية لسرض ها �� ل أهّم واملتضمن �جملة من الوثائق يتمثّ العقار��ن طرف الباعث�ن 

م�اتب املراقبة  �لف��ا وأصنافها والعقود امل��مة معروع وعدد املساكن املزمع بيعها و موعوع املش
الوزارة املركز�ة م��ا أو ا�جهو�ة بأية رقابة ميدانية بخصوص  دون أن تقوم مصا�ح والتأم�ن العشري 

0TP14Fم لنشاط البعث العقاري طار القانو�ي وال��تي�ي املنظّ مة وذلك رغم ما يتيحه ا ة املعطيات املقّد �ّح 

(1)
P0T 

0TP15Fوللرقابة عليه من آليات

(2)
P0T مناسبة للرقابة.  

 

بالدور  هادتقيّ  عدمتوزيعه ع�� �افة ادارات ا�جهو�ة للتجه��  من خالل استبيان تّم  نتب�ّ و 
 عن طر�ق الفو�رولوسمنه ل املموّ و ق بالرقابة ع�� مجال السكن عموما �� ما يتعلّ  إل��ااملو�ول 

لة عن طر�ق إنجاز املشاريع املموّ  ع���ا ال تقوم بأية رقابة أ�ّ  اداراتدت هذه أّك حيث خصوصا 
تبّ�ن أّن كما . ة املعطيات الواردة ع�� �جنة املصادقة ع�� اثمانالتثبت من �ّح  ��دفالفو�رولوس 
للمواصفات الفنية  �نالعقار� �ناح��ام الباعثد من مدى ال تقوم بز�ارات ميدانية للتأّك  هذه ادارات

 .لعقود امل��مة مع املنتفع�نل املبنية طبقاكن اللمس

                                                           
(1)

 .واملتعلق باملصادقة ع�� كراس الشروط العامة للبعث العقاري  1991أوت  26املؤرخ ��  1330امر عدد   
(2)

 512واملتعلق بإعادة تنظيم ادارة ا�جهو�ة لوزارة التجه�� واس�ان كما تم تنقيحه باألمر عدد  1985مارس  19املؤرخ ��  1985لسنة  419امر عدد   
 .2008فيفري  25املؤرخ ��  2008لسنة 
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حيث بصفة دقيقة نات املسكن من نوع الفو�رولوس تحديد م�وّ  لم يتّم  ،وع�� صعيد آخر
تّم كما . فقط التنصيص ع�� املساحة املغطاة وسقف ثمن البيعع�� له مة النصوص املنظّ  اقتصرت

املواصفات الفنية بصفة تقدير�ة حسب متطلبات صنف املسكن من قبل  اقتصار ع�� تحديد
و�� إطار القواعد املنظمة للصفقات العمومية بالنسبة للباعث العقاري  الباعث العقاري ا�خاّص 

 . العمومي

 

نات املسكن بخصوص م�وّ  املنتفع�ن قبلمن  ى الش�او عديد وجود  �ّجل ،و�� هذا اطار
قت خاصة �عدم اح��ام اثمان املصادق عل��ا وععدم إيفاء الباعث العقاري بال��اماته التعاقدية �علّ 

ة لدس�ان تكتفي وات�ح �� هذا ا�خصوص أّن ادارة العاّم ...) مواصفات املسكن، آجال التسليم(
 . دون إح�ام متا�ع��ا وتحديد مآلها �جهات املعنيةا إ�� ى هذه الش�او بتوجيه 

 

 �نالباعث إلتمام متا�عةوتدعو الدائرة �� هذا ا�خصوص إ�� اتخاذ اجراءات الالزمة 
ة من حيث ثمن املسكن وتفعيل اليات التعاقدية خاصّ  مد بال��اما��التقيّ  قصد عمان �نالعقار�

�حب ال��خيص ��  ه يمكن �سليط عقو�ات تصل إ�� حّد علما بأنّ  عند اقتضاء ماملتاحة لردعه
0TP16F�شاط البعث العقاري  �عاطي

(1)
P0T. 

 

ة عن طر�ق اـصندوق �لفة إنتاج املساكن م �� اـتحّك  - ب  املمـو

 

وز�ر اللة عن طر�ق الصندوق بمقت�ىى قرار من تحديد ثمن املساكن اجتماعية املموّ  يتّم 
20140TP17Fو 2013و 2009سنوات ��  تّم  ،النسق التصاعدي ل�لفة إنتاج املساكن وإزاء. ف باإلس�انامل�لّ 

(2)
P0T 

 اتن العقار اثمأ علما بأّن  ،2007إ�� سنة و  1989سنة  منذبقيت دون �غي�� ال�ي مراجعة اسقف 
% 8 منذ بداية التسعينات ارتفاعا سنو�ا بنسبة تقدر بحوا�� تل�ّج  0TP

 
18F

(3)
P0T.  غ�� أّن هذه املراجعة لم تكن

 . إنتاج هذا الصنف من املساكن للت�جيع ع���افية 

 

�لفة املساكن اجتماعية واقتصادية ��دف دراسة القيام بدراسة  2005�� سنة  ول�ن تّم 
ال��فيعات �� اسقف فقد تبّ�ن أّن  ،ال�لفة عناصر  م ��خاذ اجراءات املالئمة للتحّك اتّ و  هاأسعار 

 .املنبثقة عن هذه الدراسةسالفة الذكر لم �ستند إ�� النتائ  والتوصيات 

 

                                                           
(1)

 .واملتعّلق بضبط مقاييس ال��خيص للباعث�ن العقار��ن 1991نوفم��  27من قرار وز�ر التجه�� واس�ان املؤّرخ ��  6الفصل   
(2)

                                      ألف دينار بالنسبة 63و 1 ألف دينار بالنسبة للفو�رولوس 50الذي عبط اسقف �� حدود  2014سبتم��  29قرار وز�ر التجه�� واس�ان املؤّرخ ��  
 .3 ألف دينار بالنسبة للفو�رولوس 85ألف دينار و 68ب�ن �لغت و  2للفو�رولوس 

(3)
 .حسب ما أفادت به غرفة الباعث�ن العقار��ن ا�خواص  
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ق ا�جهات قت بمدى توفّ من الوقوف ع�� إخالالت �علّ �لفة املساكن ن النظر �� هي�لة مّك و 
من خالل دراسة  وتّم  .الت�لفة عناصرمختلف  أسعارر م �� تطوّ املعنية بتدخالت الصندوق �� التحّك 

 .العقاري  �لفة مواد البناء والعبء �يهمية حّص نة من املساكن سالفة الذكر الوقوف ع�� أعيّ 

 

 اـعاملة�لفة اـبناء واـيد  -1

 

 �لفة البناء ت دراس��ا أّن بملفات املشاريع ال�ي تّم نة املضّم ن من خالل معا�جة املعطيات تب�ّ 

             %  68ب�ن ��ا حصّ  تراوحت حيث مقارنة بال�لفة ا�جملية إلنتاج املساكن اجتماعيةا ر تطوّ  شهدت

خالل السنوات اخ��ة البناء و�لفة اليد العاملة  ألسعار مواد املتواصلذلك إ�� ارتفاع ويعزى  %. 76و
ة املواد اولية و�ذكر �� هذا اطار خاصّ . 2011ة �عد احداث ال�ي شهد��ا البالد �� بداية سنة خاصّ 

                   2005ب�ن سنة  املمتدة الف��ةخالل  % 50ز�ادة فاقت �سب��ا لت أسعارها �ّج �االسمنت ال�ي 

 .% 86بالنسبة إ�� مادة ا�حديد إ�� أك�� من  وارتفعت 2013ومو�� شهر أفر�ل 

 

ر يفّس  ارتفاع �لفة البناء �� القطاع أّن توزيعه ع�� ممثّ  أظهرت نتائ  استبيان الذي تّم و 
مة ب�ن العرض ءدة وقطع غيارها وعدم املالأسعار الطاقة والنقل وأثمان االت املوّر  أساسا بارتفاع

ندرة اليد العاملة تزايد الطلب عل��ا و  إ���لفة اليد العاملة ارتفاع  لو القطاعأرجع ممثّ كما  .والطلب
 .سواء �� مستوى البناء الذا�ي املنظم أو �� إطار البناءات الفوعو�ة ائر البناءوانتشار حض املختصة

 

0TP19F�� عديد املناسباتورغم التأكيد  ،وأمام هذا الوعع

(1)
P0T  استعمال التقنيات ع�� عرورة

البناء اعتماد تقنيات لل�لفة وإصدار دليل حول املخفضة والتكنولوجيات ا�حديثة املختصرة للوقت و 
ر و�رّ . نمط إنتاج املساكن بقي تقليديا سكن فإّن م �� �لفة مختلف عناصر املن من التحّك املقتصد يمّك 

هذا النوع من صيغ انتاج من جهة و�الضغوطات ال�ي  عنذلك �عزوف ا�حرفاء  لو القطاع العامّ ممثّ 
 .عل��م اطار املنظم للصفقات العمومية من جهة أخرى  يفرعها

 

 �لفة ارض -2

 

املرتبة الثانية عمن عناصر ال�لفة  تحتّل  �لفة ارضحّصة  نت اعمال الرقابية أّن بيّ 
ة جة عّد استقرار خالل السنوات اخ��ة نتيسمت �عدم ا�ّ  ةهذه ا�حصّ  غ�� أّن  .ا�جملية للمسكن

و��ن  والقطاع ا�خاّص  وتوزيعها ب�ن القطاع العامّ ) مساكن فردية أو جماعية( عوامل م��ا هي�لة انتاج
 .% 11,83و % 8,56ب�ن  2013-2010ة خالل الف��ة حّص ا� هذه وتراوحت. ا�جهات

                                                           
(1)

 .2010أوت  5من بي��ا املجلس الوزاري  املنعقد بتار�خ   
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اعمال  استندت ،الصا�حة للبناءارض أسعار ر معطيات حول و�النظر إ�� صعو�ة توفّ 
املتدخل�ن �� قطاع  من أهّم  الرقابية إ�� اسعار املعتمدة من قبل الو�الة العقار�ة للسك�ى ال�ي �عت�� 

ة الباعث�ن العقار��ن العمومي�ن من جملة املقاسم ا�جماعية وشبه ا�جماعية حصّ  علما بأّن  ،السكن
 .الباعث�ن ا�خواّص  �حصةحوا�� ثالثة أر�اع  مقابل % 21 ال�ي تبيعها الو�الة لم تتعّد 

  

ن من خالل دراسة محاعر �جان اسعار لدى الو�الة العقار�ة للسك�ى خالل الف��ة وتب�ّ 
ال  حيث بيوعات �انت عن طر�ق املزاد العل�ي بالنسبة لهذا النوع من التقسيماتال جّل  أّن  2009-2013
ة من عر تفاع�� بالنسبة للمقاسم املهيأاولو�ة �� الشراء أو �سن بامتياز و ن العموميو الباعث يتمّتع
ة ال��يئة ال��ابية من عدد من امتيازات ع�� غرار آليات �� إطار مجلّ  رغم تمكي��ا وذلك الو�الة قبل

دوائر التدخل العقاري واملدخرات العقار�ة وال�ي صدرت �� شأ��ا عديد اوامر خالل السنوات من 
 .2010إ��  2007

 

. لدى الباعث�ن العمومي�ن �� تجديد مخزو��م العقاري  صعو�اتساهم هذا الوعع �� وجود و 

 من تجسيم 2012و 2011ال �� سن�ي ركة الوطنية العقار�ة للشمن الشلم تتمّك  ،فع�� سبيل املثــال
 وألبيع من قبل الدولة اة عروض بقلّ  ةخاصّ  رة ذلكم�ّ�  اتامل��مجة للعقار  قتناءاتمن ا % 20 سوى 

 ى ذلكوأدّ  .الو�الة العقار�ة للسك�ى وغالء اسعار بالنسبة لسرا�ىي املعروعة من قبل ا�خواّص 
ل وزارة التجه�� ووزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة ل�حصول ع�� أراض بتدّخ بالشركة إ�� املطالبة 

ة باملناطق ذات خاصّ الشركة جتماعية للمساكن ال�ي تنجزها صبغة ا تتناسب مع الصا�حة للبناء 
 .املرتفع ع�� املساكن الطلب

 

 �ا�ا تواجه صعو�ات �� تجديد مخزو�أ�ّ  من جه��االشركة الوطنية العقار�ة ل�جنوب دت وأّك 
صة إلنجاز مساكن ة ارا�ىي املخصّ العقاري الذي �عود أغلبه إ�� سنوات عديدة وذلك �سبب قلّ 

الطلب ة باملناطق ذات ارتفاع أسعار ارا�ىي خاصّ �سبب اجتماعية داخل أمثلة ال��يئة العمرانية 
 .من إنتاج الشركة % 80ل أك�� من بما ال يتالءم مع ثمن املساكن اجتماعية ال�ي تمثّ  املرتفع 

 

لدى الباعث�ن العمومي�ن والو�الة  املتوّفرة�ح من خالل املعطيات اتّ  ،فضال عن ذلكو 
من نجاعة تدخالت  العقار�ة للسك�ى أن بطء إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة ال��يئة العمرانية يحّد 

 .الدولة ملساندة املنشآت العمومية العاملة باملجال

  

ن و ن العموميو الباعث حيث أصبحتحر�ر قطاع البعث العقاري  1990منذ سنة  ول�ن تّم 
توف�� املساكن ب ق�� ما يتعلّ ال��امات املحمولة عل��م  تجسيم �� محيط تناف�ىي فإّن �عملون 

إيجاد اليات املالئمة  يتطّلبتدخل الدولة لفائدة الفئات محدودة الدخل  �تفعيلو اجتماعية 
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ق تأم�ن الدور التعدي�� للدولة �� ما يتعلّ قصد  ملعاعدة مجهودا��م �� تجديد املخزون العقاري 
0TP20Fبمستوى أسعار ارا�ىي املعّدة للبناء

(1)
P0T من قبل  ذا الصنف من املساكنه وعمان ديمومة إنتاج

 .الباعث�ن العمومي�ن

 

جلسة العمل الوزار�ة لل��يئة ال��ابية بخصوص  بتوصياتالعمل  لم يتّم  ،و�اإلعافة إ�� ذلك
توّقفت منذ كما  .سنوات 5دة من املدخرات العقار�ة ع�� مدى إعداد دراسة لضبط ا�حاجيات املتأّك 

الدولية بمختلف الواليات قصد تخصيصها إلنجاز مشاريع عملية ��خيص ارا�ىي  2009سنة 
دائرة الّسابق لتقر�ر الالوزارة ع�� برّد  جاءما  مثلما 2007انطالق ف��ا منذ سنة  ال�ي تّم الفو�رولوس و 

 .صندوق لة عن طر�ق الاملحاسبات حول املساكن اجتماعية املموّ 

 

استغالله لفائدة ال��نام   ��خيصه تّم  الذي تّم العقاري الرصيد  وتجدر اشارة إ�� أّن 
 .2012إقراره �� سنة  ا�خصو�ىي للسكن اجتما�� الذي تّم 

 

 اخرى اعباء  -3

 

 الر�ط ت�اليفة �� اعباء املالية و�� ل عناصر ال�لفة اخرى للمساكن اجتماعية خاصّ تتمثّ 
إنتاج  ��لها الباعث اعباء املالية ال�ي يتحّم  ةل حصّ تمثّ و . صال�شب�ات الكهر�اء واملياه والتطه�� واتّ 

 امتياز الذي تمنحهرغم  وذلك من ال�لفة ا�جملية للمسكن % 5حوا�� هذا الصنف من املساكن 
 . ع�� القروضفة �� إرجاع جانب من الفوائد املوظّ  واملتمّثلالبنوك للباعث العقاري 

 

لها الباعث ��ذا املبالغ ال�ي يتحّم  ارتفاعإ�� يؤدي التأخ�� �� بيع املساكن وتجدر اشارة إ�� أّن 
يواجه الباعث أحيانا صعو�ات ��  ،سنت�نتتجاوز ة إنتاج املساكن ال�ي فباإلعافة إ�� مّد . العنوان

�� �سق البيوعات �سبب  أو عن بطء التسو�ق ناجمة أساسا عن التأخ�� �� صرف القرض للمش��ي 
�� سنة  اإعداده تّم ال�ي الدراسة  رتوقّد  .عدم تالسم املسكن مع حاجيات الفئة املس��دفة با�جهة

     ارتفاع �� ال�لفة �عنوان اعباء املالية بنحو عنه تأخ�� �شهر �� انجاز أو البيع ينجرّ  أّن �ّل  2005

0,8 %. 

 

ع�� الضغط ع��  ةاملالية خاصّ اعباء  ارتفاعمن  ا�حّد  العمل ع�� وتقت�ىي هذه الوععّية
 .البيوعات البطء �� �سقآجال إسناد القروض وإح�ام دراسة السوق من قبل الباعث قصد تال�� 

 

                                                           
(1)

  .حسب الو�الة العقار�ة للسك�ى % 12,2املرعع للعقار �سبة بلغ معدل التطور السنوي للم��   
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�� إ 2010�� سنة  % 9,05من  ا���� حصّ  اتراجع بمختلف الشب�ات أعباء الر�طشهدت  ول�ن
ل �� �عد تجسيم املق��ح املتمثّ  لم يتّم فإنه  ،للمسكنجملية ال�لفة ا�مقارنة ب 2013�� سنة  % 4,81

ه من التعهد ب وفق ما تّم  قة بالصندوق اعتماد أسعار تفاعلية �� �لفة ال��يئة لفائدة املشاريع املتعلّ 
 .الدائرة تقر�ر  ��قبل الوزارة عمن إجاب��ا ع

  

اعتماد تقنيات البناء املقتصد  د الدائرة �� هذا ا�خصوص ع�� ا�حاجة إ�� تكريسوتؤّك 
أسعار مواد البناء وذلك بالتنسيق مع الهيا�ل املعنية بالقطاع  م �� �سق نموّ وع�� العمل ع�� التحّك 

ال سيما ع�� التصدي لظاهرة احت�ار بما يضمن ...) وزارة التجارة، وزارة الداخلية، مصا�ح الديوانة(
 . لظروفتزو�د املنتج�ن بمواد البناء �� أفضل ا

 

د مثال هند�ىي موّح  واعتماداملستلزم�ن العمومي�ن  لفائدةاعتماد أسعار تفاعلية  كما أّن 
�خصوصيات املعمار�ة لللمساكن ينجز بإشراف من ادارات ا�جهو�ة للتجه�� مع اخذ �ع�ن اعتبار 

أن  اجهة وتنفيل القروض امل��مة لتمو�ل املشاريع املنجزة من قبل الباعث�ن العقار��ن من شأ�� ل�ّل 
وأفادت  .رفع من إنتاجية عناصر انتاجوأن تقتصاد �� �لفة هذا الصنف من املساكن ا تمّكن من

 .�لفة املساكن الوزارة �� هذا ا�خصوص بأ��ا ستعمل ع�� إيجاد ا�حلول الكفيلة بالتحّكم �� �سق نموّ 

 

III-  ّف �� اـقروض اـتصر 

 

ف �� فاقية امل��مة ب�ن بنك اس�ان ووزارة املالية ت�ليف البنك بالتصرّ بموجب اتّ  تّم 
قت نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� إخالالت �علّ ومّك . لة عن طر�ق الصندوق القروض املموّ 

 . استخالصها�ة بإسناد القروض و خاصّ 

 

 اـقروضإسناد  - أ

 

ف �� موارده وذلك �� إطار لة عن طر�ق الصندوق والتصرّ بنك إسناد القروض املموّ ال� يتو�ّ 
ف �� ارات املعنية بالتصرّ ل�ن عن عدد من الوز ب من ممثّ �جنة ي��أسها املدير العام للبنك وت��ّك 

لفائدة  وذلك د.م 85,657 الرقابة ما قيمته القروض املسندة خالل الف��ة محّل و�لغت  .الصندوق 
0TP21Fقرعا �� السنة 510أي بمعدل  امنتفع 2552

(1)
P0T.  ��ومّكن التدقيق �� إسناد القروض من الوقوف ع

 .هاإسنادد �شروط و�مدى التقيّ  هاصرفقت بأصناف القروض املسندة و�آجال مالحظات �علّ 

 

                                                           
(1)

 .محاعر جلسات ال�جنة الوطنية إلسناد القروض ببنك اس�ان  
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 أصناف اـقروض -1

 

جديدة ا�ساكن املإسناد القروض لشراء  يتّم  ،لنصوص املنظمة لتدخالت الصندوق عمال با
فة باإلس�ان أو �عد املصادقة ع�� أثما��ا من قبل الوزارة امل�لّ  �نعقار�ال �نباعثال قبلنجزة من امل

قروض شراء املساكن �ستأثر  ن أّن وتب�ّ . لتمو�ل البناء الذا�ي أو للتمو�ل املسبق للمشاريع املنجزة
قروض  4قرعا مقابل  2552بمجموع  2013 -2009خالل الف��ة با�جزء اوفر من موارد الصندوق 

 .الذا�ي البناء�عنوان فقط 

 

حيث  2011سنة  ��صا م�حوظا شهد عدد القروض املسندة ع�� حساب الصندوق تقلّ و 
هذا ال��اجع ويعزى . 2010 سنة�� قرعا  725و 2009قرعا �� سنة  585قرعا مقابل  486 تراجع إ��

  .2011 سنة ال�ي شهد��ا البالد منذ إ�� الظروف استننائية حسب ما أفاد به البنك

 

ف باإلس�ان جديدة بقرار من الوز�ر امل�لّ ا�ساكن املسقف املعتمدة لشراء ا  ول�ن تّم عبط
             محضر اجتماع ال�جنة الوطنية إلسناد القروض بتار�خبتحديد سقف القرض للبناء الذا�ي  فقد تّم 

19990TP22F جوان 7

(1)
P0T . وذلك  د.أ 12,5الذي بقي �� حدود  يتّم منذ ذلك التار�خ مراجعة هذا السقفكما لم

و�� هذا . مناسبات ةعّد صة لشراء املساكن ا�جديدة �� بالرغم من مراجعة أسقف القروض املخصّ 
 .  ر �لفة بناء املساكنمع تطوّ بما يتالءم  القرض للبناء الذا�ي اطار تدعو الدائرة إ�� مراجعة سقف

 

التمو�ل املسبق آلية  لوحظ العدول عن تمك�ن الباعث�ن العقار��ن من ،وع�� صعيد آخر
ق بالصندوق ع�� هذه وذلك بالرغم من تنصيص القانون املتعلّ  1994للمشاريع املنجزة منذ سنة 

إعادة النظر ��  يتعّ�ن ،صندوق و�النظر إ�� محدودية إنتاج املساكن القابلة للتمو�ل عن طر�ق ال . الية
حصرا �� إطار منظومة مع توف�� الضمانات الالزمة لبيع املساكن ا الصنف من التدخالت هذ تفعيل

 حيث تّم  ��ام  أخرى لل��وض بالسكن اجتما��باستئناس  ا�خصوصو�مكن �� هذا  .الفو�رولوس
 .اطراف املعنيةحقوق وواجبات  تحّددإبرام عقود إنجاز مع الباعث�ن العقار��ن 

 

 إسناد اـقروضآجال  -2

 

من قبل  بنكالإسناد القروض �� مستوى  يتّم  من اّتفاقية سالفة الذكر، 5طبقا للفصل 
مة ملختلف فروع �� مطالب القروض املقّد  البّت ال�جنة هذه تتو�� و . ال�جنة الوطنية إلسناد القروض

                                                           
(1)

م�� مرعع وتطبق ع�� هذه  50 د تخصص لبناء مسكن ال تفوق مساحته املغطاة.أ 12,5عبط سقف القروض املسندة �عنوان البناء الذا�ي �� حدود   
 .نفس الشروط املعتمدة القتناء مسكن بالنسبة للشر�حة او��القروض 
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 نةعيّ ال�جنة و�� هذه ن النظر �� محاعر جلسات ومّك  .ادارة املركز�ةتّم إحال��ا إ�� تبنك وال�ي ال

             عوا بقروض فو�رولوس خالل الف��ةتمتّ  امنتفع 2552من جملة (منتفعا  1462تت�ّون من 

 .ملنتفع�نالقروض إ�� امن مالحظة تأخ�� �� تحو�ل مبالغ ) 2010-2013

 

و�سر�ح  من قبل املنتفع لبنكإ�� اامللف  ب�ن تقديمل الف��ة الفاصلة معّد  ّن ن أفقد تب�ّ 
النصوص املنظمة للصندوق الف��ة القصوى لدراسة امللف من د لم تحّد  ول�ن. يوما 263القرض بلغ 
 أجال أق�ىى سناد القروض العادية للبنك عبطتاجراءات املعتمدة �� خصوص إ فإّن قبل ال�جنة 

سلبا ع��  وإ�� التأث�� إسناد املساكن �� تأخ�� الإ��  ى ذلكوأدّ . يوما 15يبلغ  مطالب القرض لدجابة عن
لت أعباء وع�� شر�ات البعث العقاري ال�ي تحّم ) تحمل أعباء الكراء ألشهر إعافية(مصا�ح املواطن�ن 

 .نتيجة هذا التأخ��مالية 

 

صندوق ال لهاطول آجال صرف املبالغ ال�ي يتحّم  إ��امل�ّجل �� إسناد املساكن ويعود التأخ�� 
0TP23Fلتضامنالوط�ي ل

(1)
P0T  �� لشر�حة  للمسكن لفائدة اجراء املنتم�نالتمو�ل الذا�ي  �عنوان املساهمة

خالل الف��ة  ايوم 95ل آجال تحو�ل منحة الصندوق الوط�ي للتضامن وقد بلغ معّد  .1الفو�رولوس 
سلبا ع�� �سق إنجاز املساكن ، 2011 سنةاحداث ال�ي شهد��ا البالد منذ  وقد أّثرت .2009-2013

ى هذا الوعع إ�� تجاوز �لفة وأدّ . حيث تّم استيالء ع�� عدد من هذه املساكنو�سليمها أل�حا��ا 
 .املسكن لسقف الفو�رولوس وهو ما ساهم �� تراجع عرض املساكن خالل السنوات اخ��ة

 

أعباء مالية إعافية  تلتحّم  �اأ�ّ ب الشركة الوطنية العقار�ة ل�جنوب تأفاد ،و�� هذا اطار
دينار للمسكن الواحد ��  1000بحوا��  تقدر  �عنوان القروض امل��مة لتمو�ل إنجاز املشاريع السكنية

نتيجة  2011ل��ا �� سنة الشركة الوطنية العقار�ة للشمال ا�خسائر البنكية ال�ي تحّم  وقّدرت .السنة
 .د.أ 36,339    بمبلغالتأخ�� �� صرف القروض 

 

املتعّلق بتنقيح امر  2015لسنة  881وتجدر اشارة إ�� أنه تّم بمقت�ىى امر ا�ح�ومي عدد 
التنصيص ع�� أن يتكفل صندوق ال��وض باملسكن لفائدة اجراء بتحّمل مبلغ  1977لسنة  965عدد 

 .التمو�ل الذا�ي لسج�� بما من شأنه أن يقّلص �� آجال إسناد القروض املمنوحة �� إطاره

  

 

                                                           
(1)

 3586املتعّلق بإحداث صندوق ال��وض باملسكن لفائدة اجراء كما تّم تنقيحه باألمر عدد  1977 نوفم�� 24 املؤرخ �� 1977 لسنة 965 امر عدد  
 .2009نوفم��  18املؤرخ ��  2009لسنة 

 



496 

 

 

 

 د �شروط إسناد اـقروضاـتقيّ  -3

 

 2010جو�لية  21بتار�خ اس�ان الصادرة عن بنك  123261رة العمل عدد مذّك  عبطت
انتماء  ة ��خاصّ  وتتمّثل هذه الشروط. لنصوص املنظمة لهل طبقاالفو�رولوس  قروض شروط إسناد

و�� توف�� التمو�ل  لقطاع ا�خاّص با قّل اسنت�ن ع�� �أقدمية منتفع إ�� الشر�حة املعنية به و��  �ّل 
 و�اإلعافة إ�� هذه الشروط يتّم اخذ ��. ته حسب صنف الفو�رولوسالذا�ي الذي تختلف حصّ 

         نة شملتلوحظ من خالل النظر �� عيّ و   .قدرته ع�� ا�خالصلو ) وقر�نه(دخل املنتفع لاعتبار 

بالشروط املطلوب توّفرها عدم تقّيد البنك �� �عض ا�حاالت  2013-2009ملفا خالل الف��ة  115
  .إلسناد هذه القروض

 

ال  قروض الفو�رولوس ف ��بالتصرّ فة امل�لّ للبنك املركز�ة املصا�ح  أّن وتجدر اشارة إ�� 
تقييم من أسباب الرفض و  موعوعيةن من مراقبة القروض املرفوعة بما ال يمّك  ملفاتتتو�� حفظ 

 أفادو  .لة عن طر�ق الصندوق ا�جم�� لطلبات القروض الواردة ع�� البنك لشراء مساكن مموّ  العدد
 .امللفات مستقبال ��ذهاحتفاظ  ه سيتّم أنّ بإجابته  عمنالبنك 

 

 قة باألجر اد�ى املضمون بالنصوص املتعلّ أحيانا ال�جنة د عدم تقيّ نت اعمال الرقابية �يّ و 

اح��ام اسقف املنصوص عل��ا وهو ما يؤدي إ�� انتفاع أجراء بقروض قروض دون  ت إسناد حيث تولّ 
وأجاب البنك �� هذا ا�خصوص بأنه يمكن أن ينتفع اج�� . ال�ي ينتمون إل��الفئة ال تتما�ىى مع ا

 .والتمو�ل الذا�ي السّن  وّفر عاملتص للشر�حة ارفع إذا ما بمسكن مخصّ 

 

طر�قة �� �عض ا�حاالت ال�جنة لم �عتمد  ملفات القروض أّن  فحصلوحظ من خالل كما 
نّصت النصوص املنظمة للصندوق  أو عدم احتسا��ا رغم أّن  انتاجاحتساب منحة من حيث  موحدة

وأفاد البنك عمن إجابته بخصوص  .باعتبار �افة املنح ع�� عرورة احتساب اجور الشهر�ة ا�خامّ 
ح من التمتع حرم امل��ّ� يس ذلك إذا �ان انتاجمنحة  عدم احتسابال�جنة ارتأت  أّن ب"هذه ا�حاالت 

 ".بقرعه

 

 املساواةوإ�� عدم الفئة املس��دفة ف ع�� هذا النحو إ�� إسناد قروض لغ�� و�ؤدي التصرّ 
 الدخل الشهري لسج��د الدائرة ع�� عرورة اعتماد طر�قة موحدة الحتساب لذا تؤّك . ب�ن املستحق�ن

 .املساواة إملبداح��اما  ب�افة عناصره
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إ�� وثائق ال �ستجيب أحيانا �ستند �� ملفات القروض  البّت  أّن  تبّ�ن ،وع�� صعيد آخر
وثيقة انخراط بالصناديق اجتماعية  �ح أّن اتّ  ،فع�� سبيل املثال. متطلبات الش�لية ا�جوهر�ةلل

ا من شأنه أن يؤدي إ�� مخاطر إسناد املعنية مّم ختم وإمضاء ادارة  إ�� �� �عض ا�حاالت تفتقر 
بالصندوق التفطن إ�� عملية تزو�ر لوثائق انخراط  ه تّم وتجدر اشارة إ�� أنّ . قروض لغ�� مستحق��ا

0TP24Fالوط�ي للضمان اجتما��

(1)
P0T.  د.أ 425,6 بناء ع�� وثائق انخراط مدلسة املسندةو�لغت قيمة القروض.  

 

توف�� الضمانات القانونية الالزمة للتثبت من  ع�� عرورة ،الصددد الدائرة �� هذا وتؤّك  
�� هذا  اد البنكوأف .لتفادي حصول مثل هذه التجاوزاتلفات املمة عمن مصداقية الوثائق املقّد 

دون تلقي ردود ��  ه تمت مراسلة املصا�ح املعنية للصندوق الوط�ي للضمان اجتما��بأنّ  ا�خصوص
 .الغرض

 

 2010�� سنة عن البنك الصادرة  123261رة العمل عدد ذّك ملخالفا و  ،من جهة أخرى و 
بخصوص عقد التأم�ن، وافقت ال�جنة ع�� إسناد �عض القروض بالرغم من رفض شركة التأم�ن 

�سديد �� مخاطر عدم  يز�دع�� هذا النحو أن  التصّرفومن شأن . لهذه القروضالتغطية ال�لية 
 .الصندوق القروض املسندة ع�� موارد دات �عنوان املتخلّ �� حجم والقروض املعنية 

 

أّنه وأمام وععيات  إالّ  وأفاد البنك �� هذا اطار بأنه يتقّيد ب�افة شروط إسناد القروض
 .اتخذت ال�جنة الوطنية �عض استنناءات وم�ّ�رةخاّصة و�� حاالت محدودة 

 

 استخالص مستحقات اـصندوق  - ب

 

 من ادارة املركز�ة وفروع البنك كالّ  املتعّلقة باالستخالصشملت اعمال الرقابية 
غ��  قروض ا�افة فروع البنك ممن لهوادارات ا�جهو�ة وذلك أساسا من خالل توزيع استبيان شمل 

�� هذا اطار  وتّم . بالبنك افرع 96من جملة ) فرع 79(مستخلصة تم إسنادها ع�� موارد الصندوق 
 . استخالص إجراءاتقت بحجم البقايا لالستخالص و�الوقوف ع�� إخالالت �علّ 

 

 

 

                                                           
(1)

ع�� إثر تفطن مصا�ح التفقدية العامة التا�عة للبنك إ��  2010مارس  23ق بنك اس�ان إ�� و�الة ا�جمهور�ة بصفاقس بتار�خ تم تقديم ش�اية �� ح  
وتتضّمن هذه امللفات شهائد أجور وشهائد انخراط لدى الصندوق الوط�ي . ملفات مدلسة قدمها أ�حا��ا ل�حصول ع�� قروض فو�رولوس دون وجه حّق 

 .�� مدلسةللضمان اجتما
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 اـقروض غ�� املستخلصة -1

 

وتتوّزع . د.م 74,149 ما قيمته 2013بلغت جملة القروض غ�� املستخلصة �� مو�� سنة 
  .د.م 158,30 بمبلغالتعاقدية والفوائد  د.م 991,43 بمبلغين هذه املستحقات ب�ن أصل الّد 

 

وأظهر . % 94 بنسبة افرع 42بنك �ستأثر م��ا لل افرع 79 إ��جملة هذه املستحقات  ودعو�
ق بجهة تو�س الك��ى بمبلغ قدره �علّ  �اا�جزء اوفر م� حسب ا�جهات أّن  توزيع مستحقات الصندوق 

 . د.م 17,698تل��ا جهة صفاقس بمبلغ ناهز د .م 18,380

 

شر�حة اجراء من  ة بالقروض غ�� املستخلصة أّن معا�جة املعطيات ا�خاصّ  ن من خاللوتب�ّ 
 2013سنة  موّ����  د.م 848,58بقيمة  دات�ستأثر بالقسط اك�� من هذه املتخلّ " 1فو�رولوس"فئة 

وشهدت املبالغ غ�� املستخلصة �عنوان القروض املسندة لهذه الفئة من اجراء  .% 70أي بنسبة 
 .2013و 2009ب�ن سن�ي  % 65رت بنسبة م�حوظا خالل السنوات اخ��ة حيث تطوّ ارتفاعا 

 

إسنادها بمقت�ىى  قروض تّم ب وتتعّلقعود إ�� سنوات قديمة �املستحقات  �عض ن أّن وتب�ّ 
بالنصوص املنظمة  دةاملحّد التدخالت  عمنخصوصية ال تندرج  عملياتأوامر غ�� قابلة للنشر لتمو�ل 

 .وذلك كما أّكده البنك عمن إجابته للصندوق 

 

 % 85و % 75أجلها بنسب تراوحت ب�ن  تّم استخالص مستحقات القروض ال�ي حّل  إجماالو 
 ه�عنوان القروض املسندة منذ إحداثدات الصندوق �اعتبار جملة متخلّ و . 2013-2009الف��ة  خالل
 . % 45�� حدود  خالل نفس الف��ةستخالص �سبة ا ت�ون 

 

قت بف��ات قديمة، تو�ىي الّدائرة الّرفع من �سبة استخالص الديون ال�ي �علّ  و��دف
0TP25F�� إعادة جدولة القروض غ�� املستخلصة لةاملتمثّ تجسيم املق��حات ب

(1)
P0T  مز�د التنسيق ب�ن البنك �و

 .الصندوق  مستحقاتاستخالص ب الكفيلةليات اقصد إيجاد ووزارة املالية 

 

 إجراءات استخالص  -2

 

بنك بمتا�عة ال ت�ليفبنك ووزارة املالية ع�� الفاقية امل��مة ب�ن اتّ من  7الفصل  ينّص 
 3املذكرة التنظيمية عدد  وتنّص  .)اصل والفوائد التعاقدية( أجلها استخالص القروض ال�ي حّل 

                                                           
(1)

 .2010سبتم��  29بتار�خ  546605املكتوب الصادر عن البنك عدد   
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فة بمتا�عة وععية استخالص ورسم سياسة البنك بنك م�لّ الحداث �جنة صلب ع�� إ 2008لسنة 
املعنية تفعيلها من طرف ادارات ب الكفيلة�� مجال متا�عة واستخالص مستحقاته وإيجاد الصيغ 

ن وجود نقص �� التنسيق ب�ن ه تب�ّ غ�� أنّ . قصد التقليص من حجم الديون غ�� املستخلصة بالبنك
بنك ملعا�جة امللفات �� طور انتظار الفة بالشؤون القانونية بامل�لّ  وادارةإدارة متا�عة استخالص 

 .والتسريع �� معا�جة اش�اليات العالقة ��ا

 

نظار ال�جنة ق بديون غ�� مستخلصة ع�� أكما لم يتوفر للدائرة ما يفيد عرض ملفات تتعلّ 
الصدد إ�� التنسيق ب�ن مصا�ح وتدعو الدائرة �� هذا . بمحاعر جلسا��ا الدائرة مّد  لم يتّم املذ�ورة و 

ه سيقع العمل ع�� تال�� هذا وأفاد البنك بأنّ  .البنك إلح�ام متا�عة استخالص مستحقات الصندوق 
 .النقص ملز�د النجاعة �� استخالص القروض املتعّ��ة

 

 حول  2014لسنة  3املذكرة الداخلية للبنك عدد  عليه خالفا ملا تنّص و  ،�اإلعافة إ�� ذلكو 

ة با�حرفاء وإدراج �ل التغ��ات ال�ي نك بتحي�ن املعطيات ا�خاصّ قيام نقاط البيع التا�عة للبعرورة 
املنتفع�ن بقروض ع�� موارد  تطرأ ع�� عناو���م فقد تب�ن غياب معطيات محينة ودقيقة تخّص 

 .غ�� مستخلصة قديمة قت ��م ديون ة ممن �علّ الصندوق خاصّ 

 

ال�ي أجابت  البنك فروعلدى  2013إ�� مو�� سنة و�لغت جملة القروض غ�� املستخلصة 
من مجموع القروض غ��  % 35أي ما �سبته  د.م 25,749 ما قيمته) فرعا 19(استبيان  عن

ومرحلة ) % 65(ب�ن مرحلة ما قبل الن�اعات  داتوتوزعت هذه املتخلّ  ).د.م 74,149(املستخلصة 
 .)% 27(ومرحلة الن�اعات ) % 8(انتظار 

  

قة امللفات املتعلّ  �� معا�جةنقائص  تّم ��جيل ،سالفة الذكررة ملقتضيات املذّك وخالفا 
توجيه رسائل  تّم �سبة امللفات ال�ي  تتعّد الن�اعات حيث لم بمستحقات الصندوق �� مرحلة ما قبل 

املفروض من جملة امللفات  % 26ملطالبة أ�حا��ا بتسو�ة وععيا��م تجاه البنك  استدعاء �� شأ��ا
 .لهذا اجراء إخضاعها

 

إ�� املعني�ن بنك بمتا�عة مستحقات الصندوق ع�� توجيه رسائل إنذار الفروع  قيام تبّ�نول�ن 

فإّن من جملة امللفات  % 70امللفات ال�ي شملها هذا اجراء  ت �سبةعن طر�ق عدل منفذ حيث ناهز 
 املطلوبرسائل إنذار �عقل مضمونة الوصول مع اعالم بالبلوغ يبقى دون عدد امللفات ال�ي شمل��ا 

ع��  إجراء العقلعند يواجهها البنك  ويعزى ذلك إ�� الصعو�ات ال�ي .% 31 �سب��ا حيث لم تتعّد 
عدم ��جيل العقارات بإدارة امللكية  و�يعها واستخالص مستحقات الصندوق �سبب العقارات
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العقار�ة وعدم قيام الباعث العقاري بتقسيم الرسم العقاري اص�� وعدم استخراج رسوم منفردة 
 .إجراسه بإذن قضائي غياب تقر�ر اختبار الذي يتّم  �سببوكذلك 

 

 من طرفامللفات �� مرحلة الن�اعات  ا�حرص ع�� متا�عةلوحظ عدم  ،و�اإلعافة إ�� ذلك
 .يجابية �� القضايا املنشورةإعدم عمان تحقيق نتائ  عذلك بطول اجراءات و  و�تّم ت��ير فروع البنك 

ة املرافعات د باإلجراءات القانونية املنصوص عل��ا بمجلّ وتو�ىي الدائرة �� هذا اطار بضرورة التقيّ 
 .جراءات استخالصإو�استيفاء جميع املدنية والتجار�ة 

 

رهن من الدرجة لة �� واملتمثّ فة لتغطية القروض املمنوحة الضمانات املوظّ وفيما يتعّلق ب
أحيانا  ه ال يتّم أنّ نتائ  استبيان  فقد أظهرتب والتأم�ن ع�� ا�حياة وط�ن املرتّ او�� ع�� العقار وت

 تكما أفاد. من الفروع لعدد��جيل رهن العقار لفائدة البنك لدى إدارة امللكية العقار�ة بالنسبة 
ع�� العقار لدى إدارة امللكية العقار�ة بالنسبة  ترسيم الرهن للبنك بأّنه لم يتّم ادارات ا�جهو�ة  �عض

ومن شأن هذا  .عدم إبرام عقد تكمي�� ب�ن املنتفع بالقرض والباعث العقاري  �سببألغلب املنتفع�ن 
 .ضخالص القر إتمام املنتفع قبل  قبلالوعع أن يؤدي إ�� احتمال بيع العقار من 

 

لذا تدعو الدائرة إ�� ا�حرص ع�� القيام برهن العقار وذلك لتفادي إم�انية بيع املنتفع  
وقد أّكد البنك ع�� أنه تّم �عث مص�حة �ع�ى ب��سيم الرهون  .للمسكن قبل إتمام خالص القرض

  .ومتا�ع��ا

 

* 

 

      *             * 

 

لفائدة اجراء وعع إس��اتيجية ف �� صندوق ال��وض باملسكن �ستد�� إح�ام التصرّ 
وا�حة �ستند إ�� برام  عمل سنو�ة وإ�� أهداف كمية مضبوطة وتنصهر عمن اس��اتيجيات 

اعتماد مقار�ة تضمن بذلك �تم و  .الوطنية للسكن وعمن مخططات التنمية اقتصادية واجتماعية
 إل��ماملتدخل�ن باملهام املو�ولة  ّل د �و�تطلب ذلك خاصة تقيّ . �شر�ك جميع اطراف املعنية باملجال

 .واح��ام �عهدا��م �� هذا اطار ووعع اليات املالئمة للتنسيق فيما بي��م

 

ط املتوّس املحدود و وقصد عمان توجيه تدخالت الصندوق حصرا لسجراء من ذوي الدخل 
 الذي ساعد أحيانا ع��تفاديا ل��اكمها  لهاعتمادات املتوفرة ن العمل ع�� تدعيم �سق اس��الك يتع�ّ 
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لتغطية جانب من  استعماله �� عديد املناسبات كحساب مدخرات يتّم حساب الصندوق  ال�جوء إ��
 . ال �شمل الفئة املس��دفة من إحداثه املصار�ف العمومية

 

ع��  لة عن طر�ق الصندوق العملو�تطلب الّرفع من �سق إنتاج املساكن اجتماعية املموّ 
�عز�ز الدور التأط��ي والتعدي�� للهيا�ل العمومية املعنية بتدخالته وتوف�� املساندة الالزمة للباعث�ن 

�� هذا املجال وإقرار  إل��مالعقار��ن العمومي�ن قصد عمان مواصلة تأم�ن الدور اجتما�� املو�ول 
 .ج هذا الصنف من املساكنع�� إنتا ا�خواّص الباعث�ن ا�حوافز ال�ي من شأ��ا أن تدعم إقبال 

 

د بالنصوص املساواة وت�افؤ الفرص لالنتفاع بتدخالت الصندوق التقيّ  إو�قت�ىي اح��ام مبد
جه العمل ع�� صرف القروض �� كما يتّ . قروضالل��تيبية ال�ي تضبط شروط إسناد القانونية وا

 .العقار��ناجال عمانا ملصا�ح الفئات املس��دفة وللتوازنات املالية للباعث�ن 

 

 إح�ام ة إ�� العمل ع��املصا�ح املعنية باستخالص مستحقات الصندوق مدعوّ  كما أّن 
. متا�عة استخالص �� مستوى مختلف فروع بنك اس�ان وتفعيل النصوص ال��تيبية �� هذا الغرض

الكفيلة عملية التنسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن إليجاد ا�حلول ال د ا�حاجة �� هذا اطار إ�� دعموتتأّك 
 . دات ال�ي �عود إ�� ف��ات قديمةتطه�� وععية ا�حسابات وتصفية املتخلّ ب
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 رّد وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

  

إستراتيجية تخّص تدخالت الصندوق ضمن اإلستراتيجية في خصوص وضع 

تّم الشروع في الدراسة اإلستراتيجية حول آفاق تطور قطاع السكن بداية سنة  العاّمة للسكن،

وتأتي هذه اإلستراتيجية في ظّل أوضاع حرجة تمّر بها البالد في ميدان السكن تتمثل  2014

خاصة في عدم تلبية اآلليات المتوّخاة والبرامج السكنية المعتمدة لطموحات المجتمع 

لمحدود وغير األجراء الذين ال تغطيهم أي منظومة تمويل، وخاصة الفئات ذات الدخل ا

إضافة إلى عدم قدرة المنظومة السكنية على توفير منتوج سكني اجتماعي يضمن توزيع 

متوازن لتدخالتها في كافة أنحاء البالد وعجزها على الضغط على كلفة المساكن التي 

 .ارتفعت بنسق سريع في السنوات األخيرة

 

اإلستراتيجية إلى تقييم أداء قطاع السكن خالل العقود الماضية وترمي وتهدف هذه 

إلى إصالح السياسة السكنية المتبعة وذلك بالضغط على الكلفة وتحسين ظروف الحصول 

إضافة إلى وضع  على مسكن الئق خاصة بالنسبة للفئات االجتماعية ذات الدخل المحدود،

السكن المالئم في وسط مستدام يستطاب فيه  خطة عمل وإجراءات جديدة تمّكن من توفير

 .العيش

 

وإلنجاز اإلستراتيجية الجديدة، تّم تكليف ثلة من الخبراء التونسيين والدوليين 

 :بإعداد دراسات محورية متعلقة بالقطاع تتمثل أساسا في

 

دراسة حول اإلطار االقتصادي الشامل لقطاع السكن وتقييم المنح العمومية  -

 ل ومدى قدرة المالية لألسر للحصول على مساكن،في هذا المجا

 دراسة حول توفير العقار في قطاع السكن، -

 دراسة حول القطاع المنظم للبناء الذاتي للمساكن، -

 دراسة حول إنتاج المساكن عن طريق الباعثين العقاريين الخواص، -
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دراسة حول اإلطار الترتيبي والجبائي لالستثمار العقاري لمجالي المساكن  -

 المعدة للكراء والبعث العقاري الخاص،

 دراسة حول تقييم وتحليل دور وفاعلية المؤسسات المعنية بقطاع السكن، -

 دراسة حول تقييم اإلطار القانوني وأدوات التخطيط العمراني، -

 دراسة حول السكن القديم، -

 دراسة حول تقييم وتحليل آليات تمويل السكن، -

 دراسة حول السكن العشوائي، -

 

القيام باستشارة جهوية واستشارة وطنية تحت إشراف الوزارة، تهدف إلى وتّم 

 .إثراء الدراسة من خالل تشريك مختلف المتدخلين في قطاع السكن

 

وفي إطار خطة العمل المقترحة لتنفيذ الدراسة اإلستراتيجية، تّم تكليف ثلة من 

إضافة إلى عدة محاور الخبراء التونسيين والدوليين بإعداد دراسات محورية متعلقة، 

 .أخرى، بتمويل السكن ومن ضمنها منظومة الفوبرولوس

 

وفي إطار هذه المقاربات سيقع العمل كذلك على تطوير آليات التصرف في موارد 

صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بما يمّكن من ضمان التنسيق المطلوب لتدخالت 

نسيق بين المتدخلين، ولهذا الغرض نرى من الصندوق ال سيما على مستوى البرمجة والت

، تعنى )وهي المؤهلة موضعيا لذلك(األجدى إحداث وحدة تصرف باإلدارة العامة لإلسكان، 

ببرمجة وتنسيق ومتابعة برامج الصندوق وتقييم تدخالته بصفة موضوعية وتقديم 

ق الهدف المتمثل في المقترحات المستقبلية في ما يتعلق ببرنامج تدخالته مما يمّكن من تحقي

 .تطوير الّتصرف في موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

 

إحكام ضبط التقديرات بعنوان تدخالت الصندوق وحسن استغالل وفي ما يتعلّق ب

يّتجه الرأي حاليا على مستوى الوزارة وخاصة بعد النتائج األولية الموارد المتوفرة بعنوانه، 

للدراسة التي هي بصدد اإلعداد بالتنسيق مع البنك العالمي إلى تنويع مجاالت تدخل 
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الصندوق، لتفادي ضعف استهالك موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء ومن 

 :ذلك 

 

كن لفائدة األجراء القتناء المساكن اإلبقاء على تمويل صندوق النهوض بالمس -

الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين، وخاصة داخل البالد، مع مراجعة سقف ثمن 

هذه المساكن المحدد من قبل الوزير المكلف باإلسكان بما يتناسب مع األثمان المتداولة في 

 .تحديد تحيين األثمان السوق ويمكن اعتماد نسبة التضخم المسجلة ألهم مواد البناء في

 

أن يقوم الصندوق بتقديم قروض لألجراء الستعمالها كتمويل ذاتي القتناء  -

 .مسكن جديد في حدود قيمة القرض المحددة بالنسبة لكل فئة من فئات الفوبرولوس

 

تفعيل آلية البناء الذاتي المنصوص عليها باألمر المنظم لصندوق النهوض  -

وذلك لتمويل بناء مسكن فردي على قطعة أرض على ملك األجير بالمسكن لفائدة األجراء 

 .أو فوق مسكن عائلي أو لتوسيع مسكن قائم على ملك األجير

تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء لتوفير العقار المناسب سواء  -

ائدة لفائدة األجير وذلك بتوفير مقاسم مطهرة بثمن يراعي الطاقة الشرائية لألجراء، أو لف

 .الباعثين العقاريين إلنجاز مشاريع سكنية إجتماعية

 

تفعيل آلية التمويل المسبق لفائدة الباعثين العقاريين في إطار مشاريع يتم  -

 .تخصيصها للمساكن اإلجتماعية الموجهة لفائدة األجراء

 

إيجاد آليات حقيقية من شأنها تحفيز الباعثين العقاريين العموميين والخواص  -

بصفة أكبر على إنتاج المساكن اإلجتماعية، وفي هذا المجال ال بد من إيجاد شراكة  لإلقبال

حقيقية بين الباعث العقاري المهتم بالسكن االجتماعي والوزارة المكلفة باإلسكان وذلك 

بواسطة عقد برنامج يبرم بين هذه األطراف يمكن الباعث من جملة من الحوافز 

 .روع للسكن اإلجتماعيواإلمتيازات مقابل تخصيص المش
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وبهدف توجيه تدخالت الصندوق حصرا لألجراء من ذوي الدخل المحدود 

المنظم للصندوق بتنويع  1977نوفمبر  24بتاريخ  965والمتوّسط نقترح مراجعة األمر عدد 

 .تدخالته حسب ما تم بيانه أعاله وذلك إلستهالك جميع موارده

 

نقترح أن يقع توفير العقارات المخصصة وللتحكم في نسق نمّو كلفة المساكن 

 :للسكن اإلجتماعي الموجه لألجراء وذلك عبر

 

 توفير مخزون كافي من األراضي الدولية إلستهالكها للغرض، -

وإن لزم األمر إستعمال موارد الصندوق لشراء ما يلزم من العقارات إلنجاز  -

 .الطلبهذه المشاريع السكنية في المواقع التي تشهد تطورا في 
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 بنك اإلسكان ردّ 

 

 بخصوص احترام آجال صرف القروض -

 

جويلية  23بتاريخ  2015لسنة  881نأمل أن يمكننا صدور األمر الحكومي عدد 

من اختصار اآلجال وذلك بعد تكفل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بالمنحة  2015

 .عوضا عن الصندوق الوطني للتضامن

 

 الحساببخصوص تدقيق  -

 

وزارتي المالية والتجهيز واإلسكان والتهيئة  2015جوان  4لقد راسل البنك بتاريخ 

 .الترابية قصد مراجعة االتفاقية

 

 بخصوص مصداقية بعض الوثائق -

 

تمت مراسلة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في هذا الشأن ولم نتلق أية 

 .إجابة

 

 بخصوص حفظ الملفات المرفوضة -

 

 .االحتفاظ مستقبال بنسخ من المطالب المرفوضةسيقع 

 

 بخصوص ترسيم الرهون -
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لقد قام البنك ببعث مصلحة تعنى بترسيم الرهون ومتابعتها ولكن يبقى البعض منها 

غير مرسم ألسباب خارجة عن نطاقه خاصة منها تأخير الباعثين العقاريين في تسوية 

 .الوضعيات العقارية لمشاريعهم

 

 

 التأمينبخصوص عقد  -

 

تنص القوانين المنظمة لقروض صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء على 

 .ضرورة إمضاء المنتفع على عقد تأمين الحياة

 

بخصوص النقص المسجل في التنسيق بين إدارة  -
 االستخالص ونظيرتها المكلفة بالشؤون القانونية

 

خالص القروض سيقع العمل على تالفي هذا النقص لمزيد النجاعة في است

 .المتعثرة

 

 بخصوص نسبة استخالص القروض -

 

وذلك دون اعتبار القروض  % 80نعلمكم أن نسبة استخالص القروض تجاوزت 

المسندة منذ إحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة االجراء وتلك التي وقع إسنادها 

 .بمقتضى أوامر غير قابلة للنشر والتي ال تستجيب للشروط المعمول بها

 

 بخصوص التقيد بشروط إسناد القروض -

 

يتقيد البنك بكافة شروط إسناد القروض إال أنه وأمام وضعيات خاصة وفي حاالت 

 .محدودة ومدعمة اتخذت اللجنة الوطنية بعض االستثناءات
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كما ارتأت اللجنة الوطنية تمشيا بخصوص عدم احتساب منحة اإلنتاج في األجر 

 .وديمومتهاالخام وذلك لعدم انتظامها 
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  املستشفى اـعسكري اص�� ـلتعليم بتو�  

 

 48بمقت�ىى الفصل ) فيما ي�� املستشفى(تّم إحداث املستشفى العسكري اص�� للتعليم 
قانون املالّية لتصرف واملتعّلق بضبط  1975د�سم��  30املؤّرخ ��  1975لسنة  83قانون عدد المن 

19760TP0F

(1)
P0T .0و�صّنف هذا املستشفىTP1F

(2)
P0T  عمن املستشفيات ا�جامعية وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة

  .تخضع إ�� إشراف وزارة الدفاع الوط�ي إدار�ة تتمتع بال�خصية املعنو�ة واستقالل املا��

 

للعسكر��ن وللمدني�ن وتتمّثل مهاّم املستشفى أساسا �� توف�� عالجات ذات اختصاص عال 
�مكن له بصفة ثانوّ�ة توف�� خدمات وعالجات بمقابل و  .التا�ع�ن لوزارة الدفاع الوط�ي وكذلك لعائال��م

. ل�حةالتا�عة لوزارة اإ�� �ّل �خص طبقا لنفس الشروط ا�جاري ��ا العمل باملستشفيات ا�جامعية 

خططات التدخل الط�ي خالل ال�وارث يّتخذ املستشفى �ّل التداب�� ال�ي تضمن حسن تنفيذ م"و
 . كما �ساهم �� التدريس ا�جام�� وما �عد ا�جام�� ".والعمليات العسكر�ة

 

مجلسا استشارّ�ا يد�� املجلس العل�ي يضّم املستشفى كما . و�دير املستشفى مدير �عّ�ن بأمر
 .تناء املعّدات الطبيةواق ومتا�عة س�� اقسام م�ّلف خاّصة بإبداء الرأي �� تطو�ر البحث العل�ي

 

 21.324وشهد عدد املر�ىى املقيم�ن وأيام اقامة �سقا تصاعديا حيث مّرا ع�� التوا�� من 

يوم إقامة  160.204مر�ضا مقيما و 26.801إ��  2009 سنة �� مو��يوم إقامة  139.589و امقيم امر�ض
الشأن بالنسبة إ�� عدد العيادات ا�خارجّية الذي تطّور خالل نفس  �ان وكذلك. 2013 سنة �� مو��

 .عيادة خارجية 237.199إ��  227.511الف��ة من 

 

عونا عسكر�ا  1.709م��م  2013عونا �� موّ�� سنة  2405و�لغ عدد اعوان باملستشفى 
 1.024إطارا شبه طّ�ي و 1.173إطارا مواز�ا للطب و 31إطارا طّبيا و 177عونا مدنيا موّزع�ن ب�ن  696و

 . إطارا غ�� استشفائي

 

0TP2Fد.م 44,834املوارد اعتيادية للمؤّسسة  2013و�لغت �� مو�� سنة 

(3)
P0T  دون اعتبار فواعل

د .م 56,788كما بلغت نفقات التسي�� . 2012د �� مو�� سنة .م 20,068العنوان اّول املنقولة والبالغة 
0TP3Fد.م 22,414استأثرت م��ا النفقات املّتصلة باألدو�ة واملستلزمات الطبية بحوا�� 

(4)
P0T . 

                                                           
 . 1958انطلق �شاط املستشفى العسكري خالل سنة   (1)
(2)

  .واملتعلق بتنظيم و�سي�� املستشفى العسكري اص�� للتعليم بتو�س 2003فيفري  4املؤرخ ��  2003لسنة  258 طبقا لسمر عدد  
  .د �عنوان املنحة التكميلية �خالص ديون الصيدلية املركز�ة.م 18,815م��ا   (3)
(4)

 .يتّم تحميل نفقات التأج�� ع�� م��انية وزارة الدفاع الوط�ي  
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إ�� رقابة خارجية و�ذلك ت�ون رقابة دائرة املحاسبات أّول   �� السابق ولم يخضع املستشفى
ى ��دف املهمة الرقابية إ�� النظر �� �شاط املستشفو . مهمة رقابية ع�� حسابات وتصّرف املستشفى

إ��  2009 سنة مناملمتّدة قد شملت اعمال الرقابية أساسا الف��ة و . ومختلف أوجه التصرف املعتمدة
غ�� أّن العديد من  .قاء بنوعية ا�خدمات ال�ي تؤّم��اتبّ�ن من خاللها س�� املؤّسسة إ�� ارت 2014جوان 

املعلومات وا�خدمات ال�ّحية فضال ا�جوانب مازالت بحاجة إ�� التحس�ن �عّلق أهّمها بالتنظيم ونظام 
 .عن التصرف �� الفضاءات والتجه��ات والتصّرف املا��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



511 

 

 

  أبرز املالحظات

 

 و�سي��  ونظامه املعلوما�ي تنظيم املستشفى -

 

حيث لم يتّم تفعيل �عض فعليا  ما هو معمول بهتبّ�ن عدم تطابق الهي�ل التنظي�ي مع 
 لوحظ غياب نظام داخ�� خاصو . أخرى دون نّص  مصا�ح ادار�ة املنصوص عل��ا وتّم إحداثاملصا�ح 

  .التا�عة لوزارة ال�حة هو معمول به باملستشفيات خالفا ملا باملستشفى

 

لم يتّم التنصيص باألمر املنظم للمستشفى ع�� هي�ل نصوص ا�جاري ��ا العمل، وخالفا لل
 .مص�حة �ع�ى بالشؤون القانونية والن�اعات غيابكما لوحظ . �ع�ى باألرشيف

 

من جهة أخرى، تمارس ادارة العاّمة لل�حة العسكر�ة بوزارة الدفاع الوط�ي اشراف ع�� و 
وقد لوحظ �� هذا الشأن أّن مديرها العاّم . هاوتقييم ��اومراقبأ�شطته املستشفى العسكري وتنسيق 

��  صعو�اتهو �� ان نفسه طبيب مباشر باملستشفى مما قد ينجّر عنه إّبان إنجاز عملية الرقابة 
 . العالقة بينه و��ن مدير املستشفىاملهام و تحديد 

 

مخّطط مديري لدعالمية نقائص تتعّلق خاّصة �غياب المن جملة نظام املعلومات ويش�و 
دماج التطبيقات املتوّفرة فيما اقسام وعدم ان ببعضعدم توّفر التطبيقات املعلوماتية باإلعافة إ�� 

و�شّ�ل هذه الوععية عائقا أمام . مّما يحول دون إنجاز ملّف طّ�ي إلك��و�ي موّحد ل�ّل مر�ض بي��ا
  .توف�� �امل املعطيات الضرور�ة لتقييم �شاط اقسام وجودة ا�خدمات

 

الطبيعة  تتالءم مع تشفى حّ�ىسللم القانونية ةصبغال�عميق النظر حول  ينب��لذلك  
ترك�� منظومة إعالمية شاملة ومندمجة �ساعد إ�� العمل ع�� است�جالية لتنفيذ �عض نفقاته إعافة 

  .ع�� توف�� املعطيات الضرورّ�ة لتحديد ال�لفة ا�حقيقية ل�خدمات الطبية

 

 إسداء ا�خدمات اـعالجية -

 

عل��ا باألمر املنظم للمستشفى يذكر  اقسما منصوص 47أقسام من جملة  9لم يتّم تفعيل 
م��ا خاّصة قسم املعا�جة باألشّعة بالرغم من ارتفاع املّطرد لعدد مر�ىى السرطان وتأكيد املجلس 

 . مختّص�ن �� املعا�جة باألشّعة ف��يائيالعل�ي ع�� عرورة توّفر طبيب و 
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 43 �ّجلتانتداب اطارات الطبية واملحافظة عل��ا حيث �� �واجه املستشفى صعو�ات و 
كما لم يتمّكن املستشفى من انتداب اطارات شبه الطبية امل��مجة . 2013-2009استقالة خالل الف��ة 

  2012سنة  �� %58وشهدت �سبة �غطية ا�حاجيات من هذه اطارات انخفاعا متواصال ولم تتجاوز 
 .اط بهبالرغم من ارتفاع �سق النش

 

باإلطارات الطبية الالزمة عمال بالنصوص  أّن استمرار�ة الليلية �� حاجة إ�� الدعمتبّ�ن كما 
 .ا�جاري ��ا العمل

  

وتّم ��جيل إخالالت تتعّلق باملقّومات اساسية �حفظ ال�حة و�معا�جة النفايات ا�خطرة 
ّدة ما الذي �ستعملداخل �عض اقسام الطبية يذكر م��ا قسم التشر�ح وعلم ا�خاليا املرعية 

 املركز العال�ي للبحوث حول السرطان عمن املواّد املسرطنة وقسم الطّب  املصّنفة من قبل الفورمول 
 . النووي الذي �عّد نفاياته خطرة

 

تباين �� �سبة  وقد ات�ح. وال يتوّ�� املستشفى إعداد تقار�ر دور�ة لتقييم �شاط اقسام
 .بأقسام أخرى  % 50ببعض اقسام �� ح�ن ظّلت دون  %100إشغال اسّرة ال�ي تجاوزت 

 

كما يدّل ولم يحرص املستشفى ع�� استغالل امثل للفضاءات والتجه��ات املتوّفرة لديه 
بالرغم من حال��ا ا�حسنة يذكر  2013-2004ذلك وجود تجه��ات لم يتّم استعمالها طيلة الف��ة  ع��
لذي واوعدم استغالل بنك ا��جة منذ حوا�� خمس سنوات . د.أ 226,025آالت بقيمة  5خاصة م��ا 

  .د.أ 167,5تقّدر بحوا�� تجه��ات طبية  توّفر بهت
 

ف��ات طو�لة تراوحت ب�ن سنة وأرعع سنوات باإلعافة منذ كما تبّ�ن وجود تجه��ات معّطبة 
بالّرغم ) accélérateur linéaireو pet-scan(ن �جهاز  ع�� غرار نقص �� التجه��ات الضرور�ة ��جيل إ�� 

ومعا�جة عدد من امراض السرطانّية وتأكيد املجلس العل�ي ع�� عرورة من دورهما �� استقصاء 
 .اقتنا��ما

 

 اـتصرف املا�� واملحاس�ي -

 

قرار صادر عن وز�ري الدفاع الوط�ي واملالية يضبط �عر�فات  أّنه لم يتّم استصدار تبّ�ن 
ا�خدمات ال�ّحية لفائدة املدني�ن حيث يتّم تحديدها من قبل مدير املستشفى علما بأ��ا تفوق أحيانا 

كما اّت�ح وجود �عض اخطاء ع�� مستوى الفوترة . % 50�عر�فات املستشفيات العمومية بنسبة 
وتّم ��جيل تأخ�� �� فوترة �عض . ساهمت �� وجود ز�ادة أو نقص �� معاليم التداوي املستوجبة

شهرا مقارنة بتار�خ خروج املر�ىى باإلعافة إ�� عدم فوترة  15ا�خدمات الّ�حية يتجاوز أحيانا 
 .2014ماي و  2010مارس  امل��اوحة ب�ن شهري تتعّلق بالف��ة . د.أ 262خدمات بقيمة 
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علما بأّن  2013-2007خالل الف��ة . د.أ 4.178,126�لغ مجمل مستحقات املستشفى و 
منه أو من عائلته بلغت أ�خاص آخر�ن تّمت معا�ج��م بأمر  املتخلدات بذمة أقارب الرئيس السابق أو 

 .استخالصهاإ�� فى دون أن �س�� املستش 2011 - 2001الف��ة  خاللد .أ 724

 

و�ّجلت �عض النقائص ع�� مستوى تنفيذ النفقات �عّلقت أساسا با�حصول ع�� تأش��ة 
التعّهد بالنفقة و�إصدار طلبات تزّود ع�� سبيل التسو�ة فضال عن عدم دّقة تحديد ا�حاجيات 

املستشفى أحيانا إ�� التفاوض  فقد لوحظ �جوء .الشفافية واملساواة ب�ن العارع�نواخالل بقواعد 
مقابل اقتناء ال�واشف آالت التحليل املباشر مع �عض املزّودين واعتماد طر�قة الوعع ع�� الذّمة 

 . املخ��ية بصفة حصر�ة لد��م

 

وتؤّكد الدائرة ع�� عرورة إرساء نظام رقاعي داخ�� يمّكن من إيالء فوترة ا�خدمات الطبية 
 .د بال��اتيب ا�جاري ��ا العمل عند إنجاز النفقاتاملز�د من العناية والتقيّ 
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I- ينظام املعلوما�اـتسي�� واـو  اـتنظيم 
 

نظام الو� التسي��و ظيم نتالنقائص �عّلقت ب مّكنت اعمال الرقابية من الوقوف ع��
 .يعلوما�امل

 

 واـتسي�� اـتنظيم - أ

 

 2005لسنة  406 قرار وز�ر الّدفاع الوط�ي عددتفعيل جّل املصا�ح ال�ي تّم عبطها ب لم يتّم 
�ح امص كما لوحظ وجود شغورات ع�� مستوى وحدة اسناد من بي��ا ،2005جوان  20املؤّرخ �� 

الهي�ل تطابق  عدملوحظ و  .بدائرة افرادمصا�ح  4من جملة  3و دائرة مراقبة التصرف ارععة
 لواقعامع واملتعلق بتنظيم و�سي�� املستشفى  2003لسنة  258باألمر عدد املنصوص عليه  يالتنظي�

�عودان بالنظر مباشرة إ��  اللذين والناظر العامّ اعالمّية  يلم يتعّرض النّص املذ�ور إ�� مكت�حيث 
 . مدير املستشفى

 

واملتعّلق باألرشيف وامر عدد  1988أوت  2املؤّرخ ��  1988لسنة  95وخالفا للقانون عدد 
19880TP4Fلسنة  1981

(1)
P0T،  لم يتّم التنصيص باألمر املنظم للمستشفى ع�� هي�ل �ع�ى باألرشيف ولم يتّم

عون غ��  اقتصار ع�� ت�ليف 2013سبتم��  24وتّم بداية من . �� ارشيف ترك�� وحدة �ع�ى بالتصرف
كما لم يتوّل املستشفى وعع برنام  للتصّرف �� . صلّيةمتفّرغ أو�لت له هذه املهّمة إعافة ملهاّمه ا 

 .القديم الوثائق وإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ادار�ة ولم تتّم أية عملية إتالف لسرشيف
 حفظو�تّم . وات�ح عدم تخصيص أماكن �حفظ ارشيف املركزي باملؤّسسة نظرا إ�� عيق الفضاءات

�� أماكن غ�� مناسبة مّما نت  عنه اكتظاظ بالفضاءات ع�� غرار قسم طّب أمراض النساء ارشيف 
 .وصعو�ة البحث ع��االطبية وغ�� الطبية و�نت  عن هذه الوععية عياع امللفات . والتوليد

 

هو معمول به  ع�� خالف ماغياب مص�حة �ع�ى بالشؤون القانونية والن�اعات وحظ لو 
بمفتاح امل�ّحة متعّددة اختصاصات  فتح 2009وتّم بداية من فيفري  .لل�حة العمومية باملؤّسسات

ومشموال��ا وطبيع��ا مهاّمها خاصة يحّدد  نّص غياب �� ا للمستشفى تدادماسعد هللا وال�ي �عت�� 
  .القانونية

 

                                                           
تعّلق بضبط شروط وتراتيب التصرف �� ارشيف ا�جاري وارشيف الوسيط وفرز وإتالف ارشيف وتحو�ل ارشيف املو  1988د�سم��  13ؤرخ �� امل (1)

  .واطالع ع�� ارشيف العام
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لوحظ  كما. تهع�� إدار دير املسة �ساعد مجلس مؤّس  ع�� لمستشفىاملنّظم لامر وال ينّص 
ما هو معمول به بالنسبة إ�� غياب نّص يتعّلق بوعع نظام داخ�ّ� خاّص باملستشفى ع�� غرار 

  .املستشفيات التا�عة لوزارة ال�حة العمومية

 

دليل الذي أعّدته وزارة الدليل إجراءات ع�� غرار و عقد أهداف لم �عتمد املستشفى و 
 كما لوحظ غياب .واملؤسسات العمومّية لل�حةل�ّل من املستشفيات ا�جهوّ�ة العمومية ال�حة 

 . باملستشفى بطاقات وصف وظائف تضبط مشموالت اعوان

 

الطبيعة  أمام خاّصةالصبغة القانونية للمستشفى  حول النظر  ميقع�إ��  الدائرةدعو تو 
د املحاسبة ذات القيد املزدوج ونظام املحاسبة اعتمرورة اعو  نفقاته�عض است�جالية لتنفيذ 

�ساعد ع�� تقييم النشاط وتحديد ال�لفة ا�حقيقية ل�خدمات الطبية وعبط اهداف بما التحليلية 
مشرو�� أمر�ن  بوجودوأفاد املستشفى �� هذا الصدد . والوقوف ع�� اسباب ال�ي تحول دون تحقيقها

دار�ة وإ�� عبط هي�له ا صبغة غ�� ال وإسنادهعمومية ال اتؤسسعمن امله تصنيف��دفان إ�� 
 . التنظي�ي

  

اشراف ع�� بوزارة الدفاع الوط�ي ادارة العاّمة لل�حة العسكر�ة  مارس، تمن جهة أخرى و 
الذي العاّم  هادير وقد لوحظ �� هذا الشأن أّن م. هوتقييم أ�شطت املستشفى العسكري وتنسيق ومراقبة

ينجّر عنه قد مباشر باملستشفى مما  طبيبهو �� ان نفسه �شغل ا�خّطة إّبان إجراء عملية الرقابة 
�ّل  �عت�� حيث  مدير املستشفىو��ن  هبينواملهاّم واستقاللية اتخاذ القرارات �� تحديد العالقة  صعو�ة

  .تجاه اخر �� ان نفسه اومرسوس ام��ما رئيس

 

م�ّلف بإبداء وهو ة أخرى، يضّم املستشفى مجلسا استشارّ�ا يد�� املجلس العل�ّي ناحيمن و 
الرأي خاّصة �� تطو�ر البحث العل�ي وت�و�ن اطار الط�ي واملوازي للط�ي وشبه الط�ي وتوظيفه وفتح 

 لمو . ات الطبيةاقسام واقتناء املعّد مختلف س�� �شاط متا�عة ا�خطط استشفائية ا�جامعية و 

من  �ان�� ح�ن  مّرة 20 ى و س 2014 مايإ��  2009من سنة  ةة املمتّد خالل الف�� املجلس هذا يجتمع 
 .هملهاّم حسن أدائه  ��سلبا  ؤّثريما  بمعّدل مّرة �ّل شهر وهوأي مّرة  65 ع�� اقّل أن يجتمع  املفروض

باإلعافة إ�� عدم وجود فقط بقائمة ا�حاعر�ن إّال �� حالت�ن  ولم �شفع محاعر جلسات هذا املجلس
اح��ام دورّ�ة و دعم املقّومات الش�لية للمجلس العل�ي ب �� إجابتهاملستشفى  �عّهدو  .امضاءات
 . اجتماعاته

 

واملتعلق بضبط تنظيم مخابر  2009مارس  2ؤّرخ �� امل 2009لسنة  644سمر عدد ل وخالفا
البحث ووحدات البحث ومجّمعات البحث وطرق �سي��ها،لم يتبّ�ن بخصوص املخ�� والوحدات املباشرة 
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ما يفيد توقيع أّي من أعضائه مليثاق الباحث الذي يؤخذ �ع�ن اعتبار عند تقييم ا�شطة العلمية 
ال يتّم وخالفا لسمر سالف الذكر . البحث العل�يللهي�ل املع�ي من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أ�شطة 

مسك �جّل تدّون به �ّل ا�شطة البحثية والتنظيمية ال�ي يتعهد ��ا املخ�� أو ينجزها أو �شارك ف��ا أو 
 .ال�ي لها عالقة بالتظاهرات العلميةتلك 

 

 ينظام املعلوما�اـ - ب
 

         املؤرخ �� 10وعدد  2003أكتو�ر  11املؤّرخ ��  27خالفا ملنشوري الوز�ر اّول عدد       

0T5F 2011 ماي 20

(1)
0T، عديد النقائص  ذلك نت  عنو  .لم يتوّل املستشفى إعداد مخطط مديري لدعالمية

املصا�ح واقسام املستعملة للتطبيقات صعو�ات �� تجميع املعطيات  تواجهنظام املعلومات حيث ب
عدم توّفر التطبيقات املعلوماتية وذلك �سبب املتعّلقة بمختلف أوجه �شاطها وتنظيمها واستغاللها 

 .تطبيقة القبول والفوترةمع ب�اّفة اقسام وعدم اندماج التطبيقات املتوفرة فيما بي��ا و 

 

املعطيات ا�خاصة باملر�ىى ع�� غرار العيادات ا�خارجية  ومة اعالمية �ّل املنظ تتضّمنوال 
و�شّ�ل هذه الوععية عائقا  .رات املتعلقة بنشاط اقسام �املواعيد ومعدل انتظار املر�ىىوععض املؤّش 

 . ��ا �شاط اقسام وجودة ا�خدمات قييمالضرور�ة لت املعطيات�امل أمام توف�� 

 

 منظومات إعالمية بجميع اقسام استشفائية ودمجها دون إنجاز ملّف و�حول عدم ترك�� 
لك��و�ي موّحد ل�ّل مر�ض يتضمن جملة العالجات ال�ي تلقاها بمختلف اقسام ومراحل إسداء إط�ي 

ال �ساهم هذه الوععية �� اسراع بتقديم ا�خدمات استشفائية خاصة و  .ا�خدمات استشفائّية
فقد تبّ�ن بالنسبة لهذا  .قسم است�جا��ب الذين يتّم إيواسهمو  القادم�ن ليال املر�ىى بالنسبة إ��

اطالع ع��  ليتّم �� �عض احيان انتظار إ�� غاية ا�حصة الصباحية  يتّم  الصنف من املر�ىى أّنه
املنظومة  كما ال �ساهم .أو إحال��م إ�� اقسام اخرى لهم لتقديم العالج املناسب  املر�ىى ملفات

دون موجب  �� ف��ة زمنّية وج��ة عديد التحاليلتتّم إعادة اعالمية املتوفرة �� ترشيد النفقات حيث 
 .�� حال انتقال املر�ض من قسم إ�� آخر اّطالع ع�� التحاليل السابقة استحالةنتيجة 

 

الفحوصات �ع�ى بتمر�ر صور تطبيقة معلوماتية بقسم الت�خيص باألشعة  وال يتوّفر 
�لفة من التخفيض �� يمّكن  بما ائية ع�� أدوات وشب�ات معلوماتيةونتائجها إ�� اقسام استشف

إ��  2009سنة ��  د.أ 482ال�ي تطّورت نفقا��ا من أفالم التحميض ا�خدمات ع�� غرار تلك املتعّلقة ب
 .2013سنة ��  د.أ 548

                                                           
(1)

 .صالاملتعّلق�ن تباعا بتخطيط املشاريع املّتصلة باالعالمية و�رمج��ا ومتا�عة إنجازها و�تطو�ر نظم املعلومات وات  
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تمّكن ال �شمل تطبيقة مكتب الضبط �ّل املعطيات الضرور�ة املتعلقة �س�� العمل حيث ال و 
إصدار ارقام  ومنمن الهيا�ل غ�� التا�عة لوزارة الدفاع الوط�ي  املراسالت الواردة��جيل  من

�ش�و تطبيقة القبول والفوترة عديد النقائص املتعلقة بالسالمة كما . التسلسلّية للمراسالت آليا
دون حذف �عض الفوات�� و  تحول دون محاذير آلّية  لم تتضّمناملعلوماتية و�حفظ املعلومات حيث 

 .ار�خ دخول وخروج املر�ىى وأسعار ا�خدمات العالجية دون ترك أثر لذلكو �غي�� ت

 

تقديم  للمؤّسسة يمّكن منع واب تفاع�� و�تطلب تحس�ن خدمات املستشفى توف�� موق
تخفيف اجراءات ادار�ة وتفادي قصد اتفاقيات امل��مة  إدراجعديد ا�خدمات كأخذ املواعيد و 

وتدعو دائرة املحاسبات املستشفى إ�� �عز�ز جهوده قصد إرساء عالمة مرحبا . اكتظاظ باملستشفى
و�تّم ... حاجة أكيدة إ�� تطبيقة شاملة تحتوي ع�� ملّف طّ�ي�� "ه وأفاد املستشفى أنّ  .�جودة استقبال

 ".وسيتّم العمل ع�� استكمال مراحل إرساء عالمة مرحبا... إعداد كّراس شروط القتناء منظومة شاملة

 

II- إسداء ا�خدمات اـعالجية 

 

. �خدمات املسداةلاملوارد البشرّ�ة فضال عن غياب تقييم و لوحظ عدم كفاية اختصاصات 

 . والدم نقائص �عّلقت ب�ّل من حفظ ال�حة وحماية املحيط والتصرف �� ادو�ة تّم الوقوف ع��و 

 

 اختصاصات واقسام -أ 

 

 52اختصاصات من جملة  8ال يوجد باملستشفى �ّل اختصاصات حيث تفتقر املؤسسة إ�� 

0T6Fاختصاصات الطبيةاملنصوص عل��ا باألمر املتعلق بتحديد اختصاصا 

(1)
0T . تّم �عنوان اختصاصات و�

مجال املستشفى إ�� صيد�ّ� مختّص �� كما يفتقر . غ�� املتوّفرة توجيه املر�ىى إ�� هيا�ل �ّحّية أخرى 
بالرغم من أهمية هذا اختصاص بالنسبة إ�� العديد من اقسام ع�� غرار قسم  املعا�جة باإلشعاع

  .ع�� عرورة توف��ه 2011جوان منذ املجلس العل�ي ومن تأكيد  الّطّب النووي

 

 47أقسام من جملة  9تبّ�ن عدم تفعيل  ،املشار إليه 2003لسنة  258مر عدد لس  وخالفا
0T7Fقسما

(2)
0T  0من ارتفاع املّطرد بالرغمقسم املعا�جة باألشّعة يذكر م��ا خاّصةT8F

(3)
0T  مر�ىى عدد  ه�شهدالذي

                                                           
(1)

واملتعلق بالتخصص �� الطب و�النظام القانو�ي للمقيم�ن كما تّم تنقيحه الحقا وخاصة باألمر  23/06/1993املؤرخ ��  1993لسنة  1440امر عدد   
عائلة والتخصص �� واملتعلق بضبط اطار العام لنظام الدراسات الطبية املؤهلة ملمارسة طب ال 2011نوفم��  17املؤرخ ��  2011لسنة  4132عدد 
 .الطب

(2)
 .دون اعتبار وحدة زرع اعضاء واملجمع املركزي للعمليات  

وذلك ب�ّل من وحدة امراض السرطانية املحدثة �� سنة  2013مر�ضا �� سنة  344إ��  2009مر�ضا �� سنة  168تطّور عدد مر�ىى السرطان من  (3)
الفم والوجه والفّك�ن وقسم أمراض املعدة وامعاء وقسم أمراض الرئة وا�حساسية وقسم الطب وقسم أمراض اذن وانف وا�حنجرة وجراحة  2011

 .الباط�ي
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مختّص�ن ��  ف��يائيطبيب و �� عرورة توّفر ع 2011جوان  منذاملجلس العل�ي  تأكيد منالسرطان و 
و�� املقابل، تّم إحداث قسم كشف العقم واملساعدة الطبية لدنجاب ووحدة مخ�� . املعا�جة باألشّعة

0T9Fمقّرر من وز�ر الدفاع الوط�يببيولوجيا انجاب 

(1)
0T  258�� ح�ن لم يتّم التنصيص عل��ما باألمر عدد 

وجاء برّد املستشفى أنه ال يمكن حالّيا تفعيل هذه اقسام لعدم توّفر اطارات  .ر و ذ�امل 2003لسنة 
 . الطبية املطلو�ة والفضاءات املناسبة

 

 اطارات اـطبية وشبه اـطّبية -ب 

 

ا عن التحاق هعزوف �سببانتداب اطارات الطبية  ��ة كب�� صعو�ات املستشفى  يواجه
طول آجال إسناد إ�� حاجيات و ا�عدم تلبية أّدى إ��  مّما ��ااملحافظة علفضال عن صعو�ة باملستشفى 

 %77و % 47ب�ن نتداب �سبة استجابة لطلبات ا تراوحت فبخصوص اطارات الطبية، . املواعيد

انتداب إطارات  مناملستشفى  يتمّكنلم كما  .2012سنة ��  % 32ولم تتجاوز  2011-2009 الف��ةخالل 
  .ذلك� �إعية للمخابر رغم حاجته طبية استشفائية جام

 

آجال ل معّد  بلغمن ذلك للمر�ىى ا�عكس عدم كفاية اطار الط�ي سلبا ع�� إسناد املواعيد و 
فقط  طبيب�ن( �سبب النقص �� عدد اطّباءأشهر  4حوا�� أطّباء علم الرثية من طرف إسناد املواعيد 

نفس ع�� طبيب�ن مختّص�ن تا�ع�ن لعدد أطّباء أمراض الك��  يقتصر ماك. )الطب الباط�يتا�ع�ن لقسم 
 2011خالل الف��ة من أفر�ل العسكر��ن ش�اوى من جملة  % 34,61و�� هذا اطار، ات�ح أّن . قسملا

  .إسناد مواعيد �عيدة تتعّلق بقسم الطب الباط�ي حول  2013لية �إ�� مو�� جو 

 

�� يزاولون �عليمهم �� انتداب طلبة إاملستشفى  ي�جأ ،النقص �� اطار الط�يوقصد تجاوز 
� �إنظرا باملستشفى اطّباء  استبقاءتبّ�ن صعو�ة و  .تخّرجهمالّطّب ع�� أن يباشروا باملستشفى إثر 

خالل الف��ة بلغ قد و  .خصوصّية العمل العسكري ال�ي �ستد�� التنّقل خارج املستشفى عند اقتضاء
 7وخّصت اطباء استشفائي�ن ا�جامعي�ن حالة  23م��ا  ةحال 43استقاالت عدد  2013إ��  2009

 . أطباء مختّص�نحاالت تتعّلق ب

 

 2014لسنة  243بمقت�ىى القرار ا�جمهوري عدد  تّم  ،وععّيةا�حّد من هذه السعيا إ�� و 
تعلق بممارسة النشاط ا�خاص التكمي�� من قبل اطباء استشفائي�ن وامل 2014 نوفم�� 19خ �� املؤّر 

19950T10F لسنة 1634ا�جامعي�ن العسكر��ن �حب أح�ام امر عدد 

(2)
0T  ع�� اطباء املشار إليه

                                                           
(1)

 .2013مارس  13بتار�خ  197/2013عدد   
(2)

ا�جامعي�ن ��  املتعلق بممارسة النشاط ا�خاص التكمي�� من قبل اساتذة واساتذة املحاعر�ن امل��ز�ن استشفائي�ن 1995سبتم��  4املؤرخ ��  
 .2007جانفي  25مؤرخ ��  2007لسنة  120باألمر عدد وإتمامه  الطب كما تّم تنقيحه
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طبيبا  59�عّد علما بأّن املستشفى  استشفائي�ن ا�جامعي�ن العسكر��ن طبقا لنفس الشروط
  .سالف الذكر عل��ا باألمر �ستجيبون للشروط املنصوص 

 

19910T11Fلسنة  63للقانون عدد وخالفا 

(1)
0T  املؤّرخ �� 1966لسنة  356ولسمر عدد                         

19660T12Fسبتم��  19

(2)
0T 9�سمية ّمت ت ،�سمية رسساء اقسام استشفائية بأمر قتضاهمامبتتّم  ذينوال 

ومن شأن �سو�ة وععيات رسساء اقسام و�سمي��م  .بالنيابة 4بمقّرر م��م  ةستشفائيم ااقسأ اءسس ر 
 .وفقا للنصوص القانونية أن ينعكس إيجابا ع�� إسداء ا�خدمات باألقسام املعنّية

 

حيث يتوّلون اصلّية هاّمهم مل�ّلّيا  ةمختصّ  ةرسساء أقسام وطبيب 6لوحظ عدم تفّرغ كما 
. بإدارات ومدرسة تا�عة لوزارة الدفاع الوط�ي أو �سي�� قسم آخر باملستشفىأخرى القيام بمهاّم 

وجاء برّد املستشفى  .سلبا ع�� الّس�� امثل للعملباملستشفى هّمة طبيب الكّ�� ملعدم التفّرغ و�نعكس 
  ".سيتّم �سو�ة هذه الوععية ع�� مستوى وزارة الدفاع الوط�ي"أنه 

 

�� عدد التقني�ن �� التخدير بقاعة  انقصاملستشفى �ش�و  ،الطّبية  �خصوص اطارات شبهو 
حسب �ستوجب العمليات ا�خاصة بقسم أمراض النساء والّتوليد مقارنة بحجم �شاط القسم والذي 

عدد املمّرع�ن كما تبّ�ن وجود نقص �� . تقني�ن 6سوى  بهتقني�ن �� ح�ن ال يتوفر  10تقدير رئيسه 
نقصا ��  أيضاالذي �ش�و قسم مخ�� تحاليل الكيمياء ا�حّية و  باألكسيج�ن املضغوطقسم املعا�جة ب

 . 2006�عود إ�� سنة  ذا القسم��صيادلة علما بأّن آخر عملّية انتداب تقن سام المعّدي 

  

�سبة  انخفضتلم يتمّكن املستشفى من انتداب اطارات شبه الطبية امل��مجة حيث و 
 ارتفع ،قابلامل ��و .2012-2009الف��ة خالل  % 58 إ�� % 100من اطارات هذه من �غطية ا�حاجيات 

مثلما يتبّ�ن ذلك من النسق التصاعدي ل�ّل من عدد  2013-2009خالل الف��ة  �شاط املستشفى حجم
وعدد املر�ىى املقيم�ن ) 2013 سنة يوما �� 160.204إ��  2009 سنة يوما �� 139.589من (أّيام اقامة 

           عدد العيادات ا�خارجية و ) 2013 سنة مر�ضا �� 26.801إ��  2009 سنة مر�ضا �� 21.324من (

فضال عن ارتفاع معّدل �سبة إشغال اسّرة ) 2013 سنة �� 237.199إ��  2009 سنة �� 227.511من (
 ).2013 سنة �� % 70,56إ��  2009 سنة �� % 61,88من (

 

                                                           
  .واملتعلق بالتنظيم الص�� 1991جو�لية  29املؤرخ ��   (1)
تّم إلغاسه بالقرار ا�جمهوري عدد املتعّلق بضبط القانون اسا�ىي لهيئة الضّباط املباشر�ن وعّباط احتياط التا�ع�ن ملص�حة ال�حة با�جيش والذي  (2)

واملتعلق بضبط النظام اسا�ىي ا�خاّص بالسلك استشفائي الص�� العسكري وتنقيحه بالقرار ا�جمهوري  2013جوان  11املؤرخ ��  2013لسنة  159
 .2014نوفم��  19مؤرخ ��  2014لسنة  244عدد 
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 2013 -2009ف��ة عدد املر�ىى لدطار شبه الط�ي الواحد خالل المؤشر  ارتفعونتيجة لذلك، 
كما أسفرت مقارنة مؤشر عدد اعوان شبه الطبي�ن للسر�ر الواحد . مر�ضا 28مر�ضا إ��  25من 

نقص �� �عض اقسام ع�� غرار  وجودره عن بمختلف أقسام املستشفى بالعدد اد�ى الواجب توفّ 
0T13Fلطب الباط�ي وامراض ا�جلدية ووحدة امراض السرطانية وام جراحة املسالك البولية اقسأ

(1)
0T. 

 

 خدمات ما �عد اـظهر واستمرار�ة اـليلية -ج 

 

تأم�ن عدد من العيادات �عد الّظهر ��دف  تتوّ��ال�ي  لهيا�ل ال�حية العموميةل خالفا
 ال ا�خدمات وتقليص ف��ة انتظار املر�ىى إسداءالتخفيف من الضغط ع�� اقسام الطبية وتوسيع 

اكتظاظ الذي �شهده �� تفاقم هذه الوععّية �ساهم و . املذ�ور  عياداتالنظام باملستشفى �عمل 
 .غرار قسم أمراض النساء والتوليدع��  املستشفى خاّصة بالنسبة إ�� �عض اقسام

 

بخصوص تأم�ن حصص استمرار الليلية اقتصار اطار الط�ي ع�� طبيب داخ�� تبّ�ن و 
اثن�ن بقسم أمراض النساء والتوليد علما بأّن املعيار الفر��ىي املتعلق باالستمرارّ�ة الطبية  ومقيم�ن

طبيب مختّص �� أمراض النساء والتوليد ع�� ع�ن  وجودعرورة  ينّص ع��بخصوص هذا القسم 
عرورة تواجد طبيب مختّص ��  ��والدة سنوّ�ا فضال ع 1500يتجاوز عدد الوالدات  �� حالةامل�ان 

بلغ عدد فقد ولدشارة  .والدة سنو�ا 2000التخدير وا�عا  بالقسم �� صورة تجاوز عدد الوالدات 
 . والدة قيصرّ�ة 1200والدة سنوّ�ا م��ا  3500الوالدات باملستشفى حوا�� 

   

شملت كّال من طّب  2014ماي  22و 21و 20 ألّيام اقسام�جالّت فحص عّينة من  �ّ�نو 
الولدان وطّب اطفال وتصفية الدم والك�� اصطناعية والتخدير وا�عا  وجراحة احشاء 

طيلة  استمرار خدمة تأم�ن أّنه يتّم وا�جراحة العاّمة فضال عن الطّب الباط�ي وجراحة القلب والصدر 
باستنناء قسم طّب سم وذلك ب�ّل قطبيب مقيم وطبيب داخ�� فحسب من قبل ا�حصص الليلية 

طبيب بقسم تصفية الدم  يوجد �� ح�ن لماطفال والذي وجد به طبيب مقيم وطبيبان داخلّيان 
  .منتصف الليل ما �عدإسداء خدمات إ��  هبالرغم من توّلي والك�� اصطناعّية

 

القيام بحصص استمرار خارج  ن و ن ا�جامعيو استشفائياطباء يتوّ��  ،من جهة أخرى و 
1993أوت  31املؤّرخ ��  1993لسنة  1915امر عدد  علما بأّن  املستشفى 0T14F

(2)
0T التغطية  ينّص ع�� عرورة

           ؤرخ ��امل 2011 لسنة 2780طبقا لسمر عدد و . حصص استمرار عند تأم�ن الطبية داخل املؤسسة

                                                           
واملتعلق بضبط الهيا�ل واختصاصات وكذلك املواصفات من حيث طاقة استيعاب  1993 أوت 31املؤرخ ��  1993لسنة  1915عمال باألمر عدد   (1)

 .2010سبتم��  6مؤرخ ��  2010لسنة  2200واملحالت والتجه��ات واعوان باملؤسسات ال�حية ا�خاصة كما تّم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 .من حيث طاقة استيعاب واملحالت والتجه��ات واعوان باملؤسسات ال�حية ا�خاّصة املتعلق بضبط الهيا�ل واختصاصات وكذلك املواصفات  (2)
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020110Tسبتم��  29

(1)
15FT ع�� اعوان الطبي�ن واملواز�ن للطبي�ن استشفائي�ن ا�جامعي�ن  يتعّ�ن

واستشفائي�ن ال�حي�ن وأطباء املستشفيات العامل�ن بالهيا�ل استشفائية وال�حية العمومية 
التا�عة لوزارة ال�حة العمومية وكذلك املقيم�ن �� الطب والصيدلة وطب اسنان، املساهمة �� 

ر اطار الط�ي عند توفّ "وجاء برّد املستشفى أنه  .رى استمرار وجو�ا باملستشفىو�ج... حصص استمرار
 ". 1993لسنة  1915ال�ا�� سوف يتّم تطبيق الشروط املنصوص عل��ا باألمر عدد 

 

 وحماية املحيط حفظ اـ�حة استشفائية -د 

 

19960T16Fلسنة  41للقانون عدد خالفا 

(2)
0T  20080 لسنة 2745 مر عددلس وT17F

(3)
0T  عدم ختم تب�ن

 ةفة بالبيئة وعدم تحديد طبيعة بالوزارة امل�لّ من قبل املصا�ح املختّص الذي يمسكه املستشفى  ال�جّل 
 .ومصدرهاالنفايات 

 

واملتعلق بتنفيذ برنام   2012د�سم��  08املؤرخ ��  12861وخالفا لسمر اداري عدد 
ن جميع النقائص ال�ي تمت و�يتّم تدلم  ،الجية باملستشفىالتصرف �� النفايات ذات الصبغة الع

 . مالحظ��ا واجراءات ال�ي تّم اتخاذها �� الغرض

 

وجود إخالالت تتعلق بمعا�جة النفايات ا�خطرة  فقد تبّ�ن ،ا بالنسبة إ�� حفظ ال�حةأّم 
قسم التشر�ح وعلم بعض اقسام ع�� غرار املقّومات اساسية �حفظ ال�حة ب تخّص نقائص و 

عمن املركز العال�ي للبحوث حول السرطان  ال�ي صّنفهاالفورمول اّدة املستعمل ملا�خاليا املرعية 
 دون توّفر ليل التحلمخ�� بلوحظ تواجد ا��جة احتياطية املشبعة ��ذه املادة  فقد .سرطنةامل املوادّ 

 تقر إ�� ��وئة �افية� يفاملخ� هذا سيما وأّن ال قنعة والنظارات �األللعامل�ن وسائل ا�حماية الضرور�ة 
�� املسالك أحيانا  اسك��بل  االتخلص م�� تّم ي ال ي�تراكم كميات الفورمول املستعمل وال� �إإعافة 
ر مزج النفايات يحّج "ه الذي ينّص ع�� أنّ من القانون آنف الذكر  32فصل لل وذلك خالفاالعادية 
   ".خطرةمع نفايات غ�� ... ا�خطرة 

 

غرفة � النوويقسم الطب إيواء املر�ىى اّلذين تّمت معا�ج��م ب ظحلو  ،ع�� صعيد آخرو 
وأفاد املستشفى ��  .ة�ّح العاملية للنظمة اململعاي��  وذلك خالفاقسم أمراض اذن وانف وا�حنجرة ب

                                                           
واملتعلق بمنحة استمرار وشروط إسنادها وعبط مقاديرها ألعوان  2001جانفي  23املؤرخ ��  2001لسنة  318املتعلق بتنقيح وإتمام امر عدد  (1)

ا�جام�� واستشفائي الص�� وأطباء املستشفيات العامل�ن بالهيا�ل استشفائية وال�حية العمومية التا�عة السلك الط�ي واملوازي للط�ي استشفائي 
 .لوزارة ال�حة العمومية وكذلك املقيم�ن �� الطب والصيدلة وطب اسنان

(2)
 .املتعّلق بالنفايات ومراقبة التصرف ف��ا وإزال��ا كما تّم تنقيحه الحقا 1996جوان  10املؤرخ ��  

 
(3)

 .يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف �� نفايات ا�شطة ال�حية 2008جو�لية  28مؤرخ ��  
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الطب النووي من ه سيتّم تجه�� الغرفة املذ�ورة �غالف من الرصاص ثّم تمك�ن قسم أنّ  الشأنهذا 
 .غرفة عازلة خاصة به الحقا

 

�عت�� من ب�ن اختصاصات غ�� النظيفة  ال�يقاعة جراحة املسالك البولية  وجودلوحظ كما 
من جراحة العيون  للقاعات املخصصة ل�ّل  ةمالصقو �� ا�جناح املخصص ل�جراحة فائقة النظافة 

 .وجراحة العظام وجراحة اعصاب

 

 معّدات حديثة للتعقيم املجمع املركزي للعمليات وقسم التخدير وا�عا ال يتوّفر لدى و 
 1989لم يتّم تجديدها منذ سنة  لصفياتل ت�جأقديمة  اتمعّد عملّية التعقيم ا�حالّية  عتمدحيث �

وجود معّدات غ�� صا�حة لالستعمال قسم طّب العيون ب لوحظو . التعفنات و�� تقنية تتسبب �� �عض
 . ث�� غرفة للمر�ىى املقيم�ن وهو ما �شّ�ل مصدرا للتلوّ تخز�ن جزء من ارشيف الور�� و 

 

أّنه يتّم �عقيم  ن بخصوص قس�ي جراحة القلب والصدر وجراحة اوعية املحيطةتب�ّ كما 
بطر�قة تتمثل �� استعمال حوض بالستي�ي ومواّد مطهرة و�� طر�قة غ�� كفيلة بضمان  ادوات الطبية

 .التعقيم بصفة ناجعة

 

بالرغم من الدور املنوط �عهد��ّن �� لوحظ نقص �� عدد عامالت النظافة  من جهة أخرى،و 
وال�ي تصّنف نفاياته عمن قسم طّب النساء والتوليد �� جّل اقسام وخاّصة بمجال حفظ ال�حة 

أقسام جراحة القلب والصدر واوعية املحيطة واحشاء واملجمع املركزي للعمليات �و  النفايات ا�خطرة
  .طّب الولدان وأمراض العيون وطّب اطفالوأقسام 

 

 ا�خدمات املسداة تقييم -ه 

  

واملتعلق بالتنظيم الص��  1991جو�لية  29املؤرخ ��  1991 لسنة 63القانون عدد  ينّص 
 بمقت�ىى تقع �سمية اطّباء والصيادلة وأطّباء اسنان �� خّطة رسساء أقسام استشفائية "ع�� أّنه 

و�مكن �سمي��م من جديد لنفس تلك املّدة أو �عو�ضهم �� مهاّمهم . ملّدة أقصاها خمس سنوات أمر
ه إّال أنّ ". �عد تقييم أل�شط��م وتبعث لهذا الغرض �جنة استشار�ة للتقييم لدى وز�ر ال�حة العمومية

 24تّمت �سمية ه بأنّ  علماأّي رئيس قسم تقييم أ�شطة  2014إ�� حدود جوان ، لم يتّم ذلكوخالفا ل
 .2006سنة �� قسم  رئيس�سمية و  2004 سنة رئيس قسم منذ
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املجلس  لم �ساعدتقار�ر تقييمية دور�ة لنشاط اقسام مّما  وال يقوم املستشفى بإعداد
تقييم �شاطها واق��اح اجراءات املناسبة لتحس�ن ا�خدمات عمال بالقرار املتعلق بضبط  ع��العل�ي 

 .ت�و�ن وقواعد �سي�� املجلس العل�ي

 

معدل العدد اليومي  تحديدخاصة  يتّم ال و ر �سبة إشغال اسّرة استغالل مؤّش  يتّم  ال كما 
ومن شأن هذا التقييم أن �ساعد ع�� إح�ام توزيع . للمر�ىى للطبيب الواحد ومعدل ف��ة انتظار

 .ات العموميةتشفيسباملقد تبّ�ن غياب قرار يضبط عدد اسّرة باألقسام مثلما هو معمول به و . اسّرة

 

وجود تباين بخصوص �سبة إشغال اسّرة �عنوان مختلف  وقد لوحظ �� هذا اطار
��  % 50أقسام الطّب النفسا�ي وأمراض العيون وجراحة املسالك البولّية دون باقسام حيث ظّلت 

أقسام تصفية الدم والك�� اصطناعية وكذلك جراحة اعصاب وطّب الولدان ب % 100 تتجاوز  ح�ن
 % 40ت��اوح ب�ن النسبة املث�� إلشغال اسّرة علما بأّن ا�عا  وأمراض النساء والتوليد والتخدير و

 . سب معاي�� املنظمة العاملّية لل�ّحةح % 80و

 

توّفر أسّرة ل�حاالت املست�جلة داخل القسم �� ح�ن أّنه عدم  تجاوز هذه النسبةو�نجّر عن 
عمال بالنصوص ا�جاري ��ا العمل بالنسبة إ�� تخصيص سر�ر�ن ل�حاالت است�جالّية من املف��ض 

0T18Fالهيا�ل ال�حية العمومية

(1)
0T.  إرجاء عملّية توّفر سر�ر شاغر بقسم التخدير وا�عا  عدم كما نت  عن
 .2014ماي  28م��مجة بتار�خ تتعّلق بجراحة اعصاب 

 

إيواء �عض و  قسم أمراض النساء والتوليدبشاغر سر�ر  عدم توّفر امليدانية  املعاينات�ّينت و 
ات مر�ضتب�ن وجود و . أحيانا السر�ر  و�شارك مر�ضت�ن نفس لهّن  املر�ضات �� غ�� اماكن املخصصة

ساهم اكتظاظ و . انتظار يقّض�ن ف��ة اقامة باملستشفى ع�� عر�ة نقل املر�ىى أو الليلة ع�� كر�ىيّ 
ثالثة أيام �� و يوم�ن  ب�نهذا القسم �� تقليص ف��ة إيواء املر�ضات حيث ي��اوح معّدل اقامة بالقسم 

املنظمة العاملية بأّن  علما ساعة بالنسبة إ�� الوالدة الطبيعّية 24و 12 ��نحالة الوالدة القيصر�ة و 
 .أيام 7إ��  3الوالدة من  إقامةلل�حة حّددت 

 

لم يتوّل  2000أكتو�ر  2الصادر عن وز�ر ال�ّحة العمومية ��  83وخالفا للمنشور عدد 
عملية تقييمية داخلية �خدمات است�جا�� ال�ي إنجاز قسم است�جا�� و املستشفى وعع نظام ملتا�عة 

          أيام خالل  6�لغت �� �عض احيان ساعة و  24تجاوزت لف��ات  قاماتإوجود ات�ح كما . �سد��ا

إقامة عدد من  ،ونت  عن غياب �عض اطباء املختص�ن عن تأم�ن حصص استمرار اللي�� .2014 سنة
                                                           

(1)
وال�ي تنّص ع�� أنه يتحتم ع�� �ّل قسم استشفائي ا�حرص يوميا ع�� تخصيص  2004مارس  30املذكرة الصادرة عن ادارة العاّمة لل�حة بتار�خ   

 . سر�ر�ن فارغ�ن ع�� اقّل للمر�ىى املوفدين من قسم است�جا��
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 املر�ىى الوافدين ليال بقسم است�جا�� �� ح�ن �ستوجب حال��م ال�حية إحال��م ع�� اقسام

مع إرساء إدارة الشؤون سوف �س�� ادارة إ�� تفعيل هذا التقييم "ه وجاء برّد املستشفى أنّ . املختصة
 ".العالجية والطبية �� إعادة الهي�لة

 

ة من إحدا��ا اهداف املرجوّ دة اختصاصات بمفتاح سعد هللا متعّد ة امل�ّح لم تحّقق و 
للعسكر��ن ال يزال املستشفى يؤّمن عيادات �ّل من قس�ي أمراض النساء والتوليد وطّب اطفال حيث 

أن  �ان من املفروض�� ح�ن وعائال��م وأعوان وزارة الدفاع الوط�ي وعائال��م املتمتع�ن بمجانية العالج 
2009مارس  2ابتداءا من  باملستشفى وتأمي��ا بامل�ّحةعيادات هذه الإجراء  املستشفى عن يتوّقف 0T19F

(1)
0T.  

 

�ان  هعلما بأنّ  2012� منذ مو�ّ  النشاطعن امل�ّحة بعيادات طّب اطفال  قسم توّقفكما 
استمرار�ة الطبية وعن إجراء تأم�ن  ف عنالتوقّ كذلك  وتّم . عيادة يومياّ  60حوا�� عند فتحه يؤّمن 

 تفّسرو . 2012طّب العيون وأمراض الرئة وا�حساسية وأمراض القلب منذ سبتم��  بأقسامفحوصات ال

طبيب �ساء وتوليد �عمل �امل الوقت الالزمة ع�� غرار نقص �� املوارد البشر�ة هذه الوععية بال
 .طبيب بيولو�� أو صيد�� بيولو��و  وطبيب مختّص �� اشّعة

 

�عض  إمضاء عدم من الوقوف ع�� ىفحص عدد من ملّفات املر�ى مّكنمن ناحية أخرى، و 
 .قبل أطباء داخلي�نوجود إمضاءات من إ��  باإلعافة��م اصفع��  التعّرفمن  يمّكن�ن مّما ال املتدخل

 .��ا تدو�ن تار�خ الدخول أو ا�خروجعدم و عدد من بطاقات الدخول وا�خروج  عدم إمضاءكما لوحظ 

 

حصص  ومز�د ال��وض بتأم�ن�د�� املستشفى إ�� مز�د احاطة بجانب إسداء ا�خدمات و 
تبّ�ن  فقد .اطارات الطبية والتثبت من صف��م بمختلف اقسامعدد دعم  عن طر�قاستمرار 

توّ�� طبيب داخ�� ال �عمل باملستشفى �عو�ض طبيبة من  است�جا��بخصوص استمرار�ة بقسم 
0T20Fقسم املعدة وا�جهاز الهض�ي

(2)
0T .طبيبة باملستشفى طيلة عّدة  صفة كما �ّجل انتحال أحد ا�خاص

 .عالجهمنعكس سلبا ع�� املر�ىى مّما ي من العديدحاالت فرار ��جيل فضال عن  أشهر

 

 اـدممخزون اـتصرف �� ادو�ة واملستلزمات اـطبية و  -و 

 

 حوا�� 2013-2009خالل الف��ة �عنوان ادو�ة واملستلزمات الطبية  ةالنفقات ا�جملي تبلغ

ف �� ادو�ة أسفر النظر �� جانب التصرّ و  .من نفقات العنوان اّول  % 47أي ما �سبته  د.م 98,549
 .الصيدلية الداخلّية واقسام استشفائّيةبواملستلزمات الطبية عن وجود نقائص �عّلقت خاّصة 

                                                           
 .2009فيفري  3بتار�خ  1520ال��قّية الصادرة عن مدير املستشفى عدد   (1)
(2)

 .28/02/2014�جّل الناظر العاّم بتار�خ   
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 تطبيقةف �� ادو�ة واملستلزمات الطبية اعتمادا ع�� �تّم بالصيدلية الداخلية التصرّ و 
0T21Fلهااملخصصة خانة غ�� ا�إدراج �عض ادو�ة ��  الشأن�� هذا  لوحظ قدو  .ةيإعالم

(1)
0T عدم � �إ باإلعافة

0T22F�عض ادو�ةم�ان خزن أحيانا مع تطابق املوقع املنصوص عليه صلب التطبيقة 

(2)
0T. 

 

أّدى مما  ا�خاصة بمخزون ادو�ة املعطياتتّم الوقوف ع�� نقائص �عّلقت �عدم تحي�ن  كما
ذلك تب�ن  من .بالتطبيقةإ�� تباين ب�ن املخزون الفع�� بالصيدلية الداخلية واملخزون النظري املضّمن 

             16لطب النووي تّم توزيعه بتار�خ ا وجود مخزون بالتطبيقة يتعّلق بقسم 2014ماي  05بتار�خ 

  .2014أفر�ل  22و

 

متا�عة التصرف �� ادو�ة واملستلزمات الطبية باألقسام استشفائية عدم  اّت�ح �� مجالو 
طّب م تصفية الدم والك�� اصطناعية و اقسأب�ّل من املخزون ومتا�عته  لت�جيلوعع إجراءات 

التفطن إ��  ال يمّكن منجراحة القلب والصدر وجراحة اوعية املحيطة وهو ما من شأنه أن الولدان و 
غياب نوع من بالصيدلية التا�عة لقسم جراحة القلب والصدر  لوحظ كما. املخزون دحاالت نفا

إ��  أن يؤدي ذلكومن شأن . مم 23إ��  مم 17بأقطار ت��اوح من  هتوفر  يف��ض�ونية الصمامات الك�
 .تأجيل العملية ا�جراحية

 

عدم اح��ام مخزون ادو�ة واملستلزمات الطبية بالقسم و عدم متا�عة عن ذلك فإّن  فضالو 
إم�انية بلوغ املواّد املخزنة تار�خ ان��اء صلوحّي��ا دون �� قد يتسّبب " ما يرد أّوال يصرف أّوال"قاعدة 

بقسم تصفية  2014ماي  12استعمالها أو إعاد��ا للصيدلية الداخلية مثلما تّم الوقوف عليه بتار�خ 
 .الدم والك�� اصطناعية

  

تحي�ن قاعدة املعلومات املتعلقة بالتحليل الصيدال�ي للوصفات الواردة ع��  دمعلوحظ و 
يدلية الداخلية من اقسام املّتصلة باملنظومة اعالمية حيث ال �شمل هذه القاعدة جميع الص

�عميم هذه املنظومة ع�� بقّية  عدم ��ع وةال عالتفاعالت املحتملة ب�ن ادو�ة وخاصة اثار ا�جانبّية 
 . اليدوي التحليل الصيدال�ي  ت �عتمداقسام ال�ي مازال

 

الوصفات الطبية الواردة ع�� الصيدلية الداخلية أثناء ف��ة ما �عد  أّن ن �� هذا الشأن تب�ّ و 
ال تخضع إ�� عملية التحليل  من مجموع الوصفات % 31الظهر و��اية اسبوع والعطل وال�ي تمثل 

��  عوعا عن صيد�� مختّص �� الصيدلة سام  نتقمن قبل  ة هذه الوصفاتمراقبتتّم و . الصيدال�ي

                                                           
(1)

 ."usage externe"عوعا عن   solutés massifsعمن Amuchina مثل  
saha1وحليب الرعع le micropaque bidonو  solutés massifs physiolع�� غرار  (2)

er
 âge  . 
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 مثلما تقتضيه اعتماد ع�� التطبيقات املعلوماتيةعوض الصيدلية ال�لينيكية أو الفرما�ولوجية أو 
 .املجالاملعاي�� الدولية �� 

 

يد اخالالت املتعّلقة عدلوحظ وجود حيث ف �� الدم التصرّ  ، لم يتّم إح�اممن جهة أخرى و
طلبات الو�� هذا اطار، يتوّ�� قسم مخ�� تحاليل أمراض الدم تجميع . ومتا�عته الدم مخزونبحفظ 

0T23Fمن مختلف اقسام والوحدات الطبّية وا�جراحية ثّم إرسالها إ�� املركز العسكري لنقل الدم

(1)
0T  دون

 الدم توزيع كمياتكما يؤّمن املخ�� عمليات قبول وتخز�ن و . ستعملةاملغ�� إم�انية إرجاع الكميات 
ه ال يتّم �� هذا السياق أنّ لوحظ و . ة وال�ي تبقى ع�� ذّمة الطبيب واملر�ض إ�� ح�ن إجراء العمليةاملطلو�

مّما أدى إ�� حاالت تأجيل أو إلغاء العمليات  ��التصّرف �� أكياس الدم املطلو�ة من قبل رئيس املخ�� 
  إ��  2013كيسا خالل الف��ة   613تجاوز مّدة صلوحية الكميات املخزونة وعدم استغاللها وإتالف 

 .2014ماي 

 

�تّم متا�عة مخزون الدم احتياطي يدو�ا عن طر�ق دفاتر مخّصصة للغرض دون ال�جوء إ�� و 
ب �� العديد من ا�حاالت �� تجاوز مّدة صلوحية سوائل الدم مّما �سبّ  للغرض تطبيقة إعالمّية

توفّر باملخ�� تجه��ات تكما ال . 2014ماي  إ�� 2013 من سنة كيسا خالل الف��ة 184ومشتقاته وإتالف 
 احالت 2014شهري فيفري وجوان  خالل حيث �ّجلتالت��يد احتياطية �حفظ سوائل الدم ومشتقاته 

 .من الدم كيسا 25عطب �� امل��دات املوجودة �سببت �� إتالف 

 

 اـفضاءات واـتجه��ات اـطبية -ز 

 

من  قاعةعدم استغالل كباملستشفى ت الفضاءالوحظ عدم استغالل امثل لعدد من 
باملعّدات استغالل قاعة مجّهزة  2003تّم منذ سنة كما ال ي. �جراحة اعصاب ت�نمخصص جملة قاعت�ن

عدم توفّر العدد ال�ا�� من التقني�ن ل من جملة قاعت�ن معّقمت�ن للعمليات است�جاليةالضرور�ة 
دعو إ�� تدعيم املجمع املركزي للعمليات هو ما يو  أعوان التنظيفخدير وا�عا  ومن السام�ن �� الت

 .املتاحة استغالل �اّفة الفضاءاتباملوارد البشر�ة ��دف 

 

بقسم أمراض النساء  تهتّمت ��يئإعا�� ناح جاستغالل  2014ولم يتّم إ�� مو�� جوان 
قسم بكما ال يتّم  .% 120تتجاوز �سبة إشغال اسّرة ��ذا القسم  رغم أّن  2012والتوليد منذ سنة 

 .��ذا القسمالطب النووي استغالل الغرفة املخصصة إليواء املر�ىى اّلذين تّمت معا�ج��م 

                                                           
(1)

استننائّية ال��ّود بالدم ومشتقاته من قبل املركز الوط�ي لنقل الدم بخصوص �عض اصناف الذي يمثل املزّود الرئي�ىي للمستشفى حيث يتّم بصفة   
 .غ�� املتوفرة باملركز العسكري لنقل الدم
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إعادة ��يئ��ا ولم يتّم أرعع غرف للتحميض زال انتفاع ��ا  بقسم الت�خيص باألشّعة�وجد و 
نفس �� �� ظروف ال �سمح باستعمالهما معا �� قاعة واحدة  �نيتّم وعع جهاز و�� املقابل، . واستغاللها

. املتوّفرةاستعمال اجهزة إح�ام وقد أّدت هذه الوععّية إ�� طول ف��ات انتظار بالقسم وعدم . الوقت

 .وتجدر اشارة �� هذا الشأن إ�� أن ثل�ي الش�اوى بخصوص تأجيل املواعيد تتعّلق ��ذا القسم

 

تواتر �سّر�ات ��ا �سبب صيانمز�د إح�ام تتطّلب  ع�� صعيد آخر، لوحظ أّن الفضاءاتو 
ع�� مستوى أرشيف جراحة  31/07/2013�سرب مياه مستعملة بتار�خ  ما حصل من املياه ع�� غرار 

أمام املكتبة مصدرها قسم عمليات القلب والشراي�ن  30/04/2014و 06/05/2013�تار��� و اعصاب 
ال و  .إ�� قسم الرن�ن املغناطي�ىي 07/01/2014و�تار�خ  والتخدير قسم ا�عا  ب 14/06/2013�تار�خ و 

عدم وجود � �إ�ستجيب املخ�� املخصص إلعداد وتخز�ن املستلزمات النوو�ة ألد�ى معاي�� السالمة نظرا 
ويش�و �ّل من قس�ي أمراض النساء والتوليد . حراسة أو �ام��ات مراقبة وجهاز إنذار وأبواب محّصنة

وطّب الولدان غياب �ام��ات مراقبة �� ح�ن �شهد هذان القسمان اكتظاظا ع�� مدار السنة مما 
 .املحتملة خاطر امل عديدض املر�ىى إ�� �عرّ 

 

وجود عدد من التجه��ات تبّ�ن  ،خالفا لقواعد حسن التصرفو  ،ا فيما يخّص التجه��اتأّم 
بنك  أّن  ات�ح فقد .لف��ات طو�لة ةبطّ عم وجود تجه��اتإ�� جانب � املستعملة بالرغم من صلوحي��ا غ�

ع�� عديد التجه��ات الطبية الثقيلة  توّفرهغ�� مستغّل منذ حوا�� خمس سنوات بالرغم من ا��جة 
0T24Fد.أ 167,5حوا�� بقيم��ا ّدر تقوغ�� الثقيلة 

(1)
0T.  

 

بالرغم من  2013-2004طيلة الف��ة  ال�ي لم يتّم استعمالهاعديد التجه��ات وجود  بّ�نتكما 
قسم جراحة و قاعة جراحة أمراض العيون بد .أ 226,025بقيمة  تآال  5 يذكر م��ا دة،يّ ا�جحال��ا 

ال�جوء إ��  وقد انجّر عن ذلك .الطب الباط�يو التشر�ح وعلم ا�خاليا املرعية  يقس�و اوعية املحيطة 
امل�حة متعددة اختصاصات �قتصر استعمال آلة فحص العيون بو  .املؤسسات ال�حّية ا�خاّصة

أما  .مختّص�ن �� املجال بمفتاح سعد هللا ع�� امل��ّ�ح�ن قصد انتداب وذلك لعدم توّفر أطّباء
         ه لم يتّم إ�� موّ�� فإنّ ، 2011بخصوص املعّدات الطبية ال�ي تّم جل��ا من القصر الرئا�ىي �� سنة 

 .الشروع �� استغالل �عضها 2014ماي 

 

تراوحت ب�ن سنة ة طو�للف��ات املعّطبة ات �عض املعّد وجود ، 2014موّ�� أفر�ل  ��ولوحظ 
بقسم تصفية الدم والك��  ةجهز ثالثة أو  الت�خيص باألشعة قسمب ع�� غرار جهاز وأرعع سنوات 

بقسم  مفراسع�� غرار آلة عدد من اجهزة رغم حداثة اقتنا��ا �عّطب � �إ إعافة اصطناعية
                                                           

الطبية املوجودة والقيمة ا�جملية لسدو�ة واملستلزمات  )م��ا مخ�� وقاعة ذات درجة عالية من التعقيم(دون اعتبار املصار�ف �عنوان ��يئة مقّر البنك   (1)
 .بالبنك ومن��ية الصالحية واملصار�ف املختلفة من كهر�اء و�د عاملة للتنظيف ومصار�ف احتفاظ باألزوط السائل
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وجهاز د .أ 1.100بمبلغ  2009سنة �� تّم اقتناسها أسابيع  3الت�خيص باألشعة معطبة منذ حوا�� 
ات�ح و . 2012�� مارس اقتناسه  تّم  أشهر 6معطب منذ حوا��  وا�حنجرةبقسم أمراض اذن وانف 

وأفاد  .2013و 2008خالل سن�ي اقتناسهما  تّم قسم أمراض النساء والتوليد بجهاز�ن  أعطابتواتر 
 2012منذ سنة ها بخصوصف عن توف�� قطع الغيار املصّنع توقّ  أّن  آلة املفراساملستشفى بخصوص 

  .عدم استعمالوقد قامت إدارة املستشفى باإلجراءات ادار�ة الالزمة إلحال��ا ع�� 

 

ت �� �عض بلغو�داية التدخل الصيانة أشغال إنجاز  طلبتار��� ��جيل ف��ات هاّمة ب�ن  تّم و 
طّب قسم بيوما  24نجرة وقسم أمراض اذن وانف وا�حبيوما  31قسم أمراض القلب وبيوما  50احيان 

اصات بامل�ّحة متعّددة اختص إحدى اجهزةاّت�ح بخصوص و . قسم الصيدلية الداخليةبيوما  23اطفال و
��ذه بالرغم من أّن تار�خ اعالم  2014وذلك إ�� موّ�� ماي الالحقة به  ابعطا بمفتاح سعد هللا عدم إصالح 

مما �شّ�ل عائقا  الصيانة آلّيا عمليات��جيل تار�خ إ��اء  ال يتّم  كما .2013جو�لية  شهر�عود إ�� اعطاب 
 .  املتا�عة والتقييم إح�ام عمليات أمام

 

اسراع بتفعيل وصيانة التجه��ات الطبية  جانببإ�� مز�د العناية املستشفى مدعّو لذا فإّن 
املنظومة اعالمية إلعداد برام  الصيانة الوقائية وفق مقاييس فنية مدروسة مسبقا والنظر �� مدى 

املعطيات الضرور�ة حول التجه��ات الطبية خاّصة بالنظر إ�� تواتر إنجازها من خالل تزو�دها ب
تبّ�ن  وقدخاصة تصدي للسرقات التجه��ات والكما أنه مدعّو إ�� دعم املحافظة ع�� هذه  .العطو�ات

يجري حاليا التحري مع "ه أنّ  �� هذا الشأن وأفاد املستشفى. بقسم أمراض النساء والتوليدفقدان جهاز 
 ."ناظر القسم

 

تأكيد  بالّرغم من التجه��ات الضرور�ة�عض  ال يتوّفر املستشفى ع�� ،من جهة أخرى و 
شافط هواء أو عازل خاّص بالصيدلية الداخلية يمّكن من  وم��ااملجلس العل�ي ع�� عرورة اقتنا��ا 

 pet-scan( وهما هاّم�ن ن�جهاز  كما يفتقر املستشفى إ��. استعمال املواّد الكيميائية ب�ّل أمان

 غم من دورهما �� استقصاء ومعا�جةبالرّ  د.م 3د و.م 2 �حوا�تقّدر بة قيمب) accélérateur linéaireو
          لم يتّم اقتناء هذه التجه��ات ألّن الفضاءات "وجاء برّد املستشفى أنه . عدد من امراض السرطانّية

  ".ال �سمح بذلك وليس لددارة العاّمة لل�حة العسكر�ة إطار ط�ي مختص

 

املساعدة ع�� انجاب آلة  مجالر بقسم أمراض النساء والتوليد وتحديدا �� وال يتوفّ 
عدم كفاية محاعن ا�عا  بقسم طّب � �إباإلعافة  وأخرى �ستعمل �� التحاليل )IAC(عرور�ة 

عدم ع��  ستتّم إحال��اى خر أو  ةبمعطّ  وحدات، إحداها 5 املحاعنعدد  لم يتجاوز الولدان حيث 
ر ا�جراحة العامة وجراحة العظام لعدم توفّ  يالوقوف ع�� �شكيات اطباء بقس�تّم كما . استعمال

 ادفوأ .ا يخّل �س�� العمل خصوصا عند إجراء العمليات است�جاليةآلة تخطيط ع�� القلب مّم 
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وتّم بامل�حة متعددة اختصاصات  ".اتانتظار �سليم هذه املعّد  �� ...تّم إبرام صفقة"ه أنّ ب املستشفى
 .للغرض التوّقف عن إجراء عيادات القلب نتيجة لعدم توّفر عدد من التجه��ات اساسية

 

ع�� غرار استعمال  � عدم�عم يتّم �عو�ض عدد من التجه��ات الطبية ال�ي ستتّم إحال��ا ول
امل�حة متعّددة واشعة ب جهازي التحاليلو مخ�� ا�حميات  بقسم(Cyclomètre à flux)  جهاز
  .تصاصات بمفتاح سعد هللاخ

 

جهازا  54باألقسام ع�� غرار  موجودةال�ي زال انتفاع ��ا  العديد من اجهزة الطبية ّل وظ
ية الدم والك�� اصطناعية والت�خيص باألشعة ومخ��ي الكيمياء ا�حية وأمراض صفب�ّل من أقسام ت

 .أمراض العيون  معّدات بقسم� �إالدم إعافة 

 

 ال�يبتجه�� وصيانة سيارات اسعاف  وجود العديد من اخالالت والنقائص املتعّلقةتبّ�ن و 

سيارة إسعاف، توجد سيارتان فحسب �� حالة  12ه من مجموع أنّ  فقد تبّ�ن. قديما هاأسطول أصبح
تبّ�ن طول الف��ة  كما .عدم استعمالاستعمال وسيارتان بصدد اصالح والبقية سيتّم إحال��ا ع�� 

هما ع�� التوا�� اشغال وإنجازها ع�� غرار سيار�ي اسعاف اللت�ن طلب الفاصلة ب�ن إعداد وصل 
 .2014جوان  13يوما ولم يتّم �سّلمهما إ�� غاية  161يوما و 46بصدد اصالح منذ 

 

IIIIII--   ��واملحاس�ياـتصرف املا 

 

وتحصيل املستحّقات التصّرف �� املوارد املالية فوترة ا�خدمات استشفائية  إح�ام �ستد��
 .ا�جاري ��ا العمل وال��اتيب طبقا للنصوصوإنجاز النفقات 

 

 فوترة ا�خدمات استشفائية -أ 

 

20030T25Fلسنة  258من امر عدد  2ينّص الفصل 

(1)
0T  خدمات وعالجات "ع�� أّن املستشفى يوّفر

بمقابل إ�� �ّل �خص طبقا لنفس الشروط ا�جاري ��ا العمل باملستشفيات ا�جامعّية لل�ّحة 
العمومّية وكذلك إ�� اعوان الراجع�ن بالنظر إ�� الهيا�ل العمومية أو ا�خاصة عن طر�ق اتفاقيات ت��م 

تعلق وامل 1981نوفم��  30املؤّرخ ��  1981لسنة  1634د و�نّص امر عد". مع وزارة الدفاع الوط�ي
بضبط التنظيم العام الداخ�� للمستشفيات واملعاهد واملراكز املختصة التا�عة لوزارة ال�حة 

أيام اقامة  و�عر�فات... املهنيةتضبط �عر�فات مجموعة اعمال " ع�� أّنه العمومية �� فصله الثامن
 ". باملنشآت استشفائية التا�عة للدولة بقرار من وز�ري اقتصاد الوط�ي وال�حة العمومية

                                                           
(1)

 . واملتعلق بتنظيم و�سي�� املستشفى العسكري اص�� للتعليم بتو�س 2003فيفري  4املؤرخ ��   
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ضبط �عر�فات اعمال يالدفاع الوط�ي واملالية  ي اّت�ح غياب قرار صادر عن وز�ر ه أنّ  إالّ 
 ي ر صادر عن وز�ر بقرااملضبوطة مستشفيات ال�حة العمومية �عر�فات املهنية باملستشفى ع�� غرار 

تفوق بأ��ا  علما مدير املستشفى قبلمن  التعر�فات تحديدتّم �و . ال�ّحة العمومية واقتصاد الوط�ي
اعتبار أّن "و�ّرر املستشفى هذا اختالف إ��  .% 50بنسبة  �عر�فات املستشفيات العموميةأحيانا 
 ".% 50بنسبة ... �� غرف خاصة و�التا�� تّم ال��فيع �� التعر�فات ... الغرف 

 

بخصوص املدني�ن بمقابل وأعوان الديوانة وعائال��م �عر�فات مختلفة  اعتمادوأسفر 
2013-2009 الف��ةوأعضاء ا�ح�ومة عن ز�ادة �� مقابيض املستشفى بلغت خالل 

             ما قيمته 

 .د.أ 645,210
 

�عتمد من املف��ض أن  فإّنه �خصوص نفقات اقامة �عنوان املر�ىى املضمون�ن اجتماعّيا،و 
 ب�ناختالف وجود تبّ�ن إّال أّنه  .التا�عة لوزارة ال�حةاملستشفى التعر�فات املعمول ��ا باملستشفيات 

1998لسنة  409باألمر عدد بتلك الواردة املستشفى مقارنة  اهالتعر�فات ال�ي �عتمد 0T26F

(1)
0T  لم يتّم حيث

توّ�� و  .بالرن�ن املغناطي�ىي عمن الفحوصات التكميليةإدراج فحوصات آل�ي املفراس والتصو�ر 
د  30�� حدود  ةالكشف بجهاز قاما �ام��ا ع�� حد�و  نلت��ات�ن ا� ا�خاّصة فوترة ا�خدمات املستشفى

وتبعا لذلك، يفوتر املستشفى بخصوص . د آلّيا �عنوان الفحوص التكميلية اخرى  30عالوة ع�� فوترة 
ي��اوح دون موجب إقامة �ّل مر�ض مضمون اجتما�� �عنوان �امل الفحوص التكميلية مبلغا إعافيا 

  .د 60د و 30ب�ن 
 

 2008جو�لية  7لعمومية واملالية بتار�خ تّم إصدار قرار عن وز�ري ال�حة ا ،من جهة أخرى و 
تّم بمقتضاه الز�ادة �� معلوم استكشافات  1996د�سم��  19ق بتنقيح القرار الصادر بتار�خ يتعلّ 

 حيث اعتمد 2012ماي  28بتار�خ  إالّ املستشفى لم يتول �عديل �عر�فاته  أّن  إالّ  .املفراسآلة بواسطة 
د عوعا عن التعر�فة  100د و 80خالل الف��ة الفاصلة ب�ن التار�خ�ن املذ�ور�ن �عر�فة ت��اوح ب�ن 

  ".سوف يتّم العمل ع�� تفادي هذا التأخ�� مستقبال"ه وأفاد املستشفى بأنّ  .د 325د و 90امل��اوحة ب�ن 

 

ز�ادة أو نقص �� معاليم  ��جيلعملية الفوترة ساهمت ��  ��اّت�ح وجود �عض اخطاء و 
يتوّ�� املستشفى احتساب  املر�ض، دخول خروج و ه �� صورة تطابق تار��� أنّ  نتب�ّ  من ذلك. التداوي 

يوم إقامة عوعا عن استشفاء ال��اري عمال بتعر�ف املصط�حات املضّمن باالتفاقية امل��مة مع 
وأفاد . ساعة ع�� أد�ى تقدير 24مّدة تبلغ الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض وال�ي عّرفت اقامة ب

ساعة وسوف  24تم إصالح جميع الوععيات املتعلقة باإلقامات ال�ي ال تتجاوز مد��ا "املستشفى أّنه 
 ."العمل ع�� اح��ام ذلك مستقبال يتّم 

                                                           
(1)

تعلق بضبط أصناف املنتفع�ن بالتعر�فة املنخفضة لت�اليف العالج واقامة بالهيا�ل ال�حية العمومية التا�عة وامل 1998فيفري  18املؤرخ ��   
 . لوزارة ال�حة العمومية
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        لغتبخصوص فاتورة �عّلقت بقسم طّب الولدان بتبّ�ن عدم احتساب مّدة اقامة كما 

وأسفرت هاتان الوععيتان عن نقص �� . فاتورة أخرى عدم فوترة يوم إقامة بخصوص  كذلكو  أيام 3
 .د 205املبلغ املفوتر بقيمة 

 

فوترة إقامة ع�� غرار �عنوان إقامة بقسم دون موجب فوترة �عض ا�خدمات  تاّت�حو 
بّ�ن فوترة يوم كما ت .)أيام 10( خالل نفس الف��ةالقلب  است�جا�� وأمراض لنفس املر�ض بقس�ي

إقامة إعا�ّ� بمناسبة نقل املر�ىى من قسم است�جا�� إ�� قسم التخدير وا�عا  أو إ�� قسم أمراض 
 .الرئة وا�حساسّية

 

تتطّلب فوترة ا�خدمات استشفائية غ�� املضّمنة باالتفاقّية امل��مة ب�ن  ،من جهة أخرى و 
 اجتماعّيا�ن نو ماجتماعية واملسداة لفائدة املر�ىى املض وزارة الدفاع الوط�ي والوزارة امل�ّلفة بالشؤون

لصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� � ا�إإعداد تقار�ر طبية من قبل رسساء اقسام مسدي ا�خدمات وإرسالها 
 . املرض قصد استخالص

 

إعداد  2014ماي -2010خالل الف��ة مارس  أحد رسساء اقساملم يتوّل  ،وخالفا لذلك
ر عن مّما أسف املطلو�ة طتقار�ر ال �ستو�� الشرو  إعدادتوّ��  كما. الطبية املصاحبة ل�خدماتالتقار�ر 

وجود تأخ�� �� فوترة بخصوص قسم آخر فضال عن ذلك ن تب�ّ و . د.أ 262 قدرهعدم فوترة مبلغ جم�ّ� 
سيتّم "أنه وجاء برّد املستشفى . املر�ىى مقارنة بتار�خ خروجشهرا  15تجاوز �عض ا�خدمات ال�حية 

 ".�سو�ة الوععية �� أفضل اجال

 

املستشفى إ�� إيالء جانب الفوترة املز�د من العناية وإ�� التثبت من وجود تار���  و�د��
0T27Fببطاق�ي الدخول وا�خروجوخروجه دخول املر�ض 

(1)
0T  التار�خ�ن امل�جل�ن مع ومن مدى تطابقهما

سيتّم إيالء مز�د من "ه وأفاد املستشفى بأنّ  .املبلغقصد التأّكد من �ّحة احتساب املصاحبة الفاتورة ب
 ".العناية لتال�� مثل هذه النقائص

 

تبّ�ن أّن أزواج العسكر�ات واملدنيات التا�عات لوزارة الدفاع الوط�ي  ،ع�� صعيد آخرو 
 1967لسنة  20هّن القصر ال يتمّتعون آلّيا بمجانية العالج وذلك خالفا للقانون عدد ءوكذلك أبنا

كما تبّ�ن أّن املستشفى يتو�ّ� إسداء خدمات عالجية . املتعلق بضبط القانون اسا�ىي العام للعسكر��ن
غياب نّص د وذلك �� .أ 200 ��م مقابل مبلغ سنوي جزا�� قدرهوعائالا�جمهور�ة لفائدة أعوان رئاسة 

د .أ 177,723النفقات السنو�ة لدقامة ب�ن  2013-2009خالل الف��ة وتراوحت  .قانو�ي أو اتفاقية
د دون اعتبار نفقات العيادات ا�خارجية والفحوصات التكميلية املتصلة ��ا ال�ي ال يتّم .أ 184,987و

 .من طرف املستشفى احتسا��ا

                                                           
 .اّللت�ن يتو�� إعدادهما القسم  (1)
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بأّن  علمايتمتع املناعلون بمجانية العالج  ،وطبقا للنصوص القانونية ا�جاري ��ا العمل
د .أ 412,962ب�ن  2013إ�� مو��  2009من املمتّدة خالل الف��ة  تراوحت إيوا��م باملستشفىت�اليف 

هذه الت�اليف فإّن املستشفى مدعّو إ�� مز�د التثّبت من الصفة  � حجم�إونظرا  .د.أ 652,182و
التجمع الدستوري ال سّيما وأّن صفة مناعل �انت �سند من قبل حزب  ا�حقيقية للمناعل�ن

  .نحّل الديمقراطي امل

  

  ستخالص ستخالص ا ا تثقيل املستحّقات ومتا�عة تثقيل املستحّقات ومتا�عة   --  بب

  

0T28Fد.أ 4178,126ما قيمته  2013-2007بلغ مجمل مستحقات املستشفى خالل الف��ة 

(1)
0T  م��ا            

0T29Fد متخّلدة بذمة هيا�ل عمومية.أ 3775,688

(2)
0T وقد اّت�ح أّن . ة خواّص د متخّلدة بذّم .أ 402,438و

املستشفى يتوّ�� �� �عض احيان استالم ص�وك بنكية أو بر�دية من املر�ىى املقيم�ن باملستشفى 
يتو�� �عد خالص جزء من أّن املر�ض دون رصيد أو أّ��ا أحيانا  يتب�ن�عنوان خالص خدمات عالجية 

 .الّدين

 

بذمة أ�خاص تمّتعوا بالعالج  متخلدة بذمة أقارب الرئيس السابق أون وجود مبالغ كما تب�ّ 
سكناهم واستعمال  �مقرّ و أو من عائلته �عنوان خدمات انتفعوا ��ا باملستشفى العسكري  بأمر منه

خالل الف��ة  املستحقاتو�لغ مجموع هذه  .أدو�ة خصوصية واقتناء �عض التجه��ات الطبية لفائد��م
حيث  �� شأ��ا املستشفى القيام بإجراءات الّتتّبع �يتو�ّ أن  دون د .أ 724ا قيمته م 2011جانفي -2001

هذه الديون �عّهد ��ا القضاء متا�عة وجاء برّد املستشفى أّن  .�� الغرض اكتفى بمراسلة وزارة اشراف
 .العسكري 

 

ال يجوز آلمري "من مجلة املحاسبة العمومية ع�� أّنه  58من جهة أخرى، ينّص الفصل و 
الصرف وغ��هم من اعوان الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي أو وكيل دفوعات أو وكيل 

رئيس مص�حة القبول والفوترة حفظ يتو��  ،خالفا لذلكو  ."مقابيض أن يتصرفوا �� أموال عمومية
لتفادي حاالت عدم ا�خالص مقابل ص�وك  وأ�� ش�ل أموال الضمانات ال�ي يدفعها املر�ىى املقيمون 

ويعّد مسك الص�وك واعتبارها عمانات إجراء غ�� . الضماناتوصوالت يتّم �سليمها أل�حاب هذه 
 .قانو�ي ع�� مع�ى املجلة التجار�ة ال�ي تصّنف الص�وك وسيلة خالص

 

آمر املقابيض ال يتوّ��  ،من مجلة املحاسبة العمومية 242ع�� صعيد آخر، وخالفا للفصل و 
ؤّسسة الستكمال إجراءات إصدار أذون استخالص �� شأن املستحّقات وإحال��ا إ�� محاسب امل

تّم إعفاء أ�حا��ا من ا�خالص بقرار صادر عن وز�ر الدفاع  مستحقاتن وجود تب�ّ ه علما بأنّ  تحصيلها
                                                           

(1)
 .الدائرة املالّية للمستشفى العسكري : املصدر  

(2)
 .أم�ن ع�� املرضد بذّمة الصندوق الوط�ي للت.أ 1879,026م��ا   
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اشارة �� هذا الصدد إ�� أّن  وتجدر  .2012-2010د خالل الف��ة .أ 54,194الوط�ي بقيمة بلغت 
تّم توجيه مكتوب لقابض املجلس "وأفاد املستشفى أّنه  .ا�حسابات املالّية ال تتضّمن بقايا استخالص

 ".ا�جهوي للقيام باإلجراءات الالزمة

 

  إنجاز اـنفقاتإنجاز اـنفقات  --  جج

 

ما جملته للهيا�ل ال�حية ا�خاّصة ت�لفة إحاالت املر�ىى  2013-2009خالل السنوات بلغت 
         أواخر انطالقا من  إالّ تفعيل املنافسة ل�حصول ع�� أ�سب اسعار  علما بأّنه لم يتّم  د.م 0,597

  .2012سنة 

 

النفقات ال�ي يتّم إنجازها عن طر�ق و�الة الّدفوعات ونفقات مخابر ووحدات  و�خصوص
يتبّ�ن ما يفيد تفعيل املنافسة أو تقديم شهادة �� املزّود الوحيد �� صورة التفاوض  فإّنه لمالبحث 
0T30Fاتفاقيات 9إبرام  2013-2009خالل السنوات توّ�� املستشفى  ،و�� هذا اطار .املباشر

(2)
0T  علقت�

بخصوص وحدات البحث تبّ�ن وقد . وحدات بحث 3تجديد و وحدات بحث  5بإحداث مخ�� بحث و
وأرجع املستشفى . % 24حيث اقتصر معّدلها ع�� ) د.أ 377(ععف �سبة اس��الك اعتمادات املباشرة 

إ�� طول إجراءات تحقيق ا�حاجيات من تجه��ات لفائدة البحث العل�ي ع�� حساب "هذه الوععّية 
 ". ةوإخضاع صرف هذه اعتمادات إ�� نفس الطر�قة املعتمدة �� مجال صرف امل��اني ... العنوان الثا�ي

 

بخصوص وحدات البحث غ�� املباشرة، فقد �عّذر ع�� إحداها القيام بنشاطها خالل أّما 
لعدم توف�� املعدات املخ��ية من قبل وزارة الدفاع الوط�ي بالرغم من رصد  2011-2009السنوات 
إ�� موّ�� د من قبل وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي �� ح�ن تّم .أ 40بقيمة  �� الغرض اعتمادات

وتوّلت إمضاء . د لفائدة وحدة ثانية.أ 34,892صرف اعتمادات هذه الوحدة �� حدود  2013سنة 
 .وصوالت الطلب رئيسة الوحدة او�� �� تار�خ الحق لتوّقفها

 

تب�ن وجود تبو�ب خاطئ بالنسبة إ�� �عض النفقات مما يتيح إم�انية تجاوز  ،من جهة أخرى و 
  .تبو�ب اقتناءات من نفس الطبيعة تبو�با مختلفاعن  فضالاعتمادات املفتوحة واملصادق عل��ا 

 

لوحظ وجود عّدة نقائص فقد  عمومية أّما بالنسبة إ�� النفقات املنجزة �� إطار صفقة
�عّلقت خاّصة بتحديد ا�حاجيات وتجزئة الشراءات و�إبرام صفقات ع�� سبيل التسو�ة فضال عن 

الشفافية واملساواة ب�ن العارع�ن و�تقديم الضمانات وعغرامات بمدى اح��ام مبادئ إخالالت �عّلقت 
 .التأخ��

                                                           
(2)

 .مع وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي  
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املتعلق  2002لسنة  3158من امر عدد  9وخالفا للفصل  تحديد ا�حاجياتبخصوص ف
والكميات ال�ي تم  من املوادّ بالدقة الالزمة دائما عبط ا�حاجيات  بتنظيم الصفقات العمومية ال يتّم 

ا �سبب ال تتالءم وجهاز املفراس بقسم أمراض القلب مّم  موادّ اقتناء  فقد تبّ�ن .إبرام صفقات �� شأ��ا
 .د.أ 23,520للمستشفى �� خسارة بلغت 

 

بالتفاوض املباشر اقتناء مواّد طبية لقسم أبرمت  عمومية بخصوص صفقةأيضا تبّ�ن و 
أمراض املعدة وامعاء ال �ستجيب ل�خاصيات الفنية املضبوطة بكراس الشروط حيث تّم استالم 

أشهر وذلك خالفا للبند السادس من كراس الشروط  5 ال تتجاوز  صلوحي��امّدة رغم أّن  �عض املوادّ 
ابتداء من تار�خ  ة سنة ع�� اقّل مة صا�حة ملّد املسلّ  يجب أن ت�ون املوادّ " ي ينّص ع�� أّنهادار�ة الذ

 ".التسليم

 

 وّ��ت، 2002لسنة  3158من مجلة املحاسبة العمومية وامر عدد  99وخالفا للفصل 
إ��  ما هو الشأن بالنسبةكالشراءات العمومية �عض تجزئة  2011و 2010خالل سن�ي املستشفى 

للمزّود سنوّ�ا د .أ 52ود .أ  30 مزّودين بمبالغ تراوحت ب�ن 8لدى من نفس الطبيعة اقتناء لوازم طبية 
 . الواحد دون إبرام صفقة �� الغرض

 

عرورة إبرام الذي ينّص ع��  املنّظم للصفقات العمومّيةمن امر  12 لفصلخالفا لو 
صفقات ع�� سبيل التسو�ة إبرام املستشفى تو��  ،التنفيذالصفقة وتبليغها إ�� صاح��ا قبل الشروع �� 

كذلك قبول �عض املواّد قبل املصادقة و د بمستلزمات طبّية قبل املصادقة ع�� التقر�ر املا�� حيث تزّو 
  .لصبغة است�جالية والضرور�ةباو�ّرر املستشفى ال�جوء لهذا اجراء . فقةع�� الصّ 

 

الصفقات نقائص �عّلقت بالشفافية واملساواة ب�ن شاب تنفيذ �عض  ،ع�� صعيد آخرو 
بخصوص �عض الشراءات التفاوض بصفة مباشرة مع �عض املزّودين قصد  تّم  أّنه من ذلك .العارع�ن

و�النسبة إ�� �عض  الشأنن �� هذا وقد تب�ّ . إلجراء التحاليل والصور ع�� ذمة املستشفى وعع آالت 
دائما إعالن طلب عروض  الطبية أّنه ال يتّم  نة من املوادّ املعدات ال�ي تتطلب العمل بنوعية معيّ 

 يتضمن شرط الوعع ع�� الذمة للمعدات الطبية وتوف�� املواد الطبّية ال�ي تتطّل��ا هذه االت إذ يتّم 
وال�ي ُوعع  2010 لسنة 1اتفاقية عدد  و�ذكر �� هذا الشأن .دينعقد اتفاقية مباشرة مع املزّو 

ع�� ذّمة امل�ّحة متعّددة اختصاصات بمفتاح سعد هللا مقابل اقتناء املستشفى بمقتضاها جهاز 
وأفاد املستشفى أّنه تّم  .لل�واشف املخ��ية الضرور�ة لعمل هذا ا�جهاز بصفة حصر�ة من املزّود

 .وهو �� مرحلة إمضاء الصفقات 2013 سنة�� بخصوص هذه اتفاقية �شر طلب عروض 
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تّم بمقتضاها وعع �عض املعّدات الطبية  أحد املزّودينكما توّ�� املستشفى عقد اتفاقية مع 
بالصيانة وت�و�ن املستعمل�ن مقابل تزّود املستشفى ل املزّود مجانا ع�� أن يتكّف  أحد املخابر ة ع�� ذّم 

الت و�قاء املعّدات بصفة حصر�ة لدى املزّود املذ�ور بال�واشف املخ��ية ال�ي �ستعمل لتشغيل هذه ا
وقد انتفع املستشفى ��ذه املعدات رغم تحفظات رئيس . الطبية طيلة مدة استعمال ع�� ملك املزّود

. رة لدى املخ�� املذ�ور و�� ع�� ملك املستشفىهذه النوعية من املعّدات متوفّ  أّن  أشار إ��املخ�� الذي 

بتعليمات من ال�جنة ... يتّم اعتماد توّجه الوعع ع�� الذمة آلالت التحليل "وأفاد املستشفى أنه 
 ". الوزار�ة للصفقات

  

اقتناء آالت غازات الّدم واملس��ل�ات املتعّلقة ��ا لدى سنة  13ع�� امتداد املستشفى تو�� و 
�شر  2014�� إطار تفعيل املنافسة �� هذا املجال تّم خالل سنة "املستشفى أّنه  وجاء �� ردّ . مزّود وحيد

 ..".واّلذي أف�ىى إ�� فوز مزّود آخر  ...طلب عروض 

 

�� غ�� اجال املنصوص أحيانا  مهاتقدي يتّم  فإّنها بخصوص الضمانات املالية ال��ائية أّم 
�شأ��ما  بلغطل�ي عروض بالنسبة إ��  ما هو الشأنكسالف الذكر  2002لسنة  3158عدد باألمر عل��ا 

آخر تب�ن بخصوص طلب عروض و . يوما 148يوما و 170تأخ�� �� تقديم الضمانات املالية ال��ائّية ال
املزّود  �دون أن يتو�ّ  �� الغرضإبرام م�حق و  من قيمة الصفقة % 30ال��فيع �� الكميات بنسبة تقارب 

 . تقديم عمان ما�� ��ائي جديد

 

* 

 

*                     * 

 

ا�خدمات العالجية وتنفيذ مخططات التدخل الط�ي خالل  إسداءيتوّ�� املستشفى العسكري 
ن لوزارة الدفاع و ن التا�عو ن واملدنيو ا�خدمات العسكر� و�نتفع ��ذه .ال�وارث والعمليات العسكر�ة

�خص طبقا لنفس الشروط ا�جاري ��ا العمل باملستشفيات  عن �ّل فضال الوط�ي وكذلك عائال��م 
 .ا�جامعية لل�حة العمومية

 

من  هاتدعم إم�انتحس�ن طرق التصرف و  ��دف ال�ي بذلها املستشفىالرغم من املجهودات و�
خاصة تفعيل دور املجلس  ذلكو�تطّلب . إ�� مز�د تحس�ن أدائه فهو مدعّو  املوارد البشر�ة واملادية

العل�ي وتدعيم هيا�ل املساندة والتسي�� داخل املؤسسة وإرساء نظام معلومات مت�امل �ساعد ع�� 
 .مختلف ا�شطةو�ضمن تقييم  اتاتخاذ القرار 
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��جيع انتداب ع�� لعمل � ا�إ وقصد تحس�ن ا�خدمات املسداة، فإن املستشفى مدعّو 
واملحافظة عل��ا وا�حرص ع�� مز�د إح�ام التصّرف �� ادو�ة ومخزون اطارات الطبية وشبه الطبية 

كما أنه مطالب بالعمل ع�� استغالل امثل للفضاءات والتجه��ات الطبية وصيان��ا واملحافظة . الدم
 .عل��ا

 

نظام املحاسبة إرساء و د املحاسبة ذات القيد املزدوج اعتماإ�� املستشفى تدعو الدائرة و 
اسباب ال�ي  �خدمات الطبية وعبط اهداف والوقوف ع��ا�لفة تحديد �ساعد ع�� التحليلية بما 

 . تحول دون تحقيقها

   

إرساء نظام رقاعي داخ�� يمّكن من إيالء فوترة ا�خدمات كما تدعو الدائرة املستشفى إ�� 
تحصيل جميع املوارد  وعمان �ّحة احتسا��امن حيث التأّكد من خاصة  الطبية املز�د من العناية

وتثقيلها واستخالصها و�جّنب حصول التجاوزات  املستحقاتواتخاذ اجراءات الضرور�ة ملتا�عة 
 .باإلعافة إ�� التقّيد بالقوان�ن وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل عند إنجاز النفقات
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 رّد وزارة الدفـاع الوطنـي 

 

تسمية رؤساء أقسام إستشفائية بالمستشفى  2014إلى  2010تّم خالل الفترة من 

العسكري األصلي للتعليم بتونس بمقتضى مقررات صادرة عن وزير الدفاع الوطني من 

هذا وستتم تسوية هذه الوضعية بعد . ضمنهم أربعة رؤساء أقسام تمت تسميتهم بالنيابة

 .لتعليم بتونسصدور األمر المتعلق بإعادة تنظيم المستشفى العسكري األصلي ل

 

كما سيتم بعد صدور النصوص القانونية المتعلقة بإعادة تنظيم كل من المستشفى 

العسكري األصلي للتعليم بتونس واإلدارة العامة للصحة العسكرية تفادي تسمية رؤساء 

األقسام الجامعية في مهام ثانوية حتى يتسنى لهم التفرغ لمهامهم األصلية، باإلضافة إلى 

عالقة بين مدير المستشفى العسكري بتونس ومدير عام الصحة العسكرية في اتجاه تحديد ال

 .تكريس إستقاللية القرار لكل منهما وحرصا على عدم تداخل المهام بينهما
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 رّد المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس

 

المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس هو مستشفى جامعي وهو مؤسسة 

ويتميز المستشفى العسكري عن بقية مستشفيات الصحة . عمومية ذات صبغة ادارية

يقدم خدمات إستشفائية وهيكل  العمومية بطبيعة مهامه حيث أنه في نفس الوقت هيكل صحي

 :عسكري يقوم بواجبات أمنية وإسناد صحي على الميدان وذلك كما يلي 

 

 المستشفى العسكري كهيكل صحي -

 

 :المستشفى العسكري في المجال الصحي يقوم 

 

بتوفير عالجات ذات اختصاصات عالية للعسكريين والمدنيين التابعين لوزارة  -

وتجدر . الدفاع الوطني المباشرين وعائلتهم، كذلك للعسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلتهم

وقع ضاعف من االشارة أن تزايد عدد العسكريين المتقاعدين وتنامي متوسط العمر المت

 .حجم الخدمات المسداة لفائدتهم

 

بتوفير خدمات وعالجات بمقابل إلى المدنيين عن طريق إتفاقيات تبرم في  -

مع لفت النظر ألهمية الخدمات المقدمة من قبل . الغرض مع وزارة الدفاع الوطني

ض المستشفى العسكري في إطار إتفاقيات جارية مع الصندوق الوطني للتأمين على المر

والديوانة التونسية ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية ورئاسة الحكومة لفائدة أعضاء 

 .الحكومة واإلطارات التي لها نفس اإلمتيازات وبعض الهياكل العمومية والخاصة

 

وفي هذا اإلطار يعمل المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس كمركز 

 .للتشخيص والعالج واالختبارات الطبية

 

وتشهد الخدمات والعالجات المقدمة من قبل المستشفى تطورا من سنة إلى أخرى 

معدل إشغال "و" عدد أيام اإلقامة"و" عدد اإلقامات"من حيث الحجم طبقا لمؤشرات 
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" معدل إشغال األسرة"و" معدل أيام اإلقامة"ومن حيث المردودية طبقا لمؤشري " األسرة

 ".نسبة التداول على األسرة"و" دل اإلقامةمع"ومن حيث المردودية طبقا لمؤشري 

 .2014و 2010ويبين الجدول التالي تطور النشاط وتحسن المردودية بين سنتي 

 

 

 السنة

 مؤشرات تطور المردودية مؤشرات تطور النشاط

عدد 

 اإلقامات

عدد أيام 

 اإلقامة

معدل  إشغال 

 األسرة

معدل أيام 

 اإلقامة

نسبة التداول 

 على األسرة

2010 22024 141185 %60,84 6,4 35 

2014 27294 156728 72,333% 5,7 43 

نسبة 

 التطور
%24 %11 18% 10%- 22% 

 

بإسداء أكثر من  2014زيادة على هذه األنشطة، قام المستشفى العسكري خالل سنة 

كشف بما في ذلك التحاليل وصور األشعة  135.000عيادة خارجية وحوالي  250.000

 .وكشوفات قسم طب القلب وقسم األمراض الصدرية

 

وكذلك يساهم المستشفى العسكري في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في 

ميادين الطب والصيدلة وطب األسنان وبعض االختصاصات الجامعية األخرى وكذلك في 

وفي هذا الصدد تم . السامين في مختلف اإلختصاصاتتكوين اإلطار الشبه الطبي والفنيين 

متربص في إطار  641طبيب داخلي و 322طبيب مقيم و 325تكوين  2014خالل سنة 

كذلك . متربص في مجال التكوين المهني 122متربص في إطار إتفاقيات و 107الدراسة و

. اء والطلبة في الطبينظم ويساهم في األشغال االستشفائية الجامعية للتالمذة الضباط األطب

وبالتوازي يباشر المستشفى العسكري أشغال البحث العلمي ويشارك فيها حيث يوجد حاليا 

 .وحدات بحث علمي في مجال تصفية الدم وأمراض القلب والشرايين وعلم الوبائيات 04

 

 المستشفى العسكري كهيكل عسكري  -
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المستشفى العسكري هيكال عالوة على المهام ذات الصبغة االستشفائية، يعتبر 

وزير الدفاع الوطني والمدير العام (عسكريا يخضع إلى السلم القيادي لوزارة الدفاع الوطني 

 ).للصحة العسكرية

 

وبمهام ...) حراسة، تعزيز أمني، مراقبة(ويقوم في هذا اإلطار بواجبات أمنية 

ية تعهد إليها مهمة حيث يتم إحداث فرق طبية وجراح) إسناد صحي(ذات صبغة عملياتية 

اإلسناد الصحي للوحدات العملياتية وكذلك عند الحاجة التدخل في إطار عمل إنساني بتونس 

كما يؤمن المستشفى العسكري اإلسناد الصحي خالل التظاهرات والكوارث . أو بالخارج

 .الطبيعية

 

اندالع ويجدر التذكير في هذا االطار بما تم إنجازه بمخيم الشوشة والذهيبة إثر 

الثورة الليبية وكذلك مشاركة فريق طبي عسكري في تقديم المساعدة الصحية لالجئين في 

 .كوسوفو تحت راية المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 

وفي نفس السياق، أّمن المستشفى العسكري اإلسناد الصحي واألمني خالل 

ذلك الشأن خالل زيارات الشخصيات الرسمية االنتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة، وك

 .للبالد

 

في المجال العملياتي، يقوم المستشفى العسكري باإلسناد الصحي للوحدات 

العسكرية المتمركزة بجبال الشعانبي وغيرها من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية عبر 

ية باإلطارات غير تركيز فرق طبية مختصة على عين المكان وأيضا دعم الوحدات العمليات

 .الطبية وشبه الطبية

 

ويتم اللجوء إلى الكفاءات الطبية للمستشفى العسكري لسد الشغور في بعض 

 2014مستشفيات الصحة العمومية على غرار مستشفى الكاف حيث تم تعزيزه خالل سنة 
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 بفرق طبية في الجراحة والتخدير واإلنعاش لمدة ال تقل عن ستة أشهر لتأمين حسن سير

 .العمل به

 

في ظل تنامي المهام الإلستشفائية واألمنية والعملياتية وطلبات التدخل المختلفة 

التي ترد من عدة جهات، يالقي المستشفى العسكري بعض الصعوبات ويشهد بعض 

 :النقائص يقدم بخصوصها التوضيحات التالية 

 

 

 

مالحظات تتعلق بتنظيم المستشفى العسكري األصلي للتعليم  -1
 نس وتسييره ونظامه المعلوماتي بتو

 

 الصبغة القانونية للمستشفى   -
 

مؤسسة عمومية ذات صبغة (بالنسبة لعدم تالءم الصبغة القانونية الحالية للمستشفى 

مع طبيعة نشاطه فقد تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتغيير التنظيم اإلداري والمالي ) إدارية

األصلي للتعليم بتونس قصد إسناده صبغة مؤسسة والهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري 

ويمكن إعتماد صبغة مؤسسة عمومية للصحة من تحسين آليات تسيير  .عمومية للصحة

 :المستشفى، من ذلك 

 

إحداث مجلس إدارة يدير شؤون المؤسسة ويبت في المسائل الهامة مع إضطالع  -

 .المدير العام بمهام التسيير

بعة تنفيذها، مع ترجمتها إلى أهداف يتم العمل على ضبط عقود البرامج ومتا -

 .تحقيقها من قبل مختلف الهياكل اإلستشفائية واإلدارية والتقنية للمستشفى

إضطالع اللجنة الطبية بمهام أساسية في مجال المحافظة على المستوى العلمي  -

عة وفعالية سير والطبي لمختلف الهياكل اإلستشفائية وذلك من خالل التقييم الدوري لنجا

 .مختلف الهياكل المذكورة على المستوى الطبي والتكوين والبحث العلمي
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إحداث أقطاب طبية، بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني، بهدف إحكام  -

التنسيق بين مختلف األقسام والمراكز والوحدات المّكونة للقطب وضمان اإلستغالل األمثل 

 .المعدات والمحالتللموارد البشرية والتجهيزات و

مسك حسابية المستشفى طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية، ويمكن  -

 .ذلك من معرفة نتيجة التصرف السنوية وتسهيل إرساء المحاسبة التحليلية

 

  النظام المعلوماتي للمستشفى  -

 

في قصد تطوير النظام المعلوماتي للمستشفى، تمت دراسة مختلف الحاجيات 

المجال مع مختلف األقسام اإلستشفائية والدوائر والمصالح اإلدارية والتقنية وتّم تحديد 

وقد تم تكوين لجنة صلب وزارة الدفاع الوطني  .مختلف مكونات المنظومة وضبط كلفتها

قصد دراسة مشروع تطوير النظام المعلوماتي للمستشفى وإعداد كراسات شروط في 

لجنة في أعمالها ومن المبرمج نشر طلبات عروض في الشأن الغرض، وقد شرعت هذه ال

 .حال انتهاء اللجنة من أعمالها

 

 مالحظات حول إسداء الخدمات الطبية  -2

 

 اإلختصاصات  -

 

لسنة  258اإلختصاصات المتوفرة بالمستشفى العسكري تم تحديدها باألمر عدد 

لكن ال يمكن للمستشفى العسكري أن يشمل جميع اإلختصاصات الطبية ألن إحداث  2003

أقسام جديدة يتطلب عدة مقومات منها باألساس فضاءات وموارد بشرية هامة خاصة منها 

 .إطار طبي جامعي وهذا غير متوفر في الوقت الحالي

 

  إنتداب اإلطارات الطبية  -
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بعمليات اإلنتداب وإنما يعبر عن حاجياته إلى ال يقوم المستشفى العسكري بتونس 

المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني وفي هذا اإلطار، يسجل المستشفى العسكري 

بتونس نقصا في اإلطارات الطبية في بعض اإلختصاصات ويقوم بالتعبير عن حاجياته في 

لحاق بصفوف المجال، وتكمن الصعوبة في عدم رغبة اإلطارات الطبية المختصة اإل

 .الجيش

 

  معالجة النفايات  -

 

في ما يخص معالجة النفايات الخطرة الصلبة الناتجة عن قسم الطب النووي فإنها 

تخزن في حجرة مغلقة منعزلة عن بنايات المستشفى لمدة سنوات فاقت بكثير ما هو معمول 

ي نفايات مشعة به على الصعيد العالمي وتجدر اإلشارة أن قسم الطب النووي لم يلق بأ

وإّن اإلشكال الرئيسي الذي يعيقنا بصفة دورية هو عدم توفر غرفة عازلة لألشعة . صلبة

إليواء بعض المرضى الذين تتم معالجتهم بجرعة كبيرة من األشعة إذ يتم حاليا إيوائهم 

وسيقع الشروع في تهيئة قاعة مطابقة . بغرفة فردية عادية بقسم األنف واألذن والحنجرة

 .مواصفات العالمية بالقسم المذكور في أفضل اآلجاللل

  تقييم الخدمات المسداة -

 

إن تقييم الخدمات المسداة هو من مهام المجلس العلمي وسوف تسعى اإلدارة إلى 

وفي . تفعيل هذا التقييم مع إرساء إدارة الشؤون العالجية والطبية في إطار إعادة الهيكلة

 .ييمي سنوي تقوم به اإلدارة العامة للصحة العسكريةالوقت الحالي هناك تقرير تق

 

  بنك األنسجة -

 

ال يقع حاليا استغالل بنك األنسجة لعدم توفر كفاءات في المجال بعد إستقالة اإلطار 

ويسعى المستشفى العسكري بتونس بالتنسيق مع مصالح . الطبي الذي كان يشرف عليه

 .إلعادة تشغيلهوزارة الدفاع الوطني إلنتداب مختصين 
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 مالحظات حول التصرف المالي والمحاسبي  -3

 

بالنسبة لتعريفات األعمال الطبية، فإن المستشفى العسكري يعتمد التعريفات  -

القانونية الجاري بها العمل بالمستشفيات الجامعية للصحة العمومية وذلك طبقا للفصل الثاني 

المتعلق بتنظيم وتسيير المستشفى العسكري األصلي للتعليم  2003لسنة  258من األمر عدد 

توفير المستشفى خدمات وعالجات بمقابل إلى كل شخص "بتونس الذي ينص على إمكانية 

أما ". طبقا لنفس الشروط الجاري بها العمل بالمستشفيات الجامعية للصحة العمومية

من  6طبقا للفصل  %50ا بنسبة بخصوص تعريفات اإلقامة بالمستشفى فقد تم الترفيع فيه

بإعتبار أن الغرف  1996ديسمبر  19قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 

 .بالمستشفى العسكري هي غرف خاصة

بالنسبة للديون المتخلدة بذمة أقارب الرئيس السابق لفائدة المستشفى العسكري  -

ومكاتبة الجهات المعنية في شأنها وتقوم إدارة بتونس، فان المستشفى قام بحصر هذه الديون 

الشؤون القانونية والنزاعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني بمتابعة هذا الملف بعد أن تم رفع 

 .قضية عدلية في الغرض

 

كما أن المستشفى العسكري بتونس يقوم بكل ما في وسعه الستخالص ديونه من 

لك بمراسلتهما مباشرة بصفة دورية وبمراسلة مختلف المؤسسات العمومية والخاصة وذ

سلطة اإلشراف التي تعود إليها بالنظر كما يتم أيضا مراسلة إدارة القضاء العسكري 

علما وأن الهيكل التنظيمي . بعض الحاالت القانونية والنزاعات في واإلدارة العامة للشؤون

تم برمجة إحداثها في إطار الحالي للمستشفى ال يشتمل على مصلحة تعنى بالنزاعات وقد 

 .مشروع إعادة هيكلة المستشفى

 

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه تم توجيه مكتوب في شأن الديون المتخلدة بمختلف 

 .المؤسسات العمومية والخاصة لقابض المجلس الجهوي للقيام باإلجراءات الالزمة
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نفقات، فإّن كافة أما في خصوص النقائص التي تم تدوينها على مستوى تنفيذ ال -

الصفقات التي تم إبرامها حظيت بمصادقة لجان الصفقات المختصة وتم تأشير إقتراحات 

 .تعهد في شأنها، وفي شأن كافة طلبات التزود، من طرف مراقب المصاريف العمومية

 

وتجدر اإلشارة أنه كان يتم في السابق اإللتجاء في بعض الحاالت إلى تسلم بعض 

واد والمستلزمات الطبية المدرجة بطلبات العروض قبل المصادقة على الكميات من الم

الصفقة وذلك نظرا للحاجة الملحة واألكيدة لهذه المواد من جهة ولطول اإلجراءات اإلدارية 

 .المتعلقة بإبرام الصفقات من جهة ثانية

 

مع العلم أنه خالل السنوات األخيرة عمل المستشفى العسكري بتونس على تفادي 

مثل هذا اإلجراء وال يتم التزود بالمواد والمستلزمات وغيرها إال بعد المصادقة على 

 .الصفقات المتعلقة بها عبر تنظيم إجراءات االقتناء الداخلية والتحديد المسبق للحاجيات

 

بالنسبة إلبرام الصفقات بالتفاوض المباشر مع بعض المزودين مع إعتماد طريقة  -

بل اقتناء الكواشف بصفة حصرية من المزود المعني فإن المستشفى الوضع على الذمة مقا

سنوات، بصفة دورية بنشر طلبات عروض في الغرض لضمان شفافية  03يقوم، منذ 

 .اإلجراءات وتكافئ الفرص بين كّل العارضين

 

 

 

 

 التصرف فى األدوية والمستلزمات الطبية ومخزون الدم -4

 

 األدوية والمستلزمات الطبية -
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على غرار أغلبية المستشفيات العمومية فإّن المستشفى العسكري بتونس يستغل 

منظومة إعالمية للتصرف في األدوية وينفرد على المستوى الوطني بإستعمال منظومة 

ويعتمد للغرض تصنيف هذه المستلزمات وتبويبها طبقا . للتصرف في المستلزمات الطبية

وقد أثبت التقسيم المعتمد نجاعته من حيث سهولة  للحاجيات الخصوصية لألقسام المعنية،

 .العمل بالنسبة لألفراد العاملين على هذه المنظومة ورضاء األقسام المستفيدة

 

وفي هذا المجال سبق أن اقترح المستشفى العسكري على الوكالة الوطنية للمراقبة 

لمستشفيات على المستوى الصحية والبيئية والصيدالنية فكرة إعداد قائمة موّحدة بين جميع ا

 .الوطني والتي هي حاليا بصدد الدرس

 

 مخزون الدم -

 

يتزود مخبر تحاليل أمراض الدم بالدم ومشتقاته غير الثابتة من المركز العسكري 

لنقل الدم باألساس حسب الطلبات التي ترد من مختلف األقسام الطبية والجراحية التابعة 

وال يمكن . مخزون أدنى لمجابهة الحاالت الطارئةللمستشفى العسكري بتونس لتأمين 

إرجاع المواد التي يتم استالمها من المركز العسكري لنقل الدم وذلك لمقتضيات السالمة 

علما وأن هذا التمشي متعامل به بكافة بنوك الدم . طبقا للمعايير المعمول بها في المجال

 .والمؤسسات االستشفائية

 

مخبر تحاليل أمراض الدم وجميع األقسام إلستعمال  كما يوجد تنسيق يومي بين

كميات الدم المتوفرة إال أنه يحصل في بعض الحاالت عدم استعمال بعض الكميات 

المحجوزة إسميا للمريض حسب الخاصيات البيوطبية التي تتماشى معه نتيجة تأخير إجراء 

 ...بعض العمليات أو وفاة المريض إلخ 

 

عمال الدفاتر وتسجيل المعطيات يدويا نظرا لعدم وجود ويلتجئ المخبر الى إست

 .تطبيقة معلوماتية شاملة

 إرساء نظام رقابي داخلي -
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إّن إعادة هيكلة المستشفى العسكري بتونس ليصبح مؤسسة عمومية للصحة 

ستمّكن من تحسين آليات تسيير المستشفى وذلك من خالل إرساء نظام رقابي داخلي يمّكن 

فوترة الخدمات الطبية المزيد من العناية ويضمن تحصيل جميع الموارد وإتخاذ من إيالء 

 .جميع االجراءات الضرورية لمتابعة الديون وإستخالصها

 

أهم اإلجراءات التي تقرر اتخاذها لتنظيم وتطوير أساليت   -5
 العمل بالمستشفى

 

 إعادة الهيكلة  -

 

حتى تتمكن من مواكبة تطور نشاط إعادة هيكلة المستشفى بهدف تدعيم اإلدارة 

مختلف األقسام اإلستشفائية وذلك بإسناد المستشفى صبغة مؤسسة عمومية للصحة وتخضع 

إلشراف السيد وزير الدفاع الوطني وهذا يمنح اإلدارة مرونة في التصرف ويمّكنها من فتح 

 .آفاق في الخطط

 

 بناء فضاء خارج المستشفى  -

 

المحاذي للمستشفى إليجاد حل " لطائرات المروحيةمهبط ا"إنجاز بناية بفضاء 

جذري لإلكتظاظ الموجود بفضاءات المستشفى وهذا سيسمح لألقسام اإلستشفائية والمصالح 

اإلدارية والفنية من العمل في ظروف طيبة ويمكنهما من تقديم أفضل الخدمات الطبية لفائدة 

عيادات الخارجية ووحدتي تصفية المرضى الوافدين عليه وسيسمح كذلك بإيواء مختلف ال

الدم وأخذ العينات البيولوجية والمحالت الخاصة بحفظ األرشيف وكذلك عنابر ومحالت 

وحدة االسناد حتى تتوفر لدى المستشفى فضاءات تخّول إرساء أقسام جديدة ومرونة في 

 .تطبيق قواعد حفظ الصحة

 

 إرساء منظومة معلوماتية متكاملة  -

 



548 

 

فقد تم بعث لجنة صلب وزارة الدفاع الوطني للنظر في إرساء مثلما سبق ذكره، 

منظومة معلوماتية متكاملة بالمستشفى العسكري بتونس تمّكن من متابعة مختلف األنشطة 

 .الطبية واإلدارية والفنية وإرساء الملف الطبي الموحد

 إنتداب األطباء  -

 

طار وخاصة منه يشهد المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس نقصا في اإل

الطبي المختص وذلك نظرا لوجود عزوف شبه كلي في االنتدابات وكذلك لكثرة تقديم 

االستقاالت من هذا الصنف، لذا وجب النظر في إمكانية جعل هذه المهنة أكثر جاذبية عن 

طريق تحفيزات نذكر منها على سبيل المثال وعلى غرار ما هو معمول به بالنسبة لإلطار 

الذي أسند مؤخرا لألساتذة " APC"تابع للصحة العمومية النشاط الخاص التكميلي الطبي ال

 .المبرزين وهذا من شأنه أن يثنى أطباء شبان عن تقديم استقاالتهم
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  معهد باستور تو�  

 

0TP0Fتم تأسيس معهد باستور تو�س

(1)
P0T  وتم إحداثه بموجب امر الع�� املؤّرخ . 1893خالل سنة

    املؤّرخ �� 1958لسنة  35و�تو�� املعهد وفقا للفصل الثالث من القانون عدد . 1900فيفري  14�� 

لسنة  20واملتعّلق بالنظام اسا�ىي ملعهد باستور تو�س كما تّم إتمامه بالقانون عدد  1958 مارس 15
وهو ��دف إ�� . مهمة مباشرة ابحاث العلمية حسب أساليب باستور  1987ماي  18املؤّرخ ��  1987

ذه ابحاث إ�� و��دف ه .البحث �� امراض السمّية والطفيلّية بالنسبة إ�� البشر وا�حيوانات والنباتات
 . تلبية حاجيات البالد الوطنية �� ميدان علم امراض ا�خاّصة ��ا

 

كما عهد إ�� املعهد بمهمة إنجاز جميع ابحاث والتحاليل واكتشافات العلمية ال�ي ��ّم 
ويساهم املعهد �� التعليم . ال�حة العمومية للبشر وا�حيوانات أو النمو اقتصادي للبالد التو�سية

العا�� �� مجال الطرق ا�جرثومية والطفيلية والكيميائية أو الطرق اخرى املنطبقة ع�� الطب البشري 
 . والبيطري والفال��

 

سالف الذكر حيث تم  1987لسنة  20و�عّززت صالحيات املعهد بموجب القانون عدد 
0TP1Fت�ليفه بتور�د التالقيح وامصال و�واعث التجاوب

1(2)
P0T  إعافة إ�� مراقبة اتجار �� هذه املواد

إ�� الصيدلية املركز�ة للبالد التو�سية وذلك  2005واستعمالها إ�� أن تمت إحالة النشاط املذ�ور سنة 
واملتعّلق بتور�د التالقيح وامصال  2005أوت  4املؤّرخ ��  2005لسنة  75بموجب القانون عدد 

 . و�واعث التجاوب ومراقب��ا

 

واملتعّلق بإحداث  1994نوفم��  21املؤّرخ ��  1994لسنة  121�ىى القانون عدد و�مقت
 . مؤّسسات عمومية لل�حة، أصبح املعهد مؤّسسة عمومية لل�حة خاععة إلشراف وزارة ال�حة

 

20040TP2Fجانفي  26و�تضمن املعهد بموجب قرار وز�ر ال�حة املؤّرخ �� 

(3)
P0T 48  قسما طبيا وذلك

تم إحدا��ا بموجب قرار وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي ووز�ر ال�حة  مخابر بحث 9إ�� جانب 
تأتت أساسا من  2014د �� سنة .م 5,300و�لغت املوارد الذاتية للمعهد . 2012أكتو�ر  24املؤّرخ �� 

وامصال العالجية  و�شاط إنتاج التالقيح) د.م 1,061(و�شاط التلقيح ) د.م 2,498(�شاط التحليل 
 . د.م 1,413تفعت خالل نفس السنة إ�� أما املوارد املخصصة للبحث فقد ار ). د.م 1,727(

 

                                                           

 .فيما ي�� املعهد (1)

(2) Réactifs  

 .املتعّلق بضبط عدد أقسام معهد باستور وصبغ��ا وطاقة استيعا��ا (3)
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ويغّطي النشاط العل�ي للمعهد مجاالت متعّددة �ساهم ف��ا أعوان تا�عون إ�� أسالك 
0TP3Fمختلفة 

(1)
P0T . أعوانا من عمن 109عدد اعوان التا�ع�ن للسلك العل�ي  2013�لغ خالل سنة و           

اعتمادات املفوعة من قبل الوزارة �خالص أجور أعوان املعهد  2014و�لغت خالل سنة . عونا 491
 .د .م 7,884

 

و�� إطار املخّطط ا�حادي عشر للتنمية انتفع املعهد باعتمادات مالية من م��انية وزارة 
نايات القديمة فضال ال�حة �عنوان اقتناء تجه��ات علمية ومواصلة بناء محضنة ا�حيوانات و��يئة الب

عن إ�شاء مب�ى مخّصص لوحدة البيوتكنولوجيا لفائدة البحث وال��وض بميادين التلقيح وادو�ة 
 . د.م 2د و.م 0,5د و.م 1,5د و.م 3البيوجنيسة بلغت تباعا 

 

��دف إ�� تقييم مدى توّفقه �� وقد خّصت دائرة املحاسبات املعهد بمهمة رقابية ميدانية 
شملت أساسا الف��ة املمتّدة من  وإنتاج التالقيح وامصال املو�ولة إليه �� املجال العل�يأداء املهام 

وأفرزت اعمال . 2014وامتدت أحيانا إ�� مو�� شهر أكتو�ر من سنة  2013إ�� سنة  2009سنة 
البحث وإنتاج التالقيح وامصال وحفظ و�شاط الرقابية نقائص �عّلقت بمجاالت الت�خيص الط�ي 

 . ال�حة والسالمة املهنية والتصرف اداري 

 

  

                                                           
(1)

 . اطباء واطباء البياطرة والصيدليون والبيولوجيون واساتذة الباحثون  
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 أبرز املالحظات

 

 اـت�خيص اـط�ي -

 

تواجه �عض اقسام الطبية باملعهد صعو�ات حالت دون تموقعها كمخابر مرجعية �� مجال 
عن إجراء �عض التحاليل التحاليل الطبية �سدي خدمات متخّصصة ذات قيمة عالية حيث توّقفت 

وتولت مناولة �عض التحاليل اخرى با�خارج وا�حال أّن املعهد قد دأب ع�� إنجاز البعض م��ا �� 
كما تجابه �عض مخابر التحاليل ععف �سق الوافدين عل��ا مما أدى إ�� تخل��ا عن تأم�ن . السابق

 ..�عض أصناف من التحاليل

 

ولم يتوفق املعهد �عد �� إعداد عوابط موعوعية الس��الك املخابر من املواد الكيميائية 
ولم . و�واعث التجاوب و�� إعداد اليات الكفيلة بإح�ام متا�عة �شاط املخابر ومقار�ته باملدخالت

ّكن من �ساعد عدم استكمال ترك�� املنظومة اعالمية ا�خاصة باملخابر ع�� توف�� لوحة قيادة تم
متا�عة �شاط التحاليل حيث ظلت �عض املخابر خارجة عن مجال ترك�� املنظومة املذ�ورة إعافة إ�� 

 . عدم إتاحة �ل وظائفها

 

وال تتّم ال��مجة املسبقة ل�حاجيات من املواد اس��الكية ذات استعمال املتكّرر مّما حال 
  .دون تجميع الطلبات واستجابة لها �� آجال معقولة

 

وتو�ىي الدائرة بضبط أهداف كمية ونوعية ملجال الت�خيص الط�ي والعمل ع�� بلوغها 
وإعداد لوحة قيادة لنشاط املخابر بما يمّكن �عض املخابر من الوقوف ع�� املعوقات ال�ي تحول دون 

� كما تو�ىي بوعع م��انية سنو�ة ل�ل مخ�. تموقعها كمخابر مرجعية �� املجال والعمل ع�� تجاوزها
بما يضفي الشفافية ع�� �شاط املخابر و�ما يمّكن من إح�ام برمجة حاجياته ومقار�ة املدخالت 

كما تو�ىي الدائرة بتسريع ترك�� منظومة بروالب ب�ل املخابر وإتاحة جميع وظائفها و�إعادة . باملخرجات
 .النظر �� قائمة التحاليل املناولة

 

 اـعلمي�شاط اـبحث  -

 

اطار العام النخراط معهد باستور تو�س �� الشبكة الدولية ملعاهد باستور لم تكن صياغة 
هذا اطار بتحفظ فإّنه  1992فرغم إمضاء املعهد سنة . مة مع �عض النصوص املنظمة للمعهدئمتال 

كما تفاوت إنتاج البحث ب�ن املخابر والباحث�ن فضال عن اعتماد .  لم تتم مراجعته منذ ذلك التار�خ



552 

 

 

 

جانب هام من املوارد ب�شاط البحث �� حدود هامة ع�� التمو�ل اجن�ي واستئثار داء اللشمانيا 
كما �جلت حاالت مخالفة التشريع ا�جاري به العمل �� مجال ��جيل براءات . املخّصصة للبحث

 . اخ��اع

 

من قبل وتوّ�� املعهد إجراء تجارب سر�ر�ة �عنوان �عض ادو�ة التجر�بية تم تطو�رها 
غياب ما  �� فقد تم إنجاز اختبارات. مؤّسسات أجنبية دون اح��ام اطار القانو�ي املنظم للمجال

ة إ�� �شر�ك القاصر�ن تثبت الوزارة من تركيبة الدواء وإنجاز التحاليل املطلو�ة �� املجال إعاف يفيد
لطبية عند إجراء اختبارات كما غابت �عض الضمانات الكفيلة باح��ام اخالقيات ا. �� التجارب

حيث لم يتم عرعها بصفة مسبقة ع�� املجلس العل�ي فضال عن عدم مراعاة �جنة اخالقيات 
البيوطبية باملعهد �� تركيب��ا ومجال اختصاصها وطرق عملها الشروط الواجب توفرها عمال بأفضل 

 . املمارسات �� املجال وذلك خالل الف��ة ال�ي شمل��ا الرقابة

 

مز�د تنويع مجاالت البحث و�العمل ع�� مراجعة اطار العام النخراط املعهد �شبكة  و�ّتجه
معاهد باستور بما يتالءم مع النصوص الداخلية واعتماد �� مجال البحث العل�ي ع�� موارد مالية 

ل املجلس إحاطة التجارب السر�ر�ة بالضمانات الالزمة �عد التثبت من قب ينب��كما . أك�� استقرارا
العل�ي من جدوى إنجازها واملنافع اقتصادية ال�ي قد تنجّر عن تنفيذها فضال عن تجنب التجارب 

تدعو الدائرة إ�� اسراع �� تنفيذ برنام  تنظيم و . ال�ي تقتصر املساهمة ف��ا �� توف�� العنصر البشري 
 . 2014�� شهر أوت من سنة  املوارد البيولوجية الذي شرع فيه املعهد

 

 إنتاج اـتالقيح وامصال اـعالجية  -

 

�ش�و وحدة إنتاج التالقيح وامصال باملعهد نقصا ع�� مستوى املوارد البشر�ة خاصة م��ا 
محضنة تر�ية ا�حيوانات التجر�بية لم تدخل و . وقدم التجه��ات اساسية �� عملية انتاجاملختصة 

من �غطية كما لم يتمّكن املعهد . د ح�� استغالل.م 1,908ا�جديدة وال�ي تم إنجازها ب�لفة بلغت 
 .�امل ا�حاجيات الوطنية من التالقيح وامصال العالجية

 

لضمان دعم وحدة إنتاج التالقيح وامصال باملوارد البشر�ة والتجه��ات الالزمة  لذا ينب��
 . حسن س��ها و�جعلها قادرة ع�� تلبية ا�حاجيات الوطنية ��ذا ا�خصوص

 

 حفظ اـ�حة  -

 

يفتقر املعهد إ�� خارطة حول املخاطر ال�حية وطبيع��ا و�� مخاطر يمكن أن يتعّرض لها 
ولم يضبط املعهد برنامجا للوقاية من . اطار العامل باملعهد خاّصة �سبب ما ينتجه من نفايات خطرة

 . املخاطر يحدد املتدخل�ن واملسؤول�ن عن تنفيذه
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 .ظ ع�� �ّحة وسالمة اعوانوتو�ىي الدائرة بتدارك هذا الوعع ل�حفا

 

 اـتصرف اداري  -

 

�علقت بالتصرف �� املوارد البشر�ة وتأج�� املدير العام باملعهد �عض اخالالت ا�عكست 
ألغراض �خصية  ادار�ة لدستعمال كما تدعو الدائرة إ�� إخضاع إسناد السيارات. سلبا ع�� موارده

و�إعادة النظر �� الوععية القانونية  2005لسنة  23لدجراءات الواردة بمنشور وز�ر ال�حة عدد 
 .للباحث�ن املشارك�ن
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I-  شاط اـت�خيص اـط�ي� 

 

18يتو�� �شاط الت�خيص الط�ي ما عدده  0TP4F

(1)
P0T  قسما محّددا بقرار وز�ر  48قسما من عمن

لتحليل امراض ا�جرثومية و�نسبة %  55موّزعة بنسبة  2004جانفي  26ال�حة العمومية املؤّرخ �� 
 . لسمراض غ�� املنقولة%  45

 

 تنمية اـنشاط  -أ

 

د .م 2,498 مقابل 2013د �� سنة .م 3,025بلغت املوارد املتأتية من �شاط الت�خيص الط�ي 
 . وارد الذاتية للمعهدمن امل % 47و % 57وهو ما يمثل ع�� التوا��  �سبة  2014خالل سنة 

 

  إقبال املر��ى -1
 

�� غياب ترك�� ادارة الفرعية لتطو�ر وتنمية ا�شطة ال�ي من املف��ض أن �ع�ى ��ي�لة 
ا�شطة العلمية وإعداد الدراسات وتحليل التجارب املقارنة بما يتيح رصد سبل تنمية املؤّسسة 
�ش�ل عام ومخابر التحاليل الطبية بوجه خاص، لوحظ عدم قيام املعهد بضبط خطة لتنمية �شاط 

و�� وععية أّكد��ا نتائ  استبيان الذي تم توج��ه إ�� رسساء املخابر وال�ي أبرزت أّن . لتحاليل الطبيةا
 . من املخابر لم تتول إعداد دراسات حول سبل تنمية �شاطها % 80

 

كما لوحظ ععف إقبال املر�ىى ع�� املعهد خاصة من القطاع ا�خاص ، حيث تبقى 
صدر اّول للطلبات الواردة عليه �عنوان التحاليل الطبية إذ مثلت ما املؤّسسات العمومية لل�حة امل

فيما لم تمثل املوارد املتأتية من القطاع  2013ن املوارد املحّصلة ��ذا العنوان �� سنة م % 68�سبته 
استقر عدد اتفاقيات امل��مة مع �عض املؤّسسات وال�ي  2014وإ�� مو�� سبتم�� %.  32ا�خاص سوى 

اتفاقيات  7اتفاقية من عم��ا  19ط انتفاع منظور��ا بالتحاليل الطبية باملعهد �� مستوى تضب
ولم يتم تجديد اتفاقية امل��مة مع الو�الة الوطنية �حماية املحيط . 2013انقضت مّد��ا خالل سنة 

املعهد ع�� مؤّسسات أخرى لم تجدد اتفاقيات �عاملها مع  5إعافة إ�� أّن  2010املن��ية خالل سنة 
 .غرار ديوان الط��ان املد�ي واملطارات والبنك املركزي التو��ىي

 

وتبعا الستنناء املعهد من اتفاقية املتعّلقة بفوترة ا�خدمات املسداة للمضمون�ن 
اجتماعي�ن بالهيا�ل ال�حية العمومية، ال تتوّفر للمعهد صيغة لفوترة خدماته للصندوق الوط�ي 

                                                           
(1)

مخ�� علم  -6.مخ�� علم البكت��يا الفطر�ة -5.البكت��يامخ�� علم  -4.مخ�� �عداد ا�خاليا املناعية -3.مخ�� علم املناعة -2.املخ�� املركزي لعلم احياء الطبية 
مخ�� السموم  -10.مخ�� علم التشر�ح املر�ىي والتجر��ي -9.مخ�� مراقبة املياه واملواد الغذائية -8.مخ�� علم الهرمونات -7.الف��وسات السر�ر�ة

مخ�� علم ا��جة  -15.مخ�� علم أمراض الدم -14.الطفيليات والفطر�ات مخ�� علم -13.مخ�� داء ال�لب -12.مخ�� علم ا�جراثيم البيطر�ة -11.والذيفان
 .مخ�� التنميط ا�جي�ي وإثبات ابوة -18.مخ�� علم املي�و�السما -17.مخ�� السموم الغذائية -16.والصبغات ا�جينية
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و�بقى املر�ىى الوافدون ع�� املعهد هم أولئك الدافعون . مّما حال دون تكفله ��ا للتأم�ن ع�� املرض
   و�لغت إ�� مو�� . ل�امل التعر�فة أو الصادر �� شأ��م إذن بال��ّود من الهيا�ل ال�حية العمومية

مستحقات املعهد غ�� املستخلصة واملتخّلدة بذّمة �عض الهيا�ل ال�حية العمومية  2014جوان 
ومن شأن استمرار هذه الوععية أن تحّد من �سق اقبال ع�� خدمات التحاليل الطبية . د.م 6,139

 . باملعهد من قبل املضمون�ن اجتماعي�ن وأن تؤثر �� تطّور موارد املعهد الذاتية

 

          ومن جهة أخرى، وعغرض خاصة دعم �شاط الت�خيص وتطو�ره، تو�� املعهد بتار�خ

دون إعمال املنافسة مع مستشارة تتمثل مهم��ا أساسا " إسداء خدمات"إبرام عقد  2009جانفي  05
و�اإلعافة إ�� عدم مصادقة سلطة اشراف ع�� العقد . �� مساندة املدير العام لتطو�ر خدمات املعهد

ولم يضبط  2014املذ�ور ، فإّنه لم يحّدد الف��ة التعاقدية حيث تواصل العمل به إ�� موّ�� سنة 
ولم يتم الوقوف �� هذا املجال ع�� تقار�ر منجزة �� . خرجات وا�حة وآجال إنجازها وكيفية تقديمهام

الغرض وم�جلة بمكتب الضبط أو أعمال عرعت ع�� املجلس العل�ي أو سّلمت إ�� مخابر انتاج أو 
   ما قدره 2014و�لغت املبالغ املصروفة �عنوان هذا العقد إ�� حدود شهر أوت . مخابر التحاليل

 74ومن شأن التصّرف ع�� هذا النحو أن �شّ�ل خطأ تصّرف ع�� مع�ى القانون عدد . د.أ 83,160
1985.0TP5Fجو�لية  20املؤّرخ ��  1985لسنة 

(1)
P0T  

 

 اـتحاـيل مجانية -2

 

من العدد ا�جم��  % 26,8، �سبة املنتفع�ن بمجانية التحاليل 2013بلغت خالل سنة 
يل��م املنتمون لقطاع ) % 48(واستأثر أعوان املعهد با�جزء اك�� من مجانية التحاليل . للم�جل�ن

فإّن عدد امللفات  2013عونا �� سنة  491ول�ن بلغ عدد العامل�ن باملعهد  ).% 30(ال�حة العمومية 
ثل حوا�� خمسة أععاف عدد أعوان ملفا وهو ما يم 2490املقّدمة �عنوان مجانية التحاليل بلغت 

 . املعهد

 

ال�ي تحّدد املنتفع�ن بمجانية  2000أكتو�ر  20بتار�خ  4743وخالفا للمذكرة الداخلية عدد 
التحاليل وهم العاملون باملعهد واباء والزوج وابناء �� الكفالة، تبّ�ن تمك�ن �عض ا�خاص 

ذكرة املذ�ورة وذلك ب��خيص من ادارة العامة أو بمجانية التحاليل رغم عدم التنصيص عل��م بامل
وقد أفاد املعهد أّنه . 2012�خصا �� سنة  88و 2013�� سنة  112من رسساء املخابر بلغ عددهم 

 ".ة ــــس�� وسيس�� �� اتجاه الضغط ع�� حجم ا�خدمات املجانية وال�ي تبدو هام"

 

                                                           
(1)

�ة وا�جماعات العمومية واملشاريع العمومية وعبط العقو�ات املنطبقة واملتعّلق بتحديد أخطاء التصرف ال�ي ترتكب إزاء الدولة واملؤّسسات العمومية ادار  
 .عل��ا و�إحداث دائرة الزجر املا�� كما تم تنقيحه وإتمامه
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ة اـتحاـيل با�خارج  -3  مناـو

 

��دف املعهد إ�� أن ي�ون مؤّسسة مرجعية �� مجال التحاليل الطبية تؤّمن تحاليل مختصة 
ذات قيمة عالية من خالل استغالل نتائ  البحث العل�ي واستنباط أساليب وتحاليل جديدة، يتم 

خمس غ�� أّن أغلب املخابر لم تتوّفق خالل السنوات ا�. إدراجها عمن قائمة التحاليل املنجزة باملعهد
وقد جاء برد . اخ��ة إ�� اعتماد تحاليل جديدة  باستنناء مخ��ي علم املناعة وعلم �شر�ح املر�ىى

ال يمكن إدخال تحاليل جديدة خصوصية �� ظل عدم وجود الوسائل ال�ي تضمن جودة املعهد أّنه 
 . ا�خدمة أو مردودي��ا

 

مناولة �عض التحاليل لدى مخابر  2013و�ّينت الفحوصات املجراة أّن املعهد توّ�� �� سنة 
وتم اتخاذ قرارات إيقاف أو مناولة �عض . مخابر 7صنفا من التحاليل موّزعة ع��  142با�خارج شملت 

ليل التحاليل بطلب من املخابر دون استشارة املجلس العل�ي و�� غياب قاعدة معطيات حول التحا
املنجزة بالهيا�ل ال�حية العمومية وا�خاصة، علما وأّن املعهد يتوّ�� خالص التحاليل املناولة بالعملة 

 . اجنبية

 

كما �عّلقت املناولة با�خارج ببعض التحاليل الروتينية ال�ي يمكن إنجازها من قبل 
باملخ�� املركزي لعلم احياء  و�ذكر �� هذا الشأن خاصة التحاليل املنجزة. املؤّسسات العمومية لل�حة

صنفا من التحاليل  21واّت�ح �� غياب املتا�عة أّن . ع�� غرار التحليل املتعّلق بح�ىى الك�� الطبية
وقد �ان باإلم�ان إجراسها  2013إ�� سنة  2011عرفت مناول��ا تطورا خالل الف��ة املمتدة من سنة 

ة التحاليل �� عوء ا�جرد الدقيق للتحاليل املنجزة داخل واّت�ح �� غياب إعداد معاي�� ملناول. باملعهد
البالد والتحديد املوعو�� للمعوقات ال�ي تحول دون تأمي��ا باملعهد، أّن �عض التحاليل املناولة 

0TP6Fبا�خارج قد سبق وأن تم إنجازها باملعهد

(1)
P0T.  ولم يتول املعهد مراجعة قائمة التحاليل املناولة با�خارج

  .يمّكن من تفاد��ا قدر ام�انبصفة دور�ة بما 

 

وتدعو الدائرة إ�� ترشيد ال�جوء إ�� مناولة التحاليل با�خارج ودراسة القرارات املتخذة �� 
شأ��ا من قبل �عض املخابر وعرض قائمة التحاليل املناولة ع�� أنظار الوزارة لتحديد التحاليل ال�ي ال 

ة وا�خاصة ووعع برنام  ل�حّد من املناولة وترك�� خطة يمكن تأمي��ا من قبل الهيا�ل ال�حية العمومي
 .لدعم �سق التحاليل باملعهد

 

ومن جهة أخرى، تتم مناولة التحاليل با�خارج �� إطار صفقة إطار�ة تّم إبرامها مع مخ�� 
ورغم انقضاء مدة . أورو ملّدة سنة قابلة للتجديد الضم�ي مرت�ن 166.685فر��ىي بمبلغ أقصىاه 

، فقد واصل املعهد مناولة التحاليل مع املخ�� املذ�ور لستة أشهر 2013ذ شهر أفر�ل الصفقة من
                                                           

(1)
 Serodiagnostic des RICKETTSIOSES Marqueurs pour l’hépatite B Sérologies de l’hépatite Delta.( شأن مثال  
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ع�� سبيل التسو�ة �غرض التمديد �� صلوحي��ا  2013وتم إبرام م�حق للصفقة �� أكتو�ر . إعافية
وفضال عن ذلك لم يتول املعهد التثبت من ظروف نقل العينات املحّددة �عقد الصفقة . �سنة أخرى 

�ينت املعاينات امليدانية املجراة و ما قد يؤثر �� سالم��ا نتيجة غياب متا�عة تنفيذ هذه الصفقة، وهو 
أّن العينات يتم نقلها �� سيارة غ�� مكيفة مع تجميعها  2014جوان  27من قبل الفر�ق الرقاعي بتار�خ 

 . �� حاو�ة وحيدة وذلك ع�� خالف الشروط التعاقدية ذات العالقة

 

ع�� ذلك، ال تتو�� اقسام الطبية إسناد معرفات رقمية �حجب هو�ة أ�حاب وعالوة 
العينات، وهو ما ال يمّكن من عمان حماية املعطيات ال�خصية فضال عن افتقار املعهد �� هذا 

أّن أهدافه �� هذا  وقد أفاد املعهد .الشأن إ�� ترخيص الهيئة العليا �حماية املعطيات ال�خصية
تماما مع توصيات تقر�ر الدائرة وسيتو�� إعداد قائمة �� التحاليل ا�خصوصية وعرعها املجال تتالءم 

 .ع�� مصادقة املصا�ح املعنية بوزارة ال�حة

 

 تنظيم �شاط اـت�خيص اـط�ي -ب

 

شاب تنظيم �شاط الت�خيص الط�ي جملة من النقائص �عّلقت خاصة بتحديد املسؤوليات 
 .ائ  التحاليل وآجال �سليمهاو�إجراءات عمان ا�جودة فضال عن نت

 

 تحديد املسؤوـيات –1
 

الذي ينّص خاصة ع�� أن املسؤول عن  2002لسنة  54من امر عدد  14خالفا للفصل 
مخ�� تحاليل البيولوجيا الطبية البشر�ة يجب أن ي�ون حامال لشهادة اختصاص �� البيولوجيا الطبية 

داخلية ت�ليف �عض أعوان السلك العل�ي من  البشر�ة أو لشهادة معادلة، تم بموجب مذكرات
و�ذكر �� هذا الشأن قسم مخ�� البكت��يا . البيولوجي�ن باإلشراف ع�� �سي�� �عض اقسام الطبية

من شأن و . الفطر�ة امليكرو�كت��يا وقسم مخ�� املي�و�الزما وقسم مخ�� التنميط ا�جي�ي وتحليل ابوة
تجعل نتائ  التحاليل عرعة طار القانو�ي املنظم للمجال أن هذه النقائص ال�ي �شّ�ل مخالفة لد 

 .للطعن

 

وز�ادة ع�� ذلك، تّم تخصيص عون وحيد يتوّ�� نقل العينات من قاعة أخذ العينات إ�� 
وقد أبرزت . وأمام أهمية حجم العمل، تو�� أحيانا املر�ىى الوافدون نقل العينات إ�� املخابر. املخابر

. قبول املخابر لعينات مأخوذة من خارج املعهد ومنقولة من قبل املر�ىى أنفسهم املعاينات امليدانية،

حيث أشار إ�� أّنه  2009فيفري  16وقد تمت إثارة مثل هذه الوععيات من قبل تقر�ر التفقدية بتار�خ 
و�ّ�ن نفس التقر�ر . يتم التعهد ببعض ا�حاالت من قبل �عض املخابر دون املرور بقاعة أخذ العينات

غياب الر�ط بواسطة اعالمية ب�ن قاعة أخذ العّينات واملخابر وعدم توّفر ظروف السالمة والشفافية 
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�سبب التباعد ا�جغرا�� ب�ن قاعة أخذ العينات واملخابر وطر�قة توزيعها، فضال عن �شكيك رسساء 
 2014غاية أكتو�ر وإ�� . اقسام أحيانا �� مصداقية �عض الوثائق ال�ي تحمل ختم قاعة أخذ العينات

لم تدخل �عض التداب�� الت�حيحية ال�ي تّم اّتخاذها �� هذا الشأن ح�� التنفيذ �سبب الصعو�ات ال�ي 
  .املتعّلقة بمتا�عة �شاط املخابر �شهدها عملية ترك�� منظومة بروالب

 

و�استنناء مخ�� أمراض الدم ال تتو�� بقية املخابر إعداد بطاقات رفض العينات غ�� املطابقة 
ال�ي تتم إحال��ا �� ابان إ�� قاعة أخذ العينات ح�ى يتم إعالم ال�خص املع�ي بضرورة تقديم عينة 

 . جديدة

 

 1999 جو�لية 08املؤّرخ ��  297ومن جهة أخرى، تم بموجب مقّرر وز�ر ال�حة عدد 
غ�� أّنه وخالفا . ال��خيص لقسم مخ�� التنميط ا�جي�ي �� القيام بالتحاليل ا�جينية قصد إثبات ابّوة

، لوحظ جمع �عض أعوان املعهد 1999جوان  22املؤّرخ ��  1999لسنة  52ملنشور وز�ر ال�حة عدد 
التحليل و�توثيق نتائجها  ملهام متنافرة من ذلك قيام الف�ي املشرف ع�� أخذ العينات بإنجاز عمليات

 . و�متا�عة إحال��ا
 

وتتطّلب الّتبعات القضائية واجتماعية الناجمة عن هذا الصنف من التحاليل، إح�ام 
اّتخاذ إجراءات خاصة �حماية أعوان املخ�� وا�خاص الوافدين عليه غ�� أّنه لوحظ أّن �حب 

القضاء �علق  معروض ع��واّت�ح من ملف . العينات يتّم �� قاعة مفتوحة للعموم ال تكفل سر���ا
�اض ع�� نتائ  تحليل جي�ي أهمية اخطار ال�ي قد تواجه القائم�ن ع�� شؤون املخ�� حيث باالع�

 . بلغ��م ��ديدات �خصّية مباشرة إثر �عرف الوافدين عل��م

 

 إجراءات ضمان ا�جودة –2

 

سالف الذكر، تجه�� �ل مخ�� تحاليل طبية بنظام  2002لسنة  54أوجب القانون عدد 
غ�� أّن هذه العملية توقفت . ول�ن شرعت عديد املخابر باملعهد �� ترك�� نظام لضمان ا�جودة. جودة

من ذات  27كما أقّر الفصل . 2010نتيجة مغادرة املشرفة ع�� مص�حة ا�جودة باملعهد خالل سنة 
القانون إخضاع مخابر التحاليل الطبية ملراقبة وطنية ل�جودة يتم تأمي��ا من قبل وحدة املخابر بوزارة 

غ�� أّن هذه الرقابة لم �شمل جميع املخابر باملعهد حيث اقتصرت ع�� املخ�� املركزي ومخ��ي . ال�حة
 . علم البكت��يا وعلم أمراض الدم

 

واملتعّلق بقواعد التطبيق املحكم ا�خاصة  2011ماي  12ؤّرخ �� وخالفا لقرار وز�ر ال�حة امل
باملخابر، لم يتول املعهد عبط برام  خاصة باملراقبة ا�خارجية ل�جودة مع مخابر نظ��ة من خالل 

و�استنناء مخابر علم . إبرام اتفاقيات تمّكن من مقارنة املخابر ألدا��ا �ش�ل منتظم ع�� الصعيد الدو��
وعلم التشر�ح املر�ىي وعلم الو�ائيات ا�حيوانية ال�ي دأبت ع�� إجراء مقارنات �عنوان  أمراض الدم
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�عض التحاليل املتخصصة، لم �ستغل املعهد عالقاته �� إطار الشبكة الدولية ملعاهد باستور من أجل 
 ).Peer reviews(إنجاز تقييم ملخابره عن طر�ق املؤسسات النظ��ة 

  

 املواد اس��الكية -3

 

يبقى اح��ام املخابر ملنظومة عمان ا�جودة مرتبطا بوظائف ا�خدمات العامة باملعهد ع�� 
غ�� أّن تزو�د مخابر التحاليل الطبية بحاجيا��ا من مختلف املواد . غرار شراء املواد اس��الكية

م من أهمية فبالرغ. اس��الكية، �شهد صعو�ات حالت دون تأم�ن املهام املطلو�ة بالفاعلية الالزمة
ال يقوم املعهد بضبط  2013د �� سنة .م 1,646املبالغ املصروفة �عنوان املواد املس��لكة والبالغة 

من قبل إدارة  إ�� املخابر ا�حاجيات السنو�ة ل�ل مخ�� ع�� أسس علمية حيث تبقى الطلبات املوّجهة 
  .املالية واملحاسبة إلعداد امل��انية السنو�ة دون ردّ 

 

شارة إ�� أّنه لم يتم إقرار عوابط موعوعية لالس��الك ولم يتم ترك�� آليات فعالة وتجدر ا 
للمتا�عة والتقييم ع�� غرار مقار�ة املخرجات باملدخالت وعبط ا�حاجيات السنو�ة من املواد 

ية مختلف املواد �� غياب حسابوقد أّدى ذلك إ�� تزّود املخابر ب. اس��الكية ذات استعمال املتكّرر 
 .مواد

 

و�� غياب برمجة مسبقة ل�حاجيات من املواد اس��الكية ذات استعمال املتكّرر، توّجه 
املخابر مطال��ا طوال السنة إ�� إدارة الشراءات ال�ي تتو�� شراء املواد املطلو�ة دون التنسيق مع بقية 

ول�ن نصت املذكرة . املخابر اخرى مما حال دون تجميع �ّل الطلبات واستجابة لها �� آجال معقولة
واملتعّلقة بتنظيم اقتناءات املخابر من املواد املش��كة ع��  2013جوان  10بتار�خ  1418الداخلية عدد 

0TP7Fوجوب اقتناء املواد املس��لكة املتداولة والقابلة ل�خزن 

(1)
P0T  ��إطار عقود سنو�ة فإّنه لم يتم إ�� مو ��

 2010كما تبّ�ن أّن صفقات تّم إبرامها منذ سنة  .إبرام صفقات بخصوص املواد املعنية 2014سبتم�� 
إبرام  2014�عنوان مواد مش��كة ب�ن املخابر ان��ت آجال تنفيذها دون أن يتو�� املعهد إ�� مو�� سبتم�� 

وإزاء هذه الوععية، تو�� املعهد تلبية حاجيات املخابر من هذه املواد �� سنة . صفقات جديدة �� شأ��ا
20140TP8F

(2)
P0T �0� صيغة استشارةبال�جوء إTP9F

(3)
P0T . 

 

اقسام، فقد مّكن فحص عينة من طلبات �عض املخابر من  تزو�د وفيما يتعّلق بآجال
من املواد املس��لكة وخاصة املقتناة  حاجياتالوقوف ع�� طول اجال ال�ي �ستغرقها عملية تلبية ا�

نفاذ املخزون وتوّقف �عض � مما أّدى إ�" بيو�ارتنارز "و" بيوراد"و" معهد باستور باريس"م��ا لدى 
 .املخابر عن إنجاز �عض التحاليل لف��ة طو�لة

                                                           
 ).30املجموعة . (وادوات املكتبية) 13و 12و 11املجموعة (وأدوات املخابر ) 10املجموعة (يتعّلق امر باملواد الكيميائية و�واعث التجاوب  (1)
(2)

 .30و 13و 12و 11�عنوان املجموعات  
(3)

 .IPT/32/2014؛  IPT/31/2014؛  IPT/30/2014: استشارات  
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 نتائج اـتحاـيل -4

 

ال تحظى عمليات �حب نتائ  التحاليل البيولوجية وحفظها بالعناية الالزمة �سبب ععف 
لسنة  54من القانون عدد  21 اجراءات املتبعة �� مجال حفظ السّر الط�ي املنصوص عليه بالفصل

وشابت هذه النقائص مخ�� التنميط ا�جي�ي حيث لم تتّم إحاطة عمليات الدخول . سالف الذكر 2002
للمخ�� إ�� إجراءات مراقبة �افية علما وأّن تخز�ن املعطيات وخاّصة م��ا نتائ  التحاليل يتّم ع�� 

فات راجعة كما تم الوقوف ع�� مل. حوامل �خصية وهو ما قد �عّرعها إ�� استعماالت غ�� مشروعة
إ�� املخ�� املذ�ور تتضمن التساخ�� القضائية ونتائ  تحاليل ابّوة �� م�ان مفتوح وهو ما �شّ�ل إخالال 
بالقواعد ا�جاري ��ا العمل خاّصة إزاء الصبغة السر�ة لهذه الوثائق وقد ينجر عن ذلك إعرار بمصا�ح 

 .املعهد و�األ�خاص املعني�ن ��ذه امللّفات

 

�عّد آجال �سليم نتائ  التحاليل من عمن املعاي�� املحّددة �جودة  أخرى،ومن جهة 
ال تمّكن من احتساب اجال ال�ي " بروالب"غ�� أّنه تبّ�ن أّن املنظومة اعالمية . ا�خدمات املسداة

يتّم ورغم أهمية هذا املعطى �� تقييم أداء املخابر فإّنه لم . �ستغرقها إعداد التحاليل من قبل املخابر
ونتيجة لذلك، لم يتّم تحديد اجال ال�ي . اعتباره عمن ا�حاجيات املتأكدة صلب املنظومة املعنية

�ستغرقها التحاليل بل تّم اقتصار ع�� مقار�ة تار�خ التسليم املحّدد باملنظومة وتار�خ استالم الفع�� 
رنة بتلك ال�ي عبط��ا املنظومة و�� هذا ا�خصوص، شهدت آجال �سليم التحاليل تأخ��ا مقا. للتحليل

وقد �ّجل هذا التأخ�� خاصة ع�� . حيث وصل هذا التأخ�� إ�� الضعف بالنسبة إ�� �عض التحاليل
مستوى التحاليل املنجزة من قبل مخ�� علم الهرمونات، علما وأّن نفس هذه التحاليل يتم استالمها 

ي �ّجلت تأخ��ا �� استالمها يذكر تحليل ومن ب�ن التحاليل ال�. باملخابر ا�خاصة �� نفس اليوم
Metanephrine  أّما . يوما مضّمنا باملنظومة 15يوما �� مقابل أجل  30الذي يتم �سليمه �� أجل

بخصوص مخ�� التنميط ا�جي�ي، فقد لوحظ عدم انتظام آجال �سليم تحاليل إثبات ابّوة حيث 
 . شهرا 11حاالت تراوحت عموما ب�ن أسبوع�ن وشهر�ن و�لغت �� �عض ا�

 

II- شاط اـبحث اـعلمي� 

 

0TP10Fيتّم تأم�ن �شاط البحث العل�ي بتسعة مخابر

(1)
P0T  ��تم إحدا��ا بموجب قرار وز�ر التعليم العا

20120TP11Fأكتو�ر  24 والبحث العل�ي ووز�ر ال�حة املؤّرخ ��

(2)
P0T . وتختّص هذه املخابر �� مجال علم

                                                           
(1)

ا�جز�ئية، ومخ�� علم اللقاح والتطو�ر البيوتنكنولو�� وخ�� امراض ا�جرثومية السار�ة و�يولوجيا املناعة وخ�� علم الو�ائيات مخ�� امليكرو�يولوجيا  
م الطفيليات رام ومخ�� علوامليكرو�يولوجيا ومخ�� علم الو�ائيات ا�جز�ئية والنماذج التجر�بية املطبقة �� امراض السار�ة ومخ�� علم ا�جينات البيوطبية واو 

ا�جينية لف��وسات الطبية وا�جز�ئات ا�حيو�ة ومخ�� علم أمراض الدم ا�جز�ئية وا�خلو�ة ومخ�� السموم وا�جز�ئيات ا�حيو�ة العالجية ومخ�� علم الو�ائيات 
 .ال��اب الكبد

(2)
 .املتعّلق بإحداث مخابر بحث بمعهد باستور تو�س 
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والبيوكيمياء إعافة إ�� التطو�ر البيوتكنولو�� وحظيت الو�ائيات وعلم املناعة وامراض الوراثية 
ومّكن النظر �� هذا ا�جانب من النشاط من معاينة �عض النقائص . د.م 5,6بتمو�ل جم�� قدره 

�عّلقت باإلطار العام النخراط املعهد �� الشبكة الدولية ملعاهد باستور و�مؤشرات �شاط البحث 
 .السر�ر�ة لسدو�ة وحماية املعطيات ال�خصيةو�أخالقيات البحث فضال عن التجارب 

 

ية ملعاهد باستور  -أ  اطار اـعام النخراط املعهد �� اـشبكة اـدـو

 

و�كّرس انخراط �� هذه الشبكة من خالل . ينت�ي املعهد إ�� الشبكة الدولية ملعاهد باستور 
0TP12Fالشر�كةإقرار التصر�ح العام للتعاون العل�ي ملعاهد باستور واملؤّسسات 

(1)
P0T.P

 
P ��ويعّد تفتح املعهد ع

0TP13Fغ�� أّن �عض بنود التصر�ح العام. نظرائه اجانب مكسبا هاما ملا يتيحه من ت�و�ن وتمو�الت

(2)
P0T 

تضّمنت تداب�� تدخل عمن الشأن الداخ�� للمعهد و�عارعت أحيانا مع قانونه اسا�ىي والنصوص 
. ملؤّهالت مدير عام املعهد ول��كيبة مجلسه العل�ي فقد جاء ��ذا التصر�ح تحديد. ال��تيبية املنظمة له

كما تضمن التصر�ح تنصيصا ع�� أن ال تحمل �سمية باستور إّال املعاهد املنتمية للشبكة واملنضو�ة 
تحت التصر�ح العام وا�حال أّن �سمية معهد باستور تو�س تم إقرارها بموجب امر الع�� الذي 

 1958لسنة  35عادة تكريس هذه التسمية �� إطار القانون عدد وتم إ 1900أحدث املعهد منذ سنة 
وفضال عن ذلك، جاء بالتصر�ح املذ�ور أنه يتع�ن ع�� املعهد إعالم معهد باستور باريس . سالف الذكر

 .ب�ل مشروع انتماء ملجموعات بحثية أخرى 

 

0TP14Fو�الرغم من إبداء املعهد لتحفظات

(3)
P0T  سنة بخصوص �عض فصول التصر�ح عند إمضائه ��

واشارة إ�� إعادة صياغته �عد انقضاء مّدة صلوحيته، فقد تم التمديد �� هذا التصر�ح �ش�ل  1992
وتدعو الدائرة إ�� العمل ع�� مراجعة �عض بنود التصر�ح العام . عم�ي منذ ذلك التار�خ دون �غي��

يل��م بطلب مراجعة بنود ّنه وقد جاء �� رّد املعهد أ. وعرعه ع�� أنظار مجلس ادارة ووزارة اشراف
 .التصر�ح العام بالتشاور مع وزارة ال�حة ومجلس إدارته

 

 اـعلميمؤّشرات �شاط اـبحث  -ب

 

 54مشروعا مقابل  44ما عدده  2013بلغ عدد مشاريع البحث ا�جاري تنفيذها �� سنة 
وإعافة إ�� التمو�ل الذا�ي للمعهد فقد حظيت هذه املشاريع بتمو�الت متأتية . 2012مشروعا �� سنة 

 . من مصادر مختلفة م��ا خاصة وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي وهيآت ومنظمات دولية وأجنبية

 

                                                           
(1)

 Declaration générale de coopération scientifique des instituts pasteur et des instituts associés à l institut pasteur  
 .1992جوان  15من قبل مدير عام املعهد بتار�خ مم�ىى  (2)
(3)
 .مدير العام السابق للمعهد السيد ق�ىي الدال�� 
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 تمو�ل مشاريع اـبحث -1

 

يتموقع معهد باستور تو�س �� مستوى هام ع�� املستوى الدو�� حيث يرتكز تمو�ل �شاط 
البحث �� حدود هامة ع�� مصادر أجنبية �� ش�ل هبات تحصل عل��ا الباحثون �� إطار طلبات عروض 

    بنسبة 2013 -2009استأثر التمو�ل اجن�ي خالل الف��ة فقد . دولية نظم��ا هيآت ومنظمات دولية

 .)د.م 16,663(من التمو�ل املخّصص للبحث  % 62
 

و�� ظل غياب عرض هذه التمو�الت ع�� أنظار مجلس ادارة واملجلس العل�ي للمعهد 
0TP15Fلوحظ ترك�� هام ع�� البحث �� مجال داء اللشمانيا ا�جلدية واحشائية

(1)
P0T  من  % 42باعتبار أّن

 % 53وأّن حوا��  2014-2007املشاريع املمّولة من قبل جهات أجنبية وا�جاري تنفيذها خالل الف��ة 
من املبالغ املقبوعة سنو�ا �عّلقت بالبحث �� هذا املرض، تضاف إ�� ذلك املوارد الوطنية املوّجهة إ�� 

0TP16Fنفس املجال من قبل �عض مخابر املعهد

(2)
P0T . 

 

 23، إذ مّر عددها من 2013اريع ا�جديدة املتحّصل عل��ا خالل سنة وأمام تراجع عدد املش
20130TP17Fمشاريع �� سنة  7إ��  2012مشروعا �� سنة 

(3)
P0T  املعهد مدعو إ�� البحث عن مصادر تمو�ل  فإّن

وقد أقّرت إدارة املعهد بضرورة بذل أق�ىى ما يمكن من . أك�� استقرارا ومز�د تنويع مجاالت البحث
و�ادر للغرض بإحداث خلية م�لفة بتثم�ن أعمال البحث . � تمو�الت أك�� استقراراجهد من أجل توف�

 .والتواصل

 

  املنشورات اـعلمية -2

 

�ستند تقييم �شاط البحث والباحث�ن إ�� جملة من املعاي�� يذكر م��ا خاصة املنشورات 
العلمية ودرجة مساهمة الباحث ف��ا وعامل تأث�� املجالت ال�ي يتو�� الباحثون �شر مقاال��م العلمية 

الباحث�ن  و�تم اعتماد هذه املعاي�� لتقييم. ��ا فضال عن عدد براءات اخ��اع امل�جلة واملستغّلة
 . امل��ّ�ح�ن لدورات انتداب البيولوجي�ن وترقي��م باملعهد

 

 97واّت�ح �� هذا املجال، أهمية انتاج العل�ي باملعهد حيث بلغ عدد املنشورات العلمية 
و�خصوص توزيع هذه . م��ا بمجالت علمية أجنبية 89حيث تم �شر  2013وحدة خالل سنة 

من املخابر بما  % 44منشورات واستأثرت  10,5�ّل مخ�� �شر ما معّدله املنشورات ع�� املخابر، توّ�� 

                                                           
(1)

 Viscérale  
(2)

و�يولوجيا املناعة ومخ�� علم الو�ائيات ا�جز�ئية والنماذج التجر�بية املطبقة �� امراض السار�ة ع�� غرار خاصة مخ�� امراض ا�جرثومية السار�ة  
 .ومخ�� علم الطفيليات الطبية وا�جز�ئيات ا�حيو�ة العالجية

(3)
 .مشاريع ممّولة عن طر�ق التمو�ل الذا�ي للمعهد 7دون اعتبار  
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و�� املقابل، ا�سمت �عض املخابر بضعف اصدارات وهو شأن . من املنشورات املعنية % 69�سبته 
مخ�� امليكرو�يولوجيا ا�جز�ئية ومخ�� علم الو�ائيات ا�جينية لف��وسات ال��اب الكبد ومخ�� السموم 

 0,38وقياسا �عدد الباحث�ن باملخابر، ساهم �ل باحث بما معّدله . لو�ائيات ا�جز�ئيةومخ�� علم ا
. علما وأّن املنشورات املذ�ورة لم تتعلق �لها بمشاريع بحث يتم إنجازها بصفة �لية باملعهد. منشورة 

ات �� �عض وأرجع املعهد سبب اختالف �� عدد املنشورات العلمية ب�ن املخابر خاصة إ�� قلة الكفاء
 .اختصاصات أي عدد الباحث�ن �� املخابر

 

ومن جهة أخرى، �عت�� عامل التأث�� من أهم املقاييس الكمية املستخدمة عند املقارنة ب�ن 
و�تمثل عامل التأث�� �� عدد . املجالت العلمية املتضمنة ل�جان تحكيم وامل�جلة بالفهارس الك��ونية

ول�ن �ان عامل . ف��ا باألبحاث املنشورة بمجلة ما خالل السنت�ن املاعيت�ناملّرات ال�ي تم استشهاد 
باعتباره معّدال، فهو مقياس معتمد عادة لتقييم التأث�� حاجبا للمنشورات ال�ي لم يتم ذكرها تماما 

 . املنشورات العلمية

 

 وتنشر . ةمجلة مفهرس 54تم �شره ��  2013و�ذكر �� هذا الصدد أّن انتاج العل�ي لسنة 
جز�ئيات أو إجراءات �� مجالت علمية ذات �جان البحوث العلمية املتضمنة الكتشافات جديدة من 

من املجالت ال�ي �شرت ف��ا املقاالت العلمية تواجدت  % 43غ�� أّن . 4تحكيم يفوق عادة عامل تأث��ها 
. 4و 2مل تأث�� تراوح ب�ن من املجالت �� عا % 35وتواجد  1و 0�� أععف عامل تأث�� حيث تراوح ب�ن 

و�عزى أهمية املنشورات الوصفية خاصة إ�� افتقار املعهد إ�� التجه��ات ال�ي تمّكن من إجراء أبحاث 
0TP18Fتجديدية

(1)
P0T  خاصة م��ا ذات الطاقة املتطّورة وال�ي �عّد عرور�ة لالستكشاف ا�جي�ي وكذلك �سبب

 . يولوجية و�� تحليل ا�جينومالنقص �� املوارد البشر�ة املختّصة �� اعالمية الب

 

 براءات اخ��اع -3

 

إعافة إ�� تنمية املنشورات العلمية، ��دف املعهد إ�� تطو�ر البحث �� مجال البيوتكنولوجيا 
ألغراض صناعية، حيث عمل ع�� الرفع من عدد املشاريع املتعّلقة بتطو�ر تالقيح وأدوات ��خيص 

براءات مازالت محمية فيما تم التخّ�� عن مواصلة  6امل�جلة و�لغ عدد براءات اخ��اع . متطّورة
0TP19Fو�استنناء براءت�ن حظيتا باّتخاذ خيار. براءات أخرى  6حماية 

(2)
P0T  شأ��ما، لم يتّم أي تثم�ن لل��اءات ��

 . 2009 -2006اخرى امل�جلة خالل الف��ة 

 

                                                           
  2010ماي  7محضر جلسة املجلس العل�ي بتار�خ  (1)

 
(2)
 Prise d’option  
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مختّصة تنظر ��  و�تم حماية اكتشاف دون استشارة املجلس العل�ي أو أي هيئة أخرى 
0TP20Fورغم أّن اجراءات املعتمدة. جدوى ��جيل براءات اخ��اع وم�ان ا�حماية و�� مد��ا

(1)
P0T  ��تدعو إ

مواصلة حماية ال��اءات ال�ي شهدت استغالال صناعيا �عد ف��ة حّددت بأرعع سنوات ، فإّن املعهد لم 
�ي استغرق��ا هذه ا�حماية دون أن �عرف يتخّل عن حماية �عض ال��اءات إّال حديثا رغم طول الف��ة ال

وقد استمرت هذه الوععية رغم توصيات املجلس العل�ي باملعهد بالتوقف عن . خيارا أو استغالال
0TP21Fحماية �عض براءات اخ��اع خاصة أمام ارتفاع املتواصل للمبالغ املصروفة لفائدة م�اتب أجنبية

(2)
P0T 

ما  2013إ��  2010�ا حيث بلغت خالل السنوات من �عنوان التصرف �� براءات اخ��اع وحماي�
 . د.أ 280جملته 

 

 1996جانفي  31املؤّرخ ��  1996لسنة  6من القانون التوجيىي عدد  14وخالفا للفصل 
واملتعّلق بالبحث العل�ي وتطو�ر التكنولوجيا الذي نص خاصة ع�� أن ت�ون املؤّسسة أو املنشأة 

لتقديم طلب ترسيم براءة اخ��اع أو اكتشاف، تبّ�ن من خالل فحص العمومية وحدها املؤّهلة 
0TP�عض مطالب ��جيل براءات اخ��اع، أّنه يتم البت �� التصار�ح باالكتشاف

 
22F

(3)
P0T عهد باستور من قبل م

وز�ادة ع�� ذلك، . كما ال يتم التعاقد مع املعهد إّال �عد اتخاذ قرار ا�حماية. باريس بطلب من املعهد
يتو�� معهد باستور باريس مطالبة املعهد باقتسام ملكية ال��اءات وعائدات استغالل املحتملة �� 

مقابل اقتسام نفقات التصرف �� ال��اءات بنفس النسب  % 20و % 10حدود �سب تراوحت ب�ن 
ه من املفروض أن ترجع ملكية ال��اءة إ�� الدولة خاصة وأّن هذه ال��اءات م�جلة �عنوان وا�حال أنّ 

 . مشاريع بحث ممولة من قبل الوزارة امل�ّلفة بالبحث العل�ي أو عن طر�ق املوارد الذاتية للمعهد

 

 أخالقيات اـبحث -ج

 

انا �عض اش�اليات تث�� مشاريع البحث العل�ي �� ميادين البيولوجيا والطب وال�حة أحي
ولضمان حماية حقوق ا�خاص  .املجتمع املجموعات أو اإل�سان أواخالقية ال�ي تتعّلق سواء ب

ا�خاعع�ن للبحث وسالم��م، أقّرت املعاي�� الدولية ترك�� �جان مراجعة اخالقيات ع�� املستوى 
00TPلسخالقيات الطبيةولهذا الغرض تّم إحداث ال�جنة الوطنية . الوط�ي أو املؤّس�ىي

)4(
23FPT 8الفصل  بمقت�ىى 

ل�ن تو�� و واملتعّلق بالتنظيم الص��،  1991جو�لية  22املؤّرخ ��  1991لسنة  63من القانون عدد 
�جنة ملراجعة اخالقيات البيوطبية �سبب ا�حاجة إ�� أن ت�ون منشوراته  1992سنة �� املعهد ترك�� 

                                                           
(1)

الوزارة امل�لفة  من قبل وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي تم �عميمها �� إطار الدورة الت�و�نية املتعلقة بتحر�ر براءات اخ��اع واملنظمة من قبل 
 .ن املعهد بت�و�نبالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكر�ة انتفع باحثان م 2008بالبحث العل�ي خالل سنة 

(2)
  .ORES وEGYP و�� م�اتب فر�سية وFINNEGAN بالواليات املتحدة امر�كية وACUMASS  
(3)

  Déclaration d invention- DI  
 

(4)
سبتم��  1خ �� واملؤّر  2001لسنة  2133كما تم تنقيحه و إتمامه باألمر عدد  1994سبتم��  19املؤّرخ ��  1999لسنة  1939تم تنظيمها باألمر عدد  

2001. 
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ان طبقا إلعالن هلسن�ي وللمعاي�� الدولية فإّن إحداث العلمية مدعومة بالرأي املسبق لهذه ال�ج
00TPغياب سند قانو�يال�جنة املذ�ورة تم �� 

)1(
24FPT  سالف  1995 لسنة 186 عدد مرا حيث لم ينّص عل��ا

واملتعّلق بضبط التنظيم اداري  1991د�سم��  2املؤّرخ ��  1991لسنة  1844امر عدد و الذكر أ
 .لل�حةواملا�� للمؤّسسات العمومية 

 

وقد س�� املعهد إ�� ��جيل �جنة اخالقيات البيوطبية بمكتب حماية البحوث البشر�ة 
)OHRP (0وعمال ��ذا الت�جيل يل��م املعهد. �� الواليات املتحدة امر�كيةTP25F

(2)
P0T  باح��ام إعالن هلسن�ي

لسبحاث الطبية املؤّسسية ال�ي تجرى ع�� البشر، إّال أّن تركيبة ال�جنة ومجال اختصاصها وطرق 
 . عملها عرفت �عض النقائص

 

من  5-2 فصلوتبدي هذه ال�جنة رأ��ا �� أخالقيات التجارب الطبية السر�ر�ة وذلك خالفا لل
0TP26Fقرار وز�ر ال�حة

(3)
P0T  املتعّلق باملبادئ التوج��ية للتطبيقات املحكمة �� اختبارات الذي نص �� الباب

السر�ر�ة ع�� إجراء اختبار طبقا لل��وتو�ول املتحصل بصفة مسبقة ع�� موافقة هيئة استشار�ة 
من نفس القرار الذي أوجب ع�� صاحب  10-4لتقييم اختبارات السر�ر�ة وكذلك خالفا للفصل 

ث أن يمده باملوافقة الكتابية للهيئة استشار�ة لتقييم اختبارات اختبار أن يطلب من الباح
 . ستشار�ة لتقييم اختبارات السر�ر�ةا الهيئة وتدعو الدائرة إ�� تفعيل . السر�ر�ة

 

وخالفا للمعاي�� الدولية ال�ي دعت إ�� �عز�ز استقاللية �جان مراجعة اخالقيات وا�حّد من 
خاصة من خالل إقرار عضو�ة أعضاء ال ينتمون للمنظمات الراعية للبحوث تضارب املصا�ح املحتملة 

أو ال�ي تمّولها، فقد طغت ع�� تركيبة ال�جنة عضو�ة ا�خ��اء املنتم�ن إ�� املعهد لف��ات طو�لة دون 
ول�ن . 1992الس�� إ�� �غي��ها وخاصة م��ا رئاسة ال�جنة ال�ي لم �شهد �غي��ا منذ إحدا��ا خالل سنة 

�ت تركيبة ال�جنة �� �عض املناسبات فإّ��ا تضّمنت �� �سب كب��ة م��ا أ�خاصا تا�ع�ن للمعهد �غ�
�شغلون خطط رسساء مخابر أو رسساء أقسام طبية وهو ما ال يكفل ا�حياد التام ألعمال هذه ال�جنة 
 بل من شأن ذلك أن يطرح حاالت تضارب املصا�ح كحالة رئيس ال�جنة الذي �ان عضوا بوحدات

0Tبحث

.
0Tإ�� جانب عضو�ته بمخ�� بحث باملعهد . 

 

تار�خ عرض مشروع ميثاقها  2014وظّلت ال�جنة �عمل منذ إحدا��ا وإ�� غاية شهر أفر�ل 
ونظامها الداخ�� ع�� أنظار املجلس العل�ي املوسع �� غياب إجراءات محّددة تمكن من إعفاء 

ف��ا ال�جنة ال يتم ��جيلها بمكتب الضبط أو  فقد تب�ن أن امللفات ال�ي نظرت. الشفافية ع�� أعمالها
و�الرغم من أهمية امللفات . ��جل مرّقم ومؤّشر عليه كحجية لعرعها ع�� أنظار ال�جنة املعنية

                                                           
(1)

 .1992فيفري  6صادرة عن املدير العام السابق بتار�خ  11بموجب مذكرة داخلية عدد  
 . حسب ما جاء بتقار�ر �شاطه (2)
 واملتعّلق باملصادقة ع�� كراس الشروط املتعّلق بالتجارب الطبية أو العلمية لسدو�ة املعّدة للطب البشري  2001ماي  28املؤّرخ ��  (3)
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املعروعة ع�� ال�جنة من ا�جانب اخال�� فإّ��ا لم تتول وعع قواعد عمل خاصة ��ا تتعّلق خاصة 
اعضاء ا�حاعر�ن الواجب توفره وإجراءات اتخاذ  بتواتر اجتماعا��ا و�النصاب من حيث عدد

وتدعو الدائرة املعهد إ�� تطبيق النظام الداخ�� الذي تم عرعه ع�� املجلس العل�ي . القرارات داخلها
 . 2014خالل شهر أفر�ل 

 

و�� غياب إجراءات الرقابة الداخلية ال�ي من شأ��ا أن تكفل شفافية أعمال ال�جنة 
ع�� شبكة  2014سبتم��  15م الوقوف ع�� توجيه إعالم داخ�� للباحث�ن بتار�خ ومصداقي��ا، فقد ت

يتضّمن أّن اجراءات ا�جديدة املعتمدة تقت�ىي عرض املشاريع ع�� أنظار �جنة "ال��اسل الداخ�� 
ويش�� نفس اعالم إ�� أّنه و�صفة استننائية سيقع تمك�ن . اخالقيات البيوطبية قبل تار�خ انطالقها

وال ." 2015أفر�ل  17لباحث�ن من عرض مشاريع البحوث ا�جار�ة واملقاالت ال�ي ستنشر قبل تار�خ ا
و�ذكر �� هذا . ��ّجع مثل هذه اجراءات الباحث�ن ع�� اح��ام ا�جوانب اخالقية  عند إجراء البحوث

2013د�سم��  6الصدد قيام ال�جنة بتار�خ  0T27F

(1)
0T �إحدى الباحثات بتسليم شهادة ع�� سبيل التسو�ة إ �

كما تم الوقوف ع�� �شر �عض البحوث دون عرعها ع�� الرأي املسبق . لتمكي��ا من �شر نتائ  بح��ا
. ل�جنة اخالقيات أو ال�ي تم استشهاد �� إطارها بموافقة ال�جنة باملعهد دون أن �عرض ع�� أنظارها

 2015أفر�ل  17ن ي�ون مطروحا �عد أجل وقد جاء �� رد املعهد أّن إبداء الرأي ع�� سبيل التسو�ة ل
 .الذي حددته ال�جنة

 

 اـتجارب اـسر�ر�ة -د

 

تم الوقوف ع�� قيام املعهد بإجراء تجارب سر�ر�ة �عنوان أدو�ة تجر�بية ملعا�جة داء 
�� ش�ل مرهم�ن يحتوي املرهم اول ع�� اللشمانيا ا�جلدية تم تطو�رها من قبل مؤسسات أجنبية 

ع�� نوع�ن من املضادات  WR 279396مضاد حيوي وهو مادة الباروموميس�ن و�حتوي املرهم الثا�ي 
0T28Fوتم إجراء التجارب املعنية بإحدى املناطق املو�وءة. ا�حيو�ة وهما الباروموميس�ن وا�جانتاميس�ن

(2)
0T. 

ات بما ال يكفل حقوق وسالمة املشارك�ن �� اختبارات ويش�و إجراء هذه التجارب من عديد ا�خروق
 . ودقة نتائجها

 

  اح��ام اجراءات -1

  

 2001ماي  14  املؤّرخ �� 2001لسنة  1076الفقرة ا�جديدة من امر عدد  18 أوجب الفصل
�� صورة إجراء التجارب بمؤّسسة عمومية ا�حصول مسبقا ع��  1990لسنة  1401واملنقح لسمر عدد 

                                                           
(1)

 LR 11 05 ° IPT 
ومن مادة ا�جانتميس�ن  % 15لعالج داء الشمانيا ا�جلدية بالعالم القديم وهو مرهم يت�ون من مادة الباروموميس�ن �� حدود  WR 279396املرحلة الثانية  (2)

ومرهم الباروموميس�ن وحده �� عالج  WR 279396مقارنة مرهم دون فاعلية بمرهم : التجر�ة دراسة محور�ة ذات اتفاقية ثنائية ا�خفاء - % 0,5�� حدود 
  open label treatment WITH WR 279396 - Evaluation of a Rapid Diagnostic Device  CL Detect لتجر�ة املوسعة  -مرض اللشمانيا ا�جلدية 
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إّال أّنه لم يتم عرض . أو املجلس العل�ي لهذه املؤّسسة ّبيةالوطنّية لسخالقيات الط موافقة ال�جنة
 . قةالتجارب السر�ر�ة املنجزة باملعهد ع�� أنظار مجلسه العل�ي بصفة مسب

 

كما أجر�ت �عض التجارب السر�ر�ة �� غياب إطار �عاقدي يحّدد املسؤوليات و�ح�ي 
0T29Fمن اختبار املرحلة الثانيةمن ذلك تّم إنجاز . اطراف املشاركة عد املخاطر املحتملة

(1)
0T  دواء التجر��ي

279396 WR  أكتو�ر 24�� إطار اتفاقية م��مة ب�ن معهد باستور تو�س ومعهد باستور باريس بتار�خ 

الذي يتدخل �وسيط ب�ن املعهد واملؤّسسة امر�كية صاحبة اختبار وا�حال أّنه ال توجد عالقة  2005
 . �عاقدية ب�ن املعهد وصاحب اختبار

 

بتقييم جدوى اختبار ��خي�ىي لداء التجر�ة املتعلقة  و�ان الشأن كذلك بالنسبة إ��
ال توجد عالقة �عاقدية ب�ن املعهد حيث  INBIOSاللشمانيا ا�جلدية تم تطو�ره من قبل شركة 

كما ال توجد أية عالقة �عاقدية . والشركة املنتجة للدواء التجر��ي وصاحب اختبار وهو معهد أمر��ي
لسدو�ة الصيدلية املنتجة للدواء » تيفا«ة ات�ح أن شرككما  .ووزارة ال�حة INBIOSب�ن مؤّسسة 

 .�� مرحلته الثالثة لم ير�طها أي إطار �عاقدي مع �ل من وزارة ال�حة واملعهد WR 279396التجر��ي 

 

و�نّص اطار القانو�ي املنظم للتجارب الطبية ساري املفعول بتار�خ إجراء اختبار مرهم 
ممول من قبل املنظمة العاملية لل�حة والذي تم  1992سنة " الباروموميس�ن"يتضمن مضاد حيوي  

ع�� إخضاع �ل تجر�ة طبية أو علمية لسدو�ة املعّدة للطب البشري إ��  1995�شر نتائجه خالل سنة 
ترخيص مسبق من طرف وز�ر ال�حة وإ�� تقديم بيان �� الطر�قة ال�ي سيتبعها اختبار، غ�� أّنه ال 

 .ال��خيص املطلوب إلنجاز اختبار املذ�ور يتوّفر ما يفيد ا�حصول ع�� 

 

 �شر�ك اـقاصر�ن �� اـتجارب  -2

 

 1076كما تم تنقيحه باألمر عدد  1990لسنة  1401للفصل الثا�ي من امر عدد طبقا 
تجرى التجارب الطبية والعلمية لسدو�ة املعّدة  أن، ال يمكن 2001ماي  14املؤّرخ ��  2001لسنة 

غ�� أّنه . وال يمكن بالتا�� إجراسها ع�� القاصر�ن. ع�� �خص قد بلغ سن الرشدللطب البشري إّال 
اّت�ح �شر�ك قاصر�ن �� إطار تجارب سر�ر�ة �عّلقت بتجر�ة أدو�ة �� ش�ل مرهم عد داء اللشمانيا 

 . ا�جلدية

 

0T30Fدواء تجر��يل 1992�� سنة وقد �علق امر خاصة باإلختبار املنجز من قبل خب�� باملعهد 

(2)
0T 

من املنظمة العاملية لل�حة و�رنام  امم املتحدة انمائي و��  بتمو�ل ملعا�جة داء اللشمانيا ا�جلدية

                                                           

 
(1)
 topical treatment of cutaneous leishmaniasis with 279,396 phase two study in the old world wr. 

(2)
 .Paromomycine .مادة الباروموميس�نمضاّد حيوي �� ش�ل مرهم يحتوي ع��  
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 1995نتائ  اختبار املنشورة �� سنة ب�ن النظر �� فقد . غياب إطار �عاقدي ير�ط اطراف املتدخلة
0T31Fبمجلة علمية

(1)
0T  سنة تم انتقاء أغلب  60سنت�ن و أعمار املر�ىى الذين شملهم اختبار تراوحت ب�نأّن

0T32Fمن اختبار املرحلة الثانيةو�ذكر كذلك . اطفال من عمن املرسم�ن باملدارس

(2)
0T  الدواء التجر��ي

279396 WR  من خالل فحص نتائ  اختبار ات�ح لعالج داء اللشمانيا ا�جلدية بالعالم القديم حيث
0T33Fاملهملة الذي تم �شره باملجلة العلمية امراض استوائية

(3)
0T  أّن التجر�ة شملت  2009ماي  5بتار�خ

تم عرض ال��وتو�ول املتعّلق باالختبار املع�ي �� عديد املناسبات  ول�ن. أطفاال إنطالقا من سن ا�خامسة
0T34Fع�� �جنة اخالقيات البيوطبية باملعهد

(4)
0T  فإّ��ا لم تتول إثارة مسألة مشاركة القاصر�ن �� اختبارات

  .�انت قد طالبت الباحث �� إطار بحث آخر بتشر�ك املتطّوع�ن البالغ�ن سن الرشد فقطوا�حال أّ��ا 

 

WR 279396 0T35Fاملتعلق بتقييم فاعلية املرهم وشابت نفس النقائص اختبار 

(5)
0T حيث بلغت ،

وفق وثيقة  من ذلك أنه. اختبار ال يخلو من �عض املخاطر سنة وا�حال أّن  15أعمار �عض املتطّوع�ن 
مادة الباروموميس�ن تنت�ي إ�� مجموعة ادو�ة " أّن  2010سبتم��  2املعدة بتار�خ املوافقة املستن��ة 

ال�ي إذا تّم استعمالها بكميات هاّمة من شأ��ا التأث�� ع�� السمع والتوازن والك�� إعافة إ�� أّن اختبار 
رات مما قد ينجر عنه ألم �سيط يتضّمن أخذ عينة من القرح ا�جلدي بواسطة ا�حك �عاد عديد امل

 ."وسيالن دم مع إم�انية حدوث حالة �عفن �سيطة واحتمال ظهور ا�ع�اسات سلبية أخرى 

 

 اـتثب  من مكّونات اـدواء اـتجر��ي من قبل وزارة اـ�حة -3

 

سالف  1990سبتم��  3املؤّرخ ��  1990لسنة  1401عدد  من امر  19و 8خالفا للفصل�ن 
اختبار ادو�ة التجر�بية ع�� املتطوع�ن �� غياب تقار�ر ا�خ��اء املحلل�ن وخ��اء علم  تم الذكر 

الصيدلية واختصاصي�ن �� علم التسممات و�� غياب معرفة املصا�ح املختصة بالوزارة ب��كيبة 
WR 279396الـدواء التجر�ــ�ي  وتّم صنع. الدواء وصلوحية املادة �� الظروف العادية لالستعمال 0T36F

(6)
0T  لعالج

بالواليات املتحدة امر�كية وتحديدا  IOWAبجامعة من تجر�ته املرحلة الثانية �� إطار  داء اللشمانيا
لم  ب�لية الصيدلة وهو ما يتعارض مع ال��اتيب املنظمة ملجال صناعة ادو�ة وأفضل املمارسات حيث

 . �ستوف جميع املراحل املطلو�ة

 

                                                           
(1)

 tropical medicine and hygiene the American society  
(2)

 topical treatment of cutaneous leishmaniasis with 279,396 phase two study in the old world wr. 
(3)

 Neglected Tropical diseases  
(4)

 .2003سبتم��  27و 2002مارس  29و 2001د�سم��  25بتار�خ  
(5)

ال من خالل مقارنة جدوى استخدامه مرة واحدة �� اليوم مع �غطية القرح ا�جلدي باستعمال عمادات عادية او استخدامه مرت�ن �� اليوم باستعم 
  polyethuranعمادة �اتمة من صنف 

(6)
 279.396 topical treatment of cutaneous leishmaniasis with phase two study in the old world wr.  
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من  2008أوت  29خالل فحص التقر�ر السنوي املقدم بتار�خ وز�ادة ع�� ذلك، تب�ن من 
قبل ا�خب�� الرئي�ىي أّنه قبل إنجاز اختبار تّم عقد اجتماع ب�ن �اتبة الدولة لدى وز�ر ال�حة ووفد 
من معهد أجن�ي صاحب اختبار وتم خالله عرض نتائ  مراجعة ال��وتو�ول من قبل إدارة الصيدلة 

تنقصه عديد املخت�� �� مرحلته الثالثة  WR 279396التجر��ي  لنتائ  أّن الدواءو�ّينت هذه ا. والدواء
البيانات ال�حية السر�ر�ة ل��كيبته ا�جديدة ال�ي أعد��ا الشركة املصنعة للدواء واق��حت إدارة 

 .الصيدلة والدواء تبعا لذلك عدم إدراج اطفال القاصر�ن �� التجارب ع�� هذا الدواء

 

لم يتب�ن قيام شركة تيفا بصف��ا املنت  للدواء التجر��ي بإيداع كراس ى، ومن جهة أخر 
كما تم تنقيحه باألمر  1990لسنة  1401جديد من امر عدد  6الشروط املنصوص عليه بالفصل 

الذي يل��م املنت  �عد امضاء عليه بإرفاقه مباشرة بال��وتو�ول املتعّلق باالختبار  2001لسنة  1076
 .املم�ىى ب�ن اطراف املشاركة و�أسماء �ل املشارك�ن �� اختبار السر�ري و�العقد 

 

 تقييم اختبارات  -4

 

0T37Fتم �� إطار اختبار املوسع

(1)
0T  ��تقييم فاعلية الدواء العالWR 279396  وتأكيد غياب

العوارض ا�خارجية من خالل إعافة متطّوع�ن جدد إ�� أولئك الذين شار�وا �� اختبارات سابقة 
وتب�ن انتفاع �عض ا�خ��اء الباحث�ن واملساهم�ن �� التجارب السر�ر�ة بمنح . تتعّلق بنفس املرهم

ب�ن اطراف  ومن شأن ذلك أن يطرح مسألة تضارب للمصا�ح. مصروفة من قبل صاحب اختبار
ول�ن تحّصلت أحيانا عملية خالص �عض الباحث�ن الذين أشرفوا ع�� التجارب السر�ر�ة ع�� . املعنية

موافقة الوزارة او�� ع�� سبيل التسو�ة فإن هذا التم�ىي من شأنه أن يطرح مسألة استقاللية 
 .الباحث

 

إ�� املجلس العل�ي  2012وتم الوقوف �� هذا الصدد ع�� طلب وّجهه وز�ر ال�حة �� سنة 
باملعهد لطلب إبداء رأيه ع�� سبيل التسو�ة بخصوص اختبارات ال�ي تو�� املعهد إنجازها بوساطة 

إّال أّن . �ىىمعهد باستور باريس لفائدة مؤّسسة أمر�كية وتقييم أثر الدواء محل اختبار ع�� املر 
و�التا�� يتم  2011-2007و 2005-2002لف��ات أّن التجارب قد تم انجازها خالل ا"  املجلس العل�ي أثار
م�انية تقييم التجارب باالعتماد إوأشار املجلس العل�ي إ�� عدم . سبيل التسو�ة ع�� عرعها ع�� أنظاره

 . "فقط ع�� مسائل فنية وعلمية فضال عن أّن تقييم التجارب يجب أن ي�ون من قبل هيآت مستقّلة

 

طبية ع�� مصادقة املجلس العل�ي بصفة مسبقة وإ�� وتدعو الدائرة إ�� عرض التجارب ال
عرض ال��وتو�والت املتعّلقة ��ا ع�� �جان أخالقيات تتح�� با�حيادية من خالل تركيب��ا و�الشفافية �� 

                                                           
(1)

 open label treatment WITH WR 279.396 
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كما . طرق س��ها إعافة إ�� ال��ام باإلطار القانو�ي املنظم للمجال من قبل �ل من املعهد والوزارة
يم التجارب ال�ي تم إنجازها أو �� بصدد انجاز من قبل هيا�ل خارجية وإ�� تدعو الدائرة إ�� تقي

 .تفعيل الوزارة ل�جنة تقييم التجارب السر�ر�ة

 

 استعمال املعطيات اـ�خصية وحماي��ا -ه

 

يتوّفر لدى عديد املخابر أو اقسام التا�عة للمعهد بنوك س��ولوجية وجينية تم ت�و���ا ع�� 
ومن ب�ن هذه املخابر مخ�� الف��ولوجيا السر�ر�ة وقسم مخ�� . بحاث باملعهدمراحل مع تقدم ا 

وتبّ�ن �� هذا الشأن . الو�ائيات الطبية وقسم مخ�� الطفيليات السر�ر�ة وقسم مخ�� التقطيع ا�جي�ي
ألف مصل تم تجميعها  30من  2000أّن قسم الو�ائيات الطبية يتضّمن بن�ا مت�ّونا إ�� غاية سنة 

إّال أّن املعهد ال يتوّفر لديه جرد للبنوك البيولوجية وم�ونا��ا وظروف . 2000-1995الف��ة  خالل
حفظها وكيفية تجميع املعطيات ��ا إعافة إ�� غياب إجراءات مكتو�ة تحّدد طرق إحالة العينات ب�ن 

لبيولوجية إال �� ولم يتم الشروع �� تنظيم وتثم�ن املوارد ا. املخابر ومختلف املتدخل�ن �� املشاريع
من خالل خاصة ت�و�ن فر�ق عمل �ع�ى ��ذا ا�جانب وقد شرع ��  2014أواخر شهر أوت من سنة 

 . مرحلة أو�� �� ��خيص الوععية

 

ومّكن فحص ال��وتو�والت املتعلقة بمشاريع البحث املعروعة ع�� �جنة اخالقيات 
ال�ي تتضمن جمع عينات بيولوجية أو جينية  البيوطبية باملعهد من معاينة أهمية الدراسات الو�ائية

و�ذكر �� هذا الشأن . من املشارك�ن �� البحوث وإحال��ا إ�� املخابر اجنبية لتتو�� إنجاز التحاليل
ف��وس املستجّد -أو مشروع البحث املتعلق بالفليبو écoépidémiology of toscana virusالدراسة 

و�ذكر أيضا أّن عقد اهداف امل��م ب�ن مخ�� . اسة و�ائية مصليةللبحر ابيض والذي يتضمن إنجاز در 
ومؤّسسة ميديجان يتضمن إنجاز دراسات " genomedica"ا�جينات وامراض السرطانية ومؤسسة 

علما وأنه يتم إنجاز التحاليل . جينية �غرض الوقوف ع�� املشهد ا�جي�ي للس�ان بتو�س -ان��و�و
 ."تقار املعهد لطبق ف�ي متطور الف"بمشاركة مخابر أجنبية 

 

ول�ن تم إبرام اتفاقيات �عنوان إحالة العينات البيولوجية تتضمن خاصة عدم استعمال 
املعهد لم يتوّل وعع اليات الكفيلة بضمان تطبيق  فإّن العينات ألغراض أخرى أو إتالفها �عد البحث 

كما تم إحالة املعطيات إ�� املخابر �� غياب ترخيص الهيئة الوطنية �حماية املعطيات . هذه اتفاقيات
 .ال�خصية

 

وتدعو الدائرة إ�� عرض مشاريع البحث العل�ي ال�ي تتضمن تجميع عينات وإرسالها إ�� 
 . ا�خارج قصد تحليلها ع�� أنظار املجلس العل�ي بصفة مسبقة وإحاط��ا بالضمانات الالزمة
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وعالوة ع�� ذلك، تم الوقوف ع�� �شر صورة لطفل متطّوع وهو يتلقى العالج التجر��ي �� 
وذلك خالفا  السر�ر�ة املبينة أعاله مكشوف الوجه مع أحد الباحث�ن بمجلة أمر�كية أحد اختبارات

ملضمون وثيقة املوافقة املستن��ة ال�ي تم تقديمها للمتطّوع�ن �� اختبارات وال�ي جاء ف��ا أنّ �ل 
 .اجراءات الضرور�ة سيتّم اّتخاذها �حماية املتطوع�ن وإخفاء هو���م

 

III-  اـتالقيح وامصالإنتاج  

 

لالستعمال داخل ادمة للوقاية من  "الب�ج املجّفد"يتو�� مخ�� إنتاج التالقيح إنتاج لقاح 
مرض السل ومذوب اللقاح التا�ع له وكذلك مستعلق لقاح الب�ج الطازج لالستعمال العال�� عد 

د لداء ال�لب وللدغات افا�� كما يتو�� مخ�� امصال العالجية إنتاج امصال املضا. سرطان املثانة
 . والعقارب

 

 إجراءات ضمان ا�جودة - أ

 

تتطلب عملية إنتاج التالقيح وامصال ترك�� سياسة لضمان ا�جودة تقوم ع�� اح��ام 
 .قواعد حسن التصنيع وتوف�� املوارد البشر�ة والتجه��ات الضرور�ة

 

 ��يئة املحالت وتوف�� اـتجه��ات واملوارد اـبشر�ة -1

 

�عليق عملية إنتاج التالقيح وامصال للشروع �� أشغال ��يئة  1999تو�� املعهد �� سنة 
إّال أّن هذه اشغال ال�ي لم يتم استكمالها إّال . وحدة إنتاج جديدة مطابقة لقواعد حسن التصنيع

��  2015وقد جاء برد املعهد أّنه شرع خالل سنة . م �شمل مخ�� مراقبة ا�جودةل 2005خالل سنة 
 . اجراءات املتعلقة بإعادة ��يئة هذا املخ�� للرفع من مؤهالته

 

كما تبّ�ن أّن وحدة تر�ية ا�حيوانات املخّصصة للتجارب باملعهد ال �ستجيب للمعاي�� املطلو�ة 
ومن شأن ذلك أن يؤثر ع�� نتائ  التجارب املجراة . خاصة ما يتعّلق م��ا بتوفر شروط النظافة وال��وئة

بناء  2006قد توّ�� �� سنة وتجدر اشارة إ�� أّن املعهد . ع�� ا�حيوانات وخاصة تلك املتعّلقة باملناعة
محضنة ل��بية ا�حيوانات التجر�بية واملخ��ية �ستجيب للمواصفات العاملية املنظمة للمجال باملقر 

إّال أّن هذه املحضنة لم تدخل �عد . د.م 1,908التا�ع له وال�ائن بمنطقة سكرة ب�لفة جملية بلغت 
ومن شأن هذا التأخ�� . د.م 1,5اعتمادات الالزمة لتجه��ها واملقدرة بنحو  ح�� استغالل لعدم توّفر

 .�� استغالل أن يؤدي إ�� تراجع ا�خاصيات الفنية املتعلقة ��ذه املحضنة
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ومن جهة أخرى، �ش�و وحدة إنتاج التالقيح وامصال قدم أسطول التجه��ات اساسية �� 
 و�ان ذلك شأن تجه��ات التجفيد والتوزيع وغسل القوار�ر. 1993عملية انتاج ال�ي �عود إ�� سنة 

 .بمخ�� إنتاج لقاح الب�ج ال�ي �حق��ا أعطابا متكررة

 

0T38Fو�اإلعافة إ�� ذلك، �عوز وحدة انتاج أعوان مختص�ن

(1)
0T  ��مّما من شأنه أن يؤثر سلبا ع

0T39Fحسن إنجاز املهام املتعلقة �عملية التصنيع

(2)
0T . أّن خطأ ارتكبه أحد اعوان خالل و�ذكر �� هذا الصدد

0T40Fإحدى مراحل إنتاج امصال

(3)
0T  0قارورة 2.254قسط مت�ون من �� إتالف  2011�سبب �� سنةT41F

(4)
0T  ��و

 .د.أ 97خسارة مالية قدرها 
 

كما تم الوقوف ع�� جمع �عض اعوان ملهام متنافرة تتعّلق بمراحل مختلفة من انتاج مما 
 .أداء مهامهممن شأنه أن يؤثر ع�� نجاعة 

 

مغادرة  2013-2009شهدت وحدة انتاج خالل الف��ة وأمام غياب حوافز لت�جيع اعوان 
إ�� اعوان �جوء إ�� الاملعهد ثمانية أعوان م��م ثالثة صيادلة لم يتم �عو�ضهم �عد وهو ما أّدى ب

0T42F�� إطار عقود ممولة عن طر�ق مشاريع البحثاملنتدب�ن 

(5)
0T . 

 

 ا�حواد  وانحرافاتمتا�عة  -2

 

0T43Fتتو�� املخابر خالل عملية انتاج اتخاذ اجراءات الضرور�ة

(6)
0T  ملعا�جة حاالت التباين مقارنة

جراءات املضبوطة ال�ي يمكن أن تتعلق بوسط انتاج واملعدات ومن�جية العمل واملوارد البشر�ة إل بإ
�� صورة عدم تأث��ها " بطاقات ا�حوادث"و�تم ��جيل هذه ا�حاالت عمن . فضال عن املواد اولية

ت بطاقا"وعمن تلوث بصمات اعوان ع�� جودة املنتوجات ع�� غرار �عطب �عض التجه��ات أو 
 348غ�� أن فحص عينة تت�ون من . �� صورة إم�انية مساسها بجودة املنتوجات وسالم��ا" انحرافات

أفرز نقائص �عّلقت  2013-2011خالل الف��ة  770بطاقات انحرافات من عمن  7بطاقة حوادث و
 .بآجال إحال��ا إ�� مخ�� عمان ا�جودة وعغلقها

 

0T44Fافاتوتقت�ىي إجراءات معا�جة ا�حوادث وانحر 

(7)
0T  24إحالة بطاقات ا�حوادث �� ظرف 

من بطاقات  % 46إّال أّن . ساعة إ�� مخ�� عمان ا�جودة و�� ابان بالنسبة إ�� بطاقات انحرافات

                                                           
  2010 -2009ع�� غرار اختصاص البيوصنا�� والبيوتكنولو�� وفقا لوثيقة عبط ا�حاجيات املتأكدة من املوارد البشر�ة �عنوان السنوات  (1)
  2012أفر�ل  26جلسة مجلس ادارة بتار�خ  محضر (2)
(3)

  crashtestخالل مرحلة  
 .الصادر عن املسؤولة ع�� مخ�� إنتاج امصال العالجية 25/04/2011املؤرخ ��  04/2011و مطلب اتالف عدد  104/11بطاقة انحراف ا�خط��ة عدد  (4)
 واملتعلق بحاجيات املعهد من املوارد البشر�ة 2014مارس  10املكتوب الصادر عن املد ير العام للمعهد بتار�خ  (5)
  04AQ006-1/B ENRاجراءات عدد (6)
 PRO 04 AQ 006/Bاجراءات عدد  (7)
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0T45Fيوما 190أيام وأقصاه  5شهدت تأخ��ا بلغ معدله ) موعوع العينة(ا�حوادث املحالة 

(1)
0T . كما تم

ومن شأن ذلك أن يحول . يوما 38الوقوف ع�� تأخ�� �� إحالة سبعة بطاقات انحرافات بلغ أقصاه 
  .دون قيام مخ�� عمان ا�جودة باتخاذ التداب�� الت�حيحية �� اجال املحددة

 

بطاقات "غلق "ع�� وخالفا لدجراءات املتعلقة بمعا�جة ا�حوادث وانحرافات ال�ي تنص 
0T46F"وانحرافاتا�حوادث 

(2)
0T  من البطاقات  % 18أّن �عد اتخاذ اجراءات الت�حيحية �شأ��ا، تبّ�ن

موعوع العينة املذ�ورة لم تتضمن ما يفيد غلقها وهو ما يحول دون التأكد من اتخاذ اجراءات 
 . الت�حيحية والوقائية �� شأ��ا

 

 �غطية ا�حاجيات اـوطنية -ب

 

يتو�� املعهد تزو�د إدارة الرعاية ال�حية اساسية التا�عة لوزارة ال�حة بلقاح الب�ج 
الصيدلية املركز�ة للبالد  بموج��ا تزو�داملجّفد واملذوب التا�ع له �� إطار اتفاقيات سنو�ة يتوّ�� 

                ل الف��ةإّال أّن املعهد عرف خال. التو�سية ��ذا اللقاح حسب طلبات ال��ّود ال�ي توجهها إليه

 .�جزا �� �غطية ا�حاجيات الوطنية من لقاح الب�ج وععض امصال العالجية 2011-2013

 

ويعت�� املعهد املنت  املح�� الوحيد للقاح الب�ج واملزود الوحيد إلدارة الرعاية ال�حية 
سبة �غطية ا�حاجيات و�لغت �. اساسية ��ذا اللقاح الذي يندرج عمن ال��نام  الوط�ي للتلقيح

. بالنسبة إ�� املصل املضاد للدغة العقرب % 60بالنسبة إ�� املصل املضاد لداء ال�لب و % 78الوطنية 

مخزون إدارة الرعاية ال�حية اساسية من امصال واللقاح �� �عض  دإ�� نفا الوععى هذا وقد أدّ 
 .املناسبات

 

مخزون املعهد من املواد اولية ع�� غرار علب نفاذ إ�� خاصة و�عزى النقائص املذ�ورة 
20110T47Fإجراء التجارب ال�ي نفذت خالل سنة 

(3)
0T الل ها خدال�ي �سبب نفا وقوار�ر التعبئة البلور�ة           

 .�� تأخ�� ع�� مستوى تنفيذ برام  إنتاج تلقيح الب�ج تجاوز ثالثة أشهر 2013سنة 

 

كما أّدى النقص �� الكميات املنتجة من املائع الدموي الذي �عّد املادة اولية إلنتاج 
0T48Fالعالجية�� التقليص �� كميات امصال امصال 

(4)
0T. إتالف حوا�� 2013تم خالل سنة  أّنه من ذلك  

فاع من مجموع اكياس املستخرجة وذلك نتيجة ارت % 19كيسا من املائع الدموي أي ما يمثل  76

                                                           
 املتعلقة بمخ�� إنتاج امصال العالجية 224�علق بإحالة البطاقة عدد  (1)

 
(2)

 l’incident cloture de 
(3)

 .2011 أفر�ل ولم يتم توف��ها إال خالل شهر 2011 جانفي 11 ال�ي نفذت منذ 
(4)

 بروتو�ول تحص�ن ا�خيول �� غياب دراسة مسبقةنتيجة �غي��  
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سبل شراكة مع  نوقد س�� املعهد إ�� تجاوز هذه الصعو�ات بالبحث ع .�سبة تلوثه املائع املذ�ور 
 .ا�خواص تمّكنه من تدعيم إم�انياته ووسائله و�التا�� من تحس�ن �سق انتاج

 

IV- حفظ اـ�حة  

 

إحداث �جنة داخلية �ع�ى خاصة بال�حة والسالمة املهنية تم ، 2012مارس  30تم بتار�خ 
ومّكن فحص محاعر . ت�ليفها بإعداد مشاريع القوان�ن وال��اتيب املتعّلقة بال�حة والسالمة املهنية

 . جلسات هذه ال�جنة وال�ي تم توف��ها من معاينة أ�ّ�ا لم تجتمع إّال �� مناسبت�ن منذ إحدا��ا

 

املخاطر ال�حية وطبيع��ا، لم يتم عبط برنام  للوقاية من املخاطر  و�� غياب خارطة حول 
كما لوحظ غياب مذكرات توج��ية تب�ن احتياطات الواجب . يحّدد املتدخل�ن واملسؤول�ن عن تنفيذه

و�ذكر �� هذا الشأن خاصة قاعة �شر�ح جثث ا�حيوانات املصابة بداء . اّتخاذها بالنسبة إ�� �ل مخ��
 .مخ�� الف��ولوجيا وقسم مخ�� املي�و�كت��ياال�لب وقسم 

 

وعالوة ع�� ذلك، يتّم توجيه جثث ا�حيوانات ال�ي تم �شر�حها للوقوف عل ف��وس داء 
ال�لب مرت�ن �� اسبوع إ�� محرقة املعهد ال�ائنة �سكرة �� غياب إجراءات مكتو�ة تحّدد كيفية نقل 

رقة وتجابه عملية نقل تلك ا�جثث نقصا �� وسائل النقل فضال عن أّن مدة استغالل املح. هذه ا�جثث
و�اإلعافة إ�� ذلك، �شهد املحرقة املذ�ورة أعطابا متكررة مما يضطر . سنة 20املذ�ورة تجاوزت 

 . املعهد إ�� حفظ جثث ا�حيوانات املصابة �� الثالجات

 

ومن جهة أخرى، ي��تب عن �شاط املعهد إنتاج نفايات كب��ة ومتنوعة يذكر م��ا خاصة 
إّال أّن املعهد لم يتول جرد هذه النفايات إّال �� سنة . شعاعيةالنفايات البيولوجية والكيميائية وا 

ولم تكن الدراسة املنجزة مشفوعة . من قبل طلبة �� إطار مشروع ختم الدروس ا�جامعية 2013
كما يفتقر املعهد إ�� . بخطة للتصرف �� النفايات م�حو�ة ب��نام  عمل ع�� مستوى �ل مخ��

�ل مخ�� والطرق ال�ي يتع�ن إتباعها �� مجال إتالف النفايات فضال  إجراءات مكتو�ة تحّدد مسؤولية
 . عن غياب محاعر ممضاة تتعلق �عمليات اتالف وتصنيف النفايات بصفة دقيقة

 

كما يذكر �� هذا الصدد، أّن قسم مخ�� البكت��يا يتوّ�� جمع �شاطي التحاليل الطبية 
و�ان ذلك . ض مع قواعد السالمة املستوجبة باملخابرو��خيص امللوثات �� نفس القاعة وهو ما يتعار 

شأن قسم مخ�� علم الطفيليات والفطر�ات الذي �شتمل ع�� قاعت�ن إلجراء التحاليل من عم��ا قاعة 
 . غ�� موصلة باملاء
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ومن جهة أخرى، لوحظ افتقار املعهد إ�� قاعة ذات مستوى عال من ا�حماية من صنف 
)P3 (و�قيت القاعة املتوفرة حاليا غ�� مستجيبة لشروط السالمة �� ما . �خطرةتنجز ف��ا التحاليل ا

يتعلق باملياه املستعملة ال�ي يتم تصر�فها بقنوات الصرف الص�� بدون معا�جة، علما وأّن مخ�� علم 
املصنف من عمن ) west nile(الف��وسات يتو�� إنجاز تحاليل لت�خيص ف��وس النيل ازرق 

 . الف��وسات ا�خطرة

 

V-  اـتصرف اداري  

 

 املوارد اـبشر�ة -أ

 

 اـوضعية ادار�ة ـبع  اعوان -1

 

نقلة رئيس قسم استشفائي جام�� من  2012أفر�ل  20بتار�خ  تم بموجب قرار نقلة داخلية
املعهد إ�� إدارة الرعاية ال�حية اساسية �� غياب قرار إ�حاق �� الغرض �عرض ع�� التأش��ة املسبقة 

0T49Fللوزارة او��

(1)
0T . سمية املع�ي باألمر  2012جوان  2املؤّرخ ��  2012لسنة  569وتم بمقت�ىى امر عدد�

              املؤّرخ �� 2012لسنة  2523م�لفا بمأمور�ة بديوان وز�ر ال�حة ثم �سو�ة وععيته بموجب امر 

وإعافة إ�� مهام املع�ي باألمر كمدير . وت�ليفه بمهام مدير الرعاية ال�حية اساسية 2012أكتو�ر  12
2012ماي  17إدارة الرعاية ال�حية اساسية بوزارة ال�حة، تم بموجب مذكرة عمل بتار�خ  0T50F

(2)
0T  دعوة

وتمثل . املع�ي إ�� مواصلة اشراف ع�� �سي�� أ�شطة قسم مخ�� علم الو�ائيات الطبية بمعهد باستور 
يلة ف��ة إشرافه ع�� القسم املذ�ور قابلة للطعن باعتباره هذه الوععية جمعا للمهام تجعل قراراته ط

 . غادر املعهد قانونا

 

 10ومن جهة أخرى، يتو�� املساهمة �� أشغال البحث باملعهد باحث�ن شر�اء بلغ عددهم 
وتبّ�ن �� هذا الشأن، أن إسناد صفة الباحث . باحث�ن خالل السنة السابقة 8مقابل  2014خالل سنة 

�� غياب إطار �عاقدي ير�ط الطرف�ن و�حّدد وععية الباحث�ن تجاه مؤّسسا��م اصلية الشر�ك يتم 
كما ات�ح أّنه يتم إسناد الصفة املذ�ورة من قبل . واملعهد املستضيف و�ضبط حقوقهم وواجبا��م

املعهد �� عوء مطلب يقّدمه املع�ي باألمر �عد موافقة مؤّسسته اصلية واستشارة املجلس العل�ي 
. املعهد �� غياب الشفافية حول كيفية اختيارهم وظروف �جوء املعهد إ�� اعتماد هذه الصيغةب

الذي نص ع�� أّن حاالت تفّرغ الباحث  2002جو�لية  1املؤّرخ ��  2002لسنة  1573عدد وخالفا لسمر 
امل��ّسم أو نقلته ت�ون �� إطار اتفاقية م��مة للغرض، تخضع ملصادقة سلطة إشراف املؤّسسة اصلية 

                                                           
(1)

بتار�خ  43واملتعّلق بالتصرف �� املوارد البشر�ة باملنشآت واملؤسسات العمومية واملنشور عدد  1997سبتم��  5بتار�خ  39خالفا ملنشور الوز�ر اول عدد  
 العموميةواملتعّلق باملساهمات واشراف ع�� املنشآت واملؤسسات  1997أكتو�ر  21

(2)
 . ممضاة من قبل املديرة العامة للمصا�ح املش��كة بوزارة ال�ّحة 
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وتحّدد النشاطات املعنية ��ا، لوحظ أّن صيغة الباحث الشر�ك تخّول للباحث املع�ي ممارسة �شاطه 
 . �امل الوقت باملعهد لف��ات طو�لة

 

ذكر �� هذا الشأن خاصة، وععية أستاذ جام�� ب�لية الطب بتو�س، الذي انضم إ�� و�
وظّل �عمل بقسم مخ�� علم أمراض الدم بموجب " باحث شر�ك"بصفة  1996املعهد منذ سنة 

0T51Fولم تتم �سو�ة وععيته عن طر�ق ا�حاق. ترخيص وا�حال أّنه ال ينت�ي إ�� املعهد

(1)
0T  بوزارة ال�حة إّال

لتتّم �سميته ع�� رأس مخ�� بحث، علما وأّن إ�حاق املع�ي باألمر بوزارة ال�حة  2007جوان  10بتار�خ 
ال يخّول له رئاسة مخ�� بحث باملعهد باعتبار أّن املعهد مؤّسسة عمومية لل�حة تتمتع بال�خصية 

 . املعنوّ�ة واستقالل املا��

 

لبحث العل�ي ووز�ر ال�حة إحداث ومن جهة أخرى، تم بموجب قرار وز�ر التعليم العا�� وا
الذي  2009لسنة  644من امر عدد  14�سعة مخابر بحث بمعهد باستور، إّال أّنه وخالفا للفصل 

نص خاصة ع�� أن رئيس مخ�� البحث �ع�ن من ب�ن أعضاء املخ�� املنتم�ن للمؤّسسة، واصل املع�ي 
�� غياب قرار �� �سميته وقرار �� تجديد  باألمر اشراف ع�� مخ�� أمراض الدم ا�جز�ئية وا�خلو�ة

 . 2012إ�حاقه الذي انتىى منذ شهر أكتو�ر 

 

 1573عدد وتدعو الدائرة إ�� إيقاف العمل بصيغة الباحث الشر�ك وتطبيق أح�ام امر 
  .سالف الذكر 2002املؤّرخ �� غرة جو�لية  2002لسنة 

 

 امتيازات رؤساء مخابر اـبحث -2

  

واملتعّلق بضبط  1997ماي  19املؤّرخ ��  1997لسنة  939امر عدد من  24نص الفصل 
تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق �سي��ها خاصة ع�� أن يتمتع رئيس مخ�� البحث 

غ�� أّنه وععد صدور امر عدد . باملؤّسسة العمومية لل�حة بمنح رئيس مص�حة استشفائية جامعية
واملتعّلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث  2009ارس م 2املؤّرخ ��  2009لسنة  644

ومجمعات البحث وطرق �سي��ها الذي نص خاصة ع�� أن رئيس مخ�� البحث يتمّتع باملنح املسندة 
كما تب�ن أن رسساء مخابر . ل�اهية مدير إدارة مركز�ة، أبقى املعهد ع�� امتيازات املمنوحة سابقا

ر املذ�ورة و�تولون عقد النفقات املتعّلقة ��ا �� غياب قرارات �سمية �� البحث �شرفون ع�� املخاب
شأ��م حيث لم يتول املعهد اق��اح �سمية رسساء املخابر ع�� الهيا�ل ذات النظر وذلك خالفا للفصل 

وتدعو الدائرة إ�� �سو�ة وععيات املعني�ن باألمر وفق النصوص القانونية املنظمة . من نفس امر 13
 .جال واس��جاع مبالغ امتيازات املصروفة دون وجه حقللم

                                                           
 . سنوات 5ملّدة  2007مدة ا�حاق تحسب ابتداء من غّرة أكتو�ر .  2007سبتم��  29قرار وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي والتكنولوجيا بتار�خ  (1)
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 تأج�� املدير اـعام ـلمعهد -3

 

ت�ليف أستاذ استشفائي  2007نوفم��  12بتار�خ  2007لسنة  2871تم بموجب امر عدد 
وتم عبط عناصر تأج��ه بموجب قرار . 2007جو�لية  10جام�� بخطة مدير عام للمعهد ابتداء من 

و�اعتبار أن املع�ي باألمر �ان ينتفع قبل �سميته ع�� رأس . 2008جانفي  17املؤّرخ �� الوز�ر اول 
لسنة  1855املعهد بمرّتب أع�� قيمة من الذي يخّوله له نظام التأج�� املنصوص عليه باألمر عدد 

19900T52F

(1)
0T 0كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقةT53F

(2)
0T من منحة ، فقد توّ�� مراسلة الوزارة او�� لطلب تمكينه

وتبعا لذلك عبط قرار الوز�ر اول املؤّرخ . �عو�ضية يقع عبطها وفقا للفصل العاشر من نفس امر
غ�� أّنه اّت�ح من خالل فحص وثائق . د 750املنحة التعو�ضية بمبلغ شهري قدره  2009سبتم��  10�� 

السابق لت�ليفه مديرا عاما وذلك تصفية اجور أّن املعهد واصل تأج�� املع�ي باألمر وفق نظام التأج�� 
جوان  16و�تار�خ  2008جانفي  17خالفا للنصوص ال��تيبية سالفة الذكر وقرارات الوز�ر اول بتار�خ 

2014مارس  31و�تار�خ  2008 0T54F

(3)
0T . 

 

وتوّ�� املعهد ع�� إثر ما أثارته دائرة املحاسبات من مالحظات �� هذا اطار، عرض، من 
ال��فيع ��  2015ماي  11املدير العام ع�� أنظار رئاسة ا�ح�ومة ال�ي قّررت �� جديد، مسألة تأج�� 

وع�� . 2014جانفي  10 د بمفعول رج�� انطالقا من 983مقدار املنحة التعو�ضية املسندة له لتبلغ 
��  هذا اساس، توّ�� املع�ي باألمر البدء �� �سديد جانب من املبالغ املنتفع ��ا بدون موجب واملتمثل

 2014الفارق الذي تقاعاه واملرتب املحّدد بآخر قرار رئيس ا�ح�ومة �عنوان الف��ة املمتدة من جانفي 
دينار �عنوان الف��ة ألف  55و�قّدر املبلغ ا�جم�� املصروف بدون وجه حّق بحوا�� . 2015إ�� ماي 

0T55F 2013إ�� غاية موّ��   2007جو�لية  10 املمتّدة من

(4)
0T  حيث أّن . م منحة السكنوذلك دون اعتبار

د شهر�ا وال  200�شمل منحة سكن تبلغ " أ"عناصر تأج�� املدير�ن العاّم�ن للمنشآت من الصنف 
و�ما أّن الفوارق املذ�ورة أعاله تّم . �سند إال �� صورة عدم انتفاع بمحّل سك�ى ع�� ملك املؤّسسة

املعهد منذ توّليه رئاسة املعهد مسكن  احتسا��ا دون اعتبار منحة السكن رغم إشغال املدير العام
ألف  14,400وظيفي، فإّن ما صرف بدون موجب تضاف إليه القيمة ا�جملية لهذه املنحة وقدرها 

 . 2013-2008دينار خام �عنوان الف��ة 

 

                                                           

 
(1)

  ضبط نظام تأج�� رسساء املؤّسسات واملنشآت العمومية والشر�ات ذات اغلبية العموميةواملتعّلق ب 1990نوفم��  10املؤّرخ ��  
(2)

واملتعّلق بضبط مقادير عناصر تأج�� رسساء املؤّسسات واملنشآت العمومية والشر�ات  2014جانفي  10املؤّرخ ��  2014لسنة  12وخاصة امر عدد  
 .ذات اغلبية العمومية

(3)
 .واملتعّلق بضبط املرّتب الشهري ا�خام ملدير معهد باستور لم يتضمن منحة �عو�ضية 2014مارس  31ا�ح�ومة بتار�خ قرار رئيس  
إ��  01/08/2009من (د .أ 37,723و) 31/07/2009إ��  01/04/2008من (د .أ 5,068و) 31/03/2008إ��  07/2007/ 10من (د .أ 12,402 (4)
31/12/2013(.  
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0T56Fويشار إ�� أّن وزارة ال�ّحة أحيطت علما �� العديد من املناسبات

(1)
0T بمواصلة صرف مرتبات 

وتدعو الدائرة إ�� . فق نظام تأج�� مغاير ولم تبادر باّتخاذ أّي إجراء لتسو�ة هذه الوععيةو  املع�ي باألمر 
 2008اس��جاع املبالغ املصروفة بدون موجب بما �� ذلك منحة السكن خالل الف��ة املمتدة من سنة 

 . 2013إ�� غاية 

 

وجي�ن واعوان املتعاقدين -4  انتداب اـبيـو

 

واملتعّلق بضبط  1998أفر�ل  6املؤّرخ ��  1998لسنة  794من امر عدد  14نص الفصل 
النظام اسا�ىي ا�خاص بأعوان السلك العل�ي ملعهد باستور تو�س خاصة ع�� أّنه يقع انتداب 

ودون إصدار إعالنات بال�حف عن فتح مناظرات النتداب . البيولوجي�ن عن طر�ق املناظرة
وهو ما يتعارض مع . و�� املعهد اكتفاء باإلعالن ع��ا من خالل إصدار مذكرات داخليةالبيولوجي�ن، يت

. مبدأ ت�افؤ الفرص ويعطي أفضلية للبيولوجي�ن املنتم�ن للمعهد أو امل��بص�ن داخله أو املتعاقدين معه

ولوجي�ن وتبعا لذلك، عرفت �عض املناظرات ععفا �� عدد املشارك�ن، يذكر خاصة مناظرة انتداب بي
 . ال�ي شارك ف��ا م���ح وحيد، تم انتدابه ع�� إثرها 2009لدورة 

 

و�اإلعافة إ�� ذلك، لم يتم ت�و�ن �جنة إدار�ة �شارك ف��ا مراقب الدولة، تتو�� النظر �� 
فقد لوحظ . امللفات ادار�ة للم���ح�ن والتثبت من تقديمها �� اجال واستيفا��ا للشروط املطلو�ة

ف �� امللفات، يتم ع�� مستوى ادارة العامة �� غياب للشفافية وإلجراءات الرقابة أّن التصرّ 
م توفر ، عد2002انطالقا من سنة فقد ات�ح من خالل فحص �عض ملفات انتدابات . الداخلية

 . امللفات وإثباتات حول تار�خ تقديمها الوثائق ادار�ة �� �عض

 

امل��مة مع املؤّسسات املانحة، انتداب �عض اعوان �� ومن جهة أخرى يتم وفق اتفاقيات 
                متعاقدا خالل الف��ة 89إطار عقود وقتية إلنجاز أعمال تتعلق بموعوع البحث وتّم انتداب 

وقد تمت معاينة وجود روابط عائلية لدى �عض املتعاقدين مع �عض أعوان باملعهد، . 2009-2014
متعاقدا بأعمال  28كما �ّلف املعهد . 2014متعاقدا خالل سنة  89عمن من  حالة 20بلغ عددها 

ذلك  وفضال عن. إدار�ة متصلة مثال بالشراءات أو باملحاسبة أو باملالية أو بإنتاج التالقيح وامصال
أّنه تم تنظ�� أجور البعض م��م واملتحصل�ن ع�� شهادة املاجست��  لوحظ فيما يتعلق بتأج�� املتعاقدين

دون أن يجتازوا مناظرات انتداب املعنية  ع�� شهادة الدكتوراه بأجور سلك أساتذة التعليم العا�� أو 
 . خاصة بالنسبة لرتبة أستاذ مساعد �عليم عا��

 

 

                                                           
(1)

 .  2014أفر�ل  22بتار�خ  920واملراسلة عدد  2010جوان  4بتار�خ  1156املراسلة عدد  
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 إسناد تطو�ر اـتطبيقات اعالمية  -ب

 

�� �شهد تطو�ر التطبيقات و�عديلها تأخ��ا هاما حال دون استجابة �حاجيات املستعمل�ن 
و�عّد حوسبة أ�شطة التحاليل الطبية خ�� مثال ع�� ذلك حيث أنه ومنذ انطالقها �� . أحسن الظروف

إمضاء عقد القتناء تطبيقة إعالمية تتعّلق  2001أوت  17فقد تّم بتار�خ . ما تزال جار�ة 2001سنة 
التطبيقة حيث لم ورغم طول املدة ال�ي استغرقها تطو�ر هذه . التصرف �� مخابر التحاليل الطبيةب

د .أ 30إبرام عقد مع شركة ثالثة بمبلغ  2010مارس  19تدخل �عد ح�� استغالل، فقد تم بتار�خ 
 . حول نفس املوعوع" بروالب"لتطو�ر تطبيقة 

 

بدوره جار�ا وا�حال أ��ا قيد استعمال ولم يتم استالمها " بروالب"ومازال تطو�ر منظومة 
�� فإن ��خيص حاجيات املخابر لم يكتمل �عد �ش�ل ��ائي وهو ما ي��زه ورغم هذا التأخ. ��ائيا �عد

�عدد التحو�رات املطلو�ة من املستعمل�ن دون أن يتم استجابة إل��ا من ناحية و�عّدد ا�خدمات 
ويعزى هذا التأخ�� خاصة إ�� عدم مراعاة حاجيات املخابر . د.أ 17,275اعافية املفوترة وال�ي بلغت 

 . و�ر املنظومةأثناء تط

 

من  2014 وز�ادة ع�� ذلك لوحظ انجاز اقتناءات ع�� اعتمادات مشروع بحث خالل سنة
و�� غياب تفعيل د بموجب أذون تزّود .أ 118,332نفس الطبيعة ولدى نفس املزود بمبلغ جم�� قدره 

املنظم  2014مارس  13املؤرخ ��  2014لسنة  1039من امر عدد  5وذلك خالفا للفصل  املنافسة
وقد أفاد املعهد أن مشروع البحث مرتبط بآجال عيقة وعدم اح��امها �عّرض . للصفقات العمومية

 . ا�جانب املنتفع من ا�حرمان من هذه التمو�الت

 

 أسطول اـسيارات -ج
 

سيارة مص�حة  19ما جملته  2014تضّمن أسطول السيارات باملعهد إ�� غاية شهر سبتم�� 
0T57Fمرّخص �� استعمالها ألغراض �خصية

(1)
0T  وذلك دون اعتبار السيارات املقتناة ع�� مشاريع البحث

و�خضع أعوان املؤّسسات . العل�ي وال�ي تم تخصيص البعض م��ا للباحث�ن بصفة منتظمة ومتواصلة
 1991جو�لية  22املؤّرخ ��  1991لسنة  63من القانون عدد  22العمومية لل�حة بموجب الفصل 

واملتعّلق بالتنظيم الص�� إ�� النصوص القانونية وال��تيبية املنطبقة ع�� أعوان الدولة وا�جماعات 
 . املحلية واملؤّسسات العمومية ذات الصبغة ادار�ة وكذلك إ�� أنظم��ا اساسية ا�خاصة

 

ملتعّلق بمز�د وا 2005مارس  23بتار�خ  23و�� هذا املجال جاء بمنشور وز�ر ال�حة عدد 
ه يتع�ن خاصة إعداد تقر�ر معّلل إح�ام التصرف �� السيارات ادار�ة ونفقات املحروقات ع�� أنّ 

                                                           
(1)

تم إسناد سيارتان لالستعمال ال�خ�ىي �� مو�� شهر . 2014جوان  6سيارة حسب القائمة املقدمة من قبل املشرف ع�� حظ��ة السيارات بتار�خ  17 
 . 2014جوان 
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بخصوص �ل ترخيص �� استعمال سيارات املص�حة ألغراض �خصية وعرعه ع�� رأي مراقب 
كز�ة التخاذ القرار املصار�ف أو مراقب الدولة عند اقتضاء قبل إحالته إ�� مص�حة العتاد باإلدارة املر 

املصار�ف  من قبل الوز�ر ع�� تأش��ة مراقب �� شأنه إعافة إ�� عرض مقرر ال��خيص �عد إمضائه
غ�� أن قرارات ال��خيص . قبل دخوله ح�� التنفيذمرفوقا بتقر�ر معّلل العمومية أو مراقب الدولة 

 .باملعهد لم تتبع اجراءات سالفة الذكر

 

 2013-2011ن خالل فحص برام  استعمال السيارات للف��ة واّت�ح فضال عن ذلك وم
وكذلك متا�عة اس��ال�ات الوقود بواسطة البطاقات الذكية أّن �عض السيارات قد تّم وععها بصفة 

 . مستمرة ع�� ذّمة عدد من الباحث�ن دون سواهم

 

السيارات وتدعو الدائرة إ�� خصم املنحة الكيلوم��ية للمعني�ن باألمر املنتفع�ن ��ذه 
واس��جاع ما تّم صرفه لفائد��م بدون موجب �عنوان الف��ات ال�ي تم ف��ا استعمال سيارات املص�حة 

 .بصفة دائمة

 

ومن جهة أخرى، لوحظ قيام املعهد بخالص مبالغ تتعّلق باس��الك الوقود بواسطة 
البطاقات الذكية �� غياب متا�عة للمسافات املقطوعة أو فحص املعطيات ال�ي توّفرها منظومة 

و�� غياب هذه املتا�عة �ّجل شطط �� . ال�ي تم ترك��ها �سيارات املعهد«GPS»املتا�عة عن �عد 
وتدعو الدائرة إ�� إح�ام . 2013د �� سنة .أ 22,453 قود الذي بلغ بخصوص منتفع واحدلو اس��الك ا

 .متا�عة اس��الك الوقود باستعمال البطاقات الذكّية بما يمّكن من منع التجاوزات املحتملة

 

* 

 

*          * 

 

طبيعة  ل�ن �انت عقود ال��ام  املحددة إلس��اتيجية املعهد �� ميدان الت�خيص تتناغم مع
املعهد ومهامه كمؤسسة �حية بحثية فإّ��ا لم تتمّكن من دم  �شاطي البحث والت�خيص �� إطار 
رس�ة واحدة حيث لم يتمّكن املعهد من التموقع كمؤّسسة �حية مرجعية �� ميدان الت�خيص الط�ي 

 و�تطّلب معا�جة هذا الوعع تخصيص. �سدي خدمات تحاليل متخصصة وذات قيمة مضافة عالية
طرق وأساليب تطو�ر �سق التحاليل باملعهد وتنمية  املوارد البشر�ة والتجه��ات الالزمة ومراجعة

 . التعامل مع القطاع ا�خاص والتعر�ف بنشاط الت�خيص الط�ي للمعهد

 

من خالل توف�� �ل وعغرض إعفاء مز�د الشفافية ع�� �شاط املخابر وإح�ام متا�عته 
" بروالب"يتع�ن ع�� املعهد اسراع باستكمال تطو�ر منظومة ارات، املعطيات الالزمة التخاذ القر 
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وترك��ها ب�ل املخابر بدون استنناء والعمل ع�� تطويع التطبيقة �خصوصيات �عض املخابر واستكمال 
  .الشراءات واملخزون وامل��انية اندماج �عض املنظومات �� ما بي��ا ع�� غرار 

 

النسبة  فإّن ن تمّكن املعهد من التموقع ع�� املستوى الدو�� أّما �� مجال البحث العل�ي، ول�
املرتفعة للتمو�ل اجن�ي يمكن أن تطرح مدى استقرار هذا النظام باعتبار ارتباطه با�خارج خاصة أمام 

من شأ��ا أن تحيد قد ي�ون تراجع عدد املشاريع ا�جديدة و�عّدد املشاريع املمّولة بمصادر أجنبية وال�ي 
 .هتمام باألولو�ات الوطنيةن ا البحث ع

 

وحيث �عّلقت �سبة هامة من املشاريع املمولة من ا�خارج باختبار أدو�ة تجر�بية ع�� البشر 
فإن املعهد مدعو إ�� ال��ام بالنصوص القانونية املنظمة للمجال والعمل ع�� عرض هذه املشاريع 

خيص �� ع�� أنظار املجلس العل�ي للنظر خاصة �� املنافع املحتملة من إجراء هذه املشاريع وال�� 
كما أّن . إنجازها إذا تم التثبت من م�ّونات ادو�ة التجر�بية من قبل املصا�ح املختصة بوزارة ال�حة

الوعع يتطلب العمل ع�� تقييم التجارب السر�ر�ة املنجزة من طرف هيآت خارجية مستقلة وإحاطة 
 . التجارب املستقبلية ب�ل الضمانات الالزمة

 

املعهد تنظيم عمل �جنة اخالقية البيوطبية التا�عة له �� سنة ومن جهة أخرى، ول�ن تو�� 
من خالل إعداد ميثاق لها وترك�� إجراءات داخلية �� شأ��ا، فإّنه مدعو إ�� تطبيق امليثاق  2014

 . املذ�ور ح�ى يتم إيالء جانب اخالقيات العناية ال�ي �ستحقها

 

التالقيح وامصال فإّن �شاطها �ش�و  ورغم املجهودات املبذولة ع�� مستوى وحدة إنتاج
ونتيجة لذلك . نقص املوارد البشر�ة والتجه��ات وعدم إح�ام أ�شطة املساندة له �ال��ود والصيانة

إّال أّن عدم ال��خيص للمعهد �� انتداب بصيغة التعاقد باستعمال . التجأ املعهد إ�� صيغة التعاقد
و�تطلب الوعع العمل ع�� . له وزارة اشراف من انتداباتموارده الذاتية يجعله ره�ن ما تخّصصه 

 .توف�� املوارد البشر�ة بالقدر ال�ا�� ل�حفاظ ع�� مستوى وكفاءة وحدة إنتاج التالقيح وامصال

 

وفيما يتعّلق بالتصرف اداري فإّن ما تم الوقوف عليه من نقائص �ستد�� مز�د ا�حرص 
مز�د تدعيم وظائف الرقابة الداخلية ورقابة التصرف بما من ع�� تطبيق القانون �� هذا املجال و 

 . شأنه أن �ساعد ع�� إح�ام املتا�عة والتقييم
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 رّد معهد باستور تونس

 

 -I التشخيص الطبي 

 

عدم تموقع المعهد كمؤسسة مرجعية في مجال التحاليل " مالحظة أثار التقرير

معهد باستور تونس يحتل موقعاً متميزاً في مجال الصحة بالبالد التونسية  أنّ غير " الطبية

فهو  .كمؤسسة مرجعية معترف بها على المستوى الوطني واإلقليمي لألمراض السارية

يضم مخابر مرجعية وطنية لعديد األمراض ويشارك كلياً ومباشرة في عدة محاور ذات 

المخاطب المباشر لعديد المؤسسات على  المعهد لثّ كما يم.أولوية في السياسة الصحية للبالد

ا على الصعيد الدولي فإن بعض المخابر تصنف كمراجع إقليمية من قبل أمّ  .الصعيد الوطني

المنظمة العالمية للصحة والهياكل التابعة لها التي تشيد بانتظام بالمستوى الذي يوفره المعهد 

أمراض الدم والمناعة وعلم (المختصة وكذلك شأن المخابر األخرى . في هذا المجال

ع بثقة األوساط العلمية والطبية في البالد وعلى المستوى اإلقليمي حيث التي تتمتّ ) الجينات

نت المعهد في السنوات األخيرة من التموقع بامتياز كمركز مرجعي لبعض األمراض مكّ 

ربية إلجراء التحاليل غير السارية حيث تشهد هذه المخابر توافد مرضى من البلدان المغا

في مجال التشخيص الطبي وفق عقد برامج  2008نشط المعهد منذ سنة وي .صةالمتخصّ 

 .وذلك حسب أهداف مرسومة منسجمة مع األولويات الوطنية في السياسة الصحية

 

تضاعف رقم فرت أنشطة التحاليل الطبية بمعهد باستور بتونس في مجملها وتطوّ 

كما يعمل  .األسعارعلى نفس  اإلبقاءعلى الرغم من  2008 سنة ذالمعامالت ثالث مرات من

معهد باستور حالياً على مزيد تدعيم التحاليل الطبية المتخصصة وذات القيمة العالية بعد أن 

ز طبقا فنيا مشتركا للتجهيزات الثقيلة  يرتقب منه زيادة ملحوظة في نسق الطلبات على ركّ 

وسيتم القيام بمراجعة بعض األنشطة التي تعتبر . اللجوء إلى المناولة منالمعهد والتقليص 

مثل تحاليل الطب النووي  وبعض التحاليل األخرى التي يمكن (حالياً هامشية وغير مجدية 

 .يموذلك بعد تقييم من قبل المجلس العل) تعويضها بتكنولوجيات أكثر تطورا ونجاعة
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في دراسة كمية سطحية ال تأخذ  تتم مناولتها التحاليل التيأثار التقرير حجم و 

المعهد ل ظوقد . بعين االعتبار التحديات العلمية والفنية واللوجستية إلدخال التحاليل الجديدة

يسهر باستمرار على مزيد الترشيد في طلبات المناولة وتجدر اإلشارة إلى أن رقم معامالت 

كما تم وضع  .2014سنة في د .م ,30إلى  2013سنة في د .م 1,4المناولة انخفض من 

ظروف حفظ ونقل وإرسال العينات في و إجراءات أكثر إحكاماً بخصوص طلبات المناولة

تم مناولتها هي في األصل مهمة تالتحاليل المتخصصة التي  وفي العموم فإنّ . هذا اإلطار

المعهد بما في ذلك المعدة للمناولة مع العمل على إدماجها كلما  إلىأوكلتها وزارة الصحة 

  .أمكن ذلك وهو ما يتم تدريجياً منذ سنوات

 

 أن على التونسية القانونية النصوص نصت قد بالفعلف لتحديد المسؤولياتوبالنسبة 

 بيولوجي صيدالني أو بيولوجي طبيب مسؤولية تحت تكون المذكورة البيولوجية الفحوص

 التغير بصدد هي األحكام هذه أن إال .الدول عديد في كذلك سائداً  كان قانوني تمش وهذا

هذا الشرط وفتح المجال أمام البيولوجيين واالختصاصات  عن التخلي اتجاه في العالم عبر

 المفعول سارية ال تزال التي التدابير بهذه المعهد تقيد عدم هذا يعني وال األخرى العلمية

  أطباء قبل من كلية شبه بصفة نمٌ يؤ بالمعهد المخابر على اإلشراف أنّ  إذ ،بتونس

 الرقابة فريق تفضل والتي بعض االستثناءات المحدودة مع بيولوجيين وصيادلة بيولوجيين

بل  .فيها المتخصصة البشرية الموارد  بالمعهد  يتوفر ال اختصاصات تمثل والتي بذكرها

 البيولوجيين والصيادلة البيولوجيين األطباء سلك في االختصاصات إمكانية وجود تلك أنّ 

 كفاءات المعهد يضم في حين الوطني المستوى على الصحي بالقطاع منعدمة تكون تكاد

االختصاصات هذا مع العلم أّن تلك المخابر  تلك في البالد وخارج داخل بها معترف

 .المذكورة هي بحثية باألساس

 

عدم تعميم منظومة التصرف في التحاليل على جميع المخابر  إلىه النقد كما توجّ 

مخبر ومتابعتها وفي الواقع فإن هاتين الفكرتين  وكذلك إلى عدم رصد ميزانيات منفردة لكلّ 

سات العمومية للصحة حيث ن ضمن المؤسّ ين فريدتيفي طور اإلنجاز أصالً وتمثالن تجربت

امل مراحل العمليات اإلدارية والمالية من فوترة ف في التحاليل تؤمن كمنظومة التصرّ  أنّ 
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 المنظومة هذه بتطوير المعهد ويقوم .ف في اآلجالواستخالص وطباعة النتائج والتصرّ 

 على المنظومة بتعميم 2016 في سنة المعهد يقوم أن المنتظر ومن ،المخابر بحاجيات لإليفاء

 .المخابر كل

 

وفي نفس السياق وفي ما يخص ضمان الجودة عمل المعهد على تدارك مغادرة 

أثمرت جهود المعهد في استقدام إطار علمي للتكفل  المجال حيث  هذااإلطار المشرف على 

لدعم   مختلفة كفاءات من عمل فريق بتنسيق نشاط الجودة إلى جانب لجنة الجودة وهي

 كما. و القيام بعمليات التدقيق العام للجودة بالمعهدالنقائص خاصًة منها الدليل  استكمال

 تأهيل واعتماد بغرض المنار تونس جامعة متكامل مع برنامج أخيرا في المعهد أنخرط

 أهداف ورسم والمتوسط القريب المدى على إستراتيجية نظرة بلورة عبر أنشطته وذلك

 .اإلنجازات لمتابعة قيادة لوحة وإرساء وأنشطته لمهماته

أّما في ما يخّص مجانية التحاليل فلقد أولت إدارة المعهد مزيد الدقة في نظام 

لك ذبما في المجانية  هذفإلى جانب انتفاع أعوان المعهد وأعوان الصحة به .التصرف فيها

حاالت  يستقبل المعهد من بين المرضى ،طبيب الشغل دوريا لكّل عونالتحاليل التي يصفها 

 بعض المنتفعون هؤالء يحمل الحاالت معظم وفي .إنسانية واجتماعيةمسائل تثير مختلفة 

ه الحاالت نابع من المسؤولية ذوإّن منطلق قبول ه. اجتماعي تكفل أي غياب في اإلعاقات

 .االجتماعية التي يعتبرها المعهد من مقّومات المرفق العمومي للصحة

 

مستشارة خبيرة فيجدر وأخيرا وفي خصوص عقد إسداء الخدمات المبرم مع 

التوضيح أّن ميدان تدخلها ال عالقة له بنشاط التشخيص بل مرتبط أصال بمجال تثمين 

 العمل انطلق البحث والتداول التكنولوجي وأّن العقد المبرم يستجيب للشروط القانونية ولقد

 نبالجا هذا أن مع العلم .ثابت بسيدي التكنولوجي القطب إرساء به مع انطالق مشروع

 .التونسية البالد في والكفاءات الخبرات في كبير نقص من يشكو

 

 للمعهد مفيدة كانت المعنية الخبيرة استشارات أنّ  المعهد إدارة تعتبر عام وبشكل 

إطار األنشطة  في االستشارة إلى المعهد لحاجة نظراً  المرجوة المضافة القيمة وحققت
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المنافسة في هذه الخدمة عبر إطالق استشارة للمكاتب وسيقوم المعهد بفتح باب . المذكورة

 .المتوفرة حاليا في المجال

 

-II البحث العلمي  

 

يتموقع في " أّن المعهد لقد ثمن تقرير فريق الرقابة نشاط البحث حيث اعتبر

المجال أهمية اإلنتاج العلمي  ذااّتضح في ه"وأّنه  "مستوى هام على المستوى الدولي

منها  89تم نشر  2013سنة          خالل  97بالمعهد حيث بلغ عدد المنشورات العلمية 

خالل سنة  % 28بـ ذا الشأن تطور حجم المنشورات ونضيف في ه "بمجالت علمية أجنبية

. وقد أنصفت هذه المالحظات المعهد كهيكل متميز دوليا في مجال البحث والتطوير. 2014

إالّ أّن قراءة فريق الرقابة ذهبت إلى التركيز على نقد جوانب معينة من نشاط البحث تخص 

انخراط المعهد في الشبكة الدولية لمعاهد باستور وتسجيل براءات االختراع وخاصة 

 جملة من واحد مشروع على كلي تركيز في الرقابة تقرير تصراقالتجارب السريرية حيث 

ذا إلى جانب تركيبة لجنة ه .سريرية تجارب على احتوى مشروعاً  الخمسين قرابة

 .األخالقيات البيوطبية وطرق عملها

 

يحتل وبالنسبة لإلطار العام النخراط المعهد في الشبكة الدولية لمعاهد باستور، 

معهد باستور تونس المرتبة الرابعة في الشبكة العالمية لمعاهد باستور من حيث اإلنتاج 

العلمي ويشغل مديره العام مقعدا منتخبا بالجلسة العامة لمعهد باستور باريس وعضو تنفيذي 

داخل تلك الشبكة وهي لدول المغرب العربي وإيران بشبكة معاهد باستور ومنسق إقليمي 

م علمية بحتة تتناغم مع بروتوكوالت الشراكة التي يقيمها المعهد ومع أهدافه كلها مها

 .العلمية ونشاط البحث العلمي بالبالد

 

وتشهد هذه العالقات نشاطا حثيثا وبالغ األهمية ساهمت في تنظيم ملتقيات علمية 

زمة الالكبرى وإرساء مشاريع نوعية وتبادل زيارات واحتكاك بالتجارب المتقدمة بالندية 

 باستور معهد عن ممثلين وجود أّما .م تمس يوما باستقاللية المؤسسة واستقاللية البالدلو
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تونس ومجلسه العلمي ويعود  باستور لمعهد مطلب فهو الموسع العلمي بالمجلس باريس

 .هذا المجلس االستشاري لمناقشة مسائل علمية بحتة بالنفع على

 

القدرة على جلب التمويل من قبل  إنّ ف خصوص تمويل مشاريع البحثأّما في 

 البحث لحركية ونظراً  .المعهد في حد ذاتها تبرز مكانته وإشعاعه على المستوى الدولي

 هام تموقع وهو % 60 نسبة بمعدل أجنبية جهات من األبحاث تمّول باستور بمعهد العلمي

وبفضل  .المعدل الوطنيوهي نسبة تمويل أجنبي للبحث تفوق بكثير  الدولي المستوى على

 .هذا المصدر من التمويل يحضى المعهد بظهور متميز بين المؤسسات البحثية حول العالم

 

ال يمكن بالمرة أن  كثرة وجود مشاريع البحوث الخاصة بمرض اللشمانياوأّن 

 هذا المعهد فيباحثي  قدرة وكفاءة تعتبر دليال على بل ،تشكل عائقا أو قصورا

للبحوث والتكوين في داء  امرجعي ال مخبرمعهد باستور يمثّ  أنّ  العلم مع ،االختصاص

المعهد تواجده ضمن  استحق االتجاهوفي هذا  .اللشماينا في بلدان البحر األبيض المتوسط

ل وذلك بفضل ما توصّ  مشاريع بحث تضم أكبر الفرق البحثية في العالم المهتمة بهذا المجال

الباحثين  ناهيك أنّ  ،لف المراحل والبراءات التي يمتلكهاإليه المعهد من نتائج عبر مخت

المنظمة العالمية  التابعين للمعهد يشاركون كخبراء وطنيين ودوليين بالملتقيات وببرامج

 المغرب( التي تهدف لمقاومة هذا المرض وتقديم المساعدة والخبرة لعدة دول للصحة

يشارك المعهد في برامج كتطوير اللقاح وبهذا التموقع . )السعودية وباناماو إيرانو

وعالوة على مرض اللشمانيا الجلدية يهتم  .والكشوفات وأدوية جديدة ضد هذا المرض

المعهد بعدة مشاريع بحثية أخرى تخص العديد من األمراض الوبائية والجرثومية مثل 

المحاور  وكّل تلك. مرض النزلة الوافدة ومرض السل إلى جانب األمراض الغير السارية

إلى جانب تحسين التعهد  ،وقد أثمرت هذه البحوث. في مركز أولويات الصحة في تونس

 .منشورات علمية متخصصة وبراءات اختراع ،بالمرضى
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المنشورات  لعدد الهام الحجم على التأكيد يمكنوفي جانب المنشورات العلمية 

سنوات األخيرة مع تطور العلمية لإلطارات والتي شهدت تطورا ملحوظا خالل الخمس 

  .عامل التأثير

 

المعهد هو المؤسسة الصحية الوحيدة ومن بين  بالنسبة لبراءات االختراع فإنّ أّما  

. المؤسسات البحثية القليلة التي تمتلك مثل هذه البراءات وإن كان مجاالً ال يخلو من التعقيد

ات التي انطلقت منذ تطوير خبرته في مجال التصرف في البراء إلىويأمل المعهد 

مفيد بهذه  احتكاكتشريك معهد باستور باريس في هذا المجال هو في الواقع  وأنّ  .التسعينات

وقد ساهمت البراءات  .في إطار تعاقدي واضح لكذو المؤسسة ذات التجربة والخبرة

هذا إلى  .ألف دوالر أمريكي في شكل خيار استغالل 300المحمية عالمياً في موارد بلغت 

 .سةجانب الحصول على عقود بحث وإلى جانب المساهمة في إشعاع المؤسّ 

 

وفي مجال األخالقيات البيوطبية، فقد أولى معهد باستور أهمية كبرى لألخالقيات 

إلى تركيز لجنة لألخالقيات الطبية تعد من  1992في مجال البحث العلمي وبادر منذ سنة 

األوائل على الصعيد الوطني وقد سبقت هذه المبادرة تاريخ تكوين اللجنة الوطنية 

، حيث لم يكن غياب السند القانوني عائقا إلحداث هذه 1995لألخالقيات الطبية في سنة 

. ي البالد التونسيةاللجنة وقد نسجت عدة مؤسسات إستشفائية جامعية على هذا المنوال ف

وقد اشتغلت لجنة . ونالت هذه المبادرات استحسان اللجنة الوطنية لألخالقيات الطبية

وميثاق األخالقيات بمعهد باستور منذ إحداثها بكل استقاللية وفق مبادئ إعالن هلسنكي 

األخالقيات الطبية وعلى كراس الشروط الذي أصدرته وزارة الصحة الخاص بالتجارب 

وقامت بدورها االستشاري في مراجعة مشاريع البحوث بكل نزاهة  .2001ة لسنة الطبي

وموضوعية وراعت في أشغالها مبدأ تجنب تضارب المصالح وحظيت باحترام الباحثين 

أما عن بعض . كما اعتمدت بعض مؤسسات بحث أخرى االستئناس بآرائها. داخل المؤسسة

التركيبة وطرق العمل فإّنها لم تمس بجوهر النقائص التي أوردها التقرير على مستوى 

أعمال اللجنة في مراجعة مشاريع البحوث وقد بادرت اللجنة واإلدارة العامة للمعهد في سنة 

إلى تغيير تركيبتها وإعادة تنظيم طرق عملها لتكون أكثر تالؤما مع تطور الوضع  2013
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تم ضبط  2014و 2013سنتي وخالل . في ميدان البحوث في المعهد ولتدارك بعض النقائص

ميثاق ونظام داخلي حدد التركيبة وطرق تجديد األعضاء وطرق العمل وحضت بمصادقة 

كما تم تفعيل إجراءات التسجيل والتوثيق ووضع .المجلس العلمي ومجلس اإلدارة

المطبوعات على موقع الواب الخاص بالمعهد لتسيير التواصل وضمان مقومات الشفافية في 

برنامجا للتكوين في ميدان  2015وعالوة على ذلك، أرست اللجنة في سنة . جنةأعمال الل

 .األخالقيات البيوطبية بغرض تكريس هذه الثقافة لدى الباحثين

 

المنصوص عليها " الهيئة االستشارية لتقييم االختبارات السريرية"ويجدر الذكر أّن 

، 2001ماي  28ية المؤرخ في من قرار وزير الصحة العموم 10-4والفصل  5-2في الفصل 

والذي تفّضل بذكره فريق الرقابة واستند عليه، لم يتم تفعيله ولم ترى تلك الهيئة النور على 

وفي غياب هذه الهيئة عهدت للجان األخالقيات المحلية بالمؤسسات العمومية . أرض الواقع

ء الرأي فيها وذلك للصحة على المستوى الوطني مهمة مراجعة االختبارات السريرية وإبدا

بمباركة الهيئات الرسمية علما بأن رأي لجان األخالقيات استشاري فهو ال يتعارض مع 

وفي . دور الهيئات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة والمكلفة بمراقبة االختبارات السريرية

ال يعد   هذا اإلطار، يعتبر المعهد أّن تعّهد لجنة األخالقيات بمراجعة االختبارات السريرية

في تلك الفترة خروجا عن مجال اختصاصها وذلك إلى حدود صدور قرار وزير الصحة 

الذي أحدثت بمقتضاه لجان حماية األشخاص المشاركين في  2015العمومية في سنة 

 . االختبارات السريرية لألدوية والتي تنفرد بمراجعة هذا الصنف من االختبارات

 

في االختبار السريري فهي ال تمّثل إخالال من أّما في ما يخص مشاركة القصر 

وهذا ما ذهبت  إليه . ناحية األخالقيات الطبية كلما كانت لمشاركتهم مصلحة لهذه الشريحة

قراءات البعض  من ذوي االختصاص قي تونس وما تضمنته مراسلة رئيس الجمعية الطبية 

لمبدأ هو الذي أسس الرأي الذي أبدته وهذا ا. العالمية وما تؤيده المبادئ العالمية لألخالقيات

لجنة األخالقيات في خصوص االختبارات السريرية التي راجعتها حيث أنها طالبت  

الباحث بتشريك المتطوعين البالغين سن الرشد فقط لما رأت أّن مشاركة القصر ليست 

طنت النصوص األخيرة المنظمة للتجارب السريرية تف وتجدر اإلشارة إلى أنّ . ضرورية
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 األطفال في التجارب إشراكلمجارات التوجهات الدولية في هذا المجال وال تمنع إمكانية 

 .2014منذ سنة 

 

تعرض التقرير مطوالً  ،خر من البحث العلمي الموجه للصحة العامةآوفي مجال 

إلى التجارب السريرية التي أنجزها المعهد الختبار نجاعة مرهم متكون من مضادين 

حيويين لعالج التقرحات التي تخلفها اللشمانيا على الجلد علماً وأن كال من هاتين المادتين 

في شكل تطوير هذا الدواء  أنّ . 1940 سنة مسجلتين ويتداول استعمالهما بصفة منفصلة منذ

للصحة  العالميةبالشراكة مع المنظمة  1990 سنة مرهم كان هدفا انطلق العمل فيه منذ

عدم وجود مجلس  إلىونشير . الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اإلدارةو اإلشرافووزارة 

 .ه المسالة مثلما طالب تقرير الرقابةهذحتى تعرض عليه علمي  بالمعهد في ذلك التاريخ 

تمت دعوة  ،ثر ذلكإو. 1995سنة في نشريات المنبثقة على هذا البحث ال أولوقد ظهرت 

المعهد للمشاركة في تطوير مرهم محسن وبتركيبة تمكن من سهولة توزيع الدواء وذلك من 

وقد كان اختيار المعهد باعتبار قدرة وكفاءة  .تابع لوزارة الدفاع أمريكيقبل معهد بحث 

هذا البحث على عدة مراحل سريرية بداية من سنة جري أوقد . باحثيه في هذا االختصاص

 األمريكيمعهد البحث  كانت ممولة عن طريق  "3"و" ب2" و  "ا2" وهي:  2001

 .من فرنسا وكولمبيا أخرىوشاركت فيه فرق بحث 

 

تطوير هذا الدواء في شكل مرهم كان وال يزال من أولويات تونس  د أنّ إننا نؤكّ 

نجازها كانت مطابقة تماما لمعايير الجودة الدولية إالدراسات واألبحاث التي وقع  كلّ  وأنّ 

كما تم نشر مختلف المقاالت العلمية في أحسن المجالت العلمية مما يعد فخراً للباحثين 

اإلجراءات مع وزارة اإلشراف وعلى مستوى  وقد احترم المعهد كلّ . والمعهد وتونس

الجوانب القانونية والتعاقدية والتأمين إلى غير ذلك من الضوابط األخالقيات الطبية وكذلك 

نا لم نالحظ انعكاس ذلك بالتقرير أنّ  وتم إرفاق إجابات المعهد بالوثائق المثبتة لذلك إالّ 

وبالنسبة لعرض األبحاث السريرية على أنظار المجلس العلمي بصفة مسبقة فإّن  .النهائي

شروع بحث على حدة وال ينظر فيها بصفة مسبقة وإنما المجلس ال يتداول حول كل م هذا

عند متابعة تقارير النشاط  ذلكينظر في مجمل المشاريع بمناسبة عرض عقد البرنامج وك
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وفق الشروط التعاقدية مع  ذلكويبدي المجلس رأيه في بحث معين كلما دعت الحاجة إلى 

ارير النشاط لم يحدث أن أثار أي وإّن اطالع المجلس العلمي دوريا على تق .الجهة الراعية

ويمكن اعتماد توصية فريق الرقابة  .اعتراضات آو أي تضييق في مجاالت تلك البحوث

 .بعرض كل التجارب السريرية على مصادقة المجلس العلمي بصفة مسبقة

 

رغم مخالفته وفي بحوث سريرية  تشريك أطفال دون سن الرشدا في خصوص أمّ  

ه ليست فإنّ  ،2007لسنة  1086والمنقح باألمر عدد  1990لسنة  1401الظاهرية لألمر عدد 

تونس وما تضّمنته مراسلة في  قراءات ذوي االختصاص بدليلفيه إخالالت قانونية حقيقية 

وتجدر اإلشارة أّن  .رئيس الجمعية الطبية العالمية وما تؤيده المبادئ العالمية لألخالقيات

المعهد لم يقم بإجراء البحث السريري المشار إليه إالّ بعد ترخيص من وزارة الصحة 

ه السماح بتشريك أطفال في هذه البحوث مبرر بطبيعة المرض، حيث أنّ  وأنّ  .العمومية

 .سنة 15يخص أساسا الفئة العمرية دون 

 

المنظمة للتجارب السريرية النصوص األخيرة  السياق على أنّ  اذونؤّكد في ه

قد تفطنت لمجارات التوجهات الدولية في هذا المجال )  2014لسنة            3657 األمر(

األطفال في التجارب كلما كان ذلك في مصلحة هذه الشريحة وذلك  إشراكوال تمنع إمكانية 

ارب التي مع تأطيرها وإحاطتها بالضمانات الالزمة وهي ضمانات تم احترامها في التج

 .اإلشرافأجراها المعهد وذلك بالتنسيق مع وزارة 

 

نشير إلى أّنه حسب المبادئ  وفي خصوص التثّبت من مكونات الدواء التجريبي

يكون من مهام الجهة  ،IIIإلى  Iوعند المراحل التجريبية من المرحلة  ،المعمول بها دوليا

ا التصنيع التطابق ذيستوجب ه. للتجاربالراعية تحديد الجهة التي ستصنع كميات محدودة 

مع بالواليات المتحدة األمريكية ثم  IOWAمع معايير الجودة وهو ما تم فعال مع جامعة 

وقد تمت مراقبة الدواء حسب المعايير الدولية من قبل مخبر فرنسي  .شركة أخرى أمريكية

 ."ة الدواءمجل"مرجعي ومستقل والتي أثبتت أن تركيبة الدواء مطابقة لوثيقة 
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عن طريق أطّباء مستقلّين تحت إشراف اإلدارة  كانتقييم التجارب المجراة  إنّ 

بنفسه التثّبت من غياب للصحة الجهوية للصّحة بسيدي بوزيد حيث يتولّى المدير الجهوي 

 ادولي اآية مخاطر عبر متابعة المتطّوعين أثناء التجربة كما أّن الّراعي الّرئيسي كلّف خبير

لمتطّوعين والمطابقة ى العمهّمة المتابعة الدورّية لسير البحث وغياب الخطورة ب المستق

 .الّتامة  للبروتوكول ولمعايير الجودة واألخالقيات

 

المتعلّقة بها فإّن المعهد يعّد  والمعطيات الشخصيةالبنوك البيولوجية وفي مسألة 

 البيولوجية البنوك هذه بأهمية المؤسسة لوعي ونظراً  .المجال اذهمؤسسة رائدة في 

 وتثمين تنظيم حول رؤية على جديدة تحتوي إستراتيجية إرساء تم فإّنه تثمينها وإمكانيات

 بالمعهد البيولوجية للموارد مركز إحداث وتم تبعا لذلك .بالمعهد البيولوجي المخزون

الموارد ليسهر على تحسين ظروف حفض وتنظيم  2014 في سنة العلمي بمباركة المجلس

التصرف قع ي وخاليا وأنسجة وغيرها من جراثيم وفيروسات ADNالبيولوجية من أمصال و

ويتم كل هذا مع حجب الهويات  .عن طريق قاعدة بيانية إعالمية وضعت للغرض فيها

 .واالحترام التام لألخالقيات والسر الطبي

 

مشروع "وجود أي  أّما بالنسبة للمالحظة الخاصة بإرسال العينات فنؤّكد على عدم

ما تقوم مشاريع البحث على  بل عادة ،على حد ما ورد بالتقرير" يقتصر على توفير العينات

وبصفة استثنائية تستوجب . أهداف خصوصية مع أنشطة صلب مختلف الفرق الشريكة

المهام وفي كّل الحاالت يخضع  حسب اختصاصات الفرق وتوزيع إرسال آو استقبال عينات

ممضاة من المرسل والمرسل إليه "  MTA" "اتفاقية تبادل للعينات"العينات إلى هذه تبادل 

إلى جانب صالحيات وواجبات  ،مع حجب الهوية ،تضبط موضوع االستعمال وضوابطه

 . كّل طرف ومصير العينات بعد االستعمال

 

اجتناب "المحور، ال يفوتنا التعليق على التوصية الخاصة ب هذاوفي ختام  

" ة في التجارب السريرية التي تنحصر المساهمة فيها في استعمال العنصر البشريالمشارك

حيث نوضح أّن اعتماد العنصر البشري يكون في إطار مشروع متكامل بأهداف 
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فإّن تطوير التالقيح واألدوية والكشوفات الجديدة تستوجب تدعيم  ،وعلى العكس ،خصوصية

خاصة بعد اختيار  ،اإلستراتيجية مضمنة بعقد البرنامج للمعهد هذهاألبحاث السريرية وان 

 .التي أحدثت أخيرا في تونس" مراكز للتجارب السريرية"معهد باستور من بين األربعة 

ا التوجه البحثي يطمح المعهد إلى التسريع في إفادة المرضى بتوفير أدوات التحكم هذوإّن ب

  .في األمراض

 

  إنتاج اللقاحات واألمصال -

 

يمثل معهد باستور المؤسسة الوحيدة في تونس والنادرة في إفريقيا والشرق 

 . األوسط المنتجة للتالقيح واألمصال

 

وثالثة " الب س ج الطازج"ولقاح "الــ ب س ج المجفد"وتؤّمن وحدة اإلنتاج لقاح 

 . أمصال مضادة للدغات األفاعي والعقارب إلى جانب المصل المضاد للكلب

 

ويتطلب هذا النشاط وحدة متكاملة من تجهيزات وموارد بشرية مختصة وعالية 

  ).بسكرة (التكوين ووحدة لتأهيل الحيوانات والستخراج ومعالجة المواد األولية 

    

ففي خصوص وحدة تربية وتأهيل الحيوانات نوضح أّن المعهد يحتوي بمقره 

عدة سنوات وهي تستعمل في خدمة البحث الرئيسي على وحدة للتجارب الحيوانية وذلك منذ 

العلمي والتشخيص واإلنتاج وتتوفّر في هذه الوحدة الحدود المقبولة من المطابقة لمستلزمات 

وقد تمت ، النشاط غير أّن قدم البنية التحتية بدأ في التأثير في مظهرها الداخلي والخارجي

وحدة تربية الحيوانات التي أّما مشروع . صيانة بعض المكونات وبرمجة بقية األشغال

أنجزت بسكرة والتي لم تدخل حيز االستغالل فهي أحد مكونات مشروع ذا بعد وطني 

انخرطت فيه أكثر من مؤسسة، حيث يتأطر ضمن توجه نحو تطوير مجال البيوتكنولوجيا 

مع استعمال فئران خالية من أجسام مرضية خاصة ومنذ البداية لم تكن موجهة لحاجيات 

 .د بمفرده وهي ال تزال على ذمة ذلك المشروع الوطنيالمعه
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ورغم . كما أثار التقرير قدم أسطول التجهيزات والنقص في األعوان المختصين

، فإّن المعهد يوافق كليا التوصية المتعلقة انتداب صيدالنيين وتقني واقتناء آلة تعبئة جديدة

 ."والتجهيزات الالزمةدعم وحدة اإلنتاج بالموارد البشرية "بضرورة 

 

واعتمد التقرير بعض نتائج المخابر الخارجية التي تراقب المنتجات الصيدلية 

مع نتائج مخبر مراقبة الجودة  ،بالنسبة لبعض أقساط اإلنتاج ،بالبالد وأثار اختالف بعضها

إالّ أّننا نفيد أّن ذلك كان قبل توحيد المقاييس بين مخبر مراقبة الجودة وتلك  ، التابع للمعهد

المخابر وذلك بالرجوع إلى المعايير الدولية وأّن األقساط المعنية قد تحصلت نهائياً على 

 .المطابقة ورخصة التسويق

 

نتاج أّما المالحظات الخاصة ببطاقات الحوادث واالنحرافات التي تعتمدها وحدة اإل

كأحد مقومات أنظمة الجودة وكدليل على مهنية هذه الوحدة فقد جاءت في صورة مجردة 

بدون مقارنات مع واقع القطاع أو وحدات أخرى أو حتى المعايير الدولية وهذه في رأينا 

 .مقارنات ضرورية للحكم على مدى تأثير تلك الحوادث واالنحرافات

 

النظام المعتمد في اإلنتاج يقوم على  الوطنية فإنّ أّما بالنسبة لتغطية الحاجيات 

التنسيق بين المعهد وأهم الحرفاء على الصعيد الوطني وهي إدارة الرعاية الصحية 

األساسية وتعد هذه اإلدارة حاجياتها التقديرية كما يعّد المعهد الكميات التقديرية لإلنتاج ويتم 

أّما في الحاالت التي يمكن أن ينخفض فيها . حاليا اإليفاء بجميع الحاجيات المتفق عليها

اإلنتاج ألي سبب من األسباب فإن المعهد يتولى إعالم الحرفاء إذا كان يتوقع امتداد ذلك 

فترات أطول حتى يتسنى لهم العمل على حلول بديلة لتوفير الحاجيات الوطنية وتفادي نفاذ 

 .المخزون

 

هذه المشاكل قد تحصل في  ي فإّن مثلوبالنسبة الرتفاع نسبة تلوث المائع الدمو

مثل هذا النشاط المتعدد الجوانب إال أن المعهد يحاول دائماً  الحفاظ على نسق اإلنتاج من 

جهة والضغط على الكلفة والتحّكم في الجودة من جهة أخرى وتلتزم وحدة اإلنتاج وإدارة 
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خلة في مختلف مراحل اإلنتاج المعهد بمزيد العناية بهذه المشاكل وتجنيد كل األطراف المتد

وتجدر اإلشارة إلى أّن سمعة هذا . للعمل على تدارك اإلشكاليات المشار إليها بالتقرير

النشاط قد تجاوزت النطاق الوطني حيث تلقى المعهد أخيرا عروض تعاون لمساندة دول 

 ).كوريا الجنوبية وإيران( أخرى لتركيز مثل هذه الوحدات

 

 المهنية حفظ الصحة والسالمة -

 

ينتقد التقرير قلة نشاط لجنة حفظ الصحة والسالمة المهنية وعدم وجود خطة 

حداث هذه اللجنة من بين إلاقا المعهد كان سبّ  ونشير إلى أنّ . متكاملة للتصرف في النفايات

فريق الرقابة  أنّ  حيث ولئن كان عمل اللجنة يعوزه بعض التوثيق. المؤسسات الصحية

أعمال  ي حين أنّ ف بمحتوى محضري جلسة كانا متوفرين في تقييم أعمال اللجنة اكتفى

 .نت عديد األنشطة والتدابير في اتجاه العناية بالصحة والسالمةتضمّ  اللجنة

 

المعهد يقوم حسب إمكانياته بالتدابير  لتصرف في النفايات فإنّ ل وبالنسبة

لمعهد أسطول من تجهيزات التعقيم الضرورية لنزع خطورة النفايات حيث يتوفر لدى ا

هذا المجال يبقى في حاجة إلى  أنّ  إالّ .موزعة على المخابر مع العناية بجانب التكوين 

 في إطارالخطط المتكاملة وذلك ال يقتصر على المعهد وإنما يتجاوزه إلى كامل القطاع 

إلى حد  االمعهد مضطر لك كان ذل برنامج وطني للتصرف في نفايات األنشطة الصحية

 .للمعالجة الكيميائية أو الحرارية لنزع أي خطورة على اإلنسان والمحيط اآلن

 

 المؤسسة هو المعهد فإنّ  الحماية من العالي المستوى ذات القاعة يخص ما في اأمّ 

 المعايير لتطور نظرا هأنّ  إالّ  1999 سنة منذ 3 ب المواصفات بهذه بمخبر المجهزة دةيالوح

 لرفع أشغال محل حالياً  وهو + 2 ب          صنف من حالياً  يعتبر إهمال بسبب وليس

 السالمة مقومات دعم على المعهد سيعمل العموم وفي .3 ب لمواصفاتا طبق معاييره

 .الهام المجال هذا في والمبرمجة الجارية المشاريع في التسريع وسيتم

 

III- التصرف اإلداري  
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األقسام كانت بمقتضى قرارات راجعة لوزارة ألحد رؤساء  الوضعية اإلدارية إنّ 

الصحة التي استجاب لها المعهد إالّ أّن إدارة المعهد قد حرصت على تكليف إطار علمي 

تالفت مسالة الجمع الفعلي بين المهام التي أشار  هذاباإلشراف على فريق ونشاط المخبر وب

 .إليها فريق الرقابة

قبولهم بالمعهد يتم بعد أن يتقدم الباحث بطلب  ق بالباحثين الشركاء فإنفيما يتعلّ و

وبعد أخذ رأي المجلس ورئيس المخبر المعني بالمعهد تضمن موافقة المؤسسة األصلية ي

رة من الموارد واإلمكانيات المتوفّ  االستفادةوذلك بهدف مساعدة الباحثين على  .العلمي

ث الشريك يقوم بمهامه كاملة الباح أنّ  متاحة بالمؤسسات األصلية، علىالبالمعهد وغير 

 .بينهم وبين المعهد اتفاقياتوسيسعى المعهد في الفترة المقبلة إلى إبرام . األصلية بالجامعة

 

فيما يخص تسمية أستاذ جامعي بكلية الطب ملحق لدى وزارة الصحة كرئيس و

ي توال والتراتيب الجاري بها العملذلك قد تم بمقتضى قرار وزير الصحة  مخبر بحث فإنّ 

خول لمن له رتبة أستاذ تعليم عالي التسمية في خطة رئيس مخبر بحث بمؤسسة عمومية ت

 .تسمية المعني باألمر تعتبر سليمة من الناحية القانونية إنّ لك فذلللصحة ، 

 

رؤساء مخابر  02تمت تسمية عدد فقد  ،أّما بالنسبة المتيازات رؤساء المخابر

 644األمر عدد حسب المسندة لكاهية مدير إدارة مركزية  باالمتيازاتبحث وتم تمتيعهما 

، أما فيما يتعلق ببقية رؤساء المخابر، والذين تمت تسميتهم المشار إليه بالتقرير 2009لسنة 

، فإن مصالح المعهد سوف 1997ماي  19المؤرخ في  1997لسنة  939بمقتضى األمر عدد 

 .تهماشراف على تسوية وضعيتعمل في القريب العاجل وبالتنسيق مع سلطة اإل

 

كان  2007في سنة  وقبل تسميته بهذه المسؤولية وفي خصوص تأجير المدير العام

ثر تسميته بإدارة المعهد إوعلى  .يتقاضى مرتب أستاذ في الطب ورئيس قسم مخبر بالمعهد

على  للحفاظوإن كان القانون يخول المنحة التعويضية  .صدرت أوامر متتالية لتحديد تأجيره

ن أي منحة تعويضية ثم صدرت أوامر األمر األول لم يتضمّ  مستوى التأجير األصلي فإنّ 

وقد تم رفع  .أخرى بمنحة تعويضية بعيدة على أن تغطي النقص الكبير الحاصل في األجر
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هذا التضارب الواضح في نظام التأجير إلى وزارة اإلشراف وكذلك إعالمها باستمرارية 

وهو ما جعل أجر المدير (مر لنفس أجره األصلي مع حذف منح اإلنتاج تقاضي المعني باأل

مع  )العام يتدحرج إلى المركز العاشر أن ذاك من بين أجور اإلطارات العلمية بالمؤسسة

 .أجور أعوان المعهد خاضعة لمراقبة مصالح وزارة الصحة ومراقبة المصاريف العلم أنّ 

  .2010واستمر تبادل المراسالت إلى سنة 

 

بين وزارة اإلشراف ورئاسة الحكومة استقرت  2014خالل سنة ثر التنسيق إوعلى 

 30وليتدرج ترتيبه حاليا إلى المركز  د 1000المنحة التعويضية ليكون الفارق السلبي لألجر 

األساتذة في الطب وخلف كل األساتذة المحاضرين  من بين اإلطارات العلمية أي أقل من كلّ 

 استشفائيعناصر تأجير أستاذ  وبالنسبة لمنحة السكن تجدر اإلشارة إلى أنّ . في الطب

. ال تتضمن منحة السكن 2014 إلى سنة 2008 سنة من باألمرالتي تقاضاها المعني  جامعي

 إدارةاليا التنسيق بين ويجري ح .تخصم منحة السكن األخيرومنذ قرار رئيس الحكومة 

 .لة بتطبيق القانون الجاري به العملأالمعهد ووزارة الصحة للعمل على حل المس

 

تجدر اإلشارة إلى أّن  وبالنسبة لموضوع انتداب البيولوجيين والمتعاقدين،

السلك العلمي لمعهد (يخضعون في انتدابهم وترقيتهم إلى نظام أساسي خاص  نالبيولوجيي

وأّن فتح الخطط يكون بقرار مشترك من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث  )باستور

أّما بالنسبة  .وتتألف لجنة المناظرة من أعضاء منتخبين ومعينين بقرارات مشتركة .العلمي

لإلعالم فإّن قرار فتح الترشحات ينشر بموقع الواب وصفحات التواصل الخاصة بالمعهد 

كما يتم تعليق المقاييس التي تحّددها لجنة المناظرة قبل النظر في  .إلى جانب تعليقه بالمعهد

وإّن ضعف عدد المترشحين في بعض الخطط يعود إلى طبيعة االختصاصات  .الملفات

وإّن الملفات اإلدارية للمترشحين للمناظرة  .والخطط والتي تتسم أحيانا بندرة المترشحين

تي تتأّكد من شمولية الملفات وبالفعل فإّنه ال يتم ترد على مصالح إدارة الموارد البشرية ال

تشريك مراقب الدولة في هذه العملية اإلدارية باألساس وتسجل جميع الملفات الواردة على 

 .المعهد حسب تاريخ اإليداع بدفتر مفتوح تحت مسؤولية رئيس لجنة المناظرة
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فإن  ،جالممولة من الخار في خصوص التعاقد على حساب مشاريع البحثو

الترشحات تقترح من طرف رؤساء المشاريع وقد تكّونت لجنة خاصة صلب وزارة الصحة 

تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية وعن وزارة التعليم العالي والبحث 

. للمصادقة على االنتدابات وضبط األجور حسب سلم األجور للوظيفة العمومية العلمي

بعض األعوان كانوا قد قضوا فترات تربص خالل سنوات دراستهم أو تابعوا  وبالفعل فإنّ 

مراحل تكوينهم بالمعهد كطلبة وأحيانا تكون ملفاتهم مصحوبة بدعم من طرف اإلطارات 

العلمية وذلك لتوفير المقومات والشروط المرتبطة بالمهمة المطلوبة والكفاءة لتنفيذ تقنية 

 .معينة

 

فنؤّكد على أّن المعهد كان سباقا في التفكير في  ت اإلعالميةتطوير التطبيقاأّما 

حوسبة التصرف في التحاليل من تسجيل ونتائج وفوترة إالّ أّن التجربة األولى الراجعة إلى 

. باإليفاء بكّل طلبات المخابرقد تم التخلي عنها نتيجة إخالل الشركة المتعاقدة  2001سنة 

د وقد تم تحسينها .أ 30بمبلغ  2010سنة  ذقيد االستعمال من" بروالب"وإّن المنظومة الحالية 

وسيتم تعميمها على جميع المخابر مهما . فقط وهي تفي حاليا بجل الحاجيات د 7500بمبلغ 

  .2016كانت خصوصياتها بداية سنة 

والمتعلقة بمشروع بتمويل أجنبي  د 118332أّما االقتناءات المشار إليها بمبلغ 

خاصة لفائدة إدارة رعاية الصحة األساسية بمشاركة المعهد ويتم التصرف في ميزانية 

كور يتضمن استثمارات تتمثل في حواسيب ثم ذالمشروع على مستوى المعهد وإّن المبلغ الم

ويتم . الصحة األساسيةتهيئة قاعة للخوادم اإلعالمية ثم تجهيز تلك القاعة لفائدة إدارة رعاية 

إنجاز مراحل الشراءات من طرف مصالح إدارة رعاية الصحة األساسية وفق التراتيب 

الجاري بها العمل ويرسل ملف الخالص إلى المعهد مؤشرا من قبل مديرة إدارة رعاية 

 .المشروع والميزانية الخاصة به ذالصحة األساسية النجاز الخالص وفق برنامج تنفي

 

باعتبار انخراط معهد باستور في مشاريع كبرى و ألسطول السياراتوبالنسبة  

ويتم وضع  .يتضمن بعضها اقتناء سيارات الستعمالها للبحوث الميدانية ،بتمويالت أجنبية

وفقا  مة الفريق المشرف على البحث وتستعملذتلك السيارات بصفة أولوية على 
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بمأمورية ويتم استعمالها  وبأذونصرف اإلدارة لبروتوكوالت علمية معينة منضوية تحت ت

 .كلما كانت شاغرة أخرىفي مشاريع 

 

كما أشار إليه  بصفة منتظمة ومتواصلة، ويمكن أن يتم استعمال تلك السيارات

  .من قبل فريق البحث ،التقرير

 

ألغراض شخصية،  استعمالهافي  المرخص مصلحةات السيارأّما في خصوص 

المالي،  واالستقالليتمتع بالشخصية القانونية  هنونية لمعهد باستور فإنونظرا للطبيعة القا

عرض مسألة إسناد السيارات اإلدارية على أنظار مجلس اإلدارة، ب اكتفى المعهدوبالتالي 

ويتعهد المعهد بترشيد التصرف في . تمت صياغة قرارات إسناد معللة لجميع المستفيدينو

 .استهالك الوقود والمسافات المقطوعة استعمال السيارات وطرق متابعة

 

معهد باستور  نا نجدد التأكيد على أنّ وفي ختام  اإلجابة على التقرير النهائي فإنّ 

مؤسسة ثبت  تميزها في مجال البحث العلمي والبيوتكنولوجيا في الصحة على مستوى 

وفي العموم برهن المعهد على حسن التصرف المالي وشفافية . إفريقيا والشرق األوسط

وإضافًة لدور المعهد في تحسين الوضع الصحي بالبالد . اإلجراءات وتوازن ميزانيته

ه يساهم في النمو االقتصادي واالجتماعي بفضل مساهمته كشريك نّ ولبعض الشرائح، فإ

 .رئيسي بالقطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت وكمستقطب للمشاريع في إطار تلك المؤسسة

هذا إلى جانب تصدير تكنولوجي على غرار  المشاريع الجارية مع اندونيسيا وكوريا 

حسين مردودية األنشطة أخذاً بعين وسيعمل المعهد على دعم منزلته وعلى ت. الجنوبية

 .االعتبار التوصيات الواردة بتقارير دائرة المحاسبات
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  املرض ع�� ـلّتأم�ن اـوط�ي اـّصندوق  

 

 71بمقت�ىى القانون عدد ) �� ما ي�� الصندوق (أحدث الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض 
واملتعلق بإحداث نظام للتأم�ن ع�� املرض وهو مؤسسة عمومية  2004أوت  2املؤرخ ��  2004لسنة 

1TP0Fمنشأة عمومّية صّنفتال تكت�ىي صبغة إدار�ة 

(1)
P1T  وتم . فة بالشؤون اجتماعيةوزارة امل�لّ التحت إشراف

                    املؤرخ �� 2005لسنة  321وطرق �سي��ه بمقت�ىى امر عدد  واملا�� اداري  هعبط تنظيم

  .2005فيفري  16

 

تّم إحداث هذا الصندوق تجسيما إلصالح نظام التأم�ن ع�� املرض الذي تّم إقراره منذ  وقد
19961TP1F

(2)
P1T  قصد تحس�ن املنافع  املوجودةوالذي ��دف أساسا إ�� التقر�ب ب�ن أنظمة التأم�ن ع�� املرض

 .العالج �لفة �� والتحّكماملنخرط�ن وذو��م  إ��املسداة 

 

ف الصندوق بإدارة نظام التأم�ن ع�� املرض وانظمة القانونية �ج�� اعرار لّ �ُ  لذلك، تبعاو 
إسناد منح املرض  جانب إ��الناتجة عن حوادث الشغل وامراض املهنية بالقطاع�ن العمومي وا�خاص 

خدماته �� إطار ثالث  مختلفالّصندوق  ويسدي .لها أنظمة الضمان اجتما��والوعع ال�ي تخوّ 
 إ�� افةالجّية و�� منظومة اس��جاع املصار�ف واملنظومة ا�خاّصة واملنظومة العمومّية إعمنظومات ع

 . املوافقة املسبقة آللّية وفقا مش��كة �حّية خدمات إسداء

 

عدد امللفات  و�لغ 2013سنة  �� امليون 6,940املنتفع�ن بخدمات الّصندوق  عدد وناهز
مليون ملّف فيما ارتفع عدد مسدي ا�خدمات  16,526 السنة نفس خاللاملودعة بمراكزه ا�جهو�ة 

إطارا  219م��م  2013عونا �� مو�� سنة  2.649و�لغ عدد أعوانه . ألفا 12,997املتعاقدين معه إ�� 
 .طبيا وشبه ط�ي

 

 الشغل حوادث ونظام املرض ع�� التأم�ن اش��ا�ات من أساسا الصندوق  موارد وتتأّ�ى

اقتطاعها من أجورهم لفائدة  يتّم  وال�ي اجتماعي�ن املضمون�ن عل املستوجبة املهنية وامراض
والصندوق الوط�ي للتقاعد وا�حيطة اجتماعية، وقد بلغت  اجتما�� للضمانالوط�ي  الصندوق 

 . 2013د �� سنة .م 1,598التحو�الت إ�� الصندوق ��ذا العنوان 

 

. د.م 37,578 بلغتصافية  إيجابّية محاسبيةنتيجة  2013ل الصندوق �� سنة �ّج و 

   الشغل وامراض  ـــــــوادثفنية �عنوان نظام التأم�ن ع�� املرض وحال وايرادات اعباء وارتفعت

                                                           
(1)

تكت�ىي صبغة إدار�ة وال�ي �عت�� واملتعلق بضبط قائمة املؤسسات العمومية ال�ي ال  2004سبتم��  27املؤرخ ��  2004لسنة  2265عدد بمقت�ىى امر  
 .منشآت عمومية كما تم تنقيحه الحقا

(2)
  .1996فيفري  16بمقت�ىى املجلس الوزاري املضّيق املنعقد ��  
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 بلغتصافية  إيجابّيةفنّية  نتيجة أفرز  مّماد .م 2.050,859د و.م 1.802,790 إ�� التوا�� ع�� املهنية

1TP2Fد.م 100,551

(1)
P1T خالل السنة املذ�ورة . 

 

1TP3Fاجتما�� الّضمان منظومة �� النظر مواصلة إطار ��و

(2)
P1T، القيامدائرة املحاسبات  توّلت 

إ��  املهّمة هذه و��دف ،وم�اتب محّلية تا�عة له للصندوق  املركزّ�ة املصا�ح شملتة ميدانّية ة رقابيّ مهّم ب
 2013-2009 لف��ةا خاّصةغّطت  وقد. �� التصّرف �� نظام التأم�ن ع�� املرض هد من مدى توفقالتأّك 

20141TP4Fجوان  إ���� �عض ا�حاالت  وامتدت

(3)
P1T .قت ع�� مالحظات �علّ  الوقوف من املهّمة نتائ  ومّكنت

 املش��كةععدد من ا�خدمات و �� املنظومات العالجّية  التصّرف�و نظام التأم�ن ع�� املرض  إدارةب
أنظمة حوادث الشغل وامراض  �شمل لم الرقابّية اعمال وأّن ا�خاععة للموافقة املسبقة علما 

القيام بز�ارت�ن ميدانّيت�ن  تطّلبتوتجدر اشارة إ�� أّن اعمال الّرقابّية . املهنّية واملنافع النقدّية
الّضمان اجتما�� ب�ّل من العمران وصفاقس الّتا�عت�ن للّصندوق الوط�ي للّضمان اجتما��  مل�ّح�ي

 .ا�خصوصّية دو�ةا  ملخزون جرد وإجراء��دف معاينة 

 

                                                           
(1)

.�عد طرح املّدخرات ع�� حسابات املنخرط�ن 
 

 
(2)

 .اجتما�� للضمان الوط�ي الصندوق  ع�� رقابّية بمهّمة القيام 2012 سنة �� املحاسبات دائرة توّلت 
(3)

.حسب املعطيات املتوفرة �� قواعد البيانات 
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 املالحظاتأبرز 

 

  إدارة نظام اـتأم�ن ع�� املرض -

 

التطّور املأمول �� مستوى نظام التأم�ن ع�� املرض  لم ��ّجلخالفا للتوّقعات اّولّية 
%  104امراض الثقيلة أو املزمنة بنسبة مصار�ف ارتفاع إ�� ذلك خاّصة و�رجع  .نتائجه الفنية

%  141 بنسبة ا�خاص القطاع �� ال�حّية ا�خدمات �لفة وارتفاع % 145وادو�ة ا�خصوصية بنسبة 

ولم %.  46مقابل ارتفاع مصار�ف الّتداوي لدى القطاع العمومي �� حدود  2012-2008 الف��ة خالل
د لدى صندو�� الضمان اجتما�� .م 1.720,370يتوّصل الصندوق إ�� استخالص مساهمات بمبلغ 

اعتماد حلول ترا�� خصوصّية انظمة وملعا�جة هذه الوععية يتعّ�ن . 2013-2005خالل الف��ة 
إ�� مبدإ التضامن ب�ن فر�� التأم�ن ع�� املرض وحوادث  حصرّ�ة بصفة اءالتجاملعنية عوعا عن 

 .الشغل وامراض املهنّية الذي مّكن من التحّكم جزئيا �� التوازن املا�ّ� ا�جم�� للصندوق 

 

النصوص القانونّية آللّيات املتا�عة والتقييم، فإّن تفعيل ال�جان  أول��ا ال�ي اهّمية ورغم
تدخالت غ�� مشروعة ل�جنة استشار�ة لتطبيق أنظمة الضمان  �ان محدودا مقابلاملحدثة للغرض 

فضال عن إقرارها  2013-2011د خالل الف��ة .م 1,580اجتما�� ع�� مستوى وزارة اشراف بمبلغ 
 من الصندوق  يتمّكن لم ذلك، إ�� و�اإلعافة. منتفعا 2.147افتتاح ا�حّق �� العالج استننائّيا لفائدة 

 كما بقي دور . التجاوزات من وا�حد اخالالت لرصد اس��اتيجية وعع ومن شاملة قيادة لوحة إرساء

املجلس الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض محدودا مّما لم يمّكن من إدخال التعديالت الضرورّ�ة ع�� نظام 
 .التأم�ن ع�� املرض

 

مختلف ال�جالّت و�تطّلب حسن التصّرف �� نظام التأم�ن ع�� املرض إح�ام مسك 
غ�� أّن  ،املرجعّية خاّصة م��ا املتعّلقة باملضمون�ن اجتماعي�ن ومسديي ا�خدمات ال�حّية وادو�ة

إعداد وتحي�ن هذه ال�جّالت �ش�وان جملة من النقائص مّما أّدى إ�� عدم شمولّية و�حة قاعدة 
وتّم الوقوف ع�� حاالت ��جيل مزدوج لبعض العمليات والتكّفل بمصار�ف عالج لفائدة . بيانا��ا

حة ألعوان الصندوق املمنو  استنناءاتعدم تأط�� د، كما لوحظ .م 3,277منتفع�ن متوف�ن بمبلغ ناهز 
و�ّجلت . لتحي�ن بيانات اجور وعدم توّفر ملفات انخراط شاملة ومحّينة ملسديي ا�خدمات ال�حّية

أيضا مراجعة قائمة ادو�ة املتكّفل ��ا دون استصدار قرار وزاري �� الغرض إ�� جانب خالص أدو�ة 
ع�� املرض مّما ترّتب عنه التكّفل رخصة ترو�  أو غ�� مدرجة عمن نظام التأم�ن  غ�� متحّصلة ع��

 .مصار�ف دون وجه حّق ب
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 :اـتصّرف �� املنظومات اـعالجّية  -

 

 منظومة اس��جاع املصار�ف  -

 

�ّجل تجاوز للتعر�فات التعاقدية مّما أّدى إ�� انتفاع أطباء املمارسة ا�حرة بمداخيل غ�� 
خالص بطاقات  2013كما تّم �� سنة . 2014جوان -2011د خالل الف��ة .م 34,89مستحّقة قدرها 

 د والتكفل بمصار�ف أدو�ة تجاوز .أ 485اس��جاع مصار�ف خارج آجال ايداع املقررة بمبلغ ناهز 
تم �� نفس السنة ��جيل تجاوز آلجال ا�خالص املقّررة و .  د.أ 282أيام بمبلغ  10تار�خ �سلمها أجل 

 .د .م 75يوما ما قدره  14حيث بلغت املصار�ف املتكفل ��ا خارج أجل 

 

من %  80كما تم الوقوف ع�� إخالالت تحد من نجاعة عملية املراقبة الطبية حيث تب�ن أّن 
لم تخضع  2013د �� سنة .م 59,417ملصار�ف وال�ي ارتفع مبلغها ا�جم�� إ�� بطاقات اس��جاع ا

و�عود هذه الوععية إ�� عدم اح��ام القواعد املقررة لعملية املراقبة الطبية حيث  . للمراقبة الطبية
 2014جوان -2011د خالل الف��ة .م 7,454تّمت تصفية عدد من بطاقات اس��جاع املصار�ف بمبلغ 

كما يتم خالص بطاقات اس��جاع . د 140عها للرأي الط�ي رغم تجاوز مبلغ الواحدة م��ا دون إخضا
و�� نفس السياق،لم �عمل . دينارا دون مراقبة 70ال�ي تتضّمن الواحدة م��ا أدو�ة ب�لفة تفوق 

 الصندوق ع�� إخضاع بطاقات اس��جاع املتعلقة بفحوصات متقار�ة �� الزمن إ�� الرأي الط�ي حيث
�ان  2014جو�لية 16-د خالل الف��ة جانفي.أ 109,150بطاقة بقيمة جملية قدرها  1.586تم خالص 

وا�عكس جمع �عض أعوان الصندوق ملهام متنافرة سلبا ع�� نجاعة . من املفروض إسداسها مجانا
املراقبة الطبية حيث تم ��جيل حاالت جمع ب�ن مهم�ي طبيب مباشر وطبيب مراقب كما تم ��جيل 

بطاقة اس��جاع بقيمة  1109مباشرا بالصندوق باملراقبة الطبية الذاتية ملا عدده  اطبيب 83قيام 
 . د.أ 88,692

 

ومن جهة أخرى، مّكن النظر �� التصرف �� منظومة اس��جاع املصار�ف من الوقوف ع�� 
فائدة مضمو�ي حاالت التكفل بمصار�ف عالج ع�� خالف الصيغ القانونية م��ا التكّفل دون وجه حّق ل

كما تّم التكّفل بدون . 2014جوان -2011د خالل الف��ة .م 23,1املنظومة العالجية ا�خاصة بمبلغ ناهز 
وجه حق بمصار�ف أدو�ة عالج أمراض ثقيلة ومزمنة لفائدة مضمو�ي املنظومة العمومية دون القيام  

من املصار�ف املتكّفل ��ا �عنوان اتفاقيات السنو�ة مع الهيا�ل ال�حية العمومية بمبلغ  بطرحها
 . 2014جوان -2007د خالل الف��ة .م 101,773

 املنظومة اـعالجّية ا�خاصة   -
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ترّتب عن قبول الّصندوق قيام أطباء اختصاص بممارسة الدور املو�ول إ�� أطّباء العائلة 
إجراءات رقابية إدار�ة وطبية للتثبت �� ا�حاالت ال�ي يتم ف��ا توجيه املر�ض من قبل وعن عدم وعع 

وساهم عدم وعع دليل . د.أ 259,751تحّمله ل�لفة إعافّية بمبلغ طبيب العائلة إ�� طبيب عام آخر، 
استننائّية إجراءات يوّحد أساليب التعّهد بالفوات�� ومراقب��ا واذن بخالصها و�ؤّطر حاالت املصادقة 

تصفية فوات�� عالج ع�� أساس سند غ�� نافذ أو ع�� أساس قرار  فقد تّم  .اخالالت امل�ّجلة �عّدد�� 
كما �ّجلت أخطاء أخرى تتعّلق ��و�ة املضمون�ن اجتماعي�ن . تكفل بمرض مزمن منتىي الّصلوحية

كما ترّتب عن ععف إجراءات . صوتوار�خ العالج بالرغم من �و��ا �ش�ل موجبات إدارّ�ة لرفض ا�خال 
املراقبة الطبّية، تحميل الّصندوق مصار�ف دون موجب ع�� غرار ا�خالص املزدوج لسعمال الطبّية 

وفاق حجم النفقات ��ذا العنوان           . والبيولوجّية وادو�ة وخالص العيادات الّذاتية لفائدة اطّباء
 . 2013-2009د خالل الف��ة .م 80

 

وترّتب عن عدم تجسيم العديد من املشاريع، سواء م��ا املّضمنة باإلطار التعاقدي مع 
مسديي ا�خدمات ال�حّية أو تلك املّتصلة بنظام معلومات الّصندوق، عدم فاعلّية اجراءات ال�ي تّم 
اعتمادها �� خصوص ترشيد مصار�ف العالج وإجراءات متا�عة السقف وخالص مبالغ تجاوزته، ع�� 

 .أو املراسالت املوّجة للمضمون�ن وألطّباء العائلة" القائمة الّسوداء لسطّباء"غرار تلك املتعّلقة باستغالل 

ارتفاع املتواصل ألعباء العيادات غ�� املشفوعة بوصفات طبّية وللمبالغ ال�ي تجاوزت  و�ضاف إ�� ذلك
تدعت هذه الوععّية اّتخاذ �عديالت وقد اس. 2014د �� موّ�� جوان .م 143سقف العالج وال�ي فاقت 

 .محاسبّية �عنوان املستحّقات املهّددة بالّتقادم أّثرت جوهرّ�ا ع�� الوععية املالّية للّصندوق 

 

وتو�ىي دائرة املحاسبات باعتماد دليل إجراءات للتصّرف �� املنظومة ا�خاّصة ومعا�جة 
ر التعاقدي ودعم نجاعة املراقبة الطبّية واعتماد �غرات التطبيقات املعلوماتية والّسهر ع�� اح��ام اطا

أساليب ناجعة �� متا�عة واستخالص مبالغ تجاوزت سقف العالج وت��ير وتنقية ارصدة املدينة 
 .باعتبار ما يمكن أن تخفيه من تجاوزات أو عمليات غ�� مشروعة

 

 املنظومة اـعمومية  -

 

خالفا للتوجهات اولية إلصالح نظام التأم�ن ع�� املرض، لم يتوّفق الّصندوق ووزارة 
ال�ّحة �� إرساء نظام الفوترة حسب ال�لفة ا�حقيقية لسعمال الطبّية وتواصل العمل بمبالغ جزافية 

ملؤّسسات فقد �ّجلت �عض ا. مّما لم يمّكن من ترشيد توزيع املوارد املالّية ب�ن املؤّسسات ال�حّية
فواعل �عنوان اس��الك السقف املخّصص لها �� ح�ن تراكمت الفوات�� غ�� ا�خالصة بالنسبة لبعض 

كما واصل الصندوق تحّمل �لفة استغالل ا�خاّصة بم�ّحات الّضمان اجتما�� . املؤّسسات اخرى 
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حيث فاقت اعباء ��ذا  �� غياب إطار قانو�ي ينّظمها ومعطيات حول ال�لفة ا�حقيقية ملصار�ف العالج
 .2013-2007د خالل الف��ة .م 397العنوان 

 

ونتيجة لضعف إجراءات الّرقابة، تحّمل الّصندوق أعباء مضاعفة دون موجب �عنوان 
مصار�ف عالج ع�� مستوى نفس املؤّسسة ال�حّية أو منجزة �� القطاع�ن العمومي وا�خاّص وكذلك 

د خالل الف��ة            .م 5ق�ىى املسموح به طبيا بمبلغ ناهز نفقات أعمال أخرى تجاوزت ا�حّد ا
2009-2013 . 

 

و�� غياب قائمة �� اعمال استشفائية املّتصلة �عالج امراض الّثقيلة واملزمنة، تحّمل 
 الصندوق مصار�ف �عنوان معلوم �عدي�� يتعّلق بأعمال ال صلة لها باألمراض املذ�ورة بمبلغ فاق          

كما واصل تحّمل ال�لفة ال�املة لعالج املعوق�ن بالهيا�ل ال�حية . 2013-2007د خالل الف��ة .م 4
د �� غياب إجراءات رقابّية فعالة تمّكن من التثبت من مشروعّية استعمال .م 80العمومية بمبلغ فاق 

 .بطاقة اعاقة

 

وتو�ىي الّدائرة بإرساء نظام الفوترة حسب ال�لفة ا�حقيقّية بالتنسيق مع وزارة ال�ّحة 
وعبط قاعدة بيانات موّحدة �حام�� بطاقات اعاقة و�عميمه ع�� �اّفة الهيا�ل ال�حّية العمومية 

طر تحّمل باالش��اك مع وزارة الّشؤون اجتماعّية وتدعيم إجراءات املراقبة الطبية بما يحّد من مخا
 .مصار�ف دون موجب

 

 ا�خدمات ا�خاضعة ـلموافقة املسبقة  -

 

التكفل باألمراض الثقيلة واملزمنة، جملة من النقائص حيث تو�� الصندوق إسناد  �ّجل
دون مراقبة طبية كما قام خالل الف��ة                      2014جوان -2011قرارا تكفل خالل الف��ة  11.452

ها د دون إخضاع.م 49,7بطاقة اس��جاع أمراض ثقيلة ومزمنة بمبلغ  466.311بخالص  2011-2012
مطلب تكّفل �� الف��ة  199.453وتوّ�� عدد من اعوان ادار��ن املصادقة الطبية ع�� . للرأي الط�ي

بالنسبة ملا   2014-2011وا�جمع ب�ن مختلف مراحل عملّية التكفل خالل الف��ة  2014جوان -2011
 . ملّفا 190.543عدده 

 

أّما فيما يتعلق باالنتفاع با�حقوق املكتسبة، فقد تواصل انتفاع منظوري الصندوق الوط�ي 
للتقاعد وا�حيطة اجتماعية بالتكفل باألمراض طو�لة املدى رغم انقضاء الف��ة انتقالية املحددة 

د .م 150نفقات بلغت  2014وقد تحمل الصندوق ��ذا العنوان إ�� غاية مو�� جوان . �سنة واحدة
 84.665كما تم ّدون وجه حق منح إم�انية التمتع با�حقوق املكتسبة لفائدة . مضمون  77.000لفائدة 

و�اإلعافة إ�� ذلك، تمّتع دون . منخرطا ظهرت أمراعهم بتار�خ الحق لدخول هذا النظام ح�� التنفيذ
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ئد��م مبالغ بلغت منخرطا باملنظومة ا�خاّصة بامتياز ا�حقوق املكتسبة صرفت لفا 1.134وجه حق 
 .د .م 1,1جمل��ا 

 

�عاقدي �� هذا الشأن  أّما بالنسبة إ�� التكفل باألدو�ة ا�خصوصية فلم �ساعد غياب إطار
ونت  عن هذه الوععية عدم قيام الصندوق بمتا�عة اس��الك . ع�� إح�ام التصرّف �� هذه ادو�ة

ة كمّيات ادو�ة املقتناة بالكمّيات املضّمنة وقيامه بخالص �لفة ادو�ة ا�خصوصّية �� غياب ملقار�
 . بقرارات التكّفل
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I- إدارة نظام اـتأم�ن ع�� املرض  

 

�� وزارة ال�حة  أساسا تتمّ�� إدارة نظام التأم�ن ع�� املرض بتعدد اطراف املعنية ��ا تتمّثل
وصندو�� الضمان اجتما�� ومختلف الهيا�ل استشفائية العمومية إ�� جانب مختلف الهيا�ل 

وأفضت أعمال الرقابة إ�� وجود مالحظات �عّلقت بمتا�عة وتقييم . املمثلة ملسديي ا�خدمات ال�حية
 .  سداةهذا النظام و�التصّرف �� �جّالته املرجعية ال�ي تمّثل أسس ا�خدمات امل

 

 متا�عة وتقييم نظام اـتأم�ن ع�� املرض - أ

 

 . والتقييم املتا�عة و�آلّياتاملالّية  بتوازناته تّتصل إخالالتعدة  املرض ع�� التأم�ن نظام�ش�و 
 

 نظام اـتأم�ن ع�� املرضاـتوازن املا�� ـ -1

 

مركز البحوث والدراسات اجتماعية  تو��ّ  املرض، ع�� للتأم�ن ا�جديد النظام إرساء إطار ��
1TP5Fإنجاز دراسة أّولّية الستشراف التوازنات املالية لهذا النظام

(1)
P1T،  امل�جلة من قبل  ّيةائ  الفنالنتإّال أّن

 املرض ع�� التأم�ننظام  ق�ان من املتوقع أن يحّق  فقد. استشرافها تّم  ال�ي تلكالصندوق �انت دون 
ابية باعتبار الز�ادة �� املساهمات والتوجه نحو ترشيد النفقات فوائض إيج 2009بداية من سنة 

التعديالت  باعتبار  2012 سنة ��د .م 22,592 ليبلغما ف�ئ يتفاقم  النظام هذا�جز  أّن  غ��ال�حية، 
20141TP6F سنة ��املحاسبّية ال�ي تّم إدراجها 

(2)
P1T التقديرات وفقد .م 202يناهز  متوّقعفائض  مقابل��  وذلك 

 . اّولّية

 

ارتفاع اعباء الفنية بنسق أك�� من ايرادات  ع�� عالوة القاعدي، النظام �جز و�فّسر
1TP7Fبضعف �سبة املساهمات ال�ي تم إقرارها ،الفنية

(3)
P1T ��  ال و  .للمتقاعدين % 4للنشيط�ن و % 6,75حدود

 املا�� توازن لا بتحقيق، 2002سنة  ��للدراسة ال�ي تم إعدادها �� الغرض  وفقا النسبة، هذه �سمح

 2013 سنة �� املرض ع�� التأم�ن نظام حّقق ول�ن. % 8,75 عن تقّل  ال�سبة  اعتماد يتطّلب الذي للنظام
 . د.م 232 مستوى  �� املحّددةهذا الفائض يبقى دون التقديرات اّولّية  فإّن د .م 49,096فائضا بقيمة 

 

                                                           
(1)

 التأم�ن نظام ترك�� قبل املحتملة املالّية التوّقعات ومعرفة املساهمات �سبة تحديد قصد اكتوارّ�ة دراسة إعداد اجتماعّية والّدراسات البحوث مركز توّ��  

 .2002 سنة �� أخرى  دراسة بدورهما أنجزا الذين اجتما�� الضمان مجال �� خب��ين ع�� للمصادقة الدراسة هذه إحالة تّمت وقد املرض ع��
(2)

 .2012 لسنة املحاسبية التعديالت إدراج قبلد .م 55,621 النظام �جز بلغ 
 .واملتعلق بإحداث نظام للتأم�ن ع�� املرض 2004أوت  2املؤرخ ��  2004لسنة  71من القانون عدد  15الفصل  (3)
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و���ز ذلك من خالل  النظام هذاإ�� �عميق �جز  السلبية الفّنيةأّدى تراكم النتائ   وقد
1TP8Fالسلبية احتياطيات

(1)
P1T  تحقيقح�ن أّنه �ان من املتوّقع  �� 2013د �� موّ�� .م 492,673ال�ي بلغت 

 .د �� موّ�� الّسنة املذ�ورة.م 559فائض قدره 

 

الفائض امل�جل ع��  فضلب خاّصة�غطية ال�جز الف�ي لنظام التأم�ن ع�� املرض  وتّمت
  إ�� 2008سنة  ��د .م 89,355مستوى نظام حوادث الشغل وامراض املهنية الذي تطّور من 

     من مّرت إيجابّية محاسبية نتائ  ��جيلمّما مّكن الصندوق من  2013سنة  ��د .م 153,520

 .2013 سنة ��د .م 37,578إ��  2008 سنة ��د .م 47,225

 

 2013 سنة �� أّيام 4إ�� مستوى  لتصل % 60السيولة ل�خدمات بحوا��  �غطية مّدة وتراجعت

مستحقاته من  �املالصندوق ع��  حصول  وعدم�لفة ا�خدمات الشهرّ�ة  ارتفاعنتيجة  وذلك
 خالللضمان اجتما�� ا �د لدى صندو�.م 1.720,370 م��ا استخالصه يتم لم ما بلغ حيث ساهماتامل

قّدر فر�ق الرقابة الفوائد املالّية ال�ي �ان من املمكن تحصيلها �عنوان املساهمات و  .2013-2005الف��ة 
1TP.م 86,018غ�� املستخلصة بــــحوا�� 

 (1)
P1T  ��2013�� مو . 

 

 مصار�ف بارتفاع 2012غاية سنة  إ��تطور �جز النظام املذ�ور  يفّسر  ،وع�� صعيد آخر

القطاع  �� ال�حّية ا�خدمات �لفة ارتفاعامراض الثقيلة أو املزمنة وادو�ة ا�خصوصية باإلعافة إ�� 
 .ا�خاص

 

حيث % 104صار�ف بنسبة املر حظ تطوّ لو  املزمنة، أو الثقيلة امراض خصوص ففي
 % 45لتستأثر بذلك بنسبة  2012سنة  ��د .م 699,659إ��  2008سنة  ��د .م 341,555ارتفعت من 

 % 11 يمّثلون املنتفع�ن املصاب�ن بأمراض ثقيلة أو مزمنة  وأّن  علمامن مجموع اعباء الفنية للنظام 

دو�ة غ�� املتوفرة ا تطورت املصار�ف اعافية �عنوان  كما .الصندوق  بخدمات املنتفع�ن مجموع من
 وأّن علما  ،2012سنة  ��د .م 39,8إ��  2008سنة  ��د .م 0,260بالهيا�ل ال�حية العمومية من 

�عنوان دعم  ال�حةد لفائدة وزارة .م 14الصندوق تحّمل عالوة ع�� ذلك مصار�ف جزافية بلغت 
 . م��انية أدو�ة امراض املزمنة والثقيلة

 

لهذه امراض �� ت�خم قيمة الوصفات الطبية  وطنية عالجية بروتو�والت غياب وساهم
 اطار،هذا  و��. أعباء الصندوق ��ذا العنوان ارتفاع و��باعتبار السلطة التقدير�ة للطبيب املعا�ج 

 امرع 24أمراض من مجموع  3سوى  �شمل لم 2012سنة  ��الصندوق إعداد بروتو�ول �عاقدي  توّ��

                                                           
(1)

 .املرض ع�� التأم�ن لنظام السنوّ�ة الفنّية النتائ  مجموع تمثل  
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الهيئة الوطنية لالعتماد �� املجال و  الصندوق  ب�ن�ام التنسيق إحب الّدائرةوتو�ىي . أو ثقيال مزمنا
1TP9Fالص��

(1)
P1T  بإعداد مرجعيات �جودة العالجات واملمارسات املهنية م�ّلفةباعتبارها. 

 

 2008سنة  ��د .م 115,010فقد تطّورت من  ،مصار�ف ادو�ة ا�خصوصيةب يتعّلق وفيما
من �لفة  %  50ل هذه املصار�ف تمثّ و . % 145أي بز�ادة تناهز  2012سنة  ��د .م 282,137 إ��

 . 2012سنة ��  املسبقة للموافقة ا�خاععةا�خدمات 

 

حيث مرت من %  141 بنسبةالقطاع ا�خاص  �� ال�حّيةصار�ف امل ارتفعت، أخرى  جهة ومن
%  46ر �� حدود مقابل �سبة تطوّ  2012سنة  ��د .م 707,183إ��  2008سنة  ��د .م 293,378

 558,547إ��  2008سنة  ��د .م 380,265من  ارتفعت وال�يالقطاع العمومي  لدى الّتداوي  ملصار�ف
�غي��  وإ��رجع ذلك باألساس إ�� النسق البطيء لتأهيل القطاع الص�� العمومي �و . 2012سنة  ��د .م

 . �� السلوك اس��ال�ي الص�� للمضمون�ن اجتماعي�ن املتجه�ن تدر�جيا نحو القطاع ا�خاص

 

ا�عقاد املجلس الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض  بمناسبة ،الصندوق  ، ول�ن تو��ّ آخر صعيد وع��
غياب معطيات  تبّ�ن أّنه إالّ د .م 194 بمبلغ وذلك 2020استشراف �جز النظام �� أفق  2014 ماي�� 

 . اصالحات الالزمة �� الغرض اّتخاذ ع�� �ساعد أن شأ��ا منتفصيلية 

 

 بالصندوق توّلت إدارة الدراسات واحصائيات  املذ�ور،إ�� �عميق النظر �� ال�جز  وسعيا
1TP10Fالتأم�ن ع�� املرض حسب أنظمة انخراط لقطاع املتوّقع ال�جز تحليلالفر�ق الرقاعي  من طلبب

(2)
P1T .

 % 287�جز نظام اجراء �� القطاع غ�� الفال�� بحوا��  تفاقم إستشراف إ�� املنجزة الدراسة وأفضت

 . % 351 بنسبة�� القطاع العمومي  ال�جز �سق  �سارعإ��  باإلعافة 2020سنة  ��د .م 1.049,530 ليبلغ

 

 ��التحّكم جزئيا  منالشغل وامراض املهنّية  حوادث لنظام املالّية الفوائض مّكنت ول�ن

 خصوصّية ترا�� أخرى املا�ّ� ا�جم�� للصندوق، فإنه أصبح من الضروري اعتماد حلول  التوازن 
انظمة التكميلية بالتنسيق مع شر�ات التأم�ن بما يكفل تال��  تفعيلو انظمة املعنية وإح�ام إدار��ا 

 .لتأم�ن ع�� املرضا�� �لفة  والتحّكمازدواجية التغطية 

  

                                                           
(1)

 .2012سبتم��  6املؤرخ ��  2012لسنة  1709املحدثة باألمر عدد  
(2)

املؤشر تطور عدد النشيط�ن، تطور �سبة البطالة، تطور اجر اد�ى امليي املضمون، تطور (تّم اعتماد الفرعيات املتعلقة خاصة باإليرادات  
تطور ال�لفة ا�جملية ل�خدمات العالجية واستشفائية العمومية، تطور �لفة العالج بصفة عامة باعتبار ارتفاع عدد املنتفع�ن (و�األعباء ) الديموغرا��

 ).باملنافع املسداة من قبل الصندوق، تطور �لفة امراض الثقيلة واملزمنة باعتبار خاصة تطور عدد املتقاعدين
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 آـيات متا�عة وتقييم نظام اـتأم�ن ع�� املرض -2

 

 نظامأعمال الّرقابة من الوقوف ع�� مالحظات �عّلقت بالّ�جان املتدّخلة �� متا�عة  مّكنت

 .و�آلّيات تقييمه املرض ع�� التأم�ن

 

 املرض ع�� اـتأم�ن نظام متا�عة �� املتدّخلة اـ�جان 2-1

 

متا�عة نظام التأم�ن ع�� املرض إحداث �جان قصد تمك�ن مختلف اطراف  إح�ام اقت�ىى
من التظلم ) املضمون اجتما�� أو مسديي ا�خدمات ال�حية(املعنية واملتضررة من قرارات الصندوق 

 .أمامها

 

 ااطار ال��تي�ي �جان أحدث ،خصوص متا�عة العالقات مع مسديي ا�خدمات ال�حّية ففي
1TP11Fقطاعّية

(1)
P1T  مجال  يو�حم يتول إعداد دليل إجراءات �� الغرض ل الصندوق  أّن  ولوحظ. الن�اعات لفّض

كيفية و والبحث �� امللفات  التعّهدمفهوم التجاوزات التعاقدية ومراحل  و�حّددتدخل هذه الّ�جان 
 .الصلة ذات العقو�ات وتوحيد �امسك محاعر جلسا�

 

1TP12Fا�عقاد جلسات هذه ال�جان دور�ة اح��ام عدم تب�ن كما

(2)
P1T ال�جنتانلم �عقد  ذلك من 

�جنة أطباء  عقدتكما . إحدا��ا منذالقطاعيتان ألطباء اسنان والصيادلة بإقليم تو�س أي اجتماع 
كثافة عدد  رغم اجتماعا 33خالل أرعع سنوات عوعا عن  اجتماعا 19قليم ا نفساملمارسة ا�حرة ل

 .لطب العاما إ�� % 33طب اختصاص و إ��بالنسبة  %  42ر ال�ي تناهز اطباء �� اقليم املذ�و 

 

الّ�جان الطبّية والّ�جنة استشارّ�ة لتطبيق أنظمة الّضمان  ساهمت ول�ن أخرى، جهة ومن
تبّ�ن عدم شمولّية مجال نظر �جان  فقد ،اجتما�� �� متا�عة العالقات مع املضمون�ن اجتماعي�ن

املراقبة الطبّية ع�� املستوى ا�جهوي باعتبار أن �عض قرارات الصندوق تتخذ من قبل �جان مختصة 
. موّثقةتنظيم عملها بإجراءات  يتّم ينّص ع�� إحدا��ا اطار القانو�ي لنظام التأم�ن ع�� املرض ولم  لم

. اجتماعية الشؤون وزارة مستوى  ع�� الطبّية للمراقبة نيةالوط ال�جنةتفعيل  عدم ذلكوقد نت  عن 

بمهام تحديد �سبة ال�جز املستمر �� امللّفات املحالة عل��ا  املختّصة ال�جان�عّهدت  ،وعالوة ع�� ذلك
 .الغرض ��من الصندوق الوط�ي للضمان اجتما�� دون وجود أي إطار قانو�ي 

 

                                                           
(1)

 .تفاقيات القطاعية لسطباء، وألطباء اسنان، وللصيادلةا  
(2)

 .2012سنة مّرة �� الشهر �� اتفاقيات القطاعية املذ�ورة، وال�ي تم �غي��ها بالنسبة ألطباء القطاع ا�خاص إ�� مرة �ل ثالثة أشهر منذ   
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 هايادح يضمن ال أن�عّهد نفس هذه ال�جان بالّنظر �� الّطعون املوّجهة لقرارا��ا  شأن ومن

 اطراف حقوق  يح�ي ال أنتجاوزا للمنظومة القانونية للمراقبة الطبية و  �شّ�ل أنو  وموعوعّي��ا

 . املعنّية

 

ع�� مستوى  لتطبيق أنظمة الضمان اجتما�� استشار�ةال�جنة  تتوّ��جهة أخرى،  ومن
وز�ر  ملقّرر  تطبيقاغياب نّص قانو�ي �� الغرض  ��وزارة اشراف إعادة النظر �� قرارات الصندوق 

 .عمنيا �� مجال التأم�ن ع�� املرض إلغاسه تّم  الذي 1995 سنةالشؤون اجتماعية ل

 

ت لشروط الّنظر �� محاعر جلسات الّ�جنة املذ�ورة أن قرارا��ا تتعلق بمنح استنناءا و�ّ�ن
إ��  و�النظر . املرض ع�� التأم�ن لنظام القانو�ي اطاروإجراءات إسداء ا�خدمات العالجّية ال�ي عبطها 

 للشروط مخالفةه ال يمكن ل�جنة محدثة بمقت�ىى مقرر أن تتخذ قرارات علو�ة القانون، فإنّ  قاعدة
خل بمبدأي ي إليه املشار والّنح ع�� ال�جنة هذهفإّن عمل  ذلك، عن فضالو . القانون  عبطهاال�ي 

 .الشفافية واملساواة ب�ن املضمون�ن اجتماعي�ن

 

د خالل الف��ة .م 1,580هذه ال�جنة بما يناهز  تاثر املا�� لتدخال  الرقاعي الفر�ق وقّدر
 الّصندوق تحّمل  ذلك إ�� و�اإلعافةواالت الطبية  استشفائّية اقامة خدمات �عنوان 2011-2013

ال تتوّفر ف��م شروط  2007منذ سنة منتفعا  2.147 لفائدةمصار�ف عالج  الّ�جنة، لقرارات تطبيقا
 لتال�� الضرورّ�ة التداب�� باّتخاذالّدائرة  وتو�ىي. افتتاح ا�حّق �� تحّمل الصندوق كمصار�ف عالجهم

 . مستقبال اخالالت هذه

 

  املرض ع�� اـتأم�ن نظامتقييم  آـّيات 2-2

 

محدودّية نجاعة آليات تقييم نظام التأم�ن ع�� املرض سواء م��ا ا�خاّصة بالّصندوق  لوحظ
 .أو املتصلة باملجلس الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض

 

" اي�وستات"عدم تفعيل آليات التقييم الداخلية لدى الصندوق ع�� غرار منظومة  تبّ�ن فقد

كما ال يتوّفر لدى . الّنظام لتقييم داللة اتذ مؤشرات ترك�� من يمّكن لم مّمالوحة قيادة شاملة و 
توحيد املفاهيم واستقراء أثر  ع��شامل للبيانات احصائية مما لم �ساعد  م�جمالّصندوق 

لم يتوّل الصندوق عبط �سبة التغطية اجتماعية  ذلك، إ�� باإلعافة .التعديالت املدخلة عل��ا
 طرف من ��ا املصّرح تلك عن تختلفطر�قة احتسا��ا  وأّن  علمابنظام التأم�ن ع�� املرض  ا�خاّصة

مدى شمولية التغطية ال�حية ورسم ال��ام   تحديد��  أهّمية ذات و�� اجتما�� الضمان صندو��
 .الوطنّية ذات الصلة
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املبالغ دون تحليل  مختلفتطور ل وصفي عرضالّسنوّ�ة ع��  اتامل��اني تنفيذتقتصر متا�عة و 
 .التحاليل املالية حيث لم يتم تفعيل ادارة الفرعية امل�لفة بذلكب والقياماملؤشرات الكمية 

 

رصد اخالالت وا�حد من التجاوزات ل إس��اتيجية وععالصندوق  يتول  لم، آخرو�� سياق 
 منظومة غياب ��خاصة  ذلك تجّ�� وقد. من نجاعة تدخالته حّد  مختلف هيا�له مما ب�ن التنسيقو 

" �جنة التجاوزات" إحداثتوّ�� الّصندوق  ول�ن. ملتا�عة التجاوزات املرصودة والقرارات املتخذة �� شأ��ا

يمّكنه من تفادي تداخل  بماإجراءات عملها  عبطو  هاتوعيح مهام يتّم لم  فإّنه، 2013 سنة ��
 .ضاملر  ع�� للتأم�ن املنظم القانون ال�جان املحدثة بمقت�ىى  أعمالمشموال��ا مع 

 

املجلس الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض الذي عهد إليه أساسا تقييم الّنظام  بخصوص تبّ�نو 
 – 2007اجتماعات خالل الف��ة  ةثالث سوى لم �عقد  أّنهواق��اح سبل وآلّيات عمان توازنه املا��، 

لسنة  2192من امر عدد  3خالفا ملقتضيات الفصل  ذلكاجتماعا و  15من  بدال  2014جوان 
20051TP13F

(1)
P1T خالفاصة املنبثقة عنه تخصّ املفنية ال�جان الكما لم يتّم إحداث . من فعاليته حّد  مّما 

 .امر نفسمن  4للفصل

 

 إل��ا وعهد ،2013جانفي  14امل��م بتار�خ " العقد اجتما��" بمقت�ىى�جنة قيادة  إحداث وتّم 
إح�ام التنسيق بهذا الشأن  ��الّدائرة  وتو�ىيظمة الضمان اجتما�� بمختلف فروعها بمراجعة أن

قصد عمان نجاعة عملية التقييم واملتا�عة  ةجنة املعنيّ ب�ن املجلس الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض والّ� 
 .وتفادي �عّدد الهيا�ل امل�لفة بنفس املشموالت واهداف

 

 املرجعية  اـ�جّالتاـتصرف ��  - ب

 

مّكنت أعمال الّرقابة من الوقوف ع�� مالحظات شملت التصّرف �� �جّالت �ّل من مسديي 
 .ا�خدمات ال�حّية واملضمون�ن اجتماعي�ن وادو�ة

  

 مسديي ا�خدمات �جّل  -1

 

لوحظ قيام نفس العون ب�افة اجراءات املتعّلقة بإنخراط مسديي ا�خدمات ال�حّية من 
إدخال املعطيات واملصادقة عل��ا وهو ما يمّثل جمعا ب�ن مهام متنافرة من شأنه أن يؤدي إ�� إم�انية 

جرد وتتضاعف مثل هذه املخاطر �� غياب . انخراط مسديي خدمات ال تتوفر ف��م الشروط املستوجبة

                                                           
(1)

 .اقّل  ع�� أشهر ستة �ل مرة وجو�ا املجلس هذا ا�عقاد ع�� نّص  والذي املرض ع�� للتأم�ن الوط�ي املجلس بتنظيم واملتعلق 2005 أوت 9 �� املؤرخ  
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شامل للملفات املادية وعدم توّفر ملفات انخراط باملصا�ح املركزّ�ة خالفا ملا تنّص عليه مذكرة العمل 
 .الصادرة عن ادارة العاّمة للصندوق  2007لسنة  19عدد 

 

ع�� ��خ من البطاقات  2014و�ذكر أّن الصندوق لم يتمّكن من ا�حصول إ�� موّ�� جوان 
خصائي عالج طبي�� مما يطرح إم�انّية انتفاعهم بمبالغ دون وجه حق �عنوان أ 100املهنية ملا عدده 

ممارس��م لنشاط �� غياب ترخيص، علما بأّن الصندوق توّ�� أثناء انجاز املهّمة الرقابّية تقديم ش�وى 
 .جزائّية عّد منخرط انتحل صفة أخّصائي عالج طبي��

 

د �عنوان .م 10,5 خالص 2014فيفري  -2007كما تبّ�ن أّن الصندوق توّ�� خالل الف��ة 
مؤسسة �حية خاصة غ�� متحّصلة ع�� ترخيص �� الغرض من  22خدمات الكشف باملفراس لفائدة 

، فإّنه لم يتول 2014ول�ن توّقف الصندوق عن خالص هذه املؤسسات بداية من فيفري . وزارة ال�ّحة
 .اّتخاذ أية إجراءات تتّبع أخرى �� شأ��ا

 

أخرى، لم يتول الصندوق وعع إجراءات محكمة �� مجال متا�عة �جل مسديي  ومن جهة
ا�خدمات ال�حّية ع�� غرار حاالت بيع اصل التجاري أو مغادرة البالد أو الوفاة فضال عن عدم 

وقد بّينت أعمال الّرقابة ع�� ملفات انخراط �عض  .إح�ام التنسيق مع النقابات املهنية ووزارة ال�حة
صيادلة قامت وزارة ال�ّحة بإلغاء رخص  10، أّن الّصندوق لم يتوّل �عليق الّتعاقد مع الصيادلة

د لهذه .أ 79,757وترّتب عن هذا اخالل، قيام الصندوق بخالص مبلغ . استغالل املسندة إل��م
فادي هذا و�عّهد الّصندوق بالعمل ع�� ت. الصيدليات �عنوان فوات�� الحقة لتار�خ قرار الغاء املذ�ور 

 .الوعع مستقبال

 

وتبّ�ن �� نفس الّسياق أّن الصندوق تكّفل �� إطار منظوم�ي اس��جاع املصار�ف وا�خاّصة 
ملسديي خدمات  2014جوان -2009د خالل الف��ة .أ 118,264با�خالص دون وجه حق ملصار�ف بقيمة 

. رغم �عليق انخراطهم أو شطبه تنفيذا للعقو�ات الصادرة �� شأ��م من ال�جان الوطنية املختّصة

وتو�ىي الّدائرة باّتخاذ اجراءات الكفيلة باس��جاع هذه املبالغ و�تفادي تكّرر مثل هذه اخالالت 
 .مستقبال

 

ا�خدمات املعني�ن متا�عة  كما �ستد�� فوترة مصار�ف عالج �عد توار�خ وفاة مسديي
وقد أفاد الصندوق بأّنه ستتّم مطالبة . خصوصّية باعتبار أّن املبالغ املفوترة ال تتعّلق بخدمات فعلية

 .املعني�ن بإرجاع املبالغ املذ�ورة إليه
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 املضمون�ن اجتماعي�ن�جّل  -2

 

عند إحداثه �� غياب منظومة وطنية شاملة ملنظوري الضمان اجتما��، تو�� الصندوق 
إعداد �جل املنتفع�ن اعتمادا ع�� �جالت صندو�� الضمان اجتما�� دون إجراء املقار�ات الالزمة 

ة و�حة للتثبت من �ّحة املعطيات املدرجة به وهو ما لم يمّكنه من تال�� اش�الّيات املّتصلة �شموليّ 
  .قاعدة بياناته

 

البيانات املتصلة باالسم واللقب وتار�خ امليالد من ومّكنت �� هذا ا�خصوص، مقار�ة 
بصفة مزدوجة لدى  2014�� موّ�� جوان مضمـونا اجتماعيا م�جل�ن  6.647الوقوف ع�� حاالت 

�عنوان هذه انخراطات وتم تقدير املبالغ ال�ي صرفت . دون توّفر أرقام بطاقات �عر�فهمالّصنـــدوق 
وأفاد الصندوق بأّنه . د.أ 231,677املزدوجة �� منظوم�ي اس��جاع املصار�ف وا�خاّصة بما جملته 

سيعمل ع�� إح�ام التنسيق مع صندو�� الضمان اجتما�� واتخاذ ما يتع�ن إلصالح �جل املضمون�ن 
 .اجتماعي�ن

 

الك��و�ي للبيانات املتعّلقة باملضمون�ن اجتماعي�ن �� كما ساهم عدم ترك�� آلّيات التبادل 
املمنوحة ألعوان الصندوق لتمكي��م من إدخال عمليات تحي�ن شملت خاّصة  �عّدد استنناءات

 .التصار�ح باألجور و�األبناء املعاق�ن

 

اردة ففي غياب إجراءات محكمة �� الغرض، يتوّ�� أعوان الّصندوق تحي�ن بيانات اجور الو 
آلّيا من الصندوق الوط�ي للضمان اجتما�� باعتماد ��خ ورقية من التصار�ح بما �سمح بافتتاح 

حالة  22.400وأمكن للفر�ق الرقاعي، �� هذا ا�خصوص، الوقوف ع�� . ا�حق �� العالج استننائّيا
من أّن الصندوق د بالّرغم .أ 441,960ملضمون�ن اجتماعي�ن تكّفل الّصندوق بمصار�ف لفائد��م بلغت 

 . الوط�ي للضمان اجتما�� لم يؤّكد �ّحة التصار�ح ا�خاّصة بأجورهم الحقا

 

و�شمل عملّيات التحي�ن استننائّية أيضا فتح ا�حّق �� العالج لسبناء املعوق�ن اللذين فاقوا 
قانون رغم تمّتعهم بتغطية مجانية باملؤّسسات ال�حّية العمومية وفقا ملا يقتضيه ال 20سّن 

20051TP14Fلسنة  83التوجيىي عدد 

(1)
P1T . وتدعو الّدائرة �� هذا الشأن إ�� عرورة التمي�� ب�ن التضامن

اجتما�� الذي هو من مشموالت هيا�ل الّ��وض اجتما�� والضمان اجتما�� بخصوص املنافع 
 . اجتماعية الذي ترجع إليه ا�شطة املهنية

 

                                                           
(1) 

 .املتعلق بال��وض باأل�خاص املعوق�ن وحماي��مو  2005أوت  15املؤرخ ��  
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أّنه ال يتّم تحي�ن �جل املضمون�ن اجتماعي�ن بصفة  واّت�ح فيما يتعّلق بحاالت الوفاة
عمال طبيا �� إطار  12.047خالص  2014جوان  -2007خالل الف��ة أّنه تّم  الرقابة أعمال و�ّينت. آلّية

 اعمالإنجاز  توار�خنتفع�ن متوّفون �� م لفائدةد .م 3,277بمبلغ ناهز  وا�خاّصةالعمومّية  ت�ناملنظوم

 .املعنية الطبية

 

الصندوق �� رّده أّنه ال يتوّصل بصفة آلّية بوععّية املضمون اجتما�� وأّنه سيتوّ��  وأفاد
مختلف  تمّثلها ال�ي املخاطر درء قصد وتدقيق تفّقدت��ير حسابات ا�حاالت املعنّية و�رمجة عملّيات 

 .ياتهذه الوعع

 

مضمونا اجتماعيا  22.785لفائدة  عالج بنفقات تكّفلاّت�ح أّن الصندوق  أخرى، جهة ومن
. 2014جوان  -2008د خالل الف��ة .م 1,3�� العالج �� إطار املنظومة ا�خاّصة بمبلغ  ا�حّق  يفتتحون ال 

د ل�ّل م��م بمبلغ جم��  200بتكّفل الّصندوق بمصار�ف عالج فاقت  اجتماعيا مضمونا 1.178وانتفع 
إ�� عّدة عوامل سلبّية م��ا قواعد  الصندوق، به أفاد ما فقو  ،و�عود هذه اخالالت. د.أ 447,028قدره 

افتتاح ا�حق �� العالج وعدم فاعلية إجراءات متا�عة سندات العالج �� حالة عياعها واستنناءات 
 . ال�حّية ا�خدمات مسديي مع للمعطياتاليدوّ�ة ل�خالص وغياب التبادل ا�حي�ي 

 

عمليات تصفية يدو�ة مللفات �عض املنتفع�ن املنخرط�ن ومن ناحية أخرى، تّم الوقوف ع�� 
لدى الصندوق الوط�ي للتقاعد وا�حيطة اجتماعية رغم تطابق أرقام انخراطهم مع السلسلة الرقمية 

1TP15Fالعادية و�الرغم من عدم وجود البعض اخر ��جالت ��ذا الصندوق 

(1)
P1T  مما قد يفيد بالتكفل

 .  بمصار�ف عالج لفائد��م دون وجه حّق 

 

وتو�ىي الّدائرة باّتخاذ الّتداب�� الكفيلة بإح�ام التصّرف �� �جّل املضمون�ن اجتماعي�ن 
و�إرساء منظومة تفاعلّية للتبادل الك��و�ي للمعطيات مع صندو�� الّضمان اجتما�� و�اإلسراع �� 

بما " مدنّية"الل منظومة استكمال مشروع املعّرف الوحيد والّتنسيق مع املركز الوط�ي لدعالمّية الستغ
 .يكفل شمولّية و�ّحة �جّالت الّصندوق 

 

 �جل ادو�ة -3

 

         من القرار املش��ك لوز�ر ال�ّحة ووز�ر الشؤون اجتماعية املؤّرخ �� 2خالفا للفصل 

2007أفر�ل  13 1TP16F

(2)
P1T  يتوّ�� الصندوق عند تحي�ن �جّل ادو�ة، مراجعة قائمة ادو�ة دون إصدار

                                                           
(1)

  .املوّجهة إليه من طرف الفر�ق الرقاعيع�� املراسلة  2014ماي   7وفقا للمعطيات الواردة بإجابة الصندوق الوط�ي للتقاعد وا�حيطة اجتماعية بتار�خ  
(2)

ستوجب املتعلق بتحديد قوائم اختصاصات واعمال الطبية وشبه الطبية وادو�ة واالت ومصار�ف النقل الص�� وقائمة ا�خدمات ال�حية ال�ي �  
 .املوافقة املسبقة املتكفل ��ا �� إطار نظام التأم�ن ع�� املرض
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�� الغرض وهو ما من شأنه أن يؤدي إ�� إبطال قرارات التكفل املتخذة �� شأن ادو�ة ال�ي قرارات 
 .تمت إعاف��ا وأن يخل بمبدأ املساواة ب�ن املضمون�ن اجتماعي�ن

 

كما تبّ�ن أّن الصندوق قد تكّفل خالل نفس الف��ة بخالص أدو�ة غ�� مدرجة بقائمة ادو�ة 
أفر�ل  13ش��ك لوز�ر الشؤون اجتماعية ووز�ر ال�حة العمومية بتار�خ املصادق عل��ا بالقرار امل

وأفاد الصندوق أّن السبب �� ذلك يرجع خاّصة إ�� اعتماد مفهوم موّسع . د.م 1,323بمبلـــــغ  2007
 .ل�حقوق املكتسبة وأّنه سيعمل ع�� تدارك هذه الوععية

 

من اتفاقية القطاعية ألطباء املمارسة ا�حرة، تكّفل الصندوق �� إطار  51للفصل  وخالفا
1TP17Fرخصة ترو�  غ�� متحّصلة ع��منظوم�ي اس��جاع املصار�ـف وا�خاّصة بخالص أدو�ة 

(1)
P1T بمبلغ       

وقد أو�ح الصندوق أّن ذلك يرجع إ�� عدم التنصيص . 2014جوان  - 2007د خالل الف��ة   .م 4,049
لنظام املعلوما�ّي للصندوق ع�� رقم الرخصة لبعض ادو�ة وإ�� أّنه يتّم التكّفل �� �عض ا�حاالت با

 .بأدو�ة متحّصلة ع�� تأش��ة من إدارة الصيدلة والّدواء

 

II- اـتصّرف �� املنظومات اـعالجّية  

  

العالجّية تّم الوقوف ع�� مالحظات شملت التكّفل بمصار�ف العالج �� إطار املنظومات 
 .املتمّثلة �� اس��جاع املصار�ف ا�خاّصة والعمومّية

 

 اـتصرف �� منظومة اس��جاع املصار�ف -أ

 

ا�خدمات ال�حية ��  مسدييلمضمون اجتما�� العالج لدى جميع لهذه املنظومة  تتيح
القطاع�ن العمومي وا�خاص املتعاقدين مع الصندوق مقابل دفعه للمبلغ ال�امل للمصار�ف ثم 

تطور عدد املنتفع�ن ��ذه املنظومة من  قدو . اس��جاعه طبقا لنسب التكفل والتعر�فات التعاقدية
العدد ا�جم�� لبطاقات  عارتفو  .2013سنة  ��منتفعا  1.179.064إ��  2008سنة  �� منتفعا 652.139

 . 2013سنة  �� بطاقة 3.027.208إ��  2008سنة  �� بطاقة 968.440اس��جاع املصار�ف من 

 

التعاقدية  واجالخالالت �علقت بالتعر�فات إعمال الرقابية من الوقوف ع�� ا  نتومّك 
عالج الر�ف اتكفل بمصو�املراقبة الطبية و�التصرف �� حقوق النفاذ لتطبيقة اس��جاع املصار�ف و�ال

 .و�التصرف �� املعرفات البنكية للمضمون�ن اجتماعي�ن

 

                                                           
(1)

  Autorisation de Mise sur le Marché  
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  اـتعر�فات اـتعاقدية ورجال -1

 

لتعر�فات لتّم الوقوف ع�� حاالت تجاوز  ،التفاقية امل��مة مع أطباء املمارسة ا�حّرةلخالفا 
 املمتدةد خالل الف��ة .م 34,899ا�خدمات بمداخيل غ�� مستحقة بلغت  يو مسد ف��االتعاقدية انتفع 

 مشمولة�اهل املضمون�ن اجتماعي�ن املعني�ن باعتبارها غ��  أثقلت 2014إ�� جوان  2011من جانفي 

هذه الوععيات  ملتا�عةع�� إيجاد الّيات الّالزمة  رصوأفاد الصندوق �� رّده أّنه سيح. باالس��جاع
 . شأ��اواّتخاذ التداب�� الضرورّ�ة �� 

 

��  املعتمدجراءات ا دليل  إيداع بطاقات اس��جاع املصار�ف، ينّص  بآجالوفيما يتعّلق  
يوما  60ع�� قبول البطاقات ال�ي لم يتجاوز تار�خ إيداعها باملركز أجل  2012من سنة  ابتداءالغرض 

��  ملةاملستعتطبيقة التّم فحص  ،من مدى التقّيد ��ذا اجل وللتاّكد. من تار�خ تلقي آخر عالج
من رفض بطاقات اس��جاع ال�ي تم  تمّكنمّكن من الوقوف ع�� غياب آليات رقابة فعالة  مّماالغرض 

خارج اجال بمبلغ  إيداعها تّم ت هذه الوععية إ�� خالص بطاقات وأدّ . إيداعها خارج اجال املقررة
 . 2013د خالل سنة .أ 484,551جم�ّ� قدره 

 

ة ع�� عدم تجاوز تار�خ �سليم الدواء بالنسبة لسمراض العاديّ كما ينّص دليل اجراءات 
أيام من تار�خ العيادة الطبية غ�� أن الصندوق تكفل بمصار�ف أدو�ة تم اقتناسها �عد اجل  10أجل 

 . 2013د خالل سنة .أ 282,310املذ�ور بما قيمته 

 

صار�ف تم عبط خالص بطاقات اس��جاع املو  تصفية�� إطار ا�حرص ع�� تقليص آجال و
ن وجود تجاوز كب�� إّال أنه تب�ّ . 2006لسنة  63يوما بمقت�ىى املذكرة عدد  14هذه اجال �� حدود 

وارتفعت . يوما 28و يوما 25 ب�ن 2013و 2012�� سن�ي  ا�خالصل أجل معّد  تراوححيث  املحّددلسجل 
 . 2013-2011�ة د خالل الف�.م 75,485املبالغ املس��جعة خارج اجل املذ�ور إ�� 

 

 املراقبة اـطبية ـبطاقات اس��جاع املصار�ف -2

 

 تخضع لم 2013سنة  ��د .م 59,417بطاقات اس��جاع املتعلقة باألمراض العادية  بلغت

 . إ�� املراقبة الطبية م��ا%  80 �سبة

 

تّمت تصفي��ا دون إخضاعها  اس��جاعأعمال الرقابة أّن عددا هاما من بطاقات  و�ّينت
�جنة "محضر جلسة  أقّرهخالفا ملا  وذلك د 140للرأي الط�ي رغم تجاوز مبلغها السقف املحدد بمبلغ 

1TP18F"املصادقة ع�� معاي�� املراقبة الطبية

(1)
P1T . غياب  ��وقام الفر�ق الرقاعي بتقدير املبلغ الذي تمت تصفيته

                                                           
(1)

 . 2008جوان  3املجتمعة بتار�خ  
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 أّن  ،ات�ح �� نفس السياقو . 2014جوان - 2011د خالل الف��ة .م 7,454بما قيمته  املذ�ورة املراقبة
 تفوق  ب�لفة أدو�ة تتضّمنن من إخضاع بطاقات الصندوق لم يتول إرساء الضوابط الية ال�ي تمّك 

 .آنفا إليه املشارمحضر ا�جلسة ب جاء ملا خالفا وذلكدينارا  70

 

املتعلقة بنفس املنتفع و�نفس بطاقات العرورة إخضاع  أقرّ  الذياملحضر  لنفس وخالفا
عدد  ن أّن تب�ّ  فقدإ�� عملية املراقبة الطبية  ايوم 15مسدي ا�خدمة وال�ي يفصل بي��ا أجل يقل عن 

تتعلق  2014جو�لية 16-د خالل الف��ة جانفي.أ 109,150بطاقة بقيمة جملية قدرها  1.586
يوما  15قل عن ت ف��ةاملنتفع ��  بفحوصات متقار�ة تم إسداسها من طرف نفس الطبيب ولفائدة نفس

ل الصندوق بمصار�ف خدمات طبية �ان من تكّف  إ�� ذلك وأّدى. ولم يتم إخضاعها إ�� املراقبة الطبّية
 . من اتفاقية القطاعية ألطباء املمارسة ا�حرة 56فصل لل طبقااملفروض إسداسها مجانا 

 

طبيب مباشر  �ي�علقت با�جمع ب�ن مهمخالالت إإ�� ذلك، شابت املراقبة الطبية  و�اإلعافة
باملصادقة ع�� بطاقات اس��جاع تخصه أو تخص أو��  املراقب الطبيبوطبيب مراقب عالوة ع�� قيام 

 .حقه و�االختبارات

 

املتعلق بمجلة واجبات  1993لسنة  1155من امر عدد  68الفصل  بمقتضيات فعمال
مذكرة العمل عدد  كما تنّص . با ومباشرا �� آن واحدالطبيب ال يمكن ألي طبيب أن ي�ون طبيبا مراق

عن وصف أي خدمة يتكفل ��ا الصندوق ح�ى  املراقبع�� عرورة امتناع الطبيب  2009لسنة  354
إجراءات �� هذا  بوعع الّصندوق  قياموقد تبّ�ن عدم . ق امر ��خصه أو بأحد أفراد عائلتهوإن �علّ 
 إسداءخالل ف��ة مباشر��م بالصندوق  املراقب�نمن اطباء  ترّتب عن ذلك توّ�� عدد وقد. الغرض

بالصندوق �عملية املراقبة  مراقباطبيبا  83تبّ�ن أيضا قيام و . خدمات �حّية ملضموم�ن اجتماعي�ن
إ��  2011جانفي  منبطاقة اس��جاع خاصة ��م أو بأو�� حقهم خالل الف��ة  1109الطبية ملا عدده 

 .د.أ 88,692بقيمة  2014جوان 
 

 اعالميةقام بإدراج عوابط آلية بالتطبيقة  الرقابة فر�ق تدخل وإثر أّنهوأفاد الّصندوق 
  .هرأيه الط�ي �� بطاقات تخصه أو تخص أو�� حّق  إبداءمن  ملراقبتمنع الطبيب ا

 

 اـتصّرف �� حقوق اـنفاذ  إ�� اـتطبيقة  -3

 

مستوى تصفية بطاقات  ع��هام متنافرة مل الصندوق  أعوان �عضالوقوف ع�� جمع  تم
1TP19Fنفس املستعمل توّ��اس��جاع املصار�ف حيث تب�ن 

(1)
P1T  النفاذ إ�� التطبيقة قصد إدخال البيانات

            شأن وهو املتعلقة ببطاقة اس��جاع من جهة واملصادقة ع�� عملية تصفي��ا من جهة أخرى 

                                                           
(1)

 Adresse IP " الشبكة معرفات" فحص خالل من 
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عملّية ا�جمع  ن أّن تب�ّ  كما. 2014جوان -2011معا�ج��ا خالل الف��ة  تّمتاس��جاع  بطاقة 390.163
 بطاقة 1.938لتشمل كذلك املراقبة الطبّية بالنسبة ملا عدده  عل��اتتجاوز إدخال البيانات واملصادقة 

 . خالل نفس الف��ة

 

مذكرة ب ءجا ماتبادل �لمات العبور ب�ن اعوان وهو ما يتنا��  �سهولةة ر هذه الوععيّ وتفّس 
حيث تبّ�ن أّنه تم ��جيل أك�� من معرف شبكة ل�حاسوب املستخدم  2009لسنة  17العمل عدد 

 شهر وأفاد الصندوق أّنه بادر �� . معرفات 10 إ��بالنسبة ل�ل �لمة عبور وصلت �� العديد من احيان 
بإدخال عوابط آلية ح�� استغالل تمنع إم�انية ال�جوء إ��  الرقاعي الفر�قإثر تدخل  2014أكتو�ر 

 .التطبيقة اعالمية بالنسبة لنفس العون من حواسيب مختلفة ل�حد من هذه الظاهرة

 

  اـتكفل بمصار�ف عالج ع�� خالف اـصيغ اـقانونية -4

 

اصة ملنخرطي املنظومة ا�خ استننائياأجاز  اّلذي 2007لسنة  1367سمر عدد ل خالفا
مباشرة إ��  املستوجبة�سديد جميع املبالغ  ،املستفيدين من ا�خدمات ال�حية املتعلقة بطب اسنان

مقدم ا�خدمة واس��جاعها من الصندوق �� حدود �سب التكفل املنصوص عل��ا، توّ�� الصندوق 
طفال �حب هذا استنناء ع�� ا�خدمات املقدمة من طرف أطّباء العائلة والنساء والتوليد وا 

د خالل الف��ة .م 23,1وتبعا لذلك تحمل مبلغا ناهز . والعيون �� إطار املنظومة العالجية ا�خاصة
 .2014جوان -2011

 

ب املضمون بما يجنّ  أعاله املذ�ور ول�ن أقّر الّصندوق بمخالفة هذه الوععية ألح�ام امر 
إيجاد حلول تجعل �ل مقدمي ل فقد أكد �� املقابل ع�� عرورة اجتما�� ا�حرمان من التكّف 

 . ا�خدمات ال�حية يل��مون بصيغة ا�خالص �� إطار املنظومة العالجية ا�خاصة

 

الصندوق بأدو�ة عالج أمراض ثقيلة ومزمنة  تكّفلجهة أخرى، تّم الوقوف ع��  ومن
الصندوق  يتّول  لمو . ملضمو�ي املنظومة العمومية قاموا بإجراء الفحص الط�ي باملستشفيات العمومية

 ال�يل ��ا �عنوان اتفاقيات السنو�ة مع الهيا�ل ال�حية العمومية طرح هذه املبالغ من تلك املتكّف 

 بلغتصار�ف إعافية دون وجه حق ملل الصندوق تحّم  ذلكعن  ونت . مبدأ الفوترة ا�جزافية �عتمد

بالغ املتكفل ��ا لـفائدة تراوحت امل املثال،وع�� سبيل . 2014جوان -2007د خالل الف��ة .م 101,773
 . د.أ 38د و.أ 15مضمونا اجتماعيا ب�ن  35

 

بطاقة اس��جاع ملضمو�ي املنظومة  100 تضّم ذلك، أفرز فحص عينة  إ�� و�اإلعافة
التنصيص عمن الوثائق املصاحبة لها ع�� عدم صرف ادو�ة بالصيدليات  ه لم يتّم العمومية أنّ 
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د من عدم انتفاع ن من التأّك ا ال يمّك بطاقة اس��جاع مّم  98ملا عدده  التا�عة للهيا�ل العمومية لل�حة
 .مضاعفةباألدو�ة املوصوفة بصفة  املعني�ناملضمون�ن اجتماعي�ن 

 

ن ن من التفطّ لم يتوّل الصندوق إدراج آليات للمراقبة صلب التطبيقة تمّك  أخرى، جهة ومن
 الشأن هذا �� وتّم . قبل تصفي��ا مضاعفةبصفة  لبطاقات اس��جاع ال�ي يمكن أن يتم التكفل ��ا

بمصار�ف عالج �� نفس التار�خ ولنفس املنتفع ومن قبل نفس  مضاعفةل تكّف  اتالوقوف ع�� عمليّ 
-2011د خالل الف��ة .أ 60,477مضمونا اجتماعيا بقيمة جملّية قدرها  622مسدي ا�خدمة شملت 

 . ��ا املتكّفل ا�حاالت ل�ّل  �عدّية بمراقبة القيام سيتوّ�� أّن  رّده �� الصندوق  وأفاد. 2014جوان 

 

كما أّدى غياب ال��ابط ب�ن تطبيق�ي ا�خدمات ا�خاععة للموافقة املسبقة واس��جاع 
ل املضاعف ب�ن املصار�ف ومحدودّية عملية املراقبة الطبية إ�� عدم التفّطن إ�� حاالت التكّف 

ل خالل الف��ة املذ�ورة بصفة مضاعفة مصار�ف الصندوق تحّم  �ح أّن اتّ  فقد. الصيغت�ن املذ�ورت�ن
د �� أجل لم يتعد .أ 12,763 مبلغد واقتناء آالت مقومة لسعضاء ب.أ 106,516ة بقيمة تصو�ر باألشعّ 

 . الشهر

 

 اقتناءبمصار�ف  ذكرها السابقل خالل الف��ة الصندوق تكّف  أّن  ،ن من ناحية أخرى تب�ّ و 
آالت مقومة لسعضاء وت�اليف تصو�ر باألشعة �� إطار منظومة اس��جاع املصار�ف ارتفعت تباعا إ�� 

و�عّهد الصندوق . د سبق وأن تم رفض التكّفل ��ا �� إطار املوافقة املسبقة.أ 56,276د و.أ 15,759
 .بتحي�ن التطبيقية اعالمية لتال�� هذه اخالالت مستقبال

 

فـــوتـرة الــذاتــيــة من طرف اطباء، لوحظ عدم توّ�� الصندوق وعع عوابط الب يتعّلق وفيما
فوترة خدمات �حية  أطّباء توّ��الوقوف ع��  الشأن هذا �� وتّم . آلّية تمّكن من التفّطن لهذه ا�حاالت

 وذلك خالفا ملقتضيات 2014جوان  -2012د خالل الف��ة .أ 21,796لفائد��م أو لذو��م بما قيمته 
الصندوق  وأرجع. من اتفاقية القطاعّية ألطباء املمارسة ا�حّرة ومجلة ال��امات الطبيب 7امل�حق عدد 

الصندوق إ��  الدائرة وتدعو. ر رقم املضمون اجتما�� ��جل �عاقد اطباءعدم توفّ  إ��هذه الوععية 
 .وجه القيام باإلجراءات الالزمة الس��جاع هذه املبالغ ال�ي تّم صرفها دون 

 

  اـتصرف �� املعرفات اـبنكية واـ��يدية ـلمضمون�ن اجتماعي�ن -5

 

ف �� املعرفات البنكية وال��يدية للمضمون�ن ن النظر �� حقوق النفاذ إ�� تطبيقة التصرّ مّك 
استقبال وإدخال البيانات  اتن ا�جمع ب�ن عمليا� �عض اعو اجتماعي�ن من الوقوف ع�� تو�ّ 

باإلدراج للمرة او�� أو بتغي�� للمعرف ال��يدي أو البن�ي أو با�حذف  املتعّلقة م��اواملصادقة عل��ا سواء 
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بمصار�ف  وجه دون إ�� التكفل  تف�ىيأن  الوععية هذه شأن ومن. عملية 1.500بالنسبة ألك�� من 
 .  عالج

 

بنكّية أل�خاص غ�� م�ّجل�ن ��جّالت الصندوق  معّرفات اعتمادتبّ�ن  ،و�� نفس السياق
وقد تّم �� هذا . مستحّقات مضمون�ن اجتماعي�ن آخر�ن لهم صرفتوال يتمّتعون بالتغطية اجتماعّية 

�� أرعع  وذلكاطار استعمال نفس املعرف البن�ي أو ال��يدي بالنسبة إ�� أك�� من مضمون اجتما�� 
صرف مبالغ دون  إ�� يؤديمن شأنه أن  ما وهوبخ�� الدين �� ف��ات متقار�ة حاالت �� املركز املح�� 

 املعّرفات �� بالتصّرف يتعّلق ما��  املتنافرة املهام ب�ن الفصل ع�� العمل إ��الصندوق  و�د��. وجه حّق 

 .املثارة ا�حاالتالتحرّ�ات الالزمة ��  وإجراء وال��يدية البنكية

 

III- ا�خاصة اـعالجّية املنظومة �� اـتصرف  

 

 من العالج تنسيق طر�ق عن ال�حّية با�خدمات التكّفل من ا�خاصة العالجّية املنظومة تمّكن

 اقتضاء عند اجتماعي�ن املضمون�ن توجيه يتوّ��" العائلة طبيب" عليه يطلق متعاقد عامّ  طبيب طرف

 ،2013-2008 الف��ة خالل املنظومة، ��ذه املنخرط�ن عدد وشهد .ال�حّية ا�خدمات مسديي بقية إ��
 العالج فوات�� وارتفعت. منخرطا 432.391 إ�� منخرطا 275.496 من مّر  حيث % 57 بحوا�� تطّورا

 بمبلغ فاتورة مليون  7,810 إ�� 2008 سنة �� د.م 12,540 يناهز بما فاتورة ألف 807 من املستخلصة

 انخراط بإجراءات �علقت نقائص املنظومة هذه �� التصّرف وشاب. 2013 سنة �� د.م 212,532

 وإجراءات العالج مصار�ف �� والتحّكم ال�حّية ا�خدمات مسديي كشوفات وتصفية العالج وتنسيق

 .تجاوزه مبالغ واستخالص سقفه متا�عة

 

 اـعالج وتنسيق ا�خاّصة باملنظومة انخراط إجراءات - أ

 

 اتفاقية من 15 والفصل 2007 لسنة 1367 عدد امر من 11 الفصل ملقتضيات خالفا

 إ�� املو�ول  الدور  ملمارسة اختصاص أطباء انخراط قبول  الصندوق  توّ�� ا�حرة، املمارسة ألطباء القطاعية

 لد��م تم ،2013 سنة �� طبيبا 500 إ�� 2008 سنة �� طبيبا 344 من عددهم ارتفع حيث العائلة أطّباء

 . اجتماعيا مضمونا 6.497و 4.198 ��جيل

 

 التعاقدية للتعر�فات وفقا اختصاص ذوي  العائلة أطباء عيادات تصفية الصندوق  وتو��

 تبعا وتطورت. العامي�ن لسطباء بالّنسبة املعتمدة التعر�فة تطبيق عن عوعا اختصاص ل�ّل  املوافقة

          وفاقت 2013-2008 الف��ة خالل % 350 من بأك�� العادية امراض �عنوان العيادات �لفة لذلك

 تم لو د.أ 259,751 بمبلغ ف��ا اقتصاد تحقيق الصندوق  بإم�ان و�ان. 2014 جوان مو�� �� د.م 1,444

 . التعاقدية بالبنود التقيد
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 خارج العائلة طبيب لتغي�� استننائية ا�حاالت تحديد الصندوق  يتوّل  لم ذلك، إ�� و�اإلعافة

 أّن  �غي�� حالة 83.077 بخصوص تبّ�ن حيث الذكر سالف امر من 11 بالفصل عل��ا املنصوص اجال

 التكّفل مخاطر إ�� عرعة الصندوق  يجعل مّما ال��تيبّية اجال اح��ام دون  تمت قد م��ا % 22,41

 . مختلفت�ن منظومت�ن إطار �� املعني�ن باملضمون�ن املضاعف

 

 إدار�ة رقابية إجراءات يضع لم الصندوق  أّن  املنّسق، العال�� املسار اح��ام إ�� بالنسبة وتبّ�ن

 بدوره ي�ون  آخر طبيب إ�� العائلة طبيب قبل من املر�ض توجيه ف��ا يتم ال�ي ا�حاالت �� للتثبت وطبية

 ��ذا الصندوق  تحّملها ال�ي اعباء وارتفعت. عادية خارجية �حية بخدمات انتفاع عند عاما طبيبا

. ط�ي وعمل عيادة ألف 105 من أك�� �عنوان د.م 3,682 إ�� 2014 أفر�ل -2008 الف��ة خالل العنوان

 داستنفا إ�� تف�ىي مضاعفة بأعباء اجتما�� املضمون  �اهل إثقال �� الّنحو هذا ع�� التصّرف ويساهم
 . أسرع بنسق املحّدد العالج سقف

 

  اـ�حّية ا�خدمات مسديي أ�عاب كشوفات تصفية - ب

 

 جانب إ�� ال�حّية ا�خدمات مسديي فوات�� بمعا�جة املتعّلقة اجراءات النقائص عديد شابت

 .ا�خالص آجال

 

 اـ�حّية ا�خدمات مسديي فوات�� معا�جة -1

 

صياغة دليل إجراءات شامل يضبط قواعد  من 2014الصندوق إ�� مو�� جوان  يتمّكنلم 
ي��  ساهم مّماالتصرف �� املنظومة ا�خاصة  نفس العون  قيام م��ا ،عديد اخالالت ��جيل تف�ىّ

 الوععية هذه وتتعّلق .بيانات الفوات�� ومراقب��ا واملصادقة الطبية عل��ا واذن بخالصها بإدراج

2014سنة  ��د .م 21,797و 2013سنة  ��د .م 32,416 بمبلغ فوات�� تصفية �عملّيات 1TP20F

(1)
P1T  يمّثلأي ما 

يحول دون التفطن  أن ذلك شأن ومن. الّدفوعات جملة من % 26,21 �سبةو  % 15,25 �سبةع�� الّتوا�� 
 .إ�� �عض اخطاء وت�حيحها

 

 2013-2009خالل الف��ة  توّ�� فقد الصندوق، لدى الّداخلّية الّرقابة إجراءات لضعف وتبعا
د �عّلقت بمباشرة العالج باستعمال .م 78,430 قدرهمليون فاتورة بمبلغ جم��  2,517خالص ما يفوق 

        حوا��(لوحية الصّ  منتىي مزمن بمرض تكفل قرار و�استعمال) د.م 2,3حوا�� (سند عالج غ�� نافذ 

وعغياب التنصيص ) د.م 11,7حوا�� (املنتفع با�خدمة ع�� سند العالج  إسموععدم ��جيل ) د.م 2,6
  .)د.م 64,4 حوا��( املنّسق العال�� املسار اح��ام تجّسد ل�و��ا "موجه من قبل طبيب العائلة"ع�� عبارة 

                                                           
(1)

 . 2014 أفر�ل شهر غاية إ��  



622 

 

 

 

 

تّم رفضها بصفة آلية �� مرحلة  ال�ياعمال الرقابّية من التأّكد من أّن هذه الفوات��  ومكّنت
مرحلة الحقة دون أن  يتّم عبط إجراءات �� شأ��ا  ��استننائية  بصفة يدوّ�اأو�� تّمت املوافقة عل��ا 

 .مّما ال يمّكن من التأكد من مشروعّية النفقات املتعّلقة ��ا

 

خالص  2013-2009الّصندوق توّ�� خالل الف��ة  ن أّن تب�ّ  الغرض، �� إجراءات غياب و��
 ا�خالص رفض �ستوجب ال�يأّ��ا تتضمن عديد اخطاء  رغمد .م 27,533مليون فاتورة بمبلغ  1,005

1TP21Fالقطاعية اتفاقيات ملقتضيات وفقا

(1)
P1T  ع�� غرار هو�ة املضمون اجتما�� وصندوق انخراط وتار�خ

 .العالج

 

مع  العالج توار�خ �� �غي�� أي ملنع اعالمية التطبيقةتحي�ن " بصدد أّنه الصندوق  ردّ  �� وجاء
العمل ع�� إعطاء ام�انية للمسؤول عن الهي�ل استننائيا إم�انية �غي�� �عض املعطيات �� حاالت 

 ".   سيتم حصرها

 

 الطبية، التحاليل ومخابر لسطبّاء القطاعية اتفاقيات ملقتضيات وخالفا أخرى، جهة ومن
 57.815 عدده بما يتعّلقد .م 1,105خالص مبلغ ناهز  2014جوان -2008توّ�� الّصندوق خالل الف��ة 

 تّم فاتورة  104لتقديمها م��ا  التعاقدّية اجالفاتورة �عنوان أعمال طبّية وتحاليل بيولوجّية تجاوزت 
 التصرف تطبيقة عمن املالئمة الضوابط غياب إ�� الوععية هذه وترجع .شهرا 12تقديمها بتأخ�� تجاوز 

املبالغ املدفوعة  اس��جاعومباشرة إجراءات  معا�ج��ا�ستوجب اسراع ��  ما وهو ا�خاصة، املنظومة ��
 .دون موجب

 

مالحظات فر�ق الرقابة إدراج التعديالت ب توّصله إثروتجدر اشارة إ�� أن الّصندوق تو�� 
 .الضرور�ة �� هذا الشأن أثناء املهّمة الّرقابية

 

تحول دون التكفل املضاعف باألعمال الطبّية  محكمة إجراءاتغياب  ��أخرى، و ناحية ومن
فاتورة بمبلغ  45.790 خالصالّصندوق  توّ�� ،والبيولوجّية والكشف باألشّعة والتحاليل البيولوجية

 ع�� عرعها دون  مضاعفة عالج بمصار�ف �عّلقت 2014جوان  -2008د خالل الف��ة .أ 563ناهز 

واملطالبة  الالحقةدوق بإخضاع هذه ا�حاالت إ�� املراقبة الطبية و�عّهد الّصن. املستندّية الطبّية املراقبة
 .موجبباس��جاع املبالغ ال�ي وقع صرفها بدون 

 

2006جوان  غّرة �� املؤّرخ العمومّية ال�ّحة وز�ر لقرار وخالفا آخر، سياق و�� 1TP22F

(2)
P1T، أّن  تبّ�ن

وأعمال طبية  �عياداتد دون موجب �عنوان تكّفل مضاعف .أ 482الّصندوق تحّمل خالل نفس الف��ة 

                                                           
(1)

 .من اتفاقية القطاعية ألطباء املمارسة ا�حرة 2فقرة  –35 الفصل  
 . 2008مارس  18 املتعلق بضبط املصنف العام لسعمال املهنية ال�ي يقوم ��ا اطباء مثلما تم تنقيحه بالقرار املؤرخ �� (2)
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يوم�ن  غضون  ��د �عنوان عيادات وأعمال طبّية تّمت فوتر��ا .م 1,626�� نفس اليوم، و إنجازها تّم 
 . متتالي�ن

 

الّدائرة  فإّن أفاد الّصندوق بأّنه توّ�� إدراج التعديالت الضرورّ�ة لتال�� هذه اخالالت  ول�ن
من اتفاقية القطاعية الذي ينّص ع�� أن  7س��جاع ما تم دفعه دون موجب عمال بالفصل باتو�ىي 

الصندوق ال يتكفل إّال بمصار�ف العالج املسداة وفقا للمصنف العام لسعمال املهنية املذ�ور آنفا مع 
 . اّتخاذ التداب�� الالزمة لتحميل مسؤولية مرتك�ي هذه املمارسات

 

الّصندوق خالل  توّ��املنتفع�ن ومسديي ا�خدمات ال�حّية،  �جّ���ة ب�ن لغياب املقار  وتبعا
طبيبا �عنوان الفوترة الذاتية لعيادات  84د لفائدة .أ 10,096 خالص 2014جوان  –2012الف��ة أفر�ل 

1TP23Fوأعمال طبية وذلك خالفا ملقتضيات مجلة واجبات الطبيب واتفاقية القطاعّية

(1)
P1T . ��وتبّ�ن أّن حوا

تجاوزا �� سقف  املعنييون اطّباء  �ّجل كما. من هذه العيادات لم �شفع بأي وصفة طبّية % 30
 اانتفعوا �� ال�ي املبالغبإرجاع  مطالب��م الصندوق  من �ستد�� ما وهود، .أ 13,653العالج السنوي بلغ 

 .شأ��م��  املستوجبةدون وجه والقيام باإلجراءات القانونية 

 

 من بالّصندوق  املعتمدةإجراءات الّرقابة  تمّكن لمف ادو�ة، خصوص خالص مصار� و��
تخّص نفس املنتفع ونفس الّدواء املوصوف من  ال�ي للفوات�� 2014جوان -2008التفّطن خالل الف��ة 

 �عدد الوععية هذه �عّلقت وقد. قبل طبيب واحد �� نفس التار�خ واملقّدمة من قبل صيدلي�ن مختلف�ن

التثّبت من محتوى امللّفات العالجّية للتأّكد من ب"ول�ن �عّهد الّصندوق . د.أ 12,827بمبلغ  فاتورة 5281
فإّن الّدائرة " دون وجه حّق  ملدفوعواملطالبة تبعا لذلك باملقابل ا... مشروعّية ووجاهة هذا التكفل

 . زات مستقبالملثل هذه التجاو  منعاإدراج الّتعديالت املستوجبة عمن التطبيقة  تو�ىي باستحثاث

 

  اـ�حية ا�خدمات مسديي خالص آجال -2

  

 سنة منذ الصندوق  شرع ال�حّية، ا�خدمات مسديي مستحّقات خالص آجال تقليص ��دف

 إذ م�حوظا تطورا العنوان ��ذا املبالغ �ّجلت وقد. ا�عاب لكشوفات الك��ونية حوامل اعتماد �� 2009

 خالص �ّجل ذلك، من و�الرغم .2013 سنة �� د.م 203,074 إ�� 2009 سنة �� د.م 37,506 من مّرت

 بالدفع اذون  إصدار معدل بلغ حيث اطباء م��م خاّصة التعاقدية لآلجال تجاوزا ا�خدمات مسديي

 .يوما 15حّدد بـ  أجل مقابل يوما 69 الفنّية

 

                                                           
(1)

 .2012أفر�ل  والذي دخل ح�� التنفيذ منذ غرة 7مكرر من اتفاقية القطاعية ألطباء املمارسة ا�حرة مثلما تم إعافته بامل�حق عدد  56 الفصل 
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ونتيجة لغياب اندماج ب�ن �جّ�� الكشوفات املحذوفة وقائمات انتظار عمن الّتطبيقة، 
د خالل .م 13,209كشفا من القائمات املذ�ورة بمبلغ ناهز  6.878حذف بامل�اتب ا�جهو�ة  �عض قامت
. مصداقي��ا ع�� التأث�� وإ��إ�� إيقاف احتساب آجال ا�خالص  ذلك وأّدى. 2014جوان  -2009 الف��ة

إ��  أّدىا مّم  2010 سنة��  إالّ  2009سنة  �عنوان فاكش 120يتم إعادة �حن وخالص  لمذلك  من
 . يوما 171 إ��ارتفاع معّدل أجل ا�خالص الفع�� 

 

          كشفا خالل الف��ة 7.762أعوان الّصندوق توّلوا حذف  أّن  الّسياق نفس �� وتبّ�ن

1TP24Fد.م 9,354بمبلغ  2009-2013

(1)
P1T  ع�� حتما يؤّثرما  وهو إعادة �ح��ا  2014دون أن يتم إ�� موّ�� جوان 

هذه الوععية إدراج التعديالت الضرور�ة صلب التطبيقة املعلوماتية بما  و�ستد��. ا�خالص آجال
 .اجال الفعلية ل�خالص بتحديد باإلفصاح�سمح 

 

 مباـغ واستخالص سقفه متا�عة وإجراءات اـعالج مصار�ف �� اـتحّكم - ج

  تجاوز 

 

مصار�ف العالج وإجراءات  �� التحّكم الّرقابة من الوقوف ع�� مالحظات شملت أعمال مّكنت
 .تجاوزه مبالغ واستخالص متا�عة سقفه

 

 اـعالج مصار�ف �� اـتحّكم -1

 

الدف�� الصّ�� ومنظومة  وم��ا العالج مصار�ف �� للتحّكماطار التعاقدي عّدة آلّيات  تضّمن
التبادل الك��و�ي للبيانات مع مسديي ا�خدمات ال�حية إّال أّن عدم ترك�� هذه اليات لم �ساعد 

 .املصار�ف هذه��  التحّكم ع��

 

 املشفوعة غ�� العيادات �لفة متا�عة من الّصندوق  تمّكن مرجعّية مؤّشرات غياب ولوحظ

 دون تّم خالصها  ال�يو  املذ�ورةعيادات ال �لفةق الرقاعي تقدير بطلب من الفر� تّم و . طبّية بوصفات

وهو ما  2014جوان -2008د خالل الف��ة .م 46,666ع�� املراقبة الطبّية املستندّية بـما قيمته  عرعها
 . من إجما�� العيادات واعمال الطبية املفوترة % 20يمثل حوا�� 

 

يتّم حاليا بالتشارك مع ممث�� نقابة أطباء املمارسة ا�حرة دراسة "�� رّد الّصندوق أّنه  وجاء
�ل عيادة ليست مشفوعة بوصفة طبية كمرحلة  matérialisationمق��ح الصندوق املتعلق بتجسيد 

 ". أو�� إ�� ح�ن الشروع �� استغالل البطاقة املغناطيسية

                                                           
(1)

 ).montants demandés( ��ا املطالب الغاملب 
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1TP25F"قائمة سوداء"�� مسك  2010الصندوق منذ سنة  وشرع

(1)
P1T اطباء بناء ع�� أعمال  لبعض

طبيبا �� مو��  180املراقبة الطبية البعدية ونتائ  �عض مهمات التفقد والتدقيق الداخ�� عّمت 
 بصفة يدو�ا الصندوق  قام املذ�ورةغياب إجراءات محكمة ملتا�عة مخرجات القائمة  و��. 2014جوان 

     د وهو ما يمثل حوا��.أ 778,268بمبلغ  2012-2010فاتورة خالل الف��ة  39.589خالص  استننائية

 . من الفوات�� املرفوعة آلّيا تبعا إلدراج اطّباء املعني�ن عمن القائمة الّسوداء % 70

 

 لهم املخول  اعوان قائمة حصر�ا وتحّدد املتنافرة املهام تضبط إجراءات غياب ع�� وعالوة

 العملية، هذه ع�� املصادقة وكيفية الطبية للمراقبة املتاح استنناء ع�� اليدوي  با�خالص اذن صالحية
عونا املصادقة  35من اعوان ادار��ن لهذه العملّية حيث تو��  العديدبّينت أعمال الّرقابة مباشرة 

من  % 30,61    د وهو ما يمثل.أ 252,673فاتورة بمبلغ  12.120ع�� خالص  استننائية بصفةالطبية 
 .عدد الفوات�� ا�خالصة

 

طبيبا تولوا خالل الف��ة  3.211الوقوف ع�� حالة  الرقاعي للفر�ق أمكن أخرى، جهة ومن
    بقيمةعيادة تن�حب عل��ا الضوابط ا�خاصة بالقائمة الّسوداء  697.025فوترة  2010-2012

 هذه وترجع. ط�ي مستندي �� شأ��ا أّنه تم خالصها دون تفعيل أي إجراء رقاعي غ�� د .م 12,159

 ا�خاصة الضوابط عل��ا تن�حب عيادات فوترة يتولون  الذين اطباء ل�ل ا�� ادراج غياب إ�� الوععية

1TP26Fاملذ�ورة بالقائمة

(2)
P1T  العدد الفع��  يتجاوز  لم لذلك ونتيجة. نجاعة إجراءات الرقابة الطبيةمن مما حّد

 .من الشر�حة املعنّية % 5,31 �سبةللمدرج�ن عمن القائمة املذ�ورة 

 

 �غطية من مّكنال ت" الّسوداء القائمة"تبّ�ن أّن اجراءات ا�حالّية ملسك  الّسياق، نفس و��
 ما وهومن إجما�� العيادات غ�� املشفوعة بوصفة طبّية  فقط % 15,2 �سبته ما أيد .م 7,080سوى  
طبيبا غ��  13أّن  ،وتبّ�ن �� هذا اطار. طرف الصندوق دون موجب منمخاطر دفع أ�عاب  منيرفع 

د �عنوان .أ 100أك�� من  استخالص من يخصه ما ���ّل  تمّكنوامدرج�ن عمن القائمة املذ�ورة 
 �� % 90و�لغت �سبة العيادات املستخلصة ��ذا العنوان حوا�� . عيادات غ�� مشفوعة بوصفات طبية
 . �عض ا�حاالت من إجما�� املستحقات

 

بأّنه توّ�� إحالة ملف  ،بقائمة �� اطباء املعني�ن بموافاته الدائرة قيام إثرالصندوق  وأفاد
 .أحد اطباء املذ�ور�ن ع�� القضاء و�عّهد بدراسة با�� ا�حاالت للقيام بالتتبعات الالزمة �� شأ��ا

 

                                                           
(1)

 . ��دف هذه القائمة إ�� تدعيم إجراءات الرقابة الطبّية قبل ا�خالص  
يوما لسمراض العادية وشهرا  15أيام و 10أيام و 8يتّم آليا رفض خالص كشوفات أ�عاب اطباء املعني�ن �� حاالت العيادات املتقار�ة ليوم واحد و (2)

 .أشهر لسمراض املزمنة 3واحدا وشهر�ن و
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 بإعادة الّدائرة تو�ىي ا�حالية،عتماد القائمة السوداء بالطر�قة ال  املحدودة النجاعة وإزاء

ع�� توسيع مجالها ليشمل مؤّشرات أخرى ع�� غرار أهمية  والعمل وتحيي��ا مسكها إجراءات �� النظر
 الطبّية املراقبة أعمال توجيه �� بتثمي��ا الدائرة تو�ىي كماالعيادات غ�� املشفوعة بوصفة طبية 

 .الّداخ�� دقيقوالت والتفّقد

 

  تجاوز  مباـغ واستخالص اـعالج سقف متا�عة -2

 

د استأثر .م 143,728 إ�� 2014سقف العالج �� مو�� جوان  تتجاوز  ال�ي املبالغ تارتفع
د وارتفع عدد .م 17,408 بمبلغمكتبا جهوّ�ا من عم��ا مكتب صفاقس الّشمالية  11 منه % 58بحوا�� 

Pسقف عالجهم الّسنوي  تجاوزوااملضمون�ن الذين 

 
P 216.725إ��  2010سنة  �� مضمونا 99.287من 

20131TP27Fسنة  �� مضمونا

(1)
P1T من مجموع املنخرط�ن باملنظومة  % 44و % 30ع�� التوا��  يمّثلما  أي

 . ا�خاصة

 

 رغمالتحّكم ا�� �� سقف العالج  ��دفالذكّية  البطاقات اعتماديتوّصل الّصندوق إ��  ولم

ب�لفة تقديرّ�ة  2012-2009شّ�ل املشروع املحوري للمخطط املديري لدعالمية �عنوان الف��ة � ذلك أّن 
 سقفال�ي تتجاوز  املبالغ جملة من % 9 سوى  املشروع هذا �لفةال تمّثل  ولدشارة. د.م 12,6 قيمةب

 . 2014موّ�� جوان  �� املصار�ف

 

 عندإعالم املضمون اجتما��  من تمّكن إجراءات 2010من سنة  بدايةالصندوق  وعع ول�ن

تتوّل خالل  لم للصندوق امل�اتب ا�جهو�ة  فإّن من السقف السنوي  % 80مصار�ف عالجه �سبة  بلوغ
مضمونا أي ما يمثل تباعا  26.600و مضمونا 18.738 سوى مراسلة ع�� التوا��  2013و 2010سن�ي 
�سبة املضمون�ن الذين  2012ولم تتعّد �� سنة . من جملة املضمون�ن املعني�ن  %12,27و % 18,87

 . مّمن تجاوزوا سقف عالجهم % 1,22تّمت مراسل��م 

  

يتوّ�� الّصندوق إعالم طبيب العائلة بمنظور�ه من  أنكذلك ع��  اجراءاتهذه  ونّصت
20121TP28Fمن أفر�ل  بدايةهذا اجراء  تأكيد وتّم سقف العالج الّسنوي  استوفوااملضمون�ن الذين 

(2)
P1T  ��غ

 % 9,25إ��  % 26,69خالل الف��ة املذ�ورة من  تراجعت�سبة املراسالت املوجهة إ�� أطباء العائلة  أّن 
 .% 118وذلك رغم ارتفاع امل�جل �� عدد املضمون�ن الذين �جلوا تجاوزا لسقف العالج بأك�� من 

 

                                                           
(1)

 .حده ع�� سنة �ّل  خالل عالجهم سقف �� تجاوزا �جلوا الذين املضمون�ن عدد  
(2)

 فور  لفائدة طبيب العائلة امراض العادّية عيادات خالل إقرار �عليق خالص من لالتفاقية القطاعية امل��مة مع أطباء املمارسة ا�حرة 7 عدد امل�حق 

  .املوّجهة إليه املراسلة استالم بوصل الّصندوق  توّصل
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 �عنوانم تصدر �� شأ��م أّية مراسلة مبالغ ارتفعت بذّمة املضمون�ن الذين ل وتخّلدت

 .د.م 37,169و د.م 32,162و د.م 7,633 إ�� التوا�� ع�� 2013و 2012و 2010 الّسنوات
 

مختلف هذه املؤّشرات محدودية اجراءات املعتمدة من قبل الصندوق �� متا�عة  و�عكس
الّدائرة إ�� إعادة النظر �� هذه اجراءات بما يمّكن من إح�ام تبليغ  تدعو  لذلك. سقف عالج مضمونيه

 .طر�� املنظومة العالجّية

 

 ناهزت مالية مبالغ 2014جوان  -2012خالل الف��ة  تحّمل الّصندوق  أّن  الّرقابة أعمال و�ّينت

1TP29Fبالبنود التعاقدّية يل��موا لم بأطّباء �عّلقتفاتورة  63.298د �عنوان .م 1,450

(1)
P1T  ��عرورةال�ي تنّص ع 

ح�ى يتو�� بقية مسديي ا�خدمات ال�حية " سقف عالج مستنفذ"التأش�� ع�� الوصفات الطبية �عبارة 
 19.576 طرف من�� تجاوز سقف العالج  ذلكساهم  وقد. املنتفع�ن مناستخالص أ�عا��م مباشرة 

 .مضمونا اجتماعيا

 

حقوق الّصندوق  ع�� املحافظة من يمّكن بماالّدائرة ع�� متا�عة ا�حاالت املذ�ورة  وتؤّكد
تطبيق اطار التعاقدي بما يجّسد شراكة  إح�اماطراف املعنّية بالنظر �� سبل  تو�ىي كما. ومنظور�ه

 .فعلّية للتحكم �� �لفة العالج

 

سقف عالج امراض العادية ملا  ع��متا�عة ا�حمل تبّ�ن أّن التحميل ا�خاطئ ملصار�ف  كما
 -2010د خالل الف��ة .أ 820يناهز  بماا أفرز تجاوزا �� سقف العالج مضمونا اجتماعيّ  16.152عدده 

الّدائرة  وتو�ىي. إثر تدّخل فر�ق الرقابة الوععّية هذهوأفاد الّصندوق بأّنه توّ�� ت�حيح . 2014جوان 
 دون  يحول  بما الطبّية الوصفات �� بالتثّبت ال�حّية ا�خدمات ومسديي أعوانهتحسيس  بمز�د الصندوق 

 .قانونا ��ا مطالب�ن غ�� مبالغ بخالص اجتماعي�ن املضمون�ن مطالبة

 

تجاوز السقف تبالغ ال�ي املحملة الستخالص  2014الصندوق بداية من مارس  وأطلق
281.0001TP30F دعوة وتّمت .2013-2009الف��ة  خاللد .م 143,656 يناهز بما واملقدرة

(2)
P1T  لتسو�ة مضمون 

 2014تجاوز السقف �� موّ�� جوان ت ال�يبالغ املمن جملة  % 25 أّن �� هذا اطار،  وتبّ�ن. وععيا��م
 بمفعول  سقوطها إلم�انيةحظوظ تحصيلها  من يقلصوما قبلها وهو ما  2011سنوات  إ��ترجع 

1TP31Fالتقادم

(3)
P1T . املبالغ�عديالت محاسبية �عنوان مخصّصات مّدخرات لتغطية  إدراجالصندوق  ولم يتوّل 

د .م 30,273جم�� قدره  بمبلغ 2014د�سم��  12بتار�خ  إالّ أدركها التقادم  وال�يالسقف  تجاوزت ال�ي
 .2013عبط القوائم املالّية لسنة  عند

                                                           
(1)

 .امل��مة مع أطباء املمارسة ا�حرة القطاعّية من اتفاقية 90 الفصل   
(2)

 .2013-2009�جلوا تجاوزا �� سقف عالجهم خالل الف��ة  الذين ا�جم�� للمضمون�ن العدد   
(3)

  .2004 لسنة 71 القانون عددمن  24 للفصل وفقا 
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من  مّكندفع ال��اما بال 108.750إ�� إبرام سوى  2014ولم يتوّصل الّصندوق �� موّ�� جوان 
 بماد أي .م 6,927ولم تتعّد استخالصات الفعلية . سقفالمن املبلغ ا�جم�� لتجاوز  % 11,11جدولة 

 تبّ�ن ا�جدولة، ��ذه انتفعوامضمونا اجتماعيا  939من  تت�ّون و�النظر �� عينة . % 4,82 فقط يمّثل
 ورود نتيجة وذلكتطبيق�ي التصرف �� املنظومة ا�خاصة واستخالص ب املدرجة �معدم تطابق بيانا�

           الفارق بالنسبة �حوا�� تجاوز و . �عد إبرام ا�جدولة ��م املتعلقةكشوفات أ�عاب مسديي ا�خدمات 

 . د 1.079 ليبلغمن مبلغ ا�جدولة  % 100من ا�حاالت املذ�ورة  % 90

 

املعتمدة �� استخالص مبالغ  اجراءات ععفجهة أخرى، بّينت أعمال الرقابة  ومن
التسبقة ا�جزافية ع�� ادو�ة املتخّلدة بذّمة املضمون�ن اجتماعي�ن الذين لم يتجاوزوا سقف العالج 

1TP32Fالسنوي املخّول لهم

(1)
P1T  د .م 5,121 قدره بماجزءا من املعلوم التعدي��  وجهحيث تحّمل الصندوق دون

 . التقادم بمفعول  سقطت املبالغ هذه من % 50وأّن  علما 2013 موّ�� �� 

 

VI- اـعمومية املنظومة �� اـتصّرف 

 

ن املنظومة العالجية العمومية املضمون اجتما�� من انتفاع ب�ل ا�خدمات ال�حية تمّك 
�� هيا�ل ال�حة العمومية مقابل دفع معلوم �عدي�� �� حدود سقف سنوي ينتفع ع��  �سد��ا ال�ي

وتحمل �لفة العالج ع�� الصندوق وفقا التفاقيات سنوّ�ة ت��م . إثره باإلعفاء التام من دفع أي مقابل
 . مع وزارة ال�حة العمومية

 

 الفوترة وإجراءات العالج ب�لفة �عّلقت مالحظات ع�� الوقوف من الّرقابة أعمال ومّكنت

 .املعوق�ن وعالج التعدي�� باملعلوم و�التكفل ال�حية ا�خدمات من �عدد و�التكفل العمومية باملنظومة

 

 اـعمومية باملنظومة اـفوترة وإجراءات اـعالج �لفة - أ

 

 سنة �� % 62 إ�� 2008 سنة �� % 75,77من  العمومية املنظومة منخرطي�سبة  تراجعت

 حيث % 66بنسبة  تطّوراالعنوان  ��ذا�ّجلت ال�لفة ا�جملّية ل�خدمات ال�حّية  املقابل، و��. 2013

من  % 35ما يمّثل حوا��  وهو  2013سنة  ��د .م 549,797 إ�� 2007د �� سنة .م 331,211من  مّرت
 .جملة اعباء الفنّية ألنظمة التأم�ن ع�� املرض

 

ال�لفة املذ�ورة ا�خدمات املفوترة �� إطار الّسقف السنوي ا�جزا�� ال�ي ارتفعت  و�شمل
د غ�� أنه وخالفا للتوجهات اولية إلصالح نظام .م 398د إ�� .م 222من  2013-2007خالل الف��ة 

                                                           
(1)

 .الصندوق  لدى  % 70من مبلغ الفاتورة لدى املضمون اجتما�� �عنوان �سبقة جزافية ع�� املعلوم التعدي�� و %  30 الصيادلة استخالص يتوّ�� 
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 إرساء نظام الفوترة حسب ال�لفة ا�حقيقية لسعمال 2014يتّم إ�� مو�� جوان  لمالتأم�ن ع�� املرض 
 .جزافية بطر�قة الفوترة بنظامالطبّية وتواصل العمل 

 

1TP33Fد.م 495ارتفعت إ��  جزافّية بمبالغ التعهد املذ�ورةواصل الصندوق خالل الف��ة  كما

(1)
P1T 

 �سبب�عنوان املساهمة �� مصار�ف العالج بالهيا�ل ال�حية العمومية غ�� العاملة بنظام الفوترة 

 .تنفيذ برنام  تأهيل القطاع العمومي لل�ّحة من طرف وزارة ال�ّحة شهده الذي التأخ��

 

تم إحداث �جنة مش��كة تضم ممثل�ن عن وزار�ي الشؤون اجتماعية وال�حة  ول�ن
حيث لم تل��م بدورّ�ة جلسا��ا ولم  محدودا ظّل دورها  فإّن عملّية الفوترة  لتقييمالعمومية والصندوق 

 . الفوترة عملّيات لتطو�ر عملّية باق��احات مشفوعةتقار�ر تقييمّية  إعداد تتوّل 

 

 ا�خاّصة�لفة استغالل  2013-2007تحّمل الصندوق خالل الف��ة  أخرى، جهة ومن

ال�ي �شمل أعباء اعوان واهتال�ات و�ا�� نفقات التسي�� بمبلغ فاق  اجتما�� الضمان بم�ّحات
 العالج ملصار�ف ا�حقيقية ال�لفة حول  دقيقةومعطيات  منّظم قانو�ي إطارغياب  ��د وذلك .م 397

 . ��ذه امل�ّحات

 

 اـ�حية با�خدمات اـتكفل - ب

 

خالص عالج ا�حروق البليغة لدى مركز  �� املتمّثلة ا�خدمات �عضأعمال الرقابة  شملت
 .اصابات وا�حروق البليغة ب�ن عروس وحصص املعا�جة باألشعة والكشف باألشعة

 

 2013-2009الف��ة  خالل تكّفلخصوص عالج ا�حروق البليغة تبّ�ن أّن الصندوق  ففي
 املبلغ اس��جاعع��  العملو�عّهد الّصندوق �� رّده ب. د.م 2,2موجب بلغت  دون بمصار�ف مضاعفة 

 .املذ�ور 

 

خالص  2013-2009ندوق خالل الف��ة � الصّ تو�ّ  ،املعا�جة باألشعة بحصص يتعّلق ماو�� 
اق�ىى املسموح به طبيا  السنوي منتفعا بحصص تجاوزت ا�حّد  818د �عنوان عالج .م 1,467 مبلغ

منتفعا تم  128 وات�ح أّن . طبيةالرقابة الحصة للمنتفع الواحد دون إخضاعها إ��  50واملضبوط بـ 
 500حاالت انتفعت بأك�� من  10حصة �� السنة من بي��ا  100التكفل بحصص لفائد��م فاقت 

 . د.أ 306بمبلغ ناهز  حصة

 

                                                           
(1)

 ".الفوترة بنظام العاملة غ�� العمومية ال�حية بالهيا�ل العالج مصار�ف �� املساهمة" �عنوان العمومّية ال�ّحة وزارة إ�� جزا�� مبلغ صرف سنوّ�ا يتّم   
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من  للتوّ��بّينت أعمال الّرقابة ععف اجراءات املعتمدة لدى الّصندوق  أخرى، جهة ومن
املنتفع تبعا لفوترته من قبل مؤسسة �حية  لنفسحاالت التكفل املضاعف بنفس العمل الط�ي 

حاالت  ع�� 2014جوان  -2011من ذلك تّم الوقوف خالل الف��ة . عمومية وأخرى خاصة �� آن واحد
��يا�ل  إنجازهاتكّفل مضاعف بأعمال كشف باألشّعة خالل نفس الشهر ولفائدة نفس املنتفع�ن تّم 

 كما. د من جهة أخرى .م 1,477د من جهة و�القطاع ا�خاص بمبلغ .أ 942,312عمومية لل�ّحة بمبلغ 

د .أ 61,3ن�ن اجتماعي�ن بمبلغ مضمو  10التكفل بمصار�ف عمليات جراحية ملا عدده  ع�� الوقوف تّم 
 .2013-2010بصفة مضاعفة �� نفس الّتار�خ خالل الف��ة 

 

نجازها وإ جدواها من التحقق ��دف الطبية املراقبة إ�� ا�خدمات هذه بإخضاع الّدائرة وتو�ىي
 .�� شأ��ا تجاوزات وقوع دون  يحول الفع��  مّما 

 

 املعوق�ن وعالج اـتعدي�� باملعلوم اـتكفل - ج

 

بلغت اعباء ال�ي تحملها الصندوق �عنوان التكفل باملعلوم التعدي�� �� الهيا�ل ال�حية 
بمنخرطي املنظومة العمومية  ام�� % 95يتعلق أك�� من  2013-2007د خالل الف��ة .م 5,237العمومية 

 . املصاب�ن بأمراض مزمنة وثقيلة

 

تحّمل الصندوق  ،ج امراض املذ�ورةعمال استشفائية املّتصلة �عال ا  ��قائمة  غياب و��
د �عنوان .م 4,381ألمراض املذ�ورة بمبلغ با�عنوان معلوم �عدي�� يتعّلق بأعمال ال صلة لها  مصار�ف

د �عنوان عالج .أ 222,881مبلغ و�د �عنوان عمليات والدة .أ 825,619مبلغ و�إقامات استشفائية 
 .ا�حروق البليغة

 

الصندوق ال�لفة ال�املة لعالج املعوق�ن بالهيا�ل ال�حية حمل ت أخرى، جهة ومن
1TP34Fالعمومية

(1)
P1T  منللتثبت  ةرقابيّ  اتد �� غياب إجراء.م 80,070 بمبلغ 2013-2009خالل الف��ة 

 يحملون �خاص ألتّم الوقوف ع�� فوترة مصار�ف عالج  ذلك من. بطاقة اعاقة استعمال مشروعّية
 هذه �عض استعمال ع�� الوقوف تّم  كما. نفس رقم بطاقة اعاقة إ�� واستناداهو�ات مختلفة 

 ا�خدمات ةمّرة �� الّسنة الواحدة فضال عن معاينة حاالت أخرى تمت فوتر  300 من أك�� البطاقات

 .اجتماعّية الّشؤون وزارة قبل من املعتمد بال�جّل  مدرجةوفقا ألرقام غ��  ��ا املتعّلقة

 

                                                           
(1)

 .وحماي��م املعوق�ن باأل�خاص بال��وض واملتعلق 2005 أوت 15 �� املؤرخ 2005 لسنة 83 عدد التوجيىي للقانون  وفقا  
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ووزارة اشراف والهيا�ل العمومية لل�حة بالتنسيق �� ما بي��ا  الصندوق  الّدائرةوتو�ىي 
ل مصار�ف دون من مخاطر تحّم  ضبط قاعدة بيانات موّحدة �حام�� بطاقات اعاقة بما يحّد ل

 .موجب

 

V- ا�خدمات ا�خاضعة ـلموافقة املسبقة 

 

خالالت �علقت بالتكفل باألمراض إ وجوداعمال الرقابية �� هذا ا�خصوص إ��  أفضت
 .ا�خصوصية ادو�ةالثقيلة واملزمنة و�االنتفاع با�حقوق املكتسبة و�التصرف �� 

 

 اـتكفل باألمراض اـثقيلة واملزمنة -أ

 

سنة  ��منتفعا  205.541قرارا لفائدة  270.055ر عدد قرارات التكفل بمرض مزمن من تطوّ 
 . 2013سنة  ��منتفعا  770.790ائدة قرارا لف 1.079.352ى ــــــإل 2008

 

�عهد ��ا املركز   2014 جوان -2011الف��ة  خاللملف تكفل  60خالل النظر ��  من وتبّ�ن
الوثائق الطبية الضرور�ة املنصوص عل��ا بدليل  �عض ��ا تتوّفر ال م��ا ملّفا 27 أّن املح�� بخ�� الدين 

ع�� غرار الوصفات والتحاليل الطبّية باإلعافة إ�� عدم القيام ب�ل اجراءات الطبية  اجراءات
من �حة عملية التكفل  التأّكد ع�� الوععية هذه �ساعدال و . د من �حة عملية التكفلالالزمة للتأّك 

 . املبالغ املدفوعة لهمب املنتفع�نوأحقية 

 

جوان -2011قرارا خالل الف��ة  11.452الصندوق  أسند فقد الطبّية، باملراقبة يتعّلق فيما أّما
 بإجراءرّده  ��و�عّهد الصندوق . ��ا إ�� عملية املراقبة الطبية املتعّلقةدون إخضاع امللفات  2014

 .الشأن هذا ��تدقيق شامل 

 

و�خصوص املراقبة الطبية لبطاقات اس��جاع مصار�ف امراض الثقيلة واملزمنة وال�ي 
توفر جميع مؤ�دات اعمال الطبية ومن مدى ارتباط ادو�ة باملرض املع�ي، تبّ�ن  منتثّبت ��دف إ�� ال

د دون إخضاعها .م 49,7بطاقة بمبلغ  466.311بخالص  2012-2011أّن الصندوق قام خالل الف��ة 
 بأّن  ا�خصوص هذاأفاد الصندوق ��  وقد. د 1.000بطاقات يفوق مبلغها  للمراقبة الطبية م��ا

 .تتعّلق �عالج استننائي املعنية البطاقات

 

 50الفر�ق الّرقاعي طلب رأي طبيب مستشار بالّصندوق �� خصوص عينة شملت  توّ��و 
 يتعّ�نباملرض املزمن مما �ان  املوصوفعدم ارتباط الدواء  رأيه تضّمن وقد. مصار�ف اس��جاعبطاقة 

عن تلك ا�خاصة باألمراض الثقيلة  تطبيق �سب التكفل ا�خاصة باألمراض العادية عوعا معه
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 ي ه يجر وأفاد الصندوق أنّ . ذلك مصار�ف إعافية �ان �� غ�ى ع��ا جراءحّمل الصندوق ت وقد. واملزمنة
وسيتم �� حال ثبو��ا اتخاذ ما يتع�ن من إجراءات قصد  إثار��ا تّمت ال�يحاليا التثبت �� ا�حاالت 

  .تجنب حدو��ا مستقبال

 

املعلوماتية ا�خاصة باألمراض  التطبيقةالبيانات املضّمنة ب فحص خالل منتّم الوقوف و 
 العون  نفس قيام بخصوصها تّم  املّف  190.543ع��  2014-2011الف��ة ب واملتعّلقةالثقيلة واملزمنة 

املتمثلة �� إدراج البيانات والدراسة ادار�ة واملراقبة و ة التكفل ا�جمع ب�ن مختلف مراحل عمليّ ب
تبادل �لمات العبور وذلك خالفا ملذكرة  ع�� اعوان بتعّودهذه الوععية  وتفّسر . واملصادقةالطبية 

�لمة عبور  بواسطةمعرف شبكة للنفاذ للتطبيقة  38حيث تّم استعمال  2009لسنة  17العمل عدد 
واحدة وهو ما من شأنه أن يؤدي إ�� التكفل بمصار�ف عالج دون وجه حق مع صعو�ة تحميل 

مطلب  199.453تو�� أعوان إدار��ن املصادقة الطبية ع��  أيضا وات�ح. ذلك عن املنجرةلّيات املسؤو 
 . مّما ال يمكن من التأّكد من �ّحة عملية التكفل 2014جوان -2011ل �� الف��ة تكّف 

 

 انتفاع با�حقوق املكتسبة  -ب

 

منظوري  انتفاع تواصل 2007لسنة  1367من امر عدد  35خالفا ملقتضيات الفصل 
ندوق الوط�ي للتقاعد وا�حيطة اجتماعية بالتكفل باألمراض طو�لة املدى �عد انقضاء الف��ة الصّ 

انتقالية لهذا التكّفل واملحددة �سنة واحدة وذلك حسب نفس الشروط و�سب التكفل ا�جاري ��ا 
د .م 150العنوان مبلغا قدره ل الصندوق ��ذا وقد تحّم . العمل قبل دخول امر املذ�ور ح�� التنفيذ

 .2014مضمون إ�� مو�� جوان  77.000شمل 

 

الصندوق قام بمنح إم�انية التمتع با�حقوق املكتسبة دون وجه  فضال عن ذلك أّن  تبّ�نو 
أمراعهم بتار�خ  ظهرتمنخرطا من الصندوق الوط�ي للتقاعد وا�حيطة اجتماعية  84.665حق إ�� 

 إمن امر سالف الذكر وخرقا ملبد 34قتضيات الفصل مل خالفا وذلكنفيذ الحق لدخول النظام ح�� الت
 . املساواة ب�ن املضمون�ن اجتماعي�ن

 

املضمون�ن  لفائدة 2014-2011 ف��ة خالل تكّفلالصندوق  ّن أ ،صل�� سياق متّ  تبّ�نو 
د .م 2,458غ املنتفع�ن با�حقوق املكتسبة بخدمات �حية مقدمة من طرف أطباء غ�� متعاقدين بمبل

 . د.أ 167,687بقيمة  هم�حات خاصة غ�� متعاقدة مع لدىو�مصار�ف إقامات استشفائية 

 

منخرطا باملنظومة ا�خاّصة بامتياز ا�حقوق املكتسبة دون وجه حق  1.134ع �ح تمتّ اتّ  كما 
الذي ينّص ع��  الذكر  سالف 34د وذلك خالفا ملقتضيات الفصل .م 1,1صرف لفائد��م مبلغ  حيث

إثر تدّخل الفر�ق الرقاعي بادر و . بمنظومة اس��جاع املصار�ف للتمتع ��ذه ا�حقوق  انخراطعرورة 
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من �غي�� صيغة التكفل  اهذه الفئة بامتياز ا�حقوق املكتسبة مقابل تمكي�� انتفاعالصندوق بإيقاف 
 .  افرصة املحافظة ع�� حقوقه اخارج اجال القانونية ح�ى تتاح له

 

 اـتكّفل باألدو�ة ا�خصوصية  - ج

 

1TP35Fاألدو�ة ا�خصوصّيةبل تم �عد إحداث الصندوق مراجعة إجراءات التكّف 

(1)
P1T  قصد توحيدها

طالب وتتو�� إصدار قرارات امل هذهوتنظر ال�جان الطبية ��  .ل ��اوتقليص آجال النظر �� مطالب التكّف 
ت اعباء ــــــــو�لغ. اجتما�� بالعمران وسوسة وصفاقسات الضمان التكفل ال�ي يتم توج��ها إ�� م�ّح 

من جملة اعباء %  20ل حوا�� د وهو ما يمثّ .م 327,992ما قيمته  2013ادو�ة �� سنة  �ـذهة �املتعلّق 
 .الفنية ألنظمة التأم�ن ع�� املرض للصندوق 

 

ات ادو�ة الصندوق يتوّ�� خالص �لفة ادو�ة ا�خصوصّية دون مقار�ة كميّ  �ح أّن واتّ 
وال تمّكن هذه الوععية من . لات املضّمنة بقرارات التكّف �ّحات املذ�ورة بالكميّ املاملقتناة من قبل 

ترشيد عملية اقتناء كما ال �سمح باملحافظة ع�� املوارد املالية للصندوق خاّصة �� غياب إطار 
 .  عاقدي �سمح بإح�ام التصرّف �� هذه ادو�ة�

 

وتبّ�ن من جهة أخرى أن الصندوق ال يقوم بمتا�عة اس��الك ادو�ة ا�خصوصية مّما يحول 
 . لات املنصوص عل��ا بقرارات التكّف لفائدة مستحق��ا ووفقا للكميّ  �سليمهاد من دون التأّك 

 

 قامة العمران ا�خصوصية بم�ّح  ةادو�وقصد التثبت �� عملية التصرف �� مخزون 
كما . د.أ 37أفرزت نقصا �� املخزون قّدر بمبلغ  2014جوان  12الفر�ق الرقاعي برقابة ميدانّية بتار�خ 

. صلوحي��ا مدة ان��تد .أ 47 بقيمة ذ�ورة�حة املاملاّت�ح وجود مخزون من ادو�ة ا�خصوصية ب

صة باسم طلبيات م�ّخ ل مخّصصةهذه ادو�ة  أّن  نوععد التثبت مع مصا�ح امل�ّحة املذ�ورة تب�ّ 
 .إما لوفاته أو ألسباب أخرى  إياها هاملنتفع لم يتّم �سليم

 

الوقوف ع�� نقص  ،ة صفاقسبم�ّح  الرقابة فر�قمن خالل عمليات تدقيق قام ��ا  ّم كما ت
 امل�ّحة نفسبو�ّرر رئيس مص�حة الصيدلية . د.أ 9,491�� مخزون ادو�ة ا�خصوصّية بمبلغ قدره 

النقص بتسليم �عض ادو�ة ع�� وجه ا�خطأ أو بوجود أخطاء عند ��جيل كميات ادو�ة  هذا
 .ملر�ىىا إ�� هااملنظومة اعالمية أو عند �سليمب

 

                                                           
(1)

�عنوان �شمل ادو�ة ا�خصوصية ادو�ة الضرور�ة وا�حياتية غ�� املدرجة عمن القائمة املعتمدة من طرف املستشفيات العمومية وال�ي يتم وصفها  
 . �عض امراض ع�� غرار أمراض السرطان ونقص املناعة وهرمونات النمو وال��اب الكبد
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إح�ام التصّرف �خاذ اجراءات الكفيلة بتفادي هذه اخالالت و وتو�ىي الّدائرة بضرورة اتّ 
 .ارتفاع �لف��ا مأما�� ادو�ة ا�خصوصّية خاّصة 

 

* 

 

           *             * 

 

نظومة التغطية ال�حّية م إلصالح 2004سنة  ��لتأم�ن ع�� املرض املحدث اظام نترك��  تّم 
دخوله حّ�� التنفيذ ع��  مّتدوا. و الهيا�ل املتدّخلة �� إدارتهأصيغ انتفاع بخدماته  حيث سواء من

 .من ثالث سنوات تّم خاللها سّن مجموعة من الّنصوص ال��تيبّية �� الغرض أك�� 

 

 �عض تفعيل دون  ملنظور�ه ا�خدمات�� إسداء  2007 جو�لية شهرالّصندوق منذ  وانطلق

أساسا تأهيل القطاع العمومي لل�ّحة وإرساء نظام  وم��ااصالح  لهذا الضرور�ة اّولّية الشروط
الفوترة حسب ال�لفة ا�حقيقّية وت�و�ن قاعدة بيانات موّحدة حول املنتفع�ن ومندمجة مع قواعد 
البيانات لدى �ّل من الّصندوق الوط�ي للّضمان اجتما�� والّصندوق الوط�ي للتقاعد وا�حيطة 

للتبادل الك��و�ي للبيانات مع مسديي ا�خدمات ال�حّية  نظام تطو�ر إ��  باإلعافةاجتماعّية 
إ�� جانب صياغة  امل�خص الص�� الدف�� مشروع تجسيمو واستغالل البطاقة ال�حّية الذكّية 

 . بروتو�والت عالجّية وطنّية

 

��  الصندوق توّفق  من والتعاقدي التشري�� اطار بتطبيق املتصلة اش�الّيات �عّدد وحّد 
عبط معاي�� انتفاع با�حقوق املكتسبة  عدمحيث أّدى  ،ظام التأم�ن ع�� املرضن التصّرف �� إح�ام

 أدو�ة بمصار�ف التكّفل مثل ينّظمها قانو�ّي  إطار غياب �� متأّكدة اجتماعّية لوععّيات واستجابة

إ��  ا�خصوصّية باألدو�ة والتكّفل العمومّية ال�حّية بالهيا�ل املتوّفرة غ�� واملزمنة الثقيلة امراض
 .ت�ّخم اعباء الفّنية للصندوق 

 

أخرى سلبا ع�� مستوى التصرف  مختلفة إخالالت ا�عكست ،املذ�ورة الّنقائص إ�� وإعافة
وتطو�ر الضوابط الضرورّ�ة عمن التطبيقات  اجراءاتأدّلة  استكمالم��ا عدم  لّصندوق،ا ��

 ال�ي املبالغالعالج واستخالص  سقف متا�عة أساليب نجاعة وعدماملعلوماتّية إلح�ام التكّفل با�خدمات 

 إجراءات وععف ال�حية ا�خدمات مسديي انخراط مللفات شامل جرد توفر عدمعن  فضال  تجاوزته

 إلدارةالصندوق  إح�ام منهذه النقائص  �ّل حّدت  وقد. ا�خالص آجال اح��ام وعدم الطبّية الّرقابة

مصار�ف دون موجب �ان لها أثر سل�ي مباشر ع�� توازناته  هحّمل ما وهو املرض ع�� التأم�ن نظام
 . املالّية
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اطراف املتدّخلة  و�قيةتو�ىي الّدائرة الّصندوق  التقر�ر، ��ذا إل��ا املشارالّنقائص  ولتفادي
 إح�امخالل نظامه املعلوما�ّي من  لتطو�ر باّتخاذ اجراءات الّالزمة  املرض، ع�� التأم�ن نظام�� إدارة 

للتحّكم ��  فعالةآلّيات  وعع مع وادو�ة ال�حّية ا�خدمات ومسديي املنتفع�ن �جالّت �� التصّرف
فضال عن إعادة النظر �� التطبيقات املستعملة للتصرف �� نظام  و�لفته العالج �� ا�حّق  افتتاح قواعد

 . التأم�ن ع�� املرض

 

تؤّكد الّدائرة ع�� وجوب اح��ام شروط وإجراءات انتفاع بخدمات التأم�ن ع�� املرض  وإذ
لتواتر استنناءات وم��ا ع�� وجه ا�خصوص تدّخالت اّل�جنة استشارّ�ة  حّد  بوععفإّ��ا تو�ىي 

كما . صوت�افؤ الفر  املساواةمبادئ الشفافّية و  تكريس من يمّكنلتطبيق أنظمة الّضمان اجتما�� بما 
موجب ومساءلة  بدون  ملصار�ف هع��ا تحّمل نجميتعّ�ن ع�� الّصندوق مواصلة متا�عة اخالالت ال�ي 

 .املجال �� العمل به ا�جاري ما ينّص عليه اطار القانو�ي  وفقاملسؤول�ن ع��ا 

 

 املراقبة أساليب و�إح�ام ��ا املتكّفل ا�خدمات ل�ّل  اجراءات أدّلة بتعميم الّدائرة وتو�ىي

 الثالث العالجّية املنظومات �� التصّرف حسن يضمن بما املعلوماتّية الّسالمة آلّيات وتدعيم الطبّية

 .الصندوق  أعمال ع�� الّالزمة الشفافّية وإعفاء املسبقة للموافقة ا�خاععة وا�خدمات

 

ع�� الّصندوق اح��ام اجال والتعر�فات التعاقدّية  يتعّ�ن ا�خدمات،تحس�ن جودة  و��دف
إح�ام املتا�عة ا�حينّية ألوجه  ع�� قدرته �عّزز  بما املغناطيسّية البطاقة مشروع اعتماد �� واسراع

 ال�ي املبالغم��ا املتعلقة بمتا�عة مصار�ف العالج واستخالص  خاّصة املمكنةالتكّفل وتال�� اخالالت 

 .املحّدد السقف تتجاوز 

 

 العالج، مصار�ف ت�ّخم �سببع�� املرض  التأم�ن نظامالتوازنات املالّية ل اختالل وإزاء
مستحّقات  باستخالص م��او�شّعب صيغ التكّفل و�عّدد اش�الّيات املطروحة سواء املتصلة 

اطار التعاقدي أو بالعالقة مع املضمون�ن  بتطبيقالصندوق لدى صندو�� الضمان اجتما�� أو 
الّدائرة  تو�ىياجتماعي�ن، ع�� غرار ال��فيع �� التعر�فات التعاقدّية و�� السقف الّسنوي للعالج،  

 بمامحتواه  ومراجعة النظام هذا تقييمالوط�ي للتأم�ن ع�� املرض �� مجال  املجلسباستحثاث أعمال 
 .ندوق الص خدماتيكفل استدامة إسداء 

  



636 

 

 

 

 وزارة الّشؤون االجتماعية  ردّ 

 

ستتولّى وزارة الشؤون االجتماعية تدارك اإلخالالت والنقائص التي ّتم تضمينها 

بتقرير دائرة المحاسبات المتعلّق بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والعمل على 

 .المعنيتجسيم ما تضمنه من مقترحات بالّتنسيق عند االقتضاء مع الصندوق 
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 الوطني للتأمين على المرض الصندوق ردّ 

 

يفّسر تطّور عجز الّنظام بارتفاع مصاريف األمراض الثقيلة أو المزمنة واألدوية 

 .كلفة الخدمات الصحية في القطاع الخاص ارتفاعالخصوصية باإلضافة إلى 

 

عدد المنتفعين بقرارات التكفل بمرض  ارتفعمثلما تمت اإلشارة إليه بالتقرير فقد و

أي  2012سنة في  689665إلى  2008سنة في  205541ثقيل أو مزمن ساري المفعول من 

وتطور عدد قرارات التكفل بمرض مزمن سارية المفعول من  %  235بنسبة تطور بلغت 

 .% 254أي بنسبة  2012سنة             في  956006إلى  2008سنة في قرارا  270055

 

بالنسبة الستخالص المساهمات الراجعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض و

من لدن صندوقي الضمان االجتماعي تم عقد جلسات عمل مع مسؤولي الصندوقين وقد 

تعهد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية الذي يحظى بالنصيب األكبر من الّدين 

لم يتوصل الصندوق إلى حد هذا التاريخ  ولئن .ى أقساطبدفع المساهمات موضوع الدين عل

فإنه سيتم مواصلة العمل مع  ،بأي مقترح في الغرض بعنوان المبالغ اآلنف ذكرها

  .المساهمات الستخالصالصندوقين المذكورين بغية إيجاد آلية 

 

 المصاريف استرجاع منظومة -

 

قام الصندوق على إثر مالحظات الفريق  ،بالّنسبة لتجاوز التعريفات التعاقدّية -

الرقابي بتفعيل مقتضيات المذّكرة الّصادرة في الغرض عن إدارة العالقات التعاقدية 

خدمة  متجاوز للتعريفات التعاقدية والحرص على إيجاد  مسديوالرامية إلى لفت نظر كل 

يات والقوانين العامة في اآلليات الالزمة للمتابعة واتخاذ التدابير الضرورية عمال باالتفاق

 .الغرض
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كما يذّكر الصندوق بفحوى إجابته على التقرير األولي بأن تتولى دائرة المحاسبات 

الرقابية  األعمالفرزتها أعالم العمادات والتمثيالت المهنية بفحوى المالحظات التي إ

دوق قام باتخاذ والمتعلقة بتجاوز بعض المهنيين للتعريفات التعاقدية مع العلم وأّن الصن

تمّكن من إعالم األطّباء بالتجاوز المذكور خاصة على مستوى منظومة الطرف  إجراءات

 .الدافع

 

بالّنسبة للتكفّل بمصاريف العالج لفائدة مضموني المنظومة العالجّية الخاصة، و

ن الصندوق منظوريه من استرجاع مصاريف الخدمات الصحية المسداة في إطار يمكّ 

المسار المنّسق للعالج وهي وضعّية وإن  احتراملعالجية الخاصة في صورة المنظومة ا

الذي نص  2007جوان  11المؤرخ في  1367كانت في الظاهر مخالفة ألحكام األمر عدد 

على القاعدة العامة للتكفل ولم يمّيز بين قواعد االنتفاع بالخدمات الصحية في المنظومة 

العالجية الخاصة وآلية التكفل المعمول بها في إطار هذه الصيغة حيث أن صيغة الطرف 

أي ، يمنح للمضمون االجتماعي الذي يختار المنظومة العالجية الخاّصة امتيازالدافع هي 

ر المنسق للعالج إال أنه وفي صورة عدم انتفاعه بهذه الصيغة ألي سبب من األسباب المسا

فإّنه ال يمكن حرمانه من التداوي )  رفض الطبيب أو الصيدلي أو أي مسدي خدمة آخر(

وفق صيغة استرجاع المصاريف شريطة احترامه للمسار المنسق للعالج المنصوص عليه 

 .باألمر المذكور

 

من استرجاع المصاريف مخالفة مقّدمي  االجتماعيين المضمون ال ينفي تمكو

إال أنه من غير المنطقي حرمان المضمون   ،الخدمات الصحية اللتزاماتهم التعاقدية

من استرجاع المصاريف نتيجة إخالالت تعاقدية قام بها الطبيب خاصة وأّن  االجتماعي

بيبه المباشر بالعمل بصيغة الطرف يجد الكثير من الحرج في إلزام ط االجتماعيالمضمون 

إالّ أنه وفي صورة تقّدم . الدافع نظرا لخصوصية العالقة بين الطبيب والمريض عموما

م الخدمة بعريضة في الغرض فإّن الصندوق يتدخل من أجل حمل مقدّ  االجتماعيالمضمون 

  . الصحية على العمل بصيغة الطرف الدافع
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النتائج  باعتبارتنظيم نظام التأمين على المرض  على أّنه تّم الّشروع في إعادة

 .المتوّصل إليها بتشريك جميع األطراف

 

بالّنسبة للّتكفل بمصاريف أدوية عالج األمراض الثقيلة والمزمنة حسب صيغة و

تمت مراسلة وزارة اإلشراف  ،المصاريف بالنسبة لمضموني المنظومة العمومية استرجاع

 هذهث تم التوصل إلى حل يتم بمقتضاه إما توظيف ووزارة الصحة في الغرض بحي

المبرمة في  االتفاقياتحسب  ،المصاريف في تدعيم الصيدليات العمومية التي يفترض

توفير العيادة الصحية واألدوية المترتبة عنها إال أنه لم يتم تجسيم هذا الهدف  ،الغرض

الهياكل الصحية بعدم إصدار بطاقات  التزامبموجب عدم  2014-2012           خالل الفترة

 .المصاريف بعنوان أدوية األمراض المزمنة استرجاع

 

 31إيقاف العمل بهذا اإلجراء بتاريخ  2015سنة في وتبعا لذلك تضمنت اإلتفاقية 

 .2015ديسمبر 

 

مصاريف العالج على الرأي الطّبي إالّ أنه  استرجاعتعتمد عملية تصفية بطاقات و

نظرا لتفاقم عدد الملفات التي يتم عرضها على الطبيب المستشار بمختلف المراكز الجهوّية 

والمحلية تم إرساء ضوابط  تستند على المراجع الطبية في الغرض وتم إدراج هذه 

 ".PARAMETRAGES"الضوابط الطبية بالتطبيقات اإلعالمية 

 

المصاريف إلى عملية  استرجاعيتم إخضاع بطاقات  ،على هذه المراجع تنادوباالس

ن من إبداء الرأي الطبي دون عرض الملف على الطبيب مراقبة طبية آلية  مما يمكّ 

 . المستشار

 

ي عن إجراء إخضاع بطاقات استرجاع مصاريف التخلّ  مع اإلشارة إلى أّنه تمّ 

د للمراقبة الطبية بصفة آلية في إطار  70يمة أدويتها د أو ق 140العالج التي تجاوز مبلغها 

 .مراجعة الضوابط الطبية بالتطبيقات اإلعالمية
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تّم اللجوء إلى األطباء المباشرين المؤقتين أمام تضاعف عدد الملفّات المعروضة و

هذا وإن الصندوق يعمل  ،على أنظار المراقبة الطبية وذلك بهدف تقليص آجال الملفات

حاليا على تفادي هذه الوضعية من خالل انتداب أطباء مستشارين كامل الوقت وإيقاف 

 .2016التعامل مع األطباء المؤقتين بداية من سنة 

 

 الخاّصة العالجّية المنظومة -

 

إيقاف تسجيل مضمونين اجتماعيين جدد لدى أطباء  ،تم في مرحلة أولى

 اتخاذ استوجبإلى بداية فترة إرساء النظام الذي  االختياراالختصاص ويرجع هذا 

في النظام الجديد بداية من سنة  االنخراطالخدمات من  مسدين عامة تمكّ  استثنائيةإجراءات 

وستتم تسوية وضعية المضمونين االجتماعيين المسجلين سابقا لدى أطباء . 2011

إلصالح هذه الوضعية إضافة إلى  ة وقد قام الصندوق بحملةـفي مرحلة ثاني االختصاص

 .األتعاب التعاقدية الخاصة بطبيب العائلة عند قيام  الطبيب المختص بهذا الدور اعتماد

في مجال رصد اإلخالالت  والحد من ظاهرة  إستراتيجيةتم العمل على إعداد و

التجاوزات وذلك من خالل عقد جلسات عمل تشمل مختلف اإلدارات في إطار تنسيق 

ود لتدعيم وتسريع نسق اإلصالح حيث تم وضع معايير متابعة وتحيين التطبيقة الجه

على أن الصندوق  عالوة على إرساء لجان جهوية لمتابعة ورصد التجاوزات اإلعالمية

شاملة على هذه المنظومة بما سيمكن من تفادي هذه الوضعيات  تقييميةشرع في عملية 

 .مستقبال

 

 العمومية المنظومة -

 

إّن خالص الكشوفات واألعمال الطبية المسداة لمنظوري الصندوق بالمؤسسات 

الصحية حسب الكلفة الحقيقية لألعمال هو  مطلب دائم للصندوق وتم تجديده دوريا بمناسبة 

المناقشة السنوية األخيرة بخصوص اتفاقية فوترة الخدمات مع الهياكل الصحية اإلستشفائية 
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الصحة لم تتمكن من إرساء نظام الفوترة حسب الكلفة وتواصل العمومية  إال أن وزارة 

 .العمل بالمبالغ الجزافية

 

السقف بالنسبة لبعض  استهالكأما بالنسبة لتسجيل فواضل على مستوى 

فإّن هذا التوزيع يندرج في إطار ، المؤسسات وتراكم الفواتير  بالنسبة لمؤسسات أخرى

 .يع المبالغ المخصصة لكل مؤسسةصالحيات وزارة الصحة التي تتولى توز

 

فذلك  ،أما بخصوص تكفل الصندوق بتمويل ميزانية مصحات الضمان االجتماعي

بين وزارة اإلشراف واألطرف االجتماعية حيث  2004سنة في يتم في إطار االتفاق المبرم 

أكد الطرفان على مكاسب " ورد بالفقرة الخاصة بمصحات الضمان االجتماعي ما يلي 

اإلبقاء على مصحات الضمان  مونين االجتماعيين في الضمان االجتماعي واتفقا علىالمض

االجتماعي كجزء ال يتجزأ من المنظومة العالجية في القطاع العمومي وتحت إشراف 

وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن حتى تواصل أداء رسالتها النبيلة لفائدة كافة 

 " .المضمونين االجتماعيين

 

يتّم العمل حاليا على إرساء آليات المتابعة والتقييم  ،بة لدعم إجراءات الرقابةبالنسو

تم سد  ،فباإلضافة إلى تدعيم التأطير بهياكل التدقيق الداخلي والتفقد اإلداري والفني. الداخلية

مركزي بوظيفة  الشغور على مستوى وحدة السالمة المعلوماتية وتكليف طبيب مدير

 .الوحدات المعنية بالتأمين على المرض التنسيق بين مختلف

وتحديد "  PARAMETRAGES" عالوة على ذلك تم وضع ضوابط متابعة و

" ايكوستات " برنامج عمل إلرساء لوحات القيادة وسيتم العمل على تفعيل العمل بمنظومة 

 .وتعميم استعمالها أو ما يعادلها

 

هذا وسيتّم الحرص على التنسيق مع مختلف األطراف المتدخلة قصد تطبيق 

التوصية المتعلقة بإرساء نظام الفوترة حسب الكلفة الحقيقية بالتنسيق مع وزارة الصحة 

وتعميمه على كافة الهياكل الصحية العمومية وضبط قاعدة بيانات موحدة لحاملي بطاقات 
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 ون االجتماعية وتدعيم إجراءات المراقبة الطبية بما يحدّ اإلعاقة باالشتراك مع وزارة الشؤ

 . من مخاطر  تحمل مصاريف دون موجب

 

 2004سنة في المبرم  االتفاقفقد تم في إطار  ،بالّنسبة لالنتفاع بالحقوق المكتسبةو

حيث ورد بالفقرة الخاصة بالحقوق المكتسبة  ،بين وزارة اإلشراف واألطراف االجتماعية

أكد الطرفان على أن مشروع اإلصالح جاء لتحسين الخدمات الصحية المسداة  "ما يلي 

بالتالي على المحافظة على الحقوق  المختلف أصناف المضمونين االجتماعيين واتفق

مع التـأكيد على حرص ، "المكتسبة لكل القطاعات المعنية في مجال التغطية الصحية 

سبة للمنخرطين الذين نشأت أمراضهم بتاريخ الصندوق على إرساء ضوابط معلوماتية بالن

 .من هذه اإلخالالت الحق لدخول النظام حيز التنفيذ يحدّ 

 

بالّنسبة إلى إحكام التصرف في األدوية الخصوصية المتكفل بها ومتابعة و

فقد تّم  ، ومقاربة كميات األدوية المقتناة بالكميات المضمنة بقرارات التكفل االستهالك

مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي حول  اتفاقيةإمضاء  2015تمبر سب 18بتاريخ 

التصرف في األدوية الخصوصية والمستلزمات الطبية والمواد الصيدالنية غير الدوائية 

 . المسداة للمضمونين االجتماعيين

 

تولّى الصندوق مراسلة الهيئة  ،بخصوص غياب بروتوكوالت عالجية وطنيةو

للتنسيق معها قصد إعداد  2013نوفمبر  20منذ  في المجال الصّحي لالعتمادالوطنية 

المقاييس والمواصفات والبروتوكوالت العالجية المتعلقة بعدة أمراض إلنجاز مشروع 

بروتوكول تعاقدي واقترح الصندوق المشاركة فنيا وماديا في تركيبة وعمل اللجان التي 

 . ستتولى هذه المهمة

 

حول إعداد المقاييس  2015جوان  8الهيئة بتاريخ  وتلقى الصندوق مراسلة

والمواصفات والبروتوكوالت العالجية مفادها أّن المصالح المختصة بصياغة توصيات 

حسن الممارسة العالجية صلب الهيئة بصدد إعداد دليل مرجعي لصياغة الممارسات 
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وليين في العالجية ودليل آخر لتكييف توصيات حسن الممارسة تحت إشراف خبراء د

 .  المجال وبالمشاركة مع مهني الصحة

 

يسعى الصندوق إلى البحث عن حلول عملية تمّكن من مواصلة التحكم في و

التوازنات المالية الجملية والتحكم  في العجز المسجل بنظام التأمين على المرض بتشجيع 

 .للتأمينالجميع على ترشيد االستهالك الصحي والحّث على اعتماد أنظمة تكميلية 

 

مع بعض  االتفاقتّم  ،فيما يخّص متابعة العالقات مع مسدي الخدمات الصحيةو

على إحداث لجان جهوية متناصفة تمثل ) األطباء وأطباء األسنان والصيادلة(القطاعات 

ضمن نصيص وقد تّم الت ،الدرجة األولى للتسوية الرضائية للنزاعات الممكن حدوثها

اصة بهذه القطاعات على مهام هذه اللجان الجهوّية وتركيبتها وطرق القطاعية الخ االتفاقيات

 .أعمالها

 

وسعيا إلى  االتفاقياتوفي إطار تقييم العالقات التعاقدية ومراجعة  2010ومنذ سنة 

على  االتفاقتّم  ،مزيد تفعيل دور هذه اللجان الجهوية المتناصفة في مجال تسوية النزاعات

التوسع الجغرافي لهذه اللجان والترفيع في عددها وتكوين فريق مشترك بين الصندوق 

والنقابة إلعداد دليل إجراءات التصرف في أعمال اللجان الجهوية المتناصفة لتوحيد طرق 

التعاطي مع ملفات النزاع وتوضيح سبل تبادل المعلومات والوثائق بين جميع الهياكل 

 ).اضر الجلسات والقراراتخاصة مح(المتدخلة 

 

وقد تدارك الصندوق هذه الوضعية بإمضاء دليل إجراءات التصرف في أعمال 

فقد تّمت  ،أّما بالّنسبة للصيادلة. 2011سنة في اللجان الجهوية المتناصفة الخاصة باألطباء 

 كما تّم في نفس السياق، المصادقة بين الطرفين على الصيغة النهائية للدليل لإلمضاء

 .الترفيع في عدد اللجان القطاعية للصيادلة

 

 آليات تقييم نظام التأمين على المرض   –
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إيمانا منها بضرورة إضفاء مزيد من النجاعة على آليات تقييم نظام التأمين على 

المرض، قامت اإلدارة المركزية لمنافع التأمين على المرض والعالقات التعاقدية  بتاريخ 

بتنظيم  جلسة عمل ضمت كل من اإلدارة المركزية لمنافع التأمين على  2015أفريل  21

اإلدارة المركزية للمراقبة و إدارة الدراسات واإلحصائياتو المرض والعالقات التعاقدية

إدارة الدراسات اإلعالمية وذلك قصد البحث في السبل الكفيلة بتطوير آليات تقييم و الطبية

"  إيكوستات"تحيين  منظومة  رض، وتم االتفاق علىإسداء خدمات التأمين على الم

العمل على تركيز تطبيقه إعالمية خاصة وعلى  وعرضها على اإلدارة العامة للمصادقة

ن خاصة من بتجميع وتنظيم وتخزين المعلومات التي توفرها قواعد البيانات بشكل يمكّ 

 .توحيد المراجع اإلحصائية التي تساعد على أخذ القرار

 

امت اإلدارة المركزية للتأمين على المرض وعلى إثر موافقة اإلدارة العامة كما ق

بالشروع في إحداث لجنة  تعنى بتحديد وتصميم لوحات القيادة سعيا  2015ماي  14بتاريخ 

نها أن تساعد على اتخاذ القرارات أمنها لمزيد تطوير أدوات المتابعة والمراقبة التي من ش

 وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن اإلدارة العامة. تصحيحية السريعةالمناسبة واإلجراءات ال

إدارة الدراسات و اإلدارة المركزية لمنافع التأمين على المرض  والعالقات التعاقديةو

إدارة مراقبة و إدارة الدراسات اإلعالمية و اإلدارة المركزية للمراقبة الطبيةو واإلحصائيات

  .المراكز الجهويةو خليإدارة التدقيق الداو التصرف

 

حيث تتكون من مختلف اإلدارات  ،تعّد لجنة التجاوزات لجنة متابعة باألساسو

التقنية والرقابية للصندوق وهي تسّهل عملية التنسيق بين مختلف المتدخلين إلضفاء المزيد 

هيكلتها من النجاعة في التعامل مع مثل هذه الملفات على أنه تّم تحديد مجال تدخلها وتجسيم 

 . ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق

 

 المرجعّية السجالّت في التصّرف -
 

التوازن بين واجب  يتعّين تحقيق ،الجمع بين المهام المتنافرة مبدأ عدمبالّنسبة لو

إال أنه ينتج في بعض األحيان جمع بين المهام  .إسداء الصالحية ومحدودية الموارد البشرية
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أّن  إلى وأن تصفية الملفات يجب أن تتم في آجال مقبولة مع اإلشارةالمتنافرة علما 

الصندوق سجل تحسنا ملحوظا في هذا المجال خالل السنوات المنقضية بالتوازي مع دعم 

وقد تم إصدار مذكرات عمل في الغرض وسيتواصل مجهود الصندوق في  .موارده البشرية

بالمالحظة بغية تقويم هذه  ةالمراكز المعنيباإلضافة إلى ذلك تمت مراسلة و. هذا اإلطار

 .الوضعية

 

قامت اللجان الوطنية القطاعية في بعض األحيان بتعليق تعاقد مسدي الخدمات و

خاصة  ،صرف بعض األموال بدون وجه حقفي ما قد تسبب  والصحية بمفعول رجعي وه

الصندوق صلب اللجان بتحسيس الرؤساء بهذا  ممثلووقد قام  ،بصيغة استرجاع المصاريف

 .يي عن هذا التمشّ اإلشكال وتم التخلّ 

 2012ديسمبر  27تبعا لتلقي الصندوق مراسلة من قبل وزارة الصحة بتاريخ و

حول استغالل مؤسسة صحية  آللة المفراس دون الحصول على الترخيص النهائي للوزارة 

في هذا المجال، تعهد الصندوق بالمطلوب، كما  إيقاف التعامل معهاإلى ودعوة الصندوق 

رة أعمال الكشف بالمفراس للصندوق توفـبادر بدعوة جميع المؤسسات األخرى التي تقوم ب

كما تمت موافاة المصالح المختصة . ه بالترخيص النهائي الستغالل اآللة ذات الصلةمدّ إلى 

لى الترخيص النهائي من بقائمة هذه المؤسسات لتحديد المؤسسات التي لم تتحصل ع

 .الوزارة

 

برّد الوزارة حول تحديد المؤسسات  2013أكتوبر  22ل الصندوق بتاريخ توصّ و

كما بادر بتسوية . التي لم تتحصل على الترخيص النهائي في استغالل اآللة من قبل الوزارة

على وباالعتماد . وضعية المؤسسات التي استجابت لمراسلة الصندوق في مرحلة ثانية

القائمة المحددة من قبل الوزارة تمت مراسلة المؤسسات التي لم تتحصل على الترخيص 

                   وقد تم بتاريخ  .معها في هذا المجال يتم بعد ذلك إيقاف التعامل النهائي ومنحها أجال

ال تعليق التعامل معها في مجبتحديد قائمة المؤسسات التي قام الصندوق  2014فيفري  3

 .الكشف بالمفراس
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بالنسبة لشطب انخراط مسدي الخدمة بسبب الوفاة أو غلق العيادة ال يقع إبالغ و

إالّ أن تاريخ  ،مصالح الصندوق عادة في اإلبان وبالتالي تتم عملية الفسخ بصفة متأخرة

الفسخ يكون حسب التاريخ الفعلي مع العلم أن الصندوق يعتمد على كافة الوسائل المتاحة 

 -وزارة الصحة : من ذلك  ،تقّصي المعلومة بوجود تغييرات بوضعية مسدي الخدماتل

حيان إعالنات ألالمضمونين االجتماعيين  وفي بعض ا -االتصال المباشر بمسدي الخدمات 

ن من وضع آليات تمكّ لويتم التنسيق مع الهيئات المهنية والنقابية . الوفيات بوسائل اإلعالم

للصندوق بالتغييرات التي قد تطرأ على وضعيات مسدي الخدمات الصحية اإلعالم الحيني 

 .التخاذ اإلجراءات الالزمة في الغرض

 

أنه  يتعين على مسدي الخدمات إعالم الصندوق بوجود أي تغيير  إلى مع اإلشارة

على وضعيته المهنية عن طريق مطالب تقّدم للمركز الراجع له بالنظر وتتم إحالتها إلى 

التحيين في سجالت انخراط  ألنّ  المركزية أو تقدم مباشرة إلى اإلدارة المركزية رةاإلدا

 . مسدي الخدمات ال يتم إال على المستوى المركزي

 

لم يتسّن للصندوق إرساء قاعدة  ،ما بالنسبة لسجّل المضمونين االجتماعيينأو

إلى االعتماد على بيانات خاصة به نظرا ألجل وضع النظام حيز التنفيذ وهو ما اضطره 

المعطيات المسجلة بالمنظومة اإلعالمية لصندوقي الضمان االجتماعي وهو تمّشي تم اتخاذه 

بالرغم (من قبل وزارة اإلشراف وصناديق الضمان االجتماعي منذ الفترة السابقة لإلصالح 

 ويسعى الصندوق إلى مراقبة المعطيات المحالة من الصندوقين) من تضمنه بعض المخاطر

ومن ناحية أخرى فقد اضطّرت هذه الوضعية الصندوق إلى . وتحسين وتيرة الحصول عليها

إدخال التعديالت الضرورية على وضعية المضمونين االجتماعيين بعد اإلدالء بما يفيد ذلك 

في الحاالت المتأكدة واإلستعجالية وذلك نظرا لوتيرة الحصول على المعطيات من قبل 

 .ماعي وطبيعة الخدمات التي يسديها الصندوقصندوقي الضمان االجت

 

ويعمل الّصندوق حالّيا على إحكام الّتنسيق مع صندوقي الّضمان االجتماعي في 

المجال واتخاذ ما يتعين من آليات لتنقية سجّل المضمونين االجتماعيين مع اإلشارة وأن 
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مشروع إعداد المعرف مركز البحوث والدراسات االجتماعية يتولى حاليا اإلشراف على 

 . ن من تالفي الوضعيات السابقةاالجتماعي الوحيد وهو ما سيمكّ 

 

للتقليص من آجال تبادل  االجتماعيتّم التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان و

بيانات األجور الواردة آليا ووضع الضوابط الالّزمة للحّد من تمكين عملية تحيين هذه 

  .البيانات استنادا على نسخ ورقية من التصاريح

 

  األدوية سجلّ  -

 

إّن تحيين سجّل األدوية يتّم عبر لجنة مراجعة محتوى النظام القاعدي كما تعتبر 

لمطالب المرضى  لالستجابةية للتكفّل بهذه األدوية من طرف الصندوق مصادقة اللجنة كاف

  .وذلك في انتظار صدور األمر

 

 األدوية خالص -

 

فإن هذه النقطة تّمت  ،بالنسبة لخالص أدوية غير متحّصلة على رخصة ترويج

إثارتها من قبل الفريق الرقابي لعدم التنصيص بالنظام المعلوماتي للصندوق على رقم 

الرخصة لبعض األدوية مع العلم أن األدوية التي يتّم التكفل بها من قبل الصندوق إن لم تكن 

قا للتراتيب رادها من قبل الصيدلية المركزية طبيمتحّصلة على رخصة ترويج مسّبقا يتم إست

الّطلبيات التي تقّدم  وجميع التراخيص الالزمة في إطار والتدابير القانونية الجاري بها العمل

 .بصفة حصرّية

 

يحرص الصندوق على لفت نظر  ،التعريفات التعاقدية لحاالت تجاوزبالنسبة و  

الالزمة للمتابعة  اآلليات إيجادخدمة متجاوز لهذه التعريفات والحرص على  يكل مسد

الصندوق  أنّ إال . واتخاذ التدابير الضرورية عمال باالتفاقيات والقوانين العامة في الغرض

العمادات والتمثيليات المهنية بفحوى المالحظات  إعالمبأن تتولى دائرة المحاسبات  يوصي

الرقابية والمتعلقة بتجاوز بعض المهنيين للتعريفات التعاقدية مع العلم  األعمالالتي أفرزتها 
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بالتجاوز المذكور خاصة على  األطباء إعالمن من تمكّ  إجراءاتالصندوق قام باتخاذ  نّ أو

 .مستوى منظومة الطرف الدافع

 

وتطبيقا لدليل إجراءات  بالنسبة آلجال إيداع بطاقات استرجاع المصاريفو

كل بطاقة استرجاع  إيقافمن   اإلعالميةن التطبيقة تمكّ  ،ريف العالجاسترجاع مصا

يوما من تاريخ آخر عالج إال أّن هذه القاعدة تستثني في بعض  60مصاريف تجاوزت 

الحاالت وذلك بعد طلب كتابي من المنخرطين الذين تم رفض  استرجاع مقابل عالجهم 

 بطاقاتهم وسيعمل الصندوق على الحدّ  اعإيدوبعد دراسة المصالح المختصة ألسباب تأخير 

 . من هذه الحاالت عبر التحسيس المستمر للمنخرطين بوجوب احترام اآلجال

 

أجال يتالءم مع  2006لسنة  63يعد األجل المنصوص عليه بمذكرة العمل عدد و

ة التي لم تعن إال باألمراض الثقيلة أو المزمن) 2007جويلية (المرحلة األولى من اإلصالح 

ومتابعة الحمل والوالدة والعمليات الجراحية لدى القطاع الخاص وهي تمثل حجم عمل يقل 

المرحلة الثانية من اإلصالح في بكثير عن حجم العمل الذي يواجهه الصندوق منذ الشروع 

إال أنه في المقابل . وهو ما أدى إلى عدم إمكانية احترام األجل المذكور) 2008جويلية (

 إيجادن من سنويا على تدعيم تموقعه وعدد موارده البشرية بصورة تمكّ  يعمل الصندوق

جل نوعي لخالص االسترجاع مع اإلشارة إلى أن بعض الحاالت التي تجاوزت اآلجال أ

ويذّكر الصندوق في هذا الصدد . حاالت خصوصية استوجب البت فيها إلىالقانونية تعود 

ن كل من الصندوق البطاقة المغناطسية التي ستمكّ  إرساءمن  األولىه شرع في المرحلة أنّ 

ن من القيام باسترجاع المصاريف في الخدمات من صالحيات متابعة حينية تمكّ  يومسد

 . أقرب اآلجال

 

تّم تفادي الوضعية المتمّثلة في المصادقة من طرف الممارس المستشار على و

وذلك بإصدار مذكرة عمل بطاقات استرجاع مصاريف عالج تخّصه أو تخّص أولي حقّه 

هذا وإثر التحّري في الموضوع لم يتبّين تولّي األطباء المراقبين خالل فترة . في الغرض

 .مباشرتهم بالصندوق وصف خدمات صحّية لمضمونين اجتماعيين
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تعد مسألة الجمع بين المهام  ،بالنسبة لنقطة التصرف في حقوق النفاذ إلى التطبيقةو

شكالّيات التصرف التي يواجهها الصندوق وهي تعود أساسا وفي أغلب المتنافرة من أهّم إ

الحاالت، خاصة في السنوات األولى من اإلصالح إلى نقص الموارد البشرية المتدخلة في 

إال أّنه وبصفة تدريجّية تّم تالفي هذه النقائص ولم . تصفية بطاقات استرجاع المصاريف

مراكز خاصة بعد إصدار دليل إجراءات تبق إال بعض الحاالت التي تخص بعض ال

التصرف في بطاقات استرجاع المصاريف ويسعى الصندوق حاليا إلى التالفي الكلّي لهذه 

 .النقائص بكل المراكز

 

ل الصندوق بأدوية عالج أمراض ثقيلة ومزمنة لمضموني المنظومة بالنسبة لتكفّ و

ة وزارة الصحة في الغرض ت مراسلفقد تمّ  ،العمومية حسب صيغة استرجاع المصاريف

بأنه سيتّم طرح المبالغ السنوية المنجزة عن التكفّل بهذه األدوية من مبلغ  ارسميا وإعالمه

الهيكل اإلستشفائي الذي قام  االعتبارالسقف المحّدد للفوترة للسنة الموالية مع األخذ بعين 

إلى حين التوصل إلى  االجتماعيةبإصدار هذه الوصفات طبقا لموافقة السيد وزير الّشؤون 

 .االستثنائيحل نهائي لهذا اإلجراء 

 

كما قام الصندوق بتضمين فصل جديد يتعلق بطرح هذه المصاريف من تلك 

 .مع هياكل الصحة العمومية 2015سنة              باتفاقيةالمتكفل بها 

 

بالنسبة لغياب الترابط بين تطبيقتي الخدمات الخاضعة للموافقة المسّبقة  و

واسترجاع المصاريف فإن وجود حاالت تكفّل مضاعفة بين صيغة الموافقة المسبقة وصيغة 

المصاريف ال يعني وجوبا عدم االستحقاق الطّبي لهذه الخدمة وإنما يرتبط باختيار  استرجاع

لتفادي هذه االخالالت فإن الصندوق بصدد و .لصيغتينالمضمون االجتماعي إلحدى ا

الذي سيمّكن الطبيب المستشار من االّطالع " مستودع بيانات بالّنظام المعلوماتي"إرساء 

بصفة آلّية وحينّية على الخدمات التي انتفع بها المضمون االجتماعي بقطع الّنظر على 



650 

 

 

 

تفعيل هذا المشروع المعلوماتي خالل ومن المتوقّع . صيغة التكفّل والمنظومة العالجية

 . 2015الثالثّية الثالثة لسنة 

 

يمّثل األجل القانوني لتغيير الطبيب ، بالنسبة لإلجراءات الخاصة بطبيب العائلةو

آلّية الهدف منها تمكين الصندوق من الوقت الّضروري لمعالجة مطالب التغيير وإصدار 

. ّسنة الموالية خاصة في الّسنة األولى من اإلصالحبطاقات العالج الجديدة أي قبل بداية ال

وال يثير تغيير طبيب العائلة بعد ذلك األجل إشكاال جوهرّيا وليست له انعكاسات مالّية على 

الصندوق خاصة إذا كان قبل موفى الّسنة اإلدارّية وهي مرونة اعتمدها الصندوق خاصة 

ام وضرورة تمكين المضمونين االجتماعيين خالل الّسنوات األولى باعتبار حداثة عهد الّنظ

 .من التأقلم التدريجي معه واستيعاب مختلف خصوصياته

 

المسار العالجي المنسق تم وضع إجراءات رقابية طبية  الحترامبالنسبة و

ل في حالة توجيه المريض من قبل طبيب العائلة إلى طبيب عام آخر وإعالمية لرفض التكفّ 

 .ائّية المشار إليها باالتفاقياتإال في الحاالت االستثن

 

بالّنسبة لمعالجة فواتير مسدي الخدمات الصحّية طبقا لإلجراءات القانونّية و

لمنظومة الطرف الدافع فإن الصندوق مجبر على خالص مسدي الخدمة الصحّية وتثقيل 

 .المصاريف المنجّرة على الطرف المسؤول في وقت الحق

 

الطبية التي تجاوزت اآلجال التعاقدية تم وضع الضوابط بالنسبة لخالص األعمال و

 .الالزمة ضمن تطبيقة التصّرف في المنظومة الخاصة لتفادي ذلك

 

شرع  ،بالنسبة لغياب ضوابط طّبية تحول دون التكفّل المضاعف باألعمال الطبّيةو

ّية الصندوق في إخضاع الحاالت المتعلّقة بمصاريف عالج مضاعفة إلى المراقبة الطب

 .الالحقة
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قامت المراقبة الطبّية بتحديد األعمال التي ال يمكن التكفّل بها بصفة مضاعفة مع و

نجازهما في نفس اليوم وقد تّم مّد اإلدارة المركزية لإلعالمية إالعيادة الطبّية في صورة 

 .بقائمة هذه األعمال إلدراجها بالتطبيقة اإلعالمّية

 

لتفادي خالص مسدي الخدمات الصحية في صورة تّم وضع الضوابط الالزمة  -

الفوترة الذاتية للعيادات لفائدته أو لفائدة أفراد عائلته المقربين وذلك بعد أخذ رأي عمادة 

 .األطباء

 

 طبية بوصفة مشفوعة غير عيادات -
 

يتّم حاليا بالتشارك مع ممثلي نقابة أطباء الممارسة الحرة دراسة مقترح الصندوق 

بتدعيم فواتير العيادة الغير مشفوعة بوصفة طبية، بوثيقة تثبت إجرائها  كمرحلة المتعلق 

 .أولى إلى حين الشروع في استغالل البطاقة المغناطسية

 

 

 المتنافرة األعمال -

     

يسّجل الصندوق المالحظة المتعلقة بتولّي بعض األعوان الجمع بين عدة مهام  

الجانب كل األهمية الالزمة عبر تطوير كل الهياكل  يالء هذاإمتنافرة وسيتّم الحرص على 

 .والعمل على تدعيمها بالموارد الضرورية لذلك

 

 المستندّية الرقابة -

     

بالتوازي مع إجراءات الرقابة اآللية سيتم اتخاذ التدابير الكفيلة بإجراء الرقابة 

بعض المعطيات هذا مع إعطاء إمكانية تغيير . المستندية على الفواتير قبل خالصها

 .  للمسؤول عن الهيكل استثنائيا في حاالت سيتّم حصرها
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تم توسيع القائمة السوداء حسب المعطيات المتوفرة بخصوص العيادات غير و

لجان الجهوية والوطنية لالمشفوعة بوصفات طبّية وتمت إحالة الملفات المشبوهة إلى ا

 .القصوى المتناصفة كما تم اللجوء إلى القضاء في الحاالت

 

 السقف تجاوز -
 

وقد تمّكن الصندوق من . د.م 128مبلغ  2013بلغ تجاوز السقف في موفّى سنة 

وقد بلغ عدد المنخرطين الذين قاموا . د.م 44د واسترجاع فعلي لمبلغ .م 107     جدولة مبلغ

من  منخرط 280.000 بتسوية وضعّيتهم سواء بخالص متخلّدات بذمّتهم أو جدولتها حوالي

 .2014في موفّى جويلية  %87منخرط تجاوزوا الّسقف أي بنسبة فاقت  320.060ضمن 

 

يقوم  ،عمومي استشفائيفي صورة صرف مبلغ مالي بدون موجب لفائدة هيكل و

فوترة  اتفاقيةمن  55طبقا لمقتضيات الفصل  ،الصندوق عبر هياكل المراقبة التابعة له

بطرح  ،الخدمات المسداة للمضمونين االجتماعّيين بالهياكل الصحية االستشفائية العمومية

أو  لالتفاقيةهذا المبلغ من خالص الفواتير الموالية سواء كان ذلك بعنوان السنة الجارية 

خالص  إيقافقصد  اإلعالميةوسيقع العمل على وضع ضوابط بالتطبيقة . السنة الموالية

 .   تفوق المستوى األقصى لعدد الحصص التيت الحاال
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  مؤّسسة اذاعة اـتو�سية 

 

ت�ىى أ�شئت بمق ،وععد استقالل .3T 1938أكتو�ر153T2T T 2�عثت أّول محطة إذاعية تو�سية ��
مؤسسة 2T"�سّ�ى الحقا 3TT 2أصبحت23T2T Tوال�ي " اذاعة والتلفزة التو�سية2T1957 "2T أفر�ل   25امر املؤرخ ��

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

 

عمال � والتلفزي ع�� إثر فصل املجال�ن اذا�" اذاعة التو�سية "مؤّسسة  3Tأحدثت 3Tثّم 
املتعّلق باملؤسسات العمومية للقطاع  2007جوان  4املؤرخ ��  07لسنة  33القانون عدد أح�ام ب

لسنة  1867وتّم عبط تنظيمها اداري واملا�� وطرق �سي��ها بمقت�ىى امر عدد  .السم�� البصري 
ؤسسات العمومية ال�ي ال عمن امل هذه املؤّسسة كما تّم تصنيف. 2007جو�لية  23املؤرخ ��  2007

2007لسنة  1865 � �عت�� منشأة عمومية ع�� مع�ى أح�ام امر عدد�تكت�ىي صبغة إدار�ة و  1TP0F

(1)
P1T .

وتتمّثل مهاّمها خاّصة �� القيام باملرفق العمومي اذا�� . وتخضع املؤسسة إ�� إشراف رئاسة ا�ح�ومة
يع مساحات اشهار واملحافظة ع�� املخزون وإنتاج اعمال السمعية والومضات اشهار�ة و�سو�قها و�

 . السم��

 

�شاطها من خالل ") اذاعة"أو " املؤّسسة"فيما ي�� (وتمارس مؤّسسة اذاعة التو�سية 
إذاعات مركز�ة و�� اذاعة الوطنية وإذاعة تو�س الدولية وإذاعة الشباب وإذاعة  4شبكة تضم 

 . ل�اف واملنست�� وصفاقس وقفصة وتطاو�نإذاعات جهو�ة ب�ّل من ا 5تو�س الثقافية و

 

وقد . و�توّ�� �سي�� املؤسسة مجلس إدارة ي��كب من عشرة أعضاء يرأسه رئيس مدير عام
 .ستة رسساء مدير�ن عاّم�ن 2014إ�� شهر جو�لية و  2009 سنة تداول ع�� رئاسة املؤّسسة منذ

 

د تمّثل .م 13,815د م��ا .م 32,812حوا�� املؤّسسة  م��انيةجملة موارد  2013و�لغت �� سنة 
�لغ و  .د �عنوان مساهمة املش��ك�ن �� شبكة الكهر�اء.م 13,936منحة الّدولة �عنوان دعم امل��انية و

1TP1Fد.م 33,689مجموع نفقا��ا ما يناهز 

(2)
P1T  أعباء التأج�� صرفت لفائدة حوا�� كد .م 27,533م��ا                

 .عونا 1140

 

          معطياتاعتبار مع  2013-2009مهمة رقابية خّصت أساسا الف��ة وقد أجرت الّدائرة 

تطو�ر إنتاجها  �� مجالوتوّلت الّدائرة تقييم �شاط املؤسسة خاّصة . �ّلما أمكن ذلك 2014سنة 
إ�� النظر �� �سي�� املؤسسة الدائرة  كما انصرف اهتمام. التقنية اذا�� واستغالل فضاءا��ا وتجه��ا��ا

 . يمها وتصّرفها اداري واملا��وتنظ

                                                           
(1)
 .املتعلق بضبط قائمة املؤسسات ال�ي ال تكت�ىي صبغة إدار�ة وال�ي �عت�� منشآت عمومية 2004لسنة  2265 املنّقح لسمر عدد 
(2)
� جوان معطيات وقتية باعتبار عدم املصادقة إ��  

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

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

 

 انتاج اذا�� –

 

لم يتّم إعداد أّي وثيقة تضبط توّجهات �ّل محّطة وتحّدد خّطها التحر�ري بما يمّك��ا من 
الّ��وض بجودة أعمالها اذاعية وإخضاع برامجها إ�� مقاييس مهنّية وفّنية مع املحافظة ع�� هوّ���ا 

وأّدى ذلك إ�� عدم نجاح أّي محّطة �� فرض نفسها �� املشهد السم�� حيث تفيد . ا�خاّص  وطا�عها
ختّصة ��يمنة اذاعات ا�خاّصة وعدم نجاح مختلف محّطات SمSراء ّصادرة عن شر�ات آعملّيات س�� 

 . املؤسسة �� تطو�ر �سب استماعها

 

عف ترّددا��ا وخاّصة م��ا �سبب عستقبال ا تدّ�ي جودة �عض املحّطات اذاعية  و�شهد
كما شهد البّث اذا�� باملؤّسسة . بمناطق الوسط وا�جنوب Amاذاعة الوطنّية ال�ي تبّث ع�� موجة 

�شويشا ع�� �ّل من إذاعة املنست�� واذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة انقطاعات متكّررة و 
 .نيةقانو من قبل إذاعات منتصبة بطر�قة غ�� تو�س الدولية 

 

يبقى انتاج املسر�� والدرامي محدودا بالنسبة للقنوات املركز�ة وشبه منعدم بالنسبة و
. للقنوات ا�جهو�ة و��اد يقتصر ع�� مسلسالت وأحيانا فواز�ر تبث خالل شهر رمضان من �ل سنة

السم�� تبادل اعمال الدرامية ب�ن اذاعات ومع املنظمات اقليمية والدولية لالتصال  و�ّتسم
 . باملحدودية والبصري 

 

تبّ�ن ال�ي ��امجها ع�� وسائط إلك��ونّية وع�� مجّلة اذاعة لل��و�  لو�عتمد املؤسسة 
�� ح�ن بلغت جملة   2013�� سنة  د 4.015ععف مردودّي��ا املالية حيث لم تتجاوز جملة مداخيلها 

 .د 332.677املصار�ف املتعلّقة ��ا 
 

وات والبدائل اذاعية واحتدام املنافسة �� املشهد السم��، أ�حت  إزاء بروز عديد القنو 
وا�ح ل�ّل محّطة إذاعية وعبط اس��اتيجّية تمّكن من  ي املؤّسسة  مدعّوة إ�� تحديد خّط تحر�ر 

تطو�ر شب�ات برامجها وإنتاجا��ا اذاعّية وتحس�ن �سب استماعها باالستناد إ�� دراسات علمية 
 .خيص ميوالت املستمع�نوأدوات قيس تتيح ��
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 واملحافظة ع�� املخزون اـسم�� استغالل اـفضاءات واـتجه��ات اـتقنية -

 

فل�ن تّم تخصيص . شابت ا�جانب املتعّلق باستغالل الفضاءات والتجه��ات �عض النقائص
 استوديوهات حسب نطاق �شاط �ّل م��ا فقد تبّ�ن استغالل هذه استوديوهات إلعداد برام  ال 

 . عالقة لها بما ُخّصصت له

 

فضال عن  سوء توظيف �عض املعّدات والتجه��ات املستعملة لنقل البّث ا�خار�� ولوحظ
��دف �غطية  د.م 1,021بمبلغ  2010استغالل التجه��ات الصوتية ال�خمة املقتناة منذ سنة عدم 

 . �� مناسبت�ن وحيدت�ن إالّ التظاهرات الك��ى 

 

فرغم رصد مبالغ . فظة ع�� املخزون السم�� ورقمنته اهمية الالزمةولم يتّم إيالء املحا
لم يتجاوز حجم املاّدة  ،د.م 1,2ما جملته  2013-2009سنو�ة هاّمة للغرض بلغت خالل الف��ة 
ساعة علما بأّن الرصيد السم�� املعّد  2734ما يناهز  2014اذاعية ال�ي تّمت رقمن��ا �� بداية جوان 

 .  2008ألف ساعة �� سنة  300بحوا��  للرقمنة قّدر 

 

ا�حرص ع�� حسن استغالل الفضاءات والتجه��ات التقنية والعمل ع��  لذلك يتعّ�ن
صيان��ا بصفة دورّ�ة فضال عن عرورة إيالء ا�جانب املتعّلق باملحافظة ع�� ارشيف السم�� اهّمية 

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

 

 �سي�� املؤسسة وتنظيمها -

 

لم يتوّل مجلس ادارة عبط السياسة العاّمة للمؤسسة �� امليدان الف�ي والتجاري وعقود 
 .التوظيفات املالية للمؤسسة إح�امال��ام  فضال عن عدم 

 

ياب مخّطط لم تتوّل املؤّسسة إعداد أدّلة إجراءات وتقار�ر الّنشاط باإلعافة إ�� غو
 . اس��اتي�� لدعالمّية وعدم اندماج وت�امل جّل التطبيقات املتوّفرة لد��ا

 

العمل ع�� عبط سياسة عاّمة للمؤسسة تمّكن من حسن �سي��ها والس�� إ�� لذلك يتعّ�ن 
 .تطو�ر نظام املعلومات بما �ساعد املؤسسة ع�� تأم�ن مهاّمها ع�� الوجه امثل
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 د اـبشر�ةاـتصّرف �� املوار  -

 

�لفة التأج��  وهو ما ا�عكس ع�� % 18بنسبة  2013و 2009عدد اعوان ب�ن سن�ي تطّور 
 . 2009مقارنة �سنة  % 45د وتطوّرت بنسبة  .م 27,533ما يناهز  2013ال�ي بلغت �� سنة 

 

عوان وإ�� ا توظيف  غ�� مدروسة �� مجال وأف�ىى عدم توّفر قانون إطار إ�� ان��اج سياسة
و�لغ مجموع عدد اعوان الذين . ّدد عملّيات انتداب وادماج داخل املؤّسسة وفق صيغ مختلفة�ع

من إجما�� عدد  % 36,5�سبة  ما يمّثل عونا أي 416تّم انتدا��م خالل الف��ة املذ�ورة ما جملته 
ل مجلس ادارة وإزاء الت�ّخم املّطرد لعدد اعوان، تداو . 2013أعوان املؤّسسة �� موّ�� د�سم�� 

وإم�انّية  املؤّسسة من اعوان حول إجراء تدقيق لت�خيص حاجيات 2014ماي  28املنعقد بتار�خ 
 .همالتقليص �� عدد

 

 اـتصّرف املا�� -

 

وال  2014وذلك إ�� مّو�� جوان  2013إ��  2009يّتم عبط القوائم املالية للسنوات من لم 
 .صة ب�ّل محّطة إذاعيةتتوّ�� املؤسسة مسك حسابيات منفردة وخا

 

كما لم يتوّل املسّ��ون املتعاقبون ع�� اذاعة افصاح لوزارة اشراف ووزارة املالية عن 
وقد بلغت جملة ارصدة املالية بمختلف . السيولة املالية للمؤسسة بمناسبة إعداد م��انّي��ا السنو�ة

و�� تتأّ�ى أساسا من منحة الّدولة . د.م 19,960ما يناهز  2013د�سم��  31حسابات املؤّسسة بتار�خ 
  .داخيل الذاتية املتأّتية خاّصة من اشهارلتمو�ل املشاريع ومن فائض امل

 

وتبّ�ن أّن عديد الصفقات يتّم الشروع ف��ا ثّم العدول ع��ا دون إتمام جميع مراحلها حيث 
تواتر �غي�� طبيعة املشاريع  إ�� ةيتّم �عد اعالن عن طلبات العروض اعتبارها غ�� مثمرة باإلعاف

 . امل��مجة وهو ما �عكس غياب الدّقة �� عبط حاجيات املؤسسة والصعو�ة �� إنجاز املشاريع

 

إح�ام التصّرف �� املوارد البشر�ة خاّصة من خالل حسن توظيف ولهذا الغرض يتعّ�ن 
لذاتية للمؤّسسة وإح�ام برمجة املشاريع إ�� تطو�ر املوارد او اعوان والس�� إ�� تنقية املناخ اجتما�� 

 .وإنجازها
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I–  ذا�� واستغالل اـفضاءات واـتجه��ات اـتقنيةانتاج ا 

 

 انتاج اذا�� -أ

 

مّكن الّنظر �� ا�جانب ا�خاّص باإلنتاج اذا�� من الوقوف ع�� نقائص وإخالالت �عّلقت 
و�اإلنتاج الدرامي واملوسيقي و�ال��و�  لل��ام  واعمال بالتغطية اذاعية و���مجة الشب�ات اذاعية 

و�استغالل الفضاءات  اذاعية و�التعاون مع املنّظمات اقليمية والدولية واملؤسسات الّنظ��ة
 .والتجه��ات

 

 اـتغطيـة اذاعيـة -1

 

 ناإذاعتمحّطات إذاعية م��ا  9تضّم مؤّسسة اذاعة التو�سية شبكة هامة �شتمل ع�� 
ن و�� إذاعة امتخّصصت نوإذاعتاذات صبغة عاّمة و�� اذاعة الوطنّية وإذاعة تو�س الّدولية 

إذاعات جهو�ة بما تمّثله من انتشار جغرا�� واسع داخل  5الشباب وإذاعة تو�س الثقافية باإلعافة إ�� 
 . ا�جمهور�ة

 

تبّث اذاعة الوطنّية حيث  ويش�و بّث �عض املحّطات اذاعية من تدّن �� جودة استقباله
بمناطق الوسط وا�جنوب وذلك خالفا لبا�� املحّطات اذاعية ال�ي تبّث ع�� موجة  Amع�� موجة 

Fm . و�عت�� جودة البّث ع�� شبكةAm  متدّنية �سبّيا بالّنظر خاّصة لتأّثرها بمصادر التشويش املختلفة
تقر�ر  ���� رّدها ع أفادت املؤسسةو . (Stéréophonie)" نظام ست��يو"فضال عن عدم استيعا��ا لـ

الّدائرة، بأّ��ا توّلت إعداد مشروع مراسلة إ�� الّديوان الوط�ي لدرسال اذا�� والتلفزي للّنظر �� 
ع�� �امل  Fmام�انّيات املتاحة لتأم�ن بّث برام  اذاعة الوطنّية وال�ي �عت�� اذاعة اّم ع�� موجات 

 . ��دف تحس�ن جودة بّ��اتراب ا�جمهور�ة وذلك 

 

و�ذكر �� هذا . كما تبّ�ن تدّ�ي جودة استقبال �عض املحّطات اذاعية �سبب ععف ترّددا��ا
من طرف الّديوان حيث ) مرسل بوقرن�ن( Mhz 88,6إذاعة الشباب �عد حذف ال��ّدد إستقبال الّصدد 

1TP2Fملحّطة ع�� ال��ّددات اخرى اشت�ى عدد من املستمع�ن من تو�س الك��ى من سوء جودة استقبال ا

(1)
P1T . 

 

�شويشا ع�� �ّل من إذاعة املنست�� انقطاعات متكّررة و وشهد البّث اذا�� باملؤّسسة 
واذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تو�س الدولية من قبل إذاعات منتصبة بطر�قة غ�� 

1TP3Fقانونية

(2)
P1T . 

                                                           
(1)

 .موّجهة من امل�ّلف سابقا بالوحدة التقنية إلذاعة الشباب إ�� الّرئيس املدير العامّ  2011نوفم��  28مراسلة داخلّية بتار�خ   



658 

 

هذه الّنقائص مع �ّل من الديوان الوط�ي  بأّ��ا توّلت التنسيق �شأن جملة وأفادت املؤّسسة
 .لدرسال اذا�� والهيئة العليا لالّتصال الّسم�� البصري 

 

و��دف تطو�ر �حافة القرب وانفتاح ع�� شواغل ا�جهات الّداخلية وتلبية حّق املواطن�ن 
�مة مع منّظمة �� إطار اّتفاقية امل� 2013أينما �انوا �� اعالم والتعب��، تّم �� موّ�� سنة 

مدن داخلّية �غّط��ا اذاعات ا�جهو�ة بتطاو�ن  10 ���عث م�اتب ملراسل�ن   Hirondellesه��وندال
وتتكّفل املنّظمة بموجب اّتفاقية ب�اّفة النفقات املتعّلقة بتوف�� املقّرات والتجه��ات . وقفصة وال�اف
�عد ان��اء ترك��ها ع�� م��انّية اذاعة  مل�اتب�ن املنتدب�ن ع�� أن تحمل نفقات هذه او�تأج�� الّ�حفي

 .تتحّول فيما �عد إ�� نواتات إذاعية جهو�ة تا�عة للمؤّسسةلالتو�سية 

 

�اعتبار ما حّققه هذا املشروع من م�اسب ع�� مستوى التجه��ات الفّنية و�ناء قدرات و 
ال�ي  ستفادة القصوى من الفرصالقرب تو�ىي الّدائرة بالعمل ع�� ا  �حافة املوارد البشر�ة وتدعيم

تتيحها امل�اتب ا�جهو�ة املحدثة واعتماد طرق العمل ا�جديدة ال�ي أفرز��ا هذه التجر�ة من طرف 
استغالل استوديوهات وقد أفادت املؤسسة بأّنه سيتّم حّث اذاعات املركزّ�ة ع�� . اذاعات املركز�ة

                                          .خبار�ة شاملة ودور�ة ع�� ع�ن امل�اناملحدثة إلنتاج حصص برامجية وتأم�ن �غطيات إ

 

 برمجة اـشب�ات اذاعية -2

 

 ا�خّط اـتحر�ري ـلمحّطات اذاعية اـتا�عة ـلمؤّسسة 2-1

 

�عت�� ا�خّط التحر�ري ل�ّل مؤّسسة إعالمية وال سّيما تلك ال�ي تؤّمن مرفقا عمومّيا ع�� غاية 
ّمية حيث يمّثل مجموعة ا�خيارات املنت�جة عند إنتاج ال��ام  ومعا�جة احداث وتحديد من اه

محاور اهتمام واملفاعلة ب�ن ال��ام  من حيث مضامي��ا وطبيع��ا وتوقيت بّ��ا واساليب املّتبعة 
 ).  إ�خ..مراسلة، نقل مباشر، تصر�حات، حورات(لتقديمها 

 

ركز�ة وا�جهو�ة بتوّجه خاّص ب�ّل م��ا غ�� أّنه تبّ�ن عدم إعداد أّي ونظرّ�ا تتمّ�� اذاعات امل
تحّدد خّطها التحر�ري بما يمّك��ا من الّ��وض بجودة أعمالها و وثيقة تضبط توّجهات �ّل محّطة 

 . اذاعية وإخضاع برامجها إ�� مقاييس مهنّية وفّنية مع املحافظة ع�� هوّ���ا وطا�عها ا�خاّص 

 

                                                                                                                                                                          
(2)

إ�� رئاسة املؤسسة من طرف امل�ّلف باإلشراف ع�� استغالل  2014ماي  12و 2014ماي  8�خ يذكر ع�� سبيل املثال املراسلتان املوّجهتان بتار   
 .املعّدات والفضاءات والتسي�� والتصرف �� السلك التق�ي باإلذاعات املركز�ة
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من التداخل ب�ن ال��ام  املقّدمة �� مختلف املحّطات اذاعّية والتقارب ��  وع�� الّرغم
املحتوى بي��ا باعتبار أّن �عضها �عيد نفس املواعيع ال�ي طرحت �� فضاءات أخرى، ال يتّم التنسيق 
مسبقا ب�ن املسؤول�ن عن ال��مجة وانتاج لضمان تمّ�� �ّل برنام  و�ّل محّطة إذاعية وتفادي 

و�قيت . عدم نجاح أّي محّطة �� فرض نفسها �� املشهد السم��"وأّدى ذلك إ�� . داخل والتكرار بي��االت
1TP4F"هذه املحّطات عبارة عن ��خ متماثلة من حيث نوعّية ا�خطاب اعالمي والتوّجه العاّم لل��مجة

(1)
P1T  ال

ة بتسهيل تبادل املعلومات سّيما وأّنه لم يتّم تفعيل وحدة التنسيق املركزي لدذاعات امل�ّلفة خاصّ 
 .بي��ا ومتا�عة مدى اح��ام اختصاص �ّل إذاعة ملا يمّ��ها عن اذاعات اخرى 

   

من  2012د�سم��  2و 1ول�ن مّكنت أعمال امللتقى الّدوري لدذاعة التو�سية الذي ا�عقد �� 
ّطات اذاعية من لتال�� مواطن الضعف املرتبطة با�خّط التحر�ري للمح التوصياتبلورة عدد من 

بي��ا خاّصة عرورة اح��ام أخالقيات املهنة واستقاللية وا�حياد والتوازن وانصاف �� التعامل مع 
 . هذه التوصيات تفعيل 2014ّنه لم يتّم إ�� حدود موّ�� جوان فإمختلف ا�حساسيات، 

 

كريس أّ��ا ستس�� إ�� إدخال مجموعة من اصالحات �شمل تبوقد أفادت املؤسسة 
 .  التفاعلية ب�ن املحّطات وتحديد ا�خّط التحر�ري ل�ّل م��ا تفاديا للتداخل ب�ن ال��ام 

 

  إعداد شب�ات اـ��امج وتقييمها 2-2

 

�ش�و الشب�ات ال��امجية املقّدمة من قبل مختلف القنوات التا�عة للمؤّسسة عّدة 
1TP5Fنقائص

(2)
P1T ساحات املخّصصة لل��ام  اقتصادية ع�� غرار هيمنة ال��ام  اجتماعية مقابل نقص امل

وتدّ�ي جودة برام  اطفال وسوء اختيار املاّدة الغنائّية واملوسيقية ومحدودّية التفاعل املباشر مع 
املستمع�ن خاّصة بالنسبة للمساحات الّليلية وعدم جاذبّية املاّدة اعالمية املقّدمة والّطا�ع ا�ادي�ي 

 .ف��ا وشّدها للمستمعلعناو�ن ال��ام  وععف طرا

 

 -شبكة الصيف -شتاء/شبكة خر�ف(و�تّم إعداد الشب�ات بمناسبة �ّل موسم إذا�� جديد 
من الشبكة اذاعية  املنتظرة�� غياب تصّور وا�ح لسهداف املزمع تحقيقها واعافة ) شبكة رمضان

 . ا�جديدة

 

                                                           
(1)

 . 2014العاّم �� سنة تقر�ر منجز من طرف �اهية مدير وحدة اشهار واستشهار ورئيس مص�حة اشهار موّجه إ�� الّرئيس املدير   

(2)
 .2012د�سم��  2و 1تّم التطّرق للعديد م��ا خالل امللتقى الّدوري لدذاعة التو�سية املنعقد بتار�خ  
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�خاّصة بال��مجة وعبط تركيب��ا لتنظيم عمل الّ�جان ا وثيقةولوحظ أّنه لم يتّم إصدار أّي 
 .ومشموال��ا فضال عن غياب محاعر جلسا��ا أو تقار�ر تدّون ف��ا نتائ  مداوال��ا واختيارا��ا

 

وتبّ�ن أّنه يتّم تقسيم ساعات البّث ع�� أساس أروقة مختلفة تدرج ف��ا ال��ام  اذاعية 
�ّل إذاعة ودون إجراء أّي دراسات بحسب طبيع��ا ومضامي��ا وفق اج��ادات مص�حة ال��مجة �� 

            . للتعّرف ع�� ميوالت املستمع�ن وأصنافهم ونوعّية ال��ام  ال�ي يرغبون �� استماع إل��ا وتوقي��ا

وال تو�� شب�ات ال��ام  أهّمية خصوصية ألوقات الّذروة ال�ي �عت�� الواجهة ا�حقيقية ألّي محّطة 
 . برام  من شأ��ا أن �ساهم �� إشعاع اذاعة إذاعية وما تتطّلبه من نوعية

 

وأثرت النقائص املذ�ورة ع�� �سب استماع حيث تفيد عملّيات س�� اراء واستبيانات 
عن الشر�ات املختّصة ��يمنة اذاعات ا�خاّصة ع�� املناطق ال�ي �غّط��ا وعدم نجاح مختلف  الّصادرة

مع دور هذا  تتالءماستماعها حيث تدّنت إ�� مستو�ات ال  محّطات اذاعة التو�سية �� تطو�ر �سب
1TP6Fالوسيط اعالمي العمومي

(1)
P1T .ولم تتجاوز �سب استماع لدذاعات املركز�ة �� أغلب احيان �سبة          

ّ��ا فإول�ن �انت �سب استماع لبعض اذاعات ا�جهو�ة أفضل قليال �� املناطق ال�ي �غّط��ا . % 2
 . توى اذاعات ا�خاّصةتبقى دون مس

  

تّم �� إطار اّتفاقية امل��مة مع مؤسسة ه��وندال  ،اذاعات ا�جهو�ة��دف تطو�ر أداء و 
ت�ليف مكتب خاّص بإنجاز عملّيات س�� لآلراء واستغالل �عض نتائجها �� إعداد الشب�ات اذاعية 

من تطو�ر طر�قة  إذاعة ال�افّكنت وتم. ا�خاّصة باإلذاعات ا�جهو�ة ب�ّل من قفصة وتطاو�ن وال�اف
وأفادت املؤسسة بأّ��ا ستعمل ع�� استفادة با��  .2014إعداد الشبكة اذاعية لرمضان وصيف 

 .املحّطات من تجر�ة اذاعة ا�جهو�ة بال�اف �� مجال إعداد الشب�ات اذاعية

 

 حسنبّ��ا للتحّقق من  يتّم كما لوحظ عدم حرص املؤّسسة ع�� تقييم املاّدة اعالمّية ال�ي 
تقّبل املستمع�ن لها وتموقع ال��ام  املنتجة مقارنة بالقنوات املنافسة وفيما ب�ن املحّطات اذاعية 

وقد أقّرت املؤسسة بضرورة تال�� هذه النقائص ع�� الّ�جوء إ�� خدمات . اخرى الّتا�عة للمؤّسسة
 .مؤسسات قيس �سب استماع

 

 

 

 

                                                           
 .18/11/2013تقر�ر منجز من طرف �اهية مدير وحدة اشهار واستشهار ورئيس مص�حة اشهار موّجه إ�� الّرئيس املدير العاّم بتار�خ   (1)
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 واملوسيقيانتاج اـدرامي  -3

 

20071TP7Fلسنة  1867من امر عدد  3نّص الفصل 

(1)
P1T  من مهام اذاعة التو�سية  ع�� أّن

ه أنّ  إالّ " املساهمة �� ال��وض باإلعالم والتثقيف وإثراء املشهد السم�� اذا�� وتطو�ره إنتاجا و�ثا"
فرة �� �ل من مص�حة لوحظ محدودية استغالل املعدات املتطورة وام�انيات البشر�ة املختصة املتو 

املوسيقى ومص�حة الدراما ع�� النحو املطلوب إلثراء انتاج املوسيقي الوط�ي بأعمال ذات نوعية 
 .تمك�ن املؤسسة من تحقيق موارد ذاتيةلجيدة و 

 

مساهمة انتاج املسر�� �� انتاج اذا�� محدودة بالنسبة للقنوات املركز�ة وشبه  وتبقى
حيث وس�ي بالطا�ع املانتاج الدرامي �� مختلف اذاعات  و�ّتسم. نوات ا�جهو�ةمنعدمة بالنسبة للق

سنة باستنناء �عض املسامع  يقتصر ع�� مسلسالت وأحيانا فواز�ر تبث خالل شهر رمضان من �ّل 
وتّم كذلك الوقوف ع�� . املسرحية عمن ال��ام  أو اكساء اذا�� تبث أحيانا خالل بقية أشهر السنة

عدد املختص�ن �� إنتاج النصوص للمسرح اذا�� وغياب �جان مختصة �� القراءة �� جل  ععف
وتراجع عدد اعمال الدرامية ال�ي . اذاعات فضال عن محدودية تبادل اعمال الدرامية ب�ن اذاعات

              عمال ��  11إ��  2012مسلسال ومسرحية �� سنة  18تّم إنتاجها من قبل مص�حة الدراما من 

 .2014سنة 

 

ع�� �عض  ��امساهمقتصر حيث تأيضا بمحدوديته  �شاط مص�حة املوسيقى و�ّتسم
. بإذاعة الشباب" مواهب"املشار�ات ا�خاصة باإلكساء اذا�� أو تأثيث �عض ال��ام  مثل برنام  

إ�� اج املوسيقي و ويعود ذلك أساسا إ�� غياب برنام  عمل وا�ح للمص�حة خاّصة �� ما يتعّلق باإلنت
العدول عن تفعيل ال�جان ا�خاصة بالقراءات الشعر�ة والفنية القتناء أشعار وأ�حان إلصدار إنتاجات 

 .موسيقية جديدة

 

إّال أّنه  2011سنة  تّم اقتناسها منذ) 8عدد (ورغم توّفر تجه��ات متطّورة باستوديو املوسيقى 
إثر تدّخل  2014ملوسيقية لدذاعة إّال �� بداية سنة لم يتّم الشروع �� استغالله من قبل الفرقة ا

سنو�ا  اأغنية ومعزوفة وقصيد 53 حوا��من تراجع انتاج املوسيقي لدذاعة  علما بأّن . الفر�ق الرقاعي
يتّم إنتاجها أساسا  2011-2008إنتاجات خالل الف��ة  10إ�� أقل من  2007-1993 خالل الف��ة

والتظاهرات الوطنية أو املشاركة �� املسابقات لينعدم تماما خالل سن�ي بمناسبة تنظيم املهرجانات 
 : وذلك كما يبّينه الرسم البيا�ي املوا�� 2013و 2012

 

                                                           
 .تعلق بإحداث مؤسسة اذاعة التو�سية وعبط تنظيمها اداري واملا�� وطرق �سي��هاامل  (1)
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 اـ��و�ج ـل��امج واعمال اذاعية -4

 

املؤسسة ع��  تتوّفر  ،اذاعية ور�ط الصلة مع املستمع�ن اعمال��ام  ول��دف ال��و�  ل
إّال أّن التصّرف ف��ا �ش�و عديد الّنقائص من ذلك عدم بّث . �عض الوسائط املكتو�ة والك��ونّية

 .ومضات ع�� املحّطات اذاعية للتعر�ف ��ذه الوسائط وحّث املستمع�ن ع�� استغاللها

 

ة اذاعة تبّ�ن باالّطالع ع�� �عض اعداد الصادرة من مجلّ  و�خصوص الوسائط املكتو�ة
التو�سية أّ��ا تخلو من مساحات مخّصصة للتعر�ف �شب�ات برامجها و�إنتاجات محّطا��ا اذاعية 

�شرع املؤّسسة �� التعر�ف ب��امجها عمن مجّلة اذاعة سوى انطالقا  ولم. وترو�جها لدى املستمع�ن
 .2014من صائفة 

 

��خة م�حو�ة  78.000من جملة  6.776و�قي توزيع املجّلة محدودا حيث لم يّتم بيع سوى 
 .2013-2011خالل الف��ة 

 

1TP8Fكما تبّ�ن ععف املردودّية املالية للمجّلة

(1)
P1T  2013سنة  ��حيث لم تتجاوز جملة مداخيلها 

1TP9Fد 332.677د �� ح�ن بلغت جملة املصار�ف املتعلّقة ��ا خالل نفس السنة  4.015ما قدره 

(2)
P1T .

فة إصدار املجّلة وععف مداخيلها عرورة النظر �� جدوى ابقاء و�ستد�� هذه املفارقة ب�ن ارتفاع �ل
 .عل��ا مستقبال

 

                                                           
(1)

 .�ن بإعداد املجّلةتّم اعتماد مقار�ة تقوم ع�� حصر جميع النفقات املتعلقة باملجّلة بما �� ذلك أعباء تأج�� اعوان املنتم�ن لوحدة اّتصال وامل�ّلف  
(2)

 . د 287.581لهؤالء اعوان مثلما تّمت معا�جته �� منظومة إنصاف بلغ  2013ر ا�خام �� �شار إ�� أّن مبلغ اجو   
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           فقد تبّ�ن أّن البّوابة الك��ونية املحدثة ��  أّما فيما يتعّلق بالوسائط الك��ونية،

ن ععف التنسيق واندماج ب�و �ش�و عديد الّنقائص ع�� غرار تواعع الّصيغ التفاعلية  2008سنة 
إبرام  2014تّم �� جانفي  ل�نو . هيا�ل انتاج واخبار وال��مجة والفر�ق العامل بالبّوابة مركزّ�ا وجهوّ�ا

شهد إنجاز  فقد . د 17.864عقد مع مزّود خاّص إلعادة تصميم وتحديث البّوابة بمبلغ جم�� قدره 
1TP10Fاملشروع عديد الصعو�ات واخالالت

(1)
P1T  وقد أفادت . 2014جو�لية  15حالت دون استكماله إ�� حّد

املؤسسة بأّنه تّم بالتعاون مع مؤسسة ه��وندال إعادة تصميم وتحديث بوابة اذاعة مع اخذ �ع�ن 
 . النقائص ال�ي تم ��خيصها اعتبار 

 

تمّثل التطبيقات اعالمية ال�ي تمّكن من التقاط املحّطات اذاعية ع��  وع�� صعيد آخر،
وسيلة هاّمة لل��و�  لل��ام  اذاعية وعمان التواصل مع "الواب مو�ايل"الهواتف الذكّية أو 

ال�ي تّم اقتناسها  لتطبيقةل ال��و�  لدى املستمع�ن ع��ملؤّسسة ا تبّ�ن عدم حرص إّال أّنه. املستمع�ن
كما لم تتوّل تقييم مدى استفادة املستمع�ن م��ا والّنقائص ال�ي �ش�وها ��دف . 2010منذ سنة 

 .رهاتطو�

 

ية -5   اـتعاون مع املنظمات اقليمية واـّدـو

 

أّنه  اقليمية والدولية إالّ عضوّ�ة �� عديد املنظمات بالمؤسسة اذاعة التو�سية تتمّتع 
من ام�انيات ال�ي تتيحها هذه العضو�ة لتنمية  حرص املؤّسسة ع�� استفادة ال�افيةلوحظ عدم 

 .و للتسو�ق ل��امجها  لدى الدول اعضاء باملنظمات املذ�ورةقدرا��ا وإثراء مشهدها السم�� أ

 

                 وال�ي تبلغ اّتحاد اوروعي لدذاعة والتلفز�ون ورغم ارتفاع �لفة العضوّ�ة �� منظّمة 

بحق �غطية �عض احداث الر�اعية �ان  لم تحظ اذاعة سوى فرنك سويسري سنو�ا،  88.920
إّال �� �عض الندوات والّدورات الت�و�نية ولم  اذاعة ولم �شارك. 2012وملبية لندن آخرها العاب ا 

املؤسسة م�اتبة توّلت  وقد. ةرها املنظمة ع�� شب�ا��ا ارععتنتفع قّط بخدمات التبادل ال�ي توفّ 
ؤسّسة وقد أفادت امل. 2014�� ثالث مناسبات ل�حب عضو���ا �انت آخرها �� جوان  املذ�ورةاملنظّمة 

املؤقت من هذه املنظمة �عت�� حّال سليما إ�� ح�ن إيجاد أسس جديدة  ا��حابأّن  �� إجاب��ا
 . للشراكة وذلك تجّنبا لهدر املال العام

 

                                                           
(1)

 2014جوان  19و 2014جوان  9و 2014جوان  2و 2014مارس  19و 2014فيفري  3و 2014جانفي  27محاعر اجتماعات �جنة متا�عة املشروع ��  
 .2014جو�لية  4ان وجو  30واملراسالت املوّجهة لرئاسة املؤسسة وآخرها �� 
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أّما فيما يتعّلق بالتعاون مع اتحاد افر�قي لدذاعة والتلفزة، فقد تبّ�ن أّن استفادة 
 .دوالر سنّو�ا.أ 35 ن ارتفاع �لف��ا والّ�ي تقّدر بقيمةاملؤّسسة من العضوّ�ة منعدمة بالرغم م

 

كما تمّكن العضوّ�ة �� ا�جامعة اذاعية والتلفز�ة الّدولية من استغالل منّصة لتبادل 
  .تغّل هذه ا�خدمة�سلم ال��ام  إّال أّن املؤسسة 

 

ندوق لتمو�ل و�توّفر املجلس الدو�� لدذاعات والتلفزات الناطقة باللغة الفر�سية ع�� ص
واقتصر انتفاع . انتاجات اذاعية غ�� أّن مؤسسة اذاعة لم تقّدم أّي مشروع برنام  �� هذا اطار

1TP11Fاملؤّسسة بتمو�الت املنّظمة ع�� مناسبت�ن

(1)
P1T إطار إنتاجات مش��كة مع أعضاء آخر�ن ��. 

 

 ��واملحافظة ع�� املخزون اـسم استغالل اـفضاءات واـتجه��ات اـتقنية– ب

 

مّكن الّنظر �� هذا ا�جانب من الوقوف ع�� نقائص وإخالالت �عّلقت باستغالل الفضاءات 
 .والتجه��ات التقنية و�صيان��ا و�املحافظة ع�� املخزون السم��

 

 وصيان��ا استغالل اـفضاءات واـتجه��ات اـتقنية -1

 

استغاللها من قبل  يتوّفر باملؤّسسة عشرة استوديوهات إذاعية وقاعة فّنية مركز�ة يتّم 
فضاءات �انت مخّصصة للبّث التلفزي و�ستوجب إعادة  ةاذاعات املركز�ة ارععة فضال عن ثالث

 . ��يئ��ا

 

تبّ�ن إّال أّنه حسب نطاق �شاط �ّل م��ا واملعّدات املتوّفرة ��ا تّم تخصيص استوديوهات و 
 . ة لها بما ُخّصصت لهإلعداد برام  ال عالقأحيانا استغالل هذه استوديوهات 

 

. لقاعة الفّنية املركز�ة ع�� سوء توظيف للمعّدات والتجه��اتاتّم الوقوف عند معاينة و 

والبعض  استخدام�� وعع  تلنقل البّث ا�خار�� ليس املخّصصة) Codecs(معّدات  فقد تبّ�ن مثال أّن 
استغالل �عض املعّدات حسب  ويعود عدم ).ا�خوادم(اخر ال يتّم استغالله ع�� النحو املطلوب 

تباين �عض التطبيقات املعلوماتية و  مختلفملصّنع  أخرى  الفّني�ن إ�� عدم قابلي��ا للتأقلم مع معّدات
إ�� اقتناء معّدات جديدة تتما�ىى مع  Codecsوأّدت استحالة استغالل معّدات . املعّداتهذه مع 

 . قديمة Codecsغالل معّدات وإعادة است التجه��ات املتوّفرة �� إطار صفقة أخرى 

                                                           
(1)

  Femmes et Terreو Si jeunesse pouvaitإنتاج�ن مش��ك�ن هما   
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لتغطية  2010ال�خمة ال�ي تّم اقتناسها منذ سنة التجه��ات الصوتية ولم يتّم استغالل 
لم يتّم استجابة لطلب استعمالها �� و  .د سوى �� مناسبت�ن.أ 1.021,163التظاهرات الك��ى بمبلغ 

 حيث تّم ذاعات الدول العر�ية من قبل اتحاد إ 2013لسنة  حفل اختتام مهرجان اغنية العر�ية
املعّدات للمخاطر هذه ويعّرض عدم استغالل . استغالل أجهزة تماثلية مّما أّثر ع�� جودة الصوت

الناتجة عن ا�خزن إعافة إ�� حرمان املؤّسسة من مزايا استغاللها خاّصة وأّن املعّدات اذاعية تتمّ�� 
 .  تالكها بتكنولوجيا سريعة 

 

ب دف�� ملتا�عة حركة املعّدات و�طاقات فّنية خاّصة باالستوديوهات تتضّمن كما تبّ�ن غيا
 .وتار�خ بداية استغاللها أو تجديدها ��امعطيات حول املعّدات املتوّفرة 

 

ستعملة سواء �� أروقة املوجود عديد املعّدات التقنية غ��  ، ورغمو�اإلعافة إ�� ذلك
ع�� إحال��ا ع�� مص�حة الصيانة أو لم تحرص دارة التقنية ا فإّن املؤّسسة أو �� مختلف فضاءا��ا 
 .ع�� عدم استعمال والتفو�ت ف��ا

 

ع��  2010املؤسسة إ�� حدود سنة  حرصتل�ن و  ،و�خصوص صيانة الفضاءت واملعّدات
الشهر�ة و الصيانة الدور�ة والوقائية للمعدات التقنية وذلك بإصدار جداول للصيانة اسبوعية 

ع��  2011منذ سنة ، فقد اقتصرت تدّخال��ا بتنفيذهاوهات وت�ليف مص�حة الصيانة لالستودي
كما تّم التخّ�� عن العمل ببطاقات التدّخل املعتمدة سابقا مّما ال . إصالح �عض اعطاب ا�حاصلة

 .�سمح بمتا�عة عمليات الصيانة املنجزة

 

الصيانة �عد انقضاء ف��ة عمال أتبّ�ن أّن كراسات الشروط ال تنّص ع��  ،من ناحية أخرى و 
أن يحرم  ذلك من شأنو  .الضمان و�قتصر �عضها ع�� التنصيص ع�� توف�� قطع غيار ملّدة محّددة

يجعلها مضطرة �لفة استثمار أو استغالل، وأن  حيثاملؤّسسة من اختيار أ�سب العروض سواء من 
من . و�التا�� �� وععية تبعية تجاههد ا�خدمات �عد انقضاء ف��ة الضمان من نفس املزّو  لطلب تلك
 6و�اقتناء ) د.أ 1.021,163(ن باقتناء تجه��ات صوتية متنّقلة �ن املتعّلقت�صفقتالذلك أّن 

املزّود وثائق  نّصتا فقط ع�� أن يوّفر  )دينارا 1.934.380,700(وحدات إنتاج  8استوديوهات رقمية و
سنوات من تار�خ استالم  5قطع الغيار ملّدة  يوّفر  وأنوصف املعدّات وكيفية استغاللها وصيان��ا 

إش�االت �� خالص مستحّقات لفائدته  املذ�ورة �سببتوف�� قطع الغيار رفض املزّود  أّن  غ�� . ال��ائي
 . مع اذاعة سابقة صفقاتب تتعّلق

 

ا�حرص ع�� عبط  مز�داملؤّسسة  يتعّ�ن ع�� ،وتفاديا لدش�اليات املتعّلقة بالصيانة
 .بالصيانة اخاصّ  ابند وع�� تضمي��ابكّراسات الشروط بدقة �حاجيات ا



666 

 

 رقمنة املخزون اـسم�� -2

 

املحافظة ع�� "املذ�ور آنفا ع�� أّن من مهاّم املؤسسة  2007لسنة  1867نّص امر عدد 
هذه  لم تول غ�� أّن اذاعة  .باعتباره يمّثل جزءا من الذاكرة الوطنية للبالد" املخزون السم�� وترقيمه

بلغت خالل الف��ة  ،ورغم رصد مبالغ سنو�ة هاّمة لرقمنة ارشيف السم��. املهّمة اهمية الالزمة
 .الشروع �� إنجاز هذه املهّمة 2014د فإّنه لم يتّم إ�� موّ�� جوان .م 1,2ما جملته  2009-2013

 

ي الواجب اعتماده  حول إنجاز دراسة  2010�� شهر جو�لية تّم وتجدر اشارة إ�� أّنه  التم�ىّ
وذلك د .أ 28 متفّرعة عن إذاعة كندا بمبلغ شركة أجنبيةمن قبل �� مجال رقمنة ارشيف السم�� 

ول�ن تّم . هذه الدراسات يتّم تفعيل أّي من لم غ�� أّنه. املؤسسة باإلعافة إ�� دراسات قام ��ا إطارات
ألف شر�ط من  60تّم جرد ما جملته  الشروع �� إحصاء اشرطة وتنظيمها حيث 2010�� سنة 
لم تتواصل و�قيت رقمنة اشرطة ره�ن طلبات  املذ�ورة ّن عملّية ا�جردفإألف شر�ط،  200مجموع 

 .اذاعات املركز�ة وا�جهو�ة

 

حاولت فقد  ،عدم توّفق املؤّسسة �� التعاقد مع شركة لرقمنة أرشيفها السم��إ�� ونظرا 
اختيار قد تّم ف. �� املجال ة، إّال أّنه تبّ�ن غياب من�جية عمل وا�حةبوسائلها ا�خاصّ إنجاز ذلك 

دراما، برام ، (املحامل ال�ي ستتّم رقمن��ا �� غياب تنظيم وا�ح للمخزون السم�� حسب اصناف 
ال��ام  أو بمناسبة �عض  يومعّد  و�طر�قة عشوائية حسب طلبات منّشطي...) خطب، محاعرات،

إحالة أرشيف اذاعات ا�جهو�ة �� مجال غياب إجراءات وا�حة  ذلك و�ضاف إ��. التظاهرات
 . صعو�ة مقار�ة دفاتر ��جيل ارشيف مع املخزون املادي أحياناو 

 

وتبقى هذه  .ساعة 2734ما يناهز  2014جوان  03 بتار�خو�لغ حجم املاّدة اذاعية املرقمنة 
 . 2008ألف ساعة �� سنة  300نة والذي بلغ حوا�� الكّمية عئيلة مقارنة بالرصيد السم�� املعّد للرقم

 

��ذه  ا�خب��ة�� املوارد البشر�ة املختّصة  او�ش�و وحدة ارشيف والتوثيق والرقمنة نقص
 .إ�� مصا�ح أخرى باملؤّسسة أو نقل��ماملهّمة نتيجة تقاعد �عض اعوان 

 

�� خاّصة ائص تمّثلت ظروف حفظ ارشيف السم�� من الوقوف ع�� نق وقد مّكنت معاينة
إ�� نتيجة للرطو�ة �� فضاء ا�خزن وافتقاره ) أكسد��ا(لتلف إ�� ا�عّرض �عض محامل الت�جيالت 

الت�جيالت �� فضاءات  ظروف التكييف املالئمة ووعع رفوف الت�جيالت مباشرة ع�� ارض وععض
 .قراء��ا عافة إ�� تآ�ل الدفاتر اليدو�ة لل�جّالت وصعو�ةوذلك باإل  غ�� مخّصصة
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وتد�� اذاعة إ�� ا�حرص ع�� جرد اشرطة املتوّفرة ��ا وتنظيمها قصد حماي��ا من التلف 
قبل رقمن��ا وإيالء ا�جانب املتعّلق برقمنة ارشيف السم�� اهّمية الالزمة باعتباره يمّثل جزءا من 

 .الذاكرة الوطنية واملوروث الثقا�� للبالد

 

II– ا��اـتصّرف اداري وامل 

 

 �سي�� املؤّسسة وتنظيمها -أ

 

أف�ىى الّنظر �� هذا ا�جانب إ�� مالحظة عّدة نقائص تتعّلق بتسي�� املؤّسسة و��ي�لها 
 .  التنظي�ي و�نظامها املعلوما�ي

 

 �سي�� اذاعة -1

 

ستة رسساء  2014وإ�� حدود شهر جو�لية  2009 سنة تداول ع�� رئاسة املؤسسة منذ
نشاط اذا�� الع�� مستوى التسي�� و ما ساهم �� عدم استقرار توّجهات املؤسسة مدير�ن عاّم�ن وهو 

 .تنفيذ برام  استثمارو 

 

20071TP12Fلسنة  1867من امر عدد  7وخالفا للفصل 

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

تتّم متا�عة س �سب استماع وتقار�ر التدقيق الّداخ�� عمن جدول أعمال مجلس ادارة ولم اقي
عبط السياسة العامة  ادارة كما لم يتوّل مجلس. برمجة املحطات اذاعية إّال �� مناسبت�ن

�� امليدان الف�ي والتجاري وعبط القوائم املالية وعقود ال��ام  ومتا�عة إنجازها فضال عن  للمؤسسة
 .عدم التداول �شأن التوظيفات املالية للمؤسسة

 

 . 2013إ��  2010سة لم �ّعد تقار�ر حول �شاطها بالنسبة إ�� السنوات من تبّ�ن أّن املؤّس  كما

 

لسنة  2197املذ�ور أعاله وامر عدد  2007لسنة  1867امر عدد قتضيات مل وخالفا
20021TP13F

(2)
P1T  النظر �� عديد الوثائق الدور�ة �غاية املصادقة أو تتوّ�� رئاسة ا�ح�ومة ال�ي تنص ع�� أن

القوائم املالية ومداوالت مجلس ادارة وامل��انيات التقدير�ة وتقار�ر مراجع ا�حسابات املتا�عة ع�� غرار 

                                                           
 .واملتعّلق بإحداث مؤسسة اذاعة التو�سية وعبط تنظيمها اداري واملا�� وطرق س��ها 2007جو�لية  23املؤرخ ��   (1)
املنشات العمومية وصيغ املصادقة ع�� أعمال التصّرف ف��ا وتمثيل املساهم�ن  واملتعّلق بكيفية ممارسة اشراف ع�� 2002أكتو�ر  7املؤرخ ��  (2)

 .العمومّي�ن �� هيئات تصّرفها و�سي��ها وتحديد ال��امات املوعوعة ع�� �اهلها
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كّال من وزارة املالية والوزارة امل�ّلفة بالتنمية �عدد من الوثائق �عد املصادقة املؤسسة  تمّد وع�� أن 
انية و�التصّرف �� أّنه باستنناء �عض املعطيات ا�خاّصة بامل��  لوحظعل��ا من قبل وزارة اشراف، 

اعوان و�تنفيذ املشاريع ال يتّم موافاة �ّل من رئاسة ا�ح�ومة ووزار�ي املالية والتنمية �ّل فيما يخّصها 
 .ببقّية الوثائق

 

افصاح لوزارة  2013-2009ولم يتوّل املسّ��ون املتعاقبون ع�� اذاعة خالل الف��ة 
ية الهاّمة للمؤّسسة حيث لم يتّم موافا��ما بكشوف دور�ة عن اشراف ووزارة املالية عن ارصدة املال

علما بأّن جملة ارصدة . السيولة املالية مثلما تقتضيه ال��اتيب أو بمناسبة إعداد م��انّي��ا السنو�ة
بمختلف ا�حسابات البنكية وال��يدية للمؤّسسة و�حسا��ا املفتوح لدى ا�خز�نة العاّمة املتوّفرة املالية 

 .د.م 19,960ما يناهز  2013د�سم��  31الد التو�سية بلغت بتار�خ للب
 

 اـهي�ل اـتنظيمي -2

 

1TP14F�شهد عديد ا�خطط الوظيفية باملؤسسة

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

) 12(ومدير مساعد و) 11(ومدير ) 13(ومدير مركزي ) 1(ب�ن مدير عام خطة  89واملتوّسطة مجموع 

بالنسبة �خّطة مدير  % 100و�ذكر أّن �سبة الشغور بلغت ). 38(ورئيس مص�حة ) 14(�اهية مدير و 
 .بالنسبة �خّطة مدير % 69مركزي ومدير مساعد و

 

 2014تبّ�ن أّنه لم يتّم إ�� موّ�� جوان  2009لسنة  630عدد  من امر 3و 2وخالفا للفصل�ن 
ا لم يّتم  إعداد بطاقات وظيفية ل�ّل كم. باإلذاعة وعع دليل لدجراءات يضبط مشموالت �ّل هي�ل

 ��تداخل ال ع�� غرار ها أحياناتداخلو املضبوطة املهاّم  دّقة مركز عمل باملؤسسة مّما أّدى إ�� عدم
املهاّم املو�ولة ل�ّل من �اهية مدير وحدة التقنية والتكنولوجيا وامل�ّلف باإلشراف ع�� وحدة التقنية 

 .والتكنولوجيا

 

واملذّكرات لت�ليف أعوان بخطط إدار�ة أو  ملؤسسة إصدار عديد املقّرراتوتوّلت رئاسة ا
وظيفية ال تتطابق مع املهاّم املو�ولة لهم طبقا للتنظيم الهيك�� أو الّنصوص املتعّلقة بتسميا��م 

 . اصلية ودون إجراء �سّلم و�سليم املهاّم وامللّفات ب�ن املسؤول�ن املتعاقب�ن

 

 اقبة التصّرف إعداد جداول قيادة �شتمل ع�� مؤّشرات التصّرف املا��وحدة مر  وال تتوّ��
حول  معطياتبما �ساعد ادارة العامة ع�� اّتخاذ القرارات الالزمة �� اّبان بناءا ع��  واداري 

 .باملؤّسسة أوجه الّنشاط مختلفالّنتائ  املحّققة �� 

                                                           
(1)
 .مساعد رئيس مص�حة وسكرت�� تحر�ر ورئيس قسم ورئيس مكتب ورئيس فر�قدون اعتبار خطط  
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وع�� عمل ع�� إعداد دليل لدجراءات يتعّ�ن ال ،وقصد ال��وض با�جانب التنظي�ي لدذاعة
كما يتعّ�ن تفعيل الهيا�ل الداخلية املتمثلة أساسا �� مراقبة التصّرف والتدقيق .تطبيقه إح�ام

 .تحقيقهإ�� بالس�� �� إجاب��ا الداخ�� وهو ما �عهدت املؤسّسة 

 

 اـنظام املعلوما�ي -3

 

حول تطو�ر نظم املعلومات  2011ماي  20املؤرخ ��  10خالفا ملنشور الوز�ر اول عدد 
1TP15Fواتصال وألفضل املمارسات الّدولية

(1)
P1T لم تتوّل املؤّسسة إعداد مخّطط اس��اتي�� لدعالمّية يمّكن ،

وهو ما أف�ىى إ�� عديد الّنقائص ع�� مستوى من تصّور وإنجاز نظام معلومات مندم  ومت�امل 
 . التجه��ات والتطبيقات والّسالمة املعلوماتية

 

 تتوّ��ول�ن . عت�� التطبيقات اعالمّية أداة أساسية لتطو�ر أ�شطة املؤّسسة وحوكم��ا�و
عدم توّفر  من التطبيقات املّتصلة بالتصّرف اداري واملا��، فإّنه تبّ�ن استغالل عدداملؤسسة 
ة متا�عة الصفقات ومكتب الضبط والتصّرف �� مقتطعات الوقود وصيان �� مجال إعالمّيةتطبيقات 

 .وسائل الّنقل

 

التطبيقات ا�خاّصة بالتصّرف �� املوارد  ع�� غرار و�ش�و التطبيقات املعتمدة غياب اندماج 
مع التطبيقة املتعّلقة  وال�ي لم يتّم إدماجهاالبشر�ة و�إصدار أذون ال��ّود و�التعّهد والّدفع و�اإلشهار 

 . باملحاسبة

 

إعداد املعطيات املتعلقة باملسار امليي  فقد تبّ�ن أّن  "املوارد البشر�ة"أّما فيما يخّص تطبيقة 
يتّم بصفة يدو�ة وهو ما من شأنه أن يرفع من مخاطر ارت�اب والوععية ادار�ة لسعوان وتحيي��ا 

جوانب  �عضال �غّطي " إنصاف مؤسسات"أّن تطبيقة  كما تبّ�ن. عند إعداد اجور  اخطاء أو السهو 
شر�ة ع�� غرار اعداد املهنّية وحاالت ا�حاق من الوظيفة العمومية وإدماج التصّرف �� املوارد الب

وترسيم اعوان املتعاقدين والساعات اعافية والعطل الّسنو�ة واستننائية مّما أّدى إ�� مسك 
وظائف احصائية مثل احتساب عدد ال أّن هذه التطبيقة ال تؤّمن كما لوحظ. ملّفا��ا بصفة يدو�ة

 .  عوان وتوزيعهم و�لفة اجور وتطّورهاا 

 

 بما إبرام صفقة 2013سنة �� و��دف تال�� النقائص امل�ّجلة بالتطبيقة املذ�ورة، تّم 

تتعّلقان بالتصّرف �� املوارد (Modules) د لتحي�ن منظومة ساج بإعافة تطبيقت�ن فرعّيت�ن .أ  38ناهزي

                                                           
 . ال�ي �عّد مرجعية ألفضل املمارسات �� تقنية املعلومات COBITوخاّصة منظومة   (1)
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إعداد الشروط و دة املوارد البشر�ة �� عبط ا�حاجيات أّن عدم �شر�ك وح غ�� . البشر�ة و�� املخزون
1TP16Fالفّنية املطلو�ة أف�ىى إ�� عدم تالسم التطبيقة املقتناة مع النظام اسا�ىي ا�خاّص بأعوان املؤسسة

(1)
P1T 

فضال عن �و��ا . �غي�� الصنف أو السّلم أو الّدرجة ال�ي ينت�ي إل��ا العون ال تمنع بصفة آلية حيث أّ��ا 
ورغم انتفاع أعوان وحدة . انية استعمالها بالّلغة العر�ية املعتمدة من طرف ا�جهات ادار�ةال تتيح إم�

 .غ�� مستغّلة 2014إ�� موّ�� جوان  التطبيقة، مازالت هذه للغرضاملوارد البشر�ة بدورة ت�و�نية 

 

ن من ال تمّك ا�خاصة بمعا�جة أذون ال��ود الواردة من املستشهر�ن  تطبيقةال كما تبّ�ن أّن 
ال �شتمل ع�� جدول التسع��ة مّما ال يمّكن من احتساب ا�� للمقابل املا�� و إصدار فوات�� خصم 

 .للومضات اشهار�ة

 

ال تمّكن من معا�جة املسائل  حيثلتطبيقة ا�خاّصة باإلشهار ل وكذلك �ان الشأن بالّنسبة
من و طيات إحصائّية �� املجال ا�حصول ع�� مع تمّكن منوال  Sponsoringا�خاّصة باالستشهار 

 .املعا�جة الية ألذون ال��ّود ا�خاّصة باإلذاعات ا�جهو�ة

  

وتبّ�ن أّن املؤّسسة ال تتوّ�� جرد مختلف التجه��ات اعالمية بصفة دورّ�ة علما بأّن آخر 
 .واقتصر ع�� املصا�ح املركز�ة دون أن �شمل اذاعات ا�جهو�ة 2012جرد يرجع إ�� شهر ماي 

 

بإبرام اّتفاقيات لتأم�ن صيانة ا�حواسيب وآالت الّن�خ والّطباعة رغم أهمية  اذاعة ولم تقم
غياب  الشب�ات اعالمية الداخلية بالنظر إ�� وتبّ�ن كذلك أّنه ال يمكن صيانة .اسطول املتوّفر لد��ا

 .أمثلة لها

 

2004لسنة  5وخالفا ألح�ام القانون عدد  1TP17F

(2)
P1T  2004لسنة  1250ولسمر عدد 1TP18F

(3)
P1T لم تقم ،

املؤسسة بإخضاع أنظم��ا املعلوماتية وشب�ا��ا اّتصالية إ�� تدقيق دوري بالّرغم من أهّميته �� تجّنب 
 .مرتبطة �شبكة ان��ناتS Sا�حواسيب املخاطر املحتملة ال سّيما وأّن جّل 

 

�غي�� �لمات العبور بخصوص الّسالمة املنطقّية للمنظومات أّنه ال يتّم بصفة دورّ�ة تبّ�ن و 
وتطبيقة منح  Tap infoللولوج لتطبيقة إصدار أذون ال��ّود وتطبيقة الساعات اعافية وتطبيقة 

 .وأفضل املمارسات الّدولّية �� هذا املجال 2011لسنة  10نشور الوز�ر اّول عدد مل وذلك خالفاالتنّقل 

 

                                                           
  .10/01/2014محضر جلسة ب�ن ممثّل�ن عن املزّود وممّثل�ن عن وحدة املوارد البشر�ة بتار�خ   (1)
  .واملتعّلق بالسالمة املعلوماتية 2004فيفري  3املؤّرخ ��   (2)
(3)
 .تدقيق الّدوري وطبيعة التدقيق ودور�ته وإجراءات متا�عة التوصيات الواردة �� تقر�ر التدقيقواملتعّلق بمعاي�� ال 2004فيفري  25املؤّرخ ��  
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 اـتصّرف �� املوارد اـبشر�ة -ب

 

 ع�� إثر فصل مؤّسس�ي اذاعة والتلفزة املذ�ور أعاله 2007لسنة  1867نّص امر عدد 
ع�� أن يتوّ�� مجلس ادارة اق��اح نظام أسا�ىي خاّص بأعوان اذاعة إّال أّنه لم يتّم إ�� موّ�� جوان 

 .إعداد الّنظام املشار إليه 2014

 

 ا ا�عكس ع��وهو م % 18بنسبة  2013و 2009ب�ن سن�ي باملؤسسة وارتفع عدد اعوان 

و تمّثل كتلة . 2009مقارنة �سنة  % 45د و�نسبة .م 27,533 إ�� 2013�� سنة  ارتفعت�لفة التأج�� ال�ي 
 .2013من مجموع نفقات التصّرف �� سنة %  87اجور القسط اوفر من امل��انية حيث بلغت �سب��ا 

 

يف اعوان و�الّ�جوء إ�� ومّكن الّنظر �� هذا ا�جانب من الوقوف ع�� نقائص �عّلقت بتوظ
 .و�ال��قيات املتعاون�ن ا�خارجّي�ن

 

 توظيف اعوان -1

 

من الّنظام اسا�ىي ا�خاّص أن ال ينتدب أّي �خص ليشغل أّي خّطة  44اقت�ىى الفصل 
إّال لسّد شغور بصفة قانونّية �� قانون إطار املؤّسسة الذي يضبط من قبل رئيسها �عد أخذ رأي 

من املوارد البشر�ة  قانون إطار يضبط حاجيات املؤسسة عدم توّفر  إّال أّن . وز�ر املاليةو  سلطة اشراف
غ�� مدروسة مع وصف الختصاصات اعوان وتوزيعهم ع�� مراكز العمل، أّدى إ�� ان��اج سياسة 

1TP19Fك��ة انتدابات العشوائيةإ�� عوان و ا توظيف ل

(1)
P1T . بتعّدد 2013إ��  2009وتمّ��ت السنوات من 

أعوان املناولة وععية عملّيات انتداب وادماج داخل املؤّسسة وفق صيغ مختلفة ع�� غرار �سو�ة 
 تا�ع�ن ملؤّسسة دار العمل سابقاأو واملتعاقدين �� إطار إسداء خدمات وإدماج أعوان �� وععية إ�حاق 

إطار العفو التشري�� العاّم  فضال عن انتدابات عن طر�ق املناظرات وانتدابات املباشرة �� باملؤّسسة
 .وانتداب املباشر لفرد من عائالت شهداء الثورة وجرحاها

  

 416وفق هذه الّصيغ خالل الف��ة املذ�ورة  انتدا��م�لغ مجموع عدد اعوان الذين تّم و 
 كب�� ارتفاع الوإزاء . 2013من إجما�� عدد أعوان املؤّسسة �� موّ�� د�سم��  % 36,5عونا أي بنسبة 

                       لعدد اعوان وغياب أّي تصّور اس��اتي�� �� املجال، تداول مجلس ادارة املنعقد بتار�خ

حول إجراء تدقيق لت�خيص حاجيات املؤّسسة جهو�ا ومركزّ�ا وإم�انّية التقليص ��  2014ماي  28
 .عدد اعوان

                                                           
(1)

بصفة دقيقة لسياسة  2014ماي  28تجدر اشارة إ�� أّن ممّثل وزارة اقتصاد واملالّية بمجلس إدارة املؤّسسة تطّرق خالل مداوالت املجلس بتار�خ  
 .ّخ��ا املؤسسة خالل السنوات اخ��ةانتدابات العشوائية ال�ي تو 
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ّعالة �حضور اعوان مّما ال �ساعد ع�� من جهة أخرى، تبّ�ن عدم إرساء منظومة مراقبة فو 
فقد تّم إسناد . من التأم�ن الفع�� لساعات العمل وع�� احتساب ساعات العمل اعافية التأّكد

لمذّكرة الصادرة ل إل��ا خالفا ا�حاجةاعوان منح الساعات اعافية بصفة مكّثفة ومتواترة دون ت��ير 
وان الذين انتفعوا بمنح الساعات اعافية خالل السنوات �سبة اع وتراوحت. عن رئيس املؤّسسة

و�لغت �لف��ا ا�جملية خالل نفس الف��ة من مجموع اعوان  % 48و % 45ب�ن  2013و 2012و 2011
 .د.أ 1.105ما قدره 

 

 ل�طو كما لوحظ توّتر املناخ اجتما�� باملؤسسة مّما أّدى إ�� ارتفاع حاالت عطل املرض 
1TP20Fانتفعوا �عطل ��ذا العنوان حالة ألعوان 17 امن بي�� حالة 24إ��  2013سنة  امد �� موّ��

(1)
P1T  عد شهر�

20121TP21Fأفر�ل 

(2)
P1T .مدير وحدة مهاّم ع�� غرار أّي عدم ت�ليفهم بتواتر حاالت تجميد اعوان و  كما لوحظ

عة الوطنية ورئيس �اهية مدير بالنيابة بالوحدة الفرعية لدنتاج باإلذاو  التنسيق املركزي ب�ن اذاعات
 اتصالرئيس مص�حة اعالم و�حافة اذاعة بوحدة و  مص�حة تنسيق اخبار واحداث املنتظرة
رئيس مص�حة الن�اعات ورئيس مص�حة انتاج بإذاعة و  ورئيس مص�حة اكساء باإلذاعة الوطنية

  .تو�س الثقافية

 

 2013من العدد امليي لسنة  فيضالتخوأّدى عدم اح��ام اجراءات ال��تيبية ع�� غرار 
وذلك تمك�ن املعنّي�ن من اّطالع عل��ا عدم لعديد من اعوان دون إعداد تقار�ر معّللة �� الغرض و 

و�عطيل س�� العمل  احتجاجيةلنظام اسا�ىي ا�خاّص إ�� �عّدد اعتصامات والوقفات خالفا ل
 .باملؤسسة

 

1TP22Fوخالفا لسح�ام التشريعية وال��تيبية

(3)
P1T  ال�ي تحّجر ممارسة اعوان العمومّي�ن لنشاط خاّص

بمقابل، تبّ�ن أّن عددا من اعوان التا�ع�ن للمؤسسة يمارسون أ�شطة خاّصة صلب مؤسسات 
1TP23Fظاهرةهذه الوإزاء استفحال . إعالمية سمعية و�صر�ة أخرى عمومية أو خاّصة دون ترخيص مسبق

(4)
P1T ،

تمّسك هؤالء بالّصبغة  ،عني�ن باألمر قصد �سو�ة وععّيا��موع�� إثر توجيه املؤسسة لتنابيه للم
 2014ولم يتّم إ�� موّ�� جوان . التطّوعية واملجانّية لس�شطة ال�ي يمارسو��ا �� مؤسسات إعالمية أخرى 

 .  �سو�ة الوععيات املذ�ورة

                                                           
من . امد تجدر اشارة إ�� تفاقم ا�خالفات ال�خصية واملهنية ب�ن رئاسة املؤسسة وعديد اعوان مّما حدا بالبعض م��م إ�� ا�خروج �� عطل طو�لة (1)

تجر�ده من مهاّمه فعلّيا وإ�حاقه بالقاعة الفّنية املركز�ة  ذلك �اهية مدير الوحدة الفرعية الستغالل املعّدات والفضاءات بإذاعة الشباب والذي تّم 
 . وكذلك الشأن بالّنسبة ملديرة الشؤون القانونية ع�� إثر إعفا��ا من مهاّمها. 2013جوان  17بمقت�ىى مقّرر بتار�خ 

 .تار�خ إجراء �غي�� ع�� مستوى رئاسة املؤّسسة  (2)
واملتعّلق بممارسة  1995جانفي  16املؤّرخ ��  1995لسنة  83من امر عدد  2خاّص باألعوان  والفصل من الّنظام اسا�ىي ا� 8وخاّصة الفصل  (3)

 .أعوان الّدولة وا�جماعات العمومية املحّلية واملؤسسات العمومية ادار�ة واملنشآت العمومية �عنوان ميّي لنشاط خاّص بمقابل
ة من رئاسة املؤسسة إ�� سلطة اشراف وكذلك �� املذّكرة املوّجهة من �عض إطارات املؤسسة للرئيس املدير مثلما هو مبّ�ن بمختلف املراسالت املوّجه (4)

 . والذين توّلوا سماع عدد من اعوان املعنّي�ن بممارسة �شاط خاّص خارج املؤّسسة 2013ماي  17العاّم بتار�خ 
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   اـّ�جوء إ�� املتعاون�ن ا�خارجّي�ن -2

 

               بتار�خ  ارتفع عددهاد البشر�ة املختصة حيث ر املؤسسة ع�� رصيد هام من املوار تتوفّ 

و�الرغم من إصدار رئاسة . عونا من سلك انتاج 238�حفّيا و 194فّنيا و 249 إ�� 2013د�سم��  31
أّكدت ف��ا ع�� عرورة التعو�ل الّتام ع�� ال�حفي�ن واملنتج�ن  2012سبتم��  6املؤسسة ملذكّرة �� 
اعتماد بصفة مكّثفة ع�� املتعاون�ن ا�خارجّي�ن تواصل فقد ين ينتمون لدذاعة، ومقدمي ال��ام  الذ

ج��هم إ�� أارتفع ت 2013�� سنة  فردا 748عدد املتعاون�ن فقد بلغ . واعمال اذاعية ��ام الإلنتاج 
ا حيث بلغ املتعاون�ن ا�خارجي�ن يكت�ىي صبغة قارة أحيان وقد تبّ�ن أّن ال�جوء إ�� .د.م 1,830 حوا��
متعاونا بإذاعة  47متعاونا م��م  208سنوات  5لف��ة  مستمرةاملؤسسة بصفة  املتعاون�ن مععدد 

  .تطاو�ن

 

املتعاون�ن ليبقى ��  التخفيض �� عددالعمل س��تكز ع�� مواصلة  وأفادت املؤسسة بأّن 
�عض اذاعات �عا�ي من  أّن اشارة إ�� مع للمؤّسسة  بالتوازنات املالية دون اخاللمستو�ات معقولة 
 .نقص �� املختّص�ن

 

 اـ��قيات  -3

 

1TP24Fعونا 703عونا من جملة  596 انتفعل��قيات حيث ا عددا هاما منشهدت املؤّسسة 

(1)
P1T 

وأف�ىى الّنظر . مّما جعل �عضها مخالفا للقانون �� الّصنف نتجت أساسا عن عغوط نقابية  ب��قيات
 .ّنقائص واخالالت�� هذا ا�جانب إ�� مالحظة عديد ال

 

يرتقي أّي عون إّال لسّد  أن ال من الّنظام اسا�ىي ا�خاّص باألعوان  44فل�ن اقت�ىى الفصل 
أف�ىى إ�� اعتماد باملؤسسة قانون إطار إّال أّن غياب شغور بصفة قانونّية �� قانون إطار املؤّسسة 

 فقد تّم  .م�انيا��ا املاليةإل ة و �حاجيات الفعلية للمؤسسلسياسة ترقيات غ�� مدروسة وغ�� مالئمة 
املطلوب  تحديد ل�حاجيات الفعلية دون  2014و 2012و 2011 سنوات  تنظيم مناظرات داخلية ��

 . تلبي��ا

 

من النظام اسا�ىي ا�خاّص باألعوان ع�� أّنه يمكن لسعوان الذين لهم  71كما نّص الفصل 
واش��ط أن . اع ب��قية �� الصنف حسب ا�جدارةسنة انتف 12أقدمية �� الصنف اد�ى ال تقّل عن 

من مجموع اعوان  % 10تتّم ال��قية مّرة واحدة �� ا�حياة املهنية للعون وأّال يتجاوز املنتفعون ��ا 

                                                           
 .عونا باعتبارهم غ�� معنّي�ن مبدئيا بال��قية نظرا �حداثة انتدا��م 416هم وعدد 2009جانفي  01بصرف الّنظر عن املنتدب�ن  �عد   (1)
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الذين غ�� أّنه تّم إقرار ترقية آلية ل�ّل اعوان . �عنوان �ّل سنةاملطلو�ة الذين تتوّفر ف��م الشروط 
 .سنوات 10أقدمية تفوق  لهم

  

عونا من ارتقاء آليا  22والبالغ عددهم  1وتّم كذلك تمتيع �ّل اعوان املنتم�ن إ�� الصنف 
 . وذلك �� غياب أّي سند قانو�ي يج�� ذلك 2إ�� الصنف 

 

ذين �ساوي أو تفوق ف��ة تجميدهم ل�ّل اعوان ال 2011 وأسندت ترقية استننائية �عنوان
وقد رّخصت رئاسة . سنة 15مّدة  2011د�سم��  31��م املهنية �� �� الصنف اخ�� خالل مس�� 

�� غياب أّي مرجع �� النظام اسا�ىي ا�خاّص  2011أكتو�ر  24ا�ح�ومة �� هذه ال��قية استننائية �� 
 .عونا 94مجموع  وانتفع ��ذه ال��قية

 

ي �� سنة  إثر اجتماع ع��  اتفاقتّم  حيث 2014وواصلت املؤسسة ان��اج نفس التم�ىّ
الّ�جنة املركز�ة للتصا�ح بمقّر وزارة الشؤون اجتماعية ع�� إسناد ترقية استننائية �� الّصنف 
لسعوان الذين تجاوزت مّدة تجميدهم �� أّي صنف من اصناف ال�ّي مّروا ��ا خالل مس����م املهنية 

عونا تمّتعوا  94عونا من جملة  90ونت  عن هذا اّتفاق إدراج . 2013د�سم��  31سنة �� تار�خ  15
عونا ��  393عمن قائمة املق��ح�ن لل��قية وال�ي �شمل  2011بال��قية استننائية املنجزة �عنوان سنة 

سنوات من انتفاعهم  3��قية استننائية جديدة �عد أقّل من ب مّك��م من انتفاعمّما  2014سنة 
بما  2014اثر املا�� املرتقب ملشروع ال��قية استننائية �� سنة  و�قّدر . بال��قية استننائية السابقة

1TP25Fد سنوّ�ا.أ 870يناهز 

(1)
P1T. 

 

  اـتصّرف املا�� -ج

 

ة  -1  مسك ا�حسابية واـوفاء باالـ��امات ا�جبائية واـتصّرف �� اـسيـو

 

ة لم تتوّل املؤسس ،املذ�ور آنفا 2007لسنة  1867من امر عدد  19و 14خالفا للفصل�ن 
عبط القوائم  2014إ�� مّو�� جوان كما لم يّتم . مسك حسابيات منفردة وخاصة ب�ّل محّطة إذاعية

 امل�ّجل كب�� التأخ�� الو�عزى هذه الوععية أساسا إ�� . 2013إ��  2009املالية املتعّلقة بالسنوات من 
ماي  2�� بتار�خ ول�ن �عاقدت املؤسسة مع مكتب محاسبة خار . �� إتمام عمليات القيد املحاس�ي

، فقد تبّ�ن عدم إيفاء هذا املكتب بال��اماته 2010و 2009إلعداد القوائم املالية ا�خاّصة �سن�ي  2011

                                                           
(1)
جوان  17حسب تقييم لسثر املا�� أرفقته املؤسسة بمراسل��ا ال�ي وجه��ا لوحدة متا�عة تنظيم املؤسسات واملنشآت العمومية برئاسة ا�ح�ومة ��  

2014  . 
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             �� للغرض نفسهوهو ما أف�ىى إ�� ف�خ العقد امل��م معه واعالن عن استشارة جديدة التعاقدية 

  .2014أكتو�ر  10

 

�� مناسبة وحيدة وذلك عند إعداد املوازنة افتتاحية ��  هالول�ن قامت املؤّسسة بجرد أصو 
 2007لسنة  33 عدد ، فقد تّم ذلك �� غياب تفعيل الّ�جنة ال�ي نّص عل��ا القانون 2007د�سم��  31

كما تّم . املذ�ور أعاله وال�ي أو�ل إل��ا تحر�ر كشف �� العقارات وإجراء تقييم شامل لسموال املنقولة
كتاعي ودون إعداد التلفزة التو�سية دون اّتفاق و اذاعة التو�سية  �يس�ي ب�ن مؤسسالفصل املحا

وتبّ�ن من خالل التدقيق �� . يوّثق تحديد وتقييم اصول وا�خصوم الراجعة ل�ل��مامحضر مش��ك 
إ�� من القيمة املسندة للمعّدات ال �ستند  % 59القيمة ال�ي أسندت لسصول ال�ي وقع جردها أّن 

1TP26Fؤّ�دات أو لقاعدة احتساب محّددةم

(1)
P1T. 

 

من عبط قوائم املقار�ة البنكية لشهر د�سم��  2014تتمّكن املؤّسسة إ�� موّ�� جوان  لمكما 
ب�ن تبّ�ن وجود عديد العملّيات املعلّقة ال�ي لم يّتم إدراجها محاسبيا وتبّ�ن وجود فوارق  فقد. 2009

وتّم الوقوف ع�� عديد العملّيات  .لبعض هذه العملياتة أو ال��يدي ةالبنكيو  ةاملحاسبي ارصدة
عملية من ذلك أّنه لم يّتم قيد  .�� قوائم املقار�ة البنكّيةيتّم إدراجها باملحاسبية والبنكية ال�ي لم 

الذي �عاقدت معه املؤسسة لتجديد القاعة الفنّية املركزّ�ة بالرغم من أّنه تّم  AEQخالص املزّود 
كما لم يّتم قيد خالص معاليم الديوانة . د 426.232مة املعّدات بما �ساوي من قي%  80خالص 

هذا التأخ�� حتما ع�� بقّية قوائم و�نعكس . دينارا 100.551املتعلقة بنفس الصفقة بما �ساوي 
والعمل ع�� املقار�ة البنكية ع�� امتداد �ّل الف��ة مّما يحول دون التفّطن لسخطاء البنكية املحتملة 

 .الحهاإص

 

            املؤّسسة من �سو�ة حسابات الر�ط ب�ن اذاعات �� 2014إ�� موّ�� جوان لم تتمّكن و 

 .2010د�سم��  31

 

وُتد�� املؤسسة إ�� ا�حرص ع�� إعداد القوائم املالية ومتا�عة �ّحة وشمولية القيد 
 . املحاس�ي ملختلف العمليات وإعداد املقار�ات البنكية �� آجال معقولة

 

أّما بالنسبة لالل��امات ا�جبائية، فقد تحّملت املؤسسة خصوما من املورد عند استخالصها 
قصد  من التصر�ح ��اوتبعا لذلك لم تتمّكن و . ملستحقا��ا دون أن تتحّصل ع�� شهادات �� الغرض

ل ا�خار�� الو�الة التو�سية لالتصا لدىو�لغ مجموع تلك ا�خصوم . خصمها من املبالغ املحمولة عل��ا

                                                           
  .2009أفر�ل  02همة جرد وتقييم اصول الثابتة �عقد مم�ىى �� الذي أو�لت إليه م PKFحسب تقر�ر مكتب  (1)
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د .أ 60د �عنوان اداء ع�� القيمة املضافة و. أ 309ما يناهز  2010إ��  2008خالل السنوات من 
 .�عنوان الضر�بة ع�� الشر�ات

 

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

وتد�� املؤسسة �سو�ة وععي��ا ا�جبائية . ح ا�جبايةدون أن تتوّ�� التصر�ح ��ا لدى مصا� 2009�� 
 .القانونيةن املورد �� اجال مع�� التصر�ح با�خصم مستقبال  وا�حرص

  

التصر�ح بالضر�بة ع�� الشر�ات �عنوان سنة  2014لم تتوّل املؤسسة إ�� غاية جوان و 
حقا إيداع ال  تتوّل  ّ��ا لمفإ 2012إ��  2008توّلت إيداع تصار�ح وقتية للسنوات من  ول�ن. 2013

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

 

 لالنتفاعتصار�ح  لعدم إيداعها ولم تتمّكن املؤسسة من طرح اداء ع�� الت�و�ن امليي 
1TP27Fبالتسبقة ع�� هذا اداء

(1)
P1T  علما بأّن ت�لفة أ�شطة  2013و 2012و 2011وذلك بالنسبة للسنوات
 .د 95.645نوات املذ�ورة الت�و�ن بلغت خالل الس

 

 م��انية اـتصّرف -2

 

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

د أي .م 33,689د إ�� .م 26,266نفقات التصّرف خالل نفس الف��ة من  وارتفعت. 2009مقارنة �سنة 
املوارد املحّققة �� نفس  2013املنجزة �� سنة  وقد فاقت نفقات م��انية التصّرف %. 28,26بنسبة 

 .اعوان تأج��  د، ويعود ذلك أساسا إ�� ارتفاع مصار�ف.م 0,876السنة بما قدره 

 

 توّل��ا القياماملؤّسسة مرفقا عمومّيا ال ��دف عموما لتحقيق أر�اح تجارّ�ة، فإّن  تمّثلول�ن 

تحقيق من شأنه أن �ساعدها ع��  املمكن تحقيقهاملوارد الّدراسة املسبقة والّدقيقة لت�لفة ال��ام  واب
 قد أو�ىى 2014ماي  28و�ذكر أّن مجلس ادارة املنعقد بتار�خ . والتحّكم �� نفقا��ااملا��  �اتواز�

بضرورة تقديم وثيقة ت��ز �لفة الشبكة ال��مجية ملختلف املحّطات وهو ما �عّهدت به املؤّسسة �� 
 .   إجاب��ا

 

اشهار واستشهار أحد أهّم موارد املؤّسسة إ�� جانب مساهمة املش��ك�ن �� شبكة وُيعت�� 
 .الكهر�اء ومنحة الدولة

                                                           
(1)

 .واملتعّلق بضبط مجال التسبقة ع�� اداء ع�� الت�و�ن امليي و�سب��ا وطرق وشروط انتفاع ��ا 2009لسنة  292تطبيقا لسمر عدد   
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           إ�� 2009 سنة د ��.م 4,678من  حيث ارتفعتوقد شهدت املداخيل اشهارّ�ة تطّورا طفيفا 

          �� %  73اخيل اشهار ناهزت و�ساهم اذاعات ا�جهو�ة بنسبة هاّمة من مد. 2013 سنة �� د.م 4,754

 .لدذاعات املركز�ة%  27مقابل  2012سنة 

 

وتدعو الدائرة . املنجزةو وقد تّم الوقوف ع�� فوارق هاّمة ب�ن املوارد اشهار�ة املقّدرة 
ا ع�� املؤّسسة إ�� مز�د إح�ام عبط تقديرا��ا املتعّلقة باملوارد اشهار�ة عند إعداد امل��انية اعتماد

 .إنجازات السنوات السابقة

 

إ��  2009وع�� صعيد آخر، أصدرت املؤّسسة �عض فوات�� ا�خصم بلغت خالل الف��ة من 
وم��ا ) د.م 1,231(د م��ا ما �عّلق بتخفيضات تجار�ة الستقطاب املستشهر�ن .م 1,456ما جملته  2013

ا �عود إ�� اس��جاع موّزع مجّلة اذاعة وم��ا م) د.م 0,222(أخطاء �� الومضات اشهار�ة بما �عّلق 
وتبّ�ن أّن عديد حاالت ا�خصم �عود إ�� أخطاء �� ). د 2.149(مقابل اعداد ال�ي لم يتّم بيعها 

ند فوتر��ا وهو ما �ستد�� الومضات اشهار�ة سواء عند بّ��ا أو عند احتساب �عر�فة اشهار أو ع
  .للتثّبت من البّث الفع�� لهااعتماد منظومة البّث املتا�عة الدقيقة للومضات اشهار�ة و 

 

وُتد�� املؤّسسة إ�� مز�د الس�� إ�� البحث عن مستشهر�ن لل��ام  واستقطاب املستمع�ن 
 .و�صفة عاّمة وعع إجراءات دقيقة تخّص �شاط اشهار بما �سهم �� تحس�ن مواردها ��ذا العنوان

 

شركة خاّصة لتأم�ن خدمات ارساليات  مع 2008فيفري  13�عاقدت املؤّسسة �� و 
              ما جملته 2011-2008خالل الف��ة  ��ذا العنوانوقد بلغت جملة املداخيل املتأّتية . القص��ة

ولوحظ غياب املتا�عة والتأكد من عدد ارساليات ع�� . 2010د �عود لسنة  30.673د م��ا  69.676
 ).plateforme(الولوج للموقع املخّصص لذلك 

 

الكشوفات املتعّلقة  2014من الشركة املتعاقد معها إ�� موّ�� جوان ول�ن لم تتلّق املؤسسة 
إجراءات  تتوّل القيام بأيةفإّن املؤسسة لم  2013و 2012�� سن�ي وعائدا��ا �عدد ارساليات القص��ة 

 .الحتساب مستحقا��ا واستخالصها املزّود �� شأن

 

مع شركة أخرى ولم �شرع سوى إذاعتا صفاقس والشباب  2014انفي ج 15�� وتّم التعاقد 
 املؤّسسة تتوّل  كما لم. با�� املحطات بتصّور أّي مسابقاتلم تبادر �� استغالل هذه ا�خدمات �� ح�ن 

. من مداخيل هذه ا�خدماتلها  إصدار أّي فاتورة الستخالص القسط الراجع 2014موّ�� جوان  إ��

 ��خة من العقد 2014إ�� مو�� جوان  ب��ا بأّن مص�حة الفوترة لم تتلقجاوأفادت املؤسسة �� إ
 .املذ�ور 
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تبّ�ن تأخ�� �� استخالص املبالغ السنو�ة املستوجبة واملتعّلقة أساسا  ،ومن ناحية أخرى 
بذّمة حرفاء املؤسسة ما قدره  2014جوان  �� مّو��وقد بلغت املستحّقات املتخّلدة بمداخيل اشهار 

 .سابقة خمس سنواتإ�� م��ا ما �عود د .م 3,727

 

      القسط اك�� من املبالغ غ�� املستخلصة بالو�الة الّتو�سية لالتصال ا�خار�� بحوا�� و�عّلق           

أوت  06�� وع�� الرغم من أّن اذاعة قّررت . د.م 1,953 بمبلغا�خاّصة " داما"د وشركة .م 1,568
املؤّسسة �� استحثاث استخالص حيث لم  عدم حرصلوحظ فقد ائيا تتّبع شركة داما قض 2011

 .2012ماي  07بمحضر إنذار بالدفع إّال ��  الشركة املعنيةتقم بتبليغ 

 

 290.659,67ما قدره  اّتحاد اذاعات اسالمية بلغت لفائدة متخّلدة ديون كما تبّ�ن وجود 
اق��ح املدير العام للمنّظمة التّخ��  وقد. 2007ل سنة دوالر أمر��ي يرجع القسط اوفر م��ا إ�� ما قب

شر�طة توقيع اتفاقية تتعّهد ف��ا مؤّسستا اذاعة  2007عن الّديون الراجعة للسنوات السابقة لسنة 
 2014إ�� موّ�� جوان وال�ي تل��ا غ�� أّنه لم يتّم  2007والتلفزة �سداد الّديون الراجعة لسنوات 

 . امللّف هذا �ن ملعا�جة التنسيق ب�ن املؤسست

 

 م��انيـة اـتجهيـز -3

 

و�تّم . �� م��انية الدولةلفائدة املؤّسسة رصودة املستثمار ا تتأّ�ى م��انية التجه�� من منحة 
خالل لفائدة اذاعة و�لغت اعتمادات ا�جملية املحّولة . صرف اعتمادات وفقا لتقّدم تنفيذ املشاريع

وتراجعت النسب  .د م��ا.أ 10.443,722د تّم اس��الك .أ 17.202,194ملته ما ج 2013-2007الف��ة 
وذلك  2012�� سنة %  9,59إ��  2007�� سنة %  76السنو�ة الس��الك املنحة ا�خاّصة باالستثمار من 

 . جّراء ععف �سق استثمار والتقّدم �� إنجاز املشاريع

 

�� ال��مجة علما وأّن  قلة الدقة وهو ما �عكس كما لوحظ تواتر �غي�� طبيعة املشاريع امل��مجة
العمل مستقبال ع�� "وزارة املالية دعت املؤّسسة �عد املوافقة ع�� �غي�� موعوع املشاريع امل��مجة إ�� 
1TP28F"حسن عبط ال�لفة التقدير�ة �حاجيا��ا عند تقديم مشروع م��اني��ا السنو�ة

(1)
P1T. توّلت وزارة  كما

ا�خاّصة باملؤّسسة بما ف��ا  2013لصرف املتعّلقة بمنح العنوان الثا�ي لسنة املالية إلغاء �ّل أوامر ا
1TP29Fاملبالغ غ�� املجّمدة من قبل مصا�ح امانة العاّمة للمصار�ف

(2)
P1T. 

 

                                                           
(1)

 .2014جانفي  22املؤّرخ ��  214املكتوب عدد   
(2)

 . 2014ماي  19و 13ادر�ن تباعا عن �ّل من وز�ر اقتصاد واملالية وادارة العاّمة للمصا�ح املش��كة برئاسة ا�ح�ومة املؤّرخ�ن �� وفقا للمكتو��ن الص  
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صفقات  �عّلقت باقتناء تجه��ات تنفيذ إجراءات إبرام  خمس ولوحظ أّنه تّم الشروع �� 
تّم �عد اعالن عن طلبات العروض  فقد .جميع مراحلهاو��يئة مقّرات ثّم العدول ع��ا دون إتمام 

اعتبارها غ�� مثمرة وهو ما �عكس غياب الدّقة �� عبط حاجيات املؤسسة والصعو�ة �� إنجاز 
وأفادت املؤّسسة بأّن تداول املسؤول�ن ع�� رئاس��ا وع�� وحدة التقنية خلق تصّورات . املشاريع

 . إنجازها رزنامةا �� متا�عة تنفيذها وأّثر ع�� أدخل ارتبا�مختلفة نت  ع��ا مراجعات للمشاريع و 

 

تّم اعالن عن طلب عروض دو�� القتناء معدات إذاعية لتجديد تجه��ات  و�� هذا الشأن،
بمبلغ  2010مارس  27��  إحدى الشر�ات اجنبيةإبرام صفقة مع  وتّم إثر ذلك .القاعة الفنية املركز�ة

شهر جو�لية من نفس السنة �غي�� موعوع  ��إّال أّنه تّم . د.أ 606,840دل أورو أي ما �عا 319,389
1TP30Fالطلب بإعادة �شكيل تركيبة املعدات التقنية ومراجعة توظيف ا�خوادم حسب متطلبات العمل

(1)
P1T  مع

املحافظة ع�� نفس الت�لفة املالية للمشروع دون إبرام م�حق �� الغرض حيث اقتصرت املؤّسسة ع�� 
 . ة تتضّمن التغي��ات ال�ي تّم اتفاق �� شأ��ا مع املزّودإمضاء وثيق

   

اعتماد ع�� قائمة �سليم جديدة غ�� مطابقة لقائمة التجه��ات نت  عن هذه التغي��ات و 
وأشارت املؤّسسة . بالعرض اص�� باإلعافة إ�� غياب وثائق تثبت إنجاز اختبارات الفنية ع�� املعّدات

وأفادت بإجاب��ا بأّنه تّم �عي�ن �جنة تدقيق خارجية أعّدت . فقة هو محّل تحقيقبأّن ملّف هذه الص
علما بأّن التقر�ر املذ�ور تضّمن نفس اخالالت اجرائية ال�ي  2015تقر�را �� الغرض �� شهر مارس 

 .وقفت عل��ا دائرة املحاسبات

 

وحدات إنتاج  5قمية و استوديوهات ر  3 باقتناء تتعّلق صفقة كذلك و�ذكر �� هذا الشأن
ع�� كّراس شروط �عّلق باقتناء معّدات إذاعية لتجديد  2009فيفري  17حيث تّم ع�� إثر املصادقة �� 

وخمس وحدات إنتاج لدذاعات ا�جهو�ة ) إذاعة صفاقس واملنست��(تجه��ات استوديوه�ن إذاعي�ن 
. استوديو إذا�� بإعافة 2009ن جوا 23 �� د �غي�� موعوع كراس الشروط.أ 800 بلغبمبلغ تقديري 

 . شهرا 16وأّدت هذه التغي��ات إ�� تأخ�� �� استالم ال��ائي للمعّدات بما يز�د عن 

 

* 

  

       *        * 

 

تدير مؤّسسة اذاعة التو�سية مرفقا عمومّيا إذاعّيا ��دف إ�� تلبية حّق املواطن �� إعالم 
ت والبدائل اذاعية خالل الف��ة اخ��ة واحتدام املنافسة �� عديد القنوا ظهور وإزاء . حّر ومتنّوع

                                                           
(1)

ث مع إعافة أجهزة مراقبة للب 512*512إ�� لوحة ر�ط مركز�ة ذات قدرة  128*128لوحات ر�ط مخّصصة للقنوات اذاعية ارععة ذات قدرة  4من   
 ).وجهاز تنسيق ب�ن القاعة الفنية ومختلف استوديوهات اذاعية
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وعبط  املشهد السم��، أ�حت املؤّسسة  مدعّوة إ�� عبط اس��اتيجّية تمّكن من ارتقاء بنشاطها
  .خّط تحر�ري ل�ّل محّطة إذاعية

 

ذاعية وتتوّفر املؤسسة ع�� موارد وإم�انات تفوق بكث�� تلك املتوّفرة لبعض املحّطات ا 
من لها  مرصودةاملالية الهاّمة املتأّتية أساسا من معاليم ومنح و  ةالبشر� املواردا�خاّصة ع�� غرار 

الّدولة والفضاءات والتجه��ات التقنّية املتنّوعة غ�� أّن �سب استماع إ�� محّطا��ا تدّنت إ�� مستو�ات 
مع عدد من اذاعات ا�خاّصة ال�ي أصبحت ال تتالئم مع إم�انّيا��ا والدور املنوط �عهد��ا مقارنة 

 .  مهيمنة ع�� املشهد السم�� بمختلف مناطق البالد

 

وعمانا الستمرار�ة أداء املؤسسة لنشاطها ع�� الوجه امثل، بات من الضروري تطو�ر 
ت شب�ات برامجها وإنتاجا��ا اذاعّية باالستناد إ�� دراسات علمية وأدوات قيس تتيح ��خيص متطّلبا

 .املستمع�ن وإح�ام إعداد ال��ام  وتقييمها وال��و�  لها عمانا لنجاحها

 

و�مّثل املخزون اذا�� السم�� جزءا من الذاكرة الوطنية ومن املوروث الثقا�� للبالد وهو 
ما يفرض ع�� املؤّسسة  العمل ع�� املحافظة عليه خاّصة ع�� جرده ورقمنته وتوف�� ظروف ا�حفظ 

  . املالئمة له

 

تبقى املؤّسسة مطالبة با�حرص ع�� تطو�ر نظام املعلومات لد��ا خاّصة  ،وع�� صعيد آخر
من خالل العمل ع�� عمان اندماج والت�امل ب�ن مختلف تطبيقاها اعالمية وإعداد دليل لدجراءات 

 .وتقار�ر للّنشاط وجداول للقيادة بما �ساعد ع�� تأم�ن مهاّمها ع�� الوجه امثل

 

تد�� املؤّسسة إ�� حسن توظيف أعوا��ا والتقّيد بال��اتيب املنّظمة ملسارهم امليّي  كما
 . والس�� إ�� تنقية املناخ اجتما��

 

أّما فيما يتعّلق بالتصّرف املا�� واملحاس�ي، فإّن املؤّسسة مطالبة خاّصة باالن��اء من إعداد 
كما تد�� إ�� إح�ام . ا ا�جبائية �� أقرب اجالو�سو�ة وععّي�� 2013-2009قوائمها املالّية للف��ة 

 .التصّرف �� م��انّي��ا بما يمّكن من إح�ام برمجة املشاريع وإنجازها

 

ول�ن �ان املرفق العمومي ال ��دف أساسا لتحقيق أر�اح مالية، فإّن اختالل التوازنات املالية 
، الدولةدعم ة واعتمادها أساسا ع�� ا الذاتيللمؤّسسة جّراء ارتفاع نفقات �سي��ها وععف موارده

ترشيد نفقا��ا وتطو�ر مواردها الذاتية بما يمّكن من تحس�ن وععها املا�� إح�ام ع�� املؤسسة  يتعّ�ن
 .ع�� مخّصصات الّدولة اعتماد املتواصلوا�حّد من 
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 مؤسسة اإلذاعة التونسية  ردّ 

 

I-  قنيةاإلنتاج اإلذاعي واستغالل الفضاءات والتجهيزات الت 

 

 اإلنتاج اإلذاعي -أ

 

   التغطية اإلذاعية -1

 

تمت مراسلة الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي قصد توسيع مجال تغطية 

حتى تشمل كامل تراب الجمهورية  FMاإلذاعة الوطنية على موجات التشكيل الترددي 

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

 .الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي

 

 برمجة الشبكات اإلذاعية -2

 

تتحرك اإلذاعة التونسية ضمن سياق سياسي وإعالمي وطني جديد يساعدها على 

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

 .تلف مكونات المشهد الوطنيعمومي يقف على نفس المسافة من مخ

 

ولقد أثبتت االنتخابات التشريعية والرئاسية نجاح هذه المؤسسة في ضمان مبادئ 

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

 .الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري

 

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

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

 .حق المواطن في اإلعالم ويحقق المواطنة من خالل التعبير والمشاركة

راطونية بين مختلف إطارات المؤسسة وأبنائها في مختلف وبعد اجتماعات ما

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

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

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

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

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

 .نحو المواطنة الحقيقية

 

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

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

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

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

 .والجهوية

 

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

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

تعقد  vidéo conférenceبدأت بالفعل تتمثل في اجتماعات دورية  تعتمد الصوت والصورة 

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

 .ثانية  واضعي الخارطات البرامجية

 

وضمانا لمردودية أفضل عند صياغة الشبكات البرامجية، انطلقت المؤسسة في 

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

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

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

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

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

 .تعدها الهيكا

 

ومواكبة لتوجهات نظريات اإلعالم واالتصال الحديثة التي تعتبر المتلقي الفاعل 

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

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

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

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

 .العمومية األخرى المؤسسات

 

 اإلنتاج الدرامي والموسيقي -3

 

 الدرامياإلنتاج  -3-1

 

تعود محدودية مساهمة اإلنتاج الدرامي صلب شبكات المحطات المركزية إلى 

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

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

 

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

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

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

 .واإلخراج اإلذاعي لدراسة واقتناء المشاريع الدرامية المتميزة

 

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

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

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

 .إذاعي ضخم

 

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

. طراف المعنية جهوّيا ومركزياالقى هذا التوجه القبول والتقدير من قبل المستمعين واأل

هذه خطوة مهمة على درب النهوض باإلنتاج الدرامي وتعزيز حضوره مستقبال في كل و
 .والجهوي على حد السواءالشبكات اإلذاعية على المستوى المركزي 

 

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

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

 الموسيقى -3-2

 

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

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

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

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

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

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

 .    تنويع نشاطاتها من خالل برنامج موسمي يتم ضبطه الحقاالمصلحة و

                                   

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

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

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

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

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

 .األساسية للمجلة

 

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

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

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

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

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

 .الرئيس المدير العام لالذاعة التونسية

 

 التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية -5

 

اإلذاعة التونسية إلى دعم حضورها وتفعيل عضويتها في المؤسسات  تسعى 

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

 .ااالنتماء من منافع أخذا وعطاء

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

 :   المنافع والخدمات فيما يليمن 

 

تفاوت المنظمات واالتحادات المنتمى إليها من حيث حجمها  وإمكانياتها وانتظام  -

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

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

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

 .اإلسالمية

الحاجة إلى ربط وحدة العالقات الخارجية بمنظومة االستغالل اإلذاعي  -

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

 حركة التبادل الخارجي مع الشركاء 

الحاجة إلى مزيد التنسيق بين اإلذاعة التونسية والتلفزة التونسية في معالجة  -

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

 .المهنية

 

استغالل الفضاءات والتجهيزات التقنية والمحافظة على  -ب
 المخزون السمعي

 

  استغالل الفضاءات والتجهيزات التقنية وصيانتها -1

 

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

 .التجهيزات اإلذاعية

 

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

وردت بالتقرير المذكور أعاله وستعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة إليجاد حلول 

 . للمشاكل الواردة بهذا التقرير في أقرب اآلجال

 

 رقمنة المخزون السمعي   -2

 

 ،ةبعد تسمية إطار سامي  لإلشراف وتسيير وحدة التوثيق واألرشيف والرقمن

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

شراكة لتوفير حاويات لحفظ األشرطة من العتمادات الضرورية واإلاإلدارة العامة لتوفير 

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

 

 لمؤسسة وتنضيمهاتسيير ا -أ

 

 تسيير اإلذاعة  -1

 

بالنسبة للنقطة المتعلقة بعدم إدراج المسائل الخاصة بمتابعة قيس نسب االستماع 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .جدول األعمالمجلس اإلدارة وأصبحت نقطة قارة ب

 

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

 . هي تحت الدرس وسيتم عرضها الحقا على أنظار مجلس اإلدارة

 

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

 .2014ديسمبر  غّرة وذلك منذ

 

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

عقود البرامج ومتابعة إنجازها ومختلف الوثائق الدورية فسيتم أّما بخصوص 

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

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

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

 .ه لم يتم إحالته على رئاسة الحكومةأنّ 

 

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

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

 .ض األفضل والتعاقد معهعلى العر

 

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

حيث تم عرض تقرير النشاط الخاص بالسداسية  2015أوت  21                   بتاريخ

 .2015األولى لسنة 

 

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

 .المالية في الغرض

 

 الهيكل التنظيمي  -2

  

في خصوص التسميات بالخطط الوظيفية فهي تخضع لمعيار الكفاءة ويتم اتخاذ 

قرارات التسمية بالتنسيق بين رئاسة المؤسسة والمسؤولين المباشرين عن األعوان 

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

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

 

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

 

 

 

 

 النظام المعلوماتي -3

 

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

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

والمالحظات التي وردت به بخصوص النقائص على مستوى التجهيزات والتطبيقات 

والسالمة المعلوماتية ستشرع اإلذاعة التونسية في إعداد مخطط استراتيجي لإلعالمية 

 .نجاز نظام معلومات مندمج ومتكاملإسيمكن من 

 

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

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

 .لتجديد الشبكة الداخلية والمشروع في طور اإلنجاز 2015 سنة

 

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

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

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

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

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

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

 .  المعلوماتية

 

 التصرف في الموارد البشرية -ب

 

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

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

 .لعقود عمل تلبية لحاجيات ملحة 

 

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

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

 .االنتدابات سالفة الذكر

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

 .اإلجراءات جاءت تطبيقا لمنشور السيد رئيس الحكومة الصادر في الغرض

 

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

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

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

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

 .المحطات اإلذاعية

 

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

الموارد البشرية تتلقى بصفة دورية اقتراحات الرؤساء المباشرين لألعوان للذين أنجزوا 

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

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

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

 .تقرير شامل في كافة الحاالت

 

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

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

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

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

 

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

 .ممضى بين الطرف اإلداري والجانب النقابي تمت وفقا لمحضر اتفاق

 

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

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

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

 .واتفاقيات تمت في الغرض مع النقابة األساسية للمؤسسة

 

 التصرف المالي –ج

 

والتصرف في  الجبائية بااللتزاماتوالوفاء  مسك الحسابيات -1
 ولةالسي

 

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

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

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

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

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

 .أنظار مجلس اإلدارة ثم مراقب الحسابات للمصادقة عليها

 

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

 .2012و 2011جميع العمليات المحاسبية 

 

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

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

 .2013إلى  2009 حسابات الربط بين اإلذاعات لسنوات

 

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

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

 .2014إلى 

 

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

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

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

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

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

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

 ميزانية التصرف -2

 

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

جمع  وهي بصدد للمؤسسة بمراسلة مديري اإلذاعات في خصوص هذا الموضوع

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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

 .لتعامل مع الشركةيقاف اإتاريخ  2013جانفي 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 : إل السببين التاليين

 

 .محاوالت فّض النزاع بالحسنى مع الشركة المدينة -

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

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

 .2012أفريل  19يخ بتار" للمحامات

 

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

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

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

 02               ن قبل أعضاء مجلس اإلدارة وتمت المصادقة عليه بتاريخومناقشته م

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

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

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

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

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

 

  ميزانية التجهيز -3

 

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

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

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

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

  .2013أن تّم إلغاء أوامر الصرف المتعلقة بسنة 

 

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

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

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

   .بالتقصي في الملف المذكور وتم ذلك

 

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

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

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

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

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

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

لقيمة التجهيزات غير المنصوص عليها بكراس الشروط والتي تم تعويضها بتجهيزات 

 .أخرى ويتحمل مسؤولية هذه اإلخالالت األطراف المتدخلة كل فيما يخصه

 

تقدير وتقييم الخاصيات الفنية للحل البديل واإلقرار بنجاعته وبسبب عدم إمكانية 

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

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

 

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

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

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

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

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

الضرورية كما اقترحت اللجنة اتخاذ االجراءات التأديبية الضرورية تجاه المسؤولين 

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

 » .تنفيذ الصفقة كل فيما يخصه

 

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

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

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

 .مجلس اإلدارة في اجتماعه المقبل
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  اـّشركة اـتو�سّية ـلضمان 

 

0TP0Fالشركة التو�سية للضمان

(1)
P0T برأس مال قدره  2003 سنة إحدا��اتّم  اسم �� شركة خفّية

0TP1Fاملالّية ومجموعة من املؤّسسات%  37د �ساهم الّدولة فيه بنسبة .م 3

(2)
P0T  وتتمّثل مهام %.  63بنسبة

املسندة للمؤّسسات الّصغرى  تمو�التال عمان  التأسي�ىي �� التصّرف �� نظام عقدهاالّشركة حسب 
 101من القانون عدد  24الذي تّم إحداثه بمقت�ىى الفصل  �� قطاع الّصناعة وا�خدمات واملتوّسطة

وكذلك �� �ّل صندوق  2003املتعلق بقانون املالية لسنة  2002د�سم��  17املؤرخ فـي  2002لسنة 
  .وآلّية عمان يتّم إحدا��ا الحقا

 

0TP2Fمهّمة التصّرف �� الّصندوق الوط�ي للضمانب أيضا الّشركة ت�ليف 2010ة خالل سنتّم و 

(3)
P0T 

لّ��وض بالّنجاعة للضمان التمو�الت املسندة تّم إحدا��ا �� إطار الّتعاون الّدو��  خاّصةآليات �� و
 حداث مشاريع جديدة من قبل الباعث�نإل تنمية الصناعات الثقافّية و لالطاقّية �� القطاع الّصنا�� و 

بصعو�ات مالّية  رّ ملؤّسسات اقتصادّية ال�ي تمساندة املكما تّم �� إطار التدّخل العمومي . الشّبان
رة ّد التصّرف �� آلية خاّصة لضمان القروض البنكّية املسندة لفائدة املؤّسسات املصإسناد الّشركة 

موذ�� إلعادة هي�ل��ا ملؤّسسات املنخرطة عمن ال��نام  النّ قروض او�� آلية عمان إعادة جدولة 
ال�ي شهد��ا البالد  حداثا وكذلك �� آلية خاّصة ملساندة املؤّسسات اقتصادّية املتضّررة ع�� إثر 

طار عالقة إوال تخضع الشركة إ�� إشراف وزارة املالية بينما ترتبط ��ا ��  .ملواصلة �شاطها 2011سنة 
 . لتصرف �� الصناديق أو آليات الضمان�عاقدية باعتبارها طرف �� اتفاقيات ا�خاصة با

 

  و�لغ حجم التمو�الت املصّرح ��ا من قبل مؤّسسات التمو�ل لصناديق وآليات الضمان

الّصندوق الوط�ي للّضمان �ّل من حّصة  ومّثلت. 2013موّ�� سنة الشركة إ��  إ�شاءمنذ د .م 4729
 .هذه التمو�الت مجموع من %99 صندوق عمان قروض املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطةو 

 

وتت�ّون موارد صناديق وآليات الّضمان من اعتماد اّو�� الذي تّم تخصيصه من قبل 
الّدولة واملؤّسسات املانحة ومن مساهمة املنتفع�ن بالّضمان وكذلك من فوائد التوظيف للّسيولة 

ال�ي �عّذر ساعدات املالّية القروض واملخالص املتوّفرة بينما تتمّثل التدّخالت �� التكّفل خاّصة ب
 .تحديدها عمن اتفاقيات امل��مة �� الغرض تّم من قبل املؤّسسات املمّولة حسب �سب  خالصهااست

                                                           
(1)

  .كةفيما ي�� الشر  
(2)

 %) .  5(امان بنك و%) 6,67(�نك اس�ان و البنك الدو�� العرعي لتو�س و %) 8,33(البنك الوط�ي الفال�� و ) %10(أهمها الشركة التو�سية للبنك   
(3)

والذي �ان من  1982ف سنة واملتعّلق بقانون املالّية لتصرّ  1981د�سم��  31املؤّرخ ��  1981لسنة  100من القانون عدد  73أحدث بمقت�ىى الفصل   
� سنة 

ّ
� شهر أكتو�ر  1994اختصاص �ل من البنك املركزي التو��ىي حّ�ى مو�

ّ
 .2010والّشركة التو�سّية إلعادة الّتأم�ن إ�� مو�
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حجم تدّخالت هذه اليات ��  �انبينما  2013موّ�� سنة �� د .م 468و�لغ حجم املوارد املحّصلة 
 .د.م 75حدود 

 

مان من عموالت التصّرف ال�ي يتّم اقتطاعها من وتتأّ�ى مداخيل الّشركة التو�سّية للض
نفس بلغت الّنتيجة الّصافية خالل بينما  2013د سنة .أ 861وال�ي ناهزت  موارد صناديق الّضمان

 .د.م 6من تطو�ر أموالها الذاتّية إ�� مستوى  تمّكند .أ 381نة حوا�� ّس ال
 

الشركة التو�سية للضمان �� ّفق مدى تو للّنظر �� ة ة رقابيّ وأنجزت دائرة املحاسبات مهّم 
صناديق وآليات الّضمان و�� مشروعّية تدّخالت هذه اليات ع�� مستوى إسناد الّضمان إدارة 

فضال عن النظر �� التصرف اداري  والّتعو�ض بالّنظر إ�� الّ��اتيب ا�جاري ��ا العمل �� هذا املجال
   .2013و 2009 �يب�ن سنوذلك خالل الف��ة املمتدة  لهذه الياتواملا�� 
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 أبرز املالحظات

 

زالت ماتبّ�ن من خالل اعمال الرقابّية أّن طرق وإجراءات التصّرف �� آليات الّضمان  
املخاطر املتعّلقة  �� لتحّكمز�د املوالّتحس�ن لتوسيع مجال تدّخال��ا  الّتطو�ر �ستد�� املز�د من 

 .لّضماناالتصّرف املا�� �� موارد آليات ل��شيد كذلك و �عملّيات إسناد الّضمان والّتعو�ض 

  

 الّتمو�لالتمو�الت ال�ي تّم التصر�ح ��ا من قبل مؤّسسات  مستوى من خالل الّنظر �� ف

مطالبة بمز�د التعر�ف بمزايا آليات الضمان والّتنسيق ب�ن مختلف أصبحت أّن الّشركة ستنت  �
مو�الت املصّرح ��ا للضمان ودفع �سق تجسيد املتدّخل�ن �� هذا املجال للّرفع من حجم الت

 .انظمة وتطو�ر نجاعة تدّخال��ابما يمّكن من توسيع القاعدة التضامّية لهذه  استثمارات املتعّلقة ��ا

 

 تدخالت صناديق اـضمان  -

 

 القروض�� إطار نظام عمان  املشاريع املتحصلة ع�� الضمان ال��ائي الّنظر �� ع�� اثر تبّ�ن 
مشروعا  1526 دة للمؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة �� قطاع الصناعة وا�خدمات والبالغ عددهااملسن

حّصة بنك تمو�ل أّن د .م 692د تحّصلت ع�� تمو�الت بقيمة .م 1573بقيمة استثمار ناهزت 
من هذه %  30و%  39ع�� الّتوا�� بلغت املؤّسسات الصغرى واملتوسطة و�قّية البنوك العمومّية 

0TP3F% 21�الت �� ح�ن �انت النسبة الراجعة لبقية البنوك �� حدود التمو 

(1
P0T 0TP

)
P0T.   أّن حجم هذه أيضا لوحظ و

 قة ��ذه املشاريع �� ح�ن أّن هذه الّنسبةمن قيمة استثمارات املتعلّ %  49القروض �ان �� حدود 
 .من قيمة استثمار % 70و % 60ت��اوح عادة عند احداث ب�ن 

 

�� طور املوافقة ال تزال د .م 706روعا آخر بقيمة استثمار ناهزت مش 699 كما لوحظ أّن 
 396 علما وأّن  ،د نظرا  إ�� أّنه لم يتّم �عُد صرف أّي مبلغ بخصوصها.م 237املبدئّية لتمو�الت بقيمة 

د خالل .م 119املوافقة املبدئية لتمو�الت بقيمة ب يتظحد .م 351مشروعا بقيمة استثمار تناهز 
 . 2012ابقة لسنة الف��ات الس

 

�عّلقت الّتمو�الت ال�ي تّم عما��ا بقروض تّم فيما يتعّلق بالّصندوق الوط�ي للضمان فقد و 
د ولفائدة كبار الفالّح�ن .م 470إسنادها من قبل البنوك لفائدة صغار ومتوّسطي الفالّح�ن بقيمة 

�ح ��ا من قبل البنك الوط�ي د تّم الّتصر .م 1195د من بي��ا .م 1401د أي ما جملته .م 931بقيمة 

                                                           
(1)
 .باستثناء شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق املشرتكة للتوظيف يف رأس مال تنمية 
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كما �عّلقت هذه الّتمو�الت أيضا بالقروض ال�ي تّم التصر�ح ��ا . % 85,30الفال�� أي ما يمّثل قرابة 
�عنوان املشاريع الّصغرى �� مجال ا�خدمات واملشاريع املتعّلقة بالّصناعات التقليدّية واملهن الّصغرى 

 .% 68 ر�ح ��ا من قبل البنك التو��ىي للتضامن أي ما يمّثلد تّم الّتص.م 771د م��ا .م 1136بقيمة 

 

وى �سبة عمولة الّضمان وطول آجال تن أّن البعض من املؤّسسات املمّولة �عت�� أّن مسوتب�ّ 
التعو�ض �� من أبرز اسباب ال�ي �عيق الّ�جوء إ�� الّضمان،  كما اق��حت توف�� املز�د من املرونة �� 

وخاصة آلية اس��داد اموال وإ�شاء آلية أك�� فعالية لدعم الباعث�ن الشّبان  صناديق الضمان إدارة
 . أ�حاب املشاريع الصغ��ة �� جميع ا�شطة بما �� ذلك التجار�ة والّ��فيع �� �سبة التغطية

 

 تقييم املخاطر -

 

بتكرة كذلك إ�� عرورة إ�شاء آلية تقاسم املخاطر للمشاريع املاملؤّسسات املمّولة أشارت 
د مع توسيع نطاق تدّخل .م 10 استثمارا��اتجاوز تواملشاريع ال�ي تنطوي ع�� إم�انات نمو عالية و 

الّشركة التو�سية للضمان �جميع الصناعات وتقييم املخاطر حسب القطاع ونوع املشروع وصاحب 
 .املشروع ور�ط �غطية الّضمان و�سبة عمولة الّضمان بتقييم مستوى املخاطر

 

الّنظر �� اجراءات املعتمدة إلسناد الضمان عرورة إرساء نظام خاّص  ّكد من خاللتأكما 
لتقييم املخاطر املتعّلقة بالّتمو�الت املزمع عما��ا ووعع اجراءات الضرورّ�ة ال�ي تمّكن من الّتأّكد من 

�اتيب املنّظمة آلليات ل�ّ أّن إسناد الّضمان يتّم حصرّ�ا لفائدة املشاريع والّتمو�الت املنصوص عل��ا با
 .الضمان

 

 تفعيل اـضمان -

 

�� صرف  هامّ  بخصوص صندوق عمان املؤسسات الصغرى و املتوسطة وجود تأخ��  تبّ�ن
صعو�ة ا�حصول ع�� نتيجة  التعو�ض�� عملية خالص مبالغ  كذلكو  التسبقة وفوائد إعادة الّتمو�ل

 . �جز محضر 

 

لوحظ وجود بطء �� وصول مطالب التعو�ض  فقد وفيما يتعّلق بالّصندوق الوط�ي للّضمان
امللّفات إ�� ح�ن اكتمال وغياب الوثائق الضرور�ة ملنح مبالغ التعو�ض مّما أّدى إ�� �عليق العديد من 

 .اجراءات وال��اتيب املعمول ��ا ال تحدد اجال القصوى للبنوك للمطالبة بالّتعو�ض وثائقها علما وأّن 
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 آـيات اـضمان اـتصّرف املا�� �� -

 

أّن التصّرف املا�� �� آليات الضمان  لوحظمستوى إدارة منظومة الّضمان فقد لوحظ ع�� 
ملز�د ن لتطو�ر مردودّية التوظيفات املالّية للموارد املتاحة و �ز�د من التحسكذلك امليتطّلب  أصبح

الوعع ا�حقيقي للّتوازنات إبراز و  ا�جار�ةوتقييم التعّهدات  العموالت املستوجبةتحصيل التحّكم �� 
  .املالّية ملختلف أنظمة الّضمان

 

كما لوحظ عدم قيام الشركة �عد باستخالص متخلدات الصندوق الوط�ي للضمان بقيمة 
علما وأّن هذه الّديون  )ا�جزائر وليبيا والعراق(قة بإعادة تمو�ل ديون ع�� ا�خارج د واملتعلّ .م 15,828

 .الوط�ي للضمانملركزي التو��ىي �� الصندوق إ�� ف��ة تصرف البنك ا ترجع

 

دم قيام الّشركة عند توظيف موارد صناديق الّضمان بإجراء استشارة ع وقد لوحظ أيضا
موّسعة لضمان أفضل مردودية مثلما نصت عليه اتفاقيات املنضمة للصناديق واقتصار ع�� 

 .مراسلة املؤّسسات املالية العمومية

 

كة التو�سية للضمان ال تتوفر لد��ا معلومات حول مآل عديد القروض أّن الشر  نتب�ّ كما 
 2013د �� موّ�� سنة .م 1398بمبلغ جم�� ناهز من قبل الصندوق الوط�ي للّضمان عما��ا  ال�ي تّم 

�� التو��ىي خالل ف��ة تصرف البنك املركزي د �عّلق بتمو�الت تّم إسنادها .م 471م��ا مبلغ بقيمة 
أنه ، فيما يخّص وأفادت الشركة . ولم يرد �� شأ��ا أي مطلب �عو�ضللضمان  الصندوق الوط�ي

البنوك ال�ي ال تتجاوب مع طلبات الشركة بخصوص مآل القروض ال�ي حّل أجلها، تم اق��اح أجل 
يفقد بمروره ا�حق �� تدّخل الصندوق عمن مشروع دليل اجراءات مّما سيساعد ع�� إلزام البنوك 

 .القروض ال�ي حّل أجلها بالتصر�ح بمآل

 

وفيما يتعلق بنظام عمان املؤّسسات الصغرى واملتوسطة لوحظ غياب معلومات شاملة 
عن سداد القروض املمنوحة من املؤسسات املالية �حرفا��ا حيث ال تتوّ�� الشركة متا�عة القروض 

 .ال�ي حل أجلها والتعّرف ع�� مآلها وتقييم املخاطر املتعّلقة ��ا
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 اـتنظيم ونظام املعلومات  -

 

ع�� هي�ل تنظي�ي يو�ح توزيع الوظائف و�نظم العالقات  ال تتوفرالشركة  لوحظ أّن 
الهرمية وعالقات الت�امل ب�ن مختلف أعوان الّشركة بما يمّكن من توزيع اعمال وتحديد املهام 

  . واملسؤوليات بصفة شفافة وناجعة

 

ان جملة من التطبيقات اعالمية م��ا ما هو مرتبط بموزع �ستغّل الّشركة التو�سية للضمو 
وقد لوحظ أّن هذه التطبيقات وقواعد البيانات . مركزي وم��ا ما هو مستعمل بصيغة املركز الوحيد

املتعّلقة ��ا غ�� مندمجة �� إطار منظومة موّحدة مما ال �ساعد ع�� الّت�امل والتناسق ب�ن مختلف 
مخرجات معلوماتّية وجداول قيادة بصفة شاملة وأك�� نجاعة ع�� مستوى هذه امل�ّونات لتوف�� 

 . القيادة واشراف

 

ملعطيات املتعّلقة بالنشاط من حيث قيمة استثمار ال��ائية اكما ال توّفر قواعد البيانات 
ن وعدد مواطن الشغل ال�ي تّم إحدا��ا والتار�خ الفع�� للدخول حّ�� النشاط وهو ما ال يمّكن م

 .ا�حصول ع�� املعلومات الضرور�ة لتقييم نجاعة تدخالت هذا الصندوق �� تطو�ر �سق استثمار

 

للّتوازنات املالّية " اكتوار�ة"لم تتول الّشركة إعداد مخطط عمل وا�ح وإعداد دراسات و 
مستقبل ع�� نظرة استشرافية  إعطاءملختلف أنظمة الّضمان مّما ال �ساعد ع�� تحس�ن اداء و 

 .  الشركة وتطور �شاطها
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I- تدّخالت صناديق وآـيات اـّضمان  

 

لضمان التمو�الت املسندة من خاّصة ال�ي تتصرف ف��ا الشركة الضمان  صناديقل تتدّخ 
 وكذلك �� مجال الّصناعة وا�خدماتؤسسات املمولة لفائدة املؤسسات الصغرى واملتوسطة ملطرف ا

من الوقوف وقد مّكن الّنظر �� هذا املجال من الّنشاط  .والصّيادين البحر��نلفائدة صغار الفالح�ن 
 .� املز�د من الّتحسينات لتطو�ر مجال تدّخل هذه اليات�دتع�� العديد من ا�جوانب ال�ي مازالت �س

 

 ضمان املؤّسسات اـصغرى واملتوّسطة نظام - أ

 

مان القروض املسندة من لض نظام عمان قروض املؤّسسات الصغرى واملتوسطة يتدّخل
قبل مؤسسات القرض وععض اصناف مساهمات شر�ات استثمار ذات راس مال تنمية وصناديق 

0TP4Fاملساعدة ع�� انطالق لفائدة أ�شطة الصناعات املعملية

(1)
P0T  وععض أ�شطة ا�خدمات وكذلك املشاريع

  .وماتاملنتفعة بتدخالت نظام الت�جيع ع�� ابت�ار �� مجال تكنولوجيا املعل

 

وتتوّ�� الشركة �� مرحلة أو�� إسناد الضمان املبدئي ع�� أساس التصر�ح اّو�� الذي تقوم 
و�لغ  .به املؤّسسات املالّية و�� مرحلة ثانية إسناد الّضمان الّ��ائي ع�� إثر صرف التمو�الت املتعّلقة ��ا

د �عّلقت .م 1064حوا��  2013ح�ى مو�� سنة  حجم الّتمو�الت املصّرح ��ا لدى صندوق الضمان
 . د.م 2279مشروعا بقيمة استثمارات جملية ناهزت  2225حوا��بــــ

 

 مشروعا بقيمة استثمار ناهزت 1526�لغ عدد املشاريع املتحصلة ع�� الضمان ال��ائي و 

د �� ش�ل قروض متوسطة وطو�لة املدى .م 639م��ا د .م 692بقيمة  تمو�التد تحّصلت ع�� .م 1573
و�لغت حّصة بنك تمو�ل املؤّسسات الصغرى واملتوسطة و�قّية البنوك . مشروعا جديدا 1345خّصت 

من هذه التمو�الت �� ح�ن �انت النسبة الراجعة لبقية البنوك �� %  30و % 39العمومّية ع�� الّتوا�� 
0TP%  21حدود 

 
5F

(2)
P0T . 

 

افقة املبدئّية د �� طور املو .م 706مشروعا آخر بقيمة استثمار ناهزت  699يزال  وال 
 396 و قد تم �� شأن .بخصوصهاأّنه لم يتّم �عُد صرف أّي مبلغ إ��  د نظرا .م 237لتمو�الت بقيمة 

د خالل الف��ات .م 119د إسناد املوافقة املبدئية لتمو�الت بقيمة .م 351تناهز  ارمشروعا بقيمة استثم
 . 2012السابقة لسنة 

                                                           
(1)

املتعلق بضبط قائمات ا�شطة داخل القطاعات  1994فيفري  24املؤرخ ��  1994لسنة  492حق امر عدد املنصوص عل��ا بم�  
 .املنصوص عل��ا بمجلة ��جيع استثمارات 27و 2و 1املنصوص عل��ا بالفصول 

(2)
 .باستنناء شر�ات استثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق املش��كة للتوظيف �� رأس مال تنمية  
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يق مع املؤّسسات املمّولة إليجاد ا�حلول املناسبة عرورة مز�د التنسو�تطّلب هذا الوعع 
بصفة عدد املشاريع املصّرح ��ا قد تقّلص خاّصة وأّن  ممارا��ثاستع�� إنجاز  الباعث�ن �ساعدال�ي 

للظروف استننائّية خاّصة نتيجة  2013مشروعا سنة  180إ��  2011مشروعا سنة  342من تدر�جّية 
 . ي طيلة هذه الف��ةال�ي يمّر ��ا اقتصاد الوط�

 

وتجدر اشارة �� هذا ا�خصوص إ�� أّن حجم القروض ا�جار�ة املسندة من قبل بنك تمو�ل 
بينما بلغ حجم القروض  2013د �� موّ�� سنة .م 195املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة بلغ حوا�� 
�� حدود �ان جم هذه القروض حلوحظ أّن  كما .د.م 132املصّرح ��ا واملتحّصلة ع�� املوافقة املبدئّية 

 ال سيمااملؤّسسات املمّولة  من قيمة استثمارات املتعّلقة ��ذه املشاريع وهو ما يتطّلب حّث %  49
لّتصر�ح وعمان �ّل التمو�الت ال�ي تّم إسنادها لفائدة املؤّسسات الّصغرى ع�� ا ك ا�خاّصةالبنو 

 .من قيمة استثمار % 70و % 60ب�ن عادة عند احداث  ت��اوحوال�ي  واملتوّسطة

 

�عّلقت بتمو�الت  اتصر�ح 135ما عدده  2013التصار�ح املرفوعة إ�� مو�� سنة  �لغ عددو 
مجال  خارج ةطأ�شبتعّهدات إمضاء و وذلك بالّنظر إ�� أّن التمو�الت املصّرح ��ا �عّلقت  د.م 38بقيمة 

� مجاالت تدّخل هذا الّصندوق بما يمّكن من و�ستد�� هذه الوععّية إعادة الّنظر �. تدّخل الّصندوق 
 .توسيع مجال عمانه

 

حيث يتكّفل �� مرحلة املمولة  املاليةو�تدخل صندوق الضمان لتقاسم املخاطر مع املؤسسة 
 ل فوائدو�تحّم  من أصل مبالغ القروض أو املساهمات غ�� املستخلصة%  50 �سبةإعادة تمو�ل أو�� ب

ع�� أن يتدّخل �� مرحلة ��ائّية بتحّمل �سبة ،  طيلة ف��ة الّن�اع املتبقية% ــ 50إعادة التمو�ل بالنسبة لــ
 . جميع وسائل استخالص استنفاذمن جملة الّتمو�الت غ�� املستخلصة �عد %  75تصل إ�� حوا�� 

 

 1991د�سم��  17بتار�خ  املؤرخ 24-91عدد التو��ىي منشور البنك املركزي ن كما يمّك 

خرات ا�خاصة باملشاريع املضمونة �� حدود �سبة مو�ل من التخفيض �� قيمة املّد التّ مؤّسسات 
 .الضمان

 

 ةفائدة تفاعليّ  حّث مؤّسسات الّتمو�ل ع�� إسناد �سبة �و��دف هذه اجراءات خاّصة إ�
طور لفائدة املشاريع ا�جديدة ال�ي غالبا ما تتعّرض إ�� صعو�ات مالّية خالل الف��ة او�� للّدخول �� 

�سبة السوق �عت�� مرتفعة �سبيا حيث عادلت  فائدة بنسبة قروضغ�� أّنه لوحظ إسناد  .الّنشاط
وذلك بالّرغم  بجهة ذات أولو�ة مشاريعو جهو�ة ض لفائدة مشاريع و قر   باملائة من بي��ا 4املالية زايد 

 .شروعضمانات عينية خارج إطار املب �� �عض ا�حاالت كذلك انتفاع مؤسسات التمو�لمن 
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 أنظمةع�� تحقيق الهدف الرئي�ىي الذي أحدثت من أجله وال �ساعد هذه اجراءات 
املتعّلقة باملؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة  املتمثل �� تدعيم دور البنوك �� تمو�ل استثماراتو الضمان 

 .إيجاد فرص التشغيل ملا لها من أهمّية ��

 

 اـصندوق اـوط�ي ـلضمان  - ب

 

لضمان الّتمو�الت املسندة لفائدة صغار الفالح�ن  وق الوط�ي للضمانيتدّخل الّصند
والصّيادين البحر��ن والقروض املسندة من قبل البنك الّتو��ىي للّتضامن والقروض الّصغ��ة املسندة 

. واملهن ا�حّرة وا�خدمات التقليديةوكذلك إ�� املشاريع الّصغرى �� قطاع الّصناعات  من قبل ا�جمعّيات

تدّخل الّصندوق لضمان القروض املوسمّية وقروض استثمار املسندة لكبار الفالّح�ن واملصّرح كما ي
 .��ا عّد خطر ا�جفاف

 

 980042ما عدده  2013د�سم��  31إ�� مو��  بالّتمو�التاملتعلقة صار�ح التّ  و�لغ حجم
د تّم .م 593قيمة ب تتعلق بقروض تصر�حا 105623د من بي��ا .م 3484 قروض بلغتب تتعلقتصر�حا 

تصر�حا  866374و�� الصندوق الوط�ي للضمان التو��ىي ف��ة تصّرف البنك املركزي  قبولها خالل
التو�سّية إلعادة  من الّشركةتصرف �ل  خالل الف��ةد تّم قبولها .م 2844 �علقت بقروض بقيمة

0TP6Fالّتأم�ن

(1)
P0T  للضمانوالّشركة التو�سّية. 

 

صغار تّم عما��ا بقروض تّم إسنادها من قبل البنوك لفائدة و�عّلقت هذه الّتمو�الت ال�ي 
من د .م 1401أي ما جملته د .م 931ولفائدة كبار الفالّح�ن بقيمة د .م 470بقيمة  ومتوّسطي الفالّح�ن

كما �عّلقت . % 85,30 د تّم الّتصر�ح ��ا من قبل البنك الوط�ي الفال�� أي ما يمّثل قرابة.م 1195بي��ا 
و�الت أيضا بالقروض ال�ي تّم التصر�ح ��ا �عنوان املشاريع الّصغرى �� مجال ا�خدمات هذه الّتم

د تّم الّتصر�ح ��ا .م 771 �اد م�.م 1136واملشاريع املتعّلقة بالّصناعات التقليدّية واملهن الّصغرى بقيمة 
 .% 68 من قبل البنك التو��ىي للتضامن أي ما يمّثل

 

         �الت املصّرح ��ا من قبل جمعيات القروض الّصغ��ة حوا�� و�� املقابل بلغ حجم الّتمو 

 د .م 23مقابل  2013د سنة .م 0,2علما أّن هذه الّتمو�الت املصّرح ��ا قد �انت �� حدود  د.م 451

 .2011سنة  د.م 26و 2012سنة 

 

                                                           
(1)

  .2010تّمت إحالة التصرف �� الّصندوق إ�� الّشركة التو�سّية للضمان خالل سنة   
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لم يتّم قبولها د .م 33تصر�حا بقيمة قروض بلغت  7248أيضا  كما ورد ع�� الّشركة
 توتلّق . تمو�الت و�مشاريع خارج مجال تدّخل الّصندوق الوط�ي للضمانبللضمان ل�و��ا تتعّلق 

د .أ 373تصر�حا �علقت بقروض بقيمة  109 مجموعهما  2012-2009 خالل الف��ةأيضا ركة الّش 
0TP7Fاملعتمدة�عد اجال وذلك 

(1)
P0T  هاالبّت �� مآل 2013موّ�� سنة  إ��الّشركة لم تتول و.  

 

باإلجراءات ا�خاصة بمجال تدخل هذه اليات و�اآلجال � هذا الوعع مز�د الّتعر�ف ويستد�
املؤّسسات البنكّية الّتا�عة للقطاع ا�خاّص ومز�د دعم عمان الّتمو�الت �� �عاملها مع  املعتمدة

 . املسندة خاّصة لصغار ومتوّسطي الفالح�ن

 

 اـصناديق ا�خصوصّية ـلّتعـاون اـدو�� -ج 

 

للّ��وض بالّنجاعة الطاقّية �� القطاع  العال�يال��نام  املمّول من قبل البنك  �� إطار 
�� إحداث آلية خاّصة لضمان القروض املسندة ملشاريع التحكم �� الطاقة  2004سنة الّصنا�� تّم 

 يتم إ��بينما لم  2011مو�� سنة  إ�� اتصر�ح 21ملا عدده  �لياتخصيصه تم د .م 5.8حدود مبلغ يناهز 
استعمال جزء من إعادة إم�انّية ظر �� النّ ستد�� ا �مّم  تفعيل أي عمان �� شأ��ا 2014د�سم��  حّد 

�� دعم مجهود استثمار �� مجال هذه الية  هّمية نظرا أل  لضمان قروض أخرى  هذه الّية  موارد
 .التحّكم �� الّطاقة

 

دة للمشاريع ا�جديدة املنجزة ، إحداث آلية لضمان القروض املسن2009كما تّم خالل سنة 
د تم رصده .م 2إعافة إ�� اعتماد بما قيمته  د.م 1,3من قبل الباعث�ن الشبان وتخصيص مبلغ 

0TP8Fبموجب م�حق لالتفاقية املذ�ورة

(2)
P0T. 

  

بقيمة �غطي مبلغا جمليا من التمو�الت تصر�حا  34و�لغ العدد ا�جم�� لتصار�ح الّضمان 
د ال تزال �� طور املوافقة .م 1,1تصر�حا بقيمة  15بي��ا حوا��  من 2013د �� موّ�� سنة .م 2,1

 .2013تصار�ح �عود إ�� الف��ة الّسابقة لسنة  9املبدئّية م��ا 

 

�� إطار الّتعاون ب�ن الدولة التو�سية واملنّظمة الفرن�وفونّية للّثقافة إحداث  2011سنة  تّم و 
د حّ�ى موّ�� سنة .م 2,7تصر�حا بقيمة  21 ت الّشركةوتلّق  .صندوق خاّص لتنمية الّصناعات الثقافّية

 ف��اتصار�ح �عّلقت بمشاريع فاقت �سبة استثمار  3 رفض 2013علما وأّنه تّم خالل سنة  2013
 .الّنسبة القصوى املحّددة عمن اّتفاقّية

                                                           
(1)

 .يوما من الشهر الذي ي�� شهر صرف القرض وذلك حسب املؤسسة املالية طالبة الضمان 45يوما أو  25  
(2)

 .2012جوان  14بتار�خ   
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 رـيـات اـظرفّيـة ـلتدّخـل اـعمومي -د

 

لة القروض املسندة من قبل مؤسسات إحداث آلية لضمان إعادة جدو  2007تّم سنة 
و�لغ عدد الّتصار�ح  .القرض لفائدة املؤسسات املنخرطة عمن ال��نام  النموذ�� إلعادة هي�ل��ا املالية

 .2013د ح�ى موّ�� سنة .م 9 جم�� قدره تصار�ح بمبلغ 10

 

لفائدة هذه  صرف اعتمادات املخّصصة من قبل الّدولة 2013إ�� موّ�� سنة أّنه لم يتّم  إالّ 
د .م 3الّية وذلك بالّرغم من أّن ثالثة ملّفات حصلت ع�� املوافقة ال��ائّية لضمان قروض بقيمة 

 . دخلت مرحلة الّن�اع

  

 .ةر كما تم إحداث آلية عمان القروض املسندة من قبل البنوك لفائدة املؤسسات املصّد 
لم يتّم الّتصر�ح حيث ع�� هذه الّية �ان محدودا إّال أّن اقبال . د.م 25 ـــبـ وتّم تخصيص خّط عمان

 .د.أ 600بمبلغ جم�� من الّتمو�الت ناهز  وحيدإّال بمشروع 
 

آلّية لضمان القروض املسندة �� إطار اجراءات الظرفية ملساندة  إ�شاء تّم أخرى  ومن جهة
مان القروض املتعّلقة و��دف هذه الية إ�� ع .املؤسسات اقتصادية املتضررة ملواصلة �شاطها

بتمو�ل استثمارات إصالح اعرار ا�حاصلة وكذلك قروض إعادة ا�جدولة واملسندة من قبل مؤّسسات 
إسناد الضمان  م يتمإّال أّنه ل. 2011إ�� موّ�� سنة  2010من شهر د�سم��  خالل الف��ة املمتدة الّتمو�ل
  .د.م 4,2لفائدة قرع�ن بقيمة سوى الّ��ائي 

 

II - اـضمان جراءات إ 

 

املتوسطة وض املؤسسات الصغرى و ل�ل من نظام عمان قر تنقسم اجراءات الضمان 
إ�� ثالثة مراحل تتمثل من جملة التدخالت الشركة  % 99ذان يمثالن لّ الالصندوق الوط�ي للضمان و 

صرف �سبيقات او�� �� اسناد الضمان حسب مجال تدخل �ل صندوق وتتعلق املرحلة الثانية ب
تفعيل الضمان قصد ا�حصول ع�� �عنوان املبالغ غ�� املستخلصة بينما تتمّثل املرحلة الثالثة �� 

الوقوف ع�� �عض الّنقائص ع�� من الّنظر �� هذا ا�جانب من الّنشاط  مّكنوقد  .الّ��ائيعو�ض تّ ال
 .التفعيلمستوى إجراءات إسناد الّضمان و 

 

 إسناد اـّضمان - أ

 

يقع إسناد الضمان ع�� أساس ، الصندوق الوط�ي للضمان دّخللتفقا للنصوص املنظمة و 
صاحب املشروع وطبيعة الّنشاط ومبلغ القرض ب جملة من املعطيات تتعّلق خاّصةتصر�ح يتضّمن 
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وحجم استثمار يقع إيداعه لدى الّشركة التو�سّية للّضمان خالل الّشهر املوا�� للّشهر الذي تّم فيه 
خصوص أّن الّشركة ال تطالب هذا ا�لوحظ �� غ�� أّنه  .سات املمّولةصرف القرض من قبل املؤّس 

 ناد الضمان تّم سو�حجم استثمار مّما ال يمّكن من التأّكد من أّن إبالوثائق املثبتة لطبيعة الّنشاط 
 .الّصندوق  هذا ئات املس��دفة من تدّخالتلفائدة الف

 

0TP9Fعّينةتبّ�ن من خالل الّنظر �� كما 

(1)
P0T  لضمان قروض ح البنك الوط�ي الفال�� تصار�من

ن وفقا والذي يمّك غياب تضم�ن مبلغ استثمار  2013-2011فالحّية تّم إسنادها خالل الف��ة 
19940TP10Fجانفي  14 املؤّرخ �� 94-427امر عدد  ملقتضيات

(2)
P0T  ال املشاريع الفالحّية الك��ى ال�ي  تحديدمن

 .تنتفع بتدّخالت الّصندوق 

 

الذي تقوم الشركة بتحديد مبلغ استثمار ع�� أساس مبلغ القرض  ّنقصهذا الولتفادي 
غ�� أّن هذا اجراء ال يمّكن من تحديد . استثمار قيمةمن %  80يتّم اعتباره بصفة جزافّية أّنه يمّثل 

القيمة ا�حقيقّية لالستثمار خاّصة �� حالة وجود تمو�الت أخرى لم يتّم التصر�ح ��ا للضمان �عنوان 
  .نفس املشروع

 

الشركة باملعلومات املتعلقة بمبلغ  ّد ملا�جهات املمولة  سيقع حّث  وأفادت الشركة أّنه
 .استثمار

 

كما لوحظ من خالل اعمال الرقابية املتعلقة بإجراءات قبول عمان القروض املنتفعة 
اع الّصناعة وا�خدمات املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة �� قطالتمو�الت املسندة لفائدة بنظام عمان 

املنتفعة بتدخالت نظام  الت�جيع ع�� ابت�ار �� مجال  وكذلكاملحدثة من قبل الباعث�ن ا�جدد و 
أو شهادة انتفاع بامتيازات الباعث�ن الشبان ا�جدد  انتضمنيال  ملّف�ن إثن�نأّن  ،تكنولوجيا املعلومات

وال�ي مكن��م من انتفاع  تكنولوجيا املعلومات جالشهادة انتفاع بتدخل نظام ��جيع التجديد �� م
 .% 60 �سبة عن عوعا % 75بنسبة عمان 

 

ركة التو�سية و�� نفس اطار تب�ن من خالل دراسة قاعدة البيانات وامللفات، أن الش
 ة�سباملتعلق بمشروع منتصب بمنطقة تنمية جهو�ة  3380للضمان قامت بإسناد التصر�ح عدد 

او�� للقرض  الثالثة قساطلس % 60،كما تم إسناد �سبة عمان % 75عن �سبة  عوعا % 60عمان 
 .بالنسبة لسقساط الباقية % 75املتعلق بمشروع منتصب بمنطقة تنمية جهو�ة و�سبة 

 

                                                           
(1)

 . 2013ومارس وجوان  ،2012، وجانفي وسبتم�� 2011تصار�ح أشهر ماي ود�سم��   
(2)

 .املتعّلق بتصنيف استثمارات وعبط �سب وشروط وطرق إسناد الت�جيعات �� قطاع الفالحة والصيد البحري   
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0TP11Fو�نّص دليل اجراءات

(1)
P0T  إ�� املشاريع ال�ي ال تفوق �لفة إّال ع�� أّن الّضمان ال يمكن إسناده

. من ال�لفة التقديرّ�ة%  10ال�لفة ال��ائّية للمشروع �سبة الز�ادة �� أن ال تتجاوز  د ع��.م 10 إنجازها

غ�� أّن الّشركة ال تطالب املؤّسسات بالوثائق املثبتة لقيمة استثمار الّ��ائي وذلك للتأّكد من عدم 
ب�لفة استثمار مشروعا  15تجاوز الّسقف املحّدد لتدّخل صندوق الضمان علما وأّنه تّم عمان حوا�� 

د وأّن املّدة الفاصلة ب�ن تار�خ فتح امللف وتار�خ آخر تصر�ح فاق السنت�ن بالنسبة إ�� .م 9أّولّية فاقت 
. للّسقف اق�ىى املرّخص فيه �لفة هذه املشاريع تجاوز  يتطّلب التأّكد من عدمما  مشاريع وهو  8

ع�� إثر طلب عمانات إعافّية �عنوان  تبّ�ن الحقا، وذلكعمان مشاريع توّلت  الّشركةأّن لوحظ و 
 ) .د.م 10(تمو�الت أخرى، أّن قيمة استثمار فاقت الّسقف اق�ىى لتدّخل صندوق الضمان 

 

أّن نظام عمان  ع�� مؤسسات املاليةاملوجه للجراءات ا دليل  ينّص ومن جهة أخرى 
ّم التصر�ح ��ا وقبول املؤسسات الصغرى واملتوسطة يقوم بضمان عملية جدولة القروض ال�ي ت

و�خّص هذا الّضمان أصل الدين غ�� . عمان �� شأ��ا بصفة مسبقة، عند إسناد القرض اص��
من امللفات  ملّفا 60ن من خالل دراسة وقد تب�ّ . املستخلص بدون اعتبار الفوائد غ�� املستخلصة

ن وهو ما ال يمّك وض املجدولة القر  املتعّلقة بضمان القروض املجدولة أّن البعض م��ا ال تتضمن عقود
تتعّلق حصرّ�ا بأصل القرض غ�� التأّكد من أّن املبالغ املجدولة ال�ي تّم قبولها للّضمان ال من 

 .املستخلص

 

وازي مع موافق��ا ع�� جدولة ة بالتّ قامت بطلب الوثائق الضرور�ّ �ا أّ� ، وأفادت الشركة
 .الوثائق الناقصةالقروض واستجابت �عض البنوك لهذا الطلب بإرسال 

 

                    لقروض ل إسناد الضمان حصرّ�اع��  ا�خاص بالشركة نّص دليل اجراءاتكما 

                  املؤرخ �� 47-87منشور البنك املركزي التو��ىي عدد عمن قص��ة املدى ال�ي وقع تحديدها 

الصندوق قام بضمان  يانات وامللفات أّن قاعدة الب فحصخالل غ�� أّنه تبّ�ن من  .1987د�سم��  23
0TP12Fمنح �� انتظار صرف قرض استثمار أسندت �� ش�ل قروض قص��ة املدى

(2)
P0T  يتم �� ح�ن أّنه لم

 . املذ�ور أعاله نشور املالتنصيص عل��ا عمن 

 

كتسبقة لقرض  هذه القروضلة �عمد إ�� إسناد �عض ا�جهات املموّ  أن ةركالّش  جاء بردّ و 
 .ع�� خط تمو�ل خار��، وذلك ر�حا للوقت واختصارا لدجراءات اي ي�ون عادة ممنوحاستثمار الذ

 

                                                           
(1)

 الذي تمت صياغته ع�� أساس اتفاقيات امل��مة ب�ن وزارة املالية و الشركة 
(2)

 .قرض قص�� املدى يمنح �� انتظار صرف قرض استثمار  
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إّال بالّنسبة إ�� القروض ال�ي تّم املصادقة عليه ع�� أّن الضمان ال يتّم  دليل اجراءات نّص و 
ل غ�� أّنه تبّ�ن من خال. 47-87عدد  التو��ىي إسنادها طبقا للّسقف املحّدد بمنشور البنك املركزي 

توّلت إسناد الضمان لقروض فاقت الّسقف اق�ىى املشار إليه أعاله مع الّشركة اعمال الرقابّية أّن 
 .�عديل �سبة الّضمان �� حدود الّسقف املرّخص فيه

 

0TP13Fن من خالل فحص امللفات املنتفعة بالّضمانكما تب�ّ 

(1)
P0T  ال تتضّمن عقود أّن البعض م��ا

جداول سداد القروض واملساهمات وذلك خالفا لدليل اجراءات القروض ومعاهدات حام�� اسهم و 
من قبل املؤّسسات  املذ�ورة أعاله الذي نّص ع�� عرورة إلغاء الضمان �� حالة عدم تقديم املؤّ�دات

 .أشهر من تار�خ صرف القرض 3 مّولة للّشركة �� أجل ال يتعّدىامل

 

 .ملتا�عة قصد تفادي مثل هذه النقائصستعمل ع�� تكثيف عمليات ا أ��ا وجاء برد الّشركة

 

الّتمديد �� آجال  2011نوفم��  17خالل اجتماعه املنعقد �� الشركة  قّرر مجلس إدارةو 
أشهر من تار�خ  3من شهر إ�� للمؤسسات الصغرى واملتوسطة بالقروض املسندة املتعلقة ر�ح االتص

باعتبار الظروف استننائية ال�ي مرت ��ا  2011قبول التصار�ح الواردة �عد اجال خالل سنة و صرفها 
 منح مؤسسات التمو�ل مهلة 2012جوان  22كما قرر مجلس ادارة �� اجتماعه املنعقد ��  .البالد
وقد مّكنت هذه اجراءات من  .كأخر أجل لقبول التصار�ح بالقروض 2012أكتو�ر  31إ�� تار�خ  ثانية

 .يوما 288و 128بتأخ�� تراوح ما ب�ن  2012-2011تصر�حا للضمان خالل الف��ة  433قبول 

 

أشهر من تار�خ  3سيتم اعتماد تار�خ  2012بداية من غرة نوفم��  مجلس ادارة أّنهقّرر كما 
ع�� املوافقة  لةاملتحصّ و�ل التصار�ح بالقروض  كأجل أق�ىى للتصر�ح بالقروض، صرف القرض

غ�� أّنه  .فة آلية وال يمك��ا انتفاع باستعمال الضمانتصبح الغيه بصاجل هذا املبدئية ال�ي تتجاوز 
من بي��ا  2013 خالل سنةيوما  309ناهز  بمعدل تأخ��  تصر�حا 171خالفا لذلك لوحظ أّنه تّم قبول 

 .التنازعقبل  تصار�ح بقروض دخلت �� مرحلة ما

 

ملالّية دون تقييم تتوّ�� الّشركة قبول الضمان للتمو�الت املصّرح ��ا من قبل املؤّسسات او 
لتصّرف �� صناديق وآليات لاملخاطر املتعّلقة ��ا وذلك بالّنظر إ�� أّن جّل اّتفاقيات ال�ي تّم إبرامها 

 .الضمان ال تنّص صراحة ع�� تقييم هذه املخاطر قبل إسناد الضمان

 

                                                           
(1)

 .ملفا 60نة تت�ّون من عي  



711 

 

ذلك إرساء منظومة خاّصة ع�� مستوى الّشركة لتقييم املخاطر و  بضرورةالّدائرة  تو�ىيو 
حيث بلغ  2013بالّنظر إ�� أهّمية القروض ال�ي تّم عما��ا وال�ي دخلت �� طور الّن�اع �� موّ�� سنة 

قرعا بالّنسبة إ�� صندوق عمان تمو�الت املؤّسسات  743 خصتد .م 160حجم هذه القروض حوا�� 
لصندوق الوط�ي د بالّنسبة إ�� ا.م 127الّصغرى واملتوّسطة �� قطاع الّصناعة وا�خدمات وحوا�� 

 . للضمان

 

 تفعيل اـضمان - ب

 

، من آلية إ�� أخرى تختلف اجراءات القيام  �عدد من تفعيل الضمان تتطلب مرحلة 
بخصوص نظام عمان التمو�الت املسندة إ�� املؤسسات الصغرى واملتوسطة، طلب الضمان �خضع و 

للطرف املمول  تقديم �سبقة متمثلة أساسا ��الّ��ائي  إ�� إجراءات أولية �سبق مرحلة التعو�ض
الصندوق الوط�ي للضمان فإن إجراءات تفعيل الضمان خّص أّما فيما ي .وتحمل فوائد إعادة التمو�ل

تبدأ بانطالق اجراءات القضائية إ�� ح�ن تحصل ا�جهة املمولة ع�� محضر �جز يخول لها ا�حصول 
 .ع�� مبلغ التعو�ض ال��ائي

 

 اـّتمو�لوفوائد إعادة  صرف اـّتسبقة -1

 

تنطلق إجراءات تفعيل الضمان حسب ما تنص عليه اتفاقية امل��مة ب�ن الشركة التو�سية 
للضمان والدولة التو�سية واملنظمة لنظام عمان القروض املسندة للمؤسسات الصغرى واملتوسطة، 

0TP14Fنك باإلجراءات القضائية�� فصلها التاسع مباشرة إثر قيام الب

(1)
P0T. 

 

مطلبا لتفعيل الضمان،  173ركة التو�سية للضمان منذ بداية �شاطها وقد ورد ع�� الّش 
ملفا  15 أما امللفات اخرى املتبقية فإّن . ملفا صرفت لها �سبقات 131مطلبا قيد الدراسة و 24م��ا  

م��ا ثبت دخولها مرحلة التسو�ة القضائية قبل ا�حصول ع�� التسبقات مما يفقدها حق املطالبة 
ل ولم يتم ا�حسم �� مآ وفوائد إعادة التمو�ل طبقا لدليل اجراءات ا�خاص بالشركة بمبلغ التسبقة

 2013د�سم��  31و�لغت القيمة ا�جملية للتسبقات منذ بداية �شاط الشركة وإ�� غاية . بقية امللفات
 .د.م 8,3ما قدره 

 

عات القضائية ل الفعل املن�ىئ لطلب تفعيل الضمان �� إثارة املؤسسة املمولة للتتبو�تمثّ 
داء سواء عن طر�ق أمر بالدفع مع تقديم ما يفيد البلوغ للطرف املدين، أو عن طر�ق �شر قضية �� ا 

                                                           
(1)

 ".الفعل املن�ىئ"أو ما �ع�� بـــ  
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وتتم املطالبة بتفعيل الضمان عن طر�ق تقديم مطلب . مع تقديم ما يفيد استدعاء ل�جلسة ا�حكمية
  .أشهر من تار�خ الفعل املن�ىئ 3�� الغرض �� أجل 

 

مطلب تفعيل الّضمان تّم تقديمها من قبل املؤّسسات  12وّلت الشركة قبول وخالفا لذلك ت
 .يوما 124من تار�خ الفعل املن�ىئ ليصل هذا التأخ�� إ��  أشهر 3املمّولة �عد أجل 

 

ع��  ؤسسات الصغرى واملتوسطةا�خاص بصندوق عمان قروض امل و�نّص دليل اجراءات
وصل الشركة بمطلب �� الغرض مرفقا بجميع املؤ�دات عرورة صرف مقدار التسبقة مباشرة إثر ت

. املثبتة لقيمة املستحقات املالية املتخلدة وقيام ا�جهة املمولة باإلجراءات القضائية قصد استخالصها

وإستكمال  شهادات �شر قضاياكة التو�سّية للضمان من بالّرغم من تمك�ن الّشر  ،لوحظ غ�� أّنه
ّن إمضاء كتب اتفاق الذي ي��تب عنه صرف التسبقة أيل الضمان، اجراءات املتعلقة بطلب تفع

أّما بالنسبة للملفات ال�ي تحصلت ع�� �سبقة بمقت�ىى أمر بالدفع وعددها  .يوما 400يتّم بتأخ�� فاق 
  .يوما 124دفع �سبقات لفائد��ا  لاستجابة  ف��ة ملفا، فقد بلغ معدل 12

 

بنك تمو�ل املؤسسات الصغرى واملتوسطة، �شأن  استياءوقد أفضت هذه الوععية إ�� 
0TP15Fالتأخ�� ا�حاصل لدجابة ع�� مطالب تفعيل الضمان املقدمة من قبله

(1)
P0T. 

 

�قت�ىي تدخل الشركة لتفعيل الضمان باإلعافة إ�� صرف التسبقات، صرف فوائد إعادة و 
وقد . قبل الشركةالتمو�ل �عنوان نصف املبالغ غ�� املستخلصة طبقا لنسبة الضمان املمنوحة من 

 31تدخالت الشركة التو�سية للضمان �عنوان صرف فوائد إعادة التمو�ل إ�� غاية  قيمة تبلغ
 . د.أ 261 ما قدره، 2013د�سم�� 

 

ولوحظ �� هذا ا�خصوص تأخ�� هام �� صرف فوائد إعادة الّتمو�ل بلغ �� املعّدل حوا�� 
 . يوما 247

 

تفاقية املذ�ورة ع�� أن الفوائد تحتسب ع�� أساس من ا 10الفصل  عليه ينصخالفا ملا 
�� واحدة الفوائد مرة  هذهوعمليا يتم إسناد  .معدل �سبة فائدة طلب عروض البنك املركزي التو��ىي

  .سنت�ن من تار�خ ص��ورة ا�حكم باتا أجلمن الشروع �� إجراءات التقا�ىي إ��  آخر �ّل سنة ابتداء

 

                                                           
(1)

 .2011مارس  17بتار�خ  11/1774مراسلة م�جلة بمكتب عبط الشركة التو�سية للضمان تحت عدد  
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 أن اعتماد �سبة فائدة طلب عروض البنك املركزي � أخرى إ�من جهة وتجدر اشارة 
ن البنوك املمّولة من مّك تللقروض املمولة عن طر�ق خطوط تمو�ل خارجية بنسبة تفاعلية  التو��ىي

 .باء املالية ال�ي تحّمل��ا فعليا�عو�ضات تفوق اع

 

 اس��جاع اـتسبقة -2

 

ع�� صغرى واملتوسطة ؤسسات الا�خاص بصندوق عمان قروض املّص دليل اجراءات ين
املؤسسات املقرعة إعالم الّشركة التو�سية للضمان بوعع الّضمانات العينّية  عرورة توّ��

وال�خصّية ال�ي تّم الّتصر�ح ��ا لدى الّشركة املمّولة عند طلب الّضمان وذلك خالل السّتة أشهر ال�ي 
ع�� اقل مع  مّرة �� السنةلقاء د عقالشركة التو�سية للضمان ع�� كما . ت�� تار�خ تفعيل الّضمان

شر�ا��ا من مؤسسات التمو�ل للنظر �� تقدم اجراءات القضائية بخصوص امللفات ال�ي �� �� طور 
 .الن�اع

 

أّن تبادل املعلومات ب�ن املؤّسسات املالية املقرعة تفعيل هذه اجراءات و  عدمغ�� أّنه تبّ�ن 
 وقد .العديد من ا�حاالت �عد تار�خ صرف مبلغ الّتسبقةوالشركة التو�سية للضمان قد توقف �� 

ملّفات ال تتضمن أية معلومات حول مآل القضايا املنشورة أو اح�ام الصادرة �شأ��ا أرععة لوحظ أّن 
اس��جاع مبالغ التسبقات ع��ا امللفات ال�ي دخلت �� إطار التسو�ة القضائية وال�ي ي��تب وكذلك حول 

  .ب�ن الشركة التو�سية للضمان و املؤسسة املمولة كتب اتفاقلوفقا  الفائد��ت ال�ي صرف

 

ن من الوقوف ع�� �ل ا�حاالت ال�ي �ستوجب ف��ا ّك ال تم ومن شأن هذه الوععية أن
املطالبة باس��جاع التسبقة �لما تراءى لها عدم قيام الشركة من حق  هاس��جاع التسبقة خاصة وأنّ 

باإلجراءات القانونية والقضائية ال�ي تقتض��ا عملية استخالص مبالغ القروض غ��  املمول  البنك
 .املدفوعة

 

ع�� تنظيم لقاءات سنو�ة باملؤسسات املمولة �� السنوات او��  وأفادت الّشركة أ��ا دأبت
ادة وسيتم إع. عند ا�حاجةمع املؤسسات املالية  ع��ا نظرا للتواصل املستمر تخلتمن �شاطها، ثم 

 .تفعيل هذه اللقاءات السنو�ة من جديد

 

ع�� عرورة املطالبة باس��جاع التسبقة �� صورة املذ�ور سابقا كما ينّص دليل اجراءات 
 .عدم استكمال عملّيات استخالص �� أجل سنت�ن من تار�خ صدور ا�حكم لفائدة مؤسسة التمو�ل

اس��جاع مبالغ التسبقات ال�ي تم صرفها لفائدة بتو�� الشركة التو�سية للضمان  إلزامكما ينّص ع�� 
 .مؤسسات التمو�ل �� صورة توقف اجراءات القضائية لالستخالص
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املطالبة باس��جاع مبلغ الّتسبقة �عد بالنسبة ألرععة ملفات  تبّ�ن أّن الشركة توّلتأّنه  إالّ 
ا وأّن �عض البنوك �ّجلت علم .ح�ام القضائية لفائد��امن تار�خ صدور ا انقضاء أجل السنت�ن 

 .تأخ��ا هاّما فاق الّسنة �� إرجاع املبالغ املطالب ��ا من قبل الّشركة

 

 اـّ��ائي اـّتعو�   -3

 

من  املمول آخر مرحلة من مراحل عملية الضمان، يتم خاللها تمك�ن  ال��ائي يمثل التعو�ض
من القروض واملساهمات ال�ي  ��جاعلالسمن املبالغ غ�� القابلة  ،�� حدود �سبة الضمان املقدمة�سبة 

وذلك �عد إثبات املؤسسة املمولة قيامها ب�ل اجراءات ال�ي يقتض��ا استخالص  ،تم قبولها للضمان
 .�شهادة ال�جز ال��ائي عن التسديدالقروض املمنوحة إعافة إ�� استظهار 

 

سسات الصغرى مرحلة التعو�ض ال��ائي مرحلة مش��كة ل�ل من نظام عمان املؤ  لتمثّ و 
 .�عض اجراءات�� الصندوق الوط�ي للضمان مع اختالف و واملتوسطة 

 

 قامت الشركة التو�سية للضمان عمان املؤسسات الصغرى واملتوسطة فبالنسبة لنظام

د .أ 305 من القروض بمبلغ جم�� قدره لالس��جاعبتقديم التعو�ض ال��ائي �عنوان املبالغ غ�� القابلة 
وتبّ�ن من خالل الّنظر �� هذه امللّفات أّن التعو�ض �ان مبنيا ع�� توفر محضر  .اثن�ن لفائدة مشروع�ن

 �جز نات  عن استحالة التنفيذ ع�� املنتفع�ن بالقروض واملساهمات 

 

تمّسك الّشركة بمطالبة املؤّسسات املقرعة بضرورة مواصلة إجراءات تحاالت ا� و�� جّل 
مما يؤدي إ�� �عقيد  نّية وإن �انت غ�� قابلة للّتنفيذ عل��االتنفيذ �ّلما ثبت وجود عمانات عي

 . الوععية بالنسبة للطرف�ن واستحالة ا�حصول ع�� محضر ال�جز

 

�� إطار �عو�ض القروض غ�� الوط�ي للضمان انتفع بتدخل الّصندوق ومن جهة أخرى 
ومنذ أن  .د.م 2,4 تهقيما ومبلغ مطلب �عو�ض 668ما عدده  2013القابلة لالس��جاع إ�� موّ�� سنة 

 املف 65 �عنوانفقد تم التعو�ض  2010تّمت إحالة التصرف إ�� الشركة التو�سية للضمان سنة 
 .ملفات �� حالة انتظار 7ملفات و�قيت  5ورفض 

 

مطالب التعو�ض وغياب الوثائق بل وصّ التولوحظ من خالل دراسة هذه امللّفات �� 
ويعود . أّدى إ�� �عليق العديد من امللّفات إ�� ح�ن اكتمال وثائقهاالضرور�ة ملنح مبلغ  الضمان مّما 

أساسا إ�� عدم تحديد اجال القصوى للبنوك للمطالبة بالّتعو�ض عمن اجراءات وال��اتيب  ذلك
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املعمول ��ا وهو ما يتطّلب إعداد دليل إجراءات يو�ح بطر�قة جلية كيفية تدّخل صندوق الضمان 
، بما يمّكن من اّطالع ع�� 2000مارس  6ل�ي جاء ��ا منشور وزارة املالية املؤرخ �� و�فسر اجراءات ا

 .مزايا هذا النظام

 

ل التأخ�� من بلغ معّد قد ف املف 65و�النسبة إ�� امللّفات ال�ي وقع �عو�ضها والبالغ عددها 
تأخ�� من تار�خ عدل التار�خ انطالق التتبع القضائي السنت�ن أما مإ�� غاية ل عدم خالص تار�خ أوّ 

 .ثما�ي سنوات فقد بلغ حوا��التعو�ض  قرار ا�حكم إ�� تار�خ 

 

الشركة القرار من قبل  اتخاذتبّ�ن أّن املدة الفاصلة ب�ن تار�خ ا�حكم القضائي وتار�خ كما 
أيضا لوحظ و  .طول اجراءات وصعو�ة ا�حصول ع�� محضر ال�جزنتيجة سنوات  6تصل إ�� معدل 

بتأخ�� فاق الّسنة  2010كة توّلت �� عدة حاالت إسناد الّتعو�ض للمطالب الواردة خالل سنة أّن الّشر 
 . من تار�خ مطلب الّتعو�ض

 

وتنّص اجراءات املعمول ��ا ع�� مستوى الّصندوق الوط�ي للّضمان وكذلك صندوق عمان 
ل�ي تّم �عو�ضها بدفع تمو�الت املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة ع�� ال��ام مؤّسسات الّتمو�ل ا

الفال�� تمّكن من اس��جاع  لوط�يأّن البنك اغ�� أّنه تبّ�ن . الّتعو�ض �� صورة اس��جاع جزء من الّدين
 بذلكدينار من مبلغ القروض غ�� املستخلصة وال�ي تّم �عو�ضها دون أن يتوّ�� التصر�ح  1148

لكفيلة ال�ي تمّكن الّشركة من اّطالع ع�� وهو ما يتطّلب عرورة وعع اجراءات ا وتحو�لها للّصندوق 
 .  مآل القروض ال�ي تّم �عو�ضها من خالل التنسيق مع املؤّسسات املمّولة

 

III-  اـتصّرف املا�� واداري 

 

ر �تطو و  املالية كة التو�سية للضمان �� مختلف الصناديق لضمان توازنا��اتتصرف الشرّ 
لعديد من الّنقائص ع�� مستوى التصّرف املا�� واداري لهذه و�ّينت اعمال الرقابّية وجود ا .أدا��ا

 .اليات

 

  اـتصّرف املا�� - أ

 

املتعلقة بالتصرف املا�� حول تحصيل موارد الصندوق الوط�ي تمحورت أهم املالحظات 
 .توظيف موارد صناديق الّضمان و تقييم �عهدات آليات الضمانللضمان و 
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 لّضمانـ اـّصندوق اـوط�ي مواردتحصيل  -1

 

تت�ّون موارد الّصندوق الوط�ي للضمان باإلعافة إ�� مساهمات املستفيدين بالقروض ال�ي 
تّم عما��ا من عمولة الّضمان املوّظفة ع�� ا�حسابات البنكّية الّدائنة ع�� مستوى املؤّسسات البنكّية 

 .1985جو�لية  2ّرخ �� املؤ  1985لسنة  26عدد  التو��ىي وذلك وفقا ملقتضيات منشور البنك املركزي 

 

ولوحظ �� هذا ا�خصوص أّن اّتفاقّية التصّرف �� الّصندوق الوط�ي للضمان ال تلزم الّشركة 
التو�سّية للضمان بإجراء رقابة الحقة ع�� مستوى البنوك للتأّكد من �ّحة وشمولّية العمولة ال�ي 

وهو ما يتطّلب وعع اجراءات  �ىيالتو� وقع الّتصر�ح ��ا وال�ي تبقى من مشموالت البنك املركزي 
 الكفيلة ملز�د إح�ام التصّرف �� هذا ا�جانب من الّنشاط خاّصة 
ّ
عملّيات اله تّم التفّطن ع�� إثر نأ

د .م 10بـعن وجود نقص هام  2007الرقابّية ال�ي تّم إنجازها من قبل هيئة الّرقابة العاّمة للمالّية سنة 
 . 2006-1999بنوك �عنوان الف��ة  ةس�� املبالغ املصّرح ��ا من قبل خم

 

0TP16Fبالّنقص امل�ّجل �� حجم العمولة فيما يتعلقوتجدر اشارة 

(1)
P0T  أّنه لم يتّم �عد �سو�ة

ول�ن ). د.م 1,3(والبنك العرعي لتو�س ) د.م 1,2(وععّية �ّل من اّتحاد البن�ي للصناعة والّتجارة 
إال أ��ا لم  عدى اّتحاد البن�ي للّصناعة والّتجارةالّشركة أّنه تّمت �سو�ة �ّل الوععيات ما صرحت 

 .تقدم ما يفيد القيام بذلك

 

 لوحظ من خالل فحص القوائم املالّية للّصندوق الوط�ي للضمان وجود مستحّقاتكما 
د تجاه الشركة التو�سية .م 15,828بقيمة  �عود إ�� ف��ة تصرف البنك املركزي التو��ىي �� الصندوق 

ا�جزائر وليبيا (ة ا�خارجية وع�� �عض البنوك تتعّلق بإعادة تمو�ل ديون ع�� ا�خارج لتأم�ن التجار 
 . )والعراق

 

عمان مخاطر  املالية لصندوق وذلك ألّن الوععية ه لم يتم استخالص هذه الديون أنّ  إالّ 
ع��  التصدير ال �سمح حالّيا بتسديد املبالغ الراجعة للصندوق الوط�ي للضمان فيما يتعلق بالدين

0TP17Fالقروضهذه لم �ستخلص �عد  فإن البنوكوفيما يخص املستحقات ع�� ا�جزائر وليبيا . العراق

(2)
P0T. 

 

                                                           
(1)

 .تقار�ر املتا�عة لهيئة الرقابة العامة للمالية   
(2)

 .2012كتو�ر أ 19مراسلة وز�ر املالية إ�� الشركة التو�سية للضمان ��   
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 عمل ع�� إيجاد حل لهذه الوععية واستخالصلل�ل اطراف املتدخلة لذا تدعو الدائرة 
  .وارد الصندوق م

  موارد صناديق اـّضمانتوظيف  -2

 

وآليات الّضمان ع�� عرورة توّ�� الّشركة التو�سية تنّص اتفاقية امل��مة إلدارة صناديق 
للضمان توظيف املوارد املتوفرة مع ا�حرص ع�� عمان أفضل مردودية واملحافظة ع�� السيولة ال�ي 

 .تقتض��ا �عهدات الصندوق 

 

و�لغ رصيد موارد الّصندوق الوط�ي للضمان املوظفة ع�� املدى الطو�ل لدى ا�خز�نة العامة 
بنسبة فائدة سنو�ة �ساوي معدل �سبة فائدة السوق النقدية الشهر�ة مع خصم  ،سيةالتو� للبالد

د أي ما يمّثل .م 12د مّكنت من ��جيل موارد مالّية بقيمة .م 298مبلغ  2013�� مو��  ئو�ة،انقطة م
التو�سية رصيد املوارد املوظفة ع�� املدى القص�� لدى ا�خز�نة العامة للبالد  أما .% 4�سبة مردودّية بـ 

  .د وذلك دون ��جيل موارد هاّمة �� شأ��ا.م 4,8 فبلغ %1بنسبة فائدة سنو�ة �ساوي 

 

             نظام عمان املؤسسات الصغرى واملتوسطة فقد قامت الشركة ��  موارد و�خصوص

د .أ 372العمومّية مّكن من ��جيل فوائد مالّية بقيمة د لدى البنوك .م 7,8بتوظيف مبلغ  2013مو�� 
          د لدى ا�خز�نة العاّمة مّكنت من ��جيل فوائد مالّية بقيمة.م 82,8ومبلغ  % 4,7أي ما يمّثل �سبة 

 %. 5د وهو ما يمّثل �سبة .م 4,2

 

بتوظيف هذه املوارد دون إجراء استشارة موّسعة لضمان أفضل مردودية الّشركة وتقوم 
ع�� مراسلة املؤّسسات املالية أساسا ه حيث تقتصر اتفاقية املذ�ورة أعال  بنودكما نصت عليه 

 .العمومية 

 

ه سيتّم مراسلة وزارة املالية الق��اح تحس�ن التصّرف �� املوارد املتاحة وأفادت الّشركة أنّ 
كما جاء برد . باعتماد استشارات لدى املؤّسسات املالية واختيار أفضل العروض �� التوظيفات

عمان أفضل مردودية  بما يمّكن منتوسيع املنافسة الختيار أفضل العروض  الّشركة أ��ا انطلقت ��
 .للموارد املتاحة

 

 �عهدات آـيات اـضمان تقييم -3

 

                      بلغت جملة القروض ا�جار�ة واملصرح ��ا لضمان الصندوق الوط�ي للضمان إ�� 

د غ�� مستخلصة �� .م 128إعادة جدول��ا ود وقع .م 68 �اد م�.م 591ما قيمته  2013مو�� د�سم�� 
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القروض ال�ي تم عديد مآل  حول معلومات  لد��اولوحظ أّن الشركة التو�سية للضمان ال تتوفر  .آجالها
�عّلق بتمو�الت تّم د .م 471مبلغ بقيمة  �ام� 2013د �� موّ�� سنة .م 1398 بمبلغ جم�� ناهزعما��ا 

م يرد �� شأ��ا أي مطلب ول كزي �� الصندوق الوط�ي للضمانخالل ف��ة تصرف البنك املر إسنادها 
 . �عو�ض

 

و�ستد�� هذه الوععّية اّطالع ع�� مآل القروض ال�ي حّل أجلها وتقييم املخاطر املحتملة 
املتعّلقة ��ا وت�و�ن املّدخرات الضرورّ�ة �� شأ��ا بما يمّكن من إبراز الوععّية ا�حقيقّية للّتوازن املا�� 

              دوق ومدى قدرته ع�� الوفاء بالتعّهدات املستقبلّية بالّنظر إ�� املوارد املتاحة والبالغة حوا��للّصن

 .2013د �� موّ�� سنة .م 326

 

ه وفيما يخّص البنوك ال�ي ال تتجاوب مع طلبات الشركة بخصوص مآل وأفادت الشركة أنّ 
بمروره ا�حق �� تدّخل الصندوق عمن مشروع القروض ال�ي حّل أجلها فقد تم اق��اح أجل يفقد 

 .دليل اجراءات مّما سيساعد ع�� إلزام البنوك بالتصر�ح بمآل القروض ال�ي حّل أجلها

 

وفيما يتعلق بنظام عمان املؤّسسات الصغرى واملتوسطة لوحظ كذلك غياب معلومات 
ال تتوّ�� الشركة متا�عة  شاملة عن سداد القروض املمنوحة من املؤسسات املالية �حرفا��ا حيث

 .القروض ال�ي حل أجلها والتعّرف ع�� مآلها وتقييم املخاطر املتعّلقة ��ا

 

د .م 23كما لوحظ أيضا �� هذا ا�خصوص أّن الّشركة توّلت تخصيص مّدخرات بقيمة 
 بالّنسبة إ�� القروض املضمون ف��ا وال�ي �� �� طور الن�اع �� ح�ن أّن حجم القروض ال�ي �شهد

 .2013د حسب قواعد البيانات املتوّفرة �� موّ�� سنة .م 160صعو�ات �� استخالص بلغ 

 

إبراز الوععّية ا�حقيقّية للّتوازنات املالّية لهذا الّنظام  حول دون يومن شأن هذا الوعع أن 
�� مبالغ  ومدى قدرته ع�� ايفاء بتعّهداته املستقبلّية بالّنظر إ�� حجم اموال املتاحة واملتمثلة

 .2013سنة د �� موّ�� .م 75التوظيفات واملبالغ املتوفرة �� خز�نة  الصندوق وال�ي �انت �� حدود 

 

 اـتصّرف اداري  - ب

 

اداري حول التنظيم واجراءات ونظام قة بالتصرف تمحورت أهم املالحظات املتعلّ 
 . املعلومات والّتقييم واستشـراف
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 اـتنظيم واجراءات -1

 

من العقد التأسي�ىي للشركة التو�سية للضمان أّنه �شرف ع�� ادارة  15بالفصل ورد 
الشركة مجلس إدارة يمكن أن ي�ون أعضاءه إما ذوات معنو�ة أو أ�خاص طبيعي�ن و�قع تمثيل 

غ�� أّنه لوحظ أّن ا�جلسة العامة العادية املنعقدة . وحيد  الذوات املعنو�ة �� املجلس بممثل دائم
عمن ثالثة أعضاء ممثل�ن للدولة التو�سّية �عي�ن  2014-2012للف��ة أقّرت  2012جو�لية  17بتار�خ 

 . أعضاء مجلس ادارة

 

ه رئيسا ئمن العقد التأسي�ىي أّن مجلس ادارة ينتخب من ب�ن أعضا 21كما جاء بالفصل 
أعت�� إنتخابه  له صفة الرئيس املدير العام و يجب أن ي�ون �خصا طبيعيا مساهما �� الشركة وإال 

منذ إحداث الشركة التو�سية للضمان وتداول الرسساء عدم إح��ام هذا الشرط غ�� أّنه تبّ�ن . باطال
 . املدير�ن العام�ن ع�� رأسها

 

وأفادت الّشركة أّ��ا ولتجاوز هذه الوععية ستق��ح ع�� سلطة اشراف تنقيح �عض 
ية الفعلية للمؤسسة من حيث تركيبة املجلس مته مع الوععءالفصول من العقد التأسي�ىي قصد مال

 .وملكية رئيس املجلس ألسهم �� رأس مال الشركة

 

تنظي�ي يو�ح توزيع  هي�لومن جهة أخرى ال تتوفر الشركة التو�سية للضمان حاليا ع�� 
الوظائف و�نظم العالقات الهرمية وعالقات الت�امل ب�ن مختلف أعوان الّشركة بما يمّكن من توزيع 

وُ�ذكر �� هذا ا�خصوص أّن الّشركة توّلت . عمال وتحديد املهام واملسؤوليات بصفة شفافة وناجعةا 
                    إعداد مشروع هي�ل تنظي�ي تّم املصادقة عليه من قبل مجلس إدارة الّشركة املجتمع بتار�خ

بالّرغم من أّن الت�خيص الذي وذلك  2014سنة  غ�� أّنه لم يتّم تفعيله حّ�ى مّو��. 2008د�سم��  26
تّم القيام به �� إطار برنام  توأمة الّشركة مع مؤّسسة فر�سّية مماثلة خُلص إ�� عرورة ترك�� هيا�ل 

 .ُ�ع�ى باإلسناد اداري واملا�� ووعع وظائف الدراسات واملراقبة افقية

 

� دليل بخصوص أّما ع�� مستوى اجراءات فإّن الّشركة التو�سية للضمان تفتقر إ�
اجراءات الداخلية يمّكن من تضم�ن مختلف اجراءات ا�خاصة بالتصرف �� امللفات وحفظها 

كما لوحظ غياب بطاقات وظيفية ملعرفة الوظائف املخّصصة ل�ل عون . والتصرف �� شؤون اعوان
 .والّتسلسل الهرمي ا�خاص به وتحديد مسؤولياته
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مان القروض املسندة للمؤّسسات الصغرى واملتوسطة أّما بالنسبة للتصرف �� صندوق ع
فقد تّم إعداد دليل إجراءات ينّظم مختلف أوجه تدّخله إّال أّنه يبقى �� حاجة إ�� مراجعة كما تّم 

وأفادت الّشركة أّنه ستتّم مراجعة هذا الّدليل . من قبل مجلس ادارة 2011التأكيد عليه منذ سنة 
 .من مالحظات ومق��حات الدائرة تقر�ر وما تضمنه عوء التجر�ة املكتسبة ع�� 

 

وفيما يتعّلق بالصندوق الوط�ي للضمان فلم تتوّل الّشركة �عد إعداد دليل إجراءات خاص 
به وذلك بالرغم من تأكيد أعضاء ا�جلسة العامة للشركة التو�سية للضمان املنعقدة �شهر جو�لية 

وورد �� إجابة . هو معمول به آلليات الضمان اخرى  ع�� اعتماد دليل �� الغرض ع�� غرار ما 2012
الشركة أ��ا أعدت مشروع دليل إجراءات للتصرف �� صندوق الوط�ي للضمان وسيتم عرعه ع�� 

 . ذالك ع�� مجلس ادارة للمصادقة عليه إثر وزارة املالية إلبداء الرأي وعرعه 

 

الّتسي�� من دليل إجراءات وهي�ل  جاء برد الّشركة أّنه أصبح من الضروري وعع أدواتكما 
 .وستعمل الّشركة ع�� وعع هذه ادوات بصفة تدر�جية. تنظي�ي ونظام محاس�ي

 

 نظام املعلومات -2

 

�ستغّل الّشركة التو�سية للضمان جملة من التطبيقات اعالمية م��ا ما هو مرتبط بموزع 
أّن هذه التطبيقات وقواعد البيانات وقد لوحظ . مركزي وم��ا ما هو مستعمل بصيغة املركز الوحيد

املتعّلقة ��ا غ�� مندمجة �� إطار منظومة موّحدة مما ال �ساعد ع�� الّت�امل والتناسق ب�ن مختلف 
هذه امل�ّونات لتوف�� مخرجات معلوماتّية وجداول قيادة بصفة شاملة وأك�� نجاعة ع�� مستوى 

 . القيادة واشراف

 

تّمت صياغ��ا  ال�ي ومة التصّرف �� الصندوق الوط�ي للّضمانو�ذكر ع�� سبيل املثال منظ
 .ملركزي للشركةا دون ر�طها باملوزع « Access »ع�� منظومة 

 

لنظام عمان قروض املؤّسسات الصغرى  ومن خالل معاينة قاعدة تصر�ح الضمان
ملشروع من ب��ا مشروعا لوحظ أ��ا ال تتضمن �ّل املعطيات حول ا 2231ال�ي تضّم حوا��  واملتوسطة

 1676خاّصة املعرف ا�خاص بالتصر�ح باملشروع لدى و�الة ال��وض بالصناعة وذلك بالّنسبة إ�� 
 واملعّرف لدى البنك املركزي %)  58(مشروعا  1310واملعّرف ا�جبائي بالّنسبة إ�� %)  75(مشروعا 
وّفر �� شأنه أي من هذه مشروعا ال تت 1038كما أّن %)  84(مشروعا  1884بالّنسبة إ��  التو��ىي
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كما ال توّفر قواعد البيانات املعطيات املتعّلقة بالنشاط من حيث قيمة استثمار ال��ائية . املعطيات
وعدد مواطن الشغل ال�ي تّم إحدا��ا والتار�خ الفع�� للدخول حّ�� النشاط وهو ما ال يمّكن من 

 .هذا الصندوق �� تطو�ر �سق استثمار ا�حصول ع�� املعلومات الضرور�ة لتقييم نجاعة تدخالت

 

�� جان��ا املتعلق بالتصر�ح عن �عد " EXTRANET"كما لوحظ عدم استغالل �ل من تطبيقة 
ومن تطبيقة تقاسم املخاطر وال�ي تمّكن من تقييم املخاطر املصاحبة لالستثمارات واملخاطر ال�ي يمكن 

 .أن تتحملها الشركة التو�سية للضمان

 

املتعّلقان  2004لسنة  1250وامر  2004لسنة  5آخر ينّص القانون عدد  وع�� صعيد
0TP18Fبالّسالمة املعلوماتّية

(1)
P0T  ع�� عرورة إجراء تدقيق إجباري سنوي حول سالمة الّنظم املعلوماتّية لدى �ّل

ه غ�� أنّ . مؤّسسة تتو�� املعا�جة الية للمعطيات حرفا��ا �� إطار توف�� خدما��ا ع�� شبكة اتصال
مّكن من  2009وخالفا لذلك لوحظ أّن الّشركة لم تقم بإجراء هذا الّتدقيق إّال مّرة واحدة خالل سنة 

 .  الكشف عن عدد من الّنقائص من شأ��ا أن �عّرض الّشركة ملخاطر خارجّية ومخاطر داخلّية

 

ه وخاّصة كما لم تتول الّشركة تجسيد التوصيات ال�ي أف�ىى إل��ا الّتدقيق املشار إليه أعال 
لولوج لغرفة ) بطاقات وقارئ بطاقة(م��ا ال�ي تكت�ىي الّصبغة است�جالّية ع�� غرار اعتماد شارة 

ووعع اس��اتيجية  ا�خادم واملرور ع�� ابواب الرئيسية و�عي�ن مسؤول عن أمن نظام املعلومات
مات وخاصة بالنسبة احتياطية �ش�ل دوري، والشروع �� عمليات تجر�بية دور�ة �خرق نظام املعلو 

 .للبيانات اك�� حساسية

 

خاّصة وأّن الشركة تتصّرف �� العديد  تفادي هذا الّنقصو�ستد�� هذه الوععّية عرورة 
من املعطيات املتعّلقة باملؤّسسات و�الباعث�ن بما ف��ا معطيات ذات صبغة �خصّية ع�� غرار اسماء 

واملعّرفات ا�جبائّية وهو ما يجعل حماي��ا أمرا مؤّكدا طبقا  والقاب والعناو�ن وأرقام بطاقات الّتعر�ف
واملتعّلق بحماية  2004جو�لية  27املؤّرخ ��  2004لسنة  63ملقتضيات القانون اسا�ىي عدد 

 .املعطيات الّ�خصّية

 

وأفادت الشركة أّنه سيتم تجسيد التوصيات �� إطار إعداد دليل اجراءات املتعلق 
 .قة باإلعالميةبالوظيفة املتعل

                                                           
(1)

املؤّرخ  2004لسنة  1250من امر عدد  5واملتعّلق بالّسالمة املعلوماتّية والفصل  2004فيفري  3املؤّرخ ��  2004لسنة  5من القانون عدد  5الفصل  
املعلوماتّية واملعاي�� املتعّلقة بطبيعة واملتعّلق بضبط النظم املعلوماتّية وشب�ات الهيا�ل ا�خاععة إ�� تدقيق إجباري دوري للّسالمة  2004ماي  25�� 

 .الّتدقيق ودورّ�ته وإجراءات متا�عة تطبيق الّتوصيات الواردة �� تقر�ر الّتدقيق
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 اـّتقييم واستشـراف -3

 

�� إطار برنام  تحديث الصناعة القيام بدراسة لتقييم نظام  2009توّلت الّشركة خالل سنة 
وأّكدت هذه . عمان الّتمو�الت املسندة للمؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة �� قطاع الّصناعة وا�خدمات

بما يمّكن من سيطرة أفضل ع�� نوعية امللفات ال�ي الّدراسة ع�� عرورة إدخال نظام تقييم للمخاطر 
كما أوصت هذه . يتم عما��ا وتوسيع مجال تدّخل هذه الية ليشمل مجاالت أخرى مثل ا�خدمات

ضرورة إدماج الّشركة التو�سية للضمان و�نك تمو�ل املؤسسات الصغرى واملتوسطة �� بالّدراسة 
ل املشاريع الصغ��ة واملتوسطة بما يمّكن من إعفاء شركة مش��كة �سمح بإرساء قطب موّحد لتمو�

 . رس�ة وا�حة ع�� تنفيذ الّسياسات ا�خاصة ��ذه املشاريع

 

وأفادت الّشركة التو�سية . سنوات لم يتم تفعيل هذه املق��حات 5غ�� أّنه وععد مرور 
ومة تقييم للضمان أن ظروف إعادة الّنظر �� انموذج اقتصادي للشركة من خالل ترك�� منظ

�� منح الضمان لم تكتمل �عد و لو بمرور خمس سنوات ع�� أك�� املخاطر خاّصة ��ا وإعتماد حر�ة 
توصيات التقر�ر التقيي�ي ذلك أّن دورة انتاج لم تكتمل خاّصة �� املرحلة ال��ائية املتعلقة بتعو�ض 

ا�ىي والتنفيذ من جهة فضال عن ا�خسارة  ال��ائّية ال�ي �عّد ععيفة وذلك من جّراء طول آجال التق
 .توّ�� ا�جهات املمولة �� التمديد �� مّدة سداد التمو�الت من خالل إعادة ا�جدولة من جهة أخرى 

 

كما لم تتول الّشركة التو�سية للضمان إعداد مخطط عمل وا�ح وإعداد دراسات 
�� تحس�ن اداء ويعطي للّتوازنات املالّية ملختلف أنظمة الّضمان مّما ال �ساعد ع "اكتوار�ة"

 .  نظرة استشرافية ملستقبل الشركة وتطور �شاطها ع��اللمسؤول�ن 

 

توّلت الدائرة توجيه استبيان شمل البنوك وا�جهات املمولة ال�ي تتعامل مع  وع�� صعيد آخر 
الشركة التو�سية للضمان �� إطار الصندوق الوط�ي للضمان ونظام عمان قروض املؤسسات 

باملائة من حجم �شاط الشركة من بي��ا خاّصة  99توسطة اللذان �ستقطبان ما يفوق الصغرى وامل
 .والبنك الوط�ي الفال�� و�نك تمو�ل املؤّسسات الصغرى واملتوسطة تضامنالبنك التو��ىي لل

 

وى تايجابات ع�� استبيان أّن البعض من املؤّسسات املمّولة �عت�� أّن مس خالل ن منوتب�ّ 
اسباب ال�ي �عيق الّ�جوء إ��  ز �� من أبر  )% 45( وطول آجال التعو�ض(36 %)  ة الّضمان�سبة عمول

صناديق الضمان وخاصة آلية اس��داد اموال  كما اق��حت توف�� املز�د من املرونة �� إدارة  الّضمان،
�شطة بما �� وإ�شاء آلية أك�� فعالية لدعم الباعث�ن الشّبان أ�حاب املشاريع الصغ��ة �� جميع ا

 . ذلك التجار�ة والّ��فيع �� �سبة التغطية
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وأشارت كذلك إ�� عرورة إ�شاء آلية تقاسم املخاطر للمشاريع املبتكرة واملشاريع ال�ي تنطوي 
د، مع توسيع نطاق تدّخل الّشركة التو�سية .م 10ع�� إم�انات نمو عالية و�تجاوز استثمار لد��ا 

تقييم املخاطر حسب القطاع ونوع املشروع وصاحب املشروع ور�ط للضمان �جميع الصناعات و 
 .املخاطرمستوى �سبة عمولة الّضمان بتقييم و �غطية الّضمان 

 

* 

 

 *   * 

 

تحظى املؤّسسات اقتصادّية بم�انة متمّ��ة �� إطار الّسياسات الوطنّية للّتنمية ملا لها من 
و�الّنظر إ�� املحيط الذي �عمل فيه . جهوّ�ة والّتصديردور هام �� إحداث مواطن الّشغل والّتنمية ا�

هذه املؤّسسات والذي يتمّ�� بارتفاع املخاطرة خاّصة �� مرحلة ا�شاء تّم إحداث العديد من 
الّصناديق واليات لتسهيل حصولها ع�� الّتمو�الت الضرورّ�ة خاّصة عند عدم إم�انّية توف�� 

 .شاريع املتعّلقة ��االضمانات ال�افية خارج إطار امل

 

العديد من املشاريع �� قطاع  من عمان تمو�الت تّم إسنادها إ��ومّكنت هذه اليات 
تدّخالت �ّل من الّصندوق  من خاللالصناعة وا�خدمات وكذلك �� قطاع الفالحة والّصيد البحري 

 .الوط�ي للّضمان وصندوق عمان تمو�الت املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة

 

ّرغم من أهّمية هذه انجازات فقد تبّ�ن أّن التصّرف �� هذه اليات مازال يتطّلب املز�د و�ال
من التطو�ر ع�� مستوى الّ��اتيب املنّظمة لتدّخالت صناديق الّضمان وكذلك املز�د من الّتحس�ن ع�� 

والهادفة  ّية للتنميةالّرهانات املستقبلّية للّسياسات الوطن إ��مستوى طرق التصّرف ف��ا وذلك بالّنظر 
و�� والّ��وض با�جهات الداخلّية غل ّش الا له من أهّمية �� إحداث مواطن إ�� دفع �سق استثمار مل

 .للّدولة العاّمة  الّتوازنات املالّيةتدعيم 

 

و�� هذا ا�خصوص تو�ىي الّدائرة بضرورة إرساء منظومة خاّصة ع�� مستوى الّشركة 
ظر إ�� أهّمية القروض ال�ي تّم عما��ا وال�ي دخلت �� طور الّن�اع �� موّ�� لتقييم املخاطر وذلك بالنّ 

  .2013سنة 
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ُتؤّكد الّدائرة ع�� عرورة املز�د من الّتنسيق مع املؤّسسات املمّولة للّنظر خاّصة �� كما 
�� اسباب ال�ي حالت دون تجسيد عدد هام من املشاريع ال�ي تّم الّتصر�ح ��ا للضمان ��دف تال

 .وكذلك ملز�د حّ��ا ع�� انخراط �� هذه اليات اش�اليات ال�ي �عيق تجسيدها

 

إعادة الّنظر �� إجراءات وشروط التعو�ض للقروض ال�ي �عّذر خالصها بما  و�تطّلب ذلك
ومز�د الّتصر�ح  يمّكن املؤّسسات املمّولة من عمانات فعلّية �ساعد ع�� دفع �سق تمو�ل استثمار 

 .��ابتمو�ال

 

نظام املعلومات للّشركة التو�سّية للّضمان بما يمّك��ا من إدارة تطو�ر كما تدعو الّدائرة إ�� 
ع�� عرورة إعداد الّدراسات استشرافّية كما تؤّكد الّدائرة . صناديق الّضمان بالّنجاعة املرجّوة

تبار �سب املخاطرة ومستوى املوارد الّالزمة إلبراز الّتوازنات املالّية املستقبلّية لصناديق الضمان باع
 .وأخذ الّتداب�� الّالزمة لضمان ديمومة صناديق الّضمان املتاحة
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 رد وزارة المالية

 

قصد تدعيم آليات الضمان وورد برد الشركة التونسية للضمان،  إلى ماإضافة 

والي ، تـــم على الت2015من قانون المالية التكميلي لسنة  18و 4و 3وتطبيقا للفصول 

اتفاقية تتعلق بإدارة آلية ضمان التمويالت المسندة  برامإ 2015سبتمبر  23وبتاريخ 

للمؤسسات اإلقتصادية غير المغطاة حاليا بآلية ضمان في إطار برنامج مساندة المؤسسات 

وملحق لإلتفاقية المتعلقة بإدارة نظام ضمان  اإلقتصادية لضمان استمرارية نشاطها

مؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في القروض المسندة لل

مشروع اتفاقية تتعلق بإدارة إعداد و تغطية استثنائية تشمل الجهات الداخلية لمنح رأسمالها

آلية ضمان قروض التصرف واالستغالل المسندة في إطار اإلجراءات االستثنائية لمساندة 

وتم تخصيص موارد على ميزانية الدولة لفائدة  .ديةالمؤسسات السياحية والصناعات التقلي

 .مليون دينار 75هذه اآلليات تناهز 

 

التأخير في المطالبة بالتعويض الراجع إلى عدم تحديد اآلجال القصوى وبخصوص 

سيتم  .جراءات المعمول بهاللبنوك الستكمال الوثائق الخاصة بملفات التعويض ضمن اإل

دليل اإلجراءات المتعلق بالصندوق الوطني للضمان وذلك  تالفي هذا النقص ضمن مشروع

في إطار المراجعة الشاملة لتدخالت الصندوق المذكور، حيث انطلقت األشغال في 

وتم عقد اجتماع أولي  )اإلدارة العامة للتمويل(لمالية الخصوص على مستوى وزارة ا

 .2015أكتوبر  28للتشاور بين جميع األطراف المتدخلة بتاريخ 

 

بخصوص آلية ضمان إعادة جدولة القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض و

لفائدة المؤسسات المنخرطة ضمن البرنامج النموذجي إلعادة هيكلتها المالية والتي لم يتم 

تخصيص موارد لفائدتها، بأنه تم إلغاء اإلتفاقية الممضاة في الخصوص بين وزارة المالية 

وتعويضها قصد توسيع مجال تدخالتها  2007جانفي  15تاريخ والشركة التونسية للضمان ب

تتعلق بإدارة آلية ضمان في إطار  2015مارس  5باإلتفاقية الممضاة بين الجانبين بتاريخ 
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مليون  20(برنامج إعادة الهيكلة المالية وتم تخصيص موارد لهذه اآللية على ميزانية الدولة 

 ).دينار

 

من العقد التأسيسي للشركة الذي ينص على وجوبية  15خرق الفصل بفيما يتعلق و 

سيتم العمل على  ،امتالك رئيس مجلس اإلدارة لسهم واحد على األقل خالل مدة وكالته

 .تصحيح هذه الوضعية في هذا المجال
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 رّد الشركة التونسية للضمان

 

على  تتمة لإليضاحات المقدمة حول التقرير التأليفي تؤكد الشركة التونسية للضمان

اإلطار المقنن لنشاطها حيث أنها تدير آليات ضمان على أساس اتفاقيات تّصرف تبرمها مع 

الجهات الممولة وهو ما يحد من هامش تصرفها في الشروط والضوابط التي تضعها الجهة 

 . الممولة حسب خياراتها و سياساتها

 

وات من النشاط وتفيد الشركة أن تقييم التجربة أصبح ضروريا بعد حوالي عشر سن

 التام على اعتبار أن السنوات األولى لم تشهد نشاطا مكثفا عالوة على ارتباط نشاط الضمان

مستوى االستثمار والتمويل خاصة، وهو ما حدى بالشركة في بمناخ األعمال عامة و

، في إعداد مخطط 2020-2016            لتوازي مع المخطط الخماسي للتنميةاالنطالق، با

أكتوبر  22              لها لنفس الفترة، حيث تم خالل مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخأعما

العريضة لهذا المخطط من خالل تقييم ولو جزئي لما حققته  طعرض وثيقة الخطو 2015

الشركة خالل الفترة األخيرة لتثمين وتدعيم النجاحات التي حققتها والوقوف على ما 

هدف التطرق لآلفاق المستقبلية لنشاط الشركة قصد المحافظة يستوجب تحسينه وتطويره وب

على نسقه التصاعدي الذي شهدته باستثناء الثالث سنوات األخيرة نتيجة ما تعيشه البالد من 

 .ظروف استثنائية شملت كل القطاعات بما فيها خاصة االستثمار وبالتالي التمويل والضمان

 

ثقة شركائها من مؤسسات الدولة و جهودكما تسجل الشركة دعم نشاطها بفضل م 

التمويل من خالل اإلقبال على ضمان التمويالت وتعزيز آليات التمويل والمساندة عبر 

تعّزز محيط األعمال ) 2015و 2014أربع آليات جديدة بين (إحداث آليات ضمان جديدة 

 .واالستثمار

 

التوجيهية لمخطط  في باب دفع االستثمار وتطوير مناخ األعمال بوأت الوثيقة"

، االستثمار الخاص مكانة متميزة بجعله محركا أساسيا للنمو والتشغيل 2020-2016التنمية 

 2020سنة في من الناتج  % 25ووضعت كهدف االرتقاء بنسبة االستثمار الجملي إلى 
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الجملية في أفق  االستثماراتمن  % 65الخاص إلى أكثر من  االستثماروالترفيع في حصة 

2020.  

  

فإلى جانب اإلصالحات المتعلقة بمناخ األعمال كتعصير اإلدارة وإحكام التصرف 

في الموارد البشرية ووضع مجلة جديدة لالستثمار ومواصلة تنفيذ اإلصالح الجبائي أكدت 

المالية العمومية ح عميق على مستوى الجهاز المصرفي والضرورة إدخال إصالوثيقة على 

إصدار النصوص و إعادة هيكلة البنوك العمومية على مستوىوذالك  والسوق المالية

 االدخارتشجيع فضال على قات البنكية الالتشريعي المنظم للعّ  باإلطارالتشريعية المتعلقة 

طار التشريعي للتمويل الصغير وتمويل إلتحسين ا و تعصير قطاع التأمينو طويل المدى

ية التعاونية المتخصصة في إسناد القروض تنمية المالو المشاريع المحدثة من طرف الشباب

تسهيل النفاذ إلى السوق المالية خاصة و والتضامني االجتماعيلفائدة مؤسسات القطاع 

النهوض بقطاع رأس المال المخاطر وتطوير وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

   ".االستثماريةآليات تمويل جديدة وخاصة الصناديق 

 

في معاضدة مجهودات   يشركة في الفترة المقبلة الدور األساسولهذا سيكون لل   

 يالدولة لدفع االستثمار الخاص ومواكبة الخيارات المتعلقة بالتنمية في الجهات واالستثمار ف

اإلصالحات  واالقتصاد التضامني وذلك بعد سن الطاقات البديلة والبيئة واالقتصاد األخضر

ة االستثمار الجديدة وقانون الشراكة بين القطاع العام المتعلقة بمناخ األعمال خاصة مجل

 . والخاص واإلصالح الجبائي

 

في المرحلة المقبلة على  اوانطالقا من إنجازاتها السابقة والتطلعات لتطوير نشاطه

وبالتحديد تمويل المؤسسات الصغرى  صضوء الرهانات في مجال االستثمار الخا

صغرى والصناعات التقليدية، يهدف مخطط األعمال والمتوسطة والمشاريع في الحرف ال

الضمان المتعددة التي تديرها  تباألساس إلى وضع إطار لمتابعة النشاط ودفع أبرز آليا

الشركة إلى األفضل وتمكينها من اإلمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية لالرتقاء باألداء 

 .طبقا ألفضل الممارسات في المجال
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ر نشاط الشركة والرقي بأدائها أصبح من الضروري، استئناسا ولمواكبة تطوّ 

بتوصيات الدراسات والتقييمات السابقة والمالحظات المضمنة بتقرير الدائرة، تطوير 

وسائل العمل وتمكين الشركة من الوسائل المادية والبشرية لالرتقاء بخدماتها، الشيء الذي 

التنظيم الداخلي والقيام باستثمارات هامة يمكن يتطلب إعادة النظر في النموذج االقتصادي و

 : تبويبها في المحاور التالية

 

القيام بدراسات إكتوارية وتقييم للنشاط واألداء بهدف الوقوف على ديمومة  -

 آليات الضمان  وتوازناتها  وتقدير نجاعة تدخالتها ،

ظيمي، دليل مراجعة الهيكل التن: القيام باستثمارات في مجال التنظيم اإلداري  -

إجراءات والنظام المعلوماتي والسالمة المعلوماتية والتكوين قصد التحكم في أنظمة الضمان 

 والمخاطر،
 

تطوير البرمجيات والتطبيقات اإلعالمية والنظام المعلوماتي ومكّوناته بصفة  -

وحسن في الفترة المقبلة للتحّكم في المخاطر  إجراء تدقيق سالمة النظام المعلوماتيعامة و

 التصرف في آليات الضمان،
 

 الدراسات وظائفب جديدة غير مفّعلة حاليا في تنظيم الشركة تعنى لتركيز هياك -

 التصرف ومراقبة المخاطر واستشراف للمتابعة آليات من المؤسسة لتمكين األفقية والمراقبة

 ،واآلليات الصناديق مختلف في
 

ديدة لتعويض المغادرين وسّد تدعيم الموارد البشرية للشركة بانتدابات ج -

المالية وتقييم  ةالحاجيات من الوظائف الشاغرة خاصة في مجال الشؤون القانونية والهندس

المرتقب والعمل على تأطير الموارد البشرية للشركة  طالمخاطر ومواكبة لتطّور النشا

المشاريع خاصة من خالل تطوير القدرات عبر التكوين والرسكلة في مجال دراسة وتقييم 

وتقييم  واستشراف المخاطر من خالل تثمين ما تم إنجازه في إطار التعاون الفني وبرنامج 

 التوأمة،
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المرور في مستوى إدارة اآلليات إلى مراتب أعلى، بعد فترة المخطط، من  -

في  ةأكثر انتقائيسياسة  حيث طرق العمل للتحول من نشاط مؤطر وذلك بالتفكير في إتباع

 ويالت بالعالقة مع معالجة المشاريع وتقييم المخاطر،ضمان التم
   

مزيد المرونة والقرب من الشركاء من مؤسسات التمويل في المراحل المتقدمة  -

 تنظيم دورات تكوين وملتقيات لفائدتها،التي تلي التصريح بالتمويالت، من خالل 
 

 . القيام باالستثمارات المادية الضرورية لمواكبة تطور النشاط -

 

كما تم اقتراح مواكبة لهذا المخطط إعادة النظر في حوكمة المؤسسة على مستوى 

ن مستقلين تفاديا لتضارب تركيبة مجلس إدارة الشركة من خالل التفكير في تعيين متصرفي

وتركيز هياكل للتصرف والمراقبة بإحداث لجان ضمان ولجان تدقيق منبثقة عن  المصالح

 .المجلس
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  انابـب بواسطة اـنقل شركة 

 

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

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

مال الشركة للعموم وإدراج أسهمها تم فتح رأس  ،2000 د�سم�� 13 �� املنعقدة للعادة ا�خارقة
من رأس  % 53,58حيث تمثل املساهمات العمومية  و�عت�� الشركة منشأة عمومية. بالبورصة التو�سية

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

 

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

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

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

 

و�ستغل الشركة أنبو�ا متعدد املواد من بن�رت إ�� رادس قصد نقل املواد املكررة أو املوردة 
 باإلعافة باملنطقة الب��ولية برادس املوّزع�ن ت التكر�ر إ�� خزاناتمن قبل الشركة التو�سية لصناعا

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

Pم.أ 1.740 انابيب

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

مقارنة بالنقل ع��  % 40رادس اقتصادا �� �لفة النقل بنسبة –انبوب متعدد املواد بن�رت  استعمال
1TP0Fالشاحنات الصهار� 

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

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

الوقوف ع�� جملة من استنتاجات من خالل إنجاز دائرة املحاسبات ملهمة رقابية غطت  وتم
 و�شاط النقل وتجه��ات البناءات وشملت محاور  2013وامتدت إ�� سنة  2012-2010باألساس الف��ة 

 .اداري  والتصرف استغالل

  

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

 

 املحروقات نقل �� انابـب استعمال تطو�ر -

 

استعمال انابيب �� نقل املحروقات واستفادة من مزاياه  تطو�ر إ�� الشركة توّصل رغم
 أو ال��مجة مجال �� سواء اح�ام من أ�شط��ا إ�� مز�د متعّددة حتاج جوانبت اقتصادية والبيئية

 .قصد بلوغ أداء أفضل ملهامها املتا�عة أو التنفيذ

 

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

ة حصّ  تتجاوز  لم حيث انابيب ع�� املحروقات نقل ةحصّ  تطو�ر من الشركة نتمّك  اشراف سلطة قبل
�� برنام   اس��دفت �اأ�ّ  ح�ن �� 2011-2007 خالل الف��ة %  53 ةالشركة من نقل املحروقات �سب
مشروع أنبوب  2014مو�� جوان  إ�� فلم �شهد . %79 النسبة إ��عملها لنفس الف��ة تطو�ر هذه 

رغم و  هأنّ  كما. 2003  ال�خ��ة الساحل انطالقا �� التنفيذ رغم برمجة دخوله ح�� استغالل �� سنة
       2013-2007 �سبة استغالله خالل الف��ة فإّن  رادس-بن�رت أنبوب استغالل انطالق ع�� سنة 30 مرور

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

منذ دخوله    10 %مطار تو�س قرطاج-كما لم تتجاوز �سبة استغالل أنبوب نقل وقود الطائرات رادس
 .2007  ح��  استغالل �� سنة

 

ة -   متا�عة اـكميات وجودة اـوقود املنقـو

 

املرفق العمومي واملحافظة عليه، شهدت �عض عمليات نقل و�خصوص استغالل 
 هذا ملعا�جة الشركة اجراءات الالزمة تّتخذ املحروقات ع�� انابيب نقصا �� الكميات املنقولة دون أن

�� سن�ي  تراوحت عدم اح��ام دور�ة مراقبة جودة الكميات ال�ي يتم �خها حيث نتب�ّ  كما  .النقص
  .املستوجبة اختبارات من % 62و % 28 إجراء اختبارات حسب املواد املنقولة ب�نسبة � 2013و 2012

 

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

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

 .2013 �� سنة  % 5 إ�� 2010 �� سنة  % 77 من امل��مجة الصيانة عمليات تنفيذ �� تراجع السياق نفس



733 

 

لم يتم إجراء عمليات التفقد للشبكة وفق الدورة املعهودة املحددة بخمس سنوات  ،ذلك إ�� �اإلعافةو 
 .املحروقاتمّما قد يتسبب �� اعطرابات �� نقل  2007 حيث �عود آخر عملية تفقد لسنة

 ارتفاق حقوق  -

 

ن وتب�ّ . أرا�ىي ع�� ملك الدولة وأخرى ع�� ملك ا�خواص ع�� وع�� صعيد آخر يمّر انبوب
شبكة انابيب  �شّقها أّن الشركة لم تقم بتسو�ة الوععية العقار�ة �حقوق ارتفاق لسرا�ىي ال�ي

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

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

��ا كما أبرمت الشركة مع املالك�ن ا�خواص عند ترك�� انبوب عقودا تمّك  .�شاطها استمرار�ة وعمان
  .دون أن يتّم تجديدها 2013و 2012 سن�ي��  صلوحي��ا مّدة إن��ت من حق ارتفاق

 

 اـصفقات �� اـتصرف -

 

تقدير حاجيات الشركة وإتباع إجراءات إعداد وتنفيذ  لم يتم إح�ام ،أخرى  ناحية ومن
الطلب العمومي مّما لم �سمح با�حصول ع�� أفضل العروض وفق مبادئ الشفافية واملنافسة 

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

 بلوغ عنه ترتب مما بدقة ا�حاجيات تحديد يتم ولم الوادي حلق لقناة العابر�ن واحتياطي الرئي�ىي يهئجز 

جال التعاقدية ألحد العقود إعافة إ�� الرفع �� حجم اشغال بمبلغ  ا  أععاف ثالثة التنفيذ آجال
  . د.أ 681 جم�� ناهز

 

 املعلومات ونظام اعوان �� اـتصرف -

 

 ومراقبة املستقبلّية والّ��قيات لالنتدابات التخطيط ينّظم إطار قانون  إ�� الشركة وتفتقر

واملؤّسسات  باملساهمات واملتعّلق 1989 لسنة 9 عدد للقانون  خالفا وذلك باألعوان املّتصلة اعباء
 من ا�حاجيات عبط دون  يحول  أن شأنه من ما وهو له واملنّقحة املتّممة والنصوص العمومّية واملنشآت

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

  .أ�شط��امن �عز�ز قياد��ا وإدار��ا ملختلف  سيمّك��ا مّما املعلومات سالمة عمان مع حاجيا��ا مع يتما�ىى
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I- اـنقل وتجه��ات اـبناءات 

 

يمثل أحد ا�خيارات لالقتصاد ��  الذي للشركة مهمة نقل املحروقات ع�� انابيب أو�لت
 الغاز�ة انبعاثات من وا�حد الطرقات ع�� نقلها مخاطر �� لتحكموا ال�لفة مع عمان استمرار�ة ال��و�د

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

�� ح�ن أ��ا %  53�سبة  2011-2007 الشركة من نقل املحروقات خالل الف��ة ةحصّ  تتجاوز  لم
سنة عن انطالق استغالل أنبوب  30 رغم مرورف .�� برنام  عملها لنفس الف��ة  % 79 اس��دفت �سبة

ل مما حّم   % 71و  % 54 بقيت م��اوحة ب�ن 2013-2007 خالل الف��ةرادس فإّن �سبة استغالله -بن�رت
 .د.م 4,111 الشركة �لفة �� نقص النشاط قدرت بما يناهز

 

مخطط اعمال وعقد برام  الشركة لم يتطرقا إ�� اجراءات  أّن  اطار، هذا �� وتبّ�ن
 نقل امل��مجة للرفع من �سبةمختلف املتدخل�ن �� املشاريع  النخراط إرساسها الواجب املصاحبة

 .نابيباملحروقات ع�� ا 

 

1TP1Fاس��اتيجية بدراسة سلطة اشراف القيام توّلت ول�ن

(1)
P1T  مجال ال��ود وتخز�ن املواد ��

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

 وإ�� وقانونية اقتصادية تطرق إ�� وعع آلياتال يتّم  لم هأنّ  إالّ  الساحلو  الوسط جهات تزو�د من يمّكن

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

  .امل��مجة املشاريع إلنجاح الالزمة الضمانات

 

 ع�� الساحل ولم يتم نقل وقود الطائراتل إنجاز أنبوب ال�خ��ة �عطّ  الوععية، هذه وأمام

متعدد املواد إعافة إ�� الصعو�ات ال�ي شهدها أنبوب نقل وقود الطائرات من رادس إ�� مطار  انبوب
 .تو�س قرطاج

 

  احلاـّس  اـ�خ��ة أنبوب - أ

 

 .املواقع اس��اتيجية ل��و�د البالد التو�سية باملواد الب��ولية أهّم  من ال�خ��ة منطقة �عت��
 الغرعي والوسط صفاقس جهات تزو�د من نبرمجة ترك�� أنبوب يمّك  2000و�� هذا اطار تم �� سنة 

 ،2014 جوان  ه وإ�� حدود شهرأنّ  إالّ  .بال�خ��ة الب��ولية املستودعات من انطالقا باملحروقات والساحل

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

 .اشراف وزارة
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الشركة لت�اليف إعداد الدراسات رغم تحمل  انبوب هذا إنجاز ملواصلة الالزمة القرارات اتخاذ يتم لم
 .د.م 2,3 الهندسية واملالية وحقوق ارتفاق ناهزت

 

عزمها إنجاز مشروع أنبوب  2000 �� سنة أعلنت الشركة عند إدراجها بالبورصة فقد
مّما سيمكّ��ا من تحقيق إيرادات  2003ال�خ��ة الساحل ليدخل ح�� استغالل بداية من سنة 

 الشروط كراسات إعداد أّن  تب�ن أّنه إالّ  .استغالل من اولت�ن السنت�ن خالل د.م 22,55 إعافية تناهز

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

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

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

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

 .باتجاههما مساكن من �نيأنبوب فرع يوخط والنفيضة

 

 التأث�� تفادي من يمّكن لم مما ل�ن �� القطاعاملتدّخ  مختلف �شر�ك املرحلة هذه �� يتم ولم

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

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

 .ورادس بال�خ��ة مستودعا��م

 

إ�� مراجعة عناصر املشروع واستغرق ذلك  2006ال�جوء �� د�سم��  تّم  الوععية، هذه وأمام
قرابة سنة ونصف حيث أقرت سلطة اشراف التخ�� عن محطة تزو�د الشاحنات ومستودع ا�خزن 

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

استغالل "ه من ب�ن مهام الشركة أنّ  نتضّم  الذي للشركة التأسي�ىي العقد من لثالثا لفصلل مخالفا
  ."انابيب وا�خزانات و�ل مستلزمات النقل والتخز�ن و�سليم املحروقات ع�� �امل تراب ا�جمهور�ة

 

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

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

(1)
P1T للمحروقات 

Pم.أ 1.136 تبلغ ملناطق املعنية باملشروعبا

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

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

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

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

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

 

ع�� أنظار جلسة عمل وزار�ة أقّرت  2008مساكن �� جو�لية  -تم عرض مشروع ال�خ��ةو 
التخ�� عن إنجاز املشروع �� صيغة أنبوب جديد ودراسة إم�انية استغالل انبوب املخصص لنقل 

ملكيته بصفة مش��كة إ�� مستثمر�ن  �عود والذيالب��ول ا�خام من ب�� سيدي الكيال�ى إ�� ال�خ��ة 
وتم ت�ليف هذه اخ��ة بالتفاوض مع شر�ك��ا قصد . أجانب واملؤسسة التو�سية لس�شطة الب��ولية

عرض نتائ  هذا التفاوض ع�� مجلس  2014أّنه لم يتّم إ�� ��اية شهر جوان  غ�� .شراء حص��ما
 .الوزراء

 

 لدى رةاملتوفّ  املعطيات خالل من تب�ن فقد املحروقات، كاس��ال عاتتوقّ  مستوى  ع�� اأّم 

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

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

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

 .املشروع هذال املالية املردودية

 

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

مليون �لم و�التا�� تفادي الضغط  3.1مليون �لم إ��  8.3 من للمحروقات الناقلة بالشاحنات املقطوعة
شاحنة يوميا والتقليص �� �لفة صيانة الطرقات قدرها  50 عن ع�� الطر�ق الذي �سببه س�� ما يز�د

1TP3Fد.م 2,5 الفر�ق الرقاعي بما يناهز

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

الفر�ق الرقاعي  استعمال الطاقة الكهر�ائية عوعا عن القازوال حيث قدردعم املحروقات النات  عن 
كما يوفر املشروع مزايا إعافية ع�� مستوى . 2010د لسنة .أ 514اقتصاد �� �لفة الدعم بحوا�� 

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

(2)
P1T (kteCO2) . 

 

أحد أهم ال��امات  أيضا يمثل الذي لفوائد اقتصادية والبيئية للمشروعا إ�� أهميةو�النظر 
تبقى الشركة وسلطة اشراف مدعوت�ن إ�� اسراع �� أخذ  ،2000 سنة منذ الشركة تجاه مساهم��ا

من عبط �لفته ا�حقيقية وفقا  تمّكن معّمقة القرار املناسب �� شأن هذا املشروع ع�� أساس دراسة
للمسار الذي سيتم اختياره وتحدد املزايا وايرادات املنتظرة باعتبار اس��الك الفع�� للمحروقات 

  .باملناطق املعنية باملشروع

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

 

برادس  باملنطقة الب��ولية املوّزع�ن يندرج إحداث أنبوب نقل وقود الطائرات من مستودعات
عمان استمرار�ة وسالمة تزو�د املطار بوقود الطائرات ع�� استغناء  قرطاج �� إطار -إ�� مطار تو�س

سلك هذه الشاحنات م أّن و  عن الشاحنات الصهار�  ال�ي تمثل خطرا ع�� سالمة املواطن�ن خاصة
  .يتسم بكثافة عمرانية مرتفعة

 

انطالق ��  ع�� عزمها 2000البورصة �� سنة و�� هذا اطار، أعلنت الشركة عند إدراجها ب
د .م 3,232 بحوا�� سيمّك��ا من تحصيل ايرادات قدرت والذي 2002�� سنة  املشروع هذا استغالل

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

 

لم تتجاوز  ةالسنو� استغالله �سبة أّن  ،انبوب استعمال من سنوات سبع قرابة �عد نتب�ّ  كما
قرطاج ال�ي لم تتجاوز -و�عزى هذه الوععية إ�� ععف الكميات الفعلية املس��لكة بمطار تو�س  %.10

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

3 
P مقابل

Pم.أ 2557 تقديرات ناهزت

3
P.

أي ما يمثل  3م.أ 552 الشركة خالل نفس الف��ة إ�� نقل سوى  تتوفق ولم 
أحد املوزع�ن  واصل قرطاج حيث-من مجموع كميات الوقود املنقولة إ�� مطار تو�س % 59فقط �سبة 

  .استعمال الشاحنات لنقل كميات الوقود الراجعة له

 

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

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

و�عزى هذه الوععية إ�� أّن . ذلك نظرا إ�� تدّ�ي جودة املواد املنقولة ع�� هذا انبوبو  2011سنة 
 لمو . املشروع هذا م إ�� الشبكة املنجزة �� إطار 400شبكة قديمة يبلغ طولها الشركة قامت بضم 

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

استعمال ذا املوزع بالنظر �� إم�انية تزو�د خزانات الشركة املتواجدة باملطار ع�� انابيب عوعا عن ه
من  3م.أ 346 من نقل ما يناهز 2013-2007وحرمت هذه الوععية الشركة خالل الف��ة . الشاحنات

ونت  عن ذلك نقص ��  .% 17و % 8ال��فيع �� �سبة استغالل انبوب ب�ن  إم�انية ومن وقود الطائرات
 .فس الف��ةد خالل ن.م 1,470 يناهز بما الرقاعي الفر�ق قدرها الشركة لفائدة ايرادات

 

قدر الفر�ق الرقاعي �لفة  ،الطائرات وقود مادة نقل أنبوب استغالل �شاط لضعف وتبعا
 .املذ�ورة الف��ة خالل د.م 4,2 نقص النشاط باعتبار اعباء املباشرة فقط بما يناهز 
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  رادس-نقل وقود اـطائرات ع�� أنبوب بن�رت  - ج

 

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

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

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

محدودية البنية اساسية لهذا امليناء من حيث طاقة  ،الصعو�ات هذه ب�ن من و�ذكر .الطائرات
واجه الشركة ت ،ذلك إ�� و�اإلعافة .ليال البواخر لقبول  الالزمة التجه��ات راستيعاب وعدم توفّ 

متدخال عموميا جملة من الصعو�ات الناتجة عن النقص  باعتبارها "�جيل" التو�سية لتوزيع الب��ول
قرطاج وخاصة �� موسم الذروة نت  ع��ا  -ا�خزن مقارنة بالكميات املروجة بمطار تو�س�� طاقة 

1T5Fاأحيانا نفاد للمخزون بمستودعا��

(1) 
1T. 

 

من  �ّل  2011جو�لية  شهر �� وقصد تفادي هذه الصعو�ات، طالبت ادارة العامة للطاقة
بواسطة انابيب بدراسة خيار وشركة النقل " �جيل" شركةالشركة التو�سية لصناعات التكر�ر و 

تور�د الوقود املخصص للطائرات ع�� ميناء بن�رت ثم استغالل أنبوب الشركة املتعدد املواد لنقل 
 .قرطاج ع�� أنبوب الشركة �� مرحلة ثانية-الكميات املوردة إ�� رادس �� مرحلة أو�� ثم إ�� مطار تو�س

طن  10000ال��فيع �� حجم ال�حنات املوردة من اقتصاد �� ال�لفة عند  من ا�خيار هذا و�مّكن
          دوالر  3حيث بلغ فارق السعر تباعا  2014و 2013طن قد تدّعمت خالل سن�ي  19000حاليا إ�� 

 2013قيام الشركة بنقل كميات وقود الطائرات املوردة �� سنة  يمّكن كما. دوالر للطن الواحد 10و
 من و�التا�� % 7�� �سبة استغالل انبوب املتعدد املواد بنسبة  ال��فيع ألف طن من 182والبالغة 

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

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

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

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

بتعي�ن �جنة ملتا�عة املشروع تضم جميع  2013ورغم مطالبة الشركة لسلطة اشراف �� جوان  ،ذلك
 .ذلك ع�� ردا الشركة تتلق لم 2014 جوان شهر غاية وإ�� هأنّ  املتدخل�ن إالّ 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

 

ة - أ   متا�عة كميات اـوقود املنقـو

 

الشركة نقل املحروقات من خزانات الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر ببن�رت إ��  تؤّمن
برادس �� إطار دورات �خ تضم جميع املواد وتتا�ع الكميات املنقولة ع�� عداد مرّكز  املوّزع�ن خزانات

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

من  %  0.1الفارق  �سبة قار�ت �ّلما حديثا معّ��ة بأخرى  العدادات بتغي�� ملعا�جته الشركة تتدخل
 .�خها يتم الكميات ال�ي

 

 والدورة او��  2010من سنة  32ع�� غرار عملي�ي �غي�� العداد بمحطة رادس خالل الدورة 
 ن عدم اعتماد هذا اجراءتب�ّ  هأنّ  إالّ  )% 0.095-(و ) %0.17-(عندما بلغ الفارق تباعا  2011من سنة 

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

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

(1)
1T  . وقد اكتفت

ن عدم تمّك��ا من تحديد أسباب النقص امل�جل وذلك هذا الشأن بإعداد تقر�ر تضّم  �� الشركة
دورة ال�خ  إ�� بالنسبة الشأن �ان وكذلك .عوض احتساب الكميات بخزانات ا�حرفاء و�غي�� العدادات

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

ليبلغ النقص  2012�� د�سم��  إالّ  العدادات بتغي�� الشركة تقم لم ذلك ورغم 3م 274 السنة بداية منذ
 .د.أ 272 قيمته بما  3م 338�� الكميات �� هذا التار�خ 

 

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

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

 

كميات وقود الطائرات املسلمة ع�� أنبوب رادس مطار ل  تا�عة اليدو�ةامل تواصل تبّ�ن كما
 هذه �سمح ال وقد  .د.أ 771بمبلغ ناهز  قيس لنظام 2003تو�س قرطاج رغم اقتناء الشركة منذ سنة 

 .املنقولة الكميات قيس �� أخطاء وقوع تفاديب الوععية

                                                           
(1)
.الغازوال مادة لسعر وفقا مقدرة 

. 
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ر خزانات املوزع�ن ع�� توفّ  94/186 عدد للديوانة العامة املذكرة أوجبت آخر، صعيد وع��
 القيسشهادات �عي�� تضمن �حة الكميات ال�ي يتم �سليمها �� هذه ا�خزانات عند ال�جوء إ�� آلية 

1T7Fلسحواض

(1)
1T . ّتم استعمالها  اخزان   73خزانا من مجموع 46 بخصوص الشهادة هذه وجود عدم نتب�ّ  هأنّ  إال
 .مّما ال يضمن �حة الكميات املستلمة ��ذه ا�خزانات 2013و 2012�� سن�ي 

 

ة املواد جودة - ب  وتثمي��ا املنقـو

 

جودة الكميات املنقولة من أعمال مص�حة السالمة واملحيط ال�ي �سهر ع�� مراقبة  �شوب
املدير التق�ي إشرافه ع�� هذه  واصل من ذلك. املحروقات نقائص قد ال تضمن املحافظة ع�� جود��ا

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

(2)
1T   بإ�حاق  2009�� سنة

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

مراقبة جودة  تأم�ن فر�ق واحد يتوّ�� عمليات ال�خ خالل �امل اليوم من طرف ثالث فرق �� ح�ن
1T9Fالكميات املنقولة مّما لم �سمح باح��ام دور�ة وعدد اختبارات ا�جودة الواردة بدليل اجراءات

(3)
1T  .فقد 

 2012�� سنة   62 %ارات لم تتجاوز بخصوص البن�ين ا�خا�� من الرصاص�سبة إجراء اختب أّن  نتب�ّ 
أما  2013�� سنة  % 53و 2012 �� سنة  63 %و�لغت هذه النسبة ملادة الغازوال. 2013�� سنة  % 48و

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

 .2012 سنة

 

يتم خالل دورة ال�خ استعمال مادة الب��ول للفصل ب�ن املواد املنقولة   أخرى، ناحية ومن
 الحقا إدماجهو  املسّلمة مما يفرز خليطا يتم �حبه �� مرحلة أو�� للمحافظة ع�� جودة املنتوجات

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

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

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

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

 .املنتوجات مواصفات ع�� يؤّثر أن شأنه من مما ��ا

 

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

ارق ب�ن الكميات املفوترة و حسابات مواد جار�ة للموزع�ن قصد متا�عة الف ،واملوزع�ن التكر�ر
 بمحطة للموزع�ن من قبل الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر وتلك املسلمة لهم من قبل الشركة

                                                           
(1)
  .بالعدادات رئي�ىي إنذار حدوث عند حصر�ا لسحواض الثابت القيس آلية الشركة �عتمد 
(2)
 .2009 السالمة تدقيق تقر�ر 
(3)
  .ا�حر�ف �غي�� أو املسلمة املادة �غي�� عند إختبار إجراء عرورة اجراءات دليل أوجب 
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ر بالنسبة للشركة عند استالم املوزع لكميات أقل من تلك ئخسا امل�جلة ارق و الف مثلتو  .رادس
 تحقق ،إجماال هإّال أنّ . �� حالة العكس وأر�احا املفوترة من قبل الشركة التو�سية لصناعات التكر�ر

الحقا  وإدماجه ا�خليط الذي يتم �حبه من مادة الب��ول اقل سعرا تثم�ن باعتبار ر�حا الشركة
 ايجابية النتيجة �� تفاوت وجود نوقد تب�ّ . بماد�ي البن�ين ا�خا�� من الرصاص أو الغازوال ارفع سعرا

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

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

 

 50و�اإلعافة إ�� ذلك، يتم دم  مجمل كميات ا�خليط املتأتية من نقل مادة الغازوال 
ل الشركة فارقا سلبيا �� السعر  د �� الف��ة .أ 341 بلغ مجملهصلب مادة الغازوال اقل سعرا  مما حمَّ

نت قامت الشركة بإجراء تجارب بيّ  ،الوععية هذه ولتفادى .2013 إ�� سنة 2010املمتدة من سنة 
الكميات املسلمة مع  املحافظة  من % 1,5بنسبة تناهز  50إم�انية إعادة دم  ا�خليط بمادة الغازوال 

د هذه ام�انية مّما لم �سمح من تفادي الشركة لم �شرع �� اعتما غ�� أّن . ع�� �افة خصائصها
  .ا�خسائر املتأتية من التصرف �� هذه املادة

 

التسريع �� املصادقة ع�� الدراسات ال�ي قامت ��ا �� هذا الشأن قصد  �إ� مدعوة والشركة
 .الشروع �� استغالل هذه ام�انية املتاحة

 

 واـسالمة اـصيانة - ج

 

متا�عة وععية  تتوّ�� وظيفة ال��مجة واساليب والتنفيذ ال�يمن اعمال الرقابية غياب  تب�ن
 إ�� الشركة تفتقرو  .التجه��ات قصد برمجة ومراقبة عمليات الصيانة من حيث املردودية وال�لفة

سلبا  أّثر مّما ف �� الصيانة باإلعالمية تمّكن من إح�ام برمجة عمليات الصيانة ومتا�ع��اتصرّ  منظومة
الشركة ال تقوم بإعداد تقار�ر يومية حول عمليات الصيانة  أّن  لوحظ فقد  .عمليات الصيانة إنجاز ع��

اجراءات حيث يتم اكتفاء بإعداد تقار�ر أسبوعية غ�� دقيقة ال  لدليل خالفا وذلك الوقائية املنجزة
 .تتضمن قطع الغيار ال�ي تم استعمالها أو التجه��ات ال�ي تم التدخل بخصوصها

 

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

ن �� نفس وتب�ّ   .بذلك امل�لف�ن اعوان أداء و�متا�عة الصيانة عمليات برمجة بإح�ام �سمح ال مما عملية
 .2013  سنة �� % 23  إ�� 2010�� سنة   % 77 من امل��مجة السياق تراجع �سبة إنجاز برام  الصيانة
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 4000ر لدى الشركة مخزون من قطع غيار خصوصية يتجاوز عددها يتوفّ  أخرى، ناحية ومن
مسك حسابية املواد  ملهّم�ي ف بهامل�لّ  جمع املخزون هذا شأن �� تب�ن وقد .د.م 2 منتوج تفوق قيمته

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

 هعلما وأنّ . مّما من شأنه أن ال �ساعد ع�� املحافظة ع�� مختلف املواد امل�ونة لهذا املخزون امل�ّجلة
 وتفادي املخزون حركة متا�عة ع�� �ساعد ال قد مما يدو�ة بصفة املخزون هذا بمتا�عة القيام يتواصل

 .نفاده حاالت

 

ي يقوم ��ا أ�حاب ارا�ىي ال�ي �ع��ها انبوب إ�� وع�� صعيد آخر، تخضع اشغال ال�
 �ذا� ال��ام وللتثبت من مدى. ترخيص مسبق من قبل الشركة قصد عمان عدم اعرار باألنبوب

الشركة ال  أّن  لوحظ أّنه غ�� .انبوب خط طول  ع�� يومية تفقد بدور�ات السالمة إدارة تقوم اجراء،
عملية معاينة  38فمن خالل فحص عينة مت�ونة من . ا�خاص املخالف�ن تتو�� التنبيه �� ابان ع��

شغال أو تدخل من شأنه أن ��دد سالمة انبوب، تب�ن أ وأفضت إ�� اكتشاف وقوع 2013تمت �� سنة 
حالة فقط كما استغرقت عملية  18أّن الشركة لم تتول التنبيه كتابيا �� اّبان ع�� املخالف�ن إّال �� 

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

 

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

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

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

 

 ارتفاق حقوق  -د

 

فالحية  أراض �لم داخل 36�لم م��ا  71ع�� طول  رادس-بن�رت املواد متعدد انبوب يمتد
رواد ب عمرانية�لم ع�� مناطق  23هذا انبوب بمسافة  يمّر  فيما أغل��ا �� مناطق أوتيك وا�ختم�ن ورواد

  .وحلق الوادي وسكرة

 

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

فيما حصلت الشركة بالنسبة لبقية العقارات ع�� �عهد املالك�ن بمنحها حق ارتفاق دون  % 53
  .املطالبة بأية �عو�ضات
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1T10F جوان 30 �� املؤرخ 1982 لسنة 60 عدد القانون  من اول  الفصل وأخضع

(1)
1T1982 ناءب 

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

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

وعغرض إنجاز أنبوب نقل وقود  ،أخرى  جهة ومن .القانون  لهذا طبقا العقار�ة وععيته �سو�ة  1984 سنة
 بناء رخصة ع�� ل�حصول  اشراف سلطة إ�� بمطلب الشركة هتمطار قرطاج، توّج -الطائرات رادس

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

وإم�انية  الشركة بمزايا القانون املذ�ور آنفا ع�� غرار عدم إلزامية الت�جيل العقاري �حقوق ارتفاق
معاينة اعمال ال�ي من شأ��ا إ�حاق الضرر �س�� عمل القنوات واملحافظة عل��ا وصيان��ا بمحاعر 

 .يحررها أعوان محلفون تا�عون لها

 

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

أن يضمن و  ممتل�ا��ا حماية من الشركة نيمّك  أن آنفا إليه املشار 82-60 بالقانون  عل��ا املنصوص
  .استمرار�ة �شاطها

 

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

لم تقم الشركة بدفع معلوم حوز ارا�ىي التا�عة للملك العمومي والذي بلغ  ،آنفا إليه املشار القانون 
ما  2013مطار قرطاج وإ�� مو�� سنة -رادس ورادس-مجموعه منذ الشروع �� استغالل أنبوعي بن�رت

 .د.م 1,272يناهز 
 

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

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

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

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

ع��  2006أج��ت الشركة �� سنة  ذلك من  .اعرار بمصا�حها ععدمو  العبور  حق ع�� باملحافظة �سمح
�غي�� مسار أنبو��ا متعدد املواد �� جزئه املار من قنال حلق الوادي �سبب إعادة ��يئة أحد أرصفة 

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

 

صلوحية جل عقود انتفاع الشركة بحقوق  2013و 2012ومن ناحية أخرى، ان��ت �� سن�ي 
 ، قامتوللغرض .ارتفاق وهو ما �ستد�� صرف منحة �عو�ض للمالك�ن �عنوان الف��ة ا�جديدة

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

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

 .1995جوان  12املؤرخ ��  1995لسنة 



744 

 

كما قامت الشركة بمراسلة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة لتقدير قيمة  .د.م 3,979 يناهز
ن الشركة من تتمّك  لم لذلك، ونتيجة .الغرض �� التعو�ض لفائدة املالك�ن دون أن تتحصل ع�� رد

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

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

 

لم �ستند عبط قيمة منحة حق ارتفاق ا�جديدة إ�� الوععية ال�ي أصبحت عل��ا  كما
م��ا بامللك العمومي حيث تم اعتماد املساحات  أجزاء العمرا�ي وإدراج�عض ارا�ىي باعتبار التطور 

ألزمت املالك�ن �عدم البناء ع�� قطع  وال�ي 1984املدرجة باالتفاقيات امل��مة عند وعع انبوب �� سنة 
ارض ال�ي عرعها خمسة أمتار وال�ي تتوسطها القناة ووجوب حصولهم ع�� ترخيص من الشركة �� 

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

 .بدقة وقيم��ا ارتفاق حقوق  مجال تحديد من يمّكن أن الشركة لنشاط الالزمة املساحات عبط

 

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

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

أبرمت الشركة عقدا يتعلق بحقوق ارتفاق مع املالك ا�جديد دون  ،2000 سنة �� ارض هذه
وقد ترتب عن هذه . التنصيص ع�� مواصلة انتفاع بحقوقها طبقا للعقد امل��م مع املالك اص��

لفائدة املالك ا�جديد  2008د تنفيذا �حكم صدر �� نوفم�� .أ 507الوععية تحمل الشركة مبلغ 
  .كتعو�ض عن حقوق ارتفاق

 

III - اـصفقات �� اـتصرف 

 

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

�� اجال  م��ا نقائص حالت دون التحكم �� ال�لفة واستفادةملّفا��ا  فحص وأفرز . د.م 6,335
امل��مجة خاصة بالنسبة لصفقة تحو�ل انبوب متعدد املواد وصفقة تفقد شبكة انابيب إعافة إ�� 

  .صفقات أخرى 

 

 املواد متعدد انبوب تحو�ل صفقة -أ

 

تّم ترك��  ،رادس-بن�رت املواد متعدد انبوب ع�� املحروقات نقل استمرار�ة عمان قصد
 وأظهرت عملية تفقد. أنبوب ثان احتياطي بالنسبة ل�جزء من الشبكة الذي �ع�� قنال حلق الوادي

اعالن عن طلب عروض أف�ىى  2004تم �� شهر ماي  ،الغرض ولهذا .�غي��ه احتياطي عرورة انبوب
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وقبل إمضاء . يوما 120 مد��ا تنفيذ د وآجال.أ 778إ�� إسناد صفقة أشغال إ�� أحد املقاول�ن بمبلغ 
 اع��اعه ع�� مسار انبوب نظرا 2005عقد الصفقة، أبدى ديوان البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ �� مارس 

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

 

 ،العمومية بالصفقات املتعلق امر من 9و 8 الفصل�ن ملقتضيات فاوخال  الوععية، هذه وأمام
لم تقم الشركة بدراسة دقيقة �حجم اشغال وآجال التنفيذ وتفعيل املنافسة باعتبار ا�حاجيات 
ا�جديدة ال�ي أصبحت �شمل أشغال تحو�ل انبوب احتياطي وانبوب الرئي�ىي إعافة إ�� اقتناء 

الشركة بالز�ادة �� حجم أشغال انبوب احتياطي موعوع الصفقة املشار إل��ا فقد قامت . انابيب
 بقيمة القنوات والقتناء الرئي�ىي انبوب تحو�ل أشغال نجازإل  إعافيت�ن آنفا إعافة إ�� إبرام صفقت�ن

 .د.أ 306و د.أ 1677 التوا�� ع�� بلغت
 

قامت الشركة  ،2006 أفر�ل �� احتياطي باألنبوب املتعلقة الصفقة إبرام وقبل لذلك وتبعا
               بالز�ادة �� الكميات اصلية الواردة بكراس الشروط مما ترتب عنه ال��فيع �� مبلغ الصفقة من

أشهر من إبرام  6أي �عد  2006�� سبتم��  ولم يتم اذن بالشروع �� اشغال إالّ . د.أ 965د إ�� .أ 778 
 إ�� يوما نظرا 111اليوم إيقاف اذن بالشروع �� اشغال والذي استمر ملدة الصفقة ليتم �� نفس 

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

تواصل  ،الوععية لهذه ونتيجة .الشبكة أجزاء بقية مع الر�ط عمليات إلنجاز الالزمة الرئي�ىي انبوب
 .أي ملدة تجاوزت ثالثة أععاف اجال التعاقدية 2007تنفيذ الصفقة إ�� شهر نوفم�� 

 

لوحظ بالنسبة لصفقة أشغال انبوب الرئي�ىي ععف �� تحديد  ،ذلك إ�� و�اإلعافة
. د.أ 494و�مبلغ إجما�� ناهز  % 24ا�حاجيات مما انجر عنه الز�ادة �� �عض عناصرها بنسبة 

د حيث تم .أ 303حلق الوادي لوحدها بمبلغ -تحت الطر�ق السيارة تو�س واستأثرت أشغال ا�حفر 
 و�ان من شأن اعتماد الكميات ا�حقيقية لسشغال أن. خطي م�� 388 خطي إ�� م�� 183 ال��فيع ف��ا من

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

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،  2002لسنة  3158من امر  85قتضيات الفصل وخالفا مل
اعتماد أنابيب بمواصفات  ��إ أدخلت الشركة �غي��ا �� نوعية أشغال ا�حفر تحت الطر�ق السيارة نظرا

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

 

1T11Fسنوات خمس �ل الشركة دأبت

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

 2007اعالن �� مارس  ،وتم �� هذا اطار. من سالم��ا من التآ�ل واملحافظة ع�� خصائصها الفنية
وخالفا . وحيد عرض وأفضت عملية الفرز الف�ي إ�� قبول . عن طلب عروض شارك فيه أرععة عارع�ن

املنافسة باعتبار   نتائ بتقييم الفرز  �جنة تقم لم ،من امر املتعلق بالصفقات 100ملا نص عليه الفصل 
 .بالطلبات املع�ي للقطاع املوعوعية التنافسية والوععية لكراس الشروط املطابقة غ�� عدد العروض

مثل عائقا أمام توسيع �عض الشروط الواردة بطلب العروض قد ت أّن  إ�� الصدد هذا �� ويشار
املنافسة ع�� غرار شرط ا�خ��ة �� مجال تفقد انابيب الذي عبط �عشر سنوات حيث لم يتمكن 
سوى العارض الوحيد املقبول فنيا من اح��ام هذا الشرط وأمام عدم مطابقة عرعه املا�� لكراس 

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

 

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

كما تواصل تنفيذ الصفقة إ�� . د.أ 295بمبلغ  2009�� فيفري  يوما ولم يتم إبرام الصفقة إالّ  250 
املتعلق تتحصل الشركة ع�� التقر�ر ال��ائي  ولم .أشهر بخمسة مقابل آجال �عاقدية 2012سبتم�� 

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

عملية التفقد لم �غط �عض ا�جوانب الهامة �� معرفة خصائص انبوب مثل املستوى املقبول 
 .للضغط داخل انبوب والّسمك املتبقي لسنبوب

 

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

. ك لآللة املعدة للغرض داخل انبوب مما نت  عنه إيقاف العملية  إ�� ح�ن معا�جة هذه الوععيةتفّك 

 لسنبوب ال��ائية الوععية ع�� التعرف إ�� ليتم التوّص  لم فإّنه 2011ورغم استئناف التفقد �� ماي 

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

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

 الشركة حصول  عدم الوععية هذه عن نت  وقد .الشروط لكراس مطابق��ما عدم تب�ن عرع�ن ع�� سوى 

 إدخال ه تم �� اثناءسنة علما وأنّ  12  منذ املواد متعدد لسنبوب الداخلية الوععية تخص تقار�ر ع��

 .�عض أجزائه ع�� ات�غي�� 

 

 

 

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

.
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 أخرى  صفقات -ج

 

عدم إعداد  �سبب شهدت �عض استثمارات امل��مجة تأخ��ا �� إبرام الصفقات املتعلقة ��ا
و�ذكر �� هذا املجال صفقة مشروع . العروضكراسات الشروط �� ابان أو �سبب طول آجال فرز 

د .أ 250بمبلغ قيمته  2010تجديد وتحس�ن الية بمحط�ي بن�رت ورادس الذي برم  إنجازه �� سنة 
. وذلك إلعفاء مز�د النجاعة ع�� التصرف �� شبكة نقل املحروقات عند حدوث خلل �� عملية ال�خ

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

ي لم يتم الشروع �� إبرامها �وال 2013 سنة �� امل��مجة د.أ 155 بمبلغ رادس و بن�رت بمحط�ي املبا�ي ��يئة
  .2014إ�� مو�� جوان 

 

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

م��ا  5استغرق فرز  2013-2010طلب عروض تم اعالن ع��ا خالل الف��ة  16من ب�ن ه أنّ  نتب�ّ  حيث
 انتفاع الشركة ع�� تومن شأن هذه الوععية أن تفوّ . يوما 381يوما ليبلغ أعالها  180 عن ما يز�د

 إبرام تأخ�� �� �ساهم وأن عروعهم صلوحية �� التمديد العارع�ن رفض صورة �� مقبولة �عروض

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

شهرا مما ترتب عنه انقضاء  13 عن ما يز�د رزهف استغرق  الذي امل�خات باقتناء املتعلق 2012 لسنة
 .مدة صلوحية العروض �ستة أشهر رغم التمديد ف��ا �� مناسبت�ن

 

املتعلق باقتناء أجهزة القيس   2011لسنة  3عدد  العروض طلب دشه السياق، نفس و��
ا�� لكميات املواد بخزانات ا�خليط تأخ��ا �� اختيار املزود حيث اق��حت �جنة الفرز إسناد الصفقة 

ملف  عياع إ�� نظراو  هأنّ  إالّ   .)د.أ150( بمبلغ تقديرات مقابل) د.أ 54( بمبلغ ثمنا اقل عرضال صاحب إ��
1T12Fاملزّود عرض

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

 وعدم العرض صلوحية مدة انقضاء عنه بترتّ  مما املجال هذا �� إجراء أي اتخاذ يتم لم هأنّ  غ�� .الغرض

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

 

عدم ا�عقاد اجتماعات ال�جنة الداخلية للصفقات مّما نت  عنه و�اإلعافة إ�� ذلك، لوحظ 
املتعلق باقتناء  2012-02طلب العروض عدد  ،الصدد هذا �� و�ذكر .الصفقات تأخ�� �� تنفيذ �عض

تم فرز  اللذين املتعلق بمهمة التفقد الداخ�� لسنابيب 2013-04امل�خات وكذلك طلب العروض عدد 
 2014جوان  غاية ه لم يتم إ��أنّ  إالّ  2013وأكتو�ر  2013ع�� التوا�� �� سبتم�� العروض املتعلقة ��ما 

 .عرعهما ع�� أنظار ال�جنة الداخلية للصفقات

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

 �� مالتحّك  إ�� إعافة ابان �� ��ا استفادة قصد الصفقات وتنفيذ بإبرام املتعلقة واجال ال��اتيب

 .�لف��ا

 

IV - اـتصرف اداري ونظام املعلومات 

 

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

 .املعلومات و�نظام اعوان

 

 اعوان �� اـتصرف  -أ 

 

التخطيط لالنتدابات والّ��قيات ومراقبة اعباء املّتصلة قانون إطار ينّظم  إ�� الشركة تفتقر
 املنشآت العمومّيةو واملؤّسسات  واملتعّلق باملساهمات 1989لسنة  9باألعوان وذلك خالفا للقانون عدد 

 البشر�ة املوارد من ا�حاجيات عبط شأنه أن يحول دون  من له وهو ما واملنّقحة املتّممة والنصوص

 .أعبا��ا و�� استغاللها �� والتحّكم

 

 �عض الوظائف شغورا ع�� غرار وظيفة لت�ّج  ،عونا ع�� التقاعد 14 إثر إحالة فع��

 كما  .انبوب وععية ملتا�عة مهندس الفرعية لالستغالل بمحطة رادس وكذلك وظيفة باإلدارة مهندس

قصد اعداد لسد الشغورات غ�� الفنية  ادارات مدير �اهية وظيفة إحداث التنظي�ي بالهي�ل يتم لم
 يتوّفر أن الشركة املنتظرة �� وظائف املدير�ن املركز�ن وال�ي �ستد�� حسب القانون اسا�ىي ألعوان

 .سنت�ن تقل عن ال بوظيفة �اهية مدير ملدة اعطالعه شرط للم���ح لهذا املنصب

 

 ارتفاعا م�حوظا 2013-2011شهدت الساعات اعافية خالل الف��ة  ذلك، إ�� و�اإلعافة

مما ترتب عنه تجاوز �عض اعوان  2010مقارنة �سنة %  87و%  68نسبة تراوحت ب�ن ب تطّورت حيث
وقد استأثر أعوان قاعة متا�عة ال�خ با�جزء اك�� من هذه . السقف القانو�ي للساعات اعافية
 الساعات إ�� ل�جوءا العمل طبيعة �ستد�� ول�ن. % 62و % 48الساعات حيث تراوحت حص��م ب�ن 

�عضها يتم نتيجة �عو�ض اعوان املتغيب�ن أو  أّن  نتب�ّ  هأنّ  إال ال�خ عملية تواصل لتأم�ن اعافية
 اليوم �� ساعة 14 تتجاوز  عمل ملدة م��م اعوان �عض مباشرة أحيانا نكما يتب�ّ . املتمتع�ن �عطلة سنو�ة

  .العملا من شأنه أن ينعكس سلبيا ع�� مردودية أداء مّم 
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إ��  2008، تولت الشركة إ�حاق أحد املوظف�ن بوزارة الصناعة من جانفي آخر صعيد وع��
وكذلك الشأن . د �عنوان اجور واملنافع اجتماعية.أ 112، وصرفت لفائدته مبلغ 2010أكتو�ر 

تماعية وصرفت له أجور ومنافع اج 2012بالنسبة ملوظف آخر تم إ�حاقه بنفس الوزارة منذ شهر أوت 
من  57و�عت�� هذه الوععية مخالفة للفصل . 2014شهر جوان  �مو�ّ  إ�� د.أ 83بمبلغ جم�� يناهز 

النظام اسا�ىي ا�خاص بأعوان الشركة ولالتفاقيت�ن امل��مت�ن �� الغرض مع وزارة اشراف واللت�ن 
ملة ع�� املؤجر بموجب نصتا ع�� �سديد الوزارة �امل املرتبات ومساهمات الصناديق اجتماعية املح

و�الرغم من إرسال الشركة لكشوف ��ذه  ،2014وإ�� شهر جوان . كشف يقع إعداده من قبل الشركة
عوان ع�� الذمة باالتحاد العام التو��ىي ا  أحد وعع نتب�ّ  كما  .يتم خالصها لم فإّنه املبالغ إ�� الوزارة
ع�� ترخيص مما حملها دون  2012سنة  دون أن تحصل الشركة �� شأنه منذ 2007للشغل منذ سنة 

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

 

III- املعلومات نظام 

 

واملتعلق بتطو�ر نظام  2011ماي  20املؤرخ  ��  10 عدد منشور الوز�ر اول  ألح�ام خالفا
لدعالمية ع�� املدى القر�ب واملتوسط تضبط  عمل خطة الشركة إعداد،لم تتول اتصالاملعلومات و

مجاالت تحس�ن أداء نظم املعلوماتية واملوارد الواجب توف��ها باعتبار أهداف �شاطها ومخاطر تقنية 
�� حالة تبعية ملكتب الدراسات  يجعلها مّما من ذلك قامت الشركة باقتناء تطبيقات جاهزة. املعلومات
نقص �� عدد أعوان إدارة تقنية املعلومات مّما لم  وجود نتب�ّ  فقد  .تبتطو�ر هذه التطبيقاالذي قام 

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

ومات ومتا�عة وتتو�� عبط مشاريع تقنية املعل �اإدارا� مختلف عن ممثل�ن تضم املعلومات تقنية
وقد نت  عن هذه الوععية ظهور �عض النقائص ع�� . تنفيذها وفق مبادئ الشمولية وادماج

 .مستوى تطو�ر التطبيقات املرّكزة واستغاللها

 

، ال�ي �غطي أ�شطة ال��ود OPEN PGI قامت الشركة باقتناء تطبيقةو�� هذا املجال، 
واملحاسبة واملالية دون إعداد دراسة دقيقة ل�حاجيات مما لم واستثمارات والتصرف �� امل��انية 

تواصل إصدار طلبات الشراء  فقد  .تغطية �عض ا�شطة ال�ي لها عالقة بمجال هذه املنظومةب �سمح
يدو�ا من قبل ادارات املعنية وإدراجها الحقا باملنظومة من قبل إدارة الشراءات مّما قد يتسبب �� 

وال . كما ال �ساعد هذه التطبيقية ادارات املعنية ع�� القيام بمتا�عة مراحل التنفيذ. أخطاء أو تأخ��
لطلبات صدرت �شأ��ا أذون شراء  بالنسبة �سمح هذه التطبيقة كذلك بمنع إعادة إصدار أذون الشراء

 ة وم��انيةو�النسبة لنشاط املالية، ال تمّكن هذه التطبيقة من إعداد املقار�ات البنكي .بصدد انجاز
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ا�خز�نة إعافة إ�� متا�عة التوظيفات املالية للشركة ال�ي يتواصل القيام ��ا باستعمال تطبيقة 
  .مكتبية

 

، �شوب تطبيق�ي النشاط التجاري ومتا�عة العدادات نقائص حالت دون السياق نفس و��
 النشاط تطبيقة وظائف مختلف حّ� يو  استعمال دليل توفري ال أنه من ذلك. استفادة بجميع وظائفهما

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

1T13Fا�خط موازنة متا�عة املثال

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

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

 

تطبيقة النشاط التجاري ال �غطي �عض جوانب النشاط ال�ي يتواصل متا�ع��ا  أّن  لوحظ كما
�ستغل  ،متا�عة مؤشرات عمليات ال�خ فبخصوص .بصفة يدو�ة أو باستغالل تطبيقات مكتبية

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

إ�� الت�جيل املحاس�ي  بالنسبة الشأن ذلككو  .ال�خ و�سبة املستعملة وامل�خات والتوقفات لعملا
يتواصل القيام به بصفة يدو�ة عند  حيث ا�� لقيمة الفارق ب�ن الكميات املستلمة واملسلمة ل�حرفاء

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

 

�عد جمعا  ما وهو الفوترة إدراج اسعار بالتطبيقة واملصادقة عل��ااملسؤول عن  يتوّ�� كما
ال �سمح التطبيقة  ،و�اإلعافة إ�� ذلك. لوظائف متنافرة قد ي��تب ع��ا حصول تجاوزات أو أخطاء

باالحتفاظ إّال �سعر وحيد بالنسبة ل�ل مادة مّما يج�� املسؤول عن الفوترة عند إعداده إلحصائيات 
بقة ع�� القيام بإدراج اسعار املعمول ��ا بتلك الف��ات مّما قد ينجر عنه ارت�اب تخص ف��ات سا

ن من املحافظة ع�� يتع�ن �عديل التطبيقة بما يتما�ىى مع حاجيات الشركة و�ما يمّك  ولذلك .أخطاء
 .التطبيقة هذه باستعمال �حة املعطيات ال�ي يتّم إعدادها

 

 رتوفّ  تضمن ال أن شأ��ا من نقائص املعلوماتية السالمة منظومة �شوب آخر، صعيد وع��
حيث يضطلع املسؤول عن السالمة �عمليات استغالل واشراف ع�� إدارة  ��اوسر� ��او�ح  املعطيات

إحداث �جنة  2007و�اإلعافة إ�� ذلك ول�ن تم �� سنة . اعالمية مما �عد جمعا لوظائف متنافرة
 م��ا وخاصة �عهد��ا املناطة املهام تنفيذ  دون  حال مما اجتماعات �عقد لم �اأ�ّ  للسالمة املعلوماتية إالّ 

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

 

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

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

                                                           
(1)
 .دمجها يتم ال�ي وتلك �ح��ا يتم ال�ي الكميات باعتبار انبوب ع�� واملستلمة املسلمة الكميات 



751 

 

 احتفاظ من تمّكن منظومة وإرساء وتقييمها املخاطر عبط غرار ع�� املعلوماتية بالسالمة املتعلق

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

 

* 

 

*         * 

 

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

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

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

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

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

 

تو�ىي الدائرة باستكمال الدراسات الالزمة  ،انابيب ع�� النقل حصة تدعيم مجال فيف
لتطو�ر شبكة النقل ع�� انابيب أخذا �ع�ن اعتبار فوائدها املنتظرة ع��  ملختلف املشاريع امل��مجة

 .املدى القر�ب واملتوسط وخاصة بالنسبة لسجيال القادمة

 

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

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

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

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

 .باملحروقات السوق  تزو�د

 

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

املشار  1982لسنة  60 عدد اسراع �� إدراج شبكة نقل املحروقات طبقا للقانون و العمل ��ا ا�جاري 
 .إليه آنفا قصد حماية ممتل�ا��ا وعمان استمرار�ة �شاطها

 

تقدير حاجيا��ا وإح�ام إجراءات إعداد وتنفيذ  ع�� مز�د الدقةو�نب�� ع�� الشركة إعفاء 
بادئ الشفافية واملساواة واملنافسة ومز�د مل الطلب العمومي قصد ا�حصول ع�� أفضل العروض وفق

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

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

 ��ااستغالل أنظم��ا املعلوماتية بما يتما�ىى مع حاجيا��ا إعافة إ�� عمان سالمة املعلومات بما يمّك 

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

 

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

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

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

 

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

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

 .الصخيرة على طاقات خزن ومرافق بترولية هامة

 

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

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

 

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

 .    األنبوب من جانب الطرف التونسي

                                                                                                                                               

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

                                         

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

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

                    

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

 االنابيب بواسطة النقل شركة ردّ 

 

IV- األنابيب بواسطة النقل تطوير 
 

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

 : بـ ذلك و االستثمار لهذا المالّية المردودّية ضمان و األنابيب بواسطة بالنقل الخاّصة المنشآت

 

البنية على  المحافظة -الجهات تزويد تأمين) االنابيب بواسطة النقل مزايا تثمين -

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

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

 .جبائية امتيازات المشروع بمنح وكذلك االستثمار مستوى

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

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

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

 .الشاحنات طريق عن المنجزة النقل كمّيات

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

المستوى الدّولي حيث تساهم الشركات البترولّية الّرائدة الّتي تنشط في مجال 

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

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

 .% 40 رغم أّن حّصتها من الّسوق تفوق

دورية لتعريفة الّنقل بالقدر الذي يسمح بتغطّية التكاليف الباهظة  مراجعة -

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

 .% 34  تقارب

 

 المشاريع بإنجاز األخرى المتدّخلة األطراف إقناع على العمل الّشركة وستواصل

 .ديمومتها ضمان و الّشركة ايرادات تحسين على القادرة التنموية

 

 

 

  الصخيرة الّساحل أنبوب -أ 
 

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

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

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

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

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

 .مالكيها مع اتفاق إلى اإلشراف سلطة توّصل عدم ذلك على

 

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

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

 .اآلجال أقرب في إنجازه في االنطالق شارة رفع يقع أن نأمل

 

 قرطاج /تونس مطار-رادس الطائرات وقود أنبوب -ب 

 

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

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

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

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

 .مرتفع سنوي نمو و

 

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

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

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

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

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

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

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

 .االستغالل

 

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

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

  .لمشروع الخزن الموّحد لهذا المنتوج

 

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

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

 .االستغالل نسبة من يرفّع و

 

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

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

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

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

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

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

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

 .األساسّية الماّدة

 

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

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

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

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

 .األنبوب

 

 رادس-بنزرت أنبوب عبر الطائرات وقود نقل –ج 

 

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

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

 .الغرض في عمل فريق وتكوين المشروع دراسة في

 

V- اإلستغالل نشاط 

 

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

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

 المعطيات و بالمؤّشرات مرتبط موارده وتطوير األنبوب استغالل نسبة تحسين ويبقى

 : الّشركة نطاق عن والخارجة التالّية

 

استهالك منتوجات النفط في المناطق التي يقع تزويدها من  تطّور -

  مستودعات رادس

 ببنزرت النفط تكرير معمل انتاج طاقة تحّسن -

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

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

 .الّشركة أنبوب عبر برادس مستودعاتها إلى

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

 .المّواد المتعّدد األنبوب استغالل استمرارّية على للمحافظة الالزمة

 

 المنقولة الكميات متابعة -أ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .برادس الوصول

 

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

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

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

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

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

 

 للمترولوجيا الوطنّية والوكالة الديوانة طرف من عليها المصادق األنظمة هذه

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

 .القانونية

 

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

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

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

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

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

 .الكمّيات في هام فارق تسجيل حال

 

التطّور  لتواكب ةالحالي القيس لمنظومة شاملة بمراجعة الّشركة تتعّهد كما

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

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

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

  .المشاريع ضمن البرنامج االستراتيجي لتعصير الّشركة

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 .التقنية المركزية باالدارة لحاقهاإو االستغالل ادارة عن

 

 التوقيت خالل بعهدتها المناط باألعمال المصلحة تكتفي البشرّية الموارد لقلّة ونظرا

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

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

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

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

 .ببنزرت النفط تكرير معمل مصالح طرف من المسلّمة للمواصفات

 

فإن مصالح الّشركة  50 يخّص دمج الخليط المتأّتي من نقل منتوج الغازوال فيماو

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

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

 

 السالمةالصيانة و  -ج 

 

باألعمال التحضيرّية لتركيز منظومة إعالمّية  2015 سنة خالل الّشركة شرعت

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 حقوق االرتفاق  -د

 

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

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

 .رادس-التعويضّية ألصحاب األراضي الماّر بها أنبوب بنزرت

 

بالتوازي القيام باإلجراءات المتعلّقة باستصدار األمر الخاص بالمنفعة  وسيقع

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

 

III- والمالي االداري التصّرف 

 

 الصفقات في التصّرف - أ

 

 المتعّددالمواد األنبوب تحويل صفقة -1

 

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

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

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

  .لمشروع الّشركة حيث تم في األخير تغيير مسار األنبوبين

 

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

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

 

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

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

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

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

 .نقائص كراسات الشروط لطلبات العروض الفارطة

 

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

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

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

 .فقط

 

 أخرى صفقات -3

 

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

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

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

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

  .2014 نوفمبر 20 اإلدارة بذلك في اجتماعه المنعقد بتاريخ

 

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

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

 .مثمرين باعتبار طلبي العروض غير 2014 نوفمبر 20 بتاريخ

 

 األعوان في التصّرف - أ
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 على تردّ  لم اإلشراف سلطة أنّ  تؤّكد الّشركة فإن اإلطار قانون بغياب يتعلّق فيما

 .للمصادقة عليها المعروض المشروع

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

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

 .2014 ديسمبر 12 المصادق عليه في تاريخ 2014 االنتداب لسنة

 

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

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

 .اإلشراف

 

 المعلومات نظام -ج 

 

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

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

 . الّشركة مصالح جميع عن ممّثلين تظمّ  تسيير لجنة احداث

 

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

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

 

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

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

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

 .البنكّية التوظيفات متابعة و الخزينة في التصّرف

 



763 

 

 دليل بوضع ذلك و الّتجارّية بالتطبيقة المتعلّقة النقائص بعض تالفي سيقع أّنه كما

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

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

 

المعلوماتّية فإن الّشركة قامت بداية من فيما يتعلّق بالتوصيات الواردة بتقرير السالمة  أّما
بتدارك جزء من النقائص المنصوص عليها بالتقرير   2014 السداسّية الّثانية من سنة

 الموزعات قاعة وتحصين (Kaspersky)           والمتمّثلة في تركيز منظومة السالمة

في طور اإلنجاز أو مبرمجة  بقّية النقائص فهي أما ّماإ نارّية حواجز تركيزو البيانات وقاعدة
 .2016  في ميزانّية
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  شركة تو�  اـّطرقات اـسّيارة 

 

و�� شركة خفّية اسم تمتلك ، 1992ماي  15أحدثت شركة تو�س الّطرقات السّيارة �� 
 . 2013د �� سنة .م 999,529إ��  1992سنة د �� .م 4من  ارتفعمن رأس مالها الذي  %  98,92الّدولة 

 

طبقا الّتفاقّيات اللزمة امل��مة  الصخاستوتتوّ�� الّشركة استغالل الّطرقات الّسّيارة بنظام 
مع الّدولة التو�سّية ز�ادة ع�� إصالح وصيانة شبكة الّطرقات السّيارة و�ناء واستغالل أجزاء جديدة 

 .من الّطرقات السّيارة

 

تو�س  ير�طوانطلق إ�شاء الّطرقات السيارة با�جمهورّ�ة الّتو�سّية من خالل جزء 
، إنجاز ا�جزء 1994�� شهر مارس تم و . 1986سنة �� مل�ّلفة بالّتجه�� أنجزته الوزارة ا ،با�حّمامات

لفائدة  مساكن-انفومساكن وإسناد لزمة استغالل الّطر�ق الّسّيارة حّمام  الرابط ب�ن ا�حمامات
 . مساكن-تو�س "1أ"الشركة وتفعيل استخالص عوائد املرور بالّطر�ق السيارة 

 

وتفعيل  بن�رت-تو�س" 4أ"نجاز الطر�ق السيارة �� إ 1999�� سنة  وشرعت الّشركة
الزرقاء �� سنة  وادي-مجاز الباب-تو�س" 3أ"الّطر�ق الّسّيارة إنجاز ، و 2003استخالص ��ا �� سنة 

�� أشغال  2004�� سنة شرعت الّشركة و . 2009وتفعيل استخالص عوائد املرور ��ا �� سنة  2002
و�بلغ طول . 2010ال�ي دخلت ح�� استغالل �� شهر د�سم��  صفاقس-مساكن 1إنجاز الطر�ق السيارة أ

 .كيلوم��ا 358 ما �ساوي  2014�� شهر أكتو�ر  شبكة الّطرقات السّيارة

 

-كيلوم��ا ومدن�ن 155بطول قا�س -الّطر�ق السّيارة صفاقسأشغال وتنجز الّشركة حالّيا 

 .كيلوم��ا 54 بطول بوسالم -كيلوم��ا ووادي الزرقاء 92وطولها  ا�جدير رأس 

 

                  و�ّجلت خسائر قدرها .د.م56,763  ما قدره 2013�لغت مداخيل الشركة �� سنة و 

�لغ و  .د.م 3,756بلغت  2013مقابل أر�اح �� سنة  2012د �� سنة .م4,050 و 2011�� سنة د .م 4,134
سنة  و�لغت أعباء اعوان �� .عونا قاّرا%  83م��م  2014عونا �� شهر ماي  1457الشركة عدد أعوان 

0TP0Fد.م 22,142 ما قدره 2014

(1)
P0T. 

 

توّلت دائرة  وللوقوف ع�� مدى توّفق الشركة �� القيام بمهامها ع�� الوجه افضل،
وخّصت  2014و 2009 ب�نشملت باألساس الف��ة املمتّدة  املحاسبات إنجاز مهّمة رقابّية ميدانّية

                                                           
(1)

 .غ�� مصادق عل��ا 2014القوائم املالّية لسنة  
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ة الّطرقات وصيانواملداخيل املتأتية من استغاللها  قات السّيارةالّطر  املتعّلقة باستغاللاملسائل 
 املركز�ة صا�حامل اعمال الرقابّيةوشملت  .التصّرف اداري واملا���و�التصّرف �� الّصفقات و  السّيارة
�� طور  يدانية إ�� مختلف الطرقات السيارةز�ارات مو تر�ي و�ن�رت ومجاز الباب وأقاليم  للّشركة

 .بوسالم -الّطر�ق السّيارة وادي الّزرقاء إنجاز ل ومشروع استغال
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 أبرز املالحظات

 

 استغالل نظام -

 

الّنقائص  جملة من 2007أبرمت �� فقة ي تّم ترك��ه �� إطار صذال لالغم استاتضّمن نظ
. أورو 128100و د.م 1,636 �غي��ه أو إصالحه بلغت �سببركة خسائر مالّية ّش الإ�� تحّمل  تأدّ 

صاحب الصفقة بتوف�� �اّفة الّتجه��ات وامل�ّونات موعوع الّصفقة  يل��ملم  ،�اإلعافة إ�� ذلكو 
 .2008أفر�ل  9املّدة الّتعاقدّية للّصفقة منذ  ان��اءبالّرغم من 

 

صاحب الصفقة بخطايا التأخ�� ال�ي نّص  �ا عّد �الّشركة عمن الّدعوى ال�ي رفع ولم تطالب
 .من عقد الصفقة 24 عل��ا الفصل

 

القبول الوق�ي ب القيام ستخالص قبلا عدات ملتجه��ات و للأمضت الشركة عقد صيانة و 
 .ألف دينار 101,431ألف أورو و 181,8قدره  ملاللصفقة وهو ما نت  عنه تحّمل الشركة 

 

 .الّصفقةهذه صاحب حرص الّشركة ع�� استخالص جميع مستحّقا��ا لدى أن ت تأّكديلذا 

 

 بطاقات اش��اكغالل و�يع خيل استمدا -

 

مّما انجّر عنه  اح ��املصرّ  تلكمع  من املنظومة ةاملستخرج املداخيلال تقوم الشركة بمقار�ة 
نقص �� مداخيل إ�� جانب  2013-2011د خالل الف��ة .م 5,639 بلغ نقص �� مداخيل معاليم املرور

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

 

املتأّتية من معاليم  م��ا تلكاستغالل وخاصة  داخيلمل إرساء مراقبة فّعالة للغرضو�تعّ�ن 
ح املصرّ  بتلكمن املنظومة  ةاملستخرج املداخيل املرور ومداخيل بيع بطاقات اش��اك وذلك بمقار�ة

 .الفوارق وت��يرها ا بما يمّكن من تحديد��
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  اءات ا�خدمات واس��احةضاملتأتية من استغالل ف املداخيل -

 

 متغ��ة بالوثائقتحرص الشركة ع�� مطالبة مستغ�� املحطات ال�ي �عمل بنظام أتاوات  ال
هذه ل معاليم استغالل معّد  ولوحظ ععف. ��اال�ي يصّرحون املبالغ املحاسبية للتثبت من �حة 

املنضو�ة معاليم استغالل املحطات  لمقارنة بمعّد د .أ 84قدره  ما 2013-2011خالل الف��ة املحطات 
قامت الشركة بتغي�� صيغة أتاوات و  .د خالل نفس الف��ة.أ 243تحت نظام اتاوات القارة والذي بلغ 

 .أد 913قدره بما  هاعنه نقص �� مداخيل ا انجرّ محط�ي خدمات من أتاوة قارة إ�� أتاوة متغ��ة مّم 

 

ا�خطايا امل��تبة عن التأخ�� �� سداد اتاوات وهو ما نت  عنه وال تقوم الشركة بتطبيق 
 .د.أ 100تناهز حرما��ا من مداخيل 

 

كما لم تحرص الشركة ع�� متا�عة تقدم أشغال إنجاز املحطات مّما نت  عنه تأخ�� وصل   
 . د.م 1,968شهرا مقارنة باآلجال التعاقدية ونقص �� مداخيل الشركة بحوا��  12إ�� 

 

عاجلة هذه الوععية، يتعّ�ن ع�� الشركة مز�د ا�حرص ع�� تطبيق ومتا�عة بنود عقود ومل
لزمات استغالل فضاءات ا�خدمات وذلك لتفادي النقص �� املداخيل خاصة بالنسبة إ�� فضاءات 

 . ا�خدمات ال�ي �عمل حسب نظام اتاوات املتغّ��ة

 

 اـّصيانة واـّسالمة باـّطرقات اـسّيارة -

 

ودأبت الّشركة  .عمال الصيانة بظهور عيوب أو �شققات ع�� الطبقة العلو�ة للمعّبدترتبط أ
وهو ما انجّر عنه  للصيانة عرور�ا وعاجال  ع�� تأجيل إنجاز مشاريع الصيانة إ�� ح�ن أن يصبح التدخل

 .عموما تدهور حالة الطرقات السيارة

 

الطرقات السيارة حيث �ّجل  ولم تحرص الشركة ع�� توف�� �ل مقومات السالمة ملستعم��
وتتسّبب هذه . تأخ�� �� إصالح الزّالقات املتضررة من ا�حوادث تجاوز �� �عض احيان شهر�ن

 حادث 296وقوع  وقد نت  عن ذلكالوععّية أحيانا �� �سّلل م��ّجل�ن أو حيوانات إ�� الّطر�ق السّيارة 
 .2013-2010خالل الف��ة  مرور 

 

إيالء عملية صيانة الطرقات السيارة اهمية ، يتعّ�ن ع�� الشركة وملعا�جة هذه الوععّية
 إح�اممز�د باإلعافة إ��  لة الطرقات وع�� سالمة مستعمل��االالزمة مّما �سمح با�حفاظ ع�� حا
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و�عو�ض زالقات امان مباشرة إثر  إصالحذلك بو السيارة التدخالت الوقائية �حماية حوزة الطر�ق 
 .تضّررها

 

 ف �� اـّصفقاتاـتصرّ  -

 

تم ��جيل تأخ�� هاّم �� تنفيذ صفقات بناء الطرقات السيارة ال�ي �� �� طور انجاز خالل 
. % 58معدل تقّدم اشغال  ولم يتجاوز اجال التعاقدية  تجاوز صل إ�� حّد و  2013-2009الف��ة 

ع�� مستوى الدراسات لة امل�ّج النقائص  إ��املشا�ل العقار�ة و  إ�� هذا الّتأخ��أسباب وترجع أهم 
املقاوالت باالل��امات املناطة �عهد��ا وعدم اتخاذ  لان ع�� إخالعدم الوقوف �� ابّ  إ�� جانباولية 

 .�� شأ��اردعية الجراءات ا 

 

صفقة من  20 لعددإبرام مالحق  ج��ها ع��أال تحّدد الشركة حاجيا��ا بصفة دقيقة مما و 
احجام ل��فيع �� قصد �غي�� ا�خاصيات الفنية أو ا 2013–2009خالل الف��ة صفقة  90مجموع 
 .اتللصفق اصلية

 

 163إحصاء  2014إ�� غاية شهر أكتو�ر لم تحرص الشركة ع�� ختم صفقا��ا حيث تّم و 
 .1999رغم أّن �عضها �عود إ�� سنة صفقة لم يتّم ختمها 

 

تنفيذ صفقات بناء الطرقات  جال�� آتحّكم الالشركة وملعا�جة هذه الوععية، يتعّ�ن ع�� 
 . دون اح��ام اجال التعاقدية من شأ��ا ا�حيلولةالسيارة ومعا�جة الصعو�ات ال�ي 

 

مز�د قبل اعالن عن املنافسة والعمل ع��  ةعبط ا�حاجّيات بدقّ كما تد�� الشركة إ�� 
 الصفقات ختمو يد املقّررة �� املواع هانفيذالّشروع �� تالتحكم �� آجال إبرام الصفقات وا�حرص ع�� 

 .�� اجال املعقولة

 

 ف �� املوارد اـبشر�ةاـتصرّ  -

 

اّتفاقّية املؤسسة دون عرعها ع�� سلطة اشراف ودون  ع��توّلت الّشركة إدراج تنقيحات 
قت هذه التنقيحات أساسا بمتا�عة و�علّ . �� املجال اح��ام اجراءات القانونّية ا�جاري ��ا العمل

ن وهو ما اعطّر الّشركة إ�� �سو�ة وععّيات اعوان الذين تا�عوا ت�و�نا دون مراعاة حاجّيا��ا الت�و�
 .الفعلّية



769 

 

 

 

ة �� ا�خّطة الشركة �شرط ا�خمس سنوات أقدميّ  دلم تتقيّ  ،الداخلية و�خصوص املناظرات
 .اد�ى مباشرة عند قيامها بانتدابات من ب�ن أعوا��ا

 

رئيس الودون ا�حصول ع�� موافقة مسبقة فية دون برمجة �تّم إنجاز الساعات اعاو 
 .د.أ 123الشركة  تكما تّم إسناد ساعات إعافية بدون موجب لفائدة أعوان استخالص �ّلف .املباشر

 

أعباء مالّية  مّما حّملهاعونا دون موجب  42 تقوم الّشركة بصرف منحة اجبار لفائدةو 
 .د سنو�ا.أ 51 وا��ح بلغت

 

دون موجب أعباء �عّلقت بمصار�ف عالج و  2014-2010خالل الف��ة ت الشركة كما تحّمل
 .د.أ 287عوان بلغت ا 

 

العمل  اريع ا�جاري ��ااح��ام الّنصوص القانونّية والّتشب و�تعّ�ن �� هذا ا�خصوص ال��ام
 .�� مجال التصّرف �� املوارد البشرّ�ة
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-I نظام استغالل 

  

من مجموعة املنظومات اعالمّية ومن الّتجه��ات املرّكزة �� املمّرات ظام استغالل يت�ّون ن 
مرور العر�ات بمختلف اصناف واستخالص معاليم  ال�ي تمّكن من �سي�� وداخل غرف استخالص 

الذي  و�تّم تحو�ل �ّل املعطيات املتأتية من املمّرات إ�� ا�حاسوب املوجود �� غرفة استخالص. املرور
 .�عد ��جيلها يقوم بتحو�لها إ�� خادم املحّطة

  

 1املرّكزة بالّطر�ق السّيارة أ CS�عتمد الّشركة �� مجال استخالص ع�� منظومة شركة و  

 GEA ومنظومة شركة" الّزرقاء وادي-تو�س" 3والّطر�ق السّيارة أ" مساكن-انفحمام "الشمالّية 
 ".صفاقس-مساكن" ا�جنو�ّية  1والّطر�ق السّيارة أ" بن�رت-تو�س" 4املرّكزة بالّطر�ق السّيارة أ

  

20070TP1F-38عدد  �� إطار الّصفقة CSوقد تّم ترك�� منظومة شركة  

(1)
P0T عديد  أّ��ا تضّمنت وتبّ�ن

دون قيام  هاتّم خالص وال�ي تّم توف��هاالّنقائص والعيوب ع�� مستوى عديد الّتجه��ات واملعّدات ال�ي 
استغالل دون امل�ّجلة حالت اخالالت وقد . دى مطابق��ا ملقتضيات الصفقةشركة بالتثبت من مال

�غي��ها أو  ناتجة عن�خسائر مالّية  هاوهو ما أّدى إ�� تحّمل للهذه الّتجه��ات ع�� الوجه اكم الشركة
 .إصالحها

 

ذاكر قارئي تالّصفقة من ب�ن م�ّونا��ا اقتناء ففي خصوص تجه��ات قراءة الّتذاكر، تضّمنت 
منذ شهر ماي  CSتّم ترك��ها من قبل شركة  4وأ 3للّطرقات السّيارة أ أورو ألف 60 �سعر MLمن نوع 

تحول دون دون التفّطن إ�� أّ��ا تحمل عيو�ا  وخالصها من قبل شركة تو�س الطرقات السّيارة 2009
�� عدم إم�انّية ذلك ب �سبّ  وقد. ...)أعطاب متكّررة، صعو�ات مي�انيكّية إلرجاع الّصرف،( استخدامها

0TP2F�شغيل ممّر ا�خروج ا��

(2)
P0T )VSA (تحديد محّطات الّدخول يدوّ�ابأعوان استخالص  وقيام. 

 

من �لفة �عو�ض التجه��ات  % 50وقد وافقت شركة تو�س الّطرقات السّيارة ع�� تحّمل 
 .أورو ألف 128رها وتحّملت بالّتا�� مصار�ف إعافّية قد CCS بتجه��ات جديدة من نوع MLمن نوع 

  .ويعت�� تحّمل الّشركة لهذا املبلغ اعا�� إهدارا للمال العامّ 

 

                                                           
(1)

بن�رت وترميم نظام استغالل  -ات استغالل ا�جديدة بالطر�ق السيارة تو�سمجاز الباب وترك�� معد -إ�شاء نظام استغالل بالطر�ق السيارة تو�س 
 .مساكن و�إ�شاء التطابق ب�ن مختلف منظومات استغالل -بالطر�ق السيارة تو�س

(2)
 .2010ماي  27بتار�خ  CSمحضر جلسة العمل ب�ن شركة تو�س الطرقات السّيارة وشركة  
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0TP3Fتحديد الصنف ب��ك�� أجهزة 2008�� سنة  CSشركة  تّم ت�ليفكذلك، 

(1)
P0T  ع�� الّطرقات

 باملمّرات" جزر استخالص"ب��يئة  ت�ليفهاأد باإلعافة إ��  596بمبلغ جم�� قدره   4وأ 3وأ 1أ السّيارة
ل��ك�� أجهزة الّتحديد املسبق لصنف  و�� أشغال بناء عرورّ�ة 2008د �� شهر ماي .م 1,04بمبلغ قدره 

 . العر�ات

 

جهاز الّتحديد املسبق للّصنف، م��ا إّال أّنه لوحظ أّن ترك�� هذه الّتجه��ات، وخاّصة 
إخالالت ع�� مستوى ر ظهو وتصفيفها وتحديد مواقعها لم يتّم بصفة متقنة ومالئمة مّما انجّر عنه 

أّن معّدات عبط تبّ�ن كما .مخرجات املنظومة من شأ��ا التأث�� ع�� دّقةالّتحديد ا�� لصنف العر�ات 
ع�� امل�ّجلة وهو ما نت  عنه �عّدد اخطاء ) أو حرارة أمطار(الّصنف شديدة التأّثر باملعطيات املناخّية 

الّشركة ذلك اعطّر قد و  .�� مستوى املمّرات الّيةمستوى تحديد صنف العر�ات من قبل املنظومة ع
 .صنف العر�ات ��ذه املمّراتاليدوي لدراج يتوّ�� ا إ�� �عي�ن عون 

 

مّما  ، قّررت الّشركة استغناء ع��اوظيفّية تجه��ات التحديد املسبق للّصنف وإزاء عدم
��ات تحديد الّصنف و��يئة جزر تتعّلق ب�لفة اقتناء تجه د.م 1,636 ناهزتخسارة مالّية  حّملها

 1985لسنة  74أخطاء تصّرف ع�� مع�ى القانون عدد أن �شّ�ل هذه افعال و�مكن ل .استخالص
 .املذ�ور أعاله

 

مختلف  أثمان�استنناء ا�حاجز البصري، فإّن و وتجدر اشارة �� هذا الّصدد إ�� أّنه، 
مقارنة �عت�� شديدة انخفاض عمن عرعها  CSم�ّونات جهاز تحديد الّصنف الذي قّدمته شركة 

 .باألثمان املحّددة عمن امللف املرج��

  

من ناحية أخرى، أّن تركيب أسالك حواسيب املمّرات واسالك املوجودة �� جز�رة وتبّ�ن 
وهو ما يتسّبب �� ارتفاع درجة لكّراس شروط الّصفقة  مخالفةغ�� متقنة و تّم بطر�قة قد استخالص 

مّما  بصفة متكّررة خاّصة خالل فصل الّصيفواسيب املمّرات و�� توّقف فجئي لعمل املمّر حرارة ح
 .خطر فقدان البيانات عند إعادة �شغيل ا�حواسيب ينجّر عنه اكتظاظ �� املمّرات عالوة ع��

 

من مستعم��  عرض املبلغ املطلوب أّن أغلب شاشات ،ولوحظ ع�� مستوى حاجز مرناق
املستوجبة من ا�حرفاء  تلكلقّباض لطلب �عر�فة أرفع من لبعض او ما يفتح املجال معّطبة وه الطر�ق

 .ا�حرفاء اجانبم��م املرور املستوجبة وخاّصة  الذين يجهلون معاليم

  

                                                           
(1)

 ومكّرر الّصنف وتجه�� تحديد مسبق للّصنف وجهاز استشعار آ�� ل�حضور  حاجز بصري وجهاز استشعار مغازل العر�ةمن  ي��ّكب جهاز تحديد الّصنف 
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وتبّ�ن كذلك أّن تجه��ات تجديد الهواء املوجودة �� غرف استخالص �� حاجز مرناق ليست  
قامت بفصلها عن أنبوب الهواء الّنقي عند ترك�� معّدات  CS�� حالة استعمال نظرا ألّن شركة 

الّنقابة بتمك�ن القّباض  طالبتهذه الوععّية  وإزاء. ولم تقم بإعادة ر�طها 2008استخالص �� سنة 
 .عن الهواء امللّوث داخل غرفة استخالص �عو�ضمن منحة 

  

��ات وامل�ّونات موعوع الّصفقة �اّفة الّتجه CSعالوة ع�� هذه اخالالت، لم توّفر شركة و  
لم  ،ونتيجة لذلك. 2008أفر�ل  9املّدة الّتعاقدّية للّصفقة منذ  ان��اءبالّرغم من  2014سنة  ��ايةإ�� 

 .لّصفقةهذه اتقم شركة تو�س الّطرقات السّيارة بالقبول الوق�ي ل

  

          شهر  �� قامت ،رفع هذه اخالالتب CSشركة  إ�� إلزامعوعا أن �س�� الشركة و  

الصفقة مع نفس صيانة تجه��ات ومعدات استخالص موعوع معها يتعّلق ببإبرام عقد  2010أكتو�ر 
أّن ع�� ينّص  من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة 17الفصل أّن غم من رّ وذلك بال نفس الشركة

انية عشر شهرا بثم الضمان املحّددةمّدة  الصفقة طيلةع�� �اهل صاحب  يانة ت�ون الصّ  أعمال
ظات مع العلم أّنه لم يتّم عرض هذا العقد ع�� رأي تار�خ ان��اء القبول الوق�ي بدون تحّف ل الالحقة

 .ال�جنة العليا للصفقات

  

 2012إ�� غاية د�سم��  2011هذا العقد خالل الف��ة من غّرة جوان  بموجبوتحّملت الشركة  
خطأ تصّرف التصّرف ع�� النحو و�مكن أن �شّ�ل  .رألف دينا 101,431ألف أورو و 181,8قدره  مبلغا

  .1985لسنة  74ع�� مع�ى القانون عدد 

  

عن  ملطالب��ا بتعو�ض CSشركة  عّد بدعوى قضائّية  ،2012ماي  12بتار�خ تقّدمت الّشركة و  
 �ا الّشركةال�ي حّدد� تتمّثل ا�خسائر و  .الل��اما��ا التعاقدّية هاا�خسائر ال�ي �حقت ��ا نتيجة عدم اح��ام

خالل الف��ة ما ب�ن %  25 بنسبة 1تراجع �سبة املرور بالطر�ق السيارة أجّراء  هاأساسا �� تد�ي �شاط
 .أشهر بثمانية 3استغالل الطر�ق السيارة أ انطالقتأخ�� �� الو  2009 د�سم��و  2008جوان  ي شهر 

 .مليون دينار 9,746الشركة حجم هذه ا�خسائر بما قيمته  قدّرتو 

  

تطالب الّشركة عمن هذه الّدعوى بالتعو�ض عن اخالالت الوظيفية ال�ي تمت معاين��ا ولم  
   ع��ا خسائر بلغت تعند �شغيل التجه��ات واملعّدات ال�ي تّم ترك��ها �� إطار الصفقة وال�ي نتج

فقة من عقد الص 24 كما لم تطالب بخطايا التأخ�� ال�ي نّص عل��ا الفصل .أورو 128100د و.م 1,636
 .من املبلغ ا�جم�� للصفقة%  5حدود  ��وانجاز د عن �ل يوم تأخ�� �� .أ 2 وال�ي تبلغ حوا��
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ال  CSمنظومة بيع اش��ا�ات ال�ي تّم توف��ها من قبل شركة من ناحية أخرى، أّن وتبّ�ن  
اقات قد بطلل املصنعة ASK بالّرغم من أّن شركة KO 256�سمح بقراءة البطاقات ال�ي تفوق سع��ا 

هذا الّصنف من  توّقفت عن إنتاج، بأّ��ا CS، بما ف��م شركة 2008�� جو�لية  أبلغت جميع حرفا��ا
 .KO 512من صنف أخرى البطاقات واستبدل��ا ببطاقات 

  

عمن  GEA شركة وّفر��اونت  عن هذه الوععّية عدم إم�انية قراءة بطاقات اش��اك ال�ي  
املتعّلقة بمشروع توف�� وترك�� و�شغيل أنظمة استخالص بالّطر�ق و  2009أكتو�ر  الّصفقة امل��مة ��

ول�ن طلبت . KO 512بطاقة اش��اك ذات سعة  50.000صفاقس والبالغ عددها -السّيارة مساكن
هذا اش�ال بإلغاء ا�حجب املسّلط ع�� هذه  معا�جة CSشركة تو�س الّطرقات السّيارة من شركة 

ال�ي ستمّكن من قراءة البطاقات  املطلو�ة رفضت التدّخل إلنجاز التعديالت CSشركة  فإّن البطاقات 
 .GEAال�ي وفر��ا شركة 

  

وعدم قدرة  2014وأّدت هذه الوععّية إ�� نفاذ مخزون بطاقات اش��اك منذ شهر سبتم��  
قتصر تمنذ ذلك الّتار�خ و  .GEAال�ي وّفر��ا شركة  اخرى  الّشركة ع�� استغالل مخزون البطاقات

 .ع�� إعادة �حن البطاقات القديمة 2014 سنة موّ��الّشركة وإ�� 

 

II- استغالل مداخيل 

 

ومن معاليم بيع معاليم املرور املتأتية من استخالص  تلكتت�ّون مداخيل استغالل من 
 .استغالل محطات ا�خدمات ومنالبطاقات الذكّية 

 

 املداخيل املتأّتية من استخالص معاـيم املرور - أ

 

 .لقباض ��جّل ا�خز�نةامن قبل  ااملصّرح �� ةل اليومييصارئيس املحطة تدو�ن املح يتوّ��
 ال املصّرح ��اخيع�� مقار�ة املدالشركة وتقتصر  .اضبّ و�تّم هذا الّتدو�ن ع�� أساس ما يصّرح به الق

0TP4Fالقباض مع �جّل ا�خز�نةمن قبل 

(1)
P0T  ا يحول دون نفس املصدر وهو م متأتية منأي مقار�ة معطيات

املعطيات امل�جلة و�مقار�ة  .من استخالص معاليم املرورفعال ية التأّكد من �ّحة املداخيل املتأتّ 
وقف الفر�ق الّرقاعي ع�� فوارق ب�ن هذه  ،من قبل القّباض املصرح ��اباملنظومة مع املداخيل 

تجاوزات من قبل  لفوارق او�مكن أن تخفي هذه  .2013-2011د خالل الف��ة .م 5,639لغت املعطيات ب
 .والوقوف ع�� أسبا��ا امل�جلة القبّاض مّما �ستد�� تحليل الفوارق 

                                                           
(1)

 .حصول اليومي للقباض من قبل رئيس املحطة�جل ا�خز�نة امليتم التدو�ن � 
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�حاجز من�ل  2012لشهر ماي  باملنظومة ةامل�ّجلل يخافقدان املعطيات املتعلقة باملد و�ّجل
ق ولم يتمكن الفر� .2012ماي -فيفري  للف��ةمرناق  ا�خاصة بمحطةاملعلومات  إ�� جانب فقدان جميل

والوقوف ع�� بالّنسبة لهذه الف��ات الرقاعي من مقار�ة املدخول النظري مع املدخول املصّرح به 
 . امل�ّجلة الفوارق 

 

ز�ادة ع�� ذلك، بقي استعمال �ام��ات املراقبة ا�خارحّية كآلّية للمراقبة بمختلف ا�حواجز و 
 ي تصدرها مّما يجعل من الصعب�سبب �عط��ا أو لعدم وعوح وعبابية الصور ال�واملحّطات محدودا 

ال  فىي إ�� املمّرات و�الّتا��أحيانا غ�� موّجهة  وأّن هذه ال�ام��ات .ع�� نوع العر�ةمن خاللها  التعّرف
 �� الّتنافر املراقبة لعملّيات حول دون إم�انّية تفّطن مركز تلتقط صور العر�ات وحركة املرور مّما ي

0TP5Fالّصنف

(1)
P0T ��0وحاالت الّت�خTP6F

(2)
P0T  ��ا�حينّية ملرور العر�ات املراقبة إح�ام دون و�حول  القانونّية غ. 

 

 مداخيل مبيعات بطاقات اش��اك - ب

 

 ب�ن من مداخيل الشركة خالل الف��ة امل��اوحة % 16تمّثل مبيعات بطاقات اش��اك حوا�� 

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

 

الشركة ال تقوم بمراقبة هذه  ولوحظ من خالل فحص إجراءات بيع هذه البطاقات أّن 
 تمع �جّال  امن قبل نقاط البيع �عد مقار��� ال املصرح ��يخاالعمليات إذ تقتصر ع�� ��جيل املد

قة ببيع مع املدخول النظري املستخرج من املنظومة اعالمية املتعل ذلكة بمقار�وال تقوم  ا�خز�نة
املنظومة أّن الفضاء املخصص وتبّ�ن بالرجوع إ�� قائمة املدخول النظري املستخرجة من . البطاقات

 ال �ستوعب أرقام معامالتفهو و�التا��  ،أرقام 9ال يّتسع ألك�� من باملنظومة لتدو�ن رقم املعامالت 
والوقوف ع��  ااملصّرح ��خيل اباملد ةالنظر� املداخيلهذه الوععّية دون مقار�ة  وتحول  .املليارب

                ه تّم �حنو�ينت اعمال الرقابية ع�� عينة من بطاقات اش��اك أنّ  .وت��يرهاامل�ّجلة الفوارق 

بطاقة ��  15د و.أ  5,317بقيمة 2013بطاقة �� سنة  18د و.أ 10,143بقيمة  2012بطاقة �� سنة  23
 العملياتهذه  تندرجو�مكن أن  .قابلها مداخيل لفائدة الّشركةدون أن تد .أ 2,380بقيمة  2014سنة 

 .املجّلة ا�جزائّيةمن  96الفصل ال�ي تطالها أح�ام  عمن افعال

 

بقواعد تبادل امللّفات  GEA شركة امتنعت عن مّد  CSمن ناحية أخرى، تبّ�ن أّن شركة و 
وهو ما أّدى إ��  4وأ 3الشمالية وأ 1ألسّيارة و�املعلومات املتعّلقة باالش��ا�ات املستعملة ع�� الطرقات ا

                                                           
(1)

 .املمّر و��ن ما تبّينه الّنظام بجهاز تحديد الّصنف تمّثل الّتنافر �� الّصنف �� اختالف ب�ن ما �جله القابض كصنف العر�ة املوجودة ��ي 
(2)

 .�� اعفاء من دفع معلوم املرور بالّنسبة إ�� عر�ات القّوة العاّمة وا�حماية املدنّية وسّيارات اسعافيتمّثل الّت�خ��  
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 ه الوععّية قبول ذعدم إم�انية تبادل املعطيات ا�خاّصة ببطاقات اش��اك ب�ن املنظومت�ن ونت  عن ه

أجل صلوحّي��ا �� إحدى املنظومت�ن من قبل  انتىىرصيدها أو  نفذلبطاقات ستغالل ا  نظومةم
 .استخالص مجانا بمحطات��ا من املرور منظومة استخالص اخرى وتمك�ن صاح

 

غ�� م��ر ��  �حصول نقصعدم قراءة بطاقته باملمر ا�� أو ل أحد ا�حرفاءو�� صورة �شّ�ي 
إ�� مص�حة املعنية إرسال البطاقة بالشركة تتو�� املص�حة التجار�ة ها، رصيد بطاقته أو عياع

تقوم بإعادة ثّم ع�� حده  �ّل   GEAو  CSمنظوم�يرصد استعماالت البطاقة ع��  تتوّ��استخالص ال�ي 
مص�حة  و�بقى هذا الرصيد �� �ل ا�حاالت غ�� موثوق به نظرا ألّن  .البطاقةرصيد  احتساب

نت عمليات �يّ و . املجراة ع�� البطاقة �حنال اخذ �ع�ن اعتبار آلخر عملياتاستخالص تقتصر ع�� 
 .دينارا 468إ��  أحياناوصلت  هاة لبعضوجود أرصدة سلبي البطاقات، رصيداحتساب 

 

ع��  هتعو�ضب تقوم مص�حة استخالص بطاقته و�� صورة اع��اض ا�حر�ف ع�� رصيد
 . طرفهأساس املبلغ املصّرح به من 

 

 .ع�� مص�حة الشركة تحافظ ال�� �ّل ا�حاالت فإّن الّطر�قة املعتمدة �� الّتعو�ض و

 

 2013-2010خالل الف��ة  ال�ي جرى �عو�ضهااقات البط �افةن أيضا من خالل فحص وتب�ّ 

سبب التعو�ض والرصيد (لبيانات الالزمة إ�� ا رتفتقم��ا بطاقة  250أّن بطاقة  646عددها البالغ و 
 احتساب كما تّم الوقوف ع�� فوارق ب�ن الرصيد الذي تم ع�� أساسه .)وععدهقبل التعو�ض 

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

 اءات ا�خدمات واس��احةضاملداخيل املتأتية من استغالل ف  - ج

 

استغالل فضاءات خدمات طبقا للقانون �غرض إسناد عقد لزمة  12بإبرام  قامت الشركة
واملتعلق بتحو�ر التشريع املتعلق باألمالك العامة للدولة  1986مارس  7املؤّرخ ��  1986لسنة  17عدد 

واتفاقيات لزمة بناء واستغالل وصيانة الطر�ق السيارة ب�ن الشركة والدولة و�االعتماد ع�� كراس 
عقود ال من هذه 5 وتّم إبرام. 1995شروط نموذ�� مصادق عليه من قبل سلطة اشراف منذ سنة 

للمبيعات  امالتع�� رقم املع ��ا عتمد �� تحديد معلوم استغالل�ال�ي  أينظام اتاوات املتغ��ة وفق 
أّما  .�� املغازة واملطعم واملقىى باملحطة امل�ّجلرقم املعامالت كذلك ع�� الوقود والز�وت و مواد من 

اتاوات القاّرة ال�ي �عتمد �� تحديد معلوم استغالل ع�� مبلغ  إبرامها بنظامفقد تّم ) 7(بقية العقود 
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ز�ادة سنو�ة توظيف السنة او�� من استغالل مع  ابتداءا منب�ن الطرف�ن جزا�� يتم اتفاق عليه 
 .قارة

 

 السيارة مطالبةل لشركة تو�س الطرقات من عقد اللزمة الذي يخوّ  5وخالفا للفصل 
 التصار�ح،تغ��ة بالوثائق املحاسبية للتثبت من �حة املتاوات اال�ي �عمل بنظام  اتمستغ�� املحط

ومن . "إكسال"مستغلو املحطات �� ش�ل جداول ��ا �ي يمدها ال باملعطياتالشركة تكتفي  ن أّن تب�ّ 
  .ال يمّكن الشركة من التأّكد من �ّحة ومصداقية هذه املعطيات شأن التصّرف ع�� هذا النحو أن

 

بالنقطة  خدمات الشركة اعتمدت املداخيل ال�ي صرحت ��ا محطة ، أّن ن �� هذا املجالوتب�ّ 
 2012تراجعا �� مداخيلها مقارنة �سنة  2013ال�ي �ّجلت �� سنة  1أبالطر�ق السيارة  72الكيلوم��ية 

وترك�� فضاء لس�ل جلوسا ��  املنجزة باملحّطة وسعةالتّ أشغال رغم د .م 2,4إ�� د .م 2,7وال�ي مّرت من 
 .2013سنة 

 

املتغ��ة نظام اتاوات املحطات ال�ي �عمل حسب ولوحظ ععف معدل معاليم استغالل 
املنضو�ة معاليم استغالل املحطات  مقارنة بمعّدلد .أ 84ماقدره  2013-2011الل الف��ة خ بلغ والذي

 .د خالل نفس الف��ة.أ 243بلغ تحت نظام اتاوات القارة والذي 

 

من عقد اللزمة، ال تحرص الشركة ع�� مراجعة اتاوات املرتبطة بمبيعات  5وخالفا للفصل 
اش��اط مراجعة اتاوات عند قيام أ�حاب ع�� مش الر�ح وتقتصر البن�ين عند �ّل �غي�� �� معدل ها

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

 

                     2014كما تب�ن من خالل الز�ارة امليدانية ال�ي قام ��ا الفر�ق الرقاعي �� أكتو�ر 

بالنقطة  ا�خدماتمحطة  و مستغل قاماللزمة  من عقد 12 خالفا للفصلأّنه و ، 1للطر�ق السيارة أ
 .الشركةبإدخال تحو�رات ع�� املحطة دون ترخيص مسبق من قبل  28الكيلوم��ية 

 

 72 بالنقطة الكيلوم��ية ا�خدماتملستغّ�� محطة  2012جوان  ��رّخصت الشركة كما 

الذي ط عقد الّلزمة كراس شرو وذلك خالفا ل" أكالت سريعة جلوسا" يتمّثل �� تقديم للقيام بنشاط
  .جديداعالن عن طلب عروض �ستوجب ملثل هذا النشاط 

 

باإلعالن عن طلب عروض الستغالل محط�ي  2006من ناحية أخرى، قامت الشركة �� سنة 
قارة وتّم التعاقد مع شركة �جيل بأتاوة . 3أمن الطر�ق السيارة  29ا�خدمات بالنقطة الكيلوم��ية 

من رئاسة ا�جمهور�ة  بمراسلة 2007نوفم��  8وتوّصلت الشركة بتار�خ . حطةد ل�ّل م.أ 122 قدرها



777 

 

 

 

مبلغ اتاوات و��جيل نقص ��  تراجعوانجّر عن هذه الوععية  .تغ��ةاملتاوة ا تأمرها باعتماد صيغة
خطأ تصّرف هذه افعال  �مكن أن �شّ�لو  .2013-2010د خالل الف��ة .أ 913مداخيل الشركة قدره 

 .1985لسنة  74ى القانون عدد ع�� مع�

 

تأخ�� �� ال عندخطايا  من عقد الّلزمة ع�� تطبيق 4.5ول�ن نّص الفصل ع�� صعيد آخر،و 
تحرص ع�� تطبيق لم الشركة فإّن من تار�خ إصدار الفوات��، يوما  30 الذي يتجاوز  سداد اتاوات

 وقد .أشهر 7و 3 ب�ن والذي تراوحت لبعض املحطا �� سداد اتاواترغم التأخ�� امل�جل  هذه ا�خطايا

 .2014-2011خالل الف��ة  د.أ 100حوا��  حرمان الشركة من مداخيل بلغت نت  عن ذلك

 

           مبلغلم يتم فوترة  حيث أّن فوترة معاليم استغالل تتّم �� �عض ا�حاالت بتأخ�� كما تبّ�ن

إّال  156�جيل ال��ج�ن بالنقطة الكيلوم��ية  بالنسبة ملحطة 2012- 2011الف��ة  د �عنوان.أ 237,180
إ�� غاية كذلك  تقم الشركةلم �خصوص نفس املحطة و  .شهرا 12أي بتأخ�� فاق  2013جانفي  21�� 

  2013 جانفي 27إ��  2012جانفي  27 د �عنوان الف��ة من.أ 221,602فوترة مبلغ ب 2014شهر د�سم�� 
           بمبلغ قدره 2014جوان  30 إ�� 2014 جانفي 27الف��ة واملتعّلقة باستغالل  معاليم�فوترة و 

 .شهرا 16 أي بتأخ�� فاق 2015د إّال �� شهر ماي .أ 92,334

 

ل إنجاز املحطات للوقوف ع�� تحرص الشركة ع�� متا�عة تقدم أشغا ال من جهة أخرى،و 
إ�� ��جيل تأخ��  أحيانا وععيةوأّدت هذه ال .ل��ام بمدة اشغال املنصوص عل��ا �عقد اللزمةمدى ا

كما . د.م 1,968شهرا مقارنة باآلجال التعاقدية نت  عنه نقص �� مداخيل الشركة بحوا��  12يصل إ�� 
 .اللزمةأّثر هذا الّتأخ�� ع�� تطبيق الز�ادة السنو�ة ع�� معلوم استغالل املتفق عليه �� عقد 

 

 22ا�خدمات بالنقطة الكيلوم��ية  وتبّ�ن كذلك من خالل دراسة ملّف إسناد فضاءات
بخالص ت�اليف رفع اتر�ة  صاحب املحّطة أّن الشركة لم تطالب بن�رت-تو�س 4بالطر�ق السيارة أ

 وال�ي 2003 حطة املنجزة �� سنةاملوإيصال املاء الصا�ح للشراب والتّيار الكهر�ائي والهاتف العمومي إ�� 
 .فر�ق الرقابةإثر تدّخل  2014أكتو�ر  ��إّال  د.أ 157,375بلغت خطايا التأخ�� ال�ي و د .أ 161,390بلغت 

 

III- اـّصيانة واـّسالمة باـّطرقات اـسّيارة 

 

 صيانة اـّطرقات اـسّيارة - أ

 

بظهور عيوب أو �شّققات ع�� الطبقة العلو�ة  ترتبط عملّيات صيانة الّطر�ق السّيارة
جزاء املتضررة عمن صفقات تقو�ة الطر�ق السيارة ا  صيانةإدراج  وعند ذلك تتوّ�� الشركة للمعّبد،

 .املعنية للشركة اقاليم تقوم ��اصيانة جزئية  عملياتع��  تقتصر  أو
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 عرورة من اتفاقيات لزمة بناء واستغالل وصيانة الطر�ق السيارة ع�� 10و�نّص الفصل 

 ارة امل�لفة بالتجه��صادق عل��ا من طرف الوز ماستشارة مؤسسة مختصة �� مجال املراقبة الفنية 

قصد القيام بمهمة مراقبة ) مركز الدراسات الفنية والّتجارب �� ميدان البناء أو مؤسسة مماثلة(
حالة أساس امللك املستلزم وتوا�عه مع التأكيد ع�� حالة سطح الطر�ق السيارة واملنشآت �سداسّية 

مباشرة خالل الشهر الذي ي��  مل�لفة بالتجه��املتصلة ��ا و�تبليغ ��خة من تقر�ر املراقبة إ�� الوزارة ا
حيث لم تّتخذ أي إجراءات للقيام باملراقبة  الفصل�ذا �الشركة لم تل��م  ن أّن ه تب�ّ ، إّال أنّ "تلك املهمة

أي صفقة الختيار مكتب دراسات للقيام  2012إ�� حدود سنة الفنية للطرقات السيارة ولم ت��م 
 .الطر�ق السيارةباإلشراف الف�ي  الدوري ع�� 

 

لقيام باملراقبة الفنية للمنشآت بالطر�ق با، تّم ت�ليف مكتب دراسات 2012و�� سنة 
 هذا املكتب يقدملم  2014وإ�� ��اية شهر أكتو�ر غ�� أّنه  د.أ 153بمبلغ قدره " 3أ"و" 4أ"و" 1أ"السيارة 

آلة قيس �و  1أ الطر�ق السيارةمثال التطابق ا�خاص ببالشركة  توّصله منتقر�ره ال��ائي نظرا لعدم 
           بة منذحمولة الطر�ق السيارة املوجودة بمركز الدراسات الفنية والتجارب �� ميدان البناء واملعطّ 

 .سنوات 4

 

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

إ�� النقطة  101لوم��ية يمن النقطة الك 1تدهور حالة الطر�ق السيارة أ أشار فيه إ�� 2012ماي  22
وتمتّد إ�� الطبقة القاعدية من  تصل إ�� حّد التخّدد ��ا قاتة �شّق وإ�� وجود عّد  138لوم��ية يالك

0TP7Fا�ح�ىى اسفلتية

(1)
P0T  ��إ��تقادم الطبقة العلو�ة للمعّبد و وتضّمن هذا التقر�ر أّن هذه الوععية ترجع إ 

لم �شهد هذا ا�جزء من الطر�ق السيارة خالل �امل ف��ة استغالله  عدم قيام الشركة بتجديدها حيث
إ�� ا�حالة التقر�ر  ونّبه. سوى أشغال صيانة جزئية وعمليات ترقيع لسجزاء املتضّررة) عشرون سنة(

ة مستعمل��ا و�ستد�� سالم وال�ي من شأ��ا ��ديد 1هذا ا�جزء من الطر�ق السيارة أ ا�خطرة ال�ي عل��ا
 .إلصالحها التدخل العاجل

 

ه تّم إدراج عملية صيانة هذا ا�جزء من الطر�ق السيارة عمن صفقة أنّ إ�� شارة وتجدر ا 
 وفم��ن 13 بتار�خ 139لوم��ية يإ�� النقطة الك 102لوم��ية يالنقطة الكمن  1أ تقو�ة الطر�ق السيارة

 .جازومازال هذا املشروع �� طور ان 2012

 

، 4ع�� مستوى الطر�ق السّيارة أأخرى ع�� عّدة نقائص فنّية  الّدراساتكما وقف مكتب 
عّدة حفر ع�� أطراف الطر�ق وإتالفات طو�لة ب�ن  إ�� جانب باملعّبد متعّددة ظهور �شّققات بي��امن 

                                                           

Grave Bitume
(1)
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�اء املهمة ن�ا غاية�� إو . تكّسر فواصل عّدة جسور إ�� املعّبد ومنطقة الوقوف اعطراري إعافة 
 .لم تتم معا�جة هذه النقائص الرقابية

 

أّنه يتّم  2013 – 2009ن من خالل النظر �� م��انيات الشركة للف��ة ع�� صعيد آخر، تب�ّ و 
 ،و�ذكر من ذلك أن يصبح التدّخل للصيانة عرور�ا وعاجالتأجيل إنجاز مشاريع الصيانة إ�� ح�ن 

من النقطة الكيلوم��ية (ال�ي تضررت  1ر�ق السيارة أتدعيم و��ذيب �عض أجزاء الط إدراج مشروع
ب�لفة تقدير�ة  2008بإقليم هرقلة عمن م��انية استثمار لسنة  )140إ�� النقطة الكيلوم��ية  90

سنوات وقد نت  عن  4أي �عد  2012�� سنة  هذا املشروع إالّ الشروع �� تنفيذ ولم يتم  د.م 4بلغت 
 .د.م 27�� هذا التأخ�� ارتفاع ت�لفته إ

 

ن أّن مص�حة الصيانة ال تمسك �جال ملختلف تدخالت الصيانة ع�� �امل شبكة تب�ّ كما  
املتعلقة بمشاريع عديد الوثائق الطرقات السيارة إعافة إ�� �شتت الوثائق ال�ي بحوز��ا وفقدان 

ر�ر �� او�إعداد تق ةاملنجز بتوثيق عمليات الصيانة  الشركة كما ال تقوم أقاليم .صيانة الطرقات السيارة
ومن شأن هذه . وم�انه و�لفته ومّدة إنجازه )ارتخاء حفر أو ق أو�شّق  (ّب�ن طبيعة التدخلتشأ��ا 

تمّكن الشركة من متا�عة وععية الطرقات السيارة ومن برمجة تدّخالت الّصيانة ��  أن ال الوععية 
 .اّبان

 

 اـسالمة باـطرقات اـسيارة - ب

 

ات السيارة بمقت�ىى اتفاقيات الّلزمة امل��مة مع ا�ح�ومة التو�سية تل��م شركة تو�س الطرق
 .بتوف�� �ل مقّومات الّسالمة وعمان الّراحة ملستعم�� الطر�ق السيارة

 

حول  قات امانزالّ بناء واستغالل وصيانة الطر�ق السيارة ع�� عرورة ترك�� وتنّص لزمة 
قات نتيجة حوادث املرور ن تواتر حصول أعرار لهذه الزالّ ب�ّ ته إّال أنّ . ا�حاشية ال��ابية للطر�ق السيارة

�� �عض ال تقوم الشركة  وقد تبّ�ن أّن  .إعافة إ�� ��جيل تأخ�� ع�� مستوى �عو�ضها أو إصالحها
هذه الوععية وتتسّبب  .ا�حاالت بإصالح الزّالقات بالّرغم من مرور أك�� من شهر�ن ع�� وقوع ا�حادث

�ّجل خالل الف��ة حيث وقوع حوادث �� حيوانات إ�� الّطر�ق السيارة و�الّتا��  �� �سّلل م��ّجل�ن أو 
ل حادثا نتيجة �سلّ  45وقوع ا�حيوانات ع�� املعّبد و �عض جّراء تواجد  احادث 251وقوع  2010-2013
 ل�ن إ�� الطر�ق السيارة من خالل الفتحات املوجودة بزالقات امان و�األسيجة وهو ما نت  عنهم��ّج 

 10269 خالل نفس الف��ة كما �ّجلت مص�حة الصيانة.خسائر جسدية ومادية ملستعم�� الطر�ق 
 .تدّخال لرفع جثث حيوانات من املعّبد
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               النقطة مساكن -تو�س 1ع�� مستوى الطر�ق السيارة أمن ناحية أخرى، وتبّ�ن 
ا�عدام ا�حاشية ال��ابية الوسطى إ�� إعافة  ا�حاّدة أو املرتفعةوجود �عض املنعرجات  18الكيلوم��ية 

يق��ب ف��ا املعّبدان ممّا �سّبب إ��ارا ملستعم�� الطر�ق �� اتجاه�ن خاصة �� غياب  بحيث ��ا
 .للنباتات والغراسات أو �حواجز مرتفعة وال�ي من شأ��ا أّن تقّلص من ا��ار

 

VI- اـتصّرف �� اـّصفقات 

 

ّلقة بتصّرف الّشركة �� صفقا��ا مالحظات تتعّلق بصفقات بناء بّينت اعمال الرقابّية املتع
 . مش��كة تتعّلق بمدى اح��ام الشركة للّنصوص املنّظمة للّصفقات العمومّية وأخرى الطرقات السيارة 

 

 اـطرقات اـسيارة إنجاز صفقات  - أ

 

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

رأس ا�جدير وتبلغ �لف��ا ا�جملية -بوسالم والطر�ق السيارة مدن�ن-زرقاءالالطر�ق السّيارة وادي قا�س و 
 .د.م 1.343

 

بالّرغم من انقضاء  ��جيل تأخ�� هاّم �� انجاز إذ هذه الصفقات تبّ�ن من خالل فحصو 
منذ مارس وأفر�ل  قا�س-اجال التعاقدية ل�اّفة أقساط صفقة إنجاز الطر�ق السيارة صفاقس

يتجاوز لم  و�نفس التار�خ. % 58لم يتجاوز  2014إ�� غاية شهر أوت فإّن معدل تقّدم اشغال  ،2013
بالرغم  % 6رأس جدير -شروع إنجاز الطر�ق السيارة مدن�نملمعدل تقدم اشغال لسقساط ا�خمسة 

 .ة التعاقديةمن املّد  % 34انقضاء من 

 

 هاعطرابا �� �سق تنفيذ بوسالم -الزرقاءوادي  3السيارة أطر�ق مشروع إنجاز الكما �شهد 
 من املدة التعاقدية، �سبة % 67�عد انقضاء معّدل تقّدم اشغال لسقساط الّثالثة، لم يتجاوز حيث 

 .2014إ�� غاية شهر أوت  % 48

 

ر�ق حوزة الط أساسا بتحر�راح��ام اجال التعاقدية  ال�ي حالت دون  اسباب وتتعّلق
 .السيارة وتحو�ل مسار الشب�ات العمومية وإخالل �عض املقاوالت باالل��امات املناطة �عهد��ا
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اعالن عن طلب العروض قبل  تتوّ�� أّن الشركةن تب�ّ لعقار�ة، اففي خصوص اش�االت 
اس أّن بكراس الشروط ع�� أس تحديدها�سو�ة املسائل العقار�ة بالرغم من أّن اجال التعاقدية يتم 
ه تم انطالق و�ذكر �� هذا ا�خصوص أنّ . حوزة املشروع محّررة منذ اليوم اول من انطالق اشغال

استصدار  قبل ان��اء من 2012�� جوان  بوسالم-الزرقاءوادي  3�� إنجاز أشغال الطر�ق السيارة أ
 ،�اإلعافة إ�� ذلكو . 2012نوفم��  لم يتّم إّال �� شهر  الذي أوامر ان��اع ارا�ىي املتعلقة ��ذا املشروع

               و�الّرغم من استصدار أمر ان��اع ارا�ىي املوجودة بحوزة مشروع إنجاز الطر�ق السيارة 

إ�� إجراءات تحر�ر حوزة املشروع  �ستكملالشركة لم  ، فإّن 2010جو�لية  26منذ  قا�س-صفاقس
قطعة من ارض رغم  77ل إ�� التحّوز بما عدده من ذلك أّن الشركة لم تتوصّ  2014غاية شهر أوت 

رأس جدير -مدن�ن 1الطر�ق السيارة أ�� خصوص أشغال بناء و. 2010أّن اشغال انطلقت منذ مارس 
من تحر�ر سوى  2014إ�� موّ�� شهر أوت  ن الشركةلم تتمّك ،2013 جو�ليةال�ي انطلقت أشغالها �� 

ا��م مستحّق  منن املالك� �عض وذلك �سبب عدم تمك�نكيلوم��ا  120كيلوم��ا من مجموع  9,720
 .روع �� انجازقبل الّش  ةاملاليّ 

 

من جهة أخرى، ي��ّتب عن تحو�ل مسار الشب�ات العمومية اعطراب ع�� مستوى تنفيذ و 
عمليات تحو�ل  استكمال�ح�ن التنفيذ مشاريع إنجاز الطرقات السيارة إذ غالبا ما يتم �عليق آجال 

تحّمل ت�اليف إعافية تثقل �اهل شركة تو�س الّطرقات السّيارة وصاحب  و���ّتب عن ذلك .لشب�اتا
 .اشغالالّصفقة نتيجة توّقف 

 

اتفاقية الثنائية ب�ن الوزارة امل�لفة بالتجه�� والشركة الوطنية  ،و�ذكر �� هذا الصدد
مسار الطر�ق  �ع��ضت توزيع املياه ال�ي لتحو�ل شب�ا 2011أفر�ل  23الستغالل وتوزيع املياه بتار�خ 

أّنه  إالّ  .شهرا إلنجاز اشغال 24وال�ي حّددت أجل  د.م 6,76بوسالم بمبلغ قدره -السيارة وادي الزرقاء
تبّ�ن أّن الّشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه �ّلفت شركة مناولة للقيام بأشغال تحو�ل شبكة 

 .را وذلك خالفا لسجل املحدّد باالّتفاقية سالفة الذكرشه 48�� أجل  املذ�ورة املياه

 

أّما �� خصوص إخالل املقاوالت باالل��امات املناطة �عهد��ا فقد تبّ�ن عدم مطابقة املوارد 
عروض املقاوالت امل�لفة بإنجاز تلك املشاريع  بتلك الواردة ��البشر�ة واملعدات املستعملة �� ا�حض��ة 

قا�س الذي تّم ��جيل -اول من مشروع إنجاز الطر�ق السيارة صفاقس القسطو�ذكر �� هذا الشأن 
القسط اول من كذلك و  % 60 بنسبة 2011ا�خ��اء الطو�وغراف �� شهر نوفم��  بخصوصنقص 

0TP8F�� شاحنات التفريغ�شأنه تجاوز النقص  الذيبوسالم -مشروع إنجاز الطر�ق السيارة وادي الزرقاء

(1)
P0T 

املخّلة بال��اما��ا املقاوالت  �� شأنولم تتخذ الشركة أي إجراءات ردعية  .2014 �� شهر ماي % 33
 .الشروط اتق الغرامات املنصوص عل��ا بكراسيتطب�سع إ�� لم  حيث

                                                           
(1)

  camions à benne 
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إنجاز من خالل فحص عّينة من دفاتر ا�حض��ة ا�خاصة بمشاريع  تّب�ن أخرى،من ناحية و 
خالفا لكراس الشروط أّنه  بوسالم-الزرقاءوادي و رأس جدير -مدن�نقا�س و -الطرقات السيارة صفاقس

العناية الالزمة حيث أّن عديد الدفاتر تفتقر إ��  التنصيصات هذهإيالء  لم يتّم  ادار�ة ا�خاصة
 .إمضاء املقاول إ�� بيانات املتعّلقة بقائمة املعدات والعّمال با�حض��ة و ال

 

ومن تحديد مسؤولّية واملقاولة  كةوال تمّكن هذه الوععية من عمان حقوق �ّل من الّشر 
عو�ات أّن الشركة واجهت صو�ذكر �� هذا الّصدد  .بي��ما�ّل م��ما خاصة �� صورة حدوث نزاع 

قا�س حيث لم  -إلعداد ملف التعو�ضات لشر�ات املقاولة امل�لفة بإنجاز الطر�ق السيارة صفاقس
 2012و 2011ن بإنجاز هذا املشروع �� سن�ي تتمكن من تقدير حجم اعرار ا�حاصلة للمقاول�ن امل�ّلف�

و�رجع . 2011اعطرابات اجتماعّية واقتصادّية ال�ي شهد��ا البالد منذ شهر جانفي  وذلك ع�� إثر 
دفاتر ا�حض��ة ا�خاصة ��ذا املشروع للعديد من البيانات املتعلقة خاّصة بالت�جيل  ذلك إ�� افتقار 

 .أو باألحداث ال�ي وقعت با�حض��ة ع�� ذّمة اشغال املوعوعةة اليومي للمعدات والوسائل البشر�

 

من %  40�� الّ�جوء إ�� احتساب التعو�ض بصفة جزافية بنسبة  و�سّببت هذه الوععية
من رقم   %50و�نسبة  2011كتعو�ض �عنوان سنة  2011لسنة شر�ات املقاوالت رقم معامالت 

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

وليس من شأ��ا ملقاوالت با هذه الطر�قة �� احتساب اعرار الفعلية الالحقةعكس �ال و  .د.م 62
 .حقوق الشركة املحافظة ع��

 

 مالحظات مش��كة - ب

 

الغ والب 2013-2009ن من خالل فحص الصفقات ال�ي أبرم��ا الشركة خالل الف��ة تب�ّ 
 .بالنصوص املنظمة للصفقات العمومية الواردةعدم تقّيد الشركة باإلجراءات صفقة  90عددها 

 

 2007جوان  20بتار�خ  28 خالفا ملنشور الوز�ر اول عددو ففي خصوص تحديد ا�حاجيات، 
 املتعّلق بالّصفقات العمومّية الذي ينّص ع�� عرورة أن يقوم املش��ي العمومي بتحديد ا�حاجيات

أثناء التنفيذ  تبّ�ن أّن الشركة تقوماملراد �سديدها ب�ّل دّقة قبل الّشروع �� إجراءات املنافسة، 
وأحيانا �عد انقضاء اجال التعاقدية بإدخال �غي��ات هامة ع�� الكميات املضبوطة بالصفقات 

بما إبرام مالحق  الشأنوتّم �� هذا  .اصلية أو ع�� طبيعة الطلبات أو ح�ى ع�� اثمان وآجال التنفيذ
طلب العروض ذكر من ذلك و� .2013–2009 صفقة خالل الف��ة 90صفقة من مجموع  20 عدده

املتعلق بإنجاز الغطاء املعد�ي بمحطة استخالص بمطار النفيضة الّدو�� والذي اّت�ح عند الشروع �� 
حوا�� غ�� �افية وأّنه ينب�� إعافة  �انتكمية ا�حديد املحددة بالصفقة  أّن  املتعّلقة به إنجاز اشغال
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املبلغ اص�� للصفقة  إ�� % 40للغرض إنجّر عنه إعافة عنه إبرام م�حق  وهو ما انجرّ  ععفها
 .لدنجاز اجال التعاقدية الّتمديد ��و 

 

 2010أوت  19بتار�خ " اللو�د التو��ىي"شركة التأم�ن كما توّلت الشركة إبرام م�حق مع 
عرعه ع�� ال�جنة  دون  )2012-2011-2010(سنوات  أم�ن ع�� املرض ملدة ثالثيتعّلق �عقد الت

 امل��م سابقا ع�� نحو وتضّمن هذا امل�حق �غي�� صيغة عقد التأم�ن ع�� املرض .الداخلية للصفقات
أصبحت الشركة بمقتضاه مطالبة بدفع الرصيد املدين �حساب املعامالت مع شركة التأم�ن خالل 

لصفقة يتعلق إ�� اكما تّمت إعافة ثمن جديد .2012و 2011 وسن�ي 2010من سنة  الف��ة املتبقية
بالرغم من  ،من جملة املصار�ف السنو�ة للعقد لفائدة شركة التأم�ن % 15 �ساوي بت�اليف التصرف 

ة إعافية عباء ماليّ أل ل الشركة تحّم  ،ونت  عن هذا امل�حق .بالصفقة اصلية ذلك لم يكن مدرجاأّن 
القسط  أوقفت دفعالشركة  غ�� أّن . 2011�عنوان سنة  د.أ 175و 2010�عنوان سنة  د.أ 57 قدرها

 . عند تفط��ا لعدم قانونية هذا امل�حق د.أ 277وقدره  2012املتعلق �سنة 

 

ما كذلك إدخال �عديالت ع�� جدول التعو�ضات امل�حق �عقد التأم�ن ع�� املرض ��  وتّم 
 وهو ما �عت�� مّسا بأصل الصفقة اس��جاعادو�ة من قائمة  �عض بالصيدلية وذلك بحذف تعّلقي

 ن أن �شّ�لو�مكاملنافسة والشفافية واملساواة  بقواعدومن شأن إبرام مالحق متكّررة أن يمّس 
 .1985لسنة  74أخطاء تصّرف ع�� مع�ى القانون عدد اعمال املنجزة �� إطار هذه الّصفقة 

 

وهو  سنادخالل فحص إجراءات إبرام الصفقات طول آجال ا ع�� صعيد آخر، تب�ن من و 
" و�ذكر �� هذا الصدد أن املرحلة ادار�ة إلبرام صفقة  .تجاوز لصلوحية العروض أحيانا ما ينت  عنه

وتجاوزت يوما  630استغرقت " رأس ا�جدير-مهمة اشراف الف�ي ع�� إنجاز الطر�ق السيارة مدن�ن
 .يوم 400" رأس ا�جدير-بة الفنية ألشغال إنجاز الطر�ق السيارة مدن�نمهمة املراق" بخصوص صفقة

 

ستالم ال��ائي لصفقة توسعة الطر�ق الشركة بإمضاء محضر ا قامت من ناحية أخرى، و 
 2014أفر�ل  11مسالك بتار�خ  3مسلك معّبد إ��  2من  50إ�� الكيلوم��  00من الكيلوم��  1السيارة أ

 ع�� ترك�� أجهزة استناد �الرغم من تنصيص الصفقةو ه أنّ  ذلكتنفيذ ال ��ت بالرغم من وجود إخالال 

ع�� �غي�� اجهزة التا�عة للممرات القديمة وال�ي و  1باملسلك ا�جديد ع�� ا�جسور بالطر�ق السيارة أ
ومن  .فقط سنة، اقتصر املقاول ع�� ترك�� أجهزة استناد ا�خاصة باملسالك ا�جديدة 20تجاوز عمرها 

بمرور  مع تآ�ل هذه التجه��اتأن يؤثر ع�� صالبة ا�جسور ��ذا ا�جزء من الطر�ق خاصة  أن ذلكش
مستعم��  شّ�ل خطرا ع��� ومن شأن ذلك أن .عنه احت�اك سطح ا�جسر باألساسات ا ينجرّ الزمن مّم 

ال�ي تمسك ال��ا��  اختبار ملراقبة درجة كبسطلب  كما تبّ�ن أّن الشركة لم تتول  .الّطر�ق السّيارة
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ملرور اتحت تأث�� ارتجاج ا�حاصل نتيجة تدر�جيا الر�ائز املعدنية با�جسور علما وأّن ال��ا�� ترت�� 
  .أثناء الس�� لعر�اتاملتواصل ل

 

 2002لسنة  3158من امر عدد  121فقد تب�ن خالفا للفصل  ،و�خصوص ختم الصفقات
يجب أن يتّم �� شأن �ل صفقة ختم ��ائي "أّنه  املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الذي يّنص ع��

أّن الشركة ال  "�� أجل أقصاه �سعون يوما ابتداء من تار�خ القبول ال��ائي للطلبات موعوع الصفقة 
 2014صفقة لم يتّم ختمها إ�� غاية شهر أكتو�ر  163تحرص ع�� ختم صفقا��ا حيث تّم إحصاء 

 . 1999سنة إ�� �عود البعض م��ا 

 

 2014 شهر أكتو�ر ختمها إ�� غاية لم يتّم  ال�ي الصفقاتبّ�ن من خالل فحص عينة من كما ت

ال يتوفر لدى املص�حة املالية عدد من الضمانات املالية  2002لسنة  3158خالفا لسمر عـدد و أّنه 
 .لصفقات لم يتم ختمها ��ائيا

 

V-   ��اـتصّرف اداري واملا 

 

ال�ي تتعّلق بالتصّرف �� املوارد البشر�ة و�الوععية  تّم الوقوف ع�� جملة من املالحظات
 .1للشركة إ�� جانب مالحظات أخرى تتعّلق بإتاوة استغالل الطر�ق السيارة أ املالية

 

 اـتصّرف �� املوارد اـبشرّ�ة - أ

 

وقد توّلت الّشركة إدراج . بأعوا��اع�� اّتفاقّية خاّصة  2002منذ سنة �عتمد الّشركة 
تّمت مناقش��ا وعبطها  2010-2008فاقّية �� إطار املفاوعات اجتماعّية للف��ة تنقيحات صلب اتّ 

ب�ن النقابة اساسّية ألعوان الّشركة وادارة العاّمة دون عرعها ع�� سلطة اشراف إلبداء الّرأي ف��ا 
�� أّن من اتفاقية الذي يؤّكد ع 124الفصل من مجّلة الشغل و  45ودون اح��ام مقتضيات الفصل 

تدخل ح�� التطبيق �عد استيفاء اجراءات القانونّية ا�جاري ��ا العمل إليداعها لدى املحاكم  هاأح�ام
 .املختّصة

 

 108 ومّكن الفصل. تعّلق�ن بالّت�و�نامل 109و 108و�عّلقت هذه التنقيحات أساسا بالفصل�ن 
، بمبادرة منه وععد اّصة مع��ف ��امن متا�عة دروس �� مدارس عمومّية أو خ عون �ّل من اتفاقّية 

درس ملّفه من طرف �جنة الّت�و�ن والّرس�لة، وذلك لتحس�ن معارفه العاّمة وملواكبة التطّور 
ع��  109ونّص الفصل . الّتكنولو�� �� ميادين لها صلة بنشاط الّشركة وطرق تصّرفها اداري واملا��

نه �عد موافقة �جنة الت�و�ن بالشركة وتحّصله ع�� يرّتب العون، الذي تا�ع دراسته بمبادرة م" أن 
شهادة علمية أو ت�و�نية مع��ف ��ا أو ع�� إثر متا�عته ملرحلة ت�و�ن مستمّر نّظم��ا ادارة �عد انتدابه، 
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�� ا�خطة املوالية ل�خطة ال�ي �شغلها عن طر�ق التسمية املباشرة مع املحافظة ع�� اقدمّية �� 
 ."�حاالت تتّم مراعاة حاجيات الّشركةو�� �ّل ا. الّدرجة

 

ارتفاع عدد اعوان  ،نتيجة لتطبيقهماتبّ�ن  هذين الفصل�ن، فقد عدم قانونيةوعالوة ع�� 
الذين بادروا بمواصلة دراس��م دون ا�حصول ع�� موافقة ادارة ودون أن ت�ون الّشهادات ال�ي 

وال�ي  �موععّيا�لتسو�ة  اعوان إ�� �عّدد مطالب ذلكأّدى  وقد .تحّصلوا عل��ا لها صلة بنشاط الّشركة
دون مراعاة حاجّيا��ا وععية  18وقامت الّشركة بتسو�ة  .2013سنة  مطلبا �� 39بلغ عددها 

0TP9Fطلبات الّنقابة ال�ي �عت�� أّن �سو�ة الوععّيات غ�� مرتبطة بالّضرورة بتحديد ا�حاجياتل استجابةو 

(1)
P0T . 

 

ع�� أّنه يتّم �� خصوص املناظرات الداخلّية، ة املؤّسسة من اّتفاقيّ  32�نّص الفصل و 
عن طر�ق مناظرة داخلّية وذلك  �سديدهامن الّشغورات املراد  % 40انتداب عمن �ّل خّطة بنسبة 

من ب�ن اعوان الذين لهم ع�� اقّل خمس سنوات أقدمّية �� ا�خّطة اد�ى مباشرة وال يتّم ارتقاء 
 إذا �ان العون مرّتبا �� ا�خّطة اد�ى من الّسلك اد�ى مباشرة منذ خمس إالّ  آخر من سلك إ�� 

 .سنوات

 

0TP10Fتبّ�ن من خالل فحص ملّفات املناظرات الداخلّيةو 

(2)
P0T قامت أّن الّشركة  2013سنة ل

�� خطط وظيفية �شرط ا�خمس سنوات أقدمّية  دون التقّيدعونا  25بانتدابات غ�� مشروعة لفائدة 
 .سنة أقدمّية 25 �ستوجب �عضها

 

تّم �غي�� ، 2011سنة �� ع�� إثر إدماج أعوان املناولة "وقد أفادت الّشركة �� إجاب��ا أّنه 
�� اسبوع وهو ما أّدى إ�� نقص �� عدد ساعة  40إ�� نظام ساعة  48عدد ساعات العمل من نظام 

خطط ا�ة �غي�� �عض ارتأت إدارة الّشرك ولذلك .بالّنسبة إ�� خّطة سائقحصص العمل خاّصة 
مع العلم أّنه لم يتّم �عو�ض العّمال الذين �غّ��ت  .انتدابات جديدة وتجّنبالّشغورات  لتسديد

فقد تّم استننائّيا اعتماد ) سنوات 5(خططهم ونظرا إ�� أّن جميع العملة ال يتوّفر ف��م شرط اقدمّية 
 ."ى شركة املناولةأقدمّية اعوان املعني�ن بالّشركة طيلة ف��ة عملهم لد

 

املنتفع�ن بمنحة اعوان  قائمةمن اّتفاقّية املؤّسسة  99الفصل  عبط ع�� صعيد آخر،
0TP11Fمن اجر الشهري اسا�ىي%  10اجبار ال�ي �ساوي 

(3)
P0T. آخر�ن من عونا  42 غ�� أّن الشركة مّكنت

                                                           
(1)

 2012جو�لية  13املنعقدة  بتار�خ  2012جوان  28بتار�خ  204/2012�ىى املقرر عدد ل�جنة املتا�عة املحدثة بمقت 2محضر جلسة عدد  
(2)

 املناظرة الداخلية بإقليم ا�جّم  واملناظرة الداخلّية بإقليم تر�ي واملناظرات الداخلّية بإقليم هرقلة 

(3)
املختصة ورئيس مص�حة  �ق ورئيس مص�حة التقنياتمدير استغالل ورسساء اقاليم ورئيس مص�حة استخالص ورئيس مص�حة صيانة الطر  

 ومساعدو استخالص ومساعدو الصيانة ورسساء املحّطات واعوان الفنيون التا�عون ملص�حة التقنيات املختصة واعوان الفنيون التا�عون  اعالمّية
 .�ع�ن ملص�حة الّصيانة باألقاليمملص�حة اعالمية واعوان التا�عون ملراكز استغالل واملراقبة واعوان التا
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هذه  الّشركة �عنوان تلحّم قد تو  .أصبحت �سند كتكملة لسجر ��ذه املنحة ال�يدون موجب انتفاع 
 .د سنوّ�ا.أ 51,6 أعباءا مالّية تبلغ حوا�� املنحة

 

             ما قدره 2011بلغت النفقات املتعّلقة بالساعات اعافّية �� سنة  من ناحية أخرى،و 

وقد تبّ�ن أّن اعوان ينجزون الّساعات . 2013د �� سنة .أ 340و 2012د �� سنة .أ 306د مقابل .أ 198
املباشر  لرئيسع�� املوافقة املسبقة ل �� شأ��ا ودون ا�حصول  أن ت�ون م��مجة مسبقااعافّية دون 

أعوان املناولة الذين تّم إدماجهم  و�تمّتع. �عد انجازبصفة الحقة  اعافّية تتّم �سو�ة الّساعاتكما 
ون إنجازها فعليا ذلك أّ��م �� اسبوع دعونا بثما�ي ساعات إعافّية  638بالّشركة والبالغ عددهم 

ساعات إعافّية غ��  8 مقابلو�الّتا�� فإّن الّشركة تتوّ�� صرف لسسبوع ساعة  40 معنيون بنظام عمل
 .أسبوعيا �ّل عون فائدة منجزة ل

 

وتقوم " ما تقتضيه عرورة العمل" تحت عنوانعونا �ساعات إعافّية جزافّية  16 و�تمّتع
وترتفع ال�لفة ت عمن امل�ّونات القاّرة لسجر الّشهري لهؤالء اعوان الّشركة بإدراج هذه الّساعا

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

 

عون  379لفائدة صرف تذك�� ع�� الّراتب  2014أّن الّشركة توّلت �� شهر جانفي تبّ�ن و 
 2013أكتو�ر  31غّرة مارس إ�� �عنوان ساعات إعافّية تتعّلق بالف��ة املمتّدة من ) قّباض وقّباض أّول (

أعوان  بتمتيعلّنقابة ال�ي طالبت للطلبات الواردة من ا وتّم ذلك استجابةد .أ 123 بمبلغ قدره
عن �ّل �� اليوم دقيقة جزافّية  30 بأجرةساعات عمل �� اليوم  8استخالص، الذين �عملون بنظام 

باملداخيل اليومية ملحطات  التصر�حملّية ع واستندت النقابة �� ذلك ع�� اعتبار أّن  .حّصة عمل
وكذلك ع�� اعتبار أّن �ّل القّباض  .نصف ساعة إعافّية من �ّل قابض قرابة ستغرق � استخالص

 .يضطرون إ�� انتظار آخر عملية تصر�ح المتطاء ا�حافلة املخّصصة من قبل الشركة لنقلهم

 

املخّصص الوقت القانو�ي فعال اوزون يتجوأّ��م اعوان من مدى مشروعّية طلبات وللتأّكد 
ومص�حة مص�حة الّتدقيق والتفّقد  يرئي�ى 2013�ّلفت ادارة العاّمة �� شهر أكتو�ر  ،للعمل

ياستخالص  تبّ�ن من و الذي يقّضيه القّباض داخل غرفة استخالص الفع�� حول الوقت  بالتق�ىّ
 8حصص العمل �ستغرق �� أق�ىى ا�حاالت  من%  57 وقف النقابة فإّن وخالفا ملابحاث أّنه  خالل

أّن و  ساعات 8املداخيل اليومية دون تجاوز مدة اإلعالن عن بمن القّباض يقومون  % 75ساعات وأّن 
 .يتجاوزون الوقت املخّصص ملراكزهم م��مفقط %  25
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وان ما إسناد اعب يتعّلقتوّصلت الّشركة إ�� اّتفاق مع الّنقابة  واعتبارا لنتائ  هذا البحث
0TP12Fدقيقة إعافّية 15�عادل 

(1)
P0T ، ال يتجاوزون فعليا الساعات املعني�ن وذلك بالّرغم من أّن جّل اعوان

 .القانونية املخّصصة لعملهم

 

 بالتكفلالشركة تقوم  إجراءات تنفيذ عقد التأم�ن ع�� املرض أّن  تنّص  وع�� صعيد آخر،

من  املدفوعة املبالغ� أن تتوّ�� الحقا اس��جاع ع�مصار�ف العالج وشراء ادو�ة عوعا عن أعوا��ا ب
املبالغ ال�ي  أّن الشركة لم تقم باقتطاع �افة إالّ . من أجور اعوان املنتفع�ن ��ا هاخصمو شركة التأم�ن 

ونت  عن هذا . 2013-2010اس��جاعها من أجور اعوان �عنوان الّتأم�ن ا�جما�� خالل الف��ة  لم يتّم 
 .د.أ 288 بما يناهز قدرت دون موجبمالّية بأعباء  ل الشركةإثقال �اه اخالل

 

 واـّتوظيفات املاـّية ـلّشركة اـوضعية املاـّية - ب

 

نتائ  صافية بلغت ع��  2013و 2012و 2011و 2010�ّجلت الشركة خالل الّسنوات 
 . )د.م 3,756 (و) د.م 4,050-(و ) د.م 4,134-(و )د.م 010,90-( التوا��

 

الز�ادة �� معاليم املرور املتفق عل��ا منذ تطبيق  الّتأخ�� ��امل�ّجلة إ�� السلبية  عود النتائ �و 
جانب إ��  اس��ال�ات وت�لفة القروض اجنبية ارتفاع قيمةوإ��  2014د�سم��  �� شهر إ 2005سنة 

 .2011�� سنة  إدماج أعوان املناولة ع�� إثر اعوان خاصة  ت�اليف تأج�� ارتفاع 

 

أساسا  ال�ي تحّصلت عل��امبالغ لل التوظيفات املالية لضمان تواز��ا املا�� ع��لشركة �عتمد او 
لتمو�ل مشاريع بناء املخصصة القروض ا�خارجية من و  مالهاال��فيع �� رأس  ��من مساهمة الدولة 

تحس�ن �� هذه التوظيفات �� تقليص ال�جز املا�� للشركة و وساهمت إيرادات. الّطرقات السّيارة
 .نتائجها الصافية

 

ما إ�� ع�� التوا��  2013و 2012و 2011و 2010خالل السنوات  املبالغ املوّظفة وارتفعت 
ع��  هذه املبالغ و�لغت ايرادات املتأتية من توظيف. د.م 540د و.م 610د و.م 515د و.م 645 قيمته

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

 ال�ي برمج��ا الشركةاملشاريع املستقبلية  الّرجوع إ�� خارطة الطرقات السيارة أّن بتبّ�ن و 
ا�حدود ا�جزائر�ة وال�ي يبلغ طولها و مدينة بوسالم  الرابطة ب�ن 3الطر�ق السيارة أ إنجاز  تتمثل ��

         وا�� ال�ي س��بط الوسط الغرعي با�جنوب الغرعي وطولها ح 2كيلوم��ا والّطر�ق السيارة أ 50 حوا��

                                                           

 (Heure début de poste-Dernière reddition +15 minutes) – 8heures
(1)
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وتتطّلب ال�لفة املرتفعة لهذه املشاريع قيام الشركة بالبحث عن مصادر تمو�ل مالئمة من  .كم 400
 .وععّية مالّية سليمة ومتوازنةاملحافظة ع�� شأ��ا 

 

إجراءات وا�حة ��  تتبعدون أن  2009شرعت الشركة �� توظيف أموالها منذ سنة قد و 
أّن الشركة تقوم  2012-2009خالل الف��ة  تّمتص التوظيفات ال�ي وتب�ن من خالل فح.هذا املجال

ع��  كما تقتصر الشركة �� الغرض .مقرها الرئي�ىيوليس ��  هافروع��  لدى البنوك بتوظيف املبالغ
�عض  أّنه ال يتّم التنصيص ��ن كما تب�ّ . أحياناالبنوك  �شمل �ّل ودون أن استشارة نفس الفروع 

ثابتة أو (تحديد نوعية الفائدة  أو ع��) هعدمأو  مع إم�انية الشراء(ية التوظيفات استشارات ع�� نوع
قبول  2010د�سم��  16بتار�خ  04/2010 استشارة عدد بخصوصالشركة تولت  ن أّن تب�ّ و  ).متغ��ة

مقارنة العروض أو اختيار أحسن �سبة ودون توعيح د دون .م 330لتوظيف  املقدمة جميع العروض
 .لتوظيفطر�قة ا

 

ع بأع�� �سبة توظيف مقارنة ببقية البنوك تمتّ لبنك امان " فرع اوملبياد"ن أيضا أّن وتب�ّ 
              ��%  34و 2010سنة ��  % 19 يهحيث بلغت �سبة التوظيفات لد 2012-2010خالل الف��ة 

ة من خالل استشارة ولوحظ �� �عض ا�حاالت أهمية املبالغ املوظف .2012سنة  ��%  45و 2011سنة 
نفس  خاللالفرع  هذاالتوظيفات لدى  كما تجاوز جملةد .م 50 فاقت أحياناهذا الفرع واحدة لدى 

 .د.م 100السنة 
 

�� مجال ع�� من�جية استشارة  2013ماي  21بتار�خ  الشركة وصادق مجلس إدارة
شهرا  24 تتجاوز توظيف ال ة تتضّمن با�خصوص مدالختيار أحسن العروض البنكية املالية  التوظيفات

تجزئة املبالغ  إم�انية الشراء �� �ل وقت ودون خطايا و�اعتماد �سبة الفائدة الثابتة باإلعافة إ��مع 
�ّل اقساط �� البنوك  �افة يتّم �شر�كد بحيث .م 50 �ّل واحد م��اإ�� أقساط ال يتجاوز املوظفة 
يتجاوز ال أن  وع��د �� �ّل استشارة .م 50 بنكال نفسى لدأن ال يتجاوز املبلغ املوظف  ع�� املق��حة
 .د سنو�ا.م 100  البنك �ّل التوظيفات لدى  مجموع

 

لبنك امان " اوملبياد"�سبة التوظيفات لدى فرع  عتراجن�جّية امل هذهونت  عن تطبيق 
 .2013سنة ��  % 22إ��  2012سنة  �� % 45من  2012-2011مقارنة بالف��ة 

 

فإّن الشركة لم تل��م باح��امها حيث  ،ع�� هذه املن�جية صادقة مجلس ادارةمغم ر و�
مجمل  2013ت �� سنة تجاوز  كماعوعا عن املقّر اجتما�� البنكية واصلت استشارة الفروع 

الشركة اعتمدت كما  .د.م 100سقف  )ATBالبنك العرعي لتو�س (إحدى البنوك التوظيفات لدى 
د .م 210التوظيفات ف��ا  بلغ جملة بالنسبة ألرعع استشارات" إم�انية الشراء دون ب"ة توظيفات نوعيّ 

 .بما من شأنه التأث�� ع�� السيولة بالشركةوهو ما يحول دون إم�انية �حب اموال عند ا�حاجة 
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                    املؤرخ �� 2002لسنة  2197من امر عدد  12وخالفا للفصل  وع�� صعيد آخر،

واملتعلق بكيفية ممارسة اشراف ع�� املنشآت العمومية وصيغ املصادقة ع�� أعمال  2002 أكتو�ر 7
التصرف ف��ا وتمثيل املساهم�ن العمومي�ن �� هيئات تصرفها و�سي��ها وتحديد ال��امات املوعوعة 

نقاط ال كإحدىإدراج برام   توظيف الفوائض املالية وشروطها  ينّص ع�� عرورةع�� �اهلها والذي 
، ال تقوم الشركة بإعداد برنام  سنوي للتوظيفات يأخذ عمن جدول أعمال مجلس ادارةالقارة 

 .فةدر املبالغ املوظّ ا�ع�ن اعتبار الوععية املرتقبة ل�خز�نة صرفا وإيرادا و�وّ�ح مص

 

  1استغالل اـطر�ق اـسيارة أ أتاوة - ج

 

 1د استغالل وصيانة الطر�ق السيارة أأبرمت الشركة اتفاقية لزمة مع الدولة التو�سية قص 
             املؤرخ �� 1995لسنة  720سنة مصادق عل��ا باألمر عدد  29مساكن ع�� مدى  -حمام انف

وتنتفع الشركة بموجب هذه اتفاقية بمعاليم استخالص وفقا للتشريع ا�جاري به . 1995أفر�ل  17
 قّدمتو  .امل�ّجل ة أتاوة استغالل مرتبطة برقم املعامالتللّدول الشركة تدفعذلك قابل و�� م. العمل

من البنك اوروعي لالستثمار لفائد��ا اتفاقية القرض املسند �� إطار ، 2002الشركة �� سنة 
ن ا يؤّم ا مرجعيّ نموذجا ماليّ أصفاقس،  -الطر�ق السيارة مساكنإنجاز كمساهمة �� تمو�ل مشروع 

من دفع معلوم استغالل الطر�ق ها �ليا ءإعفاو�تضّمن  2015-2002ة ة خالل الف�� توازنا��ا املاليّ 
إ�� جانب تحي�ن تدرج اقساط املعتمدة  2011مساكن بداية من سنة  -ام انفحّم  "1أ"السيارة 

 .2010-2002�حساب املعلوم وذلك خالل الف��ة 

 

 لمصادقة عليهاستصدار أمر ل �� تطبيق هذا انموذج دون  2011وشرعت الشركة منذ سنة 

تخّلدت بذمة الشركة ديون  كما.د.م 27,426ا نت  عنه نقص �� احتساب معلوم استغالل بلغ مّم 
 .د.م 14,637 بلغتد يقابلها خطايا تأخ�� .م 25,321قدرها  2010-2005�عنوان الف��ة 

 

ّمام ح 1ة بالطر�ق السيارة أزمة ا�خاصّ من اتفاقية اللّ  9وخالفا للفصل  من ناحية أخرى،و 
 املرورمن مداخيل معلوم  % 3ال�ي �ساوي إ�� الدولة و الكفالة البنكية  تقديم مساكن لم يتّم  -انف

 .د.م 5,510  وقدرها
 

* 

 

  *   * 

 

الوقوف ع�� الّصعو�ات ال�ي تمّر  منلشركة تو�س الّطرقات السّيارة  مّكنت اعمال الرقابية
ت السّيارة والّرقابة ع�� املداخيل وصيانة الطرقات السيارة نظام استغالل الّطرقا �� مجال��ا الّشركة 

 .والتصرف �� الصفقات والتصرف �� املوارد البشرّ�ة والّتوازنات املالّية
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تمّكن هذه مش��كة الدائرة تدعو سلطة اشراف والّشركة إ�� وعع خطة عمل  ّن لذا فإ
وعع اس��اتيجية انتظار  وذلك ��املالية اخ��ة من تجاوز هذه الوععية واملحافظة ع�� توازنا��ا 

 . والشروع �� تنفيذها �� أقرب اجال مستقبلية �� مختلف مجاالت �شاط الشركة

 

ا�خسائر املالية ال�ي تحمل��ا الشركة نتيجة ترك�� نظام استغالل الّطرقات  ارتفاعو�الّنظر إ�� 
زمة الستخالص جميع مستحّقا��ا لدى صاحب السّيارة، فإّ��ا مدعّوة إ�� اّتخاذ �ّل اجراءات الالّ 

 .الصفقة

 

إرساء نظام مراقبة فّعال ع�� املداخيل املتأتية من استخالص  مدعوة إ��كما أّن الّشركة 
املدخول املستخرج من املنظومة مع املدخول  ع�� مقار�ة باالعتمادمعاليم املرور و�حن البطاقات 

 .هااملصّرح به والوقوف ع�� الفوارق وت��ير 

 

وملز�د تطو�ر موارد الّشركة، تؤّكد الدائرة ع�� عرورة ا�حرص ع�� تطبيق ومتا�عة بنود 
خاّصة بالنسبة إ�� الفضاءات ال�ي �عمل حسب نظام  ا�خدمات عقود لزمات استغالل فضاءات

 .اتاوات املتغّ��ة

 

إيالء  وحرصا ع�� عمان سالمة مستعم�� الطرقات السيارة، تدعو الّدائرة إ�� عرورة
عمليات صيانة الطرقات السيارة اهمية الّالزمة وإ�� مز�د تدعيم التدّخالت الوقائّية �حماية حوزة 

�عو�ض زّالقات امان مباشرة إثر تضّررها مّما �سمح با�حفاظ ع��  م��اخاّصة و الّطر�ق السيارة 
 .سالمة املرور بالطرقات السيارة وفق املعاي�� املعتمدة

 

الّطرقات السّيارة ومعا�جة  إنجاز ّدائرة بضرورة التحّكم �� آجال تنفيذ صفقات كما تو�ىي ال
استغالل الّطرقات  التأخ�� ��دون اح��ام اجال التعاقدّية و�التا��  من شأ��ا ا�حيلولةالّصعو�ات ال�ي 

مان طرقات ذات جودة عالية وحر ب املرورمن  مستعم�� الطر�قحرمان  ذلك ي��ّتب عن وماالسّيارة 
 .الّشركة من تحصيل مداخيل استغاللها

 

العمل �� مجال التصّرف �� املوارد  اومن شأن ال��ام بالّنصوص القانونّية ا�جاري ��
خاّصة �� ما يتعّلق باالنتدابات والّت�و�ن وإسناد املنح والّساعات ٌاعافّية أن يجّنب الّشركة و البشرّ�ة 

 .�ا�� �� غ�ى ع� أعباء مالّية إعافّية
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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

 



797 

 

 

 

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
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  اـتو�سّية ـلبالد اـعقارّ�ة اـوطنّية اـّشركة 

 

 عدد القانون  بمقت�ىى  الّشركة، ي�� فيما التو�سية، للبالد العقار�ة الوطنية الشركة أحدثت

 قطاع �� الفاعلة العمومية الهيا�ل أهّم  أحد الشركة و�عت��  .1957 سبتم�� 10 �� املؤرخ 1957 لسنة  19

 كمنشأة 2004 سبتم�� 27 �� املؤّرخ 2004 لسنة 2265 عدد امر بمقت�ىى تصنيفها وتّم  .السكن

 .عمومّية

 

 وتتدّخل.الّتجارّ�ة املجّلة أح�ام وإ�� بالّتجه�� امل�ّلفة الوزارة إشراف إ�� الشركة وتخضع

 الواليات مستوى  ع�� فروعها تتدّخل ح�ن �� وزغوان نابل واليات و�� الك��ى  تو�س إقليم �� الشركة

  .للبالد اخرى 

 

 ا�خاصة العقار�ة العمليات من مجموعة بإدارة  تقوم فىي الشركة إ�� املو�ولة املهام إ�� وإعافة

 العقارات من وجملة أجانب ملك ع�� �� ال�ي العقارات من مجموعة �� اساس ذلك ع�� وتتصرف

   .الفر�سية التو�سية اتفاقيات بمقت�ىى للدولة بامللكية الراجعة

 

الف��ة  وارتفع رقم معامال��ا خالل .د.م 5,61ما يناهز  2013مال الّشركة �� سنة  رأس و�لغ
                              وارتفعت أعباء اعوان �� الف��ة نفسها إ��. د.م 191,996إ��  2013إ�� سنة  2009من سنة 

                   بحوا�� قّدرت إيجابية نتائ  التوا�� ع�� 2010و 2009 سن�ي خالل الّشركة وحّققت .د.م 44,497 

                           تباعا بلغت 2013و 2012و 2011 سنوات خالل خسائر �ّجلت ح�ن �� د.م 10,121و د.م 1,735 

  .د.م 0,438و د.م 2,498و د.م 4,659 

 

 إنجاز املحاسبات دائرة توّلت إل��ا، املو�ولة املهامّ  تحقيق �� الشركة توّفق مدى ع�� وللوقوف

 وإنجاز العقاري  الّرصيد �� التصّرف حول  وتمحورت 2013-2009 الف��ة أساسا غّطت رقابية مهّمة

  .فيه تنشط الذي العام و�اإلطار اجانب وأمالك الّدولة أمالك �� والتصّرف املحّالت و�سو�ق املشاريع
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 املالحظات أبرز 

 

 وإنجازها املشاريع برمجة -

 

وتبّ�ن  % 47�سبة  2011-2007تطابق مخّطط الشركة مع مخطط التنمية للف��ة  لم يتعّد 
كما لم تحّدد الشركة معاي�� للتمي�� ب�ن مختلف . فحسب % 57ععف �سبة إنجازه ال�ي لم تتعّد 

 .مشاريعها املصّنفة إ�� اجتما�� واجتما�� متطور واقتصادي واقتصادي متطور و نصف رفيع ورفيع

 

الشركة أحيانا شروطا جديدة عند فرز العروض لم يتضم��ا كراس الشروط  واعتمدت
وذلك إ��  إعافة إ�� تجاوز رأي ال�جان املختصة أحيانا وإسنادها �عض الصفقات إ�� مقاوالت أخرى 

  .الفعليةاجال جانب ��جيل فوارق كب��ة ب�ن آجال انجاز الّتعاقدّية و

 

 لعديد بالنسبة لسشغال الوق�ي استالم وتار�خ اشغال ءان��ا تار�خ ب�ن اجال طول  ولوحظ

 .ا�حاالت عديد �� للّصفقات ال��ائي استالم آلجال الّشركة اح��ام وعدم الصفقات

 

 ودراس��ا و�رمج��ا املشاريع لتخطيط الالزمة العناية إيالء ا�خصوص ��ذا الشركة ع�� و�تعّ�ن

 بالصفقات املتعّلقة الّ��اتيب اح��ام وعرورة وال�لفة اجال ع�� وللضغط ل�جودة عمانا وتنفيذها

 .العمومية

 

 اـرصيد اـعقاري  -

 

من ارا�ىي لفائدة  % 11من الرصيد العقاري صبغة فالحّية ولم يتّم ترسيم  % 22يكت�ىي 
  .الشركة وهو ما يحول دون استغالل هذه العقارات

 

 �عض ع�� استيالء حّد  إ�� وصلت ان��ا�ات من جملة إ�� للّشركة العقاري  الّرصيد و�عّرض

 .الغ�� قبل من ارا�ىي

 

 البيع عملّيات وتّمت  .للبناء الصا�حة ارا�ىي ندرة رغم مقّسمة أراض �� بالبيع الّشركة وفّوتت

 .باملراكنة وهو ما مّكن �عض املنتفع�ن من القيام �عملّيات مضار�ة اأحيان
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 املحّالت �سو�ق -

 

 تتوافق مساكن توف�� يضمن بما وموعوعّية وا�حة أثمان سياسة الّشركة لدى يتوّفر ال

 .للمواطن�ن الّشرائّية والقدرة

 

وال �عتمد الّشركة إجراءات تضمن الشفافية �� اختيار ا�حرفاء وال �شهر البيع بالّنسبة إ�� 
البيع حاالت محاباة لبعض  �عض املشاريع وال تتقّيد بأّية معاي�� عند اختيار ا�حرفاء إذ �ّجلت عمليات

  .ومّكنت الّشركة عددا من ا�حرفاء  من أك�� من مسكن. ا�خاص ع�� حساب أ�خاص آخر�ن

 

 ع�� وا�حرص وموعوعّية وا�حة أثمان سياسة عبط الشركة ع�� يتعّ�ن الوععية، هذه وإزاء

 ا�حرفاء اختيار عملّية �� وشفافة وا�حة إجراءات واعتماد الّ��ائّية وال�لفة املصار�ف ع�� الضغط

 .البيع أثمان استخالص وطرق 

 

  أمالك اجانب - 

 

 الّتو�سّية الّدولة ب�ن اّتفاقّية إطار �� املقتناة املحّالت �� التفو�ت �سق �� ععف �ّجل

 .السنة تجاوز  بتأخ�� التفو�ت مقّررات تنفيذ تّم �و   .والفر�سّية

 

 الشركة ب�ن اطار�ة باالتفاقيات املعتمدة التفو�ت ثمن  احتساب طر�قة تحي�ن يتّم  ولم

 مضار�ة حاالت وجود ذلك عن وانجّر  البيوعات قيمة انخفاض إ�� أّدى مّما سنة 20 من أك�� منذ والدولة

 .الثمن بضعف التفو�ت إعادة إ�� وصلت العقارات ��ذه

 

يتّم تحو�ل الثمن إ�� د دون أن .أ 154وقامت الشركة بإبرام عقود بيع  بقيمة جملية قدرها 
  .حسابات الدولة

 

لم تحّول الشركة مستحقات املالك�ن لفائد��م ومن عم��م الدولة واملقدرة بحوا��            
  .د.م 5,887

 

 املحالت �امل ع�� الكراء معّينات من % 10ولم تطّبق الشركة الز�ادة السنو�ة املقدرة بنسبة 

 .تجار�ةال اداء ع�� القيمة املضافة ع�� معّينات كراء املحالتولم توّظف  امليي استعمال ذات
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ملّفا تتعّلق بحرفاء  2129ملفا من ب�ن  172ولم يتعّد عدد امللّفات املحالة ع�� القضاء 
  .وهو ما �عكس ععف متا�عة الّشركة ملستحقا��ا 2013-2009متخّلدة بذم��م ديون خالل الف��ة 

 

 دور�ا القيام �� بمهّم��ما العقار�ة والشؤون الدولة أمالك وزارة مع بالتنسيق الشركة تقم ولم

 .الالزمة العقار�ة وابحاث و�املعاينات اجانب أمالك بإحصاء

 

 ما وهو السقوط إ�� الشركة تصرف �� عقارا 313 تدا�� الصيانة أعمال ععفإ��  نظراو 

 .عاجلة بصفة إخالءها �ستوجب

 

 الرصيد لضبط العقار�ة والشؤون الدولة أمالك وزارة مع التنسيق إح�ام الشركة ع�� و�تعّ�ن

 ماديا وحمايته صيانته بإح�ام الكفيلة اجراءات واتخاذ اجانب وأمالك الدولة بأمالك املتعلق العقاري 

 الشركة ب�ن امل��مة اطار�ة اتفاقيات و�عديل املحالت �� التفو�ت �سق استحثاثكما ينبغ�ي  .وقانونيا

 هذه باستغالل املتعلقة املستحقات الستخالص الالزمة التداب�� واتخاذ التفو�ت أثمان �� للّ��فيع والدولة

 .ابان �� اجانب واملالك�ن الدولة مستحقات خالص ع�� وا�حرص العقارات
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I- اـعقاري  اـّرصيد 

 

 .هك374  حوا�� 2013 سنة ��اية �� التو�سية، للبالد العقار�ة للّشركة العقاري  الّرصيد يم�ح

0TP0Fالشرائية قيمته وتقدر

(1)
P0T  العقاري  الّرصيد �� الّشركة تصّرف �� الّنظر خالل من وتبّ�ن  .د.م 40 يناهز بما 

 .فيه والّتفو�ت وحفظه باستعماله �عّلقت ال�ي اخالالت �عض وجود لد��ا، املتوّفر

 

 اـعقاري  اـّرصيد إستعمال  -أ

 

 إح�ام دون  تحول  ال�ي العوائق �عض ع�� الوقوف من ارا�ىي من الّشركة مخزون فحص مّكن

 .القانونّية الّشروط استيفاء لعدم أو ارض لصبغة نظرا وذلك املخزون لهذا الّشركة استغالل

 

 طبقا ف��ا البناء يمنع حيث فالحية صبغة لها الشركة أرا�ىي من   22 %حوا�� أّن  تبّ�ن فقد

 تّم  كما الفالحية ارا�ىي بحماية واملتعلق 1983 نوفم�� 11 �� املؤرخ 1983 لسنة 87 عدد للقانون 

0TP1Fةالالّحق بالّنصوص تنقيحه

(2)
P0T .وععّيا��ا وتحي�ن عقارا��ا متا�عة ع�� تحرص لم الّشركة أّن  اّت�ح كما 

 غرار ع�� عقاري  تدّخل كمنطقة الفالحّية العقارّ�ة الو�الة تدّخل شملها العقارات �عض أّن  تبّ�ن حيث

 كعقارات الّشركة لدى املصّنفة العقارات من   29 %أّن  تبّ�ن كما. الّليل و�وادي بمنو�ة �ائن�ن عقار�ن

 رعع حوا�� استغالل من الّشركة تحرم أن الوععّية، هذه شأن ومن  .فالحّية صبغة تكت�ىي ال فالحّية

  .اعل�� واملحافظة �حماي��ا إعافية مصار�ف ت�ّلفها وأن مخزو��ا،
  

 الّشركة مخزون من جزء تخصيص تّم  ارا�ىي، بصبغة املتعّلقة الّصعو�ات إ�� و�اإلعافة

 إالّ   .هك 65 حوا�� مساحته بلغت العمرانية ال��يئة ألمثلة طبقا ا�خضراء واملناطق العمومية للتجه��ات

 اجزاء إحالة ع�� الّشركة تحرص ال والّتعم��، ال��ابية ال��يئة مجّلة من 67 الفصل ألح�ام وخالفا أّنه

 ملصار�ف الّشركة تحّمل الوععّية هذه عن وانجّر  املعنّية ا�جهات إ�� ا�جماعّية للّتجه��ات املخّصصة

 غرار ع�� م��ا، عدد ع�� ا�خاص �عض استيالء إ�� إعافة العقارات هذه من البعض وصيانة حماية

Pم 275 يم�ح الذي العقار

2
P  2001 سنة منذ عليه استيالء تّم  والذي الّدندان ا�جم بن�ج وال�ائن. 

 

 أمالك وزارة غرار ع�� املعنّية والّسلط جهة من الّشركة الّدائرة تدعو الوععّية، هذه وأمام

 من الّشركة وتمك�ن العمومّية للّتجه��ات املخّصصة القطع إحالة من يمّكن تصّور  وعع إ�� الّدولة،

 .العنوان ��ذا مستحّقا��ا ع�� ا�حصول 

                                                           
(1) 
 .2012 لسنة املالية القوائم حسب الشرائية القيمة 

 

 .الفال�� باالستعمال مباشرة مرتبطة لنشاطات أو فالحية ألغراض إالّ  الفالحية ارا�ىي استعمال يمكن ال أّنه ع�� القانون  هذا ينّص  (2)
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0TP2Fارا�ىي عدد أّن  نتب�ّ  آخر، صعيد وع��

(1)
P0TP

  
P��حدود �� جملية بمساحة قطعة 13 يبلغ املرسمة غ 

 بتلك الشركة تحّوز  دون  يحول  ما وهو هك 332 جملية بمساحة مرسمة قطعة 68 مقابل هك  42

 .ملكية شهادات ع�� توفرها لعدم نظرا انجاز �� والّشروع البناء رخص ع�� حصولها ودون  العقارات

 

 ان��ا�ات من جملة إ�� للّشركة العقاري  الّرصيد �عّرض فقد املادية، با�حماية يتعلق ما و��

 ��ا تحّوز  ال�ي آر 98و هك 69 واملا�حة باملحمدية طنيش أرض غرار ع�� الغ�� قبل من استيالء إ�� وحّ�ى

  1980. سنة �� اقتنا��ا منذ ا�خاص أحد

 

 و�سو�ة العقارات ترسيم ع�� ا�حرص إ�� الّشركة مصا�ح الّدائرة تدعو الوععّية، هذه وأمام

 .القانونّية وععّي��ا

 

 املقاسم �� اـتصّرف  -ب

 

 مشاريع �� استغاللها �غاية و��يئ��ا ملكها ع�� �� ال�ي لسرا�ىي تقسيمات إنجاز الّشركة تتوّ��

 بندرة تتذّرع فتئت ما أّ��ا رغم مقّسمة أراض بيع إ�� عمدت الّشركة أّن  إالّ  .أساسا سكنّية وحدات إحداث

 التوقعات من %  27 ارا�ىي باقتناء املتعلقة ال��ام  تحقيق �سبة تتجاوز  ولم  .للبناء الّصا�حة ارا�ىي

  .2011-2007 للف��ة ال��ام  عقود �� املضمنة

 

   إ�� 2005 سنة من الف��ة خالل د.م 9,593 بقيمة املقاسم من عدد ببيع الّشركة قيام تبّ�ن كما

 واملرازقة 2 املن�ه وحدائق 1 املن�ه حدائق غرار ع�� عل��ا كب��ا إقباال �شهد مواقع �� 2013 سنة     

 تأث�� تقييم ودون  ادارة مجلس رأي ع�� املوعوع عرض دون  وذلك ومقر�ن والزهراء ومنو�ة با�حمامات

 .مراكنة تّمت قد املذ�ورة البيع عملّيات �ّل  وأّن  علما املالّية، توازنا��ا وع�� الّشركة �شاط ع�� القرار

 

 من تمكي��م خالل من سواء ا�حرفاء �عض بمحاباة ارا�ىي هذه بيع اّ�سم أخرى، ناحية ومن

 القيمة ع�� اداء يتضّمن املطّبق املرّعع امل�� ثمن اعتبار خالل من أو الّثمن دفع �� التقسيط مع اقتناء

 كما  .البيع أثمان إ�� املضافة القيمة ع�� اداء ز�ادة ا�حرفاء من آخر لعدد بالّنسبة يتّم  ح�ن �� املضافة

 من املن�ه بحدائق ال�ائنة القطعة الّصدد هذا �� و�ذكر ارض قطع لنفس مختلفة أثمان تطبيق لوحظ

 الّشركة من املطّبق الّثمن يرتفع ح�ن �� 2006 د�سم�� �� للم�� د 75 بقيمة 53753 عدد العقاري  الرسم

  .للم�� د 160 إ�� الف��ة تلك ��

                                                           
(1)

 .2013ة سن غاية إ�� الشركة وفر��ا ال�ي القائمة حسب 
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0TP3Fمخّصص مقسم صبغة ع�� تنقيحات إدخال الّسياق، نفس �� و�ذكر

(1)
P0T  ا�جماعّية للّتجه��ات 

 إحداث �ع��مون  أ�خاص ثالثة طلب إ�� استجابة وذلك �حّية جماعّية تجه��ات إ�� ابتدائّية مدرسة من

 د 180 وهو السكنية املقاسم ع�� املطبق بالثمن إل��م فيه التفو�ت ثمة ومن الطبّية، للّتجه��ات شركة
 امل��م  املشروع أّن  رغم ذلك تّم  وقد  .والبيوعات للتصّرف العاّمة ادارة رأي أخذ �عد وذلك املرعع للم��

 التصّرف هذا عن ونت   .العل�ي باملزاد له املخّصصة ارض �� التفو�ت يتعّ�ن و�التا��، تجار�ة طبيعة له

 تلك �� املرعع امل�� ثمن قدر اختبار تقر�ر أّن  باعتبار د.أ 197,460 قدرها مداخيل من الّشركة حرمان

 .املذ�ور  املقسم ع�� إنجازه يتّم  لم الذي املشروع موقع �� للّشركة وجود ال أّنه تبّ�ن كما  .د 240 بـ املنطقة

 .ا�جزائّية املجّلة من 96 الفصل مع�ى ع�� جزائّيا خطأ التصّرف هذا �شّ�ل أن و�مكن

 

 أّن  تبّ�ن والتعم��، ال��ابية ال��يئة مجّلة من 63 الفصل عليه نّص  ملا وخالفا آخر، صعيد وع��

 43748 عدد العقاري  الرسم من البكرّ�ة الّزاو�ة املسّ�ى العقار من قطع تخصيص إ�� عمدت الّشركة

 تّم  العقار بأّن  العلم مع الّتقسيم ع�� املصادقة قبل وذلك �خصا عشر�ن لفائدة 2 املن�ه بحدائق ال�ائنة

 تار�خ منذ الّشركة تتمّكن ولم .)ةمق�� ( ا�جماعّية للتجه��ات العمرانّية الّ��يئة مثال حسب تخصيصه

 التصّرف هذا و�قع. ارض وععّية �سو�ة من 2014 جو�لية غاية إ�� 2008 سنة �� ا�حرفاء مع �عّهدها

 .والّتعم�� الّ��ابّية الّ��يئة مجّلة من 76 الفصل طائلة تحت

 

 يم�ح والذي "الّسالمة" تقسيم بتعديل الّشركة قامت املجّلة، نفس من 65 للفصل وخالفا

Pم  60820

2  
Pبيع عقد وعشر�ن ثمانية إبرام �عد بمنو�ة.  

 

 بيع إعادة تحج�� �� يتمثل فس�� شرط ع�� البيع عقود صلب التنصيص يتّم  أخرى، جهة ومن

 بمتا�عة تقوم ال الّشركة أّن  تبّ�ن أّنه إالّ  .سنوات 5 تتجاوز  ال مدة �� مساك��م ببناء املش��ين وإلزام املقاسم

 الفس�� الّشرط عن اليد رفع �� مطالب قبول  تّم  أّنه لوحظ كما .الفس�� الّشرط ��ذا ا�حرفاء تقيد مدى

 الشركة من اقتنت حر�فة أّن  الصدد هذا �� و�ذكر .البيع عقود عمن عل��ا املنصوص  املّدة استيفاء قبل

 أّ��ا الحقا اّت�ح وقد .2007 سنة �� اليد رفع مطلب قبول  وتّم  د.أ 24,7 بثمن 2005 سنة  �� أرض قطعة

 2003 سنة �� الّشركة من أرض اقت�ى حر�ف شأن هو وكذلك .د.أ 75 بقيمة ارض قطعة ببيع قامت

 انقضاء قبل الفس�� الشرط ع�� اليد برفع انتفاع من تمكينه تّم  ثّم  الواحد املرعع للم�� د 110 بقيمة

 التصّرف نفس و�ّجل .للم�� د 240 بحساب 2007 سنة �� ارض قطعة بيع من مّكنه مّما سنوات 5 أجل

 أحد إ�� ف��ا التفو�ت تّم  ال�ي 81321 عدد التقسي�ي الرسم من 38 عدد ارض لقطعة بالنسبة

 .2007 سنة �� الفس�� الّشرط عن اليد رفع �� شهادة من تمكينه 2006 سنة �� وتّم  ا�خاص

                                                           
(1)

 .اص�� الشروط وكراس الّ��يئة مثال حسب 
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II - املشاريع إنجاز  

 

0TP4Fالّشركة صفقات حجم بلغ

(1)
P0T  د،.م 208 يناهز ما 2013 سنة إ�� 2009 سنة من للف��ة                   

                             بلغت ح�ن �� د.م 179 قيمته ما بلغت حيث م��ا اك�� بالقسم املدنّية الهندسة مشاريع استأثرت 

                   الّثورة أحداث من املتضّررة املساكن وإصالح د.م 20 وال��يئة املختلفة والشب�ات الطرقات أشغال 

 .د.م  9
 

 بضبط أساسا �عّلقت ال�ي اخالالت �عض ع�� الوقوف ع�� املشاريع إنجاز فحص وأسفر

 اشغال و�استالم و�متا�ع��ا املشاريع إنجاز و�آجال الّصفقات و�إسناد املشاريع حوزة وتحر�ر ا�حاجّيات

 .الّصفقات وختم

 

 اـّصفقات إسنادو ا�حاجّيات ضبط -أ

 

0TP5Fالعمومّية للّصفقات املنّظم امر من 9 الفصل ملقتضيات خالفا

(2)
P0T، تضبط ال الّشركة أّن  تبّ�ن 

 إبرامها تّم  صفقة 145 مجموع من م�حقا 35 بلغ املالحق من للعديد إبرامها إ�� أّدى مّما بدّقة حاجّيا��ا

 .جديدة فصول  بإعافة �عّلقت م�حقا 20 م��ا 2013و 2009 سنة ب�ن ما الف��ة خالل

 

 صفقة غرار ع�� املشاريع حوزة تحر�ر قبل صفقات عدة الشركة آخر،أسندت صعيد وع��

 غرار ع�� الّتحض��ّية اشغال �ّل  استيفاء قبل أو  "بال�انيا ميسم"  بإقامة جما�� نصف مسكنا 75 بناء

 أن شأنه من ما وهو ،"بالزهراء ملكة" بإقامة مسكنا 12بناء وموقع الوط�ي ارشيف  مقّر  ب�ن جدار بناء

  .انتاج دورة �عّطل

 

 إسناد تّم  العمومية، للصفقات املنظم امر من 73 للفصل خالفا أّنه تبّ�نومن ناحية أخرى، 

 ذلك من و�ذكر  .الّشروط بكّراسات املضّمنة للمقتضيات �ستجيب ال عروعها أّن  رغم ملقاوالت صفقات

 4 والوليد ا�حمامات بياسم�ن والنسر�ن النصر التالل إقامة بناء بمشاريع املتعلقة السوائل صفقات

 ا�خ��ة سنوات شرط إ�� الصفقات هذه إل��ا أسندت ال�ي املقاوالت عروض �ستجب لم حيث بالعقبة

 .مماثلة مشاريع متا�عة وشرط

 

                                                           
 .الّشركة قبل من امل��مة الّصفقات قيمة �ساوي  انتاج حجم (1)
(2)

 .2013 سنة غاية إ�� وتممته نقحته ال�ي النصوص وجميع العمومية الصفقات بتنظيم املتعلق 2002 د�سم�� 17 �� املؤرخ 3158 عدد امر  
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 معّدات أو ألعوان قائمات قّدموا العارع�ن من عددا أّن  الصفقات لبعض بالنسبة تبّ�ن كما

 يؤدي مّما بتعّهدا��م ال��ام ع�� العارع�ن قدرة من الّشركة تتأّكد وال  .ى أخر  مشاريع ذمة ع�� موعوعة

 �� اعوان قائمة نفس بتقديم املقاوالت إحدى قيام ذلك من املشاريع، إنجاز �� تأخ�� حدوث إم�انّية إ��

 العروض طل�ي �� املعدات قائمة نفس تقديم مقاولة وقيام 15/2010و 26/2009 عدد العروض طل�ي

 آخر، صعيد وع��. الف��ة نفس �� الّصفقات هذه إنجاز تّم  أّنه العلم مع 20/2011و 12/2010 عدد

 بمختلف العروض طلب يتضّم��ا لم الفرز  عند جديدة شروط اعتماد ا�حاالت �عض �� تّم  أّنه لوحظ

 10/2008 عدد العروض طلب الصدد، هذا �� و�ذكر  .إقصائية الشروط هذه �عض و�انت .هم�ّونات

 ح�ن �� اقامت�ن إلنجاز كشرط اعمال حجم معيار اعتماد تم حيث إيناس إقام�ي بناء بأشغال املتعلق

 الصفقة إسناد عدم  إ�� ذلك أّدى وقد. الشروط كراس �� مسبقا املعيار هذا ع�� التنصيص يتم لم

  .املطلو�ة الفنية للشروط استجاب��ا من بالرغم ثمنا اقل العرض صاحبة للمقاولة

 

 إ�� وإسنادها املختّصة الفرز  �جان رأي تجاوز  ف��ا تّم  عروض طلبات ع�� الوقوف تم كما

 طلب الّصدد، هذا �� و�ذكر  .املعتمدة الفرز  وملن�جّية املطلو�ة للّشروط �ستجيب ال أخرى  مقاوالت

 ر�اض -التالل إقامة -الرفيع الصنف من جماعية شقة 123 بناء بأشغال ا�خاص 1/2005 عدد العروض

 نور  بقر�ة 2 وأسماء 1 أسماء إقام�ي بناء بأشغال ا�خاص 15/2009 عدد العروض وطلب بأر�انة النصر

 وتّم   .والف�ي املا�� الفرز  أفرزهم الذين غ�� عارع�ن إ�� املذ�ورة الصفقات إسناد تّم  حيث برواد جعفر

 جزائّيا خطأ التصّرف هذا �شّ�ل أن و�مكن. ل�ح�ومة العام ال�اتب قبل من مراسالت ع�� بناء اسناد هذا

 .ا�جزائّية املجّلة من 96 الفصل مع�ى ع��

 

 املشاريع إنجاز آجال  -ب

 

 وتار�خ العروض لقبول  أجل آخر تار�خ ب�ن تفصل ال�ي املّدة طول  الرقابية اعمال بّينت

 أجل بذلك متجاوزة يوما، 357 إ�� املّدة هذه وصلت حيث الّصفقات ع�� ادارة مجلس مصادقة

 .العروض صلوحّية

 

 بانطالق اذن إصدار وتار�خ الّصفقة ع�� املصادقة تار�خ ب�ن الفاصلة املّدة معدل ارتفع كما

 بصدد �انت املقاوالت من عددا أّن  وتبّ�ن  .يوما 76 إ�� صفقة 21 من تت�ّون  عّينة إ�� بالنسبة اشغال

 أسندت قد الشركة ت�ون  و�ذلك  .جديدة صفقات إسنادها تّم  عندما الّشركة لفائدة أخرى  أشغال إنجاز

 أّن  ع�� فضال وذلك  .التأخ�� خطايا تحمل عدم من تمّك��م إعافية بمهلة بتمتيعهم للمقاول�ن امتيازات

 .املشاريع إنجاز آجال �� تأخ�� إ�� غالبا تؤّدي الوععية هذه
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 الفع�� انجاز وآجال الّتعاقدّية انجاز آجال ب�ن كب��ة فوارق  �� نفس السياق، وجود وتبّ�ن

 2013 سنة إ�� 2009 سنة من الف��ة خالل إنجازها تواصل صفقة 30 عدده ملا بالنسبة التأخ�� بلغ حيث

 دون  املقاولة لنفس اشغال من كب�� حجم إسناد إ�� منه جزء �� ذلك ويعود .ايوم 2387و يوما 86 ب�ن ما

  .املحّددة اجال �� بتعّهدا��ا ال��ام ع�� قدر��ا من التثّبت

 

 ألك�� املدنية الهندسة قسط املقاوالت إحدى إ�� أسندت الشركة أّن  ا�خصوص هذا �� و�ذكر 

0TP6Fشقة 900 من

(1)
P0T تأخ��ا اشغال عرفت وقد  .2011و 2009 ب�ن ما الف��ة �� د.م 40 يناهز استثمار بحجم 

 ع�� ا�حجز �عنوان جزئية �سبقة بتسر�ح الشركة قامت ذلك ورغم  .يوما 540 معدله بلغ انجاز �� كب��ا

 قصد وذلك 2014 سنة بداية �� د.أ 705 يناهز بمبلغ املقاولة هذه لفائدة إقامات 4 ألشغال الضمان

 .اشغال بقية إتمام ع�� مساعد��ا

 

 املشروع �امل �عطيل إ�� ناحية من يؤّدي اقساط أحد إنجاز �� الّتأخ�� أّن  إ�� اشارة وتجدر

 ف�خ أو اشغال إيقاف جّراء لها ا�حاصل الّضرر  بج�� املقاوالت بقّية مطالبة إ�� أخرى  ناحية ومن

 هذا �� و�ذكر .اشغال ملواصلة ثانية مقاولة إيجاد �غاية التنفيذ آجال إطالة ذلك عن و�نجّر  .الّصفقة

 404 بقيمة �عو�ضات بدفع الشركة قامت حيث ا�حمامات بياسم�ن النسر�ن إقامة أشغال مثال الّسياق

 �سبب اشغال إيقاف عن النات  الّضرر  �ج�� والكهر�اء املدنية الهندسة ملقاوالت التوا�� ع�� أد 38و د.أ

  .والتكييف السوائل مقاولة أشغال �� التأخ��

 

 ادار�ة الشروط ولكراسات 2007 لسنة 28 عدد التفس��ي  للمنشور  وخالفا أخرى، ناحية ومن

 تقوم حيث الوقتية ا�حساب كشوفات ع�� التأخ�� غرامات بتطبيق الشركة قيام عدم تب�ن ا�خاصة

 وقد  .ال��ائي ا�حساب كشف �� وتضمي��ا للصفقة ال��ائي ا�ختم إعداد عند الغرامات هذه باحتساب

 تّم  ال�ي الصفقات عديد تأخ�� غرامات �عنوان د.م 1,080 ناهز مبلغ من ��ائيا حرما��ا ذلك عن انجّر 

0TP7Fلسنة 14 عدد القانون  بموجب م��ا اعفاء

(2)
P0T 2012  املتعلقة ا�خطايا هذه بتوظيف تقم لم ألّ��ا نظرا 

 الصفقات هذه أغلب ألشغال الوق�ي استالم بأّن  علما  .��ا املتعلقة الوقتية الكشوفات �� صفقة 14ب

 .2011و 2010 سن�ي �� تّم  قد

 

 

 

                                                           
(1)

 القسط "م. .ط" وأشغال بمنو�ة املنو�ية عائشة وإقامة رواد جعفر بنور  ومر�م نور،إيناس،آمنة املن�ه، بحدائق فلة إلقامات املدنية الهندسة أشغال  

 .برواد الثا�ي
(2)

 التكمي�� املالية بقانون  املتعلق 2012 ماي 16 �� املؤرخ 2012 لسنة 1 عدد القانون  أح�ام �عض بتنقيح واملتعلق 2012 أوت 15 �� املؤرخ 

 .التأخ�� غرامات من باإلعفاء واملتعلق 2012 لسنة
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 املشاريع متا�عة  -ج

 

 ما للف��ة  الشركة صفقات بأشغال ا�خاصة ا�حظ��ة دفاتر من عينة فحص خالل من اّت�ح

 املتعّلقة البيانات م��ا العديد يتضّمن لم حيث الّدفاتر هذه مسك إح�ام يتّم  لم أّنه ،2013و  2009ب�ن

 .باملواد وال��ّود واملعّدات البشرّ�ة للوسائل اليومي بالّت�جيل

 

 اختبارات نتائ  تضم�ن وجوب ع�� تنص ال�ي ا�خاصة ادار�ة الشروط لكراسات وخالفا

 تتول  لم الشركة أّن  الصفقات من عينة ملفات فحص خالل من تبّ�ن خاص، بكراس للصفقة الفنية

  ."التالل"،"آية" ،"4الوليد"،"إيناس" ،"ألفة" إقامة بناء بأشغال املتعلقة للصفقات بالنسبة بذلك القيام

 

 الّتسبقة �سبة تضبط " أّنه ع�� للصفقات املنظم امر مستوى املتا�عة املالّية، نّص  وع��

 يتّم  ال أّنه لوحظ أّنه إالّ   ."او�� شهرا عشر اث�ي خالل إنجازها امل��م  اشغال مبلغ من   10 %بنسبة

 بل او�� شهرا عشرة اث�ي خالل إنجازها امل��م  اشغال قيمة ع�� اعتماد التسبقة هذه إحتساب عند

 .للّصفقة الّتعاقدّية املّدة من شهر عشرة إث�ي حّصة �ساوي  جزا�� مبلغ احتساب يتّم 

 

 إثبات  وجو�ية من ا�خاصة ادار�ة الشروط كراس عليه ينّص  ملا وخالفا أخرى، ناحية ومن

 ع�� أقساط وفق املواد هذه ثمن �� املقاول  بخالص الشركة تقوم الوقتية، الكشوفات �� ال��و�د قيمة

 ال��و�د قيمة و�لغت  .الوقتية الكشوفات �� املدرجة للكميات إثبات ودون  مثبتة فوات�� دون  ا�حساب

                              الغرض �� فوات�� تقديم دون  الوقتية الكشوفات من لعينة بالنسبة خالصها تّم  ال�ي باملواد

0TP8Fد.م 1,146 

(1)
P0T . 

 

 كراس من  سادسا 41 الفصل ملقتضيات وخالفا أّنه الوق�ي، باالستالم يتعّلق فيما وتبّ�ن

 املقاولة تمنح بل الوق�ي، استالم بإعالن تحفظات وجود عند الشركة تقوم ال العامة، ادار�ة الشروط

                                تار�خ ب�ن املمتدة اجال طول  ولوحظ .التحّفظات تلك لرفع محددة غ�� إعافية آجاال املعنية

                  ب�ن ما اجال تلك تراوحت حيث الصفقات لعديد بالنسبة الوق�ي استالمها وتار�خ اشغال ان��اء 

 .صفقة 23 بخصوص يوما 324و يوما 42 

 

 ادارّ�ة الّشروط كّراس من 44 الفصل أح�ام نّصت فقد الّ��ائي، استالم خصوص �� أّما

 غضون  �� ��ائّيا الّصفقات استالم يتّم  أن ع�� باألشغال ا�خاّصة العمومّية الّصفقات ع�� املطّبق العاّمة

 بلغ حيث اح�ام ��ذه التقّيد ع�� تحرص لم الشركة أّن  لوحظ أّنه إالّ  .الوق�ي القبول  تار�خ من سنة

                                                           
(1)

 .مختلفة بصفقات متعلق وق�ي كشف 15 حوا�� 

 



809 

 

 

 

 امر من 121 الفصل عليه نّص  ملا وخالفا  .يوما 473 يقارب ما صفقة 64 بخصوص املدة هذه معدل

 الّتأخ�� معّدل و�لغ .الّصفقات �ختم يوما التسع�ن أجل الّشركة تجاوزت العمومّية، للّصفقات املنّظم

  .يوما 189 يناهز ما صفقة 58 إ�� بالنسبة ا�خصوص ��ذا

 

 توصل عدم إ�� محّددة آجال �� الصفقات وختم لسشغال ال��ائي باالستالم القيام عدم و�ؤدي

 وا�حجز ال��ائي الضمان إرجاع عدم إ�� باإلعافة صفقا��ا إلنجاز ال��ائية الوععيات تحديد إ�� الشركة

 ��  توظيفها بإعادة القيام وعدم املبالغ هذه تجميد إ�� يؤدي مما الصفقات أل�حاب الضمان �عنوان

  .اقتصادية الدورة

 

-III  املحّالت �سو�ق  

 

 ما           2013 إ�� 2009 سنة من الف��ة خالل الّشركة طرف من بيعها تّم  ال�ي املحّالت عدد بلغ

                         389 عدد باألمر أساسا البيع عمليات تنظيم وتّم  .د.م 185,404 بقيمة محالّ  4808 عدده

 القومّية الّشركة طرف من املشّيدة املساكن �� بالّتفو�ت واملتعّلق 1966 أكتو�ر غّرة �� املؤّرخ 1966 لسنة

  .الّتو�سّية للبالد العقارّ�ة

 

 مشاريعها وتصنيف ومخططا��ا اـّشركة سياسة -أ

 

 موعوعية معاي�� وعع تتو�� وال وا�حة إس��اتيجية ع�� مهامها أداء �� الّشركة �عتمد لم

  .وتصنيفها مشاريعها برمجة مجال ��  ومدروسة

 

 الّشركة برام  عقود �� املضّمنة اهداف ب�ن كب�� اختالف وجود ع�� الوقوف تم فقد

 من للف��ة الّتنمية مخّطط مع الّشركة مخّطط تطابق يتعّد  ولم .الّتنمية بمخّطط الواردة واهداف

0TP9F �سبة املساكن برمجة خصوص �� 2007-2011

(1)
P0T % 47 .تتعد �سبة تنفيذ مخّطط الّشركة خالل  ولم

 .  27 %التنموي  املخّطط عمن ورد بما مقارنة انجاز �سبة تتجاوز  لم كما.  % 57 نفس الف��ة

 

 أصناف مختلف ب�ن للّتمي�� وموّثقة وثابتة موعوعّية معاي�� غياب تب�ن آخر، صعيد وع��

 خالفا وتبّ�ن ).ورفيع رفيع ونصف تطّور م واقتصادي واقتصادي متطّور  واجتما�� اجتما��( املشاريع

0TP10Fالقانون  من 3 للفصل

(2)
P0T اجتماعّية املشاريع عمن الّشركة صّنف��ا ال�ي املشاريع أّن  1990 لسنة 17 عدد 

                                                           
(1)

  .املساكن من نوع �ّل  إ�� بالّنسبة الكمّية اهداف خصوص ��  

 
(2)

.العقاري  بالبعث ا�خاص الّتشريع بتحو�ر واملتعّلق 1990 فيفري  26 �� املؤّرخ 
 



810 

 

 

 

 إ�� املمنوحة باالمتيازات انتفاع من الّشركة حرم ما وهو بالّتجه�� امل�ّلف الوز�ر من ل��خيص تخضع لم

 .اجتما�� السكن أ�شطة مجال �� العقارّ��ن الباعث�ن

  

 املحّالت أثمان ضبط -ب

 

 احتساب يتم التحليلية، للمحاسبة نظام غياب و�� ،أعاله املذ�ور  امر من 2 للفصل خالفا

 �� وتضمي��ا جزافّية بنسب الّر�ح وهامش مشروع ل�ل املباشرة غ�� ال�لفة تتضّمن ال�ي العامة املصار�ف

 أساس ع�� البيع ثمن تحديد من الّشركة تمّكن ال أن احتساب �� الطر�قة هذه شأن ومن  .البيع أثمان

  .ار�اح من هامش تحقيق من يمّكن بيع ثمن عبط ومن للمشاريع ا�حقيقّية ال�لفة

  

 وقبل التقديرّ�ة املصار�ف أساس ع�� املحّالت بيع أثمان عبط تتوّ�� الشركة أّن  اّت�ح كما

 الطر�قة، هذه عن ونت  . %80و 60 ب�ن ما اشغال �� تقّدم �سبة ��جيل عند وذلك اشغال ان��اء

 مصار�ف غرار ع�� ��ا التعّهد يتّم  لم ال�ي املصار�ف ببعض تتعّلق تقدير�ة مبالغ البيع أثمان تحميل

 .املن��ية غ�� اشغال و�قّية الّتقسيم ومصار�ف ا�حراسة

 

 �عد الفعلّية �لف��ا احتساب إثر �خسائر املشاريع �عض ��جيل الوععّية هذه عن وانجّر  

 ام�ن وإقامة 2 ا�حكم وإقامة 1 ا�حكم إقامة مشاريع ذلك من و�ذكر .الوحدات �ّل  بيع عمليات ان��اء

            % 9و % 10و % 20و   9 %�سبة التوا�� ع�� بلغت خسائر �جلت ال�ي منال وإقامة املأمون  وإقامة

  .% 5و

 

 وموعوعّية وا�حة أثمان سياسة عبط إ�� الّشركة الوععّية هذه أمام الّدائرة وتدعو

 القدرة مع تتالءم مساكن توف�� يضمن بما للمشاريع الّ��ائّية وال�لفة املصار�ف ع�� الضغط ع�� وا�حرص

 .املحدود الّدخل ذوي  من هم من وخاّصة للمواطن�ن الّشرائّية

 

 نّص  فقد اجراء لفائدة باملساكن الّ��وض صندوق  طر�ق ع�� املمّولة باملساكن يتعّلق فيما أّما

 تبلغ وأن د 39.000 ثم��ا يتجاوز  ال أن ع�� 2009 د�سم�� 2 �� املؤّرخ بالّتجه�� امل�ّلف الوز�ر قرار

2م 50 مساح��ا
 فىي مسبقة، بصفة املشاريع من الّصنف هذا ب��مجة تقوم ال الّشركة أّن  إ�� ونظرا .

 رغم "فو�رولوس" كمساكن لبيعها اجتما�� الّصنف من املساكن من جزء تخصيص إ�� أحيانا تضطّر 

 .ومساح��ا الفو�رولوس مساكن ثمن التوا�� ع�� تفوقان ومساح��ا �لف��ا أّن 
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 صندوق " ع�� م��ا �عض وتحميل املساكن هذه أثمان �� الّتخفيض إ�� الّشركة واعطّرت

 مشروع املثال، سبيل ع�� و�ذكر .املشروع بنفس أخرى  مساكن ع�� اخر البعض وتحميل "املعادلة

 ثمن بلغ وال�ي جعفر بنور  سارة ومشروع حس�ن �سيدي والرشيد مروان ومشروع بفوشانة حنبعل

 املحّالت هذه أثمان �� الفوارق  مجموع و�لغ د 46.440و د 43.187و د 50.160 التوا�� ع�� ف��ا املسكن

 ع�� إعافّية أثمان بتوظيف الّرشيد، إقامة من املساكن ببعض يتعّلق فيما الشركة وقامت  .د.م 1,771

 .قانونا املخّولة القصوى  املساحة ع�� الّزائدة املهّيأة ارض

 

 الّشركة تضبط ولم  .أعاله املذ�ور  املعادلة لصندوق  ترتي�ي أساس أي يوجد ال أّنه واّت�ح

 تضبط لم كما  .الّصندوق  بمساهمة تمتيعها يتّم  ال�ي أو عل��ا املساهمة تحميل يقع ال�ي املشاريع نوعّية

 مآل متا�عة من يمّكن لم مّما الّصندوق  لهذا محاسبة مسك الّشركة تتول  ولم  .انتفاع أو املساهمة �سبة

 .املنجزة املشاريع �عض ع�� املحمولة املبالغ

  

 تدّخله إجراءات يضبط املعادلة لصندوق  وا�ح إطار وعع عرورة إ�� الّشركة الّدائرة وتدعو

 الشفافّية الصندوق  هذا ع�� املنجزة العملّيات ع�� يضفي بما شأنه �� حسابّية مسك مع متا�ع��ا وطرق 

 .التصّرف حسن بمبادئ التقّيد مع الالزمة

 

   ا�حرفـاء اختيـار   -ج

 

 و�ضبط ا�حرفاء بت�جيل أساسا املتعّلقة اخالالت �عض ا�حرفاء اختيار عملّية �ش�و

 .انتفاع شروط وتحديد ال��ائّية قائم��م

 

 حيث شأ��ا �� وموّحدة وا�حة وإجراءات معاي�� غياب تبّ�ن ا�حرفاء، بت�جيل يتعّلق ففيما

 ع�� أخرى  حاالت �� الّت�جيل و�قتصر يدو�ا مسكها يتّم  دفاتر �� ا�حرفاء ��جيل ا�حاالت، �عض �� يتّم 

 الوععّية هذه وتطرح  .ذلك �� وصل من تمكينه دون  الشركة لدى ا�حر�ف من محّرر  مطلب إيداع

 .ا�حرفاء مع التعامل �� الشفافية و�ضمان املطالب هذه معا�جة بكيفية تتعّلق إش�االت

  

�� غرار ع للعموم ع��ا اعالن يقع لم املشاريع من العديد أّن  تبّ�ن اجراءات، لدليل وخالفا
 وإقامة بالّنصر والعبدلّية الّزف�� وإقام�ي �سوسة مر�م شط وإقامة بجر�ة ععلإقامة التالل وإقامة صدر 

   .2 باملنار النخيل
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 إم�انية وعدم دور�ة، بصفة بالّشركة ا�خاص الواب موقع تحي�ن عدم أخرى  جهة من وتبّ�ن

 .ا�حرفاء تطبيقة مع الفنّية خاصّياته لتباين نظرا ا�حرفاء مطالب لت�جيل استعماله

 

 تصنيف يتّم  أّنه ع�� الّشركة إجراءات دليل نّص  ل�حرفاء، الّ��ائّية القائمة بضبط يتعّلق وفيما

 طر�ق عن امل�ّجل�ن ترتيب يتّم  أن ع�� الّتجارّ�ة ادارة من املطلو�ة املقاييس حسب امل�ّجل�ن ا�حرفاء

 القرعة عملّية إ�� الّ�جوء ع�� الدليل نفس ونّص  البيوعات، بوحدة املعتمدة املعاي�� حسب ا�� الفرز 

 ��ذه أحيانا تل��م لم الّشركة أّن  اّت�ح أّنه إالّ . الشركة عرض ا�حرفاء طلب فاق �ّلما استننائية بصفة

  .اولوّ�ة حسب امل��ّ�ح�ن ل��تيب ا�� الّت�جيل ع�� �عتمد وال املقاييس

 

 تقوم ذلك عن وعوعا  .ا�حرفاء الختيار امل�ّجل�ن قائمات ع�� �عتمد ال الّشركة أّن  تبّ�ن كما

 وتتوّ�� م�ّجل�ن غ�� أو م�ّجل�ن �انوا سواء البيع عملّيات إنطالق عند ��ا يّتصلون  الذين ا�حرفاء بقبول 

 بدفع قيامهم عند با�حرفاء ا�خاّصة البيانات قاعدة عمن وإدماجهم ل�حرفاء ال��ائية بالقائمة ��جيلهم

  .الثمن ع�� التسبقة

 

 مباشرة العاّمة ادارة قبل من ل�حرفاء الّ��ائّية القائمة اختيار يتّم  أّنه أخرى، حاالت �� ولوحظ

 اثمان، تحديد وقبل الّتسو�ق عملّيات �� انطالق قبل و�تّم   .موعوعية معاي�� أّية ع�� اعتماد ودون 

 و�تّم  لفائد��م شقق بتخصيص الّشركة ف��ا تقّر  امل�ّجل�ن غ�� ا�خاص لبعض شهادات �سليم

  .البيع إجراءات الستكمال البيع عملّية وانطالق اشغال من ان��اء عند ��م اّتصال

 

الف��ة          خالل تّم  حيث "با�حمامات الّنسر�ن" بإقامة شقق بيع الّصدد، هذا �� و�ذكر
 إ�� املنتم�ن من أو النفوذ ذوي  من سواء ا�خاص �عض لفائدة الّشقق هذه �افة إسناد 2006-2010

 500 يفوق  ما ��جيل تّم  حيث الّنصر ب�� الّتالل إقامة إ�� بالنسبة كذلك الشأن و�ان  .نافذة مؤسسات

  .م�جل�ن غ�� أل�خاص العاّمة ادارة طرف من مباشرة تّم  الّشقق �افة إسناد أّن  إالّ  �شأ��ا مطلب

 

 إقامة غرار ع�� اجتماعّية صبغة ذات إقامات بخصوص أيضا إل��ا املشار اخالالت وتكّررت

 2009 فيفري  شهر �� شقق من ا�خاص �عض تمك�ن تّم  حيث بفوشانة " والء " تقسيم من"حنبعل"

 ع�� ا�خاص هؤالء اختيار وتّم . 2010 أوت شهر �� املقاولة من املشروع واستالم البيع أثمان عبط قبل

0T11Fنافذين أ�خاص من تدّخالت إثر

(1)
0T شأن هذا و�ان  .العاّمة و�إدار��ا الّشركة بأعوان عالقة ع�� �عضهم 

  .جعفر بنور  وأحالم وسارة السيجومي حس�ن �سيدي والرشيد مروان إقامات مشاريع

 

                                                           
(1)
.الوثائق ع�� املدّونة واملالحظات املرفقة احاالت حسب 
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 وذلك الّشركة من مسكن من بأك�� انتفعوا ا�حرفاء من العديد أّن  آخر، صعيد ع�� وتبّ�ن

0T12Fلسنة 389 عدد امر من 5 للفصل خالفا

(1)
0T 1966  .أ�خاص ف��ا انتفع حالة 413 ا�حاالت هذه عدد و�لغ 

 ��جع أن املمارسات هذه مثل شأن ومن  .مسكنا 15 عدده بما ا�حرفاء أحد وانتفع أك�� أو محّالت بثالثة

 .واحت�ار املضار�ة ع��

 

 اسا�ىي القانون  عليه نّص  ملا خالفا مسكن من بأك�� انتفعوا بالّشركة عونا 14 أّن  تبّ�ن كما 

 وانتفع  .خاّصة بامتيازات الّشركة إنجاز من وحيد مسكن ع�� ا�حصول  لهم خّول  الذي الّشركة ألعوان

  .وأراض مساكن �� تمّثلت عقارات بثالثة الشركة أعوان من نااثن

 

 أنجز��ا ال�ي واملحّالت املساكن من عدد �� بالّتفو�ت قامت الّشركة أّن  تبّ�ن أخرى، ناحية ومن

 عقارّ�ة و�الة حصول  الّصدد هذا �� و�ذكر. املساكن وكراء وشراء بيع مجال �� تنشط عقارّ�ة شر�ات إ��

 هذه مثل شأن ومن .باملنست�� الوسط جنان إقامة �� د 1.095.162,500 قدره جم�� بثمن شّقة 14 ع��

 �� املساهمة �� املتمّثلة الشركة مهام إحدى مع يتناقض ما وهو املضار�ة دعم �� �ساهم أن العمليات

 .املساكن سوق  �عديل

 

 املحّالت أثمان استخالص -د

 

 الّتشريع بتحو�ر املتعّلق 1990 لسنة 17 عدد القانون  من 12 الفصل عليه نّص  ملا خالفا

 إّي  أو ما�� مبلغ دفع أّي  يقبل أو يفرض أن العقاري  للباعث يمكن ال" أّنه من العقاري  بالبعث ا�خاص

 ا�حرفاء ع�� �سبيقات فرض الشركة توّلت ،"بالبيع الوعد إمضاء قبل كمبيالة أية أو اكتتاب أي أو إيداع

  .بالبيع الوعد قبل

 

 البيع ثمن استخالص بتقسيط قامت الشركة أّن  الّسكنّية املحّالت بيع كيفّية مراجعة من وتبّ�ن

 الّشركة وأفادت  .ا�خالص مّدة حسب تفاعلّية بطر�قة املستخلصة اقساط ع�� فوائض توظيف مع

 الّشركة أّن  إالّ  .الّتسو�ق �� صعو�ة املحّالت ف��ا �شهد ال�ي ا�حاالت �� اجراء هذا اعتماد ع�� دأبت أّ��ا

  .الّتسو�ق صعبة املساكن العتبار  اعتمادها يتّم  محّددة قواعد تضبط لم

 

 �� �سهيالت ا�حرفاء منح مع بيعها تّم  املساكن �عض أّن  البيع عمليات تدقيق خالل من ولوحظ

 أن ودون  ادارة مجلس ع�� امر �عرض الشركة قيام ودون  �سو�قها ��  مباشرة انطالق عند الدفع

 .�سو�قها �� صعو�ة املعنية املساكن �عرف

                                                           
(1)

 الّتو�سـّية، للـبالد العقارّ�ـة الوطنّيـة الّشـركة طـرف مــن املشــّيدة املســاكن �ــ� بالّتفو�ــت واملتعّلــق 1966 أكتــو�ر مــن اّول  �ـ� املـؤّرخ  

 ".التو�سّية للبالد العقارّ�ة الوطنّية الّشركة من بمسكن انتفع أن له سبق من �ّل  ترّ�ح قبول  يمنع" أّنه ع��
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 هذا �� و�ذكر  .ةاملستخلص اقساط ع�� مختلفة  فائدة �سب تطبيق تبّ�ن آخر، صعيد وع��

 �� %  5  و�سبة ا�حاالت �عض ��   8,25 %بنسبة فائدة تطبيق تّم  حيث الوسط جنان مشروع الّصدد،

 من  % 10  بنسبة واملقّدرة العاّمة املصار�ف بطرح غ��هم دون  ا�حرفاء �عض تمك�ن تّم  كما .أخرى  حاالت

 .البيع أثمان

   

 بالنسبة الشأن �ان مثلما بالّتسهيالت البيع عملّيات إشهار يتّم  ال أّنه أخرى، ناحية من واّت�ح

 .بط��قة والنسيم بجر�ة وصدرععل باملنست�� الوسط وجنان  2باملنار ا�خليل ملشاريع

  

IV - ة أمالك �� اـشركة تصرف  واجانب اـدـو

 

                          وم��ا والفر�سية التو�سية ا�ح�ومت�ن ب�ن امل��مة اّتفاقيات تطبيق ع�� الشركة �سهر

 امل��مة بن�رت بوالية املوجودة باملساكن ا�خاّصة واتفاقّية 1984 فيفري  23 �� املؤّرخ العام اتفاق 

 ب�امل وال�ائنة اجتماعية الصبغة ذات العقار�ة باألمالك ا�خاّصة واّتفاقية  1984 فيفري  23 بتار�خ

 الشركة باقتناء اتفاقيات هذه وتق�ىي .1989 ماي 4 بتار�خ امل��مة والية باستنناء التو�سية البالد تراب

 أو واملبنية لفر�سي�ن ملكي��ا �عود ال�ي اجتماعية الصبغة ذات للعقارات التو�سية الدولة �حساب

 .نّية حسن عن شاغل��ا أو ملتسّوغ��ا ف��ا التفو�ت ��دف وذلك 1956 سنة قبل املكتسبة

 

                           �� باإلس�ان امل�ّلف الوز�ر عن الصادر 63 عدد املنشور  بمقت�ىى الّشركة �ّلفت كما

 أو املبنية أجانب ملك ع�� ال�ي بالعقارات املتعلق 1983 لسنة 61 عدد القانون  إطار و�� 1984 فيفري  10 

 اجانب مال�وها �عهد لم ال�ي العقارات �ّل  �� عقاري  �وكيل بالتصّرف 1956 سنة قبل املكتسبة

 ملكي��ا انتقلت ال�ي العقارات بقية باستغالل الشركة وتقوم  .له مرّخص عقاري  وكيل إ�� ف��ا بالتصرف

 .ف��ا التفو�ت يتّم  ولم اتفاقيات بمقت�ىى الدولة إ��

 

 7.476 إل��ا املشار اتفاقيات بمقت�ىى الشركة ف��ا تتصّرف ال�ي للعقارات ا�جم�� العدد و�بلغ

 �� الشركة تصّرف أساليب ع�� الرقابية اعمال و�ّينت  .خلدون  وابن ال�ول��ي  عمار�ي إ�� باإلعافة محّال،

 إ�� استغاللها، وكيفّية ف��ا التفو�ت عملّيات مستوى  ع�� اخالالت من جملة وجود العقاري  الرصيد هذا

 .الّالزمة واملادية القانونية حماي��ا طرق  جانب

 اتفاقيات بمقت��ى املكتسبة اـعقارات �� اـتفو�   -أ
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 اتفاقيات ثالثة إبرام تّم  اجانب، بأمالك ا�خاّصة الفر�سّية التو�سية لالّتفاقيات تطبيقا

 البيع أثمان واستخالص املقتناة امالك بيع عقود بإبرام لت�ليفها والّشركة التو�سية الدولة ب�ن إطار�ة

 تتحّصل ذلك، ومقابل .1992 أوت 15 �� املؤرخ 1992 لسنة 1522 عدد امر عبطها ال�ي الطرق  حسب

  .تالعقارا لبقية بالنسبة % 3و بن�رت بجهة ال�ائنة للعقارات بالنسبة  6 %�سب��ا عمولة ع�� الشركة
 التفو�ت قرار اتخاذ قبل ف��ا الرأي وإبداء التفو�ت مطالب �� بالنظر م�لفة �جنة امر، بنفس وأحدثت

 .الدولة بأمالك امل�لف الوز�ر قبل من

 

 الثالث�ن خالل الّدولة قبل من اقتناسها تّم  محّال  7645 جملة من محالّ  2.637 �� التفو�ت وتّم 

 املحدودة الشرائية املقدرة إ�� البيع عمليات ععف ويعود  .د.م 30 تناهز جملية بقيمة املاعي�ن سنة

 كما اثمان بمراجعة و�طالبون  التفو�ت إجراءات إتمام ع�� عادة يمتنعون  والذين بالتفو�ت للمنتفع�ن

 إجراءات استكمال تتّم  أن ودون  معا والغ�� الدولة إ�� ملكي��ا ترجع العقارات من كث��ا عددا إ�� ذلك يرجع

 .ف��ا التفو�ت إم�انية دون  يحول  ما وهو قسم��ا

 

 خالل من تبّ�ن  حيث للتفو�ت الوطنية ال�جنة أعمال اخالالت �عض شابت أخرى، ناحية من

                 أّن  و�ن�رت، وصفاقس وجندو�ة سوسة بجهة �ائنة �عقارات ا�خاصة التفو�ت ملّفات فحص

 أو بامللّف، الضرور�ة الوثائق �عض توّفر عدم رغم ف��ا التفو�ت ع�� باملوافقة رأ��ا أبدت ال�جنة هذه

 املؤرخ 1992 لسنة العقار�ة والشؤون الدولة أمالك وز�ر بقرار الواردة للشروط �ستجيب ال وثائق توّفر

0T13Fالقانون  ألح�ام وخالفا. 1992 مارس 7 ��

(1)
0T صاحب تنازل  قبول  ال�جنة توّلت 1993 لسنة 123 عدد 

 .الغ�� لفائدة البقاء �� حقه عن الشراء �� اولو�ة

 

0T14Fالعقار�ة والشؤون الدولة أمالك وز�ر لقرار 13 للم�حق وخالفا آخر، صعيد وع��

(2)
0T، اّت�ح 

 ما أي حالة 42 �� وسنة حاالت 9 �� سنت�ن تجاوز  حيث التفو�ت مقررات لتنفيذ أشهر 3 أجل اح��ام عدم

                                       الف��ة خالل مقّررا 140 عددها بلغ ال�ي التفو�ت مقررات جملة من  33.3 %�سبة يمثل

 القانونية اجراءات اتخاذ عدم إ�� التأخ�� هذا ويعود. العاصمة بتو�س عقارات ��ّم  2009-2013 

 .التفو�ت إجراءات إتمام �� املتلّددين ا�خاص شأن �� الضرور�ة

 

          املعتمدة باالتفاقيات اطار�ة منذ أك�� من يتّم تحي�ن طر�قة احتساب ثمن التفو�ت ولم

 ببن�رت، ال�ائنة للعقارات بالنسبة البيع أثمان من املستخلصة الكراء معّينات خصم أّن  وتبّ�ن .سنة 20 

                                                           
(1)

 واملصادق اجانب ملك ع�� للسك�ى معدة ملحالت للمتسّوغ�ن البقاء حق بمنح املتعلق 1/9/1981 �� املؤرخ 1981 لسنة 13 عدد املرسوم بتقيح املتعلق  

   .4/12/1981 �� ملؤرخ 1981 لسنة 89 عدد بالقانون  عليه
(2)

 وشروط العقار�ة والشؤون الدولة أمالك لوزارة التا�عة واملؤسسات املصا�ح طرف من مسداة إدار�ة بخدمات واملتعلق 1994 نوفم�� 17 �� املؤرخ  

 .إسنادها
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 �� مقابل بدون  التفو�ت الوععية هذه عن ونت   .الشركة عمولة و�التا�� البيوعات قيمة انخفاض إ�� أّدى

             .2013-2009 الف��ة خالل أخرى  حاالت 5 �� د 3.000 يتجاوز  لم بثمن البيع أو حاالت 7

 

 العقارات أحد غرار ع�� العقارات لبعض مضار�ة عمليات حصول  الوععّية، هذه عن ونت 

 و�ان  .د.أ 85 قيمته بما أيام 9 �عد صاحبه طرف من فيه والتفو�ت د.أ 44 بثمن ف��ا التفو�ت تّم  ال�ي

 فيه التفو�ت توّ�� ا�خاص أحد إ�� مقابل بدون  فيه التفو�ت تّم  آخر عقار بخصوص كذلك الشأن

 .السنة نفس خالل د.أ 15 بثمن

 

 شاغل��ا ع�� �عذر ال�ي تلك أو الشاغرة للمحالت العل�ي املزاد طر�ق عن بالبيع يتعّلق وفيما

 قابض عن عوعا تنفيذ عدل بحضور  تجري  ��ا ا�خاّصة البتات  أّن  تبّ�ن فقد شراسها، إجراءات إتمام

 29 عدد واستخالص العمومية للمحاسبة العامة لددارة العاّمة املذّكرة ملقتضيات خالفا وذلك املالية

 إ�� بل الدولة حساب إ�� مباشرة الثمن دفع عدم ذلك عن انجّر  وقد 2009-3-6�� املؤرخة 2009 لسنة

 خالل د.أ 867 قدره بما الدولة إ�� تحو�لها يتّم  لم ال�ي املبالغ وقّدرت .للشركة الراجعة البنكية ا�حسابات

 تحو�ل تفرض ال�ي والشركة الدولة ب�ن اطار�ة اتفاقيات ملقتضيات خالفا وذلك 2013-2009 الف��ة

 .لذلك املخصصة الدولة �حسابات التفو�ت عمليات أثمان

 

 وعقار بن�رت �� �عقار�ن متعّلقة بيع عقود ثالثة 2013-2009 الف��ة خالل الشركة أبرمت كما

 قروض طر�ق عن بيع عمليات عل��ا، الوقوف تّم  ال�ي ا�حاالت وشملت  .أثما��ا استخالص دون  سوسة ��

 بموافقة استظهاره بمجّرد املش��ي  بتمك�ن الشركة قيام إ�� ذلك ويعود .د.أ 154 بلغت جملية بقيمة بنكية

 ف�خه ع�� ينّص  بالعقد فصل إدراج دون  املقرعة البنكية املؤسسة من الشراء عملية تمو�ل ع�� مبدئية

  .البيع ثمن استخالص من والتأّكد الدولة �حساب القرض قيمة تحو�ل عدم صورة �� محّدد أجل ��

 

 تصّرفها �� اـ�ي ـلعقارات اـشركة استغالل -ب

 

 التفو�ت يتسّن  ولم للدولة مل�ا �انت سواء تصرفها تحت املوعوعة العقارات الشركة �ستغّل 

 امل�لف الوز�ر عن صادر تصّرف مقرر  بمقت�ىى ف��ا التصرف الشركة إ�� عهد وقد  .ألجانب مل�ا أو فيه

 التصّرف سوء حد إ�� تصل اخالالت من جملة ع�� الوقوف تّم  أّنه إالّ  �سويغها ع�� وذلك الدولة بأمالك

 العقارات صبغة ومتا�عة التسويغ إلجراءات الشركة واح��ام املالك�ن حقوق  ع�� ا�حفاظ مستوى  ع��

  .واستخالص
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 العقارات �سويغ مداخيل من مستحقا��ا الدولة إ�� تحّول  ال الشركة أّن  الفحوصات و�ّينت

 نظرا العقارات بقية من اجانب املالك�ن ومستحقات الفر�سية التو�سية اتفاقيات بمقت�ىى املكتسبة

 نفقات ملجا��ة املستحقات هذه من جزء باستعمال ذلك الشركة بّررت وقد .بذلك مطالب��م لعدم

 بحوا�� أ�حا��ا إ�� تحو�لها يتم لم وال�ي الدولة ف��م بما املالك�ن مستحقات ّدرتوق  ةاملحتمل الصيانة

 يلزم الذي 1984 فيفري  10 �� املؤرخ 1983 لسنة 63 عدد املنشور  مقتضيات ذلك و�خالف  .د.م 5,887

 أمام خاّصة عدها استحقاقية دعاوى  لرفع عرعة ت�ون  أن للشركة يمكن كما. املالك�ن بخالص الشركة

 من 292 الفصل ملقتضيات وفقا العامة با�خز�نة الديون  هذه تأم�ن ع�� ذم��ا إبراء ع�� حرصها عدم

 .والعقود ال��امات مجلة

 

 بالهوّ�ات �عّلقت إخالالت ع�� الوقوف تّم  اجانب، املالك�ن مستحّقات خالص خصوص و��

 بالوثائق اصلية البنكية الهوّ�ات غياب و�� مكتملة غ�� حسابات أرقام �� تمّثلت املالك�ن لبعض البنكّية

 أسماء مع ا�حسابات هذه أ�حاب أسماء تطابق من التثبت دون  الوععية هذه وتحول   .للنفقة املثبتة

 .املستحقات بتحو�ل املنتفع�ن املالك�ن

 

 ع�� الكراء معّينات ��   10 %بنسبة املقدرة السنو�ة الز�ادة الشركة تطّبق ال أخرى، ناحية ومن

0T15Fالقانون  من جديد 16 الفصل ملقتضيات خالفا وذلك امليي استعمال ذات املحالت �افة

(1)
0T 122 عدد 

 إعافية مداخيل من العقارات هذه مال�ي أو الدولة حرم ما وهو 1993 د�سم�� 27 �� املؤرخ 1993 لسنة

 .ا�حاالت �عض �� سنة 20 تجاوزت لف��ة الكراء معينات �� ال��فيع يتّم  لم حيث

 

 أحيانا الشركة تقوم ال املضافة، القيمة ع�� اداء مجلة من اول  الفصل ملقتضيات وخالفا

 هذا �� حاالت 10 ع�� الوقوف وتّم  تجار�ة، املحالت كراء معّينات ع�� املضافة القيمة ع�� اداء بتوظيف

  .سنة 20 تجاوزت ملدة املضافة القيمة ع�� اداء قيمة من الدولة حرمان ذلك عن انجّر  وقد الشأن،

 

 تّم  ،2013-2009 الف��ة خالل محالّ  19 بلغت وال�ي الشاغرة املحّالت �سويغ و�خصوص

0T16Fباملراكنة كراء حاالت 7 ع�� الوقوف

(2)
0T عمليات وتف�ح. 2011 سنة خالل تو�س بجهة �ائنة لعقارات 

 الّشركة قامت ذلك، عن وفضال. املعنية العقارات شراء لطلب الحقا الّشاغل�ن أمام املجال باملراكنة الكراء

 من الكرائية القيمة تحديد وقبل معهم �سويغ عقود إبرام دون  بالعقارات املنتفع�ن بتحو�ز حاالت، 4 ��

 و�مكن  .املستحقة الكراء معينات استخالص إم�انية عدم عنه ينجر قد ما وهو الدولة أمالك خب�� طرف

 1985 لسنة 74 عدد القانون  من اّول  الفصل مع�ى ع�� تصّرف أخطاء التصّرفات، هذه �شّ�ل أن

 .التصّرف بأخطاء املتعّلق

                                                           
(1)

 .العمومية ادارة أو ا�حرفة أو للسك�ى معدة ملحالت واملك��ين املالك�ن ب�ن العالقات بضبط املتعلق  
(2)

 .العقارّ�ة والّشؤون الّدولة أمالك وز�ر برئاسة عمل جلسة محضر  
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 الكراء معاليم من بمستحّقا��ا املطالبة �� صعو�ات تواجه الشركة أّن  الرقابية اعمال و�ّينت

 يحول  ما وهو متعاقد كطرف الشركة امل��مة العقود تضّمن لعدم أو �سويغ عقود إبرام لعدم نظرا وذلك

 �سويغ عقود بإبرام الوععيات هذه �سو�ة ع�� الشركة الدائرة وتحّث . الكرائية العالقة إثبات دون 

  .املتسوغ�ن مع جديدة

 

 عدم من للتثبت الضرور�ة الدور�ة باملعاينات الشركة قيام عدم لوحظ أخرى، ناحية ومن

 �ائنت�ن لشقت�ن الرقاعي الفر�ق ��ا قام ال�ي املعاينات بّينت ذلك غياب و�� .املسّوغة العقارات صبغة �غي��

 .الشركة علم دون  طبّية كعيادة استغاللهما تم أّنه مرسيليا بن�ج

 

 ذلك و�رجع دقيقة بصفة املتسّوغ�ن لدى مستحقا��ا تحديد ع�� الشركة قدرة عدم تبّ�ن كما

 امل�ّجلة املعطيات مع يدو�ا املمسوكة الكراء بجذاذات املدرجة الديون  مبالغ بمقار�ة قيامها عدم إ��

 الدائرة وتو�ىي  .د.م 7,5 بقيمة متخّلدات عن تكشف وال�ي 1994 سنة إ�� �عود ال�ي اعالمية باملنظومة

 .املبالغ لهذه املقار�ة عملية إتمام بضرورة

 

 ا�حرفاء مطالبة تتوّ�� حيث املستحقات لهذه الشركة متا�عة ععف أخرى، ناحية من و�ّجل

 �� دعاوى  رفع �غرض القضاء ع�� املحالة امللّفات عدد يتعّد  ولم  .منتظمة غ�� حمالت خالل بتسديدها

 الف��ة خالل ديون  بذم��م متخّلدة بحرفاء تتعّلق ملفا 2129 ب�ن من ملفا 172 ل�خروج املتسوغ�ن شأن

                        بالف��ة املتعلقة املعطيات الرقابة لفر�ق يوّفر لم ببن�رت الشركة مكتب بأّن  و�ذكر .2009-2013

 مستحقا��ا شأن �� الالزمة القانونية لدجراءات الشركة اتخاذ من التأّكد دون  حال ما وهو 2009-2011 

  .املستخلصة

 

  ما بلغت وال�ي خلدون  وابن ال�ول��ي  لعمار�ي املتسّوغ�ن ديون  أهمية ع�� الوقوف تّم  كما

 .2014 وجوان 2009 ب�ن املمتدة الف��ة خالل وذلك د.م 3,911  قيمته

 

 وال�ي التجار�ة اصول  بيوعات ثمن دفع عملية ع�� اع��اض �� حّقها الشركة تمارس لم كما

 املجلة من 193 للفصل خالفا وذلك الشركة لفائدة كراء متخّلدات �عنوان ديون  أ�حا��ا بذّمة تخّلد

 بيع ثمن من د.أ 91,5 يناهز بما املقدرة مستحقا��ا الستخالص توّصلها عدم ذلك عن انجّر  وقد التجار�ة

 .ال�ول��ي  �عمارة تجار��ن أصل�ن

 

 اجانب ألمالك واـقانونية املادية ا�حماية -ج
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 ومنع وصيان��ا وإحصا��ا جردها �� واجانب الدولة ألمالك والقانونية املادية ا�حماية تتمثل

 .ترسيمها طر�ق عن قانونّيا حماي��ا جانب إ�� عل��ا استيالء

 

0T17Fامر من 31 الفصل أسند امالك، هذه بجرد يتعّلق وفيما

(1)
0T إدارة إ�� 1999 لسنة 1235 عدد 

 أّنه إالّ   .العقار�ة وابحاث و�املعاينات اجانب أمالك بإحصاء دور�ا القيام مهّمة بالشركة اجانب أمالك

 بأمالك امل�لفة الوزارة تكتفي حيث املجال هذا �� ��ا املنوط بالدور  القيام تتول  لم ادارة هذه أّن  اّت�ح

 من الوععية هذه تمّكن وال  .الّتو�سّية للبالد العقارّ�ة الوطنّية الّشركة لها توّفرها ال�ي بالقائمات الّدولة

 من الّدولة عائدات �ّحة من التأكد من وكذلك ذم��ا ع�� املوعوعة العقارات �� الّشركة تصّرف متا�عة

 .العقارات هذه استغالل

  

 دوري برنام  غياب تبّ�ن ،15/5/2011 بتار�خ واس�ان التجه�� وز�ر بمراسلة جاء ملا وخالفا

 ولم  .م�ىى قرن  من أك�� إ�� م��ا البعض بناء �عود وال�ي الشركة تصّرف تحت املوعوعة العقارات لصيانة

 ذلك عن وانجّر . الّصيانة أعمال �عنوان د.أ 595 تتجاوز  ال مخصصات رصد 2013-2009 الف��ة خالل يتّم 

 ما وهو السقوط إ�� اجانب أمالك من عقارا 231و الدولة إ�� الراجعة العقارات من عقارا 82 تدا��

 للسقوط املتداعية اجانب أمالك حول  التجه�� وزارة تقر�ر تضمنه مثلما العاجل إخالءها �ستوجب

 بمعاينة الشركة قيام عدم أمام لالرتفاع مرّ�حة بالسقوط املهددة العقارات أعداد وتبقى. 2011 لسنة

 .وععي��ا ع�� للتعرف العقارات لهذه �امل وجرد شاملة

 

 إ�� أّدى مّما  خلدون  وابن ال�ول��ي  �عمار�ي شاغرة محّالت 9 حالة تدهور  ع�� الوقوف تّم  كما

 263و 163 عدد املحّل�ن غرار ع�� 1997 سنة إ�� م��ا البعض شغور  تار�خ  �عود حيث �سويغها �عّذر

  .ال�ول��ي  �عمارة

 

 ال�ي للعقارات املش��كة اجزاء بمصار�ف موجب بدون  الشركة تكّفل أخرى، ناحية من ولوحظ

 الف��ة خالل عقارا 12 إلصالح الشركة تحمل��ا ال�ي النفقات قيمة و�لغت  .الغ�� مع بامللكية ف��ا �ش��ك

 وذلك املش��كة لسجزاء والكهر�اء املاء معاليم لسداد د.أ 13 مبلغ أنفقت كما  .د.أ 50 قدره ما 2009-2013

   .العينية ا�حقوق  مجلة من 88 الفصل ملقتضيات خالفا

 

 من الّشركة تتمّكن لم بيضاء بأراض تتعّلق عقارّ�ا رسما 30 وجود الرقابية اعمال بّينت كما

 القانونية اجراءات اتخاذ بضرورة الدائرة وتو�ىي. �الغ� طرف من عل��ا لالستيالء نظرا ف��ا التصّرف

                                                           
(1)

 .العقار�ة والشؤون الدولة أمالك  وزارة بتنظيم واملتعلق 1999 ماي 31�� املؤرخ   
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 ف��ا تتصّرف ال�ي ادار�ة للمؤسسات تخصيصها ع�� وععي��ا �سو�ة أو املحالت هذه الس��جاع الالزمة

  .فعليا

 

 الذي الفر�سية  وا�ح�ومة التو�سية ا�ح�ومة ب�ن امل��م العام اّتفاق من 14 للفصل وخالفا

 الدولة من املقدم للشراء العمومي العرض ع�� الفر�سي�ن املالك�ن جواب عدم صورة �� أّنه ع�� ينّص 

 فقد إل��ا، العقار ملكّية بنقل تقوم وأن العامة با�خز�نة املق��ح الشراء ثمن تأم�ن حقها من فإّنه التو�سية

 وهو املذ�ور  الفصل ��ذا املشمولة للعقارات ا�جم�� العدد عبط ع�� والوزارة الشركة حرص عدم تبّ�ن

 ��ذه إثن�ن عقار�ن سوى  ترسيم يتّم  لم حيث الدولة إ�� العقارات هذه من عدد ملكية نقل من يمّكن لم ما

 .2013-2009ة الف��  خالل الّطر�قة

 

                     الف��ة خالل حالت�ن �� اّتفاقّية من 14 الفصل تطبيقن ع ال��اجع تّم  ذلك، ومقابل

 أنظار ع�� املسألة عرض وجوب �� املتمثلة اجراءات اح��ام دون  2004 سنة �� حاالت 5و 2009-2013 

 شأن ومن  .الّدولة بأمالك امل�ّلفة الوزارة لدى واملحدثة ال��اجع طلبات �� بالنظر امل�ّلفة املضيقة ال�جنة

  .املجال هذا �� املتبعة اجراءات شفافية ومن الدولة حقوق  من تمس أن املمارسات هذه

 

 الوقوف وتّم  عقار�ا رسما 909 والغ�� الدولة ب�ن املش��كة الرسوم عدد ،بلغ أخرى  جهة ومن

                بقسمة الشركة قامت حيث ف��ا التفو�ت �عّذر عنه انجّر  مّما العقارات هذه قسمة عملّية �عّ�� ع��

 العقارّ�ة الرسوم جملة من  2 %تقارب بنسبة أي 2013-2009 الف��ة خالل فقط عقار�ا رسما 18 

 قسمة تطرحها ال�ي اش�اليات لبحث املش��كة ال�جنة تفعيل إ�� الشأن هذا �� الدائرة وتدعو  .املش��كة

 بتار�خ الدولة أمالك وز�ر من مقّرر  بمقت�ىى واملحدثة والغ�� الدولة ب�ن املش��كة امللكية ذات العقارات

 .         2013سبتم��  17

 

ة أمالك �� اـتصّرف نتائج -د   اجانب اـدـو

 

 �سويغا اجانب وأمالك الدولة أمالك �� التصرف مقابل املستخلصة الشركة عمولة بلغت

 الدولة أمالك مبيعات عن عمولة �عنوان د.أ 200 م��ا د.م 2,507 حوا�� 2013-2009 الف��ة خالل و�يعا

 أمالك �� بالتصّرف امل�ّلف�ن اعوان تأج�� أعباء ارتفعت ح�ن �� اكر�ة، عن عمولة �عنوان د .م 2.307و

  .د.م 5,528 إ�� الف��ة نفس خالل اجانب

 

 تتجاوز  ال اعوان تأج�� ألعباء الشركة عمولة �غطية �سبة أّن  ع�� الوععّية هذه وأسفرت

 .اعباء �افة احتساب تّم  إذا % 36 إ�� النسبة هذه وتن�ل  %   45,35 الف��ة تلك خالل
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 �غّطي ال املذ�ورة، العقارات �� التصرف بموجب الشركة عل��ا تتحّصل ال�ي املوارد أّن  ورغم

0T18Fلها املحدث القانون  من 27 الفصل تفعيل ع�� تحرص لم الشركة فإّن  ا�حاصل ال�جز

(1)
0T تضّمن لم حيث 

 ع�� يؤّكد ما وهو امل�ّجل ال�جز �غطية بكيفية يتعّلق بندا لها املو�ولة العقارات �� التصّرف باتفاقيات

  .الشركة حقوق  عمان اتجاه �� اتفاقيات هذه �عديل عرورة

 

* 

 

*                  * 

 

 أمام خاصة الّسكن لتوف�� العمومي املجهود دعم مجال �� هام بدور  القيام الّشركة تتوّ��

 .مختلفة ومعوقات صعو�ات عدة يواجه الشركة �شاط أّن  إالّ  العقارات، أثمان �� املّطرد ارتفاع

 

 ا�خاّص  القطاع طرف من وخاّصة املنافسة باحتداد يّتسم محيط �� مهامها تمارس فالّشركة

 توّ�ح اس�ان لقطاع عاّمة سياسة وعع جهة من �ستوجب مّما العقارّ�ة ا�شطة ملردودّية نظرا

 املؤّسسات مختلف مهام توعيح وكذلك تدّخال��ا خالل من تحقيقها إ�� الّدولة ترمي ال�ي اهداف

 مردودّية ولضمان. التو�سية للبالد العقار�ة الوطنية الّشركة م��ا وخاّصة القطاع �� املتدّخلة العمومّية

 دعم من تمّكن اس��اتيجّية عبط تتوّ�� أن الّشركة ع�� ينب�� تدّخال��ا، ونجاعة أ�شط��ا ملختلف أك��

 .والّطو�ل املتوّسط املدى ع�� واختيارا��ا تحقيقها ووسائل وأهدافها محيطها �� تموقعها

 

 حمايته حيث من الّالزمة العناية العقاري  رصيدها �� التصّرف إيالء الّشركة ع�� يتوّجب كما

  .امثل النحو ع�� واستغالله والقانونّية املادّية

 

 يكفل بما موثقة وا�حة إجراءات وعع تتوّ�� أن الّشركة ع�� املحّالت، بتسو�ق يتعّلق وفيما

 .ا�حرفاء إ�� العقارات إسناد �� املحاباة وتجّنب املضار�ة من و�حّد  ا�حرفاء ب�ن واملساواة العملّية شفافّية

 

 تأم�ن �� اساس حجر اشغال وإنجاز الّدراسات آجال ع�� والّضغط انتاج دورة و�عت��

 ودراس��ا و�رمج��ا املشاريع بتخطيط املتعّلقة املسائل إيالء يتعّ�ن لذلك املالّية، وتوازنا��ا الّشركة ديمومة

 .ال�لفة وع�� اجال ع�� الّضغط و ا�جودة مستوى  ع�� خاّصة الّالزمة العناية وتنفيذها

                                                           
(1)

 الوطنية للشركة الراجع املعلوم �خالص �اف غ�� العمومية والهيئات الدولة طرف من الّشركة �عهدة املنوطة العقارات مدخول  أّن  تبّ�ن وإذا" أّنه ع�� ينّص   

 سيقع ال�ي اساليب حسب املالك من �ستخلص الشركة فإّن  العقارات ع�� مّوظفة ت�ون  قد ال�ي الت�اليف مختلف خالص أو تصرف مصار�ف �عنوان

 ".الناقص املبلغ �ساوي  إعانة باالتفاقية عبطها
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 اجانب، وأمالك الدولة بأمالك املتعّلق ا�جانب �� عقاري  �وكيل الّشركة تصّرف يخّص  وفيما

 .الّشركة تدّخل مجاالت توعيح ومز�د الّدولة بأمالك امل�ّلفة الوزارة مع الّتنسيق مز�د الّشركة ع�� يتعّ�ن

 العقار�ة العمليات �لفة دّقة ب�ّل  يحّدد الغرض �� تحليلّية محاسبة نظام وعع الشركة ع�� يتعّ�ن كما

  .للّشركة املا�� الّتوازن  لتحقيق بمداخيلها مقارنة
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  رّد وزارة أمالك الدولة

  

 أعمال اللجنة الوطنية للتفويت  -

 

بخصوص إبداء اللجنة الوطنية رأيها بالموافقة على التفويت بالرغم من عدم توفر 

توفر وثائق ال تستجيب للشروط القانونية والمنصوص  كامل الوثائق الضرورية بالملف أو

 أفادت الوزارة 1992مارس  7المؤرخ فــي  1992عليها بقرار وزير أمالك الدولة لسنة 

: 

•  

ملفات التفويت المحالة عليها من  استكمالأن إدارة أمالك األجانب تسعى إلى  -أ

طرف الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية عند اإلقتضاء بالوثائق والمعطيات الالزمة 

وتحيينها إذا رأت أنها غير حديثة وذلك بمراسلة المعني باألمر والجهات المركزية 

توصل بالمطلوب في والجهوية كما يتم التذكير في العديد من المناسبات، وفي حالة عدم ال

آجال معقولة أو إقرار الراغب في الشراء بإستحالة توفير المطلوب بموجب عريضة في 

على ضوء الوثائق  الغرض، تتولى اإلدارة عرض الملف بنقائصه لتبدي اللجنة رأيها

 . المتوفرة به

•  

 ن للجنة السلطة التقديرية لتبدي رأيها بالموافقة أو رفض الملفات على ضوء ماوإ

يتم تقديمه لها بجدول األعمال ونسخ من الوثائق المضمنة بالملفات، وهي ملزمة بالتثبت في 

العديد من المسائل ذات الصلة بملكية الراغب في الشراء لمحل سكنى آخر من عدمه 

وإستغالله للمحل المطلوب من عدمه، وبوضعيته القانونية وصفة إشغاله وذلك من خالل 

وفي بعض األحيان تجد اإلدارة نفسها مجبرة على  .لى أمثلة هندسيةالوثائق وباإلستناد إ

تّمت اإلشارة ضمن بعض  وقد .كامل الوثائقلعرض بعض الملفات وإن لم تكن مستوفية 

جداول أعمال اللجنة وفي محاضر جلسات التفويت إلى عدم إستجابة الراغب في الشراء 

 .لطلب اإلدارة إستكمال ملفه

•  
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اللجنة لتنازل صاحب حق األولوية في الشراء لفائدة الغير عن  بقبولوفيما يتعلّق 

 27المؤرخ في  1993لسنة  123حق البقاء رغم أن هذا اإلجراء مخالف ألحكام القانون عدد 

 1981سبتمبر  01المؤرخ في  1981لسنة  13والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد  1993ديسمبر 

لمحالت معدة للسكنى على ملك األجانب والمصادق والمتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين 

التنازالت التي تكون فإّن  1981ديسمبر  04المؤرخ في  1981لسنة  89عليه بالقانون عدد 

بين المتسوغ األصلي أو الشاغل األصلي لفائدة الغير تفترض وجود مقابل مالي ومن 

الحال بالنسبة للتنازالت بين  عدم األخذ بها خالفا لما هو" اللجان"الضروري على اإلدارة و

 .األقارب

 

اإلدارة على عدم األخذ بها، إال أنه وفي بعض األحيان يعود تاريخ تلك وقد عملت 

أي أن المتنازل لفائدته هو نفسه يعتبر شاغال عن حسن نية  1991التنازالت إلى ما قبل سنة 

 1983لسنة  61المتعلق بإتمام القانون عدد  1991لسنة  77وفقا لمقتضيات القانون عدد 

المتعلق بالعقارات التي هي على ملك أجانب والمبنية أو  1983جوان  27المؤرخ في 

 . 1956المكتسبة قبل سنة 

 

سيتم إشعار اللجنة الوطنية للتفويت حول هذه المالحظات بكل الملفات التي تتوفر و

 .فيها تنازالت من هذا الصنف

 

تحيين طريقة إحتساب ثمن التفويت المعتمدة باإلتفاقيات  عدم -
 اإلطارية 

 

المؤرخ في  1991لسنة  78القانون عدد  هذه المالحظة في محلها على أساس أنّ إّن 

والمتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة  1992أوت  02

 3والخاضعة لإلتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية ينص في فصله 

على أنه يمكن للراغب في الشراء إقتناء العقارات التي آلت ملكيتها للدولة في نطاق 

ن المتعامل به في العمليات العقارية العادية في صورة اإلتفاقيات التونسية الفرنسية بالثم
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كلم حول العقار موضوع مطلب التفويت، وهذا القانون لم  30ملكيته لمحل سكنى في دائرة 

يحدد الثمن المعتمد في حال تبين أنه ليس مالكا لمحل سكنى أو إذا كان موضوع البيع محال 

 .تجاريا أو مهنيا أو حرفيا

 

 1991سنة في هذا الفراغ التشريعي، إنعقدت جلسة عمل وزارية  وفي ظلكما أّنه 

لدولة والشؤون العقارية إتفاقية إطارية بين وزيري المالية وأمالك ا 1993سنة في ثم أبرمت 

بنك اإلسكان والـشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية من جهة أخرى لتحديد من جهة و

 .عند ثبوت عدم ملكية الراغب في الشراء لمحل سكنىمعايير للتفويت في مختلف العقارات 

 

إّن هذه المعايير كانت صالحة آنذاك ولم تعد تواكب تطور األثمان المعمول بها و

في السوق العقارية حاليا، كما أنه تمت إستشارة المحكمة اإلدارية حول جدوى مواصلة 

على أن  2015ية جويل 28العمل بهذه الضوارب فأكدت بموجب مكتوبها المؤرخ في 

لإلدارة مطلق الحرية في تحديد ثمن العقارات موضوع التفويت وليست ملـزمة بما "

تضمنته اإلتفاقية اإلطارية على أن يقع تحديد األثمان الجديدة بنفس الصيغ التشاركية بين 

مختلف أجهزة الدولة أو أن يتخذ ذلك شكل النص القانوني العام الملزم على إختالف 

 ."مرتبته

 

وبخصوص هذه المسألة، فإن الوزارة بصدد درس الصيغة القانونية المناسبة لسد 

هذا الفراغ التشريعي في نطاق مساعيها نحو اإلصالحات التشريعية وسنوافيكم في الغرض 

  .بنتائج أعمالنا

 

 التسويغ مراكنة لمحـالت سكنية شاغرة  -

 

هذه المالحظة تعتبر في محلها غير أن اللجوء للكراء مراكنة من طرف اإلدارة  إنّ 

محال سكنيا  15قد تم في حاالت إستثنائية جدا، حيث وافقت الوزارة إبان الثورة على تسويغ 

شاغرا لمواطنين وبعض أعوان اإلدارة بغاية حفظها من كل اإلعتداءات وذلك بعد عقد 

 .جلسات عمل تولت وضع معايير لذلك والنظر في ملفاتهم حالة بحالة
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•  

 :كما تمت بموجب مذكرتين الموافقة على التسويغ مراكنة لفائدة

•  

 .سائق باإلدارة العامة لإلختبارات-

 . بالوزارة نظرا لظروفها اإلجتماعية الصعبة وتم تحويزهاعاملة تنظيف -

 .تمت إجابة العديد من المواطنين بتعّذر اإلستجابة لطلبهم وأ

•  

عدم قيام إدارة أمالك األجانب دوريا باإلحصاء أمالك  -
 األجانب وبالمعاينات واالبحاث العقارية 

 

األجانب لهذه المهمة إن هذه المالحظة في محلها، ويعزى عدم قيام إدارة أمالك 

إلى عجزها ماديا وفنيا نظرا لما تتطلبه عملية اإلحصاء لتغطية كامل تراب الجمهورية من 

 .إمكانيات مادية وكفاءات مختصة من فنيين ومهندسين

حاليا مشروع في طور الدرس سواء بإعادة هيكلة اإلدارة أو بدمج إدارتي وهناك 

وطنية العقارية للبالد التونسية صلب هيكل موحد مّما أمالك األجانب بالوزارة والـشركة ال

 .يمكن اإلدارة من تطوير أدائها والقيام بالمهام الموكولة لها على أحسن وجه

 

من  14عدم ضبط العدد الجملي للعقارات المشمولة بالفصل  -
 اإلتفاقية العامة التونسية الفرنسية

 

أّن مصالح الوزارة بالمالحظة وجيهة و في محلها غير أنه يتجه التذكير  إّن هذه

من اإلتفاقية  14تمسك قائمة في العقارات التي آلت ملكيتها للدولة تطبيقا لمقتضيات الفصل 

التونسية الفرنسية عليها، وقائمة في العقارات التي آلت للدولة رضائيا وقائمة في العقارات 

التي رفض أصحابها العرض العمومي للشراء، غير أنه ليس لدينا قائمة في العقارات التي 

ي بقيت على ملك أصحابها األجانب الفرنسيين والذين الزموا الصمت تجاه العرض العموم
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د للشراء، وقد تمت مكاتبة الـشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية بمقتضى مكتوبنا عد

 .قصد موافاتنا بنسخة منها 2015سبتمبر  07  المؤرخ في 793

 

العقارات التي الزم أصحابها الصمت تجاه العرض العمومي للشراء، ليست  وبأنّ 

يق هذا الفصل على هذه  العقارات إالّ إذا ذلك أنه ال يكمن تطب 14مشمولة بأكملها بالفصل 

 :توفرت فيها الشروط التالية

 

 .أن يكون المالك أجنبيا فرنسي الجنسية -

 .أن يالزم المالك الصمت تجاه العرض العمومي للشراء -

أن يكون العقار مشموال باإلتـفاقيات الثنائية التونسية الفرنسية، حيث أنه بالنسبة  -

اقية الثنائية الخاصة بها تشمل األراضي البيضاء وغيرها من لـوالية بنزرت فإن اإلتف

) بإستثناء الفيالت من الصنف الثالث غير اإلجتماعي(العقارات ذات الصبغة السكنية 

والتجارية والحرفية والمهنية ،أما بالنسبة لبقية الواليات،  فإن اإلتفاقية الخاصة بها تشمل 

) اء الفيالت من الصنف الثالث غير اإلجتماعيبإستثن(العقارات ذات الصبغة السكنية 

 .والمهنية والتجارية والحرفية فقط

أنه بالنسبة للعقارات التي الزم أصحابها الصمت تجاه العرض العمومي للشراء  -

يتمّثل في وتبين أنها مشمولة باإلتفاقيات التونسية الفرنسية، كان موقف اإلدارة في السابق 

بترسيم إحالة ملكيتها للدولة، على إعتبار أن اإلتفاقيات لم تعد  إيقاف اإلجراءات المتعلقة

من اإلتفاقية العامة التونسية  1وفقا لمقتضيات الفصل  1991سارية المفعول منذ سنة 

الذي ينص على أن أجل هذه اإلتفاقية ينقضي  1984فيفري  23الفرنسية المبرمة بتاريخ 

 04تفاقية الخاصة الثانية المبرمة بتاريخ من اإل 8سنوات، ولمقتضيات الفصل  7بمضي 

المتعلقة باالمالك العقارية ذات الصبغة اإلجتماعية والمتواجدة بكامل تراب  1989ماي 

هذه اإلتفاقية تبقى سارية "الجمهورية التونسية بإستثناء والية بنزرت ، والذي نص على أن 

 ".سنوات 3المفعول لمدة 
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أن جميع العقارات  اعتبرتعدلت اإلدارة مؤخرا عن موقفها هذا بأن  وقد

من اإلتفاقية العامة التونسية الفرنسية قد إنتقلت ملكيتها للدولة التونسية  14المشمولة بالفصل 

تاريخ تأمين ثمنها بالخزينة العامة للبالد التونسية، وبذلك فقد عملت على  1991أوت  06منذ 

بعد التحري من كون المالك الزم  2015 -2013 العقارات خالل سنواتإحالة ملكية ثالث 

الصمت تجاه العرض العمومي للشراء في اآلجال القانونية وأن العقار نفسه مشمول 

 .باإلتفاقيات

  

أنه حال توصلنا بقائمة في العقارات التي الزم اصحابها الصمت تجاه العرض كما 

ستتولى اإلدارة العمل على  ،العقارية للبالد التونسيةالعمومي للشراء من الشركة الوطنية 

عليها، وترسيمها  14إحالة ملكية العقارات للدولة إذا ما ثبت توفر شروط إنطباق الفصل 

وذلك بعد إجراء .بالسجالت العقارية حفظا لحق الدولة بخصوص  هذا الرصيد العقاري

 . إلداريةالمعاينات والتحريات الالزمة مع البلديات والجهات ا

  

التونسية  من اإلتفاقية 14تطبيق الفصل  عنالتراجع حاالت  -
 الفرنسية

 

المالحظة في محلها نظرا ألهمية هذا اإلجراء، بإعتبار أن المكتوب المشار  إّن هذه

 .والحال أن اللجنة تعقد جلساتها آنذاك 2004يعود إلى سنة في التقرير إليه 

 

للسيد المدير الجهوي للملكية العقارية بتونس  ه بالرجوع للمكتوب الموجهأنّ كما 

يبين أنه يتعلق بخمسة رسوم عقارية، وللوقوف على أسباب هذا  2004سبتمبر  10  بتاريخ

التراجع سيتم اإلطالع على ملفاتها المودعة لدى مصالح األرشيف وسيتم موافاتكم 

 .باإليضاحات الالزمة بشأنها
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 2013سنة في و 2009سنة في بخصوص عمليتي التراجع المذكورتين وأنه كما 

بموجب مذكرة مرفوعة إلى عناية السيد الوزير  14فإنه تقرر التراجع في تطبيق الفصل 

 : وذلك على العقارين 2011خالل سنة 

 

سوسة بإعتباره  86541عقار كائن بسوسة موضوع الرسم العقاري عدد  -

الكين األجانب لفائدة مورثة العارضين وذلك بعد أخذ رأي موضوع بيع سابق صادر عن الم

السيد المدير الجهوي للملكية العقارية بسوسة حول قابلية عقدي البيع المحتج بهما للترسيم، 

وأن هذه العملية قوبلت بالتحفظ من قبل السيد المدير الجهوي للملكية العقارية بسوسة على 

 .للقضاء آ إلىرضين لجأن يتم مده بوثيقة إضافية وأن العا

 

القيروان، وذلك  20904عقار كائن بالقيروان موضوع الرسم العقاري عدد  -

بعد التحري عن وجود عملية بيع سابقة لإلحالة للدولة مع مصالح القباضة المالية وبعد أخذ 

رأي السيد المدير الجهوي للملكية العقارية بالقيروان من قابلية عقد البيع للترسيم وقد تقرر 

 . يعن العارضين من ترسيم عقد البالتراجع إثر عقد جلسة بشأن هذا الملف وتمكّ 
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 التونسّية للبالد العقارّية الوطنّية الشّركة ردّ 

 

I-  الرصيد العقاري 

 

 استعمال الرصيد العقاري - أ

 

تسعى الشركة إلى تغيير صبغة أراضيها ذات الصبغة الفالحية إلى أراضي 

صالحة للبناء وذلك بالتنسيق مع وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية والبلديات 

ية والجهوية ذات النظر وقد أسفرت هذه المجهودات على موافقة السلط +والسلط المحل

المعنية على تغيير صبغة بعض هذه العقارات في إطار مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية نذكر 

 :منها العقارات التالية 

 

تونس الكائن ببرين معتمدية السيجومي والية تونس والبالغ  69917الرسم عدد  -

 ).مثال التهيئة بصدد المراجعة(ص  70آ  77هك  22        مساحته 

ص  والكائن  00آ  50هك  24تونس البالغ مساحته  47315الرسم العقاري عدد  -

وقد تمت الموافقة على إدماجه داخل حدود مراجعة مثال التهيئة  بسيدي علي الحطاب

 ).والية منوبة(العمرانية لمنطقة سيدي علي الحطاب 

                            أريانة البالغ مساحتهما 816و 84647ع الرسمين العقاريين عدد العقار موضو -

تقدمت الشركة بمطلب إلى بلدية وادي الليل إلدماج العقار داخل وقد  ص 70آ  48هك  27

 .حدود مثال التهيئة العمرانية للمنطقة

 

العمومية أو أما بخصوص األراضي التي تّم تخصيص جزء منها للتجهيزات 

مناطق خضراء حسب مثال التهيئة العمرانية فإن الشركة تسعى بالتنسيق مع البلديات 

وإدارة التعمير ووزارة التجهيز واإلسكان لتغيير صبغتها بعد العزوف عنها من طرف 

سلطة اإلشراف بمقر وزارة  السلط المعنية وقد تّم عقد عّدة جلسات عمل في الغرض مع

األراضي إلى سكنية على غرار موضوع الرسم  ن لتغيير صبغة هذهالتجهيز واإلسكا
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وقد تمت الموافقة  2الكائنين بالمنيهلة حدائق المنزه  49616تونس و 49619العقاري عدد 

على تغيير صبغتهما إلى منطقة سكنية في إطار مراجعة مثال التهيئة التفصيلي لحدائق 

 .طرف الوكالة العقارية للسكنى والمعّد من) تابع لوالية أريانة( 2المنزه 

وتجدر اإلشارة أن الشركة أحالت بعض األراضي المخصصة كمناطق تجهيزات 

إلى البلديات التي ترغب في اقتنائها إما عن طريق المعاوضة بأرض ذات صبغة سكنية أو 

عن طريق التفويت فيها بعد تحديد قيمتها الشرائية من طرف خبير أمالك الدولة نذكر منها 

: 

 

تونس الكائن بالمنيهلة موضوع  56001العقار موضوع الرسم العقاري عدد  -

 .طلب بلدية التضامن المنيهلة 

) برج الوزير(تونس الكائن بأريانة  40625العقار موضوع الرسم العقاري عدد  -

 .موضوع طلب بلدية سكرة

ة الجهات كما أن الشركة شرعت في القيام بجرد شامل لجميع هذه المقاسم لمراسل

 .المعنية إلقتنائها أو العمل على تغيير صبغتها

 

من مجلة التهيئة الترابية والتعمير فإن الشركة  67أما بخصوص تطبيق الفصل 

تسعى بالتنسيق مع السلط المعنية ووزارة أمالك الدولة لتسوية هذه الوضعية عن طريق 

 .اإلحالة وتعويض الشركة عن مستحقاتها

 

بحماي���ة الرص���يد العق���اري للش���ركة فق���د ت���م فيم���ا يتعل���ق  -
 :اتخاذ االجراءات التالية 

 

 تركيز أعوان حراسة على عين المكان  -

تكوين فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية للعقارات والقيام باالجراءات الالزمة  -

س الوطني ورفع ي تجاوازات بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية والحرأعند معاينة 

 .قضايا لدى المحاكم
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 .على كل عقار إلشهار ملكية الشركةتركيز عالمات  -

 

 فيما يتعلق بأرض طنيش -

 

بن عروس  96789/41399أما بخصوص األرض موضوع الرسم العقاري عدد 

 799850/ 699800الكائنة بالمحمدية والمعروفة بأرض طنيش والذي تملك الشركة نسبة 

وبعد أن شهد هذا العقار اعتداءات وتم استغالله بالبناء الفوضوي إثر  ،جزء على الشياع

من طرف عدد كبير من المواطنين فقد تولت الشركة اتخاذ جملة  2011جانفي  14أحداث 

 :  من االجراءات وهي كاالتي

 

بن عروس للنظر في تسوية  جلسات عمل تحت إشراف السيد والي عقد -    

ضت إلى إتخاذ جملة من االجراءات لحماية أفر المذكور والتي الوضعية العقارية للعقا

صدار قرار هدم جماعي والتعهد بتنفيذه من قبل بلدية المكان إالمساحة المتبقية من العقار و

 .والذي ال يزال دون تجسيم

كما تولت الشركة القيام برفع العديد من القضايا لدى المحاكم المختصة  -    

 .قصد استرجاع عقارها) الحق العام محاكم  -المحكمة العقارية(

 

 :  لى كل منإهذا وقد تم توجيه مراسالت 

 

رض أالسيد وزير الداخلية تحت إشراف السيد وزير التجهيز حول طلب تسوية  -

لية بفوشانة والمروج إليقاف تسجيل العقود والسيد حافظ الملكية طنيش وقباضتي الما

  .شهادة ملكية للرسم العقاري المذكور اعاله العقارية حول طلب

جراءات االحترازية السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المحمدية التخاذ اإل -

 .لوقف الربط بشبكتي الكهرباء والماء للمتحّوزين بدون وجه حق

 

 ترسيم العقارات ومتابعة وضعيتها  -
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تحرص الشركة على تسوية الوضعيات اإلستحقاقية وترسيمها بإدارة الملكية 

العقارية وذلك بإدراج العقود التكميلية لدى اإلدارة الجهوية المعنية أو عن طريق مطالب 

 .التسجيل ومطالب التحيين لدى المحكمة العقارية

 

ومتابعة  مرّسمة بإسمهاالغير  هاار بجرد لعقاراتوقد قامت الشركة في هذا االط

حكما بالترسيم لفائدة  13إستخراج  2015ترسيمها لدى المحكمة العقارية وتّم في سنة 

 .الشركة وتبقى مصالح اإلدارة بصدد متابعة بقية مطالب التسجيل لدى المحكمة العقارية

 

 

 التصّرف في المقاسم  - ب
 

 : السابقة ولمزيد من الشفافية تصرفللقطع مع بعض مظاهر ال

 

 نجاز ووضع دليل االجراءات بالشركةإتم الشروع في  -

بتاريخ  3626مقرر عدد (بعث لجنة للتصرف في المقاسم المعّدة للبيع  -

16/04/2015 ( 

بعث لجنة لمتابعة الشروط الفسخية الموظفة على المقاسم والمنصوص عليها  -

 ).16/01/2015اريخ بت 0364مقرر عدد (بعقود البيع 

رت اإلدارة بالنسبة للتقسيمات الجديدة القطع نهائيا مع إعداد مقاسم معّدة قرّ  -
 .ضي الشركة حصرّيا لبناء مشاريع معّدة للسكناللبناء، واستغالل أر

 

 المقسم المخصص للتجهيزات والكائن بمنوبة  -
 

والمفوت فيه كمشروع أّما بالنسبة للمقسم المخصص للتجهيزات والكائن بمنوبة 
طبيعة تجارية وبعد أن تبّين أّنه لم يقع بناء العقار فقد تّم رفع قضية ضّد المشترين لفسخ  يذ

 ).54570قضية عدد (العقد وإسترجاع أرض الشركة 

 

 تقسيم الزاوية البكرية -
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والتي ) 43748الرسم العقاري (بالنسبة لقطعة األرض المعروفة بالزاوية البكرية 
م الشهائد لشركة شهائد إسناد مقاسم لبعض الحرفاء، فقد تمت مراسلة جميع من تسلّ سلمت ا

المذكورة إلعالمهم بأّنه استحال على الشركة تجسيم إنجاز التقسيم المبرمج على العقار 
 .المذكور وأّنه يمكنهم اقتناء مسكن من الشركة ولهم األولوية في ذلك

 

 تقسيم السالمة  -
 

حظيت الشركة بالموافقة على تقسيم ، 15/12/2005بموجب القرار المؤرخ في 
 3و مقسم واحد معد للتجهيزاتو مقسم صبغته سكن فردي 34ثل في مالسالمة بمنوبة والمت

طار مثال التهيئة إوذلك في . مقسم واحد كمنطقة خضراءو د صبغتها الحقامقاسم تجدّ 
وقد تّم التعديل تماشيا مع مقتضيات . المراجعة الذي كان بصددوللمنطقة المصادق عليه 

 .من مجلة التهيئة الترابية نظرا لملكية الشركة ألكثر من ثلثي المقسم 65الفصل 

 

حظي مطلب الشركة بالموافقة على ، 28/11/2008بموجب القرار المؤرخ في و
لتجهيزات ثر الموافقة على تغيير صبغة المقسم المعد إتحوير تقسيم  السالمة بمنوبة 

 2ل بالمنطقة وتأكيد صبغة المقسم دراج محوّ إثر إصحي وتغيير تركيزه  لى تجهيزإمدرسية 

U 4(لى سكن جماعي إ  +R ( تماشيا مع متطلبات مثال التهيئة للمنطقة الّذي تّم المصادقة
 .عليه

 

حظيت الشركة بالموافقة على تحوير  11/7/2009بموجب القرار المؤرخ في و
وتحديد  RFRنجازه لمشروع  إل المزعم تقسيم السالمة مرة اخرى لتركيز حرمة المحوّ 

وتوفير مقاسم فردية  بعد تنقيح مثال التهيئة  U2صبغة السكن الجماعي المكيف للمقسم
 .RFRإلمكانية التعويض للمساكن المزعم هدمها في نطاق مشروع 

 

يد عن الشرط الفسخي لثالثة مقاسم بتقسيم الظات المتعلقة برفع حول المالحو
ل شخصّيات من أعلى يجدر التوضيح أن الوضعيات المثارة تمت بتدخّ  ،حدائق المنزه

 أجهزة الدولة آنذاك ولم يكن للشركة خيارات

 



835 

 

 

 

تم رفع اليد عن الشرط الفسخي بناء على طلب الحرف المؤيد : الحالة األولى 
 .04/01/2008بشهادات طبية وبعد موافقة الرئيس المدير العام بتاريخ 

تم رفع اليد عن الشرط الفسخي بناء على مطلب الحريف وموافقة : الحالة الثانية 
 .28/09/2006الرئيس المدير العام بتاريخ 

تم رفع اليد عن الشرط الفسخي بناء على طلب المعني باالمر وبعد : الحالة الثالثة 
 .22/02/2007موافقة وزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 

 

 نجاز المشاريعإ -2
 

 ضبط الحاجيات وإسناد الصفقات - أ

 

حدوث  :التاليةيتم ضبط الحاجيات لكن تلجأ الشركة إلبرام المالحق في الحاالت 
إصالح أخطاء و ...)أرضية غير موافقة للسبر الجيولوجي،(طوارئ فنية لم تكن منتظرة 

نجاز أشغال جديدة وإناتجة عن سهو أو ضعف في تحرير بند أو سوء تقدير في الكميات 
 .لتحسين مواصفات المساكن تماشيا مع طلبات تجارية معّينة

 تمثل قيمة المالحق نسبة ضعيفة مقارنة بقيمة الصفقات  ،وفي جميع الحاالت

 .تحترم إجراءات حددتها الشركة

 

مسكنا نصف  75صفقة بناء  : إسناد الشركة لصفقات قبل تحرير حوزة المشاريع

 .بالكانيا" ميسم"جماعي بإقامة 

 

تمثل الشغب الحاصل بحوزة المشروع في انتصاب فوضوي ألحد الجيران 

قديمة لمعدات أشغال عاّمة ورفضه لرفعها، ورغم استيفاء الشركة بوضعه لهياكل 

يداع لإلجراءات القانونية الالزمة تعذر التنفيذ باستعمال القوة العامة لرفض بلدية المكان إ

قد تم إخالء الحوزة ثم إعادة طلب العروض وتمكن المقاولة من المحجوز بمستودعاتها، و

 .التقدم في األشغال

 

 از المشاريعآجال إنج -ب
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تم إعداد مذكرة عمل في الغرض  تحدد اآلجال القصوى لكل مرحلة وبالتالي لن 

 .يتكرر ذلك

 

 متابعة المشاريع -ج

 

 .تم إعداد مذكرات عمل في الغرض  وبالتالي لن يتكرر ذلك

 

III - تسويق المحالت  

 

 سياسة الشركة ومخططاتها وتصنيف مشاريعها  -أ

 

مسكنا وكذلك بالنسبة لعقد  9000هو ) 2011-2007(مجموع تقديرات المخطط  إنّ 

 لكن إلعتبارات سياسية تم تجزئة عقد البرامج إلى فترتين وهما. البرامج في صيغته األولى

مما جعلنا نخفض في العدد الجملي للمساكن ) 2011- 2010(و              ) 2007-2009(

علما وأن الفترة الثانية من عقد البرامج تم إعدادها في  البرامجنجاز إوتعديلها تبعا لتقدم 

مما أفرز اختالفا طبيعيا بين المخطط وعقد البرامج في عدد المساكن  2010شهر أوت 

 .المبرمجة 

 

ال يوجد تعريف واضح حتى من سلطة  ،بالنسبة للمساكن المصنفة اجتماعيةو

م م بالنسبة لإلجتماعي  50التي ال تتجاوز اإلشراف إال شيء وحيد وهو المساحة المغطاة 

 2(م م بالنسبة لإلجتماعي العمودي  75و) متكون من غرفة واحدة وقاعة استقبال(الفردي 

مع سقف فوبرولوس فإنها وفي صورة توافق أثمان هذه األصناف ) غرف وقاعة استقبال

ها ال تخضع لهذا اجتماعية وإذا فاق ثمنها هذا السقف فتصنف اجتماعية لكن تصنف آليا

أما بخصوص صنف . النظام الذي هو بمثابة معيار التصنيف بالنسبة لوزارة اإلشراف

ر فهو المسكن الفردي الذي يتكون من غرفتين وقاعة استقبال تنجز بنفس اإلجتماعي المتطوّ 
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ا بقية األنواع األخرى فتصنيفها ال يتطلب مّ أمواد وتجهيزات  المسكن االجتماعي الفردي ، 

 .يراجهدا كب

 

 ضبط أثمان المحالت  - ب

 

 ضبط األثمــــان  -

 

إن ضبط األثمان بواسطة منظومة المحاسبة التحليلية مرتبط بمجموعة من 

...) بناء ، تهيئة ، ربط شبكات ( إنتهاء جميع األشغال  :الشروط الواجب توفيرها  وهي 

 .المصاريف بصفة دقيقةإعداد كل الكشوفات النهائية لحصر جميع والمتصلة بالمشروع 

  

إن تحقيق هذه الشروط من شأنه أن يثقل كاهل المشاريع بمصاريف إضافية لعل 

جال التسويق لهذا آد في من أهمها مصاريف الحراسة واألعباء المالية ،كما من شأنه أن يمدّ 

بة ل إنتهاء األشغال ببضعة أشهر بإعتماد نسباضطرت الشركة إلى تحديد األثمان النهائية ق

رها دها لجنة ضبط األثمان معتمدة في ذلك على مصاريف تقدرية توفّ أعباء عامة تحدّ 

اإلدارة الفنية المشرفة على المشروع و الغاية من ذلك هو الضغط على الكلفة وبالتالي 

 .الراغبين في إقتناء المساكن على تخفيف العبئ

 

الشركة تعمل جاهدة  على تحيين كامل المعطيات  أنّ إلى كما تجدر اإلشارة 

المضمنة بالتطبيقة اإلعالمية الحالية حتى يتسنى لها حصر األعباء العامة وتحديد هامش 

 .الربح 

احتساب كلفتها بواسطة وثر وبخصوص المشاريع التي سجلت نتائج سلبية األ

فإننا نود اإلشارة إلى  ا،تسويقهمنظومة المحاسبة التحليلية وذلك بعد اإلنتهاء من عملية 

وجود مشاريع إخرى أفرزت نتائج إجابية ولم تذكر بالتقرير ولكن ورغم كل ذلك فلقد 

تأكدت الشركة بعد إحتساب الكلفة الفعلية لكل المشاريع المنتهية عملية تسوقها بأن الطريقة 

قم المعمالت كمفتاح المعتمدة صلب المنظومة التحليلية إلحتساب الكلفة و المعتمدة على ر

ية إنتهاء عمل طريقة غير دقيقة وتتطلب إنتظار هيClé de répartition) ( توزيع رئيسي
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وهو ما أضطر الشركة للقيام بتغيير عملية اإلحتساب وذلك  البيع بأكملها إلحتساب الكلفة

أن تعطى  خر جديد أال وهو قيمة اإلنتاج وهي طريقة نأمل فيآبتغيير مفتاح التوزيع القديم ب

نتائج مغايرة لسابقاتها حال اإلنتهاء من عملية تحيين المعطيات المضمنة بالتطبيقة اإلعالمية 

 .الحالة

 

ير مفاتيح التوزيع قد تمت بالتنسيق التام مع يكما تجدر اإلشارة إلى أن عملية تغ

 .مكاتب الدراسات المشرفة على إرساء المنظومة التحليلية صلب الشركة

 

صندوق المعادلة ليس صندوقا بمفهومه القانوني بل هو  إنّ  :معــادلة صندوق ال 

 Manque àب أو تفويت مكس(لحصر الخسارة   (Tableau Excel) ول عبارة عن جد

gagner ( ناجمة عن الفارق بين الثمن الحقيقي للمسكن اإلجتماعي وسقف الفوبرولوس عند

وتسترجع هذه الخسارة بتحميل قيمتها على المشاريع من  إعتماد هذا النظام في عملية البيع

 .والرفيع حسب تحمالت هذه المشاريعالصنف اإلقتصادي المحسن 

 

 اختيار الحرفاء  - ج

 

نظرا لوفرة المساكن وقلة الطلب ولتفادي ركود عملية البيع مثل حال جل الباعثين 

العقاريين وفي غياب دليل إجراءات محين وحرصا على الشفافية مع الحرفاء تتم عملية 

التسويق بعد صدور إعالن بيع بالصحف اليومية الذي ينص على ضرورة اتصال  الحرفاء 

جل محدد، كما يتم قبول الترشحات أرشحهم القتناء مسكن في الذين تقدموا بمطالب لتأكيد ت

 .الجديدة مباشرة بعد صدور اإلعالن

 

الشركة أوكلت لمكتب دراسات مختص مهمة تحيين  أنّ إلى هذا وتجدر اإلشارة 

 .     دليل اإلجراءات  وستحرص اإلدارة التجارية على تطبيقه

ة التجارية على تحيين تعمل اإلدار ،الشركة ،أما في ما يخص موقع واب

م عملية البيع على قدر ما يوفر لها من مجاالت والمتعلقة بتقدّ  والمعطيات صلبه المعلومات
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تدخل تقنية وعلمية مع التنسيق مع اإلدارة العامة على تطوير وتحديث  الموقع الحالي بصفة 

معمول به  صال وفق ما هوتّ متقاسمة حتى يستجيب لمستجدات تكنولوجيا المعلومات واإل

 .لدى المؤسسات الكبرى

 

يمكنهم الحصول على مسكن منجز من طرف الشركة فوبالنسبة ألعوان الشركة 

من النظام األساسي مرة واحدة طيلة حياتهم المهنية والتمتع بطرح  78طبقا للفصل 

كما يمكنهم شراء مسكن بدون أي امتيازات  .% 2المصاريف العامة وقرض بفائض قدره 

 ا بالنسبة لألراضيأمّ  .الشركة بالحاضر أو عن طريق قرض بنكي مثل كافة المواطنينمن 

يمكن ألعوان الشركة الحصول على قطعة أرض صالحة لبناء مسكن  طبقا للنظام  فإّنه

 .الداخلي للصندوق االجتماعي بالشركة

 

في انتظار تركيز منظومة إعالمية واستخالص أثمان المحالت وبخصوص 

سعى اإلدارة التجارية إلى مد الحريف بصفة آلية بوعد البيع عند دفع التسبقة  متطورة ت

لتمكينه من توفير باقي الثمن من طرف أحد البنوك كما تحرص على احترام قرارات مجلس 

 .اإلدارة في ما يخص المحالت الصعبة التسويق

 

IV- تصرف الشركة في أمالك الدولة و أمالك األجانب 

 

 العقارات المكتسبة بمقتضى االتفاقيات التفويت في -أ

 

حول اإلخالالت التي تشوب أعمال اللجنة الوطنية من عدم  -
 توفر بعض الوثائق الضرورية وغيرها 

 

كما تسعى  .تحرص مصالح الشركة على المطالبة بالوثائق المكونة لملف التفويتو
المطالبة بها من جديد قبل رها بالملف إلى مصالح وزارة أمالك الدولة في صورة عدم توفّ 

ر توفير الوثيقة، يقع عرض الملف على أنظار اللجنة الوطنية للتفويت وفي صورة تعذّ 
 .عرض الملف على حالته وأخذ القرار المناسب بشأنه
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بخصوص التنازالت، تمت اإلفادة بأن حاالت التنازالت ينظر فيها حالة بحالة و

ول والفروع والقرين ودون ذلك يقع بيع العقار والتنازالت المعتمدة هي تلك بين األص

بالمزاد العلني علما وأنه تقرر مؤخرا خالل إجتماع اللجنة الوطنية للتفويت في جلستها 

أن يرجى النظر في الملفات التي تحتوي على تنازالت حتى يقع ) 2015بتاريخ جوان (

ك الدولة لدى المحكمة ف على نتائج اإلستشارة التي قامت بها مصالح وزارة أمالالتعرّ 

اإلدارية للوقوف على حقيقة المنتفع بحق البقاء وأولوية الشراء في حال صدور تنازل عن 

 .المتسوغ األصلي أو بعد وفاته

 

 أشهر لتنفيذ مقررات التفويت  3حول عدم إحترام أجل  -
 

 لى تنفيذ مقررات التفويت في أحسنتحرص إدارة أمالك األجانب كل الحرص ع

ومن بين الموانع،  .ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك) أشهر 3حتى قبل أجل (اآلجال 

 : نذكر بالخصوص

 

خالص معاليم األكرية المتخلدة بذمة الراغب في الشراء قبل إعالمه بالثمن  -

وعرض عقد البيع وذلك تنفيذا لتوصيات وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية في 

أ الشركة في بعض األحيان إلى مقاضاة المتسوغين لخالص معاليم وقد تلج. (الغرض

 ).األكرية رغم أن الملف في طور متقدم من التفويت

 ...TPDالتثبت في مسائل عقارية كحدود الرسم، إنجاز  -

ف العام بنزاعات الدولة أو مصاريف التثبت من مصاريف القسمة بمكاتبة المكلّ  -

 .التفويت الذي سوف يقع اإلعالم بهاإلصالحات إلضافتها إلى ثمن 

 

حول تحسين طريقة إحتساب ثمن التفويت المعتمدة  -
 باإلتفاقياتاإلطارية 

 

في غياب إتفاقيات إطارية جديدة، تواصل مصالح الشركة العمل باإلتفافيات 

اإلطارية السارية المفعول علما وأن مصالحنا إقترحت في عديد المناسبات عن طريق 
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 2013منذ ) أمالك الدولة والتجهيز واإلسكان(مراسالت موجهة إلى سلطة اإلشراف 

 % 30إلى   %15الترفيع في عمولتها المتأتية من األكرية من  2015وآخرها في أفريل 

 .% 10إلى  % 6و % 3والتفويت من 

 

 حول المضاربة بالعقارات  -

 

وزارة أمالك الدولة في تعميم لتفاديها، تعتزم مصالحنا تقديم إقتراح لدى مصالح 
البند المتعلق بتحجير البيع مدة خمس سنوات المعتمد بالنسبة للعقارات الكائنة بوالية بنزرت 
على كامل العقارات الكائنة بكامل تراب الجمهورية خصوصا تلك التي يقع التفويت فيها 

 .بالثمن اإلجتماعي

 حول التفويت عبر المزاد العلني  -

 

الشركة باعتماد مستقبال مقترحكم بخصوص حضور قابض المالّية تعهدت مصالح 

فريق اللعملّيـة التبتيت علما وأنه لم تنجز أية بتة بالمزاد العلني منذ تاريخ إعداد تقرير 

الرقابي لعدم توصل مصالح الشركة بالقيمة اإلفتتاحية للعقارات المراد التفويت فيها بالمزاد 

 .العلني

 

وان أثمان عمليات التبتيت إلى نكة بتحويل المبالغ المقبوضة بعتتعهد مصالح الشرو

علما وأن مصالح بنك  ،الحساب المفتوح لدى بنك اإلسكان للغرض وذلك بعد خصم عمولتها

 .تحويل عمولة الشركة بعد مطالبتها بذلك في عديد المناسبات 2006تولى منذ تاإلسكان لم 

 

  قروض بنكيةحول الملفات التي تحصل أصحابها على  -

 

تعهدت مصالح الشركة بالعمل بمقترحكم وتضمين بند ينّص على فسخ العقد في 

أجل محدد في صورة عدم تحويل مبلغ القرض، بالنسبة لكل العقود التي تحصل أصحابها 

ويمكن بالتوازي اإلبقاء على الفصل الذي تمت إضافته سابقا والمتعلق . على قرض

بالنسبة (يل مبلغ القرض بحساب الدولة بمواصلة دفع معينات الكراء إلى تاريخ تنز
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علما وأنه لم تنجز أية عملية بيع عن طريق قرض  ).للعقارات الكائنة لخارج والية بنزرت

 .بنكي منذ توليكم إنجاز تقريركم

 

مع اإلشارة وأن المبيعات المتعلقة بالعقارين الكائنين ببنزرت تمت تسويتها 

 .سكان بعد مراسلة البنك في الغرضوتنزيلها بالحساب المفتوح لدى بنك اإل

 

أما بالنسبة للحالة الكائنة بسوسة، فقد تقرر مقاضاة المحامي المكلف بالملف حيث 

رفض تسليم أصول المؤيدات إلى اإلدارة فتم التشكي به في مرحلة أولى لدى هيئة المحامين 

ئق وتقديم قضية ثم لدى وكيل الجمهورية دون نتيجة فتقرر مقاضاته إلسترجاع أصول الوثا

 .في الغرض ضد الراغب في الشراء

 

 

 استغالل  الشركة للعقارات التي في تصرفها  -ب

 

حول تحويل مستحقات الدولة من مداخيل االكرية للعقارات  -
الراجعة لها بموجب اإلتفاقّيات ومستحقات المالكين األجانب لبقّيـة 

 العقارات 

 

د الذي قّدره الفريق الرقابي .م 5,8سبق وأن أفادت مصالح الشركـة وأن مبلغ 

المنظومة اإلعالمّية المستغلّة حالّيا ال تمّكن  نيشتمل مستحقات الدولة والمالكين األجانب أل

 .من فرز مداخيل كّل فئة على حـده

 

توفير  مع وباإلعتماد على المنظومة اإلعالمّية الجديدة التي هي بصدد اإلنجاز

المؤهلة لإلضطالع بهذه المهمـة يمكن تحقيق المطلوب والقيام بتأميـن اإلمكانّيات البشرّيـة 

كين االجانب أو باألحـرى جزء منها لتخصيص الجزء المتبقي لمجابهة نفقات لمستحقات الما
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ورت وأصبحت تتطلّب إصالحات الصيانـة المحتملة حيث أن حالة جـّل العقارات تده

 .جسيمة

 

للدولة، وإن كانت مصالحنا ال تمانع من الشروع في  أّما بالنسبة للعقارات الراجعة

تأمين جزء منها وعلى مراحل، بعد تركيز المنظومة اإلعالمّية الجديدة، فإن المداخيل 

التي ال ) على ملك أجانب أو الدولة(المتأتية منها قد ترصد لمجابهة أعمال صيانة العقارات 

المبلغ الحقيقي من األكرية الراجعة  وبالتالي وجب الوقوف أوال على .يتوفر بها رصيد

للدولة بعد خصم مبالغ اإلصالحات التي رصدت للغرض المبّين أعاله، هذا وتفيد مصالح 

 auxiliaire un comptabilité الشركة أنه تّم اللجـوء مؤخرا إلى مكتب دراسات إلنجاز

 .بخصوص التصّرف في أمـالك األجانب

 

 األجانبحول خالص مستحقات المالكين  -

 

مطالبة الراغبين في تحويل أرصدتهم  مصالح الشركة في اآلونة األخيرة تولّت

 . المالّية المتأتية من األكرية تأكيد هوّياتهم البنكّيـة

 

 

 ) وغيرها %10(حول تطبيق الزيادات السنوية  -

 

التي هي بصدد سوف يقع العمل على تجاوز هذه اإلخالالت بالمنظومة اإلعالمّية 

لكّل المحالّت المهنّية واآلداء على القيمة لكامل  %10بـ  وتطبيق الزيادة السنوّية اإلنجاز

 .المحالت التجارية بعد إستشـارة وزارة المالّيـة في الغرض

 

 حول الكراء مراكنـة  -

 



844 

 

 

 

بأن تلك الحاالت جـّدت إّبان الثورة بمبادرة من وزارة أمالك الدولة  تّمت اإلفادة

والشؤون العقاريـة نظرا للوضع اإلجتماعي المحتقن آنذاك دون تشريك مصالح الشركة في 

أّما تحويز المنتفعين قبل تمكينهم من عقود كراء فكان ذلك إستثنائّيـا لتجنب  .جلسـات العمـل

لى تلك المحالّت في انتظار موافاتنا بالقيمة الشرائّيــة وقد تّم حدوث عملّيات إستيـالء ع

تـّم تذكير وزارة أمـالك الدولة بأن مصالحنا لم تتوّصل بالقيمة فقد حاالت والبقّيـة  3تسوية 

 .الكرائّية المتعلّقـة بهـا

 

 حول عـدم وجود عقـود تسويغ ببعـض الملفـات  -

 

مكننـا من التعّرف على الملفات التي تفتقر إلى يُ تركيز المنظومة الجديدة سوف 

ثـّم التعهـد بإنجـاز ) عبر المنظومة الجديدة(عقود تسويغ وبالتالي وجب أّوال التعّرف عليهـا 

في أعـوان  9المطلوب بعـد توفير العنصـر البشري إن أمكن حيث شهـدت اإلدارة رحيـل 

 .اعـون 15مجموعه  امأي  2016-2015أعــوان سنـوات  6وسوف تشهـد رحيـل  2014سنـة 

 

حول القيـام بمقارنة أرقام الديون المدرجـة بجـذاذة الكـراء  -
 الممسوكة يدوّيـا والمعطيات الواردة بالمنظومة 

 

شرعت مصالح الشركة في إنجـاز المقاربة إالّ أن العملّيـة لم تكتمـل بعـد وتتطلّب 

أن الشركة كلفت مكتب دراسات مختص إلنجاز  وقتـا ال بأس به مع المالحظ في هذا الصدد

 ).comptabilité auxiliaire(                         منظومة للمحاسبة الفرعية

 حول متابعة ديون الشركــة  -

 

تحرص مصالح الشركة باإلمكانّيات المتوفّرة لديها على القيام بالتراتيب اإلدارّية 

فات إلى النزاعات علما وأنه لم يعد هناك قسم ثّم إحالة المل) مرحلة ما قبل الشراء(

إلى  كما أن مصالح الشركة تفتقر .مخصص بالنزاعات يعتني بالقيام بالقضايا ومتابعتها

فريق يكلّف بمتابعة الديون المتخلّدة بذمة المتسّوغين لعقارات ال زالت على ملك أصحابها 

ن إلى إدارة النزاعات يتطلّب إضافة إحالة ملفات المتسّوغين المتقاعسي كما أنّ . األجـانب
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توفيرها وجب الرجوع  إلى األرشيف ولوثائق ضرورّية بالملف للقيام بقضايا ضّدهـم 

وثيقة مضمون (على بعض المعطيـات  أو إلى العدل المنفذ للحصول) الملفات األصلّية(

حة على وفي كّل األحـوال فإن مصالح الشركة سوف تعمل باإلمكانّيات المتا) الوصول

 .وتالفي هذا النقـص إذا ما تـّم تدعيم اإلدارة بالعنصر البشري) %8(تحسين نسبة المتابعة 

 

تم تكليف المدير المركزي  ،الناسيونالسبة للتصرف في عمارتي الكوليزي وبالنو

للمصالح المشتركة والمديرة العامة المساعدة لإلشراف مباشرة على مسؤولية التصرف في 

هاتين العمارتين حيث في وقت وجيز تم تسجيل تحسن ملحوظ على جميع المستويات علما 

ة وأن عدة إجتماعات حصلت مع  السيد وزير أمالك أمالك الدولة ومصالحه لتحديد الرؤي

ة في خصوص التفويت في العمارتين المذكورتين أو اإلحتفاظ بهما كمعالم رالعامة للوزا

 .تراثية

 

 الحماية المادية والقانونية  ألمالك األجانب  - ج

 

بخصوص الجرد، ال تمانع الشركة من إنجازه بالتنسيق مع مصالح وزارة أمالك 

التي سوف يقع تضمينها بالتطبيقة (الدولـة وهو يعتبر ضروريا لتحييـن المعطيات 

أمـالك الدولة  الشركة ووزارةويمكن أن يكـون ذلك إّمـا عبر فريق مشترك بين ) اإلعالمّيـة

يستوجب الرجوع إلى  ،إلنجـاز هذا الجردوة وخارجّيـة أو عن طريق مكاتب دراسات خاصّ 

سكنى، (وحدة  10000قائمة البيانات الموفرة حالّيا والتي يتعّين تحيينهـا وقد تشمل العملّيـة 

 .....). تجاري، مهني،

 

 

 حول صيانة العقارات الموضوعة تحت تصّرف الشركـة   -

 

ت التي ترد بشأنهـا عرائض تؤكد مصالح الشركة أن تدّخلهـا يقتصر على الحاال

مطالبة بصيانة المحالّت وقد يعزف البعض على المطالبة بذلك  لوضعّيتهـم غير القانونّية، 

 ...لوجود متخلّدات كراء بذمتهم 
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وقد شرعت مصالح الشركة على إثر جلسـات عمل إنعقـدت بخصوص ملف 

العقارات التي إزدادت حالتها تدهورا وذلك باللّجـوء إلى مكاتب مراقبة للوقوف على جدوى 

التدخل بإصالحها أو إزالتها علما وأن الفريق المكلّف بهذا العمل يتكـّون من عـون وحيد 

مكاتب  3ـووجب تدعيمه ، وكذلك الشأن بالنسبة ل) اتوالي 4وهو مكلّف بتونس الكبرى، (

التي تفتقـر إلى عـون فني لمتابعة أعمـال الصيانة بعـد ) بنـزرت، صفاقس، جندوبة(جهوّية 

 . إحالتهـم على التقاعـد

 

 حول إنجـاز إصـالحات للعقارات المشتركـة الملكّيـة  -

 

مشتركة في  إصالح أجزاءشرعت مصالح الشركة في اللّجوء إلى القضاء في حال 

وقد تلجأ مصالح الشركة إلى التدخل ) %50أكثر من (عقار تّم التفويت في أجزاء منه 

 .لتفادي وقوع كوارث

 

حول سداد معاليم الماء والكهرباء لألجزاء المشتركة بالنسبة  -
 لبعض العقارات

 

في ) المتسّوغين األصلّيين(ص ألصحابها شرعت الشركة في تسليم شهائد ترخّ 

إدخال عـّدادات ماء فردّيـة في حال وجود عداد ماء جماعي لكامل العقار لتفادي حصول 

الدولة أو (عدم إسترجـاع تلك المصاريف من المتسّوغين وتثقّـل بالتالي على مالك العقـار 

 ).أجنبي

 

، فإن ...)المدارج، (أّما بالنسبة للعدادات التي تتعلّق فقط باألجزاء المشتركة 

 ).الدولة أو األجنبي(المالك  على ة تواصل تعّهدها بدفعها وتحّمل تلك المصاريفالشرك

 

أّما بالنسبـة للعقارات المشتركة الملكّيـة بين الدولة والغير، فإن مصالح الشركـة 

وتطرح تلك المصاريف ...) صيانة، (تواصل دفع المصاريف المتعلّقة باألجزاء المشتركة 
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الملـك، بما أّن التصرف في العقار المذكور هو موكول إلى  ب منـاب شريك فياكّل حس

 .الشركة

 حول األراضي البيضـاء المستـولى عليهـا -

 

تتولّى مصالح الشركة التثبت من هذه الحاالت بوالية بنزرت والقيام ياإلجراءات 
الالزمة كالتنبيه بكف الشغب على عقـار مسّجل وإعالم وزارة أمالك الدولة بكّل أطوار 

 .الملف حتى يقع تكليف المكلّف العام بنزاعات الدولة لرفع دعاوي قضائّيـة ضـّد المشاغبيـن

 

 14حول تطبيق الفصل  -

 

بشأنها وكلّما تّم  14بعض العقارات لم يقـع إحصاءها وبالتالي لم يتّم تطبيق الفصل 
ات، عبر المراسالت من المواطنين أو الجهات، البلديّ (التفطن إلى الحاالت المماثلة 

يقع العمل على ...) أو معاينات إدارّية صادرة عن وزارة أمالك الدولة .... الواليات، 
 . قّيـاتإجراء األبحاث الالزمة بخصوص التثبت من موقف المالكيـن وشمولّيـة العقـار باإلتفا

 

  14حول التراجع في تطبيـق الفصل  -
 

 .تعرض هذه المسألة على مصالح وزارة أمـالك الدولـة والشؤون العقاريـة

 

 حول قسمة العقارات مشتركة الملكّية بين الدولة والغـير  -
 

لتذليل  17/09/2013تّم التذكير في عديد المناسبات بتفعيل أعمال اللّجنة المحدثة في 
العراقيل التي تعترض أحكـام القسمـة الصادرة في الغرض وطالبت مصالحنا عقد جلسة 
عمل مع السّيد وزير أمالك الدولة والشؤون العقاريـة إلثارة بعض النقاط من أهّمها مسألة 
العقارات المشتركة الملكّية وتخصيص فريق عمـل صلـب نزاعات الدولة لمتابعة هذه 

وحيد مكلّف بمتابعـة ملف قسمـة العقارات المشتركـة الملكّيـة بكامل تراب عون (الملفات 
 ).2016سنـة في الجمهورّية وسوف يحـال على التقاعـد 
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وثيقـة دراسة جدول حول  2015هذا وأعـّدت الشركـة مؤّخرا في غضون أفريـل 
أمـالك االجانب ذكرة حول التصّرف في بمعّينـة من العقارات التي تتصّرف فيهـا مرفوقة 

 حـول المعطيـات المتعلّقة بهذا الرصيد انمحيّ  اوتقرير 1956المبنّيـة أو المكتسبـة قبل سنة 

يتضّمـن الصعوبات المعترضة والحلول المقترحة وذلك قصد برمجة مسألة التصّرف في 
 .ةأمالك األجانب ضمـن جلسـات العمـل الحكومـة القادم



849 

 

 

 

  اـ�جنة اـوطنية اوملبية اـتو�سية 

 

 ،كمنّظمة دولّية غ�� ح�ومّية 1894جوان  23ست �� جنة الدولّية اوملبّية ال�ي تأّس �عت�� الّ� 
 �حركةلو�شّ�ل ال�جان الوطنّية اوملبّية إحدى امل�ّونات اساسّية . السلطة العليا ل�حركة اوملبّية

 . �س�� إ�� تنمي��ا وحماي��ا بالبلدان املعنّية ال�ي ةاوملبيّ 

 

و�� . 1957ماي  27بتار�خ ) جنةفيما ي�� الّ� (التو�سّية  اوملبّية الوطنّية جنةتأسيس الّ�  وتّم 
والعهد الدو�� ملقاومة  ةة اوملبيّ جنة الدوليّ عمن توّجهات امليثاق اومل�ي وقرارات الّ�  شاط��دف إ�� النّ 

ل الرس�ي جنة اوملبّية الدولّية واملمثّ عضوا بالّ�  1957سبتم��  23�� جنة وقد أصبحت الّ� . طاتاملنّش 
 . لتو�س ��ا

 

 ا�جلسة العاّمة جنة مهامها من خالل ا�شطة ال�ي تضبطها هيا�لها ع�� غرار وتجّسم الّ� 

كما �ستع�ن  .اوملبّية التو�سّيةة الوطنّية الهيئة الوطنّية للتحكيم الر�ا�ىي وا�اديميّ و الهيئة املديرة و 
)1TP0F)1ة�� أداء �شاطها بكفاءات من مختلف اختصاصات الر�اعية والقانونية وغ��ها صلب �جان فرعيّ 

P1T 
 .� رئاس��ا أعضاء من الهيئة املديرةة يتو�ّ قاّرة أو وقتيّ 

 

                           املؤّرخ �� 1995لسنة  11جنة حسب أح�ام القانون اسا�ىي عدد و�ساهم الّ� 

م��ا  ةتنقيحه وإتمامه بالقوان�ن الالحقة خاصّ  املتعّلق بالهيا�ل الر�اعّية كما تّم  1995فيفري  6
�� تجسيم أهداف ا�حركة اوملبّية  2006جو�لية  24املؤّرخ ��  2006لسنة  49القانون اسا�ىي عدد 

 وتتو�ّ . العاملّية
ّ
دورات العاب اوملبّية والدورات اقليمّية والقارّ�ة والعاملّية جنة تمثيل تو�س �� � اللـ

)1T1F)2ةال�ي تقام تحت رعاية الّلـجنة الدولّية اوملبيّ 
1T.  بالتعاون مع الّسلط املختصة وا�جامعات  و�عّد

سهر ع�� تنظيمها وتأهيل املشارك�ن ف��ا من طرف �العاب و هذه �� تو�س ة مشاركة ة املعنيّ الر�اعيّ 
�ن ام وادار�ّ �ن وا�ح�ّ مساهم��ا �� تطو�ر أداء الر�اعيّ وذلك فضال عن  جامعا��م الر�اعّية الوطنّية

العل�ي  عن طر�ق الت�و�نواطارات الفنّية وتحس�ن مستو�ا��م باستمرار �� سائر ا�شطة الر�اعّية 
به من خالل الهيئة الوطنّية ة اوملبّية والدور التحكي�ي الذي تلعنه من خالل ا�اديميّ الذي تؤّم 

  .للتحكيم الر�ا�ىي

                                                           
)1(

وال�جنة املالية وال�جنة إحداث �جنة اتصال و�جنة القوان�ن الر�اعية و�جنة الثقافة وال��بية اوملبية والذاكرة الر�اعية  2013أفر�ل  30تّم بتار�خ  
لعالقات الدولية الطبية و�جنة الر�اعة ل�جميع و�جنة الر�اعة النسائية و�جنة علوم الر�اعة و�جنة التضامن اومل�ي و�جنة التسو�ق واستشهار و�جنة ا

�جنة املتا�عة مع املجلس استشاري املوسع والتنسيق و�جنة تمثيل تو�س �� الهيا�ل الر�اعية الدولية و�جنة العاب ا�جماعية و�جنة العاب الفردية و 
 .مع وزارة الر�اعة و�جنة املركب اومل�ي و�جنة الر�اعة واملحيط

)2(
 .ألعاب البحر ابيض املتوسط والعاب افر�قية والعاب العر�ية والعاب اوملبية للشباب والعاب افر�قية للشباب 
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وللتشريع املذ�ور أعاله  11جنة حسب نظامها اسا�ىي للقانون اسا�ىي عدد وتخضع الّ� 
املرسوم عدد و  1959نوفم��  7املؤرخ ��  1959لسنة  154واملتمّثل �� القانون عدد ات املتعّلق با�جمعيّ 

 . املذ�ور  القانون  �الذي أل�و ات ق بتنظيم ا�جمعيّ واملتعلّ  2011سبتم��  24خ �� املؤّر  2011لسنة  88

 

ع�� املنح و  ةتمو�ل أ�شط��ا ع�� انخراطات اعضاء وا�جامعات الر�اعيّ �� جنة و�عتمد الّ� 
من عقود اشهار واستشهار و ية من توظيف مواردها والهبات بمختلف أنواعها وع�� املداخيل املتأتّ 

  .ال�ي ت��مها

 

ما قيمته  2013-2009جنة خالل الف��ة لت عل��ا الّ� ة ال�ي تحّص بلغت املنح العموميّ قد و 
ومنح لتغطية ) د.م 0,590(أسند��ا لها الوزارة امل�ّلفة بالر�اعة �� ش�ل منح �سي�� د .م 5,789

خالل الف��ة ة ة لّ�جنة الوطنيّ وتمّثل املوارد العموميّ ). د.م 5,199(مصار�ف تنظيم تظاهرات ر�اعّية 
 ن هذه املواردلم يتم �شأو�اعتبار أّنه  .د.م 10,264من مجموع مواردها البالغة  % 50املذ�ورة أك�� من 

 1968لسنة  8عدد  اسا�ىي املحاسبات وفقا للقانون توّلت دائرة  ، فقدإعداد حساب استعمال خاص
 3تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون اسا�ىي عدد  ق بتنظيمها كما تّم واملتعلّ  1968مارس  8خ �� املؤّر 

 . ةجنة الوطنيّ �امل تصّرف الّ� الرقابة ع��  2008جانفي  29خ �� املؤّر  2008لسنة 

 

جنة خالل الف��ة املمتدة من و�عّلقت اعمال الّرقابية ال�ي شملت مختلف أوجه �شاط الّ� 
الوط�ي  ��نباملهام املو�ولة إل��ا ع�� املستو  القيامقها �� النظر �� مدى توفّ ب 2014إ�� جوان  2009

إنجازها بالّرجوع هذه اعمال ال�ي تّم  ومّكنت. والدو�� وذلك فضال عن مدى نجاعة تنظيمها و�سي��ها
 اتة لدائرة املحاسبات والدليل التطبيقي ا�خاص با�جمعيّ ة الّرقابيّ إ�� اساليب الّرقابّية املضّمنة باألدلّ 

بالتصّرف ف من الوقوف ع�� استنتاجات وصياغة توصيات �عّلقت أساسا ن التصرّ وإ�� قواعد حس
  .املا�� واملحاس�ي و�تصّرفهاوتأم�ن أ�شط��ا وس��ها  ةجنة الوطنيّ تنظيم مختلف هيا�ل الّ� اداري و 

  



851 

 

 

 

 
 أبرز املالحظات 

 

 جنةاداري ـّ�  اـتصّرف -

 

�ا لم تل��م فإ�ّ  ،إجراءات تنّظم س�� هيا�لها خالفا ملا نّص عليه النظام اسا�ىي لّلـجنة من
 .توّفر نصا��ا القانو�ي�ة جلسات الهيئة املديرة و و�دور�ّ ة السنوّ�ة ة ا�عقاد ا�جلسات العاّم �سنو�ّ 

 

ة املوّسعة ع�� غرار الهيئة استشار�ّ جنة استكمال ترك�� �عض هيا�لها الّ�  لم تتوّل و 
ولم يتم �عي�ن املندو��ن اوملبي�ن ا�جهو��ن لّ�جنة فضال عن التأخ��  املنصوص عل��ا بنظامها اسا�ىي

 . ة وتحديد تركيب��ا و�رام  عملهاو�� ترك�� الّ�جان الفرعيّ  �� عبط هيا�ل ا�اديمّية اوملبّية وتفعيلها

 

لسنة  88ة املنصوص عل��ا باملرسوم عدد ت القانونيّ جنة بمسك �عض ال�جّال لم تل��م الّ� و 
ة املانحة حسب ا�حالة ة وموافاة دائرة املحاسبات والهيا�ل العموميّ و�نشر املعطيات املاليّ  2011

وذلك رغم انتفاعها باملال العمومي ��  اثباتوثائق ��ا وحسابا��ا و م��انيّ قة باملتعلّ ببعض املعطيات 
ما جملته  2013إ��  2011ن ة مفة بالر�اعة بلغت خالل الف��ة املمتّد ش�ل تحو�الت من الوزارة امل�لّ 

 .د.م 5,199
 

جنة إ�� ا�حرص ع�� ال��ام بتأم�ن دور�ة اجتماعا��ا واتخاذ القرارات تد�� الهيئة املديرة لّ� و 
 .نظامها اسا�ىي نّص عليهة وفق ما �� الوقت املناسب و�صفة �شاركيّ 

 

 جنة �شاط اـّ�  -

 

بالتعاون مع اطراف  ةاوملبيّ  العاب�� تو�س شاركة ملق باإلعداد جنة املتعلّ �ش�و �شاط الّ� 
 فة بالر�اعةامل�لّ  ععف التنسيق ب�ن الوزارةمن تأهيل املشارك�ن ف��ا �ع�� تنظيمها و  �السهر و ة املعنيّ 
ومن . ة بخصوص ��جيل املشارك�ن أو تحديد مهام أعضاء الوفودة وا�جامعات الر�اعيّ جنة الوطنيّ والّ� 

ة املش��كة أو عدم اعتمادها ع�� ة عن حضور جلسات اعمال التحض��يّ الوطنيّ جنة شأن غياب الّ� 
 .الفني�ن أن ال �ساعدها ع�� القيام بدور فاعل �� اعداد لسلعاب وحسن اختيار املشارك�ن ف��ا

 

ولم يتب�ن . بتقييم أدا��ا وس�� الدورات ع�� املستوى الوط�ي والدو�� أحياناجنة ال تقوم الّ� و 
استغالل التمو�الت املتاحة عن طر�ق برنام  التضامن حيث ساهم عدم إملامها أو اح��امها إ��  سع��ا
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 استفادةلالنتفاع بتمو�الته �� حرما��ا من  املذ�ور  لدجراءات والشروط املضبوطة من قبل ال��نام 
تفعيل �عض  جنة ع�� املستوى الدو�� خاّصة �عدم�شاط الّ� ا�سم كما . ببعض الفرص املتاحة لها

 .فاقياتاتّ 

 

ة ة من خالل ا�اديميّ جنة الوطنيّ ولم يرتق الدور ال��بوي والت�و��ي والعل�ي الذي تمارسه الّ� 
جوان -2009ة خالل الف��ة ا�اديميّ هذه ملستوى املأمول حيث اقتصر �شاط إ�� اة ة اوملبيّ الوطنيّ 
رغم  ذات العالقةدراسات و�حوث �� املجاالت ة دون إنجاز ع�� تنظيم �عض الدورات الت�و�نيّ  2014

 .2012القيام بذلك منذ جو�لية  ال��امها

 

املساءلة وتبادل  مبدأبتكريس  اطراف املعنيةجنة إ�� إح�ام التنسيق مع تد�� الّ� و 
 .ات تقييم أدا��ا وال��وض بمختلف هيا�لهاان وإرساء آليّ �� ابّ  معهاة املعطيات الضرور�ّ 

 

 جنةواملحاس�ي ـّ�  املا��اـتصّرف  -

 

. شهرا 15تأخ��ا �� إعداد القوائم املالية بلغ أقصاه  2013-2009جنة خالل الف��ة �جلت الّ� 

 .�� مناسبة واحدة تل�ا��ا إالّ ممجنة بجرد ولم تقم الّ� 

 

جنة �� تنمية مواردها باملستوى املطلوب سواء من خالل ق الّ� الوقوف ع�� عدم توفّ  وتّم 
دات أو إبرام توظيف السيولة املتوفرة لد��ا أو تحصيل معاليم انخراطات واستخالص املتخلّ  إح�ام

 .ستشهارا فاقيات اتّ 

 

جنة مصار�ف غ�� م�ّ�رة لفائدة الوقوف خاّصة ع�� تحّمل الّ�  تّم  ،فقاتو�خصوص تأدية النّ 
مع  ةالر�اعيّ  ت��مها ا�جامعات �غطي��ا �� إطار العقود ال�يأن تتّم من املفروض �ان �ن �عض الر�اعيّ 

مصار�ف التعّهد بة فضال عن لفائدة رئاسة ا�جمهور�ّ  كما تحّملت نفقات أخرى  .�ن املعني�نالر�اعيّ 
 .استغاللهاات لم يتّم �عنوان كراء مقرّ 

 

ة ات الر�اعيّ ساعدات لفائدة الالعب�ن وا�جامعات وا�جمعيّ نح ومملجنة الّ� سم إسناد وا�ّ 
�غياب معاي�� وا�حة وعدم اختيار املنتفع�ن ع�� أساس ال��ّ�ح عند إسناد املنح واملساعدات 

 .عبطها مسبقا يتّم ة موعوعيّ و�تم تحديد أجور اعوان دون اخذ �ع�ن اعتبار ملعاي�� . وامتيازات

د أو أذون تزّو  كما يتم أحيانا إنجاز الشراءات من سلع وخدمات دون إعمال املنافسة ودون إصدار 
 .أذون استالم
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�سديد  فة بالر�اعةامل�لّ  ة م��مة مع الوزارةجنة �� إطار اتفاقيّ تتوّ�� الّ�  ،إعافة إ�� ذلكو 
 كما تقوم بإسناد �سبقة للوزارة .ة للنفقةر �عض املؤّ�دات القانونيّ مبالغ لفائدة هذه اخ��ة دون توفّ 

 .الوزارة ملبادئ املحاسبة العمومّية من م��اني��ا و�� ذلك خرق من قبل املذ�ورة

 

ل باملصار�ف وتوثيقها جنة إ�� حسن توظيف مواردها وعبط معاي�� للتكّف تد�� الّ� و 
 .والتعر�ف ��ا بما يضمن تحف�� املتعامل�ن معها واملساواة بي��م
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I- جنةاداري و�شاط اـّ�  اـتصّرف 

 

 هيا�لمختلف ا�شطة ال�ي تضبطها تأم�ن من خالل  املو�ولة إل��اباملهام جنة الّ�  تقوم
بما يمّكن جنة ف اداري لّ� وتّم �� هذا املجال الوقوف ع�� عرورة مز�د إح�ام التصرّ . التسي�� لد��ا

 .�ا�أ�شطمختلف ��وض بمن ال

 

 جنةاـتصّرف اداري ـّ�  - أ

 

�عّلقت أساسا بدورّ�ة اجتماع هيا�لها أفرز النظر �� التصّرف اداري لّ�جنة مالحظات 
نشر �وعع إجراءا��ا التنظيمّية و�مسك الوثائق و �و�مدى استيفاء ترك�� هيا�لها و قانونّية أعمالها و 

 .ف اداري �� مواردها البشر�ة وموقعها الك��و�ياملعطيات املالّية فضال عن التصرّ 

 

 ةإجراءا��ا اـتنظيميّ و هيا�ل اـّلـجنة  -1
 

الهيئة  –ا�جلسة العاّمة(النظام اسا�ىي لّ�جنة ع�� إجراءات تنّظم س�� هيا�لها نّص 
ة اجتماعا��ا والنصاب القانو�ي ال�عقادها ��دف عمان تفعيل هذه تتعّلق أساسا بدور�ّ ..) املديرة

ا�عقاد االل��ام �سنو�ة بخالفا لهذه اجراءات خاّصة م��ا املتعّلقة و . الهيا�ل وحسن قيامها بدورها
               جنة لم �عقد خالل الف��ةالّ�  فإّن شاط ة السنوّ�ة وتضم��ا مشروعا ل��نام  النّ ا�جلسات العاّم 

لم يتم خاللهما  )جلسات مستوجبة خمسمن ب�ن (ت�ن فقط سوى جلست�ن تقييميّ  2009-2013
عدم ال��ام وال �سمح . جنة للسنة املوالية كما يقتضيه نظامها اسا�ىيتقديم مشروع برنام  الّ� 

حصيلة جنة و وعع املا�� لّ� ة باإلّطالع سنوّ�ا ع�� الا�جلسات ألعضاء ا�جلسة العاّم مثل هذه ة بدور�ّ 
  .ةو�رامجها املستقبليّ �شاطها 

 

1T2F��ا�عدم انتظام دور�ّ  جنةلّ� واّ�سمت جلسات الهيئة املديرة 

)1(
1T ��هانظام نحو ما عبطه ع 

 2012و 2011خالل سن�ي  اسا�ىي فضال عن عدم ال��ام �عض أعضا��ا بحضور ا�جلسات حيث تّم 
عدم التنصيص  إ�� جانبوذلك دون توّفر النصاب القانو�ي لها املديرة جلسات للهيئة  6عقد 

عقدها �� سن�ي  جلسات أخرى تّم  6ع�� اعضاء ا�حاعر�ن بالنسبة إ�� بمحاعر جلسات الهيئة 
و�ان ع�� الهيئة  .القانو�ي لهذه ا�جلسات ر النصابتوفّ مدى ا ال �سمح بالتأكد من مّم  2010و 2009

                                                           
)1(

و�لغ عدد جلسات الهيئة خالل سنة . 2011وشهر�ن من سنة  2010وشهر من سنة  2009أشهر من سنة  4جتمع الهيئة خالل ع�� سبيل املثال لم ت 
 . جلسة ينص عل��ا النظام اسا�ىي ل�جنة 24جلسة من عمن  19ما قدره  2013
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خاذ القرارات جنة واتّ ة اجتماعا��ا للتداول �� شؤون الّ� جنة ا�حرص ع�� ال��ام بتأم�ن دور�ّ املديرة لّ� 
                   اسا�ىي املصادق عليه ��  هاما اش��طه نظام�� الوقت املناسب بحضور ثل�ي أعضا��ا ع�� اقل وفق 

 .  مستقبال بات�عّهدت ال�جنة بتأم�ن مختلف هذه املتطلّ  وقد .2006د�سم��  غّرة

 

ة ع�� غرار الهيئة استشار�ّ جنة استكمال ترك�� �عض هيا�لها الّ�  لم تتوّل  ،ومن جهة أخرى 
وال�ي  2013جانفي  5عليه بتار�خ  ةاملصادقكما تّم تنقيحه و  اسا�ىياملنصوص عل��ا بنظامها املوّسعة 

ة جنة بتبادل الرأي �� الشأن الر�ا�ىي واومل�ي مع �افة الهيا�ل الر�اعيّ من املفروض أن �سمح لّ� 
رسساء  ،وتوطيد العالقة معها باعتبارها تضّم إعافة إ�� أعضاء الهيئة املديرة اخرى  ةالوطنيّ 

1T3Fا�جامعات الوطنّية الر�اعّية وأطراف أخرى لها صلة باملجال

)1(
1T . ول�ن قّررت الهيئة املديرة منذ                

ة وتنظيمها ومتا�عة توصيا��ا إحداث �جنة إلعداد اجتماعات الدور�ة للهيئة استشار�ّ  2013أفر�ل 
 .تفعيل هذا الهي�ل 2014 جوان فإّنه لم يتم إ�� مو��

 

 لها�ن �ن جهو�ّ عليه النظام اسا�ىي لّلــجنة، لم يتم �عي�ن مندو��ن أوملبيّ  وخالفا ملا نّص 
إحداث متحف أومل�ي �جمع وعرض �ل ما له عالقة كما لم يتم . ��دف �عز�ز أ�شط��ا داخل الواليات

 .بتار�خ النشاط الر�ا�ىي واومل�ي بتو�س

 

تأخ��ا �� عبط هيا�لها وتفعيلها  1991سنة �� حدا��ا وشهدت ا�اديمّية اوملبّية ال�ي تّم إ
1T4Fة وأقسامهاحيث لم يتم عبط مجلس ا�اديميّ 

)2(
1T  وقد تّم ذلك بمناسبة . سنة 20إّال �عد ما يفوق

. دون أن يتّم عبط مهام اقسام و�عي�ن مسؤول�ن ع��ا 2013 سنة تنقيح النظام اسا�ىي لّلـجنة ��

                                ة من قبل الهيئة املديرة لّلــجنة إّال بتار�خبة مجلس ا�اديميّ ولم تتّم املصادقة ع�� تركي

 هاة وفقا ملا نّص عليه نظاموعع نظام داخ�� لس�اديميّ  2014يتّم إ�� مو�� كما لم . 2014أفر�ل  15
للهيئة املديرة عرض مشروع خالل جلست�ن  2009وا�حال أّنه تّم منذ سنة كما تّم تنقيحه اسا�ىي 

 . ا��ا وهيا�لهاوصالحيّ  هامهام ة يحّددلس�اديميّ ظام الداخ�� للنّ 

 

حول إعادة  ات�جنة وقتّية لتقديم مق��ح 2013ماي  17ورغم ت�ليف الهيئة املديرة منذ 
. الهي�لة ا�جديدة مشروعاملصادقة ع��  2014إ�� مو��  إال أّنه لم تتّم  ،ةة لّلـجنة الوطنيّ الهي�لة ادار�ّ 

 .تقر�رها او��املضّمنة ب�� عوء مالحظات دائرة املحاسبات  ��اجنة بمراجعة مشروع هي�لدت الّ� و�عهّ 

 

                                                           
)1(

ن العاب اوملبية والر�اعات غ�� اوملبية املع��ف ��ا من طرف أعضاء امل�اتب التنفيذية للهيا�ل اقليمية والقار�ة والدولية للر�اعات املدرجة عم 
داخ�� ومن ال�جنة الدولية اوملبية ورئيس مجلس التحكيم الر�ا�ىي وممثال عن �ل من إدارة الر�اعة العسكر�ة ومن الر�اعة التا�عة لقوات امن ال

ي وممثال عن الر�اعة املدرسية وا�جامعية وممثال عن اعضاء السابق�ن لّلــجنة الوطنية الر�اعة النسائية ومن الطب الر�ا�ىي وممثال عن اعالم الر�ا�ى
 .اوملبية و�ل �خص ترى الهيئة املديرة فائدة �� دعوته

)2(
 .اوملبية قسم العمل التطو�� واوملبي�ن الشبان وقسم ال��بية اوملبية والت�و�ن وقسم الدراسات والبحوث اوملبية والنشر واملكتبة 
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           إ�� مو�� تتوّصلأّ��ا لم  إالّ  ،ونّص النظام اسا�ىي لّ�جنة ع�� أن �عتمد نظاما داخليا

ف �� أدا��ا ملهامها ع�� دليل للتصرّ  2014إ�� مو��  الّ�جنة ال �عتمدو  .تجسيم ذلك إ�� 2014سنة 
1T5Fت�ليف هي�ل 2011جانفي  27اداري واملا�� وا�حال أّ��ا توّلت منذ 

)1(
1T  ّة تنّظم بإعداد لوائح خصوصي

 .وتوّ�ح مهام مختلف �جا��ا الفرعّية أعمالها ادارّ�ة

 

 ا�عي�ن أعضا��ا وتحديد مهامها تأخ�� ة ال�ي �عود للهيئة املديرة مهّمة جان الفرعيّ وشهدت الّ� 
). 7من مجموع  5( 2013إ�� مارس  2009�� ت�و���ا وعدم عبط برام  أغل��ا للف��ة املمتدة من 

ع�� الهيئة املديرة دون أن �شّ�ل ذلك  هاع�� عرض مشاريع �شاط ةال�جان الفرعيّ �عض ت واقتصر 
 .برنامجا للف��ة املذ�ورة

 

ال�ي انبثقت ع��ا الهيئة ا�حالية (تار�خ إجراء انتخابات ، 2013مارس  17 منوتّم بداية 
�عي�ن جميع أعضا��ا واستكمال ت�و���ا  2014غ�� أّنه لم يتّم إ�� مو�� جوان  ،�جنة 17إحداث ) لّ�جنة

. الهيئة املديرة من املصادقة ال��ائّية عل��ا مّما لم يمّكنأو تقديم مق��حات �� الغرض من قبل رسسا��ا 

 �غطي هابقية الّ�جان لم �عرض برام  �شاط �جان عرعت برامجها ع�� الهيئة املديرة فإّن  3و�استنناء 

 عن �عض ا�شطة اخرى و التخ�� أ تأجيل عّدة أ�شطة لهذه ال�جان كما تّم . املعنية النيابية ةف�� ال
يوم الر�اعة النسائّية ع�� غرار تأجيل  أحيانا تخصيص عّدة جلسات للتداول �� شأ��ا �عد أن تّم 

  .2014�� سنة  وملتقى كرة القدم النسائّية

 

عبط تركيب��ا و�رام  عملها وعدم �� وجنة لّ� ة ومن شأن التأخ�� �� ترك�� الّ�جان الفرعيّ 
ة �ساهم �� تجسيم ر سلبا ع�� �شاط الّ�جنة باعتبار أن �ل �جنة فرعيّ انتظام ا�عقاد جلسا��ا أن يؤثّ 

 .لّ�جنةاملو�ولة هام املجوانب من 

 

 مسك اـوثائق و�شر املعطيات -2

 

املنّظم لها ع�� �ل  اطار القانو�يات أوجب ة ع�� �شاط ا�جمعيّ �غاية إعفاء الشفافيّ 
ة وموافاة دائرة بمسك �عض ال�جالت و�شر املعطيات املاليّ  خاصة قة جملة من ال��امات تتعلّ جمعيّ 

ة لم جنة الوطنيّ إّال أّن الّ� . ببعض املعطيات ه�ّل فيما يخصّ لة لها املموّ ة املحاسبات والهيا�ل العموميّ 
            88مسك �ّل ال�جالت املنصوص عل��ا باملرسوم عدد توّ�� �ا ال تتل��م ��ذه الواجبات حيث أ�ّ 

ات سالف الذكر ع�� غرار �جّل اعضاء حسب الصيغ املنصوص عل��ا ق با�جمعيّ املتعلّ  2011لسنة 

                                                           
)1(

 .يّضم ال�اتب العام وال�اتب العام املساعد وأم�ن املال ورئيس ا�اديمية 
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املساعدات والت�ّ�عات والهبات والوصايا ال�ي تحّصلت عل��ا مع  جرد ا�شطة واملشاريع و�جّل  و�جّل 
 . الوط�ي واجن�ي م��او  التمي�� ب�ن النقدي والعي�ي والعمومي وا�خاص

 

من عرورة قيام ا�جمعيات بنشر  املذ�ور املرسوم  من 43الفصل  عليه وخالفا ملا نّص 
ة بنشر جنة الوطنيّ لم تقم الّ� ،ةظرف شهر من تار�خ املصادقة ع�� القوائم املاليّ  املعطيات املالية ��

الهيئة  توصيةوسيلة إعالم أو بموقعها الك��و�ي رغم  ةة وتقار�ر مراقب ا�حسابات �� أيّ قوائمها املاليّ 
 . ة لّ�جنة بموقعها الك��و�ية السنو�ّ ة املاليّ نشر الوععيّ ب 2012ماي  4منذ املديرة 

 

املؤرخ  1988لسنة  90من القانون اسا�ىي عدد ) جديد( 9نص الفصل  ،ومن ناحية أخرى 
 1959نوفم��  7خ �� املؤّر  1959لسنة  154ق بتنقيح وإتمام القانون عدد املتعلّ  1988أوت  2�� 

ة م��اني��ا وحسابا��ا دور�ة عموميّ ات ع�� أن تقّدم �ل جمعية مستفيدة من إعانات ق با�جمعيّ املتعلّ 
إال أّن الّ�جنة لم ) ةأو مؤسسات عموميّ  ةمحليّ  الدولة أو جماعات(والوثائق املؤ�دة لذلك ل�جهة املانحة 

فة رغم انتفاعها بتحو�الت من الوزارة امل�لّ ) تار�خ إلغاء هذا القانون ( 2011تل��م بذلك ح�ى سبتم�� 
              د .أ 205,403د و.أ 190ما قيمته تباعا  2011إ��  2009بالر�اعة بلغت خالل السنوات من 

 رغم انتفاعو ات ق با�جمعيّ املتعلّ  2011لسنة  88عليه املرسوم عدد  خالفا ملا نّص و  .د.أ 657,783و
بلغت خالل الف��ة املمتدة من فة بالر�اعة باملال العمومي �� ش�ل  تحو�الت من الوزارة امل�لّ  جنةالّ� 

إ�� غاية  فإّ��ا لم تتوّل  ،د.أ 556,093د و.أ 4.226,823د و.أ 657,783ما جملته تباعا  2013إ��  2011
 . إ�� دائرة املحاسباتتقديم التقار�ر السنوّ�ة املتعّلقة بالف��ة املذ�ورة أعاله  2014مو�� 

 

ع�� غ�� أّن ذلك لم يتم تمر�ر العهدة ب�ن املسؤول�ن بالقيام ف تقت�ىي قواعد حسن التصرّ و 
وكذلك ع��  2009جوان  12ة بتار�خ ة انتخابيّ جنة تبعا ال�عقاد ا�جلسة العاّم أمانة مال الّ�  مستوى 

. 2011جانفي  27ة ع�� إثر إعادة توزيع املسؤوليات صلب الهيئة املديرة بتار�خ مستوى كتاب��ا العاّم 

تمر�ر  2011مارس  22 ف املا�� عند مغادرته الّ�جنة بتار�خامل�ّلف سابقا بالتصرّ  كما لم يتوّل العون 
مسك أرشيف  إح�امومن شأن ذلك أن يؤثر سلبا ع�� . إ�� الّ�جنة بحوزته عهدة الوثائق ال�ي �انت

 .ة �ل طرف من ناحية أخرى الّ�جنة من ناحية وع�� تحديد مسؤوليّ 

 

 جنةة واملوقع اـك��و�ي ـّ� اـبشر�ّ ف اداري �� املوارد اـتصرّ  -3

 

 17ما جملته  2014جوان  مو�� عددهم ��البالغ مّكن النظر �� تصّرف الّ�جنة �� أعوا��ا 
ة ال�ي تر�طهم قت أساسا بصيغة انتدا��م والعالقة القانونيّ من الوقوف ع�� مالحظات �علّ  عونا

 .بالّ�جنة



858 

 

 

 

املباشر دون ال�جوء إ��  انتدابجنة ع�� صيغة �عتمد الّ�  ،انتداب اعوان ففيما يخّص 
أعوان تم انتدا��م خالل الف��ة  4طلب ال��ّ�حات، وال تقوم دائما بإبرام عقود مع املنتدب�ن ع�� غرار 

 . دون استشارة الهيئة املديرة تّم انتدابهمن بي��م عون  2014أعوان �� مارس  3و 2013 - 2012

 

وأن يجّن��ا التجاء إ��  الطرف�نجنة لعقود مع أعوا��ا أن يكفل حقوق ومن شأن إبرام الّ� 
بمنح مبلغ جزا��  2011أوت  5حلول تّتسم �سوء التصّرف ع�� غرار ما قّررته الهيئة املديرة بتار�خ 

1T6Fد إ�� أحد ال�حفي�ن دون أن يتوّفر كتابيا ما يفيد استحقاقه لهذا املبلغ.أ 5قدره 

)1(
1T. 

  

ة جنة توجيه نظ�� من جدول ساعات العمل إ�� تفقديّ الّ�  لم تتوّل  ،الشغل ةوخالفا ملجلّ 
جنة نظاما لت�جيل دخول اعوان وخروجهم يوميا كما ال تمسك وال �عتمد الّ�  .ة ترابياالشغل املختصّ 

   .بطاقة ل�ل عون ملتا�عة العطل املمنوحة له

 

1T7Fاملوقع الك��و�ي لّ�جنة لم يتّم ا�حرص ع�� تحي�ن ،ع�� صعيد آخرو 

)2(
1T  مّما لم يمّكن من

التواصل مع اطراف ذات العالقة  �عميق �و�مختلف �شاطا��ا و��� التعر�ف بالّ�جنة  املساهمة
م��مجا �غ�� اللغة الفر�سية عالوة ع�� عدم تضّمنه ملعطيات �عّرف  كما لم يكنبمجال �شاطها 

 .�نة والر�اعيّ بالّلـجنة و�دورها ع�� غرار إم�انيات التمو�ل وال��ام  ال�ي تتيحها ل�جامعات الر�اعيّ 

كما قامت . أحد اعوان بصيانة املوقع وتحيينه 2012�ّلفت منذ فيفري قد أّن الهيئة املديرة  و�ذكر 
لالستفادة من خدماته نظرا �خ��ته �� املجال  2013منذ جو�لية  أحدهمأعوان آخر�ن،  4تداب بان

عون ف�ي مختص �� إدارة املوقع منذ و عون�ن آخر�ن عمن �جنة تحر�ر املوقع الك��و�ي و  اعالمي
 إحدىد لفائدة .أ 5,096 قدره�سديد مبلغ  2014فيفري  24تّم ��  ،وفضال عن ذلك. 2014مارس 

حسن توظيف ا�حرص ع�� و�ان يجدر بالّ�جنة . مقابل تطو�ر هذا املوقع�� املجال  ةختصّ الشر�ات امل
ة إ�� مدعوّ  جنةوتبقى الّ�  .�� الداخل وا�خارجة وجعل موقعها الك��و�ي أداة إشعاع مواردها البشر�ّ 

 .ة تصميمها�جديد الذي أفادت بجاهز�ّ  الك��و�ي استغالل املوقعحسن 

 

 اوملبّيةجنة اـوطنية اـّ�  �شاط - ب

 

جنة �� مساهمة الّ� من الوقوف ع�� مالحظات خّصت  �� هذا املجال مّكنت اعمال الرقابّية
 ة�شاط ا�اديميّ فضال عن  اومل�يعن طر�ق برنام  التضامن  ها�شاطو  اعداد لدورات العاب

 . ة للتحكيم الر�ا�ىية والهيئة الوطنيّ اوملبيّ 

                                                           
)1(

 .باستنناء شهادة ال�اتب العام السابق ل�جنة الذي أّكد أن ال�حفي قّدم خدمات ل�جنة وأّن التعاقد معه �ان شفاهّيا 
)2(

 .إلعادة تصميمه 2014وهو مغلق منذ جوان  
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 دورات اـعابإعداد جنة اـوطنية �� مساهمة اـّ�  -1

 

جنة بالتعاون مع الوزارة امل�ّلفة بالر�اعة باإلعداد لدورات العاب ال�ي تقام تحت تقوم الّ� 
قت بإجراءات اعداد جنة مالحظات �علّ وقد أفرز النظر �� أداء الّ�  .ةة اوملبيّ جنة الدوليّ إشراف الّ� 

جنة لس�� الدورات جنة والوزارة املذ�ورة و�تقييم الّ� عطيات ب�ن الّ� دورات و�التنسيق وتبادل امللهذه ال
 .وألدا��ا

 

ة ��جيل املشارك�ن ف��ا إح�ام عمليّ خاّصة ة العاب اوملبيّ اعداد لدورات حسن  بو�تطلّ 
اطار، تقوم و�� هذا . ةجنة الوطنيّ والّ�  امل�لفة بالر�اعة وتوف�� اقامة لهم وتوزيع ادوار ب�ن الوزارة

إّال أّن  .جنة املنظمة لسلعابجنة ��جيلهم لدى الّ� � الّ� بضبط قائمة املشارك�ن ع�� أن تتو�ّ  الوزارة
ا ال قة مّم ة الت�جيل ع�� إجراءات موثّ قة �عمليّ الطرف�ن ال �عتمدان دائما �� تبادل املعلومات املتعلّ 
 تقومكما ال . لضبط قائمة املشارك�ن و��جيلهم�سمح بالتثبت من اح��ام �ّل م��ما لآلجال املحدّدة 

ت إعداد قائمة بخصوصهم وموافاة الوزارة ��ا قصد مز�د التثبّ بجنة إثر القيام بت�جيل املشارك�ن الّ� 
ات �� صورة حصول إخالالت ال �سمح بتحديد املسؤوليّ أن ومن شأن ذلك . ة ما ورد ��امن �ّح 

             �� ة بلندنكما �ان الشأن بالنسبة إ�� العاب اوملبيّ �التأخ�� �� القيام بإجراءات الت�جيل 

            �� ة للشباب ببو�سوانا والعاب افر�قيّ  2013 سنة �� ة بمرس�نوالعاب املتوسطيّ  2012 سنة

 .2014ماي 

 

ة أحيانا إ�� عدم تطابق جنة وا�جامعات الر�اعيّ وأدى ععف التنسيق ب�ن الوزارة والّ� 
ة ��جيل املشارك�ن وهو ما تّم الوقوف عليه �� جنة ملباشرة عمليّ تقديمها إ�� الّ�  املعلومات ال�ي يتّم 

ماي �� ة للشباب ببو�سوانا بالنسبة إ�� قائمة الر�اعي�ن املشارك�ن �� العاب افر�قيّ  2014سنة 
ل بأك�� من أسبوع�ن �عد ان��اء آجال الت�جيجنة بموافاة الّ� جامعة السباحة  قامتحيث  2014

 للمعطيات الواردة غ�� مطابقةمعطيات  نتتضّم  �ن املشارك�ن �� هذه العاببقائمة �� الر�اعيّ 

 .ةإ�� ا�جهة املعنيّ  الوزارةقبل سابقا من  املحالة قائمةبال
 

يتطلب توف�� اقامة للمشارك�ن �� العاب تحو�ل مستحقات اطراف  ،ومن ناحية أخرى 
��  هاتأخر ع�� غرار جنة لم تل��م أحيانا بذلك غ�� أّن الّ�  ،اجنبية ��ذا العنوان �� اجال املضبوطة

 جنة بالعمل ع�� تفادي ذلكو�عّهدت الّ�  .2012ة بلندن العاب اوملبيّ  �عنواناملستحقات هذه تحو�ل 
 .ةة �� التظاهرات اوملبيّ مستقبال اجتنابا ل�ّل تأث�� سل�ي ع�� حسن مشاركة الوفود التو�سيّ 
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فة جنة وعن الوزارة امل�لّ ن الوفد املشارك �� مختلف الدورات ممثل�ن عن الّ� و�تضّم 
�ن ب توزيعا لسدوار بوهو ما يتطلّ  ةبالر�اعة يتمثل دورهم �� تأم�ن حسن س�� املشاركة التو�سيّ 

لتحديد مهام  املذ�ورة � بمناسبة �ل دورة ألعاب التنسيق مع الوزارةجنة ال تتو�ّ الّ�  أّن  إالّ  .الطرف�ن
توزيع ات و املسؤوليّ  عبطو�ضمن . أعضا��ا عمن الوفد وتوثيق ذلك رغم طلب الوزارة ذلك أحيانا

ع��  سلبا قد �ع��ض املشارك�ن وتؤّثر ات ال�ي جنة والوزارة إيجاد ا�حلول املالئمة لدش�اليّ ب�ن الّ�  ادوار 
يحتل املرتبة  من ا��حاب ر�ا�ىي 2012ة بلندن أدا��م ع�� غرار ما حصل �� دورة العاب اوملبيّ 

�ان باإلم�ان تداركه لو تّم اتخاذ  �� مرحلة الت�جيل ارتكبه مدر�ه إالثانية من املسابقة �سبب خط
ة جنة ع�� نحو ما طلبه رئيس ا�جامعة الر�اعيّ الوفد وعضو الّ�  ان من قبل رئيسالتداب�� الالزمة �� ابّ 

1T8Fة املعنيّ 

)1(
1T . 

 

ال�ي �عقد ب�ن الوزارة ا�جلسات التنسيقّية  �� جنةالّ�  ممث��اّ�سم حضور  ،صلو�� سياق متّ 
�غّيب نتظام ع�� غرار �عدم ا  لدورات العاب دة �� إطار اعداة املعنيّ جنة وا�جامعات الر�اعيّ والّ� 
ة ة ال�ي تّم عقدها �� إطار اعداد لسلعاب العر�يّ من ا�جلسات التنسيقيّ  % 60جنة عن أك�� من الّ� 

ة باملوزمبيق �عنوان العاب افر�قيّ  ةالتنسيقيّ  من ا�جلسات % 50وأك�� من  2011سنة ��  بقطر
البحر ابيض املتوسط أللعاب �عنوان اعداد  ةا�جلسات التنسيقيّ  ثلث عنكذلك و  2011لسنة 

جنة من قبل املسؤول اداري ��ا �� ح�ن وفضال عن ذلك، يتّم أحيانا تمثيل الّ� . 2013 �� سنة بمرس�ن
�ن املق��ح�ن يتضمن مواعيع فنية ع�� غرار تحديد قائمة الر�اعيّ ا�جلسات املعنية جدول أعمال  أّن 

 . للمشاركة �� الدورات والنتائ  املرتقبة

 

جنة عن حضور هذه ا�جلسات أو عدم اعتمادها ع�� الفني�ن ع�� ب الّ� �غيّ  وال �ساعد
 �ن الذين تّم �� اعداد لسلعاب وحسن اختيار املشارك�ن ف��ا من عمن الر�اعيّ  إح�ام الدور املنوط ��ا

ح ع�� أن ال ي��ّ� " ةطراف املعنيّ ا مع  بالعمل�ا مطالبة وفقا لنظامها اسا�ىي إعدادهم وا�حال أ�ّ 
ة إ�� مدعوّ  جنةوتبقى الّ� ". إعدادهم إعدادا جيدا ون الذين تّم ون التو�سيّ الر�اعيّ  ة إالّ لسلعاب اوملبيّ 

�� هذا  فة بالر�اعةللتنسيق مع الوزارة امل�لّ  2013ة ال�ي أحدثت منذ أفر�ل جنة الفرعيّ تفعيل الّ� 
 .املجال

 

فة بالر�اعة حول دورات والوزارة امل�لّ  جنةالّ� �ساهم تبادل املعطيات ب�ن  ،من جهة أخرى و 
الوزارة بصفة آلية  مّد  جنة ال تتو��ّ إّال أّن الّ�  ،العاب املزمع املشاركة ف��ا �� اعداد ا�جيد لها

جان ة والّ� ة الدوليّ جنة اوملبيّ ر لد��ا باعتبارها الطرف الذي تتعامل معه مباشرة الّ� باملعطيات ال�ي تتوفّ 
قة باملشاركة ن ل�ل البيانات املتعلّ م مختلف العاب ع�� غرار دليل رئيس الوفد املتضّم امل�ّلفة بتنظي

                                                           
)1(

 .حول مشاركته �� الدورة املعنية 2012أوت  15املوجه إ�� ال�جنة الوطنية بتار�خ حسب تقر�ره  
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وكذلك التقار�ر حول اجتماعات التحض��ية لرسساء  2013سنة  ��ة بمرس�ن �� العاب املتوسطيّ 
 .جنةالوفود ال�ي �شارك ف��ا الّ� 

 

جنة والوزارة ع�� �ّل من الّ�  ع�� تضارب �عض املعطيات املتوفرة لدىكذلك وتّم الوقوف 
 الوزارة إعالمجنة الّ�  لم تتوّل حيث  2013 �� ة بمرس�نغرار معاليم املشاركة �� دورة العاب املتوسطيّ 

الدليل التق�ي لهذه العاب  و�ذكر أّن . املعاليمهذه  تّمت �� خصوصباملراجعة ال�ي  فة بالر�اعةامل�لّ 
معطيات مختلفة عن تلك الواردة بالدليل  قد تضّمنة ا�جامعات الر�اعيّ جنة لبعض هته الّ� الذي وّج 

ن الحقا عدم معطيات يتب�ّ  ة��ا عن تقديم أيّ مسؤوليّ  وقد أّكدت هذه اخ��ة عدم. ر لدى الوزارةاملتوفّ 
 .             ��ا�ّح 

 

 مشاركةلة بمناسبة جنة وتال�� النقائص امل�ّج يتطلب تحس�ن أداء الّ�  ،وع�� صعيد آخر

جنة بتقييم س�� الدورات السابقة ومساهم��ا ف��ا بما �� دورات العاب قيام الّ�  ةد التو�سيّ و الوف
إ�� جنة لم �سع أّن الّ�  إالّ  ،عند اقتضاء تحس�ن أدا��ا بتقديم مق��حات لبقية اطرافب�سمح لها 

ة العاب إعداد تقار�ر كتابيّ ملختلف دورات  أعضاسها من الوفد الرس�ي لقيام بذلك كما لم يتوّل ا
وألعاب البحر  2011ة بقطر لسنة واكتفى البعض م��م بالنسبة إ�� العاب العر�يّ . حول مشارك��م

ة بتقديم تقار�ر شفاهيّ  2013ة بأندونيسيا لسنة والعاب اسالميّ  2013�� ابيض املتوسط بمرس�ن 
 . جنةخالل جلسات الهيئة املديرة لّ� 

 

 ضامن اومل�يبرنامج اـتّ  �� إطار ة جنة اـوطنيّ �شاط اـّ�  -2

 

ة �� إطار برنام  التضامن ة الدوليّ جنة اوملبيّ جنة من املساعدة املمنوحة من الّ� �ستفيد الّ� 
              جنة خالل ف��ة ال��نام صة لّ� ة املخصّ وقد بلغت امل��انيّ . سنوات 4اومل�ي الذي يمتد ع�� ف��ة 

إعافة إ��  )ألف دوالر 851,169صرفها �� حدود  تّم (ألف دوالر  860,611ما قيمته  2009-2012
جنة وقد أف�ىى النظر �� �شاط الّ� . ألف دوالر 270حص��ا �عنوان ال��ام  القار�ة املحددة بما قيمته 

إجراءات استفادة من التمو�الت املتاحة واح��ام قت بمدى ق ��ذا ال��نام  إ�� مالحظات �علّ املتعلّ 
 .لة عن طر�قهال��نام  وشروطه و�إسناد املنح املموّ 

 

جنة خالل ف��ة لم �سع الّ�  ،التمو�الت املتاحة �� إطار برنام  التضامن اومل�يإ��  فبالنسبة
استغالل الفرص املتاحة ل�حصول ع�� ب املتوّفرة وذلكال��نام  إ�� الرفع من حص��ا من التمو�الت 

حيث �ّجلت التمو�الت ال�ي انتفعت ��ا شبه ) 2008-2005(مقارنة بالف��ة السابقة  ةتمو�الت إعافيّ 
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إعافة إ�� حص��ا �عنوان ال��ام   2008-2005ألف دوالر �عنوان  859,606(استقرار خالل الف��ت�ن 
 ). ألف دوالر  270و 2012-2009ألف دوالر خالل الف��ة  860,611ألف دوالر مقابل  200 بقيمةالقار�ة 

 

ة خالل الف��ة جنة �ّل الفرص املتاحة لها ل�حصول ع�� تمو�الت إعافيّ ولم �ستغل الّ� 
لعدم إملامها أو عدم اح��امها لدجراءات والشروط املضبوطة من قبل ال��نام  لالنتفاع  2009-2012

ألف دوالر تّم تخصيصه من قبل ال��نام  ل�ل �جنة �عنوان العاب  80 مبلغفمن ب�ن . بتمو�الته
ألف دوالر نتيجة عدم تقديمها  20جنة سوى ع�� ل الّ� �ن لم تتحصّ القارّ�ة وا�جهوّ�ة وتحض�� الر�اعيّ 

جنة بدعم ال��نام  كما لم تحظ �عض مق��حات الّ� .لالنتفاع باملبلغ املذ�ور �� اجال املضبوطة امطلب
) 2012سنة (ام أو ت�و�ن ح�ّ ) 2011سنة (�عّلقت خاّصة باقتناء تجه��ات  ال تتطابق مع أهدافه إذ�ا أل�ّ 

ال��نام   ورغم تذك�� . % 60ال��نام  بلغ أقصاه  ي منجزئبتمو�ل اخرى جنة لّ� افيما انتفعت مق��حات 
1T9Fبضرورة تقديم مطال��ا جنة �� عّدة مناسباتلّ� 

)1(
1T  تقار�ر ادبية واملالية ووثائق ال(أو الوثائق املطلو�ة

  .جنة توّلت تقديم تلك الوثائق بتأخ�� تجاوز أحيانا السنة�� اجال فإّن الّ� ) اثبات

 

1T10Fضامن اومل�يبرنام  التّ ورغم دعوة 

)2(
1T  �ّبتقييمها ملدى استفاد��ا من  إ�� موافاتهجنة ال

وحاجيا��ا ا�خصوصية ومق��حا��ا للف��ة املوالية من ال��نام   2012-2009ال��نام  املنجز خالل الف��ة 
 جانضامن اومل�ي من عبط برنام  يأخذ �ع�ن اعتبار مالحظات الّ� حّ�ى تتمّكن إدارة التّ  2013-2016
الغ قة باملبرت �� تقديم الوثائق املتعلّ تأّخ جنة لم �ستجب لذلك و الوطنّية ومق��حا��ا إّال أّن الّ�  ةيّ باومل

أشهر رغم إعادة مطالبة ال��نام  لها ��  10بما يفوق  2012-2009انتفاع ��ا خالل الف��ة  ال�ي تّم 
1T11Fمناسبت�ن ع�� اقل

)3(
1T . 

 

من  ضامن اومل�ي،املتحّصل عل��ا �� إطار برنام  التّ  ،سناد املنحإاّ�سم  ،وع�� صعيد آخر
 هااعطرّ جنة إ�� الر�اعّي�ن وا�جامعات �غياب معاي�� موّثقة يتّم تبليغها لسطراف املعنّية وهو ما قبل الّ� 
منحة أوملبّية قدرها ألف دوالر شهرّ�ا  2010جنة �� أكتو�ر فقد أسندت الّ� . مراجعة قرارا��اإ�� أحيانا 

 دون بيان املعاي�� ال�ي تّم  2012 ة لندن��دف التحض�� لسلعاب اوملبيّ  شهرا 24�ن ملدة لسبعة ر�اعيّ 
�عد أك�� من خمسة أشهر من الشروع �� إسناد  جنة�ن إّال أّنه تبّ�ن لّ� هؤالء الر�اعيّ ع�� أساسها اختيار 

 ع���حب امتياز  عرورةباملساعدة أو  أحّق  بآخر�ن هماملنحة عرورة استبدال �عض املنتفع�ن 
 .نحة�ن آخر�ن مع التنـز�ل �� مقدار املر�اعيّ 

 

                                                           
)1(

ألف دوالر املزمع تقديمها ل�ل �جنة وطنية أوملبية ودعو��ا إ�� تقديم  100إعالم ال�جنة باملساعدة ا�خاصة بقيمة  2012جانفي  20و 2012جانفي  18 
 .يه مطل��ا �� أقرب اجالطل��ا ثم ح��ا �� املناسبة الثانية ع�� توج

 .2012مارس  17طلب برنام  التضامن اومل�ي من ال�جنة مدها بالوثائق قبل تار�خ  2012فيفري  23بتار�خ  )2(
)3(

 .2013سبتم��  30و 2013مارس  31موافاته بالوثائق الناقصة قبل ع�� التوا�� تار�خ  2013أوت  5و 2013جانفي  28بتار�خ  طلب ال��نام  
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سنادها إل ة �� إسناد املنح توف�� املعطيات �شأن املقاييس املعتمدة وتقت�ىي الشفافيّ 
ة ة التقو�ميّ خالل ا�جلسة العاّم ة من قبل ا�جامعات الر�اعيّ ت املطالبة به �ن باألمر وهو ما تّم للمعنيّ 

ه �ان بإم�ا��ا استغالل أنّ جنة لم �سع إ�� ذلك رغم أّن الّ�  إالّ  2011ماي  20جنة املنعقدة بتار�خ لّ� 
 .لغرضهذا ال الك��و�يموقعها 

 

�ن وال�ي ارتفعت خالل الف��ة ��ن والر�اعيّ جنة للمدرّ ة املبالغ املسندة من قبل الّ� ورغم أهميّ 
جنة تقييم مردود املنتفع�ن بتلك املنح الّ�  تتوّل لم  ،ألف دوالر 199,262إ�� ما قيمته  2009-2012

20101T12Fمنذ سنة وا�حال أّنه تمت 

)1(
1T أ��ا ستعمل ع�� تدارك ذلكبجنة وقد أفادت الّ� . الدعوة إ�� ذلك 

 .مستقبال

 

 جنة ع�� املستوى اـدو���شاط اـّ�  -3

  

جنة ع�� املستوى الدو�� با�خصوص من خالل مشارك��ا �� مختلف د �شاط الّ� يتجّس 
ة ومن خالل ر�ط عالقات �عاون والدوليّ ة ة اقليميّ اجتماعات والندوات ال�ي �عقدها الهيا�ل اوملبيّ 

جنة املشارك�ن �� مختلف ه لوحظ عدم قيام أعضاء الّ�  أنّ إّال . ةة اوملبيّ جان الوطنيّ مع نظ��ا��ا من الّ� 
 تكتفاو  .تم تدارسها والتوصيات والقرارات املنبثقة ع��اياجتماعات بتقديم تقار�ر حول املواعيع ال�ي 

 .قة �� الغرضموثّ دون مطالب��م بتقار�ر  ة من املشارك�ني تقار�ر شفو�ّ الهيئة �� عديد ا�حاالت بتلّق 

 

ة ة اوملبيّ جنة الوطنيّ فاقية امل��مة مع الّ� فاقيات ع�� غرار اتّ جنة �عض اتّ الّ� تفّعل  ولم
ة ة اوملبيّ جان الوطنيّ إفر�قيا لّ� حاد شمال إ�شاء اتّ  ع�� غرار قرار اخرى القرارات ععض ة و الفر�سيّ 
ع�� غرار اخرى املق��حات �عض كذلك ة بصياغة نظامه اسا�ىي و جنة الوطنيّ ت�ليف الّ�  الذي تّم 

 .مجمع ر�ال مدر�د إلحداث مركز ت�و�ن للشبان �� ميدان كرة القدم املق��ح الذي تقّدم به

 

 ةة اوملبيّ �شاط ا�اديميّ  -4
 

و�� هي�ل تر�وي وت�و��ي وعل�ي �ساعد ع��  1991ة منذ سنة ة اوملبيّ تّم إحداث ا�اديميّ 
قت أساسا �عدم تنفيذها وقد أفرز النظر �� �شاطها مالحظات �علّ . ة و�قيمهاالتعر�ف با�حركة اوملبيّ 

كما  .ة والندواتا حيث لم يتم تنفيذ �عض الدورات الت�و�نيّ جميع ا�شطة امل��مجة أو تنظيمها جزئيّ 
نجازها من قبل إة يتّم دراسة ميدانيّ  150م يتم استكمال الوثيقة ال�ي من املفروض أن تحوصل ل

 2010سنة �� ة من طرف ا�اديميّ  ال�ي تّم تنظيمهاقة �� التسي�� الر�ا�ىي املشارك�ن �� الدروس املعّم 

                                                           
)1(

 .2010مارس  6جلسة �جنة املنتخبات املتفرعة عن ال�جنة الوطنية واملنعقدة بتار�خ  
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تقديم إ�� ة و �سيّ ة التو ف �� الهيا�ل الر�اعيّ ة التصرّ ��دف إ�� حوصلة وععيّ  ةتأليفيّ  و�� وثيقة
 . التوصيات املالئمة �� هذا الشأن

 

بالتعاون مع الوزارت�ن امل�لفت�ن بال��بية  2009سنة �� شرعت الّ�جنة  ،من جهة أخرى و 
ة و�شر قيمها بالوسط املدر�ىي و�الر�اعة �� إعداد برنام  تر�وي وثقا�� للتعر�ف با�حركة اوملبيّ 

عديد اجراءات كإصدار كتاب الطفل املوّجه للتالميذ �� ثالث لغات خاذ للغرض اتّ  تّم ل�ن و  .وا�جام��
لم يتم تحي�ن  فإّنهة باملدارس م �� تدريس برنام  الثقافة اوملبيّ ه إلرشاد املعلّ ي املوّج ودليل املرعّ 

 . ذلكإ��  ةحاجا� رغم 2007سنة �� منذ طبعه  املذ�ور كتاب ال

 

ة اوملبّية ال�ي تّم متا�عة أ�شطة نوادي الثقافة ا�اديميّ جنة ال تتوّ�� الّ�  ،و�� سياق مّتصل
-2009برنام  �شاطها للف��ة  التنصيص ع�� ذلك عمنرغم  2007ة منذ إحدا��ا باملدارس ابتدائيّ 

2012. 

 

ع�� تنظيم �عض الدورات  2013-2009ة خالل الف��ة اقتصر �شاط ا�اديميّ  ،إجماالو 
 .2012القيام بذلك منذ ب ال��امهات و�حوث �� املجاالت مرجع نظرها رغم ة دون إنجاز دراساالت�و�نيّ 

 

 2014جوان  مو��ة إ�� غاية م تقم ا�اديميّ ل ،جنةوخالفا ملقتضيات النظام اسا�ىي لّ� 
 .للمصادقة عليه ع�� الهيئة املديرة لّ�جنة 2017-2013�عرض برنام  عملها للف��ة 

 

 اـر�ا��ية ـلتحكيم �شاط اـهيئة اـوطنيّ  -5

 

ة بصفة الن�اعات الر�اعيّ  جنة بفصلة للتحكيم الر�ا�ىي املنبثقة عن الّ� تقوم الهيئة الوطنيّ 
�� جميع الطعون املرفوعة إل��ا من  الهيئة حسب نظام التحكيم الر�ا�ىي بالبّت  هذه تّص وتخ. ة��ائيّ 

ة ة وهيا�لها املختصّ الر�اعيّ ة الصادرة عن ا�جامعات �ّل من له الصفة واملص�حة عد القرارات ال��ائيّ 
ة وعس�� أشغالها وتنفيذ قة �عقد جلسا��ا العاّم أعمال ا�جامعات املتعلّ  قة بمنخرط��ا أو عّد املتعلّ 

ة بخصوص الن�اعات املرفوعة ة الصادرة عن امل�اتب ا�جامعيّ مقررا��ا أو كذلك عد القرارات ال��ائيّ 
               إ�� مو��  وتّم . الر�ا�ىي ومن املحكمة الر�اعيةن هذه الهيئة من مجلس التحكيم وتت�وّ . إل��ا

 . هيئةال أمامرفعها  نزاعا تّم  172قرارا تحكيميا من مجموع  165إصدار  2014جوان 

 

والنظام اسا�ىي  2010أفر�ل  13وقد لوحظ �عارض ب�ن نظام التحكيم الر�ا�ىي املؤّرخ �� 
ة وهو ما مجلس التحكيم الر�ا�ىي للمحكمة الر�اعيّ ة ترّسس أحد أعضاء لّ�جنة بخصوص إم�انيّ 
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قة ة �شمل مختلف املجاالت املتعلّ إ�� مكتبة قانونيّ  وتفتقر الهيئة. جنة بتالفيه مستقبال�عّهدت الّ� 
. 2010و�التحكيم رغم دعوة مجلس التحكيم الر�ا�ىي إ�� ذلك منذ سنة  ا�جاري به العمل بالقانون 

ة بتجميع مختلف القرارات الصادرة ع��ا صلب وثيقة واحدة ولم يتم تثم�ن �شاط املحكمة الر�اعيّ 
  .القيام بذلك 2013ت�ون بمثابة مرجع للمهتم�ن باملجال رغم قرار مجلس التحكيم الر�ا�ىي �� أفر�ل 

 

ضبوطة بقرار من وامل أمام الهيئة ن دفعها عند رفع نزاعملعاليم ال�ي يتع�ّ أّما بخصوص ا
بالنسبة إ��  د.أ 9,500لوحظ عدم توفر ما يفيد خالص معاليم بقيمة قد ف مجلس التحكيم الر�ا�ىي

 .2012-2009 الف��ةرفعها خالل  نزاعا تّم  14

 

II-  جنةـّ�  واملحاس�ي ملا��ااـتصّرف 

 

                   إ�� 2008نوفم��  ةغرّ  ة منة املمتّد ونفقا��ا خالل الف��ة املحاسبيّ بلغت موارد الّ�جنة 

)1T13F)1د.م 3,970د و.م 5,065ما قدره تباعا  2013أكتو�ر  31
1T  وذلك دون اعتبار املبالغ ال�ي تّم تحو�لها من

خالل نفس  لبالغةة واقبل الوزارة امل�ّلفة بالر�اعة لتغطية مصار�ف تتعّلق بتنظيم تظاهرات ر�اعيّ 
 .د.م 5,199 الف��ة

 

جنة مقارنة بجملة مواردها خالل الف��ة املذ�ورة �سبة تراوحت سنو�ا ب�ن ومّثلت نفقات الّ� 
باعتبار املبالغ املسندة من   %113,2و  %43,4كما تراوحت هذه النسبة سنو�ا ب�ن . % 127,5و % 43,4

 . ةقبل الوزارة امل�ّلفة بالر�اعة �� إطار �غطية مصار�ف متعلقة بتنظيم تظاهرات ر�اعيّ 

 

قت أساسا بالتنظيم املحاس�ي أفرز النظر �� التصّرف املا�� واملحاس�ي لّ�جنة مالحظات �علّ و 
 .انخراطات واستشهار و�تأدية نفقا��او�تنمية مواردها املتأتية من توظيف السيولة ومداخيل 

 

 اـتنظيم املحاس�ي  - أ

 

 112ظام املحاس�ي املنصوص عليه بالقانون عدد تتوّ�� الّ�جنة مسك حسابا��ا طبقا للنّ 
النظر �� هذا  ومّكن. ساتاملتعلق بنظام املحاسبة للمؤّس  1996د�سم��  30خ �� املؤّر  1996لسنة 

ة و�مسك املحاسبة �عّلقت أساسا بالتأخ�� �� إعداد القوائم املاليّ  ا�جانب من الوقوف ع�� مالحظات
 . جرد املمتل�ات�ومعا�ج��ا و 

 

                                                           
)1(

  .2013-2009اعتمادا على القوائم املالية للفرتة  
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املذ�ور أعاله ع�� إعداد  1996لسنة  112ينص القانون عدد فيما يتعّلق بالقوائم املالّية، ف
بالنسبة  ال�ي تمتّد  ةة وعبطها �� أجل أقصاه ثالثة أشهر من تار�خ ختم السنة املحاسبيّ القوائم املاليّ 

           ةه لوحظ خالل الف��ة املحاسبيّ أنّ  أكتو�ر من السنة املوالية إالّ  31نوفم�� إ��  1 جنة منّ� ل� ا�إ

             ةشهرا �شأن السنة املحاسبيّ  15القوائم بلغ أقصاه  هذه ��جيل تأخ�� �� إعداد 2009-2012

وال�ي من املفروض  2013-2012ة للسنة املحاسبية ولم تتم املصادقة ع�� القوائم املاليّ . 2008-2009
جنة بتال�� دت الّ� وقد �عهّ . 2014 أوت 1بتار�خ  إالّ  2014جانفي  31أن ت�ون جاهزة �� أجل أقصاه 

 .التأخ�� مستقبال

 

بالّ�جنة ع�� التسي�� ة �� اجال القانونية أن �ساعد هيا�ل ومن شأن إعداد القوائم املاليّ 
خاذ اجراءات الكفيلة بت�حيحها وتدعيمها �� اتّ ع�� ان و جنة �� ابّ ة لّ� ة املاليّ ف ع�� الوععيّ التعرّ 

 .  الوقت املناسب

 

                         ومن ناحية أخرى، لوحظ �عارض ب�ن النظام اسا�ىي لّ�جنة املصادق عليه بتار�خ

�عي�ن مراقب ا�حسابات  وع��ات ق با�جمعيّ للتشريع املتعلّ  ينّص ع�� خضوعهاالذي  2013جانفي  5
لسنة  88املرسوم عدد من جهة و  ة �ل أرعع سنواتة ال�ي تنعقد مرّ من طرف ا�جلسة العامة انتخابيّ 

ة ثالث سنوات غ�� قابلة ا�حسابات ملّد ع�� �عي�ن مراقب  الذي ينّص ات ق با�جمعيّ املتعلّ  2011
املرسوم  وأح�اممراجعة النظام اسا�ىي ملالءمته  هذا التضارب يستد��و  .من جهة أخرى  للتجديد
 .املذ�ور 

 

ر ة ال يتوفّ باستعمال منظومة إعالميّ ة املاليّ بمسك حسابا��ا  2007منذ سنة الّ�جنة وتقوم 
وتفتقر ملقّومات السالمة حيث يمكن النفاذ إل��ا و�غي�� املعطيات املضّمنة ��ا  دليل للمستعمل�شأ��ا 

املصادق عليه ) 01م م (وهو ما يتنا�� ومقتضيات املعيار العام للمحاسبة دون ا�حاجة ل�لمة عبور 
الذي ينّص ع�� وجوب أن تمّكن املحاسبة ال�ي يتّم  1996د�سم��  31خ �� ة املؤّر بقرار وز�ر املاليّ 

أّ��ا جنة وأفادت الّ�  .ة من استجابة ملتطلبات امن وامانة الضرور��نمسكها بواسطة نظم إعالميّ 
   .دائرةال اتبصدد معا�جة هذه املسألة وفقا ملالحظ

 

ع�� ت�ليف املتصّرف ��  2009جنة منذ سنة وخالفا لقواعد حسن التصّرف دأبت الّ� 
ل �� طلب عروض اثمان وإعداد أذون ال��ّود وامضاء عل��ا ة بمهام متنافرة تتمثّ الشؤون املاليّ 

 . وخالص املزّودين ومسك املحاسبة

 

�ل وحدة تتوّ�� ع�� أن ) 01م م (املعيار العام للمحاسبة ينّص و�خصوص جرد املمتل�ات، 
ات الرقابة ع�� التثّبت من شهرا ع�� اقل وع�� أن �عتمد عمليّ  12ة �ل ة معطيات ا�جرد مرّ محاسبيّ 



867 

 

 

 

                  ال�جنة لم تقم خالل الف��ة إّال أّن . ااصول امل�ّجلة مع اصول املوجودة فعليّ  تطابقمدى 

                    املنعقدة ��ة �� مناسبة واحدة وذلك بمناسبة ا�جلسة انتخابيّ  ة ا�جرد إالّ �عمليّ  2009-2013

د ولم .أ 13,983أصال بلغت قيمة اقتنا��ا  28وقد أفرزت عملية ا�جرد عدم وجود . 2013مارس  17
 . مآل هذه اصول ما يفيد ب 2014جنة إ�� مو�� سنة تدل الّ� 

 

 تنمية املداخيل - ب

 

1T14Fجنة بلغت موارد الّ� 

)1(
1T  د .م 3,008د م��ا .م 5,065ما مجموعه  2013-2009خالل الف��ة

بمناسبة تنظيم العاب اوملبية  جنةمتأتية من منح تحّصلت عل��ا الّ�  2012-2011�عنوان سن�ي 
 .ة بقطربلندن والعاب العر�يّ 

 

جنة من الوقوف ع�� مالحظات �عّلقت بمدى سع��ا إ�� ة لّ� ومّكن النظر �� املوارد الذاتيّ 
ات السيولة املتوفرة لد��ا وتحصيل معاليم انخراطات وإبرام اتفاقيّ تنمية مواردها عن طر�ق توظيف 

  . ستشهارا 

 

بلغ مجموع موارد الّ�جنة املتأتية فقد  بخصوص  املداخيل املتأتية من توظيف السيولة،ف
ب�ن مداخيل عت توّز د .أ 511,783ما قيمته  2013-2009خالل الف��ة املحاسبية  اتتوظيفهذه المن 

د متأتية من اكتتاب �� شركة استثمار ذات رأس مال متغ�� ومرابيح بقيمة .أ 357,145بقيمة 
وقد تراوحت قيمة املبالغ . د.أ 75,175ة بقيمة ة وفوائض بنكيّ د متأتية من بيع اوراق املاليّ .أ 79,464

 .د.م 2,908ود .م 1,955ب�ن  2013-2009ة املوّظفة سنو�ا �عنوان السيولة خالل الف��ة املحاسبيّ 
 

�لغت و . 2010فيفري  28منذ " سندات سي�اف"ة وقامت الّ�جنة باالكتتاب �� اوراق املاليّ 
مع  جنةمن خالل �عامل الّ� وتّم ذلك د .أ 3.849,985 ما جملته 2012مارس  15��  قيمة هذا اكتتاب

دة مسبقا محّد وا�حة وسيط �� البورصة دون إجراء استشارة �� الغرض ودون ال�جوء إ�� معاي�� 
وتجدر اشارة إ�� أن املدير العام للمؤسسة الوسيطة �� البورصة ال�ي تّم . الختيار هذه اوراق املالّية

ومن شأن . 2013ومارس  2009ب�ن جوان  امل��اوحة اكتتاب عن طر�قها هو أم�ن مال الّ�جنة للف��ة
د أعضاء هيئ��ا املديرة خاصة وأّن املرسوم عدد ومصا�ح أح جنةالّ�  أن يمّثل �عارعا ب�ن مصا�ح ذلك

ال "ه ع�� أنّ  18ات نّص �� الفصل ق بتنظيم ا�جمعيّ املتعلّ  2011سبتم��  24املؤرخ ��  2011لسنة  88
يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء ا�جمعية �� إعداد أو اتخاذ قرارات من شأ��ا أن تؤدي إ�� �عارض ب�ن 

                                                                                      ".ةة ومصا�ح ا�جمعيّ ة أو الوظيفيّ مصا�حهم ال�خصيّ 

                                                           
)1(

 .دون اعتبار املبالغ ال�ي تحّصلت عل��ا ال�جنة من الوزارة امل�ّلفة بالر�اعة 



868 

 

 

 

داخيل امل هذه بلغتة، فقد وفيما يتعّلق بمداخيل انخراطات اعضاء وا�جامعات الر�اعيّ 
)1T15F)1د.أ 140,290ما جملته  2013-2009خالل الف��ة 

1T . ولوحظ تأخ�� �� �سديد معاليم انخراط ا�جامعات
�عنوان ة بلغت دات ل�جامعات تجاه الّ�جنة الوطنيّ ��جيل متخلّ  شهرا فضال عن 26وأشهر  7تراوح ب�ن 

جامعة باملبالغ  12بتذك��  2012ول�ن قامت الّ�جنة خالل سنة . د.أ 13,3 ما قيمته املذ�ورة الف��ة
 . 2014و 2013املتخّلدة بذّم��ا فإّ��ا لم تحرص ع�� القيام بذلك خالل سن�ي 

 

ه ال يخّول ألعضاء ع�� أنّ  2013جانفي  5و�نّص النظام اسا�ىي لّ�جنة املصادق عليه بتار�خ 
�عد �سديد معلوم انخراط السنوي �� الّ�جنة قبل  �� انتخابات إالّ  ة ممارسة ا�حّق ا�جلسة العاّم 

                 ة املنعقدة بتار�خة انتخابيّ إّال أّن �عض أعضاء ا�جلسة العاّم  العاّمة، افتتاح أشغال ا�جلسة

�ان "أّنه بجنة أفادت الّ� و . مارسوا حّقهم �� انتخاب رغم ��جيل متخّلدات بذم��م 2013مارس  17
أن تتأّكد من توّفر  2013مارس  17املشرفة ع�� ا�جلسة العاّمة انتخابّية املنعقدة ��  ع�� الهيئة

شروط املشاركة لدى �ّل اعضاء ا�حاعر�ن و�ان ع�� �ّل من له مص�حة أن يث�� هذه املسألة خالل 
 ."ا�جلسة العاّمة املذ�ورة ولكن �ىيء من ذلك لم يتّم 

 

عن  2013-2009جنة خالل الف��ة لت الّ� تحصّ ، فقد ات استشهارا بخصوص اتفاقيّ أّم 
عدد التذاكر  دة غ�� أّ��ا لم �ستنفة من ا�خطوط التو�سيّ طر�ق استشهار ع�� تذاكر سفر مجانيّ 

            تبقية املتذاكر التذكرة مّما حدا ��ا إ�� إسناد  30والبالغة  2009املمنوحة لها مجانا �عنوان سنة 

لفائدة أحد  سفر ة تذكرة و�� املقابل، اقتنت الّ�جنة خالل السنة املعنيّ . أعوا��البعض ) تذاكر 8(
 . دينار دون تقديم ت��ير لذلك 909أعضا��ا بقيمة 

 

              ومن جهة أخرى، قامت الّ�جنة بإمضاء عقد شراكة مع البنك الوط�ي الفال�� بتار�خ

عدم إ�� غ�� أّنه ونظرا  .ألف دينار �سند ع�� ثالثة أقساط 200ع بمنحة قيم��ا لتتمتّ  2012جوان  12
ال�ي تنّص ع�� عرورة قيام الّ�جنة بإيداع جميع متوفرا��ا لدى البنك الوط�ي ال��امها ببنود العقد 

ة جنة سوى ع�� القسط اّول املنصوص عليه باالتفاقيّ لم تتحصل الّ� ، لديه الفال�� وتوط�ن م��اني��ا
را��ا لدى البنك العرعي لتو�س جنة إيداع جميع متوفّ وواصلت الّ� . د.أ 100وقيمته  2012�عنوان سنة 

لة أساسا واملتمثّ  2009جو�لية  17فاق عل��ا بتار�خ اتّ  ة ال�ي تّم رغم أّنه لم يمنحها الشروط التفاعليّ 
 .% 2�� فوائد ع�� إيداعا��ا بنسبة 

 

 

                                                           
)1(

 .دينار �جامعات العاب ا�جماعية 2.000دينار �جامعات العاب الفردية و 600دينارا لسعضاء و 30يبلغ معلوم انخراط  
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 تأدية اـنفقات - ج

 

قت أساسا باملصار�ف املسّددة من من الوقوف ع�� مالحظات �علّ مّكن النظر �� هذا ا�جانب 
جنة �� إطار �شاطها العادي أو لفائدة الوزارة امل�ّلفة بالر�اعة و�إسناد املنح واملساعدات قبل الّ� 

  .ات الر�اعّيةلفائدة ا�جامعات وا�جمعيّ 

 

 جنةاملصار�ف املنجزة �عنوان �شاط اـّ�  -1

 

د وذلك دون .أ 3.970,514ما مجموعه  2013-2009جنة خالل الف��ة بلغت مصار�ف الّ� 
وقد أفرز النظر �� هذه . فة بالر�اعةاعتبار املصار�ف املسّددة بواسطة تحو�الت من الوزارة امل�لّ 

ة و�املساهمات �� قة باأللعاب والتظاهرات الدوليّ أساسا املصار�ف املتعلّ  خّصتاملصار�ف مالحظات 
فضال اعوان جنة و�أجور جنة و�مصار�ف مقر الّ� ة و�املنح واملساعدات املسندة من الّ� ليّ مات الدو املنظّ 

 .قة بإنجاز الشراءات من سلع وخدماتعن املصار�ف املتعلّ 

 

يّ  -  ةاملصار�ف املنجزة خالل اـعاب واـتظاهرات اـدـو
 

مصار�ف غ�� م�ّ�رة تمّثلت أساسا ��  2014جوان -2009جنة خالل الف��ة تحّملت الّ� 
مصار�ف إعافّية لفائدة أحد السّباح�ن بقيمة فاقت  2012ة بلندن �سديدها بمناسبة العاب اوملبيّ 

ه فّضل اقامة بن�ل تتعّلق بمعلوم فاتورة هاتفه ا�خاص وإقامته واطار الفّ�ي املشرف عليه ألنّ  د.أ 67
�ن املشارك�ن وا�حال أّن مثل هذه املصار�ف من ة الر�اعيّ ة كبقيّ اوملبيّ عوعا عن اقامة بالقر�ة 

كما تحّملت . اح املذ�ور املفروض �غطي��ا �� إطار العقد امل��م ب�ن ا�جامعة التو�سّية للسباحة والسبّ 
شقيقي السباح لبلندن ع�� التوا�� قامة ا�عنوان  د.أ 3,144و د.أ 6,736جنة مصار�ف بقيمة الّ� 

جنة مستقبال إ�� عبط وتد�� الّ� . �� العاب املذ�ورةشاركة امل اتر�اعيحدى الإاملذ�ور وشقيق�ي 
وأفادت . �ن وتوثيقها والتعر�ف ��ا بما يضمن تحف��هم واملساواة بي��مل بمصار�ف الر�اعيّ معاي�� للتكّف 

 .�ن املتأّلق�ن�ا ستس�� إ�� وعع معاي�� إلسناد املنح للر�اعيجنة أ�ّ الّ� 

 

�عنوان إقامة  د.أ 28,218د م��ا .أ 38,681مصار�ف بقيمة  2012�� سنة  جنةلت الّ� وتحّم 
�عنوان  د.أ 10,463ومرافقيه بلندن ملّدة ثالث ليال م��ا ليلة غ�� مقضاة و آنذاكة رئيس ا�جمهور�ّ 

مصار�ف �ان من املفروض ة و�� اقتناء تذكر�ي دخول �حفل افتتاح العاب لفائدة رئاسة ا�جمهور�ّ 
 .جنة من رئاسة ا�جمهور�ة حسب ما ورد بتقر�ر عضو هيئ��ا املديرة ورئيسة البعثةأن �س��جعها الّ� 

 .�ا ستس�� إ�� استخالص هذا املبلغال�جنة أ�ّ  ّكدتوأ
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ة ة لتسّوغ فضاء بالقر�ة افر�قيّ جنة عقدا مع مؤسسة خاصّ أبرمت الّ�  ،من جهة أخرى و 
الوزارة  د يمثل مساهمة.أ 30د منه .أ 96,378بمبلغ "  2012لندن "ة العاب اوملبيّ بلندن خالل 

 2012أوت  12جو�لية إ��  27��دف التعر�ف بتو�س وال��و�  لها خالل الف��ة من  فة بالر�اعةامل�لّ 

أيّام قبل ��اية الف��ة ألسباب  5هذا النشاط توّقف  واستغالل عائدات عن طر�ق استشهار إّال أّن 
ف ع�� غرار عدم إقامة يوم ورغم الضرر ا�حاصل ل�جهة التو�سّية نتيجة هذا التوقّ . غ�عود للمسوّ 

ة منتظرة بواسطة وعدم ا�حصول ع�� عائدات ماليّ  2012أوت  10 يومتو�س بلندن الذي �ان 
1T16Fاستشهار

)1(
1T  �ّسة املذ�ورة �غرض ا�حصول املؤّس  ة عّد ور�ّ م تتوّل اّتخاذ اجراءات الضر جنة لفإّن ال

 . بذلكلها  املذ�ورة ع�� �عو�ضات بالرغم من مطالبة الوزارة

 

 جنةاـّ�  مصار�ف مقرّ  -

 

مع وزارة أمالك  تّم إبرامهبمقت�ىى عقد بيع بالدينار الرمزي  2004جنة �� سنة لت الّ� تحصّ 
. لبناء مقر لهامرعع بمنطقة املن�ه  م��  8.502قطعة أرض بمساحة ع�� الدولة والشؤون العقارّ�ة 

د تّم إعادة إنجاز دراست�ن م��ا �� سنة .أ 207دراسات بقيمة  2007و 2006جنة خالل سن�ي وأنجزت الّ� 
وتبلغ  .الشروع �� إنجاز اشغال 2014دون أن يتّم إ�� مو��  لدى نفس مسديي ا�خدمات 2010
  .د.أ 27,9د و.أ 90,683دات �عنوان هذه الدراسات ع�� التوا�� املتخلّ 

 

ها �� جنة سقوط حّق �� بناء مقر الّ� امل�ّجل التأخ�� يمكن أن ينجر عن وعالوة ع�� ذلك 
جنة العقد امل��م مع وزارة أمالك الدولة ع�� ال��ام الّ�  قطعة ارض ال�ي تحّصلت عل��ا حيث ينّص 

 . ها �� أجل ثالث سنوات من تار�خ إمضاء العقدة ببناء مقرّ الوطنيّ 

 

محال إليواء  2012أكتو�ر  22جنة بمقت�ىى عقد م��م بتار�خ �سّوغت الّ�  ،من جهة أخرى و 
د .أ 28,8بمع�ن كراء سنوي قدره  2012جوان  غّرةة للتحكيم الر�ا�ىي ملدة سنت�ن منذ الهيئة الوطنيّ 

تّم ف�خ ولم ي. املذ�ورةدون أن يتّم استغالل املحل من طرف الهيئة  2012خالصه �� د�سم��  تّم 
  .2013سبتم��  10بتار�خ إال العقد 

 

 جنة وأعضاء اـهيئة املديرةمصار�ف اجور واملنح املسندة ألعوان اـّ�  -

 

قت أساسا �غياب معاي�� لضبط مالحظات �علّ  ،أفرز النظر �� هذا ا�جانب من املصار�ف
 .ات با�خارجوالحتساب املنح �عنوان املهّم  تأج�� اعوان

                                                           
)1(

 .2012فيفري  17حسب ما ورد  بمحضر جلسة الهيئة املديرة بتار�خ  



871 

 

 

 

 عبط معاي�� مسبقة للغرضجنة تحديد أجورهم دون � الّ� تتو�ّ  ،فبالنسبة إ�� تأج�� اعوان
ة �� ش�ل مبلغ أعوان بطر�قة جزافيّ  7أجرة تحديد  جنةفقد توّلت الّ� �املستوى العل�ي وا�خ��ة للعون 

ة بإسناد أعوا��ا مبالغ جزافيّ جنة الّ� ة حيث تقوم وكذلك الشأن بالنسبة إ�� الساعات اعافيّ  .جم��
ة دون اعتماد ع�� عدد الساعات ة �عنوان ساعات العمل اعافيّ شهر�ّ " ةمنحة �عو�ضيّ "�� ش�ل 

ساعات أّن خالص ال"ع��  ة الشغل ال�ي تنّص املنجزة فعليا ل�ل عون و�� ذلك خرق ألح�ام مجلّ 
اعافية يتّم اعتمادا ع�� اجر اسا�ىي للساعة مرّفعا بنسبة تضبط حسب نظام العمل وعدد 

مراقبة حضور اعوان مما ال �ساعد ع�� التثبت  ال تتّم  ،وفضال عن ذلك. "ة املنجزةالساعات اعافيّ 
جنة بالعمل مستقبال ع�� تال�� هذه وقد �عّهدت الّ� . من التأم�ن الفع�� لساعات العمل املطلو�ة

  . الوععيات

 

 الهيئةمن  ات با�خارج بالتباين غ�� امل��ر لفائدة أعضاءواّ�سم إسناد املنح �عنوان املهّم 
املديرة شار�وا �� نفس املهمة حيث تمّتع أحد أعضاء الهيئة بمناسبة مشاركته �� دورة العاب 

ة أيام د �� اليوم لستّ  67(د  1.602بمبلغ بقيمة  2011سبتم��  11أوت إ��  31ة باملوزمبيق من افر�قيّ 
إسناد عضو�ن آخر�ن منحة قدرها ع��  ،ة�� إطار نفس املهّم  �� ح�ن تّم ) ة أيامد �� اليوم لستّ  200و

 ).ايوم 15ة د �� اليوم ملّد  160(د  2.400و) ة عشر أيامد �� اليوم ملّد  200(د  2.000التوا�� 

 

جنة من لته الّ� رة ع�� غرار ما تحّم أعضاء الهيئة املديرة بمنافع غ�� م�ّ� وتمّتع �عض 
��خة من كتاب أّلفه ال�اتب  1500د �عنوان طباعة .أ 7,5بقيمة  2010مصار�ف �� شهر جو�لية 

دينار للن�خة دون أن �ستفيد  30جنة آنذاك وا�حال أّن هذا الكتاب يباع للعموم �سعر العام لّ� 
  .جنةو�� ذلك سوء استعمال ملوارد الّ�  ات مبيعات هذا الكتابجنة بإيرادالّ� 

 

تحو�له  د تّم .أ 7من مبلغ بقيمة آنذاك جنة ّ� لاتمك�ن رئيس  2010كذلك �� أكتو�ر  وتّم 
ر�ن من لقاء كرة القدم جمع نادي�ن مصري وتو��ىي تقديمه كمساعدة ملتضرّ  �غرض اجنبيةبالعملة 

 .املعني�ن وثيقة تثبت �سليم املبلغ للمستفيدين ةجنة أيّ ر لدى الّ� ه ال تتوفّ أنّ  إالّ 

  

ة إ�� ا�حرص ع�� جنة فإّ��ا مدعوّ ونظرا ملا ملثل هذه افعال من تأث�� سل�ي ع�� موارد الّ� 
   .ف وإح�ام تصرفها املا��ال��ام بقواعد حسن التصرّ 

 

 إنجاز اـشراءات من سلع وخدمات  -

 

ة نفقة بقيمة جمليّ  21ع�� غرار  بإنجاز شراءات 2014-2009جنة خالل الف��ة قامت الّ� 
إعداد هذه اذون ومسكها وفق إجراءات  جنةالّ�  �وال تتو�ّ  ،ددون إصدار أذون تزّو  د.أ 24,346بلغت 
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د مرّقم آليا ش أذون تزّو اعتماد كنّ  تدو���ا بدف�� حسب �سلسلها الرق�ي وال يتّم  محّددة حيث ال يتّم 
كما تّم الوقوف ع�� غياب أذون . جنةإعداد اذون يتّم من قبل العون املا�� واملحاس�ي لّ� فضال عن أّن 

وثائق  ��الشراءات وعدم التنصيص ع�� إنجاز ا�خدمة أو �سّلم البضاعة  هذهاستالم بالنسبة إ�� 
جيات وال د من مطابقة اقتناءات ل�حاومن شأن هذه النقائص أن ال �سمح بالتأّك . إثبات املصار�ف

 . تضمن حسن متا�عة الشراءات وتال�� اخالالت

 

د دون إعمال .أ 154,365ة ارتفعت إ�� عملّية شراء بمبالغ هاّم  14إنجاز  تّم  ،من جهة أخرى و 
صار�ف مل 2010سنة �� جنة �سديد الّ�  من ذلك. ة املعامالتاملنافسة مّما من شأنه أن ال يضمن شفافيّ 

العنف دون إعمال املنافسة ودون إبرام عقد  ة عّد ومضات إشهار�ّ  4إنتاج د �عنوان .أ 43,365بقيمة 
ر ما يثبت �سّلم ة ع�� غرار محتوى الومضات ومّد��ا فضال عن عدم توفّ جنة بدقّ يضبط حاجيات الّ� 

 ذلك مستقبال ستعمل ع�� تفادي  �اجنة أ�ّ وأفادت الّ�  .جنة لشر�ط الت�جيل ا�خاص بالومضةالّ� 
 .مستقبال مثل هذه الوععيات وستس�� إ�� وعع اطار القانو�ّي وال��تي�ّي الذي يحول دون تكرار 

 

 املصار�ف املسّددة ع�� منح اـوزارة امل�ّلفة باـر�اضة -2

 

هذه اخ��ة  قيامدأبت الّ�جنة ع�� �سديد مصار�ف لفائدة الوزارة امل�ّلفة بالر�اعة مقابل 
د م��ا .م 5,199ما قيمته  2013-2009منح بلغت خالل الف��ة املحاسبية  �� ش�لمبالغ لّ�جنة بتحو�ل 

               ة للتعاون والشراكة تّم إبرامها مع الوزارة بتار�خجنة �� إطار اتفاقيّ د استفادت ��ا الّ� .م 3,850

 . 2011د�سم��  15

 

د لفائدة الوزارة .أ 806,819ة �سديد مبالغ بقيمة جنة �� إطار هذه اتفاقيّ وقد توّلت الّ� 
نفقات دون قيامها باإلجراءات ال �عضة للنفقة حيث توّلت خالص �عض املؤّ�دات القانونيّ  توف�� دون 

ر بظروف ال��ّود ودون أن تتوفّ  هاة لعملية الشراء من اختيار املزودين وإعمال املنافسة أو علمالقانونيّ 
ة لتأدية النفقات ة الضرور�ّ هذه النفقة ممّا من شأنه أن ال يضمن الشفافيّ  مؤّ�دات أحيانالد��ا 

 . ةالعموميّ 

 

د .أ 320منح جملية قدرها  جنة دائما ب��نام  استعمال املنحة حيث تّم صرفولم تتقّيد الّ� 
رغم عدم  2012ة بلندن بمناسبة حصولهما ع�� ميداليات خالل العاب اوملبيّ ر�اعي�ن اثن�ن لفائدة 

جوان  20د بتار�خ .أ 660كما قامت الّ�جنة بصرف مبلغ بقيمة  .استعمال ع�� ذلك برنام تنصيص 
هذا اختصاص لم يتأهل للمشاركة �� العاب  ة لكرة القدم رغم أّن لفائدة ا�جامعة التو�سيّ  2012
ة الوزارة املفروض تحميلها ع�� م��انيّ �ان من ة بنفقات الوطنيّ لت الّ�جنة تكّف و . 2012ة بلندن اوملبيّ 

 .د.أ 3,282ة والبالغة ع�� غرار ت�اليف إقامة �اتب الدولة للر�اعة بلندن بمناسبة العاب اوملبيّ 

ة للمشارك�ن د �عنوان اقتناء أز�اء وتجه��ات ر�اعيّ .أ 153,856ت الّ�جنة كذلك �سديد ما قيمته تولّ و 
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أن جدول استعمال اص�� واملنقح ل��نام  استعمال املنحة لم �شمل  �� العاب اوملبية بلندن رغم
 .هذه املصار�ف

 

الّ�جنة �� �عض ا�حاالت خالص املزّودين قبل أن تقوم الوزارة  تتولّ  ،وفضال عن ذلك
جنة وخرق من إسناد �سبقة للوزارة من م��انية الّ� ذلك �مّثل و بتحو�ل املبالغ املرصودة لذلك لفائد��ا 
ص الفر�ق الوط�ي  بالنسبة كذلك الشأن و�ان .طرف الوزارة ملبادئ املحاسبة العمومّية

ّ
إ�� نفقات تر�ـ

مصار�ف اقتناء تذاكر سفر د و .أ 6,122بقيمة  2011 ة بقطرل�جيدو �� إطار اعداد لسلعاب العر�يّ 
  .د.أ 311,323بقيمة 

 

 التكّفل ببعض فة بالر�اعةامل�لّ  الوزارةجنة تبعا ملراسلة من ت الّ� تولّ  ،من جهة أخرى و 
د لفائدة الصيدلية املركز�ة للبالد التو�سية �عنوان .أ 14,455النفقات غ�� املستوجبة كصرف مبلغ 

أو صرف  2012ة بلندن إحدى الر�اعيات رغم عدم مشارك��ا �� العاب اوملبيّ  لفائدةاقتناء أدو�ة 
  .اعيات دون موافقة الوزارةد لفائدة إحدى الر�.أ 15منحة بقيمة 

 

لم و د مودعا بحساب الّ�جنة .أ 265,382ما قيمته ة رصيد املتبقي من املنحة ا�جمليّ و�لغ ال
 . لفائدة م��انية الدولةاس��جاعه  2014يتم إ�� مو�� سنة 

 

فقد نّص الفصل  ،جنة والوزارة املذ�ورةامل��مة ب�ن الّ�  ةو�خصوص متا�عة تنفيذ اتفاقيّ 
لة وم�حو�ة باملؤّ�دات الالزمة �� كيفية صرف د الّ�جنة بإعداد تقار�ر مفصّ الرا�ع م��ا ع�� أن تتعهّ 

تت�ون من ممثل�ن عن املنحة قصد اعتمادها الحقا من قبل �جنة تقييم ومتا�عة تحدث للغرض 
ة باالعتماد املسندة �� إطار اتفاقيّ تتو�� متا�عة كيفية صرف املنحة و ة الوزارة وعن الّ�جنة الوطنيّ 

ة للتقار�ر إعداد الّ�جنة الوطنيّ إّال أّنه لم يتبّ�ن . لة ال�ي �عّدها الّ�جنة الوطنّيةع�� التقار�ر املفصّ 
ؤّرخ املقرار من وز�ر الشباب والر�اعة تركيب��ا ومهامها بعبط  تّم  ال�يتفعيل �جنة املتا�عة املذ�ورة أو 

 .2012جوان  4�� 

 

جنة للتقار�ر املذ�ورة وعدم تفعيل متا�عة كيفية صرف اموال ومن شأن عدم إعداد الّ� 
 .أن ال يضمن حسن توظيف هذه اموالامل��مة ب�ن الطرف�ن ة املرصودة �� إطار اتفاقيّ 

 

 ةات اـر�اضيّ املنح واملساعدات ـفائدة ا�جامعات وا�جمعيّ  -3
 

ة بلغت قيم��ا خالل السنوات الر�اعيّ  اتوا�جمعيّ جنة منحا ومساعدات ل�جامعات �سند الّ� 
املنح فقد تّم الوقوف ع�� غياب معاي�� هذه ورغم أهمية . د.م 1,564ما قدره  2013-2009ة املحاسبيّ 

جنة خالل سن�ي فقد أسندت الّ�  .ع�� أساس ال��ّ�ح ��ا وا�حة إلسنادها وعدم  اختيار املنتفع�ن



874 

 

 

 

جنة دون عرض املوعوع ات بقرار فردي من رئيس الّ� وا�جمعيّ منحا لبعض ا�جامعات  2010و 2009
د تّم .أ 15د ل�جامعة التو�سية للرق�ي ومنحة بقيمة .أ 8ع�� الهيئة املديرة ع�� غرار إسناد منحة بقيمة 

منحا  2013خالل سنة  ال�جنة كما أسندت. إ�� النادي اومل�ي للنقل 2010أفر�ل  21إسنادها بتار�خ 
ة ة دون ال��ام بما أقرته هيئ��ا املديرة من عرورة تقييم الوععية املاليّ ت الر�اعيّ لبعض ا�جامعا

 .�� إسناد منح لفائد��ال�افة ا�جامعات وتحديد مدى حاج��ا للمساعدة قبل اتخاذ قرار 

 

 2010سنة �� ة للشبان باملغرب جنة خالل العاب افر�قيّ مت الّ� �سلّ  ،من جهة أخرى 
           صة للوفد التو��ىي بقيمةة مخصّ ة افر�قيّ ة اوملبيّ ة ال�جان الوطنيّ من جمعيّ ة مساعدة ماليّ 

، فقد تّم وعوض أن يتّم تحو�ل املبلغ إ�� الوزارة امل�ّلفة بالر�اعة لتحديد املنتفع�ن به. د.أ 34,608
ف ع�� هذا النحو لتصرّ ويعت�� ا. �اد لفائدة �عاونية أعوا�.أ 30تحو�ل ما قيمته  بطلب من هذه الوزارة

م��ا املتعّلقة خاّصة ة و ة ال�ي تخضع لها النفقات العموميّ استنناءا لهذه النفقة من اجراءات العاديّ 
 . بإسناد املنح لفائدة التعاونيات

 

حات أو ال��ّ�  مبدأع��  لالعب�ن وعدم اعتماد معاي�� إلسناد امتيازات عبطو�� غياب 
 2012ة لندن ح�ن لسلعاب اوملبيّ مّكنت ال�جنة ثالثة م��ّ� ومسبقة موّثقة اختيار ع�� أساس معاي�� 

عهم بمنحة شهر�ة بقيمة ألف دوالر رغم تمتّ  15ص با�خارج بقيمة من اس��جاع مصار�ف سفر وتر�ّ 
املشاركة �� دورة دولية  من إحدى الر�اعيات جنةالّ�  كما مّكنت. ة سنةجنة ملّد دينار من الّ�  400

ة من منحة وتذكرة سفر للمشاركة �� دورة ت�و�نيّ  ا آخر ر�اعيمّكنت وإسنادها تذكرة السفر و 
�� تظاهرت�ن  2012و 2011سن�ي �� ت �عي�ن �حافيت�ن ر�اعيت�ن تولّ كما . ةة الدوليّ ة اوملبيّ لس�اديميّ 

ة لطة التقدير�ّ خضع للّس ت هذه القرارات أّن  جنةول�ن أفادت الّ�  .ذكرسند ي إعالميت�ن عر�يت�ن دون 
 .ممارسة تلك السلطة ال تحول دون التقّيد بمعاي�� وقواعد يتّم عبطها مسبقا لهيئ��ا املديرة، فإّن 

 

* 

 

      *            * 

 

 ةاوملبيّ  جنة هيكال ر�اعيا يضطلع بدور هام �� تمثيل تو�س �� مختلف العاب�عت�� الّ� 
إّال  �� هذه العاب مع السلط املختّصة وا�جامعات الر�اعية املعنية إعداد املشاركة التو�سيةو  ةالدوليّ 

 .املرسومة لها هدافا بلوغ حّدت أحيانا من وتصّرفها اداري واملا��  ها�شاط ال�ي شابتالنقائص أن 

 

جنة التقّيد بالواجبات املحمولة عل��ا قانونا ف اداري لّ� و�قت�ىي إح�ام التنظيم والتصرّ 
بخصوص مسك الوثائق و�شر املعطيات وال��ام بدور�ة جلسات هيا�لها وتفعيل قرارا��ا بما يضمن 
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استمرار�ة �شاطها وإعفاء الصبغة التشاركّية والقانونّية ع�� أعمالها وعالق��ا بأعوا��ا إلعفاء 
 .��النجاعة ع�� تصّرفها اداري واملا

 

تفعيل دور مختلف  ،جنة وتأدية مهامها ع�� الوجه افضلويستد�� ال��وض بأداء الّ� 
جنة و�قت�ىي حسن مساهمة الّ� . هيا�لها بضبط برام  لنشاطها وإيجاد اليات ملتا�عة حسن تنفيذها

الوزارة  م��اوخاّصة لة إح�ام العالقة مع اطراف املتدّخ ة اوملبيّ �� اعداد ملختلف دورات العاب 
  .ةات الر�اعيّ فة بالر�اعة وا�جامعات وا�جمعيّ امل�لّ 

 

ضامن اومل�ي لدعم الر�اعة وعغرض حسن استغالل الفرص ال�ي يمنحها برنام  التّ 
جنة ا�حرص ع�� مز�د املام بإجراءاته وشروطه لتعبئة أك�� ما يمكن من ن ع�� الّ� ة، يتع�ّ التو�سيّ 
  .هذا ال��نام  ال�ي يمنحهااملوارد 

 

فضال عن  جنة ع�� القيام بدورها مما �ستد��ة أداة أساسية �ساعد الّ� و�عت�� املوارد املاليّ 
بما �ساهم �� وا�حوكمة الرشيدة ف مراعاة قواعد حسن التصرّ املتعّلقة ��ا  تاجراءامختلف اح��ام 

 .عل��اة تنمية مواردها وترشيد مصار�فها وإعفاء مز�د من الشفافيّ 

 

ة الوزارة بتقديم �سبقات لها الّ�جنة أداة لتمو�ل م��انيّ وأخ��ا ينب�� ا�حرص ع�� أن ال ت�ون 
 .ة لتأدي��اة من اجراءات القانونيّ ووسيلة الستنناء النفقات العموميّ 
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 اللّجنة الوطنّية األولمبّية الّتونسّية ردّ 

 

اللّجنة  الّتأليفّي لدائرة المحاسبات حولرفق بالّتقرير وبعد، جوابا عن مكتوبكم الم

وأن مضّمنة به ال تعليقنا حول المالحظاتالوطنّية األولمبّية الّتونسّية، يشّرفني أن أوافيكم ب

أبسط على أنظاركم جملة من البيانات التي توّضح اإلطار العاّم للّتصّرف اإلدارّي والمالّي 

 .ها عند الّرّد على الّتقرير األّولّي لفريق الّرقابةوالتي سبق طرح للّجنة الوطنّية األولمبّية

 

لكم فائق تقديرنا للعمل الّرقابي المنجز الذي وفّر لنا  جّددويطيب لي في البداية أن أ
اعتماد استنتاجاته عند  شرعنا في ،تشخيصا قّيما لتنظيم لجنتنا وألساليب وطرق تصّرفها

 مزيد الّتوفّق فيتمكين اللّجنة من  الّرامية إلىاإلصالحّية الشاملة  تناخطّ وضع  انطالقنا في

بالمهاّم الموكولة إليها وطنّيا ودولّيا بفضل تأمين نجاعة تنظيمها وتسييرها مع ضمان  قيامال
 . مشروعّية تصّرفها

 

 في هذا الّصدد بأّن اللّجنة الوطنّية األولمبّية التي تعتمد الّتنظيمّتذكير جدر اليو

الجمعّياتي وتخضع لقوانينه وتراتيبه تسّيرها هيئة مديرة تترّكب من شخصّيات رياضّية 
مرموقة تنشط على سبيل الّتطّوع وليست متفّرغة لهذا الّنشاط بشكل يؤّمن المتابعة الّدقيقة 
واليومّية للّتصّرف اإلدارّي والمالّي الذي يستوجب فضال عن ذلك اختصاصا ال يتوفّر 

 .وبالمستوى المطلوب لدى كّل أعضاء اللّجنةبالّضرورة 

 

الّتقرير األّولّي لدائرة المحاسبات، شهدت في رّدنا على ومثلما تّمت اإلشارة إليه 
اللّجنة عّدة انسحابات سواء في مستوى الهيئة المديرة أو في مستوى اإلدارة دون تمرير 

بخصوص بعض تساؤالت الفريق يسمح بتقديم عدد من البيانات الّدقيقة  مالعهدة وهو ما ل
 . الّرقابيّ 

 

هذا الوضع يستدعي تركيز إدارة ناجعة تساند الهيئة  تحسينومن األكيد أّن 
المديرة، تضّم موارد بشرّية كافية من حيث العدد والّنوعّية وهو ما لم يتوفّر إّال جزئّيا نتيجة 

 .  اآلفاق بالّنسبة إلى األعوانعّدة اعتبارات منها الكلفة بالّنسبة إلى اللّجنة ومحدودّية 
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وبديهّي أن تساهم العوامل المذكورة في جعل الّتصّرف اإلدارّي والمالّي للّجنة 
الوطنّية األولمبّية يخضع إلى نمطّية تكّرسها العادة وتجعل من المألوف قاعدة تتمّسك بها 

 .مراجعةاإلدارة القائمة وتأخذ بها الهيئات المتعاقبة دون اجتهاد أو سعي لل

وينطبق هذا التمّشي على طبيعة العالقة القائمة بين الوزارة المكلّفة بالّرياضة 
واللّجنة الوطنّية األولمبّية الّتي اّتسمت، إلى وقت غير بعيد، إّما بوصاية األولى على الّثانية 

عديد  وإّما بالّتداخل في األدوار وعدم تحديد المسؤولّيات بالوضوح المطلوب وهو ما أبرزته
مالحظات الفريق الّرقابّي في مجال اإلنفاق الّرياضي سواء فيما يخّص إنجاز العملّيات 
المالّية لألنشطة الّرياضّية أو فيما يتعلّق بإثبات هذه العملّيات وقيدها المحاسبّي حيث ظّل 

الت الّتعامل بين اللّجنة والوزارة ينبني على ثقة مطلقة تجعل إدارة اللّجنة تكتفي بمراس
 . الوزارة إلضفاء المشروعّية على كّل عملّية إنفاق يتّم اإلذن بإنجازها

 

ورغم اقتناعنا بأّن مثل هذا الّتصّرف يجّسم تعاونا وثيقا وشراكة فعلّية بين الوزارة 
يقيننا من حسن نّية من سبقنا في اإلشراف على اللّجنة الوطنّية األولمبّية، فإّننا مع و ،واللّجنة

لعزم على االرتقاء بمستوى تعامل اللّجنة مع الوزارة إلى درجة الّندّية الكاملة عاقدون ا
 .والّتحديد الواضح للمشموالت خاّصة فيما يتعلّق بالّتصّرف اإلدارّي والماليّ 

 

إلى سّن إطار تشريعّي مناسب تكّمله تدابير ترتيبّية  يعسّ لهذا الغرض، بدأنا الو 
داة تّتخذها الوزارة لتنفيذ حساب خارج الميزانّية بحثا عن دقيقة تحول دون جعل اللّجنة أ

 .مرونة الّتصّرف التي تقتضيها مجابهة نفقات بعض األنشطة الّرياضّية

 

وفي انتظار وضع اإلطار القانونّي والّترتيبّي المأمول فإّننا نؤّكد حرصنا على 
دائرة المحاسبات وعزمنا على تدارك اإلخالالت المسّجلة من  تالفي الّنقائص المثارة بتقرير

مراجعته ووضع نظام داخلّي شامل يكّمله ويوّضح وخالل االلتزام بالّنظام األساسّي للّجنة 
طرق تسيير ومهاّم مختلف هياكل اللّجنة بما في ذلك إدارتها وهيئتها االستشارّية الموّسعة 

 . الت وتنظيم األكاديمّية األولمبّيةويضبط صيغ الّتمثيل الجهوّي ومشمو
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وإّن اللّجنة الوطنّية األولمبّية ستسعى إلى دعم تكوين أعوانها في مجال الّتصّرف 

اإلدارّي والمالّي وإلى تمكينهم من مزيد اإللمام بأحكام القانون المنّظم للجمعّيات رغم أّنه 

 .  ل انتظارهايتضّمن العديد من الّثغرات ويحيل إلى نصوص تطبيقّية طا

 

إذ أّننا نطمح إلى الّتوفّق في إنجاز اإلصالحات الّضرورّية يإحداث لجان تفكير و
وفرق عمل تضّم كفاءات متعّددة االختصاصات نستأنس بآرائها لوضع أسس ومقّومات 
الحوكمة الّرشيدة للقطاع الّرياضي، فإّننا نأمل في هذا الّصدد مساندة ودعم دائرة المحاسبات 

 .الّصيغة التي ترونها مناسبةحسب 



 

 

 

 

 

 

 

 اـثاـثاـبــــــاب                  

ة و   املنشآتاملؤسسات و مصا�ح  اـدـو
 ع�� اـصعيد ا�جهوي اـعمومية 
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  املجل  ا�جهوي بقا�  

 

حدثت والية قا�س 
ُ
Pكم 7.166و�� تم�ح حوا��  1956سنة �� أ

2
P 1�سمة 369.390، و�عّدTP0F

)1(
P1T ،

و�توّفر بوالية قا�س �سي  . عمادة 73وتت�ّون من عشر معتمديات وعشر بلدّيات و�سع مجالس قروّ�ة و
مؤّسسة مصّدرة  23صناعّية م��ا مؤسسة  1.011اقتصادي متنّوع و�نية أساسّية هاّمة حيث تضّم 

هك  599.262هك وإنتاج فال�� متنّوع �عتمد ع��  864�لّيا، باإلعافة إ�� ثالث مناطق صناعية تم�ح 
1TP1Fمن ارا�ىي الفالحّية، وشبكة طرقات

)2(
P1T  ��كما �عّززت م�انة والية قا�س كقطب  .كم 2.398,5تمتّد ع

مطاعم جامعّية  4طالبا و 21.389جامعّية يؤّمها  مؤّسسة 12جام�� متنّوع اختصاصات ع�� إحداث 
1TP2Fطالب 12.000بطاقة استيعاب تناهز 

)3(
P1T. 

 

، وفقا ملقتضيات القانون "املجلس ا�جهوي : "ويعت�� املجلس ا�جهوي بقا�س، �� ما ي��
املتعلق باملجالس ا�جهو�ة كما تّم تنقيحه  1989فيف��ي  4املؤرخ ��  1989لسنة  11اسا�ىي عدد 

ه بمقت�ىى وقد تّم حلّ . ص الالحقة، جماعة محلية تتمتع بال�خصية املدنية واستقالل املا��بالنصو 
. جميع املجالس ا�جهو�ة املتعلق بحّل  2011نوفم��  24املؤرخ ��  2011لسنة  4252امر عدد 

املتعلق بتسمية نيابات خصوصية  2012أوت  10املؤرخ ��  2012لسنة  1122و�مقت�ىى امر عدد 
 .2012سبتم��  29بتار�خ لمجلس ا�جهوي بقا�س لل�افة املجالس ا�جهو�ة، تّم �عي�ن نيابة خصوصية 

 

د .م 26,345حيث مّرت من  2013-2009ملجلس ا�جهوي تّطورا خالل الف��ة اوشهدت موارد 
باألساس إ�� ارتفاع موارد العنوان و�رجع هذا التّطور . 2013سنة �� د .م 68,452إ��  2009سنة �� 

أّما بالّنسبة للّنفقات فقد . د خالل نفس الف��ة.م 66,335د إ�� .م 25,105الّثا�ي ال�ي مّرت بدورها من 
، استأثرت م��ا نفقات العنوان 2013سنة �� د .م 25,747إ��   2009سنة �� د .م 20,123ارتفعت من 

 . % 95,1و % 92,5خالل نفس الف��ة ب�ن سب��ا �تراوحت  حيثالّثا�ي بالّنصيب اوفر 

   

عونا من الّسلك اداري املش��ك  23�عّد املجلس ا�جهوي  ،و�� ما يتعّلق باملوارد البشرّ�ة
 .عونا مؤّجر�ن ع�� حساب وزارة الّداخلّية 125عامال، باإلعافة إ��  54وتقني�ن اثن�ن و

 

و�تمّثل الهدف الرئي�ىي لهذه املهّمة �� التأّكد من مدى توّصل املجلس ا�جهوي إ�� تحقيق 
             ع�� حسابات وتصرف املجلس ا�جهوي با�خصوص للف��ةاهداف املرجّوة من خالل رقابة 

                                                           
)1(

 .2013إحصائّيات املعهد الوط�ي لدحصاء �عنوان سنة  

)2(
 .2012، ديوان تنمية ا�جنوب "2011والية قا�س �� أرقام، سنة " 

)3(
 .2012ديوان تنمية ا�جنوب ، "2011والية قا�س �� أرقام، سنة " 
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تأث�� السل�ي لتحديد ال اختصاصبذوي  استعانةمع  ينات امليدانّية الالزمةاوالقيام باملع 2009-2013
حول رقابة املشاريع ذات الّصبغة ا�جهوّ�ة وال��نام  ا�جهوي  اهتماموترّكزت محاور . لبعض النقائص

 .اعتياديةللّتنمية وفحص التنظيم ونظام املعلومات وتدقيق النفقات 
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 أبرز املالحظات

 

 ــةاـ��مج -

 

تمثّلت أبرز الّنقائص ال�ي خلصت إل��ا املهّمة الّرقابّية �� وجود عّدة إخالالت �عّلقت 
 فقد. صفقات �عض املشاريع ذات الّصبغة ا�جهوّ�ة وخاصة ما اتصل م��ا بالّطرقات والبناءات املدنّيةب

� م�ّونات املشروع افتقرت عملية ال��مجة للدقة املطلو�ة �ان من آثارها إدخال �غي��ات �� الكّميات و�
إ�� عدم إعداد كراسات الشروط الفنّية إ�� ونظرا . إ�� إبرام مالحق أّدتأثرت ع�� اقتصاد الصفقة و 

حاالت إ�� إعافة فصول وشروط فنّية جديدة �عد مرحلة ا� �عض ادارة �� تالدقة املطلو�ة اعطرّ 
الفرز املا�� دون عرعها ع�� أنظار الّ�جنة ا�جهوّ�ة للّصفقات و�غي�� طبيعة أحد الفصول الواردة 
بالقائمة التفصيلّية لسسعار دون �غي�� �� السعر الفردي �ان من آثارها طلب ف�خ الصفقة وعدم 

 .  ّقات املصّمم�نإنجاز املشروع رغم  خالص مستح

 

 اـّتنسيق ب�ن مختلف اطراف -

 

لّتنسيق ب�ن مختلف اطراف املتدّخلة �� تنفيذ اشغال ا �� ذلك �ّجل ععف إ�� عافةباإل 
إنجازها يفوق �� �عض �� ثارها تأخ�� آالتعليم العا�� �ان من امل�ّلفة بوزارة الاملتعّلقة خاصة بمشاريع 

 .ا�حاالت ارعع سنوات

 

 الصفقات ذنفيــــت -

 

ة فة فعلّية ترّتب ع��ا خسارة ماليّ تّم خالص مقاول�ن �� أشغال أو كمّيات لم تنجز بص
كما �ّجل إعادة �عبيد لنفس املسلك بالرغم من مرور سنت�ن من استالم ال��ائي لسشغال . لددارة

ا�حصول ع�� مصادقة  قصدباستعمال �سمية مغايرة عن الصفقة او�� باعتماد أسلوب املغالطة 
 . الّ�جنة ا�جهوّ�ة للّصفقات

 

خالفا ملقتضيات مجّلة التأم�ن لم يتوّل املجلس ا�جهوي تأم�ن مسؤولّية و ومن جهة أخرى 
ولم يتّم . باستنناء صفقة واحدة 2013-2009�ّل املتدّخل�ن �� مشاريع الّصفقات امل��مة خالل الف��ة 

 .ن��اء من إنجازها وهو ما �عّرعها ملخاطر شّ�ىاستغالل عديد املشاريع بالرغم من ا 
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 ة ـة ـلّتنميــــاـ��امج ا�جهو�ّ از إنج -

 

لم يل��م املجلس ا�جهوي ب��ام  استعمال اعتمادات ف��ام  ا�جهوّ�ة للتنمية، البخصوص 
 .الّصا�ح للشراب وغ��ها�� ما يتعّلق بمشاريع �عبيد املسالك والّطرقات وانارة املن�لّية والّ��و�د باملاء 

فمن جهة أنجزت جملة من املشاريع لم تتضّم��ا برام  استعمال، ومن جهة أخرى لم ُتنجز عديد 
�ّجل كذلك تأخ�� �� فتح كما . املشاريع اخرى امل��مجة واملضّمنة ب��ام  استعمال اعتمادات

 .نه �عّطل إنجاز عديد املشاريعاعتمادات �� �عارض مع املناش�� الصادرة �� الغرض، ترّتب ع

 

  ـر عملة ا�حضائــــبخصوص املنجز قاعدة اـعمل  تطبيق -

 

عملة بخصوص  محدودّية الّرقابة املجراة ع�� مدى اح��ام قاعدة العمل املنجز ترّتب عن 
بالنسبة ملنحة تحس�ن مسكن  كذلك وكذلك الشأن. �� أجور غ�� مستحّقة �عضهما�حضائر خالص 

تحّصل�ن عل��ا ال ينتمون لهذه تبّ�ن أن أغلب امل إّال أّنه نتفع ��ا العائالت املعوزةتال�ي من املف��ض أن 
  .الفئة

  

  ـاتاـتنظيــم ونظام املعلوم -

 

لم يخل جانب التنظيم ونظام املعلومات والتصّرف املا�� من نقائص حيث �ش�و الهي�ل 
الّتنظي�ي عديد الّشغورات، فضال عن غياب أدلة إجراءات وعدم تفعيل دور �عض ال�جان القطاعية 

 . واملجالس القرو�ة واملجالس املحلية للتنمية

 

 ـــــياـتصّرف املاـ -

 

عّدة �عّلقت أساسا بإنجاز نفقات ذات طا�ع �خ�ىي ع��  شاب التّصرف املا�� تجاوزات
مسالك إنفاق مواز�ة �الصندوق ا�جهوي لتنمية أ�شطة الشباب والثقافة والر�اعة بقا�س واملجمع 
الكيميائي التو��ىي وجمعية العمل الثقا�� واجتما�� بمركز الوالية، إعافة إ�� تحّمل م��انّية املجلس 

  .قت بمصار�ف اقتباالت و�الوقودلنفقات غ�� شرعّية �علّ 
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I- املشاريع ذات اـّصبغة ا�جهوّ�ة 

 

إنجاز املشاريع  1989لسنة  11يتوّ�� املجلس ا�جهوي وفقا ملقتضيات القانون اسا�ىي عدد 
واملتعلق  2000أكتو�ر  31املؤرخ ��  2000لسنة  2474ذات الّصبغة ا�جهوّ�ة كما عّرفها امر عدد 

              1711بضبط نوعية النفقات واملشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة والذي تّم �عو�ضه باألمر عدد 

 . 2012سبتم��  4املؤرخ ��  2012لسنة 

 

وقد شاب إنجاز هذه املشاريع عديد اخالالت �عّلقت أساسا بافتقاد مرحلة ال��مجة 
والّتخطيط وإعداد الّدراسات التمهيدّية للّدقة والّشمولّية الالزمت�ن، وععدم اح��ام ال��امات 

 .دودّية استغالل �عض املشاريعالّتعاقدّية أثناء الّتنفيذ، فضال عن مح

 

 اـ��مجة واـّتخطيط - أ

 

أشغال ��يئة و�عبيد مسلك "أثناء تنفيذ صفقة  تّم إدخالهاأّثرت الّتغي��ات �� الكّميات ال�ي 
                 بقيمة 2010فيفري  11�لم بمعتمدية مارث املصادق عل��ا بتار�خ  8,5شّط العوامر بطول 

لعروض ا عند فرز �ع�ن اعتبار  الكّميات اعافية فلو تّم أخذ .الّصفقة �لفة، ع�� "د.أ 785,172
بمبلغ  ة إ�� صاحب العرض املرتب الرا�عقالثالث وألسندت الصفعرض صاحب الّصفقة  ترتيب ل�ان

 .د.أ 16د، و�ذلك تكّبدت ادارة عبئا مالّيا إعافّيا فاق .أ 768,774
 

1TP3Fمن عقد الّدراسات 4وخالفا للفصل 

)1(
P1T،  لم تتضّمن الدراسة الفنّية ا�خاّصة بصفقة

)" مرحلة أو��(مشروع إصالح الّشب�ات الفنّية للمدرسة الوطنّية للمهندس�ن بقا�س قسط الّسوائل "

د، إجراء تقييم �حالة مرج�� املاء القديم�ن .أ 884,996بقيمة  2007أوت  21املصادق عل��ا بتار�خ 
 ترّتب عن وقد .��ما إحدى امل�ّونات الرئيسّية لشبكة التدفئةو�رمجة صيان��ما أو �عو�ضهما رغم �و 

)1TP4F)2د.أ 67,850بقيمة  2009ماي  5إبرام م�حق �� الغرض بتار�خ  ذلك
P1T  لتبلغ بذلك ال�لفة الّ��ائّية

 .د.أ 952,846للّصفقة 
 

 املشار إل��ا آنفاكما تتجّ�� محدودّية ال��مجة والتخطيط �� صفقة إصالح الّشب�ات الفنّية 
�� ععف الّتنسيق ب�ن مختلف اطراف املتدّخلة �� تنفيذ اشغال حيث أّدى عدم توّصل املقاول 

                                                           
)1(

والذي نّص ع�� أّنه يجب ع�� مصّمم املشروع اّطالع ع�� املعطيات املتوّفرة ال�ي تخّص املشروع وال�ي ��ّم من  2006جوان  20املصادق عليه بتار�خ  
 .قر�ب أو من �عيد اقساط امل�ّلف بدراس��ا

)2(
 .د ثمن اقتناء وتركيب املرجل�ن 54.000م��ا  
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إ�� �عّطل �امل  2008لدخالء ا�جزئي لفضاءات الّتدريس خالل السداسّية او�� من سنة بمخّطط 
 .هر�نملّدة فاقت شلسشغال 

 

املتعّلق  2009سبتم��  14��  املؤّرخ 2009لسنة  2617من امر عدد  10للفصل وخالفا 
              إتمام أشغال إصالح الّشب�ات "صفقة لبإنجاز البنايات املدنّية، تبّ�ن أّن ال��نام  الوظيفي 

                املصادق عل��ا بتار�خ) مرحلة أو��(الفنّية للمدرسة الوطنّية للمهندس�ن بقا�س قسط الّسوائل 

، لم يتضّمن عديد امل�ّونات اساسّية إلنجاز املشروع ع�� غرار "د.أ 66,690بقيمة  2010د�سم��  20
عدم برمجة ترك�� عّداد لعمود اطفاء وتجه��ه بمحّطة �ّخ وإنجاز مركز تمّدد للغاز الطبي�� الّضروري 

نّية وترّتب عن هذه الّنقائص عدم ر�ط املدرسة الوط. لر�ط الغّاليات و�شغيلها وإجراء الّتجارب الفنّية
و�الّتا�� تأجيل إجراء اختبارات الفنّية  2014للمهندس�ن �شبكة الغاز الّطبي�� إ�� موّ�� شهر سبتم�� 

 .ا�خاّصة بنظام التدفئة املركزّ�ة إ�� ح�ن تأم�ن الّر�ط املذ�ور 

 

                         بناء دار ثقافة بمن�ل ا�حبيب املصادق عل��ا بتار�خ"شاب صفقة  ،و�� ذات الّسياق

فرغم إشارة . محدودّية الّتنسيق ب�ن مختلف اطراف املتّدخّلة، "د.أ 818,034بقيمة  2011جو�لية  7
امل�ح الّطوعغرا�� املجرى للغرض إ�� وجود سلك كهر�ائي للّضغط املتوّسط بأرض املشروع بما �عيق 

يوما من الّتار�خ  217أي �عد  2012أفر�ل  6تار�خ انطالق وس�� اشغال، فإّنه لم تتّم إزالته إّال ب
  .اشغال للشروع ��املحّدد 

 

الّدراسات الفنّية ا�خاّصة بنفس الّصفقة بالدّقة املطلو�ة  يتّم إعدادلم ومن جهة أخرى، 
تضارب ب�ن أمثلة الهندسة املعمارّ�ة وأمثلة ا�خرسانة املسّ�حة بخصوص علّو الّسقف  مّما انجّر عنه
تحي�ن  �سبب )الّردم وا�خرسانة املسّ�حة(ز�ادة �� كمّيات �عض الفصول  كما �ّجلت. بواجهة املب�ى

 .د.أ 14 تناهز  ت�لفة إعافّية �اع� تانجر  صم 30الفارق �� املقاسات ب�ن الّدراسة والتنفيذ بما حجمه 
 

املخّطط العاشر للتنمّية ورغم إدراج مشروع بناء دار الّثقافة بمطماطة ا�جديدة عمن 
عل��ا  تّمت املصادقةإطار صفقة  �� 2013 فيفري  4م تنطلق إّال بتار�خ لفإّن أشغاله  2002-2006

تخصيص وزارة اشراف ��  و�رجع ذلك إ�� تأخ��  .د.أ 631,614بمبلغ  2012د�سم��  11بتار�خ 
ال�لفة لم تتجاوز  حيثد .أ 231اعتمادات الّالزمة �� اّبان وهو ما ترّتب عنه ت�لفة إعافّية ناهزت 

 . د.أ 400 مبلغ 2002الّتقديرّ�ة للمشروع �� سنة 

 

ولم تخُل املشاريع املنجزة �� قطاع الّ�حة العمومّية من إخالالت ع�� مستوى الّدراسات 
الفنّية من ذلك ��جيل تضارب بقياسات البناء ب�ن امثلة الهندسّية املعمار�ة وأمثلة ا�خرسانة 

تار�خ بناء قسم أمراض القلب والشراي�ن باملستشفى ا�جهوي بقا�س املصادق عل��ا ب"ا�خاّصة بصفقة 
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لسنة  71من امر عدد  16الفصل  وذلك خالفا ملقتضيات" د.أ 308,149بمبلغ قدره  0920نوفم��  10
19781TP5F

)1(
P1T .املوجودة �� محيط املشروع �ع�ن ) هاتف وتصر�ف املياه(خذ عديد الّشب�ات ؤ كما لم ت

وترّتب عن جملة  .من امر املذ�ور  13اعتبار عند إعداد امللف الف�ي للصفقة وذلك خالفا للفصل 
 . وتأخ�� �� إنجازها الّنقائص املذ�ورة �عطيل �� انطالق اشغال

   

بناء وحدة امراض السرطانية "الّدراسة املعمارّ�ة ا�خاّصة بصفقة  لعدم أخذونتيجة 
 �ع�ن اعتبار" د.أ 450بمبلغ قدره  0920جوان  10باملستشفى ا�جهوي بقا�س املصادق عل��ا بتار�خ 

12و 10قتضيات الفصل�ن مل 1TP6F

)2(
P1T  2005أوت  15املؤرخ ��  2005لسنة  83من القانون التوجيىي عدد 

ع��  إدراج �عديالتإ�� صاحب املنشأ فقد اعطر واملتعّلق بال��وض باأل�خاص املعوق�ن وحماي��م، 
 أثناء انجاز وذلك بإعافة مرّكب ص�� خاص بذوي احتياجات ا�خصوصية ترّتب عنه املشروع

 . د، والّتمديد �� اجل الّتعاقدي للّصفقة بثالث�ن يوما.أ 471,276ارتفاع �� الّت�لفة إ�� 

 

��يئة من��ه "عدم الّتحديد الّدقيق ل�حاجيات الكفيلة بضمان وظيفّية مشروع وترّتب عن 
لصفقة إبرام م�حق " د.أ 742,178بمبلغ  2010مارس  24حضري باملطوّ�ة املصادق عليه بتار�خ 

من املبلغ اص�� للّصفقة، وذلك �عد ان��اء من  % 70د، أي ما يمّثل .أ 506,152 بقيمةمشروع 
من امر  85مقتضيات الفصل  ولم تراع عند إبرام هذا امل�حق .اشغال بما يز�د عن سّتة أشهر

ّصفقات، فضال عن املنّظم للّصفقات العمومّية حيث لم �عرض ع�� الّرأي املسبق ل�جنة ا�جهوّ�ة لل
1TP7Fإبرامه �عد القبول الوق�ي لسشغال

)3(
P1T. 

 

افتقرت كّراس الّشروط الفنّية ا�خاّصة بقسط  ،وخالفا لسمر املنّظم للّصفقات العمومّية
) 32/2010طلب عروض للمّرة الّثالثة عدد (إحداث مركز إقامة بقا�س "الهندسة املدنّية لصفقة 

وقد انجّر عن  .لدّقة والشمولّية الّالزمت�نإ�� ا" د.م 1,585بمبلغ  2011جانفي  28 املصادق عل��ا بتار�خ 
1TP8Fإعافة فصول وشروط فنّية جديدة ذلك

)4(
P1T  عد مرحلة الفرز املا�� دون عرعها ع�� أنظار الّ�جنة�

1TP9F�غي�� طبيعة أحد الفصول  كما تّم  .ا�جهوّ�ة للّصفقات

)5(
P1T  الواردة بالقائمة التفصيلّية لسسعار للّصفقة

  .املذ�ورة دون �غي�� �� السعر الفردي

                                                           
)1(

واملتعلق باملوافقة ع�� كراس الشروط ادار�ة العامة املنظم ملهمات الهندسة املعمار�ة وأشغال الهندسة العامة ال�ي يقوم  1978جانفي  26املؤرخ ��  
 .��ا أ�حاب ا�خدمات ا�خاععون للقانون ا�خاص إلنجاز البنايات املدنية

)2(
 .ت العمومية املواصفات الفنية لتيس�� تنقل ا�خاص املعوق�نالذين أوجبا أن ترا�� �� إنجاز و��يئة البناءا 

)3(
 16�حق الّصفقة بتار�خ �� ح�ن أبرم م 2011أفر�ل  12وتّمت املصادقة ع�� محضره بتار�خ  2010 د�سم�� 27تّم استالم الوق�ي لسشغال بتار�خ  

 .2011جوان 
)4(

ادارة ا�جهو�ة للتجه�� واملندو�ّية ا�جهوّ�ة (ما أقّرت به جميع اطراف املتدّخلة �� املشروع وهو صفحة جديدة للكّراس املذ�ور،  23وذلك بإدراج  
 25عمن محضر ا�جلسة ال�ي ا�عقدت للغرض بتار�خ ) للشباب والر�اعة واملهندس املعماري للمشروع واملهندس استشاري ل�خرسانة ومكتب املراقبة

 .2011أفر�ل 
)5(

 ".Plancher en bois massif"إ�� " Plancher en bois"من  3.3رقم وذلك بتغي�� الفصل  
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وأمام هذه اخالالت ال�ي تتحّمل مسؤوليّ��ا �ل من ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�� واملهندس�ن 
وع تأجيل إنجاز املشر  ذلك إ��وأّدى . 2013جوان  10تّم ف�خ الّصفقة بتار�خ  ،املستشار�ن للمشروع

1TP10Fم��انّية املجلس ا�جهوي أعباء خالص مستحّقات املصّمم�نوتحّمل 

)1(
P1T  ��وعملّيات امل�ح الّطو�وغرا

 .د.أ 105,461ألرض املشروع البالغة 
 

�عشيب ملعب كرة "ضبط كّراس الّشروط الفنّية ا�خاّصة بصفقة يلم  ،ومن ناحية أخرى 
" د.أ 226,275بمبلغ  2011جانفي  8ار�خ القدم بمركز ت�و�ن الّر�اعي�ن بقا�س املصادق عل��ا بت

فل�ن تضّمنت وثائق الّصفقة إنجاز واق معد�ي خلف  .بصفة دقيقةا�خصائص الفنّية ل�حاجيات 
هذه صاحب الّصفقة  وقد اعت��  .لذلكرك��ة خرسانّية عرورّ�ة  إعافةاملرمى فإّ��ا لم تنّص ع�� 

 .وزارة الّشباب والّر�اعة رفضتهوهو ما فصال جديدا �ستوجب إبرام م�حق �� الغرض، اعافة 

ع�� مسؤولّية املقاول  2012أفر�ل  23بتار�خ تّم ف�خ الّصفقة فقد ونتيجة لتمّسك �ّل طرف بموقفه 
    صفقة جديدة إلتمام اشغال بمبلغ إبرام املصادقة ع�� 2013أكتو�ر  31وتّم بتار�خ . ونفقته

1TP11Fل م��انّية املجلس ا�جهوي �عبء ما�� إعا��د وهو ما ترّتب عنه إثقال �اه.أ 148,257

)2(
P1T بقيمة             

 .د.أ 68,142
 

 تنفيذ املشاريع - ب

 

بمعّية رئيس مص�حة الّدراسات  تبّ�ن من خالل املعاينة امليدانّية ال�ي أجراها الفر�ق الّرقاعي
لسشغال موعوع  2014جانفي  9بتار�خ  واشغال ا�جديدة باإلدارة الفرعّية ل�جسور والّطرقات بقا�س

أّن الكمّية القصوى " 4,8ك .إ�� ن 1,8ك .كم من ن 3��يئة املدخل الغرعي ملدينة قا�س بطول "صفقة 
                 ، فيما تضّمن كشف ا�حساب الّ��ائي فوترةاطن 8.582من فصل ا�خرسانة اسفلتّية تناهز 

خالص املقاول �� مبلغ  عن ذلكترّتب  وقد .هو مستوجب عّما اطن 3.168طن أي بفارق  11.750
 9000د دون وجه حّق، علما وأّن تقديرات ادارة بالّنسبة لكمّية هذا الفصل لم تتجاوز .أ 213,080

 .1985لسنة  74ع�� مع�ى القانون عدد  خطأ تصّرفالتصّرف ع�� هذا النحو و�مكن أن �شّ�ل . طن
وقد أفاد املجلس ا�جهوي بأّن الفارق امل�ّجل مرّده �عبيد �عض ان�ج الفرعية اعافّية ومآوي 

ولم تتوّفر لصفقة املذ�ورة له ثبت أّن جميع هذه اعافات لم تكن موعوع م�حق السيارات، إّال أنّ 
 . وثائق إثبات ة�شأ��ا أيّ 

 

�لم املصادق عل��ا  12,7راق بطول وادي الّس  -أشغال �عبيد مسلك تبلبو"كما شابت صفقة 
إخالالت خط��ة ع�� مستوى التنفيذ أّدت إ�� تطاير " د.أ 928,154بمبلغ  2009جوان  17بتار�خ 

                                                           
)1(

 .دراسة الهيا�ل والّطرقات والّشب�ات املختلفة والّدراسة املعمارّ�ة ودراسة الكهر�اء وا�حماية من ا�حرائق ودراسة الّسوائل 

)2(
ومبلغ ) د 146.160(ما تّم التعّهد بخالصه �� إطار الّصفقة امللغاة  و��ن مجموع) د 226.275(�ساوي الفارق ب�ن ال�لفة اصلّية للّصفقة من جهة  

 ).د 148.257(الصفقة ا�جديدة 
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1TP12Fالّطبقة اسفلتّية للمسلك وظهور حفر كث��ة �� أماكن متفّرقة

)1(
P1T القبول الوق�ي  منشهر�ن فقط  �عد

 .تحّفظات بدون  2009نوفم��   30لسشغال الذي تّم بتار�خ 

 

ولم تطلب ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�� من املقاول إصالح ا�حفر وإعادة الّتغليف الّسط�� �جزء 
كما تّم استالم الّ��ائي لسشغال وا�ختم الّ��ائي  .2011جو�لية  15�لم إّال بتار�خ  6,6من املسلك بطول 

مع رفع اليد ع�� جميع الّضمانات املقّدمة من  2011د�سم��  21أوت و 04للّصفقة ع�� الّتوا�� بتار�خ 
 .قبل املقاول 

 

إخفاء هذه اخالالت ا�خط��ة ال�ي شابت تنفيذ الّصفقة وال�ي لم تف�ح اصالحات  وعغرض
قام ��ا املقاول �� تداركها، أقدمت ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�� بقا�س ع�� إعادة برمجة املتسّرعة ال�ي 

�عبيد "تحت �سمية مغايرة و��  2012نفس املسلك عمن برنام  �عبيد املسالك الّر�فّية لسنة �عبيد 
تتمّكن  أسلوب املغالطة حّ�ى ع�� ، معتمدة �� ذلك"�لم 9املسلك الّرابط ب�ن تبلبو والغندري بطول 

بملغ  2012مارس  04من ا�حصول ع�� مصادقة الّ�جنة ا�جهوّ�ة للّصفقات والّ�ي تّمت فعال بتار�خ 
املسلك ا�جديد وفق ما أثبتته املعاينة  �عبيد وقد تّم انطالق �� إنجاز أشغال. د.أ 670,306قدره 

بتار�خ  دارة ا�جهوّ�ة للّتجه�� بقا�سم�حو�ا بفنيّ�ن تا�ع�ن لد  امليدانّية املجراة من قبل الفر�ق الّرقاعي
 .2013نوفم��  21

 

املرسل من  2012وتجدر اشارة �� هذا اطار إ�� أّن برنام  �عبيد املسالك الّر�فّية لسنة 
                               طرف ادارة العاّمة ل�جسور والطرقات بوزارة الّتجه�� إ�� ادارة ا�جهوّ�ة بقا�س بتار�خ

 2013مارس  14بتار�خ  1335واملحال م��ا إ�� والية قا�س بمقت�ىى املراسلة عدد  2012فيفري  14
�عبيد املسلك الّرابط ب�ن تبلبو والغندري "قصد �شر إعالن طلب العروض لم يتضّمن بتاتا مشروع 

تحت نفس  العدد مراسلة جديدة ُعّمنت  بتوجيه، إّال أّن ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�� قامت "�لم 9بطول 
ص�ح تار�خ إصدارها بلسان القلم من ) 1335(

ُ
ليوافق تار�خ إصدار املراسلة  2013مارس  14إ��  16وأ

دخل تحو�ر ع�� مضمو��ا بإعافة املسلك املذ�ور 
ُ
ما أفضت إليه أعمال الرقابة  ع���ناء و . او�� وأ

قصد التحقيق �� امر وتتّبع املسؤول�ن  2013د�سم��  19امللّف إ�� القضاء بتار�خ  هذا إحالة تتّم 
 .عنه

 

بة الفنّية الذي توّ�� متا�عة تنفيذ أشغال قاوأفاد املدير ا�جهوي للّتجه�� بقا�س بأّن مكتب الر 
 ما أفاد بأّن ك. امل�ّجلةهو من يتحّمل مسؤولّية اخالالت " وادي الّسراق-مسلك تبلبو"صفقة �عبيد 

ع�� مستوى مضام�ن وتوار�خ وأرقام تضم�ن جدو�� ارسال يقيم دليال ع�� محاولة  امل�ّجلالّتضارب 
من عدم توّفر سوى جدول  كتب الّضبط املركزي إلدارته،ملتور�طه، فضال عن تأّكده �عد مراجعته 

                                                           
)1(

 .2010جانفي  09استنادا إ�� �شّكيات املواطن�ن الواردة �� الغرض ومراسلة رئيس فرع قا�س لددارة ا�جهوّ�ة للّتجه�� بتار�خ  
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ابط ب�ن تبلبو والغندري بطول إرسال ملّف طلب العروض اّول غ�� املتضّمن لصفقة �عبيد املسلك الرّ 
 .م ل� 9

 

1TP13Fوأثبتت املعاينة امليدانّية ال�ي أجراها الفر�ق الّرقاعي

)1(
P1T  مرفوقا  2013أكتو�ر  11بتار�خ

��يئة الشب�ات باملدرسة الوطنّية "للتثّبت من حسن تنفيذ صفقة باملهندس املستشار للمشروع 
 2007أوت  27املصادق عل��ا بتار�خ ) املرحلة او��(قسط الكهر�اء وا�حماية من ا�حرائق  -للمهندس�ن

Pمم 240*1أّن طول اسالك الكهر�ائّية من نوع " د.أ 976,942بقيمة 

2 
P1املستعملة �� إنجاز اشغالTP14F

)2(
P1T لم

د أي .أ 107,551م بقيمة  3.661م �� ح�ن تّم بكشف ا�حساب الّ��ائي فوترة ما طوله  2.878يتعّد 
 . د.أ 22,707م بقيمة  783 بإعافة

 

Pمم 300*1م من الّسلك الكهر�ائي من نوع  319كما تضّمن كشف ا�حساب الّ��ائي فوترة 

2 

P إّال أّنه تبّ�ن من خالل نفس املعاينة املذ�ورة . د كسعر فردي للم�� الواحد 40د باعتبار .أ 12,760بقيمة
Pمم 240*1أعاله استخدام سلك كهر�ائي من نوع 

2 
P بالتا�� ال�لفة تقّدر د، و  29ثمنه الفردي  ال يتجاوز
وأفاد املجلس ا�جهوي �� هذا ا�خصوص . د.أ 3,509اعافّية ال�ي تكّبدها املجلس ا�جهوي دون موجب 

 .أّن املسؤولّية عن هذه اخالالت تقع ع�� عاتق املهندس املستشار للمشروع

 

القسط  –لتكنولوجيا بقا�س توسعة املعهد العا�� للعلوم التطبيقّية وا"وشهدت صفقة 
إخالل صاحب الّصفقة بال��اماته " د.م 2,222بمبلغ  2010د�سم��  16املصادق عل��ا بتار�خ  -اول 

اشغال فضال عن الغياب املستمّر  إنجاز الّتعاقدّية من ذلك عدم توف��ه عددا �افيا من العّمال �حسن 
من كّراس  15ض��ة وذلك خالفا ملقتضيات الفصل عن ا�ح) املهندس أو تق�ي البناء(ألعوان التأط�� 

 .الّشروط ادارّ�ة ا�خاصة

 

 وم��اكما أخّل صاحب الّصفقة باملواصفات الفنّية ا�خاّصة ببعض م�ّونات املشروع 
الّشروع �� بناء حائط لدسناد دون اعتماد ع�� أمثلة إنجاز مصادق عل��ا من قبل املهندس 
املستشار، إعافة إ�� استخدام نوعّية اسمنت ال تتطابق وتلك املضّمنة بكّراس الّشروط الفنّية 

 .ا�خاصة

 

لّصفقة قام صاحب ا ،من امر املنّظم للّصفقات العمومّية 109وخالفا ملقتضيات الفصل 
وساهم  .بالتعاقد مع مناول�ن لقسطي اعالمّية والّسوائل دون ا�حصول ع�� ترخيص كتاعي مسبق

 .لسشغال متواصلعدم إيفائه بتعّهداته املالّية تجاههما �� توّقف 

                                                           
)1(

 .كما هو مضّمن بمحضر معاينة م��م ومم�ىى للغرض م�حو�ا باملهندس املستشار للمشروع، وذلك 

)2(
 .أخذا �ع�ن اعتبار ل�ّل التعّرجات ول�ّل اطوال اعافّية والعوائق الفنّية ال�ي شهدها إنجاز املشروع 
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تجاوز اجل الّتعاقدي للّصفقة بأك�� من سنت�ن وإثقال �اهل  ،وقد ترّتب عن هذه اخالالت
ين مخّصص�ن للتدريس ءتمديد عقدي كراء فضا من جراءإعافّية  بنفقاتم��انّية املعهد املذ�ور 

           شهر  شهده س�� الّدروس إ�� موّ��الذي  د، فضال عن اعطراب.أ 35,182 بقيمة جملّية بلغت

من امر املنّظم للّصفقات العمومّية ف�خ الّصفقة  122وفقا ملقتضيات الفصل  وقد تّم . 2014جوان 
 .واعداد لدعالن عن طلب عروض ثان قصد استكمال اشغال املتبقية  2014أفر�ل  7بتار�خ 

 

إتمام أشغال إصالح الّشب�ات الفنّية للمدرسة الوطنّية للمهندس�ن "كما شهدت صفقة 
نت�ن والّنصف حيث لم فاق س) يوما 95(، تجاوزا لسجل الّتعاقدي )"رحلة أو��م(بقا�س قسط الّسوائل 

وذلك بالّرغم من أّن  2013سبتم��  19يتّم إجراء املعاينة من أجل القبول الوق�ي لسشغال إّال بتار�خ 
 .من أشغال الّصفقة �� تجارب واختبارات �شغيل % 70حوا�� 

 

الّنقائص ال�ي شابت ال��نام  الوظيفي للمشروع  إ��باألساس،  اجل التعاقدي جاوز تو�رجع 
إ�� مماطلة املهندس املستشار للمشروع وعدم ال��امه باإلعافة وكّراس شروطه الفنّية ا�خاّصة 

1TP15Fبمواعيد إجراء الّتجارب الفنّية

)1(
P1T  لشبكة ومعّدات الت��يد خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن شهري جوان

متنع املهندس املستشار عن تمك�ن ادارة وصاحب الّصفقة من ��خ رقمّية كما ا. 2013 وسبتم��
ألمثلة انجاز قصد تحيي��ا واسراع بإجراء القبول الوق�ي لسشغال، رغم التنبيه عليه �� عديد 

 . 2013أكتو�ر  23املناسبات �ان آخرها بتار�خ 

 

قد الحظت أّن تقص�� هذا  وقد أفاد املجلس ا�جهوي بخصوص هذه الّصفقة بأّن ادارة
املهندس قد شمل عديد الّصفقات املو�ول له إنجاز دراسا��ا الفنّية والّسهر ع�� متا�عة تنفيذها، كما 

 . �عّلقت به ش��ة �عاطي مهنة املقاوالت بالتوازي مع مهنة املهندس املستشار

 

الفنّية لدنجاز عديد ا�خاّصيات " بناء دار ثقافة بمن�ل ا�حبيب"كما خالف صاحب صفقة 
خاّصة م��ا املتعّلقة ب��كيبة وقّوة تحّمل ا�خرسانة وتقنية �شييد ا�حوامل وأعمدة قاعة العروض 

عمودا بالقاعة املذ�ورة نظرا لعدم مطابقة  11ذلك إلزامه ��دم وإعادة بناء  وقد انجّر عن .الك��ى 
 . نتائ  اختبارات ا�خاّصة ��ا للشروط الفنّية املستوجبة

 

          بطء �سق تقّدم اشغال حيث لم تتجاوز �سبتهاخالل ابرز لهذه الّصفقة ��  �تمّثلو 

 .يوما 553رغم بلوغ عدد أّيام التأخ�� �� الّتار�خ املذ�ور  2013د�سم��  31��  % 50

 

                                                           
)1(

وهو ما حّتم تأجيل إجراء  2012سبتم��  25بدون أسباب موعوعّية وعدم استدعاء املقاول �حضور موعد  2011سبتم��  9باعتبار غيابه عن موعد  
 .2013سبتم��  19املعاينة من أجل القبول الوق�ي لسشغال إ�� تار�خ 
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صفقة ��يئة منطقة خضراء ببوشّمة املصادق "املعاينة امليدانّية ملشروع  وتبّ�ن من خالل
أن أغلب م�ّونات قسط الكهر�اء وانارة ا�خارجّية  "د.أ 139,206بمبلغ  2010جو�لية  14عل��ا بتار�خ 

�األسالك الكهر�ائّية بمختلف أصنافها وا�خزانات الكهر�ائّية وأعمدة انارة  د، 22.823البالغة قيم��ا 
للعموم تّمت فوتر��ا بكشف ا�حساب مقعدا  16 ترك��عدم  كما تبّ�ن .ا�خارجّية قد تّم إتالفها وسرق��ا

 .د 1.920الّ��ائي بقيمة 
 

 استغالل املشاريع -ج

 

1TP16Fلم يتوّل املجلس ا�جهوي تأم�ن مسؤولّية ،من مجّلة التأم�ن 95خالفا ملقتضيات الفصل 

)1(
P1T 

��يئة مركز "باستنناء صفقة  2013-2009�ّل املتدّخل�ن �� مشاريع الّصفقات امل��مة خالل الف��ة 
 .د.أ 532,230بمبلغ  2010ماي  5املصادق عل��ا بتار�خ " الّسياحة اي�ولوجّية بتمزرط

 

 وعبمعّية املهندس املستشار للمشر  وأفضت املعاينة امليدانّية ال�ي أجراها الفر�ق الّرقاعي
قسط الكهر�اء  -��يئة الشب�ات باملدرسة الوطنّية للمهندس�ن"لصفقة  2013أكتو�ر  11بتار�خ 

عدم وظيفّية ا�جهاز املركزي لدنذار من  الوقوف ع��إ�� )" املرحلة او��(وا�حماية من ا�حرائق 
وقد  .عطب عام وخلل بنظام التشغيل وخلل بالبّطارّ�ة �سببد، .أ 64,622ا�حرائق، الذي بلغت �لفته 

عدم  ويعكس ذلك. 2012جانفي  12بمقّر املدرسة بتار�خ  شّب ا�حر�ق الذي  رصد نجم عن ذلك عدم
 . خضوع ا�جهاز ألّي صيانة أو مراقبة دورّ�ة منذ ترك��ه

 

ا�س �� استغالل استمرار إدارة املدرسة الوطنّية للمهندس�ن بق نفس السياق،كما لوحظ �� 
انقطاع  ذلك انجّر عن وقد. مكّيفات الهواء الفردّية بالتوازي مع التكييف املركزي بالعديد من امل�اتب

من شأنه أن يتسّبب �� إتالف العديد من التجه��ات، وذلك �� تجاوز قد ي�ون متواتر للتّيار الكهر�ائي 
 2009جانفي  23محضر ا�جلسة املؤّرخ �� وا�ح للتحّفظ الذي عّمنه املهندس املستشار للمشروع ب

الّدراسة الفنّية للمشروع �ع�ن اعتبار تركيب مثل  وفعال لم تأخذ. حول خطورة مثل هذا التّصرف
 La puissance(هذه اجهزة بالّتوازي مع التكييف املركزي عند احتساب مقدار استطاعة املطلو�ة 

absorbée(. 

 

توسعة املعهد "ملشروع  2014جانفي  10يدانّية املجراة بتار�خ وتبّ�ن من خالل املعاينة امل
أّن عرض باب مخ�� الهندسة املدنّية ال " القسط اول  –العا�� للعلوم التطبيقّية والتكنولوجيا بقا�س
ركها باملمّر مّما يحّد من إ�� تمّما اعطّر املؤّسسة  إ�� املركز يمّكن من إدخال �عض التجه��ات الّضرورّ�ة 

                                                           
)1(

 .بمقت�ىى عقد تأم�ن وحيد ل�ّل حظ��ة ي��م قبل افتتاحها مع مؤّسسة تأم�ن 
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وأفاد املجلس ا�جهوي بأّن صاحب املشروع لم يقّدم قائمة �� . لهذا املركز الت�و�نّية والبحثّية ةيفوظال
أثناء دراسة املشروع �� إطار الّ�جان الفنّية عن رغبته ��  �عّ�� التجه��ات ال�ي سيستعملها كما لم 

 .وغ��ها إدخال �عض التحو�رات ع�� قياسات ابواب

 

إتمام أشغال إصالح الّشب�ات الفنّية للمدرسة الوطنّية للمهندس�ن "وفيما يتعّلق بصفقة 
تبّ�ن أّن عملّية تحو�ل قاعة املراجعة ال�ائنة بالّطابق اّول فقد ) " مرحلة أو��(بقا�س قسط الّسوائل 

أجهزة �ّخ الهواء  �� را ل��كمن املدرسة إ�� ثالث قاعات تدريس أفقدت التكييف املركزي فعالّيته نظ
وأفاد املجلس ا�جهوي . عملّية الّتحو�ل املذ�ورة لم ت��م  بصفة مسبقة ، مع العلم أّن بقاعة واحدة

بأّن الّتحو�ل املذ�ور قد تّم من طرف مصا�ح املدرسة الوطنّية للمهندس�ن دون التنسيق مع املصا�ح 
 .الفنّية لددارة ا�جهوّ�ة للّتجه��

 

 ومركز تصفية الّدم قسم أمراض القلب والشراي�ن أّنه لم يتّم استغاللكما لوحظ 
أي استالم الوق�ي لسشغال سنوات من  4و 3�عد حوا�� إّال  ع�� التوا�� باملستشفى ا�جهوي بقا�س
 . ويعود هذا التأخ�� إ�� �عّطل عملية تجه�� القسم باملعّدات الالزمة لتسي��ه. �عد انقضاء آجال الّضمان

 

 2009سبتم��  14املؤّرخ ��  2009لسنة  2617من امر عدد  10وخالفا ملقتضيات الفصل 
املتعّلق بتنظيم إنجاز البنايات املدنّية، لم يحّدد ال��نام  الوظيفي ملشروع ��يئة من��ه حضري باملطوّ�ة 

ات الّسنوّ�ة لت�لفة أقساطه العملّية مع اخذ �ع�ن اعتبار لتطّور ا�حاجيات، كما لم يضبط الّتقدير 
بمعّية فّنيي ادارة ا�جهوّ�ة  أثبتت املعاينة امليدانّية ال�ي أجراها الفر�ق الّرقاعيو . استغالل السنوي 

شروع أّنه غ�� وظيفي حيث لم ُ�شرع �عد �� استغالله، للم 2013نوفم��  غّرة بتار�خ للّتجه�� بقا�س
، وذلك بالّرغم من توّفر م�ّونات 2012فيفري  23تّم بتار�خ علما وأّن استالم الّ��ائي لسشغال قد 

 .هاّمة ع�� غرار مقىى ومطعم وفضاء لسلعاب ومسلك صّ��

 

وتجدر اشارة إ�� أّن وظيفية املن��ه يمكن تأمي��ا بتسيي  القسط املنجز من اشغال �سييجا 
اع بإ�شاء محّطة �ّخ مياه، دون انتظار اإلسر ��امال بما يضمن ا�حفاظ ع�� م�ّوناته وُ�يّسر استغالله و 

استكمال بقّية أقساط املشروع املتمّثلة �� إنجاز قطب للّسياحة البيئّية وقطب ترفيىي وقطب ر�ا�ىي 
 .مالية مرتفعةوقطب ثقا�� وال�ي يمكن إنجازها الحقا خاّصة وأّ��ا تتطّلب رصد اعتمادات 

 

تبّ�ن من خالل املعاينة  ببوشّمة فقد��يئة منطقة خضراء  مشروع وفيما يتعّلق بصفقة
بمعّية فنّيي ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�� بقا�س  2013نوفم��  06امليدانّية ال�ي أجراها الفر�ق الّرقاعي بتار�خ 

، أّن املشروع املنجز ال يتوّفر ع�� مقّومات منطقة خضراء من شأ��ا أن �شّ�ل وصاحب الّصفقة
��يئة مساحات لم تتضّمن الدراسة الفنّية واشغال املنجزة  أّن  ذلك .متنّفسا ملتساك�ي املنطقة
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تّم اكتفاء باستغالل �عض ا�جار املوجودة سلفا دون التعّهد  فقد .خضراء أو غراسة غطاء نبا�ي
بصدد التحّول تدر�جّيا إ�� مصّب عشوائي لفضالت البناء �� كما لوحظ أّن حوزة املشروع . �عناي��ا
 .وغ��ها

 

II- ـ��نامج ا�جهوي ـلّتنميةا 

 

حد أهّم روافد العمل الّتنموي ع�� مستوى ا�جهة من خالل أ�نام  ا�جهوي للتنمية ُ�عت�� ال�
شهدت  ،و�� هذا اطار. إسهامه �� خلق ودعم مواطن الّشغل و�� تحس�ن مستوى جودة ا�حياة

�� د .م 6,275حيث مّرت من  2012-2009اعتمادات التعّهد املرصودة لهذا ال��نام  تطّورا خالل الف��ة 
وقد شابت ال��نام  %.  244محّققة بذلك ارتفاعا ناهز  2012سنة �� د .م 21,573إ��  2009سنة 

نجاز و�الّتصّرف �� ا�جهوي للتنمية خالل الف��ة املذ�ورة �عض الّنقائص �عّلقت بال��مجة و�اإل 
 .ا�حضائر و�منح تحس�ن املسكن

 

 مرحلة اـ��مجة  - أ

 

فقد لوحظ قيام  .لدّقة والشمولّية ال�افيت�نإ�� اافتقرت مرحلة ال��مجة وعبط ا�حاجيات 
املجلس ا�جهوي بإنجاز جملة من املشاريع لم تتضّم��ا برام  استعمال وذلك ع�� غرار ر�ط منطقة 

و��يئة وصيانة نادي�ن  2010سنة �� د .أ 39,152من معتمدية مارث �شبكة الكهر�اء بقيمة " الزقابة"
د إعافة .أ 35,937ا�حاّمة بقيمة من معتمدية " �ّشيمة القلب"و" الّصمباط"للشباب الر�في ب�ّل من 

 2011سنة �� د .أ 17,4إ�� صيانة مركز الّرعاية ال�حّية بتّش�ن من معتمدية مطماطة بقيمة ناهزت 
وتزو�د تجّمعات سكنّية ومساكن فردّية بجهات مختلفة من الوالية باملاء الّصا�ح للّشراب بقيمة 

�ل املشاريع املنجزة وغ�� املضّمنة ب��ام  استعمال وتجدر اشارة إ�� أّن . 2012سنة �� د .أ 87,447
حول  2002مارس  5بتار�خ  10منشور الوز�ر اّول عدد  اعتمادات لم ُتح��م �� شأ��ا مقتضيات

1TP17Fاجراءات املعتمدة

)1(
P1T  إلتمام عملّيات تحو�ل اعتمادات التعّهد وإعادة برمجة بقايا اعتمادات داخل

 .ةم��انّيات املجالس ا�جهو�ّ 
 

لم ُتنجز عديد املشاريع امل��مجة واملضّمنة ب��ام  استعمال اعتمادات ع�� غرار  ،و�� املقابل
من " ا�حميلة"د ور�ط منطقة .أ 20مشرو�� �عبيد طرقات ببلدّية وذرف من معتمدّية املطوّ�ة بقيمة 

                                                           
)1(

م�حو�ا بكشف مفّصل و�� تثّبت مراقب املصار�ف تتمّثل هذه اجراءات بالنسبة لل��نام  ا�جهوي للتنمية �� إعداد طلب تحو�ل اعتمادات من الوا��  
، ثّم عرض اق��اح برنام  )�عد موافقة �جنة الّصفقات(العمومّية من الوثائق املبّينة بخصوص انجاز املاّدي الكّ�� للمشروع والقيام بالتصفية الّ��ائّية 

لة املجلس ا�جهوي وموافقته عليه وأخ��ا ا�حصول ع�� تأش��ة مراقب توظيف اعتمادات ع�� رأي وزارة التنمية وعرعه �� مرحلة الحقة ع�� مداو 
 .1989د�سم��  31املؤّرخ ��  1999من امر عدد  20و 15املصار�ف ع�� قرار التحو�ل تطبيقا ملقتضيات الفصل�ن 
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، وكذلك عدم إنجاز 2010 سنة امل��مج�ن �� د.أ 39,9معتمدية مارث �شبكة التنو�ر املن��� بقيمة 
مباط من معتمدية  مشرو�� �سيي  نادي الّشباب با�حاّمة الغر�ّية و�سيي  املكتبة العمومية بالصُّ

د، علما وأّن نادي الّشباب املذ�ور لم يقع بناسه .أ 30بقيمة تقديرّ�ة إجمالّية بلغت  2009ا�حاّمة �� 
 .أصال حّ�ى ُي��م  �سييجه

 

فقد ، 2011نظرا للظروف استننائّية الذي شهد��ا البالد �� سنة وأفاد املجلس ا�جهوي أّنه 
 .تّم تمو�ل عدة مشاريع لم تكن م��مجة تحت عغط املواطن�ن وذلك ع�� حساب مشاريع أخرى 

 

 انطالق وإنجاز املشاريع - ب

 

بتار�خ  30وعدد  1993د�سم��  29بتار�خ  98خالفا ملقتضيات منشوري الوز�ر اّول عدد 
لوحظ تأخ�� �� فتح ، 2003جو�لية  28بتار�خ  1340ومنشور وز�ر املالية عدد  1997جو�لية  12

وإحالة اعتمادات التعّهد  حيث بلغت �سبة اعتمادات املحالة خالل النصف الثا�ي من السنة خالل 
 .% 88,12و % 48,91و % 64,37و % 91,71   ع�� الّتوا�� 2012-2009الف��ة 

 

 فقد تبّ�ن. تأخ�� �� انطالق إنجاز عديد املشاريع ،فتح هذه اعتماداتوترّتب عن الّتأخ�� �� 
بقيمة  2012أّن مشاريع ��يئة و�عبيد الّطرقات واملسالك املدرجة عمن القسط اّول من برنام  سنة 

نتيجة للتأخ��  2013مارس  6فيفري و 12لم ُ�شرع �� إنجازها إّال خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن  د.أ 860
كما لم تنطلق . 2012أوت  03حاصل �� إحالة اعتمادات و�رنام  استعمال وال�ي لم تتّم إّال بتار�خ ا�

بقيمة  2012��يئة و�عبيد الّطرقات املدرجة عمن القسط الثا�ي ل��نام   مشاريع عديدأشغال 
من القيمة %  69وتمّثل قيمة هذه املشاريع املعطلة . 2014مارس  4 د إّال بتار�خ.م 2,943تقدير�ة بلغت 

 .امل��مجة �� مجال ��يئة الطرقات و�عبيدها ا�جملية للمشاريع

 

بمنطقة  امسكن 23مشروع ر�ط كما لوحظ تأخ�� �� إنجاز عدد آخر من املشاريع ع�� غرار 
د املدرج عمن .أ 108,800 ب�لفة تقديرّ�ة ناهزت �شبكة التنو�ر املن���من معتمدية املطوّ�ة " تلمام"

نتيجة لتأّخر املجلس ا�جهوي  2013فيفري  06والذي لم تنطلق أشغاله إّال ��  2011برنام  سنة 
 . نت�نناهزت سوالّشركة الّتو�سّية للكهر�اء والغاز �� عبط ال�لفة التقديرّ�ة لسشغال لف��ة 

 

عائلة باملناطق الر�فّية من والية قا�س  438تزو�د تأّخر انطالق أشغال  ،و�� نفس الّسياق
                             د إ�� تار�خ.م 2,121بقيمة  2012باملاء الصا�ح للشراب املدرجة عمن القسط اّول لسنة 
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الّشركة الوطنّية الستغالل وتوزيع املياه إلسناد  الذي �ّجلته�سبب طول اجراءات  2013جانفي  8
 .الّصفقة

 

 ا�حضائر ا�جهوّ�ة - ج

 

حيث �ّجل عدم عملّية مسك وحفظ جداول خالص أّيام العمل املنجزة  عدم إح�املوحظ 
شملت أغلب ا�حضائر بوالية قا�س، مّما حال دون الّتثّبت  2012جدول خالص �عنوان سنة  325توّفر 

 . ��ذه ا�حضائر من مدى اح��ام قاعدة العمل املنجز 

 

احتساب �عض أّيام اعياد الوطنّية والعطل  ،� جداول ا�خالصوتبّ�ن من خالل الّتدقيق �
كأّيام عمل خالصة اجر عند تصفية اجور، فضال عن احتساب شهري فيفري  2012الّرسمّية لسنة 

يوما �� كث�� من احيان، وهو ما ترّتب عنه خالص أجور غ��  31و 30ع�� أساس  2012ونوفم�� 
 . د.أ 72,098 مستحّقة بقيمة

 

تطابق وعدد اّيام املضّمن يكما تبّ�ن أّن عدد أّيام العمل املنجزة فعلّيا لبعض ا�حضائر ال 
 .د دون وجه حق.أ 6,925، ترّتب عنه خالص أجور  بقيمة 2012بجداول ا�خالص لسنة 

 

 منح تحس�ن مسكن  - د

 

ا�س خالل بلغت قيمة اعتمادات التعّهد امل��مجة لتحس�ن مساكن العائالت املعوزة بوالية ق
      د .أ 2.260د و.أ 130د و.أ 100�� إطار ال��نام  ا�جهوي للتنمية ع�� الّتوا��  2012-2009الف��ة 

 .د.أ 1.355و
 

بقاعدة  2012-2009مقار�ة قائمة املنتفع�ن بمنح تحس�ن مسكن خالل الف��ة  وأفضت
أنه ع�� بيانات العائالت املعوزة املتوّفرة باإلدارة ا�جهوّ�ة للّشؤون اجتماعّية بقا�س إ�� مالحظة 

خالل السنوات  من املنتفع�ن بمنحة تحس�ن مسكن % 65,6و % 53,27و % 73,46و % 76,7الّتوا�� 
الّصادرة �� الغرض وخاّصة م��ا  و�تعارض هذا التصّرف مع املناش��  .ليسوا من العائالت املعوزة املعنية

حول مراجعة  2011لوز�ر الداخلّية ووز�ر املالّية ووز�ر التنمية ا�جهوّ�ة لسنة  15املنشور املش��ك عدد 
حول  2012نوفم��  30بتار�خ  63مقاييس تنفيذ ال��نام  ا�جهوي للتنمية ومنشور رئيس ا�ح�ومة عدد 

نفيذها ومتا�ع��ا وال�ي أّكدت ع�� أّن الفئة املس��دفة من عبط مشاريع ال��نام  ا�جهوي للتنمية وت
 .هذا ال��نام  �� العائالت املعوزة
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وقد نّص املنشور املش��ك لوزراء الداخلّية والتنمية املحلّية واملالية والتنمية والّتعاون الدو�� 
عرورة صرف منح  حول إعداد وتنفيذ ال��نام  ا�جهوي للتنمية ع�� 2003جانفي  11بتار�خ  1عدد 

عائلة خالل  59د، غ�� أّن املجلس ا�جهوي مّكن  600تحس�ن مسكن �� ش�ل مواد بناء بقيمة أقصاها 
د تراوحت مبالغها الفردّية .أ 58,450من منح نقدّية بقيمة " بوعّطو  ا�حاّمة"من منطقة  2009سنة 
ّمن أصال ب��نام  استعمال اعتمادات علما وأّن هذا التدّخل لم ُي��م  ولم ُيض. د.أ 1,950د و 700ب�ن 

 .للّسنة املذ�ورة

 

III- ��اـتنظيم واـتسي  

 

�عّلقت بالتنظيم ونظام املعلومات و�الّتصرف �� الّنفقات اعتيادّية إخالالت عديدة حّدت 
 . من نجاعة العمل اداري واملا�� للمجلس ا�جهوي 

   

 اـتنظيم ونظام املعلومات  - أ

 

خطة مفتوحة بقانون إطار املجلس ا�جهوي ال  29وظيفية من جملة خطة  13حظ أّن لو 
وقد شملت هذه الشغورات عديد . % 44,8أي بنسبة شغور ناهزت  2013تزال شاغرة إ�� موّ�� سنة 

الدوائر والّدوائر الفرعّية املسؤولة مباشرة عن تأط�� ودفع املسار التنموي با�جهة ع�� غرار دائرة 
والدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط والدائرة الفرعية لدشراف ع�� البلديات املجلس ا�جهوي 

 .والتعاون بي��ا والدائرة الفرعية لدستثمار

 

�عض رسساء الدوائر ال يمارسون مهامهم فعليا ع�� رأس الدوائر  لوحظ أّن  ،و�� املقابل
دائرة الشؤون ادار�ة العامة، كما من ذلك أّن رئيس خلية مراقبة التصّرف �شرف فعليا ع��  املعنية

 .�شرف رئيس دائرة �جان احياء فعلّيا ع�� الدائرة الفرعية للتنظيم واساليب واعالمية

 

واملتعلق  1993جو�لية  9املؤرخ ��  1993لسنة  1476من امر عدد  2وخالفا للفصل 
 مع املواطن دراسة ش�ايات املواطن�نبتنظيم مصا�ح الواليات واملعتمديات، ال يتوّ�� مكتب العالقات 

يكتفي بقبول عرائض املواطن�ن  فقد تبّ�ن أّنه .مع املصا�ح املعنّية إليجاد ا�حلول املالئمة لها بالتنسيق
 . و��جيلها ثّم توج��ها إ�� مكتب الّضبط املركزي 

 

ا�عقادها من فقد شاب اعطراب دورّ�ة  ،أّما �� ما يتعّلق �عمل الّ�جان القطاعّية القاّرة
ذلك أّن الّ�جان ا�جهوّ�ة القارة مل�افحة الت�ّحر والتنمية املستديمة والّتشغيل واستثمار لم �عقد أّي 
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من  2بالّرغم من أهمّية امللّفات املو�ولة إل��ا وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  2009اجتماع خالل سنة 
20051TP18Fجوان  13املؤرخ ��  2005لسنة  1736امر عدد 

)1(
P1T. 

 

 1989جوان  10املؤرخ ��  1989لسنة  726من امر عدد  7وخالفا ملقتضيات الفصل 
واملتعلق باملجالس القرو�ة الذي حّدد دورّ�ة اجتماعات املجالس القروّ�ة �شهر�ن، لم �عقد املجالس 

القروّ�ة ، إعافة إ�� أّن املجالس 2012و 2011القروّ�ة الّتسعة بوالية قا�س أّي اجتماع خالل سن�ي 
 .2012-2008ب�ّل من زراوة و�ّش�ن واملدو ومن�ل ا�حبيب والع�ار�ت لم �عقد أّي اجتماع خالل الف��ة 

 

ولوحظ غياب أدّلة إجراءات �غّطي أغلب مجاالت تدّخل املجلس ا�جهوي وذلك خالفا 
دم اعتماد أدّلة ومن شأن ع .حول أدّلة اجراءات 2000سبتم��  30بتار�خ  39نشور الوز�ر اول عدد مل

إجراءات أن يؤثر سلبا ع�� كيفية مسك امللّفات ادار�ة وتحديد مسالك تداولها وع�� نجاعة التصّرف 
 .ف��ا وع�� ا�حفاظ ع�� املمتل�ات العمومّية

 

مارس  4فقد أثبتت املعاينة امليدانية املجراة ملب�ى ارشيف بتار�خ  ،وفيما يتعّلق باألرشيف
 10من قّلة الّ��وئة وععف اعاءة وسوء الّتنظيم وذلك خالفا ملقتضيات الفصل ، أّنه �ش�و 2013

من امر عدد  3املتعلق باألرشيف والفصل  1988أوت  12املؤرخ ��  1988لسنة  95عدد  من القانون 
19881TP19Fلسنة  1981

)2(
P1T . كما تبّ�ن عدم قيام مص�حة ارشيف ب��قيم وترم�� ما تّم حفظه من وثائق وفقا

كما لم يح��م املجلس ا�جهوي مدد استبقاء . معاي�� املعتمدة �� املجال بما �سّهل عملّيات البحثلل
الوثائق عند القيام بتحو�ل الوثائق من أرشيف جار إ�� أرشيف وسيط وذلك خالفا ملقتضيات قرار 

2003أفر�ل  23وز�ر الّداخلية والتنمية املحلّية املؤرخ ��  1TP20F

)3(
P1T. 

 

اعالمية املستغّلة، لم يفّعل املجلس ا�جهوي املخطط املديري و�خصوص التطبيقات 
، "أجور "و" ا�جباية املحلّية"و" م�اتيب"و" 2�جار"النموذ�� لدعالمية للواليات، فباستنناء تطبيقات 

متا�عة املشاريع ذات " خّطط غ�� مرّكزة ع�� غرار تطبيق�يبقّية التطبيقات املنصوص عل��ا بامل فإّن 
 ".التصرف �� مستودع السيارات ووسائل النقل"و" الصبغة ا�جهو�ة

 

                                                           
)1(

صادقة ع�� الّنظام الّداخ�� الّنموذ�� للمجالس ا�جهوّ�ة واملتعّلق بامل 1992جو�لية  27املؤّرخ ��  1992لسنة  1404املتعّلق بتنقيح وإتمام امر عدد  
 .2009جو�لية  31املؤرخ ��  2009لسنة  2254كما تّم تنقيحه وإتمامه بالّنصوص الالّحقة وخاصة امر عدد 

)2(
املتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف �� ارشيف ا�جاري وارشيف الوسيط وإتالف ارشيف واّطالع ع�� ارشيف  1988د�سم��  13املؤرخ ��   

 .1998د�سم��  28املؤّرخ ��  1998لسنة  2548العام كما تّم تنقيحه باألمر عدد 
)3(

 .ة للوزارة ومصا�ح الواليات واملجالس ا�جهوّ�ة واملجالس البلدّيةاملتعّلق باملصادقة ع�� جداول مدد إستبقاء الوثائق ا�خصوصّية للمصا�ح املركز�ّ  
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حول تطو�ر نظم  2011ماي  20بتار�خ  10وخالفا ملقتضيات منشور الوز�ر اّول عدد 
موقع واب يمّكنه من �شر املستجّدات ا�خاّصة إ�� املعلومات واّتصال، ال يزال املجلس ا�جهوي يفتقر 

 . وتوف�� املعلومة الّ�حيحة �� الوقت املناسب والّتواصل مع مواط�ي ا�جهةبه 

 

 اـّنفقات اعتيادّية - ب

 

الّتقادم بقيمة مفعول تأدية نفقات سقطت بك�عّلقت بالنفقات اعتيادية عديد اخالالت 
من مجّلة املحاسبة  47و 46وذلك خالفا للفصل�ن  2001إ�� سنة د �عود البعض م��ا .أ 7,142

من  156املنصوص عليه بالفصل من تار�خ الّدفع  يوما 45العمومّية، إعافة إ�� عدم اح��ام أجل 
 64لتجديد الّتسبقة بالنسبة لو�االت الّدفوعات لي��اوح بذلك التأخ�� ب�ن مجّلة املحاسبة العمومّية 

من  31خالفا ملقتضيات الفصل كما قام املجلس ا�جهوي �� �عض ا�حاالت و . يوما 1074ويوما 
 . القانون اسا�ىي مل��انّية ا�جماعات املحلّية بإصدار أذون تزّود يدوّ�ة

 

ما من  د وهو.أ 5,897وتبّ�ن كذلك عدم اشهاد بالّتسّلم لبعض اقتناءات واملنح بمبلغ 
من مجّلة املحاسبة  41التثّبت من قاعدة العمل املنجز املنصوص عل��ا بالفصل شأنه أن �عيق عملّية 

 .العمومّية

 

شابت الّنفقات اعتيادّية �عض اخالالت ا�خصوّصية �عّلقت أساسا  ،ومن جهة أخرى 
 . و�اعتماد مسالك إنفاق مواز�ةو�التصرف �� الوقود بنفقات استقباالت 

  

 نفقات استقباالت -1

 

ع�� غرار تكّفل م��انّية تبّ�ن أّن �عض نفقات استقباالت قد اّ�سمت بالّطا�ع الّ�خ�ىي 
بخالص مصار�ف مآدب غداء لضيوف أحد  2010و 2009املجلس ا�جهوي دون وجه حّق خالل سن�ي 

وجه حّق خالل الف��ة  كما تحّمل املجلس ا�جهوي دون . د.أ 6,470الوّالة الّسابق�ن بقيمة جملية بلغت 
اد ذات استعمال الّ�خ�ىي صار�ف اقتناء مشرو�ات ومواد تجميل وغ��ها من املو م 2009-2012
ومن شأن هذه اخالالت أن �شّ�ل خطأ جزائّيا وخطأ تصرف ع�� مع�ى القانون عدد . د.أ 8,663بقيمة 

19851TP21Fلسنة  74

)1(
P1T. 

 

                                                           
)1(

املتعّلق بتحديد أخطاء التصّرف ال�ي ترتكب إزاء الّدولة واملؤّسسات العمومّية ادار�ة وا�جماعات العمومّية املحلّية  1985جو�لية  20املؤّرخ ��  
 .و�إحداث دائرة الّزجر املا��واملشاريع العمومّية وعبط العقو�ات املنطبقة عل��ا 
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واملتعلّق بضبط  1991أكتو�ر  29من امر غ�� املنشور املؤرخ ��  5خالفا ملقتضيات الفصل و 
م��انّية املجلس ا�جهوي بخالص نفقات اقتناء مواد تنظيف املسكن  تنظام تأج�� الوالة، تكّفل

ع�� م��انّية  يتعّ�ن تحميلهاد، �� ح�ن �ان .أ 8,073بقيمة  2011-2009الوظيفي للوا�� خالل الف��ة 
 .وزارة الّداخلّية

 

مز�د توعيح امتيازات  �� اّتجاهمراجعة امر املذ�ور أعاله بوتو�ىي دائرة املحاسبات 
العينّية للوّالة وتحديدها بأسقف ال يمكن تجاوزها مع ا�حرص ع�� �شره بالرائد الرس�ي ل�جمهور�ة 

املتعلق بنشر  1993جو�لية  05املؤرخ ��  1993لسنة  64التو�سية وفقا ملقتضيات القانون عدد 
 . النصوص بالّرائد الرس�ي و�نفاذها

 

 اس��الك اـوقود -2

 

إصدار املجلس ا�جهوي أذون بمأمور�ة ال عالقة  ،من خالل الّتدقيق �� أذون املأمورّ�ات تبّ�ن
وتذكر �� هذا ". القيام بمهام إدارّ�ة"لها بمص�حة العمل لقضاء أغراض �خصّية ي�ون موعوعها 

" إدارّ�ة مهّمات"�عنوان  2009و 2008إ�� والية سوسة خالل سن�ي  ال�ي تّم القيام ��ااملهّمات  ،الّسياق

إ��  ومقّر��ن منه، وكذلك مهّمات التنّقل املؤّداة" م.ع"�� ح�ن أّ��ا �عّلقت بنقل عائلة الوا�� الّسابق 
وقد بلغت ". ع.م"من والية مدن�ن ال�ي �عّلقت �عائلة املعتمد اول الّسابق " ب�ي خدا "معتمدية 

ل��ا من  860د و.أ 3,611ل��ا بقيمة  3.280  كميات الوقود املسندة لتأم�ن هذه التنقالت ع�� الّتوا��
د إعافة إ�� تحّمل م��انية املجلس ا�جهوي ملبالغ اس��جاع منحة التنقل لفائدة .أ 1,063الوقود بقيمة 

 .السّواق وكذلك �لفة اهتالك السيارات ادار�ة امل�ّخرة للغرض

 

قامت الوالية استنادا وقد . و�مكن أن �شّ�ل هذه التجاوزات أخطاء تصّرف وأخطاء جزائية
           بإحالة امللف ع�� أنظار القضاء للتحقيق �� امر بتار�خ للدائرة إ�� ما أفضت إليه أعمال الّرقابة

 . 2013جو�لية  12

 

1TP22Fمن امر غ�� املنشور  8وُ�ذكر �� ذات الّسياق أّنه خالفا ملقتضيات الفصل 

)1(
P1T تّم وعع  ،أعاله

ع�� الّتوا��  2012و 2011و 2009و 2008ع�� ذّمة الوّالة الذين تداولوا ع�� والية قا�س خالل سنوات 
ل��  30.200من  املعني�نسّيارات عوعا عن سّيارت�ن فقط، وهو ما أّدى إ�� تمك�ن الوّالة 3و 4و 7و 6

 . د تحّمل��ا م��انّية املجلس ا�جهوي .أ 34,312من الوقود بقيمة 

                                                           
 ".وعع ع�� ذمة الوا�� سيارتان وسائقان وتحّمل ع�� م��انية الدولة مصار�ف امل�حقات ا�خاصة بوسائل التنقل الوظيفي املذ�ورة" الذي نّص ع�� )1(
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مقتطعا من الوقود �عنوان أداء مهّمات إدارّ�ة  31تّم إصدار وصوالت �سّلم  ،و�� سياق آخر
ألسباب  يتوّلوا القيام ��اأّن اعوان املعنّي�ن ��ا لم  �� ح�نمختلفة صدرت �� شأ��ا أذون مأمورّ�ات 

ولم ينتفعوا بالّتا�� ...) ا،كإلغاء املهّمة أو تزام��ا مع مهّمة إدارّ�ة أخرى بما يمنع القيام ��(مختلفة 
 .املعني�نتوقيع هذه الوصوالت بإمضاءات مغايرة إلمضاءات اعوان  وقد تبّ�ن .باملقتطعات املذ�ورة

 .وقد �عّهد املجلس ا�جهوي بفتح تحقيق إداري �� الغرض

 

 اعتماد مساـك إنفاق مواز�ة -3

 

تبّ�ن اعتماد مسالك مواز�ة لدنفاق لتغطية �عض مصار�ف استقباالت غ�� الشرعية وذلك 
بخالصها عن طر�ق الصندوق ا�جهوي لتنمية أ�شطة الّشباب والّثقافة والّر�اعة بقا�س وجمعية 

 . العمل الثقا�� واجتما�� بمركز الوالية واملجمع الكيميائي الّتو��ىي

 

قيام ا�جمعية املشار إل��ا أعاله بتأدية نفقات ال تمّت بصلة لنظامها  ،ولوحظ �� هذا اطار
و�ذكر �� هذا . 2009-2007د خالل الف��ة .أ 237,817اسا�ىي ولنشاطها اجتما�� والثقا�� بلغت 

خالص و اقتناء تجه��ات من�لية وهواتف جّوالة (خالص مصار�ف �خصية ألحد الوّالة الّسابق�ن  الشأن
د واقتناء هدايا لفائدة .أ 5,375بقيمة ...) �الك ان��نات لزوجة أحد الوّالة الّسابق�ن،فاتورات اس�

 .د.أ 85,608�عض املسؤول�ن الّسياسي�ن السابق�ن بقيمة 
 

ول الّسابق�ن خالل الف��ة 
ُ
إ�� موافاة  2010-2008كما عمد �عض الوّالة واملعتمدين ا

املجمع الكيميائي الّتو��ىي ببعض الفوات�� ال�ي تكت�ىي طا�عا �خصّيا قصد خالصها وذلك تجّنبا 
و�علقت هذه الّنفقات بمآدب غداء واستقباالت وإقامات لبعض . للمرور باملراحل العادية لعقد النفقة

ة، وخالص فاتورات آالت ر�اعيّ (ا�خاص بن�ل فاخرة وععض اقتناءات ذات الّطا�ع الّ�خ�ىي 
. د.أ 165,163بقيمة جملّية بلغت ...) الهاتف القاّر املن��� ألحد املعتمدين اول الّسابق�ن وإلطار أم�ي،

 . ومن شأن هذه افعال أن �شّ�ل خطأ جزائّيا

 

كما تّم تحميل �عض الّنفقات ع�� حساب الّصندوق ا�جهوي لتنمية أ�شطة الّشباب 
د إ�� .أ 767من 2011-2008وقد مّرت مداخيل هذا الّصندوق خالل الف��ة . بقا�سوالّثقافة والّر�اعة 

 .% 56د ناهزت املساهمات العمومّية م��ا حوا�� .أ 25

 

ا وال تمّت بصلة وتبّ�ن أّن أغلب تدّخالت الصندوق لم تكن �� املجاالت ال�ي ُ�عث من أجله
الّشباعي أو الّر�ا�ىي حيث تمّثلت أغل��ا �� نفقات ذات طا�ع �خ�ىي وهدايا ملسؤول�ن  للّنشاط
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د .أ 5 ناهز مبلغ �ام� 2010- 2008خالل الف��ة  د، .أ 110,319و�لغت جملة هذه الّنفقات . وطني�ن
 .كغ من الّسمك الّرفيع ُقّدمت هدية دون تحديد املستفيد 247لفائدة أحد املزّودين مقابل كمية 

 

توّ�� بمناسبة ز�ارته لفر�سا �� مهّمة " م.ع"أّن وا�� قا�س الّسابق  �� نفس السياقُ�ذكر و 
. 2008د خالل شهر جو�لية  1.720,500إدارّ�ة خالص تذاكر سفر لعائلته من حساب الصندوق بمبلغ 

تنطوي عليه ونظرا ملا . وتّم صرف جميع نفقات الصندوق بناء ع�� أذون بالدفع ممضاة من الوا��
جملة الّتصّرفات املذ�ورة أعاله من تجاوزات قد �شّ�ل أخطاء جزائّية فقد قامت الوالية استنادا إ�� 

 12و 2013جوان  26بإحالة امللف�ن إ�� الّنيابة العمومّية بتار�خ  للدائرة ما أفضت إليه أعمال الّرقابة
 .2013جو�لية 

 

ثل هذه املمارسات ال�ي تتنا�� مع مبادئ وتو�ىي دائرة املحاسبات بضرورة القطع مع م
 . ا�حوكمة الّرشيدة وحسن الّتصرف �� اموال العمومّية

 

 

* 

 

*                                 * 

 

ل�ن يضطلع  املجلس ا�جهوي بقا�س بدور مهّم �� دفع �جلة التنمية با�جهة وتطو�ر البنية 
حالت �� �عض احيان دون قيامه بمهامه ع�� الوجه �ش�و عديد النقائص تصّرفه  فإّن اساسّية، 

 .املطلوب

 

إخالالت �عّلقت بمختلف مراحل  اع����افبخصوص املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة فقد 
وأّدى ذلك إ�� ارتفاع �لفة العديد من هذه . استغاللوالتنفيذ و ال��مجة  حيث إنجاز الصفقات من

كما . �عطيلها، أو إ�� عدم استغاللها رغم ان��اء اشغال منذ سنواتنجازها أو إاملشاريع �سبب تأخ�� 
تدعو الدائرة  ،و�� هذا اطار. حامت ببعض املشاريع ش��ة الفساد وخاصة م��ا تلك املتعّلقة بالطرقات

ع�� و ع�� التقّيد باآلجال  ا�حرصإ�� التقّيد بالنصوص القانونية املنظمة للصفقات العمومية مع 
  .املجلس ا�جهوي واس��جاع �ّل املبالغ املصروفة دون وجه حّق  حفظ حقوق 

 

�عّلقت بال��نام  ا�جهوي للتنمية نقائص عّدة ذات صلة �عملة ا�حضائر و�اسناد منح و 
و�املشاريع املوّجهة لتحس�ن ظروف عيش فئات معّينة من املواطن�ن ع�� غرار مشاريع  تحس�ن مسكن

وتمّثلت هذه اخالالت �� عدم عبط اولوّ�ات  .املاء الصا�ح للشراب�عبيد املسالك والر�ط �شب�ات 
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لذا تدعو الدائرة إ�� إيالء هذه النوعية من املشاريع املز�د . بصفة دقيقة وكذلك �� التأخ�� �� انجاز
من اهمّية واملتا�عة قصد ال��وض باملناطق الر�فية وتحس�ن ظروف عيش املواطن�ن ��ا، مع ال��ام 

 .بالنصوص القانونية املنظمة ملختلف املجاالت املذ�ورة

 

شغورات �� الوظائف وغياب أدلة اجراءات �ش�و التنظيم ونظام املعلومات مجال ال يزال و 
وعدم تفعيل دور �عض ال�جان القطاعية واملجالس القرو�ة واملجالس املحلية للتنمية رغم أهمّية 

وعالوة ع�� ذلك فإّن املجلس ا�جهوي يفتقر إ�� تجه��ات . ل�جهة دورها �� تحديد ا�حاجيات التنموّ�ة
لذا تدعو الدائرة إ�� توف�� املوارد . مّما �شّ�ل عائقا أمام ترك�� إدارة عصر�ة �افية عالميةإوتطبيقات 

 .البشر�ة واملادّية الالزمة لتجاوز هذه النقائص

 

والتجاوزات طبعت إنجاز  عديد اخالالتللمجلس ا�جهوي شاب التصرف املا�� كما 
�سديد نفقات ع��  نالنفقات اعتيادّية وخاصة تلك املتعلقة بمصار�ف اقتباالت و�الوقود، فضال ع

نفاق مواز�ة �الصندوق ا�جهوي لتنمية أ�شطة الشباب والثقافة والر�اعة بقا�س واملجمع إمسالك 
أخطاء تصرف  �عضهاز الوالية، �شّ�ل الكيميائي التو��ىي وجمعية العمل الثقا�� واجتما�� بمرك

وتدعو الدائرة �� هذا اطار إ�� ا�حرص ع�� تكريس الشفافية �� املعامالت املالية . وأخطاء جزائية
 .املخالف�نوالعمل ع�� تتّبع 
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 رّد المجلس الجهوي بقابس

 

I- المشاريـع الجهويـة  

 

 البرمجـة والتخطيط -1

 

يتم اإلعالن عن  : كلم من معتمدية مارث  8.5تعبيد مسلك شط العوامر بطول  -

طلب العروض في مجال الطرقات على قائمات تقديرية تعدها اإلدارة الجهوية للتجهيز دون 

وذلك نظرا لالفتقار لإلعتمادات ) مسح طوبوغرافي (اللجوء إلى إعداد دراسة معمقة 

 .المخصصة للغرض

    

كان " رئاسي"المطوية فهو مشروع أما في ما يتعلق بمشروع المنتزه الحضري ب -

محل متابعة على مستوى عالي وحضي بعديد زيارات للسيد وزير البيئة في العهد السابق 

وكان من المتوقع تدشينه من طرف الرئيس السابق وبالتالي فإن األشغال التي تمت إضافتها 

 .لصفقاتكانت بتأشيرة من المصالح المركزية دون الرجوع المسبق للجنة الجهوية ل

 

 تنفيذ المشاريع -2

  

تم إحالة الملف على  أنظار القضاء للبت : واد السراق -أشغال تعبيد مسلك تبلبو -

 .فيه

قسط الكهرباء والحماية من  -تهيئة الشبكات الفنية بالمدرسة الوطنية للمهندسين  -

ومكتب إن المتابعة الفنية  إلنجاز األشغال موكلة إلى المهندس اإلستشاري  -الحرائق 

  .المراقبة وللمصالح الجهوية للتجهيز

تم اإلعالن عن طلب : توسعة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  -

أد تّم توفيره من  412العروض إلنجاز بقية األشغال وقد أسفر عن إسناد الصفقة بمبلغ 

.افيةصلية دون أن تتكبد اإلدارة أي مبالغ إضاألالمبلغ المتبقي من الصفقة  S  
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أما في ما يتعلق بمردود المهندس اإلستشاري سامي بوخشينة في المشاريع  -

الموكلة إليه فقد تم عرضه على أنظار اللجنة الفنية الداخلية وإتخاذ التدابير الالزمة في شأنه 

 .والتي سنوافي بها دائرة المحاسبات في اإلبان

مة  فقد تم تسليم المشروع أما في ما يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الخضراء ببوش -

 .  عند إنتهاء األشغال به لمصالح البلدية وهي المعنية بحمايته وتعهده

 

  إستغالل المشاريع -3

 

في ما يتعلق بالتأمين العشري للمشاريع الجهوية، فقد تمت مراسلة كافة  -

التي دون جدوى ماعدى وزارة البيئة  الوزارات لموافاتنا بإعتمادات يتم تخصيصها للغرض

 .بادرت بفتح إعتماد تم تخصيصه لتأمين مشروع مركز السياحة اإليكولوجية بتمزرط

 

إن صيانة األجهزة التي يتم تركيزها بالصفقات العمومية من مشموالت  -

 .المؤسسات التي يتم تركيزها بها والوزارة ذات الصلة خاصة منها وزارة التعليم العالي

 

ها إلى ؤتغالل بعض األقسام الذي يتم بناكما يعود التأخير الحاصل في إس   -

ها على مستوى مركزي أو في انتظار الطاقم ؤانتظار التجهيزات الالزمة التي يتم اقتنا

 .البشري المسير للمرفق

 

II- البرنامج الجهوي للتنمية  

 

  إنجاز المشاريعإنطالق و -1

 

قد يشهد إنطالق تنفيذ بعض المشاريع تأخيرا يعزى في أغلب األحيان إلى تأخير  -

في فتح اإلعتمادات رغم مبادرة المجلس الجهوي بالشروع في إجراءات الدراسات 
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واإلعالن عن طلب العروض قبل توفّر اإلعتمادات إال أنه ال يتم عرض تقارير فرز 

 .إال بعد توفّر اإلعتمادات العروض على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات

 

كما أن طول اإلجراءات الخاص بتعيين مقاولين إلنجاز اإلتفاقيات التي يتم  -

إبرامها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وخاصة الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع 

 .المياه يشكل في بعض األحيان سببا لتأخر انطالق األشغال 

يوما شهريا  26ال يتم خالص عملة الحضائر  في أكثر من : الحضائر الجهوية  -

 . حيان يتم خالص بعض الحراس في أيام العطلفي المطلق إال أنه في بعض األ

 

  منح تحسين المسكن -2

 

ية في التمتع بهذه المنحة وهذا بالتنسيق مع السادة وللعائالت المعوزة األول -

المعتمدين الذين يعرضون  قائمة المنتفعين على أنظار اللجنة المحلية ثم اللجنة الجهوية 

ويرجع تدني نسبة  العائالت المعوزة إلى عدم إمتالك هذه العائالت في أغلب األحيان 

  . مسكنا خاّصا بها يخول لها التمتع بهذه المنحة 

أما في ما يتعلق بالتدخل الذي تم في منطقة بوعطوش  من معتمدية الحامة فقد تم  -

 .بصفة عاجلة بالتدخل من جمعية بسمة التي ترأسها زوجة الرئيس السابق

 

III- التنظيم والتسيير  

 

 التنظيم ونظام المعلومات  -أ

 

الوزارة فيما لقد شرعت إدارة الوالية في تسوية مثل هذه الوضعيات بالتنسيق مع  -

 يتعلق بتطابق التسمية مع المهام

 

 . أما عن الشغورات فقد تم إشعار وزارة الداخلية بذلك -
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تتم مراسلة رؤساء اللجان لعقد إجتمعات اللجان مع حرية تحديد المواضيع التي  -

 .سيتطرقون لها

كما تمت دعوة حافظ " التصرف في المخزون " قامت  اإلدارة بإقتناء منظومة  -

 المغازة إلى تحيين البطاقات اليدوية

تمت صيانة وتغيير الفوانيس إلى جانب فضاء ثاني إلستغالله لألرشيف لتخفيف  -

 .الضغط على البناية الحالية 

 .للمجلس الجهوي بقابس موقع واب سنعمل على تحيينه -

 

  النفقات اإلعتيادية -ب

 

شخصي فسنعمل الحقا على بالنسبة للنفقات التي لها طابع : نفقات اإلستقباالت  -

 .تفادي هذا النوع من النفقات 

 .سيتم تالفي مثل هذه اإلخالالت مستقبال: إستهالك الوقود  -

تمت إحالة ملف الصندوق الجهوي لتنمية األنشطة : إتباع مسالك إنفاق موازية  -

 .على القضاء للبت فيه  لشبابية والثقافة والرياضة بقابسا
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  ةـ�سوس اـطبة ـ�لي 
 

 

املؤرخ  1974لسنة  83القانون عدد بمقت�ىى  �� ما ي�� ال�لية دثت �لية الطب �سوسةأح
 1974أوت  25املؤرخ ��  1974لسنة  7املتعّلق باملصادقة ع�� املرسوم عدد و  1974د�سم��  11�� 

 . واملتعلق بإحداث �لية الطب �سوسة و�لية الطب بصفاقس

  

واملتعلق بالتعليم  2008فيفري  25املؤرخ ��  2008لسنة  19لقانون عدد ح�ام األ  اوفقو 
ُ�عّد �لية الطب �سوسة مؤّسسة عمومية ذات صبغة إدار�ة تتمّتع بال�خصية القانونية  ،العا��

للوزارة إ�� اشراف القطا��  ال�ليةتخضع و . واستقالل املا�� وت�حق م��اني��ا ترتيبيا بم��انية الدولة
إ�� اشراف اداري واملا�� والعل�ي والبيداغو�� �جامعة و  ّلفة بالتعليم العا�� والبحث العل�يامل�

 .سوسة

 

املؤرخ  2008لسنة  2716عدد  ح�ام امر ل�لية، وفقا أل إ�� ا لةو املو�الرئيسية ل املهام تتمثّ و 
العمل  قواعد س�� لو املتعلق بتنظيم ا�جامعات ومؤسسات التعليم العا�� والبحث و  2008أوت  4�� 

 والتطو�ر العل�ي البحثو  �عد عن والت�و�ن الت�و�ن �� ،شرافاملعتمدة من قبل وزارة ا بال�لية 

 .املساهمة �� تنمية القطاع الص�� بالبالدو  التكنولو��

 

 وأشغاال  سّ��ةم أشغاالو  نظر�ة ادروس لد��ا املرسم�ن للطلبةالطب �سوسة  �لية �سديو 
املؤرخ  1995 لسنة 2601 عدد امر ح�اما أل وفق خارجية وداخلية تر�صاتتنظيم  إعافة إ��تطبيقية 

 الشهادة ع�� التحصيل وشروط الدراسة لنظام العام اطار ضبطملتعّلق با 1995د�سم��  25�� 

شهادة وع�� املاجست��  شهادةل ع�� ل�حصو  ادروس ال�لية تؤمنكما . الطب �� لدكتور  الوطنية
 .وا�خاص العمومي القطاع�ن طباءوجهة أل امليلية الدراسات التكم

 

 1.615بلغ عدد الطلبة امل�جل�ن بالدراسات الطبية ، 2014-2013وخالل السنة ا�جامعية 
و�لغ عدد . طالبا �شهادة الدراسات التكميلية 86طالبا �شهادة املاجست�� امليي و 625 إعافة إ��طالبًا 

 حوا�� 2014�� سنة ل�لية ا�لغت م��انية و . ن و ن جامعيو ائياستشف م��م 390مدرسًا  438املدرس�ن 

املتحصل�ن ع�� الشهادة  عدد و�لغ .تتعلق بم��انية العنوان اول د .أ 711 د تصرفا وتجه��ا م��ا.أ 3.454
              �� طالبا  176و 2013�� سنة طالبا  181و 2012�� سنة طالبا  161الوطنية لدكتور �� الطب

�سب النجاح خالل سنوات الدراسات الطبية ا�خمس قد تراوحت خالل الثالث  علما بأّن  2014سنة 
بالنسبة إ��  %94و %84لسنة او�� و��ن بالنسبة إ�� ا % 84و %75سنوات ا�جامعية اخ��ة ب�ن 

 . لسنة ا�خامسةا
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��ا ع�� الوجه ال�لية �� أداء املهام املو�لة إل توّفقمن مدى وتمثلت أهداف الرقابة �� التأكد 
�ن الط�ي ا�جاري ��ا العمل �شأن الت�و  واملعاي�� وانظمةاملطلوب ومن ال��امها بالقوان�ن وال��اتيب 

ال�لية  �شاط وقد تولت الدائرة النظر �� محاور أساسية من .ون ال�ليةوالبحث العل�ي وإدارة شؤ 
حماية و ون الطلبة ؤ إدارة ش�و ل�ي البحث الع�و دعم جود��ا �نظام الدراسات الطبية و تطو�ر �علقت ب

 .2014جانفي إ��و  2009وذلك خالل الف��ة من سنة  ،ممتل�ات ال�لية
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 أبرز املالحظات
 

طار العام �علقت ع�� وجه ا�خصوص باإل مالحظات خلصت أعمال الرقابة إ�� الوقوف ع�� 
وقد تّم . رة شؤون الطلبةو�تطو�ر ودعم جودة الت�و�ن والبحث العل�ي و�إدالنظام الدراسات الطبية 

 .تالف��ا العمل ع�� يتعّ�ن ع�� ال�لّية النقائص الوقوف ع�� جملة من

 

 اطار اـعام ـنظام اـدراسات اـطبية -

 

 نتيجة ماشهدته منظومة الدراسات الطبية ع�� الصعيد الدو�� وخاصة  التطور الذي فرغم
لم يتم �عد اتخاذ  فإّنهاد الدو�� للتعليم الط�ي تم إقراره بموجب املعاي�� الدولية الصادرة عن اتح

عدم اع��اف الدو��  عنه�افة التداب�� املطلو�ة �� اتجاه الذي رسمته تلك املعاي�� مما قد ي��تب 
�سوسة و�قية �ليات الطب من قبل �لية الطب  2023بحلول سنة �شهادة دكتور �� الطب املمنوحة 

 الواجبيحدد املراحل وا�خطوات  مت�امل وعع برنام  عملب سراعا ويستد�� هذا الوعع  .التو�سية
 .إتباعها الستكمال متطلبات اعتماد الدو�� ل�ليات الطب التو�سية

 

 مخططات اـتدري  -
 

ال�لية ع�� �غطية مختلف مراحل الدراسات الطبية بمخططات التدريس ال�ي لم تحرص 
من �� تقديم الدروس وذلك ع�� الرغم واجب اتباعها طرق البيداغوجية التتضمن تحديد اهداف وال

من الدروس املتعلقة  الم �غط تلك املخططات سوى جزءو . املعاي�� الدولية معالتم�ىي  ا��جام هذا
 .بالدراسات اساسية امل��م  تأمي��ا خالل املرحلة او�� من الدراسات الطبية

 

 تنظيم اـ��بصات -

 

حيث لم يتم �غطية جميع ععيفا بة أثناء القيام بال��بصات نظام تأط�� ومتا�عة الطل ظّل 
تر�صات �عض الطلبة رغم تجاوز عدد غيابا��م  ع�� ال�لية صادقتعمال املتا�عة، وقد أال��بصات ب

 .ال��بصات العدد املسموح بههذه عن 
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 اـتطو�ر اـبيداغو�� واـتصرف �� اـتدر�بمشروع  -

 

اهداف الرامية إ�� تطو�ر الدراسات  أحدحث العل�ي يمثل دعم جودة التعليم الط�ي والب
ال�لية لم  غ�� أّن  .الطبية وتحس�ن جودة التعليم والت�و�ن و�عز�ز إشعاع مخرجات التعليم العا�� الط�ي

مشروع التطو�ر البيداغو�� والتصرف �� التدر�ب و�شاط  منتتوّصل إ�� تحقيق النتائ  املرتقبة 
 �شاط وحدات البحث عدم تطو�ر باملستوى املطلوب وذلك فضال عن  �ا�وحدات البحث املتوفرة لد

 . امحدود إنتاجها العل�ي ال�ي بقي

 

 ترسيم حام�� اـشهادة اـوطنية ـف�ي سام ـل�حة باـسنة او�� طب -

 

دراسة الطلبات املتعلقة بت�جيل الطلبة املتحصل�ن ع��  العتمادها عندمعاي��  لم يتّم وعع
دجازة التطبيقية �� علوم وتقنيات ال�حة بالسنة او�� طب، امر الذي ترتب عنه الشهادة الوطنية ل

مماثلة دون تقديم م��رات ��جيل طلبة آخر�ن �� وععيات �� ح�ن تم رفض  ة�عض الطلب ��جيل
 .  �افية

 

 قبول اـطلبة اـوافدين من جامعات أخرى  -

 

ى إ�� �لية الطب �سوسة دون أن من �ّليات الطب اخر  الطلبةقبول نقلة �عض تّم أيضا 
ما من شأنه أن �سمح وهو يتم استصدار مقّرر من وز�ر التعليم العا�� يضبط عدد البقاع املتوّفرة 

��ذا سنو�ا املؤسسات ا�جامعية  أمام الضغوطات ال�ي �شهدها خاصة بقبول طلبة دون غ��هم
يتم  وا�حة معاي�� ات الطب وغياب � التحاق ب�ليعدد الطلبة الراغب�ن � ارتفاعنتيجة ا�خصوص 

 .نقلة الطلبةع�� أساسها 

 

 إعداد و�شر أطروحات اـدكتورا  �� اـطب -

 

إدارة ال�لية باإلجراءات املعتمدة �شأن املصادقة ع�� مواعيع اطروحات لم تل��م 
جودة  ��يؤثر سلبا من شأنه أن ا ال يضمن ا�حياد والتقييم املوعو�� للعمل البح�ي و ومناقش��ا، مّم 

 .البحوث
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 إعارة اـكتب واملراجع املتوفرة باملكتبة وجردها -

 

ن من إح�ام التصرف �� الكتب واملراجع إجراءات تمّك أنظمة و لم �سع إدارة ال�لية إ�� وعع 
املكتبة ومطابقة نتائجه مع البيانات املضمنة بدفاتر ا�جرد  جرد محتو�ات ال يتّم رة باملكتبة حيث املتوفّ 

كما لم تحرص ال�لية ع�� اس��جاع الكتب . ومعا�ج��ا �� الوقت املناسب الفوارق ن من تحديد بما يمك
كتب ومراجع إعارة فقد تم ع�� سبيل املثال  .للطلبة واملدرس�ن �� املواعيد املحددة املعارةواملراجع 
 وتّم سنوات ة عدإ�� �عض عمليات اعارة ترجع  لم يتولوا إرجاعها رغم أّن مدرسا  127إ�� مختلفة 

 .مدرس�ن غادروا ال�ليةلفائدة البعض م��ا 

 

 إدارة املخزون -

 

التجه��ات إ��  تّم �سليم ععف أنظمة الرقابة الداخلية ع�� ممتل�ات ال�لية حيثجل ُ� 
ر أية بيانات حول ا�جهة املستلمة جهات مختلفة من داخل ال�لية وخارجها دون توفّ  وأأ�خاص 

 .عند اقتضاءواس��جاعها  التجه��اتمما ال �ساعد ع�� متا�عة تلك  وتوار�خ خروجها من املخزن 
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I -  مخططات اـتدري اـدراسات اـطبية و اطار اـعام ـنظام 

 

�علقت  عديد التطوراتخالل العشر سنوات اخ��ة الط�ي  العا�� شهدت منظومة التعليم
مخططات التدريس استخدام القة بالدراسات الطبية و�ذات العالدولية ع�� وجه ا�خصوص باملعاي�� 

 .اساليب البيداغوجية وتطو�ر  �وسيلة لتوحيد

 

 ـدراسات اـطبيةا عام ـنظامطار اـا  -أ 

 

تم عبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل ع�� الشهادة الوطنية لدكتور �� 
           487يحه وإتمامه خاصة باألمر عدد الذي تم تنق 1995لسنة  2601الطب بموجب امر عدد 

الذي نص ع�� أن �شتمل الدراسات الطبية لنيل الشهادة  2010 لسنة 1586مر عدد وا  2008لسنة 
 .مرحلة ثانية تدوم خمس سنواتع�� الوطنية لدكتور �� الطب ع�� مرحلة أو�� تدوم سنت�ن و 

 

وذلك  �ي من �غي��ات ع�� الصعيد الدو��ما شهدته منظومة التعليم العا�� الط وتماشيا مع
واملعاي�� الدولية املتعلقة بالتعليم الط�ي الصادرة  1997أفر�ل 11الصادرة ��  تفاقية لشبونةبموجب ا

عملت ال�لية خالل السنوات اخ��ة ع�� تطو�ر ، 2003عن اتحاد الدو�� للتعليم الط�ي منذ سنة 
�ليات الطب  تتوّ��ملعاي�� الدولية ال�ي نصت ع�� أن اي رسمته تجاه الذنظام الدراسات الطبية �� ا

 .ذلك الطرق البيداغوجية املستعملةبالنماذج ال�ي يمكن اعتمادها لوعع مخطط التعليم وكالتعر�ف 

 

ب��ام  تدريس العلوم "وثيقة تتعلق  عرعهاهذا التم�ىي من خالل ال�لية اعتمدت  وقد
ع يتجم هاوتم من خالل 2010 ةجو�لي 22�ي لل�لية املنعقد بتار�خ ع�� أنظار املجلس العل" اساسية

 �� وثيقةال��نام  الدرا�ىي للعلوم اساسية للمرحلة او�� من الشهادة الوطنية لدكتور �� الطب 

 .تتضمن اهداف البيداغوجية املنتظرة من الدروس ومحاور تقديمها وحجم ساعات التدريس

 

 2011نوفم��  17 املؤرخ �� 2011لسنة  4132إصدار امر عدد  تّم  ،تكريسا لهذا التم�ىيو 
واملتعّلق بضبط اطار العام لنظام الدراسات الطّبية املؤّهلة ملمارسة طّب العائلة والتخّصص �� 

ع�� أن �شتمل الدراسات الطبية ع�� ثالث مراحل عوعا عن مرحلت�ن  3 هفصل�� نص  الذي الطّب 
ثما�ي سنوات وتدوم وال�ي تدوم طب املؤهلة ملمارسة طب العائلة الكتور �� لنيل الشهادة الوطنية لد

 .حسب اختصاص إ�� إحدى عشر سنة عشرةب متخصص من الدراسة لنيل الشهادة الوطنية لطبي

لدراسات الطبية بقرار مش��ك من وز�ر التعليم العا�� ل باملراحل الثالثةضبط أنظمة الت�و�ن وت
أح�اما انتقالية  سالف الذكر 2011لسنة  4132كما تضمن امر عدد . ال�حة والبحث العل�ي ووز�ر 
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ع�� الطلبة املرسم�ن بالسنوات الثانية  هتطبيق ال��اتيب املعمول ��ا قبل صدور  بمواصلةتتعلق 
 .تخرجهم ح�نوالثالثة والرا�عة وا�خامسة وذلك إ�� 

 

املؤرخ ��  2011لسنة  4132عدد  امر  صدور ع�� سنوات أرعع حوا�� ع�� الرغم من مرور و 
 2014-2013بداية السنة ا�جامعية �� ح�ى  �� العمل بأح�امه يتّم الشروعلم ه نّ فإ 2011نوفم��  17

امر بالنظام الذي حدده  2014-2013و 2013-2012 ت�نا�جامعيت�ن خالل السنتواصل العمل حيث 
ع��اف الدو�� �شهادة ا  أمامعائقا مثل ي ومن شأن ذلك أن، املذ�ور أعاله 1995لسنة  2601عدد 

 2023سنة  أجل أقصاه�� إذا لم تتحصل  التو�سيةالطب �ليات املمنوحة من قبل دكتور �� الطب 

جميع �ليات الطب بالدول الناطقة بالنسبة إ��  2003ه �� سنة م إقرار الذي ت اعتماد الدو�� ع��
 .باللغة الفر�سية

 

برنام  عمل يحدد املراحل وا�خطوات ال�ي  عبط وتنفيذ �� اسراعهذا الوعع  يستد��و 
 4132لسمر عدد  صدار القرارات التطبيقيةباست ابدءً  الستكمال متطلبات اعتماد الدو��تباعها إيجب 
�سوسة الطب  ةح�ى يتس�ى ل�ليوذلك  املحددة للدروس باملراحل الثالث للدراسات الطبية 2011لسنة 

 .2023بحلول سنة  تو�سية تأم�ن تخرج د�اترة �� الطب مع��ف ��م دولياالبقية �ليات الطب لو 

 

للعلوم اساسية  ةام  الدراسيتجر�ة تجميع ال�� سراع �� �عميم ا ل�لية كما يتع�ن ع�� ا 
ووعع واعتماد  ع�� دروس املرحلة الثانيةللمرحلة او�� من الشهادة الوطنية لدكتور �� الطب 

الط�ي والطرق البيداغوجية ال�ي سيتم استعمالها لتقديم الدروس بما يضمن  مخطط مت�امل للتعليم
 .ا�خاصة بالدراسات الطبية �جم مع املعاي�� الدوليةينتأم�ن ت�و�ن مت�امل 

 

 و��خها توثيق اـدروسو  دري مخططات اـتوضع  -ب 

 

ال�ي  يةالطرق البيداغوجهداف و ا تحديد تتضمن تكمن أهمية مخططات التدريس �� �و��ا 
تنسيق ب�ن املدرس�ن المن  ابما يضمن مز�دالطبية تباعها ل�ل مرحلة من مراحل الدراسات اسيتم 

 غ�� أّن  .وتفادي التكرار والتداخل ب�ن الدروس املخصصة ل�ل مرحلة من مراحل الدراسات الطبية
الت إ�� عدم �حا�� �عض اقلة التنسيق ب�ن املدرس�ن أدى و تدريس مكتملة ومعتمدة غياب مخططات 

 �� اختصاص التشر�ح املر�ىي نظر�اً  درساً  12تأم�ن ه لم يتم حيث لوحظ أنّ  ،تأم�ن �عض الدروس

�� اختالف ما لوحظ من �سبب لفائدة طلبة املرحلة الثانية وذلك  2013-2012خالل السنة ا�جامعية 
 .والتقيي�ي للمعارف التدري�ىي�ن املدرس�ن ع�� املستو� وجهة نظر
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العل�ي  هاجلسم�ا من قبل وعع مخططات للدروس تمت املصادقة عل�بت ال�لية ول�ن قام
غط سوى جزء من الدروس املتعلقة بالدراسات اساسية امل��م  تأمي��ا �لم  تلك املخططات أّن  إالّ 

ا�حية والف��ياء ا�حية  ءخالل املرحلة او�� من الدراسات الطبية و�� اختصاصات التشر�ح والكيميا
اختصاصات علم ��خيص امراض وعلم  �غط هذه املخّططاتولوجيا وعلم الوراثة �� ح�ن لم والبي

 .سعافشعة وعلم النفس وا امراض ال�لينيكية والتصو�ر باأل 

 

 تلك الدروس ووععوخاّصة ما يتعّلق م��ا بالعلوم اساسية ا بخصوص توثيق الدروس أّم 
        بتار�خ�� جلسته  لل�لية غم من تأكيد املجلس العل�يفقد لوحظ أنه ع�� الر  ،�� ش�ل ��خ ورقية 

سنة � ال�ع�� سبيل املثال بالنسبة إ م يتّم له نّ فإ جراء��ذا ا د ع�� عرورة التقيّ  2010 جو�لية 22 
سوى ما و�اعتبار طلبة السنوات ا�خمس او�� من الدراسات الطبية توثيق  2013-2012ا�جامعية 

درسا نظر�ا  18وتوزيع  كما لم تقم ال�لية بن�خ .ال�ي تم تقديمهاالدروس  من مجموع%  57يناهز 
اختصاصات التشر�ح ��ّم القسط اك�� م��ا من الدراسات الطبية  او�� والثانية املرحلةب تتعّلق

 .املر�ىي

 

فقد وافق املجلس العل�ي ،الك��ونيةع�� محامل وفيما يتعلق برقمنة الدروس ووععها 
ع�� مشروع إحداث شبكة معلوماتية داخلية  2011نوفم��  10بتار�خ  ةلسته املنعقدلل�لية �� ج

الدور�ات العلمية وترك�� و طالع ع�� جداول اوقات وال��ام  التعليمية لتمك�ن الطلبة واملدرس�ن من ا 
طالع ووععها ع�� ذمة الطلبة بما �ساعدهم ع�� تن�يلها وا بالدروس املنسوخة  ةخاصقاعدة بيانات 

باملتا�عة الالزمة حيث لم  ظيحهذا املشروع لم  أّن  إالّ  .عل��ا �ش�ل مسبق قبل حضور الدرس بال�لية
 .�سع ال�لية إ�� جمع ما توفر من مراجع ووععها بقاعدة بيانات الشبكة املعلوماتية

 

 املحددة ـ�ل مرحلة من مراحل اـدراسات اـطبية اـتدري ساعات أم�ن ت -ج 

 

 1996أكتو�ر  11 ��املش��ك لوز�ري ال�حة العمومية والتعليم العا�� املؤرخ حّدد القرار 
 2005أكتو�ر  11�� بالقرار الصادر واملتعّلق بضبط نظام الدراسات وامتحانات كما تم تنقيحه 

ا�خمس او�� من الدراسات لسنوات �ل سنة من ابالنسبة إ�� جما�� لساعات التدريس ا ا�حجم 
 .الطبية

 

حصر عدد ساعات التدريس املنجزة لفائدة الطلبة من مختلف مستو�ات من خالل �ن تبو 
يقل عن  التدريسمن ساعات  اعددال�لية أّمنت  أّن  2013-2012سنة ا�جامعية لبالنسبة إ�� ا ةالدراس

من  % 6,5بحوا��  وذلك لدراسات الطبيةا�خمس لسنوات الب�ل سنة من  ةا�حدود الدنيا املطلو�
 .املطلوب تأمي��ا التدريسدد ساعات إجما�� ع
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أساليب مستوى  تطور ا�حاصل ��للاخذ �ع�ن اعتبار �عدم  النقصبررت ال�لية هذا  وقد
الدروس النظر�ة والدروس �� التعّلم ال�ي أصبحت �عتمد باإلعافة إ�� اساليب القديمة املتمثلة 

 ال�خصيةواشغال ) Stage Appliqué(طبيقي ال��ّبص الت أسلوعي) TP-TD-Cours(التطبيقية واملس��ة 

تحديد ساعات التدريس الفعلية احتساب ال يتم عند يث ح )Travail personnel contrôlé(املراقبة 
اتخاذ التداب�� الالزمة لوعع نظام يتع�ن ع�� إدارة ال�لية  ولذا. و��ناسلين الساعات املتعلقة ��ذعدد 

 .الطبيةاعتبار جميع اساليب املتبعة �� تأم�ن الدراسات متا�عة لساعات العمل املنجزة ب

 

 ،معاي�� الدوليةللتحس�ن أساليب تقديم الدروس وفقا حرص ال�لية ع�� تم �� إطار ول�ن 
 ،و�عو�ضها بدروس مس��ة موجهة ملجموعات صغ��ة من الطلبة التقليص من حجم الدروس النظر�ة

 . لم �ساعد ع�� التوسع �� تطبيق هذا اسلوبلك لذر القاعات الالزمة عدم توفّ  أّن  إالّ 

 

 نظيم اـ��بصاتت -د 

 

وز�ري ال�حة العمومية والتعليم العا�� املش��ك لقرار المن  9و 5 �نعمال بمقتضيات الفصل
ب��بصات ��يا�ل �حية وأقسام طلبة املرحلة او�� ينتفع ،سابق الذكر 1996أكتو�ر  11املؤرخ �� 

راجعة بالنظر إ�� ال�لية تحت مسؤولية رسساء اقسام املعنية �� الطب ا�جما�� استشفائية جامعية 
 .واملعا�جة التمر�ضية وعلم ��خيص امراض باإلعافة إ�� تر�ص صيفي سنوي يدوم شهر ونصف

الطب " مجاالم��ا  مجاال 11وتوزع تر�صات املرحلة الثانية ع�� سنوات الدراسة الثالثة و�شتمل ع�� 
 ".ختصاصات ا�جراحيةا�جراحة وا "و" صات الطبيةواختصا

 

م ع�� إدارة ال�لية وعع حتّ تي ،أهمية ال��بصات �� ت�و�ن طلبة الدراسات الطبيةإ��  ونظرا
كراس ال�لية مسك ت ،�� هذا اطارو .القيام بال��بصات ��ا من تأط�� ومتا�عة الطالب أثناءنظام يمّك 

تضمينه جميع ذلك باملتدخلة متا�عة س�� ال��بصات التطبيقية و من خالله اطراف  تتوّ�� ،ال��بص
مسك ه لم يتم نت أنّ بيّ أعمال الرقابة  غ�� أّن  .تر�صف��ة �ل البيانات الالزمة لتقييم الطالب �� آخر 

 . كراسا �ان يف��ض ع�� ال�لية مسكها 30تر�ص من أصل  كراس 19سوى 

 

أكتو�ر  11مومية والتعليم العا�� املؤرخ �� من قرار وز�ري ال�حة الع 11الفصل كما ينص 
غيابات ال الطالب عددو�� حالة تجاوز  �� ال��بصات إجباري ا�حضور " ع�� أّن املذ�ور أعاله  1996

ات�ح  ،وخالفا لذلك ."�عت�� ال��بص غ�� مصادق عليه و�ج�� الطالب ع�� إتمام ف��ة تدارك ااملسموح ��
            ا�جامعية��بص�ن باملؤسسات ال�حية خالل السنة عند مقارنة قائمات ��جيل حضور امل

عل��ا  اطالبا مصادق 18الرئيسية أّن ال�لية قد اعت��ت ترّ�صات  ��اومحاعر نتائ  دور  2012-2013
 ال�لية عمن ردها بأّن  أفادتول�ن  .عن ال��بصات العدد املسموح به بالرغم من تجاوز عدد غيابا��م
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ا قد تم ت�حيحها من خالل تنظيم حصص تدارك ومن خالل �عديل �عض اخطاء ا�حاالت املشار إل��
ن أثناء القيام بأعمال يتب�ّ لم  هأنّ  إالّ �� ��جيل ا�حضور،  إالواردة بجداول ا�حضور �سبب سهو أو خط

 .كما لم تدل ال�لية عمن ردها بما يفيد ذلك.تداركالما يفيد قيام الطلبة املعني�ن بف��ة الفحص 

 

II -  اـتطو�ر اـبيداغو�� واـتصرف �� اـتدر�بمشروع 

 

خالل  وزارة التعليم العا�� تأقرّ  ،الت�و�ن�جودة  ودعما العا�� التعليم تطو�ر برنام  إطار ��
 والبحث العا�� التعليم مؤسسات مشاريع تنافسية ��دف إ�� تمك�ن آلية لتمو�ل 2009-2006 الف��ة

 ،طار�� هذا ا و .والتدر�ب الت�و�ن جودة لتحس�ناصة ب�ل م��ا تطو�ر�ة خمشاريع تنفيذ  من العل�ي
ي ظحالذي " التطو�ر البيداغو�� والتصرف �� التدر�ب"اق��حت �لية الطب �سوسة تنفيذ مشروع 

�� ب�ن الطرف�ن بموجب اتفاقية امل��مة وتم  .د.أ 600 بمبلغبموافقة الوزارة ورصدت له م��انية 
 .�لية باإلشراف ع�� تنفيذ املشروعد الت�ليف عمي، 2007نوفم�� 

 

 شروعامل تنفيذ -أ 

 

من الوقوف عند �عض دعم جودة التعليم العا�� مشروع  تنفيذت أعمال الرقابة ع�� نمّك 
من  ي تمت املصادقة عليهذاملشروع ال ناتقت ع�� وجه ا�خصوص �عدم ال��ام بم�وّ اخالالت �علّ 

رغم التمديد املطلوب  ع�� النحو  هناتيذ �عض م�وّ وعدم تنفالعل�ي قبل وزارة التعليم العا�� والبحث 
التجه��ات والوسائل البيداغوجية ال�ي �عض استخدام عدم ذلك إعافة إ�� و  تنفيذ املشروعآجال �� 
 .نتاجها �� إطار املشروعإتم 

 

مليات �ا عن ع�املشروع عمليات غ�� م��مجة مقابل تخلّ  توّلت تحميل�ح أّن ال�لية اتّ  فقد
 قت هذه�علّ قد و . الوزارة طلب موافقةتقديم ما يفيد  وذلك دون  ،ت�لف��اخفيض �� م��مجة أو الت

د بإعداد استبيان وكراس شروط حول ممارسات التقييم واقتناء .أ 72ال�ي بلغت قيم��ا  التعديالت
�خارج أل�خاص وتمو�ل مهمات استطالعية با وتنظيم منتديات واقتناء أثاث م�اتب إعالمية ةمنظوم

خدمات املساندة  وقامت ال�لية بالتخ�� عن عمليات مدرجة بال��نام  من بي��ا.غ�� معني�ن بال��نام 
 .الفنية والت�و�ن واقتناء مراجع للبحث و��يئة مركز التطو�ر البيداغو��

 

عمليات ذات العالقة باملسائل املشروع �س��دف تطو�ر الت�و�ن وال وع�� الرغم من أّن 
اعتمادات املخصصة لعمليات الت�و�ن واملسائل البيداغوجية واقتناء  ه لوحظ أّن أنّ  داغوجية، إالّ البي

وذلك نتيجة عدم  % 39و % 19و%  56ع�� التوا�� �� حدود  املراجع العلمية لم يتم اس��الكها إالّ 
 .تنفيذ �عض العمليات امل��مجة ��ذا ا�خصوص
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رغم و  ،نواتمدة تنفيذ املشروع بثالث سحددت مة اتفاقية امل��  ع�� الرغم من أّن و 
            التمديد �� تلك املدة �سنة ونصف بطلب من ال�لية واتفاق ع�� ختم املشروع �� أجل أقصاه

 .ه لم يتم ح�ى ذلك التار�خ ان��اء من تنفيذ جميع م�ونات املشروعأنّ  إالّ  2013جوان  30

 

�ات ال�ي تم اقتناسها �� إطار املشروع فقد بينت املعاينات ا فيما يتعلق باستخدام التجه�ّم أ
من التجه��ات اعالمية والسمعية  وجود العديد 2014جانفي��  قام ��ا فر�ق الرقابةامليدانية ال�ي 

اتفاقية امل��مة  وع�� الرغم من أّن . 2009رغم اقتناء البعض م��ا منذ سنة  غ�� املستخدمةالبصر�ة 
ورة أن يقوم مدير املشروع بمسك �جل خاص بمتا�عة استعمال التجه��ات قد نصت ع�� عر 

واملعدات واملراجع الوثائقية املقتناة �� إطار املشروع ح�ى يتس�ى لل�لية تقييم مستوى استخدامها 
 .ه لم يتب�ن مسك ال�جل املذ�ور أنّ  عليم، إالّ تومدى ا�ع�اس ذلك ع�� جودة ال

 

 املنتظرة من املشروع تحقيق اـنتائجتقييم مدى  -ب 

 

 هداف والنتائ  املنتظرة منا  ،ملف طلب املوافقة ع�� املشروعبنت الوثيقة املرفقة تضّم 
 : املحققة، وقد غطت تلك املؤشرات ا�شطة التاليةالنتائ  اداء و  قيسومؤشرات ومعاي��  املشروع

 

لتقييم املتعلق �شاط تقييم التدر�ب والتعليم وتدعيم املمارسات املعتمدة �� ا -
 ؛ بالدراسات الطبية

 ؛ �شاط التطو�ر والت�و�ن البيداغو�� �جملة املدرس�ن -
 .�شاط خدمات الدعم البيداغو�� املوجهة للمدرس�ن والطلبة -

 

واملهمات  العمل وامللتقيات البيداغوجية ات�� هذا اطار تنظيم العديد من ورشتّم ل�ن و 
لم  فإّنهاقتناء ال��مجيات واجهزة الالزمة لعملية التقييم، تّم  كمااستطالعية حول عمليات التقييم 

بتقييم النتائ  ال�ي تم تحقيقها �جنة قيادة املشروع  ما يفيد قيام 2014 جانفي إ�� غاية شهرن يتب�ّ 
و�عزى هذه الوععية إ�� عدم القيام بالدراسات الالزمة . ومدى ا�ع�اسا��ا ع�� تحس�ن جودة التعليم

�� توف�� مستلزمات التقييم واقتناء  الشروعوعع من�جية التقييم قبل عدم احتياجات و لتحديد 
 ساهمكما . لعمليات التقييم وظلت بالتا�� غ�� مستخدمة م��اءمالال�ي تب�ن فيما �عد عدم و التجه��ات 

تصاصات واخاالختبارات وامتحانات ال�لينيكية وال��بصات املنجزة علق بقاعدة بيانات تت غياب
 .القيام بتلك اعمال �� عدمال�ي تم تدريسها خالل ف��ة تنفيذ املشروع الطبية 
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 الوعع فإّن  2014سبتم��  24غلق املشروع ��  ه قد تّم بأنّ  ،هاال�لية عمن ردّ  ول�ن أفادت
ع�� وا�ع�اسات ذلك املشروع تحقيق أهداف جراءات الالزمة لتقييم مدى عرورة اتخاذ ا �ستد�� 

 .التعليم والتدر�ب بال�لية جودة

 

III -  اـبحث اـعلمي�شاط 

 

واملتعلق بضبط تنظيم مخابر  1997ماي  19املؤرخ ��  1997لسنة  939 �� إطار امر عدد
النصوص ب إتمامهه أو ينقحت تّم  كما ،البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق �سي��ها

الطب �لية ع�� مستوى  تّم  2009مارس  2املؤرخ ��  2009لسنة  644 امر عددم��ا الالحقة وخاصة 
 . وحدات خدمات مش��كة للبحث وثمانوحدة بحث عل�ي  41وحدة بحث م��ا  49إحداث �سوسة 

 

، من الوقوف 2012منذ إحدا��ا وح�ى مو�� سنة �شاط تلك الوحدات اطالع ع�� ن مّك و 
 .هيلهاوتأ نتاجها العل�يوإادات اس��الك اعتم نسقبقت ع�� وجه ا�خصوص الحظات �علّ ع�� م

 

 يموحدات اـبحث اـعلس��الك اعتمادات املرصودة ـا -أ 
 

          خالل الف��ةلوحدات البحث م��انية الدولة  منبلغت قيمة اعتمادات املرصودة 

    �حوا� 2012د ��ا واملصروفة ح�ى ��اية سنة د و�لغت قيمة املبالغ املتعهّ .م 4,8 حوا�� 1999-2012

 41وحدات من عمن  8 �شاط أّن ن وتب�ّ . املرصودة اتمن قيمة اعتماد%  71د أي ما يمثل .م 3,5
تراوحت تلك النسبة حيث  ،عتمادات املرصودة لهابضعف �سبة اس��الك ا  سما�ّ وحدة بحث عل�ي 

 %. 43و%  5ب�ن 

 

فقد  .�سبيا ةلف��ات طو�لو اخرى كما لوحظ عدم رصد اعتمادات للعديد من الوحدات 
ال�ي لم ترصد عدد الوحدات  ارتفاعالبيانات املتوفرة ��ذا ا�خصوص طالع ع�� من خالل ا  تبّ�ن

وحدات لم  5 م��ا وحدة 12إ��  2011ليصل �� سنة  2011-2005   طيلة الف��ةاعتمادات  لفائد��ا
 .منذ ست سنوات اعتماداتترصد لها 

 

 أّن  �شاط وحدات البحث العل�يامعة سوسة حول من جتفيد التقار�ر املتحصل عل��ا و 
راجع باألساس إ�� ععف �شاط تلك الوحدات وعدم ��جيلها  لفائد��ا عدم تخصيص اعتمادات

     بوزارة ى أدّ  وهو ما وجب اتفاقيات امل��مة �� الغرضفق عليه بملنتائ  علمية حسبما هو متّ 

ة البحث املتعلقة بموعوع ر بإيقاف �شاط وحداتخاذ قراإ�� التعليم العا�� والبحث العل�ي 
"Navigation 3D et chirurgie virtuelle " بموعوعووحدة البحث املتعلقة                                             

"Les hydrocéphalie congénitales". 
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 ّن فإ عملةغ�� املست اعتماداتوتراكم من تزايد عدد الوحدات غ�� النشطة وع�� الرغم 
وزارة التعليم دارة العامة للبحث العل�ي با املصا�ح املختصة بال�لية لم تتخذ إجراءات بالتنسيق مع 

املستعملة واق��اح إعادة توظيفها بل لوحظ �� عتمادات غ�� والبحث العل�ي �حصر قيمة ا عا�� ال
اطها �� أغراض غ�� ال�ي يقاف �شإاعتمادات املخصصة لوحدات تم  با���عض ا�حاالت استخدام 

 .خصصت من أجلها

 

وال�ي متا�عة مقتنيات وحدات البحث العل�ي من تجه��ات علمية وإعالمية ا فيما يتعلق بأّم 
ة تلك لم تضع إجراءات عملية ملتا�ع لوحظ أن ال�ّليةفقد  د.م 1,9حوا��  2012 � مو��بلغت قيم��ا �

ر الظروف للتحقق من وجودها ومن توفّ  املمتل�ات لتلكإجراء جرد دوري  �تتو� ال حيث   املقتنيات
 .املناسبة �حماي��ا من التلف وسوء استخدام

 

 ـوحدات اـبحث نتاج اـعلميا  -ب 

 

وحدات البحث �� �شر مقاالت علمية أو م�خصات البحوث لل انتاج العل�ي يتمثّ 
، وذلك �اع بالداخل أو با�خارجوالدراسات وإصدار مؤلفات ومراجع بيداغوجية و��جيل براءات اخ�

 .تنظيم تظاهرات علميةإعافة إ�� 

 

م ��جل وحدات لال�عض  أّن ، نتاج العل�ي لوحدات البحثحول ا البيانات املتوفرة  فيدتو 
توفق عديد عدم ، وذلك إعافة إ�� ععيفاخرى ا وحدات �عض ال إنتاجوأّن  يذكر نتاج عل�يإأي 
 .بر ووحدات بحث وطنية أو أجنبيةخابمر�ط صلة �عاون  ��حدات الو 

 

إ��  وأعلمية القاالت امل وأبحوث �عض الوع�� الرغم من توصل �عض الوحدات إ�� إنتاج 
وقد  .تحقيق مداخيل مالية لفائدة ال�لية تمّكن منتلك النتائ  لم فإّن  ��جيل ثالث براءات اخ��اع، 

 .والتسو�ق اهمّية الالزمةعل�ي ال�شر نتائ  البحث موعوع إيالء بررت ال�لية ذلك �عدم 

 

باعتبار ولم �ساعد غياب مخابر البحث ب�لية الطب �سوسة ع�� �عز�ز �شاط انتاج العل�ي 
هيا�ل أساسية إلنجاز أ�شطة البحث العل�ي والتطو�ر التكنولو�� �� ميادين �عّد مخابر البحث  أّن 

ع�� مخابر بحث �� ح�ن  2012ر إ�� غاية تتوفّ  �لية الطب �سوسة ال  لوحظ أّن إذ . العلوم والتكنولوجيا
و�ّلية الطب  صفاقستو�س خمسة مخابر ومخ��ين ب�ل من �ّلية الطب ببيتوّفر لدى �لية الطب 

 .املنست��ب

 

ع�� ال يتوفران من جامعة سوسة و�لية الطب �سوسة  كّال  أّن لوحظ  ،من جهة أخرى و 
نتج��ا وحدات البحث ال�ي ألمية وم�خصات البحوث املقاالت الع حول  نةمكتملة ومحيّ قاعدة بيانات 
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مساهم��ا  ومدىب�لية الطب �سوسة ع�� تقييم أداء وحدات البحث  ولم �ساعد هذه الوععية .العل�ي
من خالل تحديد �عض املؤشرات املعمول ��ا �� هذا املجال ع�� غرار  �� تطو�ر البحث العل�ي، وذلك

ملفهرسة وعدد املنشورات الصادرة عن �ل وحدة بحث وعدد عدد املنشورات املدرجة بالنشر�ات ا
 . �ل باحث� �إاملنشورات بالنسبة 

 

جملة من املعطيات حول  نتضّم  دليل بإعداد 2009ل�ن قامت جامعة سوسة �� سنة و 
 فإّن  جنبيةا ؤسسات عدد من املمع  تعاون المجاالت و وحدات البحث العل�ي وأهم املنشورات العلمية 

       تم تحي�ن الدليل املذ�ور بالنتائ  امل�جلة خالليحيث لم  بالعناية الالزمة ظيحود لم هذا املجه
 . 2013-2009الف��ة 

 

وع�� الرغم من أهمية أعمال املتا�عة �� التحقق من حسن س�� عمل وحدات البحث 
متا�عة تنفيذ  ع�� ام تحرصفإّن ال�لية وا�جامعة لقها �� بلوغ اهداف املنتظرة من �شاطها وتوفّ 

اتخاذ ع�� و�التا�� العقود امل��مة ب�ن وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي وال�لية ووحدات البحث 
 .جراءات الت�حيحية �� الوقت املناسب و�لما اقتضت ا�حاجة ذلكا 

 

نتائ  البحث العل�ي لوحدات لحصر  منمقارنة بما قامت به �ليات الطب اخرى اّت�ح و 
، أّن �لية الطب سائل النشر املتاحةو  ع��ا�خاص ��ا و " الواب"تا�عة لها و�شرها ع�� موقع البحث ال

إ�� العمل ع�� مدعوة ال�لية  وتبقى، "واب"هذا املنوال رغم توفرها ع�� موقع �سوسة لم تن�ج ع�� 
 .�اا�خاص �" الواب"إدراجها بموقع املنشورات باملجالت والنشر�ات املفهرسة أو املصّنفة و حصر جميع 

 

�ا ستس�� مستقبال إ�� مواكبة املجهودات ال�ي تبذلها ال�ليات بأ�ّ  وقد أفادت ال�لية �� ردها
اخرى �شأن حصر نتائ  البحث العل�ي لوحدات البحث التا�عة لها والعمل ع�� مز�د التعر�ف ��ا من 

ملز�د  وذلك لنشر املتاحةخالل املوقع الك��و�ي لل�لية ومن خالل �شر املقاالت بمختلف وسائل ا
 .بال�لية البحث العل�ينتائ  تثم�ن 
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 هيل وحدات اـبحث اـعلميأت -ج 

 

التعليم العا�� والبحث ة وزار قامت  ،سالف الذكر 2009لسنة  644عدد تطبيقا ألح�ام امر 
ئمة ��دف إ�� تأهيل وحدات البحث القا برنام وعع بال�حة العمومية زارة و بالتنسيق مع العل�ي 

ح�ام تنسيقها وتثمي��ا تجميع جهود البحث العل�ي وإقبل صدور امر املذ�ور أعاله، وذلك �غية 
 .إ�� نظام مخابر�ا رتقاء �ا و

 

عن وز�ري التعليم العا�� والبحث  2010در �� أكتو�ر اطار بموجب املنشور الص�� هذا ا وتّم 
بحث املختصة �� مجال ال�حة واملحدثة ب�ليات بتأهيل وحدات الاملتعلق و العل�ي وال�حة العمومية 
رزنامة وعع إجراءات التأهيل و سنان و�املؤسسات العمومية لل�حة، تحديد الطب والصيدلة وطب ا 

 .2010د�سم��  31لدى ال�لية املعنية �� أجل أقصاه  تضبط آجال إيداع ملفات طلب التأهيل

 

 14سوى تقديم  2013سبتم��  إ�� غاية ه لم يتمأنّ  ��ذا ا�خصوص أعمال الرقابة و�ّينت
رتقاء ال ابطلبات بقية ال�علقت و قائمة  بحثوحدات لب م��ا بإعادة تأهيل اطم 9�علقت مطلب تأهيل 

وزارة التعليم  ووافقت .% 35�لية أي بنسبة للا�عة وحدة بحث ت 41من جملة  ، وذلكنظام مخابرل
 3وإحداث  فقطوحدات  5ع�� تأهيل  2013فري مكتو��ا املؤرخ �� في عمنالعا�� والبحث العل�ي 

يمثل ما  أيوحدات  8جراءات تأهيلها قد بلغ عدد الوحدات ال�ي استكملت إ � فإّن ، و�التا�مخابر
 .ن إجما�� الوحدات التا�عة لل�ليةم%  20�سبة 

 

وحدات بقية جراءات الالزمة �شأن تأهيل عرورة اسراع �� اتخاذ ا يستد�� هذا التأخ�� و 
 واصلت رغمتلك الوحدات  وأّن خاصة املتوفرة لد��ا،  ح�ى يتس�ى ترشيد استخدام اعتماداتالبحث 

 .لد��ااس��الك اعتمادات املتبقية إعادة تأهيلها عدم 

 

IV - وحماية ممتل�ات اـ�لية ون اـطلبةؤ إدارة ش 

 

قبول �حة و م حام�� الشهادات الوطنية لف�ي سامي لليترس نقائص ع�� مستوى  ��جيلتّم 
إدارة أطروحات  وع�� مستوى طبية أخرى سواء �انت وطنية أو أجنبية  �لياتالوافدين من الطلبة 

 .كما �ّجلت نقائص أخرى تخّص حماية ممتل�ات ال�لية.الدكتوراه �� الطب

 

 ترسيم حام�� اـشهادة اـوطنية ـف�ي سام ـل�حة باـسنة او�� طب -أ 

 

واملتعلق  2000أكتو�ر  17املؤرخ ��  2000لسنة  2391من امر عدد  18ينّص الفصل 
بضبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط ا�حصول ع�� الشهادة الوطنية لفّ�ي سام لل�حة ع�� 
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إم�انية ال��خيص �حام�� الشهادة الوطنية لفّ�ي سام لل�حة �� ال��سيم بالسنة او�� ب�لية طب أو 
روط وطرق ال��سيم بقرار مش��ك من وز�ري التعليم العا�� ع�� أن تضبط ش طب أسنان أو صيدلة
 إالّ . ع�� اق��اح املجلس العل�ي للمؤسسة املعنية وععد مداولة مجلس ا�جامعة وال�حة العمومية بناءً 

 .ذلك القرار لم يتم إصداره أّن 

 

 2012-2011و 2011-2010خالل السنوات ا�جامعية الطب �سوسة �لية تلقت  وقد
�عض املطالب للت�جيل بالسنة او�� طب لطلبة متحصل�ن ع�� الشهادة الوطنية  2013-2012و

عدم وجود معاي�� معتمدة يتم ع�� لونتيجة  هغ�� أنّ . لدجازة التطبيقية �� علوم وتقنيات ال�حة
طلبات أخرى  ت�عض الطلبات �� ح�ن رفض توّلت قبول ال�لية  فإّن  ،أساسها دراسة تلك الطلبات

 . تقديم م��رات �افيةمماثلة دون 

 

ع�� رأي �جنة متخصصة تم  اقد تم بناءطلبات ال قبول تلك فادت إدارة ال�لية بأّن أول�ن 
اتخاذ عدم  جراء معمول به منذ التسعينات، فإّن هذا ا  ن قبل املجلس العل�ي و�أّن �عيي��ا للغرض م

تلك  خصوصمن قبل ال�لية ب القرارات املتخذةفقد القرار املش��ك املذ�ور أعاله من شأنه أن ي
 .الطلبات مشروعي��ا

 

 قبول اـطلبة اـوافدين من جامعات أخرى  -ب 

 

واملتعلق  1995د�سم��  25املؤرخ ��  1995لسنة  2601من امر عدد  14ينص الفصل 
بضبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط التحّصل ع�� الشهادة الوطنية لدكتور �� الطب كما تّم 

يمكن و�� حدود البقاع املتوّفرة ع�� أّنه  2005ماي  5املؤرخ ��  2005لسنة  1457باألمر عدد  تنقيحه
للطلبة الذين �ستجيبون لشروط النجاح �� دراسات املرحلة او�� أو دراسات السنوات املوالية 

ن وز�ر انتقال أثناء الدراسة من مؤسسة إ�� أخرى ع�� أن يضبط عدد البقاع املتوّفرة بمقرر م
 .وتمنح النقلة بمقرر من رئيس ا�جامعة املعنية. العا�� التعليم

 

من خالل فحص ملّفات الطلبة الذين تّم ��جيلهم بالسنة الثالثة من �� هذا املجال تبّ�ن و 
ه تّم قبول أنّ  2014-2013و 2013-2012و 2012-2011الدراسات الطبية خالل السنوات ا�جامعية 

دون و ات الطب اخرى إ�� �لية الطب �سوسة بناء ع�� موافقة رئيس ا�جامعة طالبا من �ّلي 19 نقلة
ومن شأن التصّرف ع�� . استصدار مقّرر من وز�ر التعليم العا�� يضبط عدد البقاع املتوّفرةيتم أن 

اقتصار ع�� موافقة رئيس ا�جامعة كما تم . قبول طلبة معّين�ن دون غ��همأن �سمح ب هذا النحو
درسوا املرحلة او�� من الدراسات الطبية ببلدان والذين طالبا من ذوي ا�جنسية التو�سية  18 لقبول 
 .أجنبية
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، ال يمنع انتقال أثناء �ور أعالهاملذ 1995لسنة  2601امر عدد  وع�� الرغم من أّن 
عوع هذا املو فإّن  الدراسة من مؤسسة جامعية إ�� أخرى ومن قبول الطلبة الدارس�ن با�خارج، 

لطلبة الراغب�ن �� التحاق عدد ا ارتفاعض سنو�ا املؤسسات ا�جامعية لبعض الضغوطات نتيجة �عرّ 
و�تعّ�ن ��ذا ا�خصوص ع�� ال�لية  .غياب املعاي�� ال�ي يتم ع�� أساسها دراسة الطلبات��  ب�ليات الطب

جراءات الالزمة ذ ا اتخا، نقلة الطلبةع�� قرارات والشفافية إعفاء مز�د من املشروعية وعغرض 
من  شروط نقلة الطلبةو الستصدار اداة القانونية ال�ي تحدد عوابط بالتنسيق مع الوزارات املعنية 

 .�لية إ�� أخرى وقبول الطلبة الدارس�ن با�خارج

 

 اـدكتورا  �� اـطب أطروحاتو�شر إعداد  -ج 

 

�علقت بإجراءات حظات ال م إ�� الوقوف ع��ع�� إعداد اطروحات فضت أعمال الرقابة أ
 .وتأط�� الطلبة ومناقشة اطروحات و�شرهاواعيع املاختيار 

 

                               من القرار املؤرخ �� 25ينص الفصل  ،ففيما يتعلق باختيار مواعيع البحث

 ��تتّم املصادقة عاملتعلق بضبط نظام الدراسات ب�لية الطب �سوسة ع�� أن  2005أكتو�ر  11
موعوع اطروحة من قبل عميد ال�لية �عد استشارة �جنة اطروحة ال�ي ستقوم بمناقشة البحث 

وخالفا لذلك، لوحظ عدم ال��ام إدارة ال�لية �عرض مواعيع اطروحات ع�� ال�جنة  .نجازهإ�عد 
ل�ي قابلية املوعوع للبحث ومدى مساهمته �� إثراء البحث العللتثبت �ش�ل مسبق من  املذ�ورة

أو�لت هذه الرقابة املسبقة ع�� املواعيع املق��حة بحيث ،وللوقاية من حاالت التكرار وانتحال العل�ي
 .مختلفة عن �جنة اطروحةب��ا يتركتم �شكيلها من قبل عميد ال�لية لسطروحات إ�� هيئة 

 

كتوراه الد�عّد �سبة تأط�� الطلبة عند قيامهم بأعمال البحث �� إطار إعداد أطروحة و 
ن �� هذا املجال من خالل �ّ وتب .مؤشرا هاما لقياس مدى إيالء العناية ال�افية لضمان جودة البحوث

خالفا للمعاي��  أّنه أطروحةدير م من طرف �ّل تأط��هم املسموح بللطلبة اق�ىى مقارنة العدد 
هذا املؤشر  ّن أى كحد أق�ى ل�ل مؤطرأطروحات  3وععت املعمول ��ا لدى �ليات الطب اخرى وال�ي 

من عدد اطروحات %  48حوا�� إ�� أطروحات ل�ل مؤطر، وذلك بالنسبة  6بلغ الطب �سوسة  �لية ��
سمح ملديري اطروحات �ال  ومن شأن هذه الوععية أن. 2012-2001 ال�ي تم إعدادها خالل الف��ة
 ودة البحوث خاصة وأّن ضمن جتال من شأ��ا أيضا أن و  .�ّل طالببتوف�� الوقت ال�ا�� لتأط�� 

 .  بعة �شأن إعداد اطروحات تؤدي بالضرورة إ�� التصر�ح بنجاح اطروحةجراءات املتّ ا 

 

فع�� الرغم من تخ�� إدارة ال�لية بداية من سنة  ،ق بمناقشة اطروحاتا فيما يتعلّ أّم 
روحة رئاسة �جنة مناقشة يتو�� مدير اط واملتمّثلة �� أن سابقاع�� اجراءات املعمول ��ا  2003
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النظر ��  ّن فإ، عز�ز جود��اإلعفاء مز�د من املصداقية ع�� أعمال البحث و� ، وذلكاطروحة
قليلة قبل  اً أّيام عن تلك املهمة �عض ا�حاالت تخّ�� مديري اطروحات �� تبينجراءات املتبعة حاليا ا 

ي أن.حة�جنة مناقشة اطرو كرسساء لو�عي��م مناقشة اطروحة  ال يضمن  ومن شأن مثل هذا التم�ىّ
 . ا�حياد والتقييم املوعو�� للعمل البح�ي

 

تحقيق تثم�ن العمل البح�ي  و ال�ي يمكن من خاللها  العوامليعت�� �شر اطروحات من و 
�شر جال ملتول  إدارة ال�لية لم أّن  إالّ  ،اطروحاتال�ي تضمن��ا استفادة من املادة العلمية 

سند أل�حا��ا مالحظة  قدعدد اطروحات من  % 22 فبالرغم من أّن  .العناية ال�افيةات اطروح
ُ
أ

عدد فإّن  وهو أع�� تقدير يمكن ا�حصول عليه" نئة ال�جنة واق��اح جائزة اطروحةف جدا مع ��مشرّ "
لتقييم غ�� متناسقة مع مالحظة ا �عت�� و�� �سبة %  10لم تتجاوز  ها فعال اطروحات ال�ي تم �شر 

مراجعة معاي�� ع�� مستقبال �ا ستعمل فادت ال�لية �� ردها بأ�ّ أوقد . املسندة من قبل �جنة اطروحة
 .والس�� إ�� �شرها بمختلف الوسائل املتاحة نتقاء القابلة للنشر م��اتصنيف اطروحات ال 

 

قاعدة  و��دف ت�و�نو�� إطار الس�� إ�� استفادة من العمل البح�ي  ،أخرى من جهة و 
تقت�ىي اجراءات املعمول ��ا بال�ّلية أن يقّدم الطالب امل��ّ�ح ملناقشة بيانات خاصة باألطروحات 

جراء ع�� الوجه امثل، هذا ا  لم يتم تفعيل هأنّ  ، إالّ إ�� مكتبة ال�لية ت�ن��خت�ن الك��وني أطروحته
نة ودون وعع قاعدة بيانات �� آم�� ظروف غ املكتبةنة بمخزّ  الك��ونية حيث بقيت هذه اقراص

إدارة ال�لّية إجراءات داخلية تضمن حماية هذه اقراص أن �عتمد  و�ستد�� هذه الوععية .�شأ��ا
 .تم وعع هذا اجراءمن أجلها ال�ي من استخدام �� غ�� اغراض 

 

 واملراجع املتوفرة باملكتبة وجردها اـكتبإعارة  -د 

 

آالف أطروحة دكتوراه،  7ألف كتاب ومرجع عل�ي و 23حوا�� تحتوي مكتبة ال�لية ع�� 
ن اطالع ع�� النظام الداخ�� ا�خاص بإعارة الكتب للطلبة وامل��بص�ن واملقيم�ن واملدرس�ن من ومّك 

الوقوف ع�� �عض املالحظات �علقت �عدم إرجاع �عض الكتب واملراجع للمكتبة وععدم إخضاع 
 .املكتبة ألعمال ا�جرد

 

أعدادا من الكتب واملراجع  املعطيات املتوّفرة لدى مص�حة املكتبة، أّنه قد تم إعارةتفيد و 
ق �عض عمليات اعارة ترجع لعدة سنوات و�علّ  رغم أّن وذلك مدرسا لم يتولوا إرجاعها  127 إ��

غ��ها، ولم تحرص  وأاستقالة  وأالتقاعد  وأا�حاق �سبب البعض م��ا بمدرس�ن غادروا ال�لية 
 . قبل مغادر��م إدارة ال�لية ع�� �سو�ة ال��اما��م تجاه املكتبة

 



924 

 

ن من إح�ام التصرف �� الكتب إجراءات تمّك أنظمة و كما لم �سع إدارة ال�لية إ�� وعع 
�ش�ل دوري ومنتظم إخضاع املكتبة لعمليات ا�جرد  ال يتّم  ،من ذلك. واملراجع املتوفرة باملكتبة

املضمنة بدفاتر ا�جرد وقوائم أطروحات الدكتوراه املتوفرة لد��ا بما  ومطابقة نتائجه مع البيانات
ول�ن أفادت مص�حة املكتبة بأّن آخر عملية . ومعا�ج��ا �� الوقت املناسب الفوارق ��ا من تحديد يمّك 

إجراء املطابقات الالزمة  �شمل لمتلك العملية إّن  الفحص بّ�ن فإّن  2009جرد للمكتبة �عود إ�� سنة 
 .والبحث �� أسبا��ا الفوارق ديد وتحمسكها �� الغرض وقواعد البيانات املتوفرة  ال�جالت ال�ي يتّم مع 

 

إدارة ال�لية لم فإّن  ر �عض قواعد البيانات حول محتو�ات املكتبة،وع�� الرغم من توفّ 
انات قاعدة البي،و�ذكر �� هذا الصدد. تحرص ع�� تطو�ر واستغالل تلك القواعد �� عمليات ا�جرد

مرجعا علميا، وال�ي تم تطو�رها بالتنسيق مع منظمة  1.122أطروحة �� الطب و 6.905ال�ي تضم 
اليو�س�و وكذلك قاعدة البيانات املحدثة �� إطار املشروع الوط�ي لت�و�ن فهرس موحد للرصيد 

مكن إدراجها رة لد��ا وال�ي يعدد املراجع املتوفّ  ه بالرغم من أّن الوثائقي ا�جام��، حيث لوحظ أنّ 
 موّ��ه، لم يتم إ�� مرجع فإنّ  7.500بحوا��  2006بقاعدة البيانات املذ�ورة قد تم تحديده �� سنة 

من إجما�� عدد  %  74مرجعا أي ما يمثل حوا��  5.520سوى تخّص تخز�ن بيانات  2013 جو�لية
 .املراجع املتوقع تخز���ا

 

 نو إدارة املخز  -هـ
 

صرف املواد وثائق عداد �إو ا�جرد دفاتر بقائص �علقت �شوب مسك حسابية املواد ن
لوحظ أن إدارة ال�لية ال تحرص دوما ع�� إدراج مقتنيا��ا من فقد.والتجه��ات املتوفرة باملخازن 

د فق.ا�جرد ال�ي يتم مسكها �� الغرضعلمية بدفاتر الراجع املكتب و الثاث و اعالمية وا تجه��ات ال
 خروجع�� غرار تار�خ املتعلقة بحركة املخزون ن العديد من البيانات ضّم تت الالدفاتر  أّن هذهن تب�ّ 

 .وا�جهة املستلمةمرجع وثيقة استالم و خروجها  وم��راتالتجه��ات واملواد 

 

جرد مع ما هو متوفر باملخزن ا�دفاتر عند مطابقة عينة من التجه��ات امل�جلة بلوحظ و 
وجهات مختلفة من داخل ال�لية وخارجها أليمها إ�� أ�خاص تّم �س ال�ي وجود العديد من التجه��ات

، مما ال �ساعد ع�� متا�عة إدراج البيانات املتعلقة ��ا بال�جالت ال�ي يتم مسكها للغرض دون أن يتم
 .إل��ا اء ا�حاجةعها حال انتفااجهزة واس��جتلك 

 

بصفة دور�ة وتوف�� يقت�ىي ا�حفاظ ع�� املمتل�ات عرورة عبطها وجردها  ،من جهة أخرى و 
دقة  ��ا من التعرف ب�ّل لم تمّك  الشأنجهودات ال�ي بذل��ا ال�لية �� هذا امل أّن  ا�حماية املادية لها، إالّ 

بأعمال �ش�ل منتظم ال�لية قيام عدم فقد لوحظ . سنادهاديد من املوجودات وتحديد إع�� حجم الع
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الدقة  م�عد 2013و 2012ت به خالل سن�ي الذي قام ا�جرد كما اّ�سم ا ا�جرد السنوي ملمتل�ا��
ودون ف أقسام وإدارات ال�لية لالتجه��ات واملعدات املتوفرة بمختحصر اقتصر ع�� إذ  ،والشمولية

 ستشفىاملات حشاد و املستشفى ا�جام�� فرحلدى جهات خارجية مثل التجه��ات املوجودة  حصر
 .ال�ليةداخل اءات ا�جام�� سهلول و�بعض الفض

 

أجهزة التلفاز املسّطحة و�ام��ات مراقبة وآالت تصو�ر و��جيل  �� هذا املجال أّن ولوحظ 
ول امطابقة ا�جدلم تقم بإدارة ال�لية  أّن كما . لم �شملها عمليات ا�جرد وغ��هاثالجات و وأجهزة فيديو 
اءات جر والبحث �� أسبا��ا واتخاذ ا  الفوارق لتحديد للممتل�ات مع ا�جرد النظري ا�جرد الفع�� 

�لية لم يتم استخدامها منذ بمخازن المجموعة من التجه��ات يضا وجود ولوحظ أ .الالزمة �� شأ��ا
 .2004و 1979�ا خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن سن�ي اقتنا�

 

من التلف وسوء لظروف املناسبة �حماي��ا اممتل�ات ال�لية من توف�� تتطلبه واعتبارا ملا 
إح�ام مسك حسابية املواد وإدارة ب الكفيلةجراءات ال�لية اتخاذ ا إدارة  ه يتع�ن ع��استخدام، فإنّ 

املتوفرة ��ذا  عالميةا إ�� طرق التصرف باستخدام املنظومات  ال�جوء من شأنو  .املواد املخزنة
 . �� تال�� النقائص املشار إل��ا �� هذا املجالع أن �ساعد ا�خصوص

 

* 

 

*                  * 

 

املالحظات �علقت  عدد منال الرقابة ع�� �لية الطب �سوسة إ�� الوقوف ع�� أفضت أعم
وذلك  ،أهمها باإلطار العام لنظام الدراسات ودعم جودة التعليم العا�� الط�ي و�شاط البحث العل�ي

 .و�التصرف اداري واملا�� لل�ليةاملتعلقة بإدارة شؤون الطلبة �عض ا�جوانب فضال عن 

 

ع�� الصعيد الدو�� وذلك  منظومة الدراسات الطبية من تطور شهدته  فع�� الرغم مما
ا�جهات املعنية  أّن  إالّ بموجب املعاي�� الدولية الصادرة عن اتحاد الدو�� للتعليم الط�ي خاصة 

 عنه عدممما قد ي��تب بالدولة لم تتخذ �افة التداب�� املطلو�ة �� اتجاه الذي رسمته املعاي�� الدولية 
��اف الدو�� �شهادة دكتور �� الطب املمنوحة من قبل �لية الطب �سوسة و�قية �ليات الطب اع

 .2023بحلول سنة  التو�سية

 

إحدى الر�ائز الداعمة للمجهودات و�مثل دعم جودة التعليم العا�� الط�ي والبحث العل�ي 
�ز إشعاع مخرجات التعليم الرامية إ�� تطو�ر الدراسات الطبية وتحس�ن جودة التعليم والت�و�ن و�عز 

�شاط وحدات البحث املتوفرة لدى و مشروع دعم جودة التعليم العا�� النظر ��  العا�� الط�ي، غ�� أّن 
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وحدات البحث �شاط عدم تحقيق املشروع للنتائ  املرتقبة باملستوى املطلوب وععف  أبرز ال�لية 
داري واملا�� بال�لية فقد ة والتصرف ا دارة شؤون الطلبإوفيما يتعلق ب. نتاجها العل�يإمحدودية و 

جراءات ال�ي حدد��ا ال��اتيب ا�جاري ��ا العمل �شأن اإل ال�لية بعدم ال��ام لوحظ �� �عض ا�حاالت 
 .املمتل�اتإدارة ��جيل الطلبة وتنظيم الدروس وال��بصات و 

 

��  راعاست املعنية بالدولة ومن �لية الطب �سوسة و�ستد�� هذه الوععية من ا�جها
بحلول سنة  ضمناتخاذ اجراءات الالزمة لدعم جودة التعليم وتطو�ره وال��وض بالبحث العل�ي بما ي

اعتبارا ملا تتطلبه ممتل�ات ال�لية من توف�� و  .لدو�� �شهادة الدكتوراه �� الطباع��اف ا 2023
مدعوة إ�� العمل ع�� مز�د إدارة ال�لية  فإّن  حماي��ا من التلف وسوء استخدامالظروف املناسبة �
ال�جوء إ�� طرق التصرف باستخدام من شأن و  ية املواد وإدارة املواد املخزنة،إح�ام مسك حساب

 .�� تال�� النقائص املشار إل��ا �� هذا املجالأن �ساعد ععالمية املتوفرة ��ذا ا�خصوص املنظومات ا 
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 رّد كلّية الطب بسوسة

 

أليفي الذي تّم إعداده على ضوء أجوبتنا على المالحظات وبعد توّصلنا بالتقرير التّ 

 :األّولية التي سبق للغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات أن أمّدتنا بها فإّننا نفيدكم بما يلي 

 

عدم تغطية مخططات التدريس لمختلف مراحل الدراسات  -
 الطبّية

 

بكلّية الطب بسوسة  لقد تّم تمكين الفريق الّرقابي من مخّطط دراسات مفّصل خاصّ 

والّذي يتّم إعداده سنوّيا عند اختتام الّسنة الجامعية أّما األهداف البيداغوجية لمختلف عناصر 

الّتكوين فهي مطابقة لما جاء في نظام الّدراسات الخاّص بالكلّية وإن لم تكن مفّصلة لما فيه 

العتبار ما جاء بالتقرير الكفاية وكما يطلبه الفريق الّرقابي وذلك دون أن نأخذ بعين ا

 .الرقابي والذي يجيب على التساؤالت المطروحة

 

 ضعف نظام التأطير والمتابعة للتربصات -

 

حسب مّدة الترّبص لم  cota d’absencesإّن إعتماد مبدأ عدد الغيابات المسموح بها 

ين المهني  يكن الهدف المنشود منه زجرّيا بحتا بل قبل ذلك هو من أجل تحقيق أهداف التكو

(formatif)   وتمكين الّطالب من إكتساب المهارات الالّزمة ولذلك فإّننا نتعامل مع هذا المبدأ

بكثير من المرونة مثل تمكين الّطالب المتغّيب بعذر مقبول من فترة تدارك تتمّثل في مداومة 

إمتحان الّترّبص  ليلّية بقسم االستعجالي أو غيرها من أشكال الّتدارك لعدم حرمانه من إجراء

وبعد موافقة . رغم تجاوز العدد المسموح به من الغيابات وذلك في حدود اإلمكانّيات المتاحة

 .رئيس القسم المعني بالّترّبص وتحت إشراف إدارة الّكلية وبكامل العدل والّشفافّية

 

خلل إجرائي في تسجيل الطلبة المتحصلين على اإلجازة في  -
 علوم الصّحة
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عايير المعتمدة في دراسة الّطلبات المتعلّقة بااللتحاق بالّدراسات الطّبية إّن الم

بالّنسبة للطلبة المتحّصلين على اإلجازة في علوم وتقنّيات الصّحة هي خاضعة لتقرير لجنة 

فرز الترّشحات يعّينها العميد للغرض ويمكن اإلّطالع على تفاصيل هذه المعايير من خالل 

 .ملّية تصنيف لملفّات المترّشحينتقاريرها إثر كّل ع

خلل إجرائي في التحاق الطلبة للدراسة بالسنة األولى مرحلة  -
 ثانية في كليات أخرى

 

حول قبول الّطلبة من كلّيات أخرى وطنّية وأجنبية لمواصلة الّدراسة بالمرحلة 
ي بضبط عدد الثاّنية من الّدراسات الطّبية وضرورة استصدار مقّرر من وزير التعليم العال

 2014-2013البقاع المتوفّرة في كّل مؤّسسة فقد تّم تدارك ذلك انطالقا من الّسنة الجامعية 

 .من قبل المصالح المعنّية بالوزارة

 

 خلل في عملّية التصّرف في تداول الكتب والمراجع بالمكتبة -
 

ب استرجاع الكتب المعارة والمحافظة على رصيد المكتبة من المراجع أمر صع
التحقيق من الّناحية اإلجرائّية وال بّد من التفكير في آلية قانونية وواضحة من أجل ذلك 
كاالقتطاع من مرّتب المخالف بالّنسبة للمدّرسين أّما بالنسبة للّطلبة فإّننا نستعمل طريقة 

 .االستظهار بشهادة إبراء ذّمة من المكتبة قبل تسليم شهادة الّتخّرج

 

 ابة الّداخلية لممتلكات الكلّيةضعف عملّية الرق -
 

ضعف أنظمة الّرقابة على ممتلكات الكلّية من تجهيزات ومعّدات علمّية وضعّية 
 .قديمة ورثتها الكلّية وهي تعمل على تداركها بالوسائل المتاحة

 

 نقص في توثيق الدروس ووضعها على محامل رقمّية -
 

ة تعترضها صعوبات فّنية إّن رقمنة الّدروس ووضعها على محامل إلكترونيّ 
 .وماّدية تحول دون إنجاز المطلوب في آجال معقولة
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 خلل في تنظيم التربصات ومتابعتها -
 

إّن مالحظة الفريق الّرقابي تبدو منطقّية ذلك ألّن عملّية تدارك الّترّبص المتغّيب 
تنتهي قبل التصريح عنه تتّم بالّنسبة لبعض الطلبة مباشرة إثر انتهاء االمتحانات الكتابّية و

بالّنتائج وبالتالي فإّن نتيجة تدارك الّترّبص يتّم إنزالها بمحضر االمتحانات قبل المداوالت 
وال يمكن للفريق الّرقابي من مراقبة ذلك إالّ بالّرجوع إلى محاضر المصادقة على ترّبصات 

 .الّتدارك

إخالالت في تنفيذ مشروع دعم جودة التعليم العالي وغياب  -
 تقييم لمدى تحقيق النتائج المنتظرة

 

فإّننا نالحظ أّن  (PAQI)حول توفّق الكلّية في تنفيذ مشروع التطوير البيداغوجي 
من  % 13القيمة المالّية للعملّيات الّتي لم تتوفّق لجنة المشروع إلى تنفيذها لم تتجاوز 

بعض عناصر المشروع الميزاّنية المقّررة للمشروع وهو أمر مقبول نظرا لصعوبة تحقيق 
حيث تستوجب الخالص المسبق للمزّود وبالعملة الّصعبة وهي عملّية معقّدة من ) 12و 9(

 .الّناحية اإلجرائّية

 

نقص في عملية تقييم أداء وحدات البحث وكيفية استهالك  -
 االعتمادات المرصودة

 

ن أن تقف على إّن الّطريقة الحالّية المعتمدة في تقييم أداء وحدات البحث ال يمك
مدى مساهمتها في تطوير البحث العلمي وهو أمر ال بّد من مراجعته وتداركه ويمكن في 

أي مبدأ الّتمويل على أساس  PAQهذا المجال االستئناس بالّطريقة المّتبعة في مشروع الـ 
 ).إلخ...وحدة أو  مخبر (المشروع من حيث الجدوى وليس على أساس الهيكل 

 

 المخزون وتحديين دفتر الجرد خلل في إدارة -
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تعتزم الكلّية في هذا المجال استخدام المنظومة اإلعالمية المناسبة والمتوفّرة 
لحماية ممتلكات الكلّية من الّتلف وسوء االستخدام وتسهيل القيام بعملّية تحيين الجرد وتحديد 

 .الفروقات والبحث في أسبابها وإعداد المحاضر الالّزمة في الغرض

 

 خالصة األعمال الرقابّية بالكلّية -
 

إّن المالحظات الواردة بخالصة التقرير قّيمة وموضوعّية وجديرة بكّل االهتمام 
وعلى ضوئها ستعمل الكلّية بجميع مكّوناتها على تالفي الّنقائص المشار إليها في العديد من 

ي وتأهيل الّدراسات المجاالت وخاّصة منها تحقيق أهداف مشروع دعم جودة التعليم العال
الطّبية بالكلّية وتدعيم البحث العلمي والمحافظة على المعّدات والممتلكات والتجهيزات 

 .واالستغالل األمثل لها
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  صّرف بجندو�ةة واـتّ �لّية اـعلوم اـقانونّية واقتصاديّ  

 

 

بمقت�ىى  )"ال�لّية"�� ما ي�� (أحدثت �لّية العلوم القانونّية واقتصادية والتصّرف بجندو�ة 
�� و  .واملتعلق بإحداث �ليات 1993جو�لية  12املؤّرخ ��  1993لسنة  75من القانون عدد  2الفصل 

وخضعت إلشراف  .مؤسسة عمومية ذات صبغة إدار�ة تتمّتع بال�خصية املعنو�ة واستقالل املا��
 هذه اخ��ة منذ إحداث )"ا�جامعة"�� ما ي�� ( جندو�ة ثم جامعةجامعة تو�س ف 3جامعة تو�س 

  .2003أوت  4 �املؤرخ � 2003لسنة  1662بمقت�ىى امر عدد 

 

خمسة أقسام  ع�� �شتمل و��. 1998-1997وانطلقت الّدروس بال�لية منذ الّسنة ا�جامعّية 
الت�و�ن أمنت ال�لية  2014-2013وخالل السنة ا�جامعية  .ة وقسم للتعليم غ�� ا�حضوريحضور�ّ 

إجازات  7إجازات أساسية و 7موزع�ن ع��  ،حوا�� ثلث طلبة ا�جامعة أي طالبا 5157ا�جام�� لفائدة 
لف ن مختّم خالل نفس السنة ا�جامعية أو . ماجست�� ميي 4ماجست�� بحث و 6تطبيقية إعافة إ�� 

 ادار�ة صا�حاملويعمل بمختلف  مدرسا باحثا متعاقدا 95مدرسا باحثا قارا و 169الدروس بال�لية 

 .أك�� من نصفهم عملةعونا  111ل�لية ل

 

 .د.أ 938و د.أ 917ع�� التوا��  2013و 2012�ي لل�لية خالل سن اعتياديةو�لغت املوارد 
واعوان دون اعتبار نفقات تأج�� املدرس�ن د .أ 720ود .أ 681 ع�� التوا�� نفقات التصرف �لغتو 

 .�جامعةا م��انيةاملحمولة ع�� 

 

للتأّكد من مدى استجاب��ا للقواعد  أوجه التصّرف بال�ليةدائرة الّنظر �� مختلف الوتوّلت 
 قتالوقوف ع�� مجموعة من النقائص �علّ تّم  ،�� هذا الّصددو. ال�ي تحكمها وملتطلبات حسن التسي��
وذلك �التسي�� والتنظيم ونظام املعلومات و  لتفتح ع�� املحيطبالت�و�ن ا�جام�� والبحث العل�ي و�ا

 .2014إ�� مو�� جوان  2009 ةسن من ةاملمتّد  بخصوص الف��ة
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 أبرز املالحظات
 

 اـّتكو�ن ا�جام�� واـبحث اـعلمي  -

 

طالبا  19من مدّرس ل�ّل تراجع مؤشر تأط�� الطلبة من قبل املدرس�ن الباحث�ن املباشر�ن 
 2013-2012طالبا �عنوان السنة ا�جامعية  24إ�� مدّرس ل�ّل  2010-2009�عنوان السنة ا�جامعية 

 .وذلك نتيجة لضعف �سق تطّور عدد املدّرس�ن مقارنة مع تطّور عدد الطلبة

 

من مجموع %  7حيث لم تتجاوز �سب��م " أ"كما تب�ن نقص هام �� عدد املدّرس�ن من صنف 
من مجموع ساعات %  21وهو ما أّدى إ�� تأم�ن حوا��  2013-2009إطار التدريس خالل الف��ة 

 .من قبل مدرس�ن من صنف املساعدينالدروس النظر�ة 

 

أسبوعا خالل السنوات ا�جامعية  11ولم تتجاوز ف��ة الّتدريس الفعلّية خالل �ّل سدا�ىي 
أسبوعا عالوة ع�� عدم  14مقابل ف��ة تدريس قانونية ال تقّل عن  2014إ��  2009املمتّدة من سنة 

إ�� حرمان عديد الطلبة من حقهم �� ذلك أّدى و  .صص ال�ي �غيبوا ع��ا�عو�ض املدرس�ن لبعض ا�ح
قدر��م ع�� استيعاب وإ�� عدم اح��ام قاعدة العمل املنجز  ��متا�عة الدروس بانتظام والتأث�� سلبا 

  .وذلك بصرف أجور دون وجه حق

 

كما لم تل��م ال�لّية بمقتضيات الّتجديد البيداغو�� املتمثلة أساسا �� �عميم تدريس 
، وهو ما من "إمد"وتطو�ر التعليم عن �عد واح��ام نظام التقييم وارتقاء �� نظام  الوحدات افقية

شأنه أن يؤدي إ�� ا�حّد من إم�انية �غي�� الطلبة ملسارهم ب�ن اجازات عالوة ع�� أنه أدى أحيانا إ�� 
التدريس  كما لم �سع ال�لية إ�� تطو�ر . تصر�ح ال�لية برسوب طلبة توفرت �� شأ��م شروط امهال

  .2005غ�� ا�حضوري للوحدات افقية رغم توفر مركز للتعّلم عن �عد منذ سنة 

 

إ�� مز�د العمل ع�� توف�� ووزارة اشراف وملعا�جة مختلف هذه الوععيات، تد�� ال�لّية 
بما �سمح بتحس�ن مؤشر " أ"إطار التدريس بالعدد ال�ا�� وع�� ال��فيع �� �سبة املدرس�ن من الصنف 

تأط�� الطلبة وعمان حسن س�� الدروس وانتظامها وإ�� ا�حرص ع�� �عميم تدريس الوحدات 
التعليمية افقية وتطو�ر التدريس غ�� ا�حضوري واستغالل مركز التعلم عن �عد والتقيد بإجراءات 

ومز�د دعم أ�شطة مخ�� البحث والعمل ع�� إحداث هيا�ل بحث " إمد"التقييم وارتقاء �� نظام 
  .خرى أ
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 اـّتفّتح ع�� املحيط  -

-  

اّت�ح غياب كّ�� ملمث�� الهيئات اقتصادية واجتماعية والثقافية باملجلس العل�ي لل�لية 
وععف �شر�ك املهنّي�ن �� �شاط التدريس، وهو ما ساهم ��  2014إ��  2008خالل الف��ة املمتّدة من 

  .�ستجيب ملتطلبات سوق الشغلعدم إحداث شهادات تطبيقّية ذات بناء مش��ك بال�لية 

 

اتفاقيات أبرم��ا مع مؤسسات جامعية  4ولم تتول ال�لية تفعيل سوى اتفاقيت�ن من مجموع 
، وهو ما حال دون تطو�ر أ�شطة البحث 2006و 2003أجنبية رغم أن تار�خ إبرامها �عود إ�� سن�ي 

 .العل�ي

 

كة مثمرة مع الهيئات اقتصادية ولذلك، تد�� ال�لّية إ�� العمل ع�� إرساء عالقات شرا
واجتماعية والثقافية با�جهة ��دف مالءمة عروض الت�و�ن �حاجيات سوق الشغل ومز�د تدعيم 

 .عالقات التعاون مع املؤسسات ا�جامعية الوطنية واجنبية

 

 اـّتسي�� واـّتنظيم ونظام املعلومات  -

 

يضبط املصا�ح ادار�ة والعالقات فيما  لم �سع ال�لّية منذ إحدا��ا إ�� وعع هي�ل تنظي�ي
بي��ا واكتفت باعتماد قرارات وزارة التعليم العا�� املتعلقة بضبط ا�خطط الوظيفية والنصوص 

كما لم يتم وعع أدلة إجراءات تحدد بصفة وثيقة املهام املو�ولة إ�� مختلف . القانونية املنظمة لها
 .عض املذكرات الداخلية لتحديد مهام �عض اعواناملراكز الوظيفية حيث اقتصرت ع�� إصدار �

 

وتفتقر ال�لية إ�� آليات لتجميع البيانات وتبادل املعلومات ب�ن مختلف املصا�ح، وهو ما لم 
 .يمّكن من توف�� مؤشرات موثوق ف��ا و�صفة منتظمة

 

املحددة  إسناد عطل سنو�ة لسعوان تتجاوز املّدة  2012إ��  2010كما تّم خالل الف��ة من 
قانونا بما قدره نصف شهر، وذلك عالوة ع�� عدم ا�حرص ع�� متا�عة غيابات وتأخ�� اعوان طبقا ملا 

 .تقتضيه النصوص ال��تيبية

 

نة من قبل املدّرس�ن من وتولت ال�لية اعتماد طر�قة لتقو�م ساعات التدريس اعافية املؤّم 
فعليا، وهو ما أّدى إ�� تحّمل م��انية ال�لية ملبالغ ال ترتكز ع�� طبيعة الّساعات املنجزة " ب"صنف 

تفوق ما هو مستوجب فعليا وإ�� صرف مبالغ لفائدة املدّرس�ن املذ�ور�ن دون وجه حق بلغ مجموعها 
  .2013-2010د خالل السنوات املالية .أ 126

 



934 

 

 

 

ملشاريع واّت�ح أيضا ععف اس��الك اعتمادات م��انية العنوان الثا�ي نتيجة لعدم تنفيذ ا
إ�� غاية %  0,57امل��مجة بال�لية حيث لم تتجاوز �سبة اس��الك اعتمادات املخّصصة ملخ�� البحث 

     ولم يتم اس��الك اعتمادات املخّصصة ملشروع دعم جودة التعليم العا�� والبالغة 2014جوان 

 .2014أفر�ل  11د رغم انقضاء الف��ة التعاقدية منذ .أ 251

 

ّية إ�� اسراع �� وعع هي�ل تنظي�ي وأدّلة إجراءات لضمان نجاعة التصرف وتد�� ال�ل
اداري وإ�� ا�حرص ع�� عبط سياسة وا�حة �� مجال النظام املعلوما�ي تمّكن من إح�ام تبادل 
املعلومات ب�ن مختلف املصا�ح بما يمّكن من تحس�ن أداء ال�لية باستخدام تطبيقات �غطي جميع 

  .ع اح��ام مقتضيات السالمة املعلوماتيةمجاالت التصرف م

 

و�تعّ�ن ع�� ال�لّية التقّيد بالقوان�ن وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل �� مجال التصّرف �� اعوان 
العمل ع�� تحصيل مواردها �� اّبان ومراجعة  ينب�� عل��اكما  .لتفادي إسناد امتيازات دون وجه حق

 ".ب"ملدرس�ن من صنف إ�� اطر�قة احتساب الساعات اعافية بالنسبة 
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I-  اـّتكو�ن ا�جام�� واـبحث اـعلمي 

 

ولتأم�ن هذه  .الت�و�ن ا�جام�� وتطو�ر البحث العل�ي ��املهمة اساسية لل�لية  تتمّثل
يتعّ�ن توفر جملة من الضمانات بما �سمح بتنمية معارف الطلبة ودعم جودة انتاج  ،ا�شطة

 .العل�ي

 

 اـّتكو�ن ا�جام�� -أ

 

مّكن النظر �� هذا املجال من الوقوف ع�� نقائص �علقت خاصة بإطار التدريس و�تأم�ن 
 .الدروس و�املجلس العل�ي و�التجديد البيداغو��

 

 إطار اـّتدري   –1

 

عمان جودة الت�و�ن ا�جام�� توف�� إطار التدريس املالئم بما �سمح بتحس�ن مؤشر يقت�ىي 
من " أ"تأط�� الطلبة من قبل املدرس�ن الباحث�ن املباشر�ن والّ��فيع �� �سبة املدرس�ن من صنف 

%  1,48ه لوحظ ععف �سبة التطور السنوي للمدرس�ن حيث لم تتجاوز أنّ  إالّ  ،مجموع إطار التدريس

إ��  ذلك أّدى وقد .2014-2009خالل الف��ة  % 6,16 بلغتمقابل �سبة تطّور سنوي لعدد الطلبة 
السنة  خاللطالبا  19 ل�ّل  ستراجع مؤشر تأط�� الطلبة من قبل املدرس�ن الباحث�ن املباشر�ن من مدرّ 

 مقابلوذلك  2013-2012السنة ا�جامعية  خاللطالبا  24مدّرس ل�ّل إ��  2010-2009ا�جامعية 
1TP0Fطالبا 17,9مؤشر وط�ي قدره مدّرس ل�ل 

(1)
P1T  1هدف مدرج عمن مشروع املؤسسةوTP1F

(2)
P1T  مدّرس ل�ّل قدره

طاقة لإ�� عدم مراعاة سلطة اشراف  هذه الوععيةعود �و . �� مو�� الف��ة التعاقديةطالبا  20
توجيه  2013-2012خالل السنة ا�جامعية تم  حيث عند عملية التوجيه ا�جام��استيعاب ال�لّية 

 %. 59بنحو  �اطاقة استيعا� بما يفوق ل�لية إ�� ا اطالب 1225

 

من  % 7حيث لم تتجاوز �سب��م " أ"كما تبّ�ن وجود نقص هام �� عدد املدرس�ن من صنف 
�ذكر أّن امر و %  14,55مقابل �سبة وطنية �� حدود  2013-2009مجموع إطار التدريس خالل الف��ة 

20081TP2Fنوفم��  21واملؤرخ ��  2008لسنة  3581عدد 

(3)
P1T  ضمان ل % 20ال يقل عن حّد أد�ى نّص ع�� قد

 23أّن عدد املدرس�ن من الصنف املذ�ور تراجع من  وتجدر اشارة إ�� .أط�� البيداغو��جودة التّ 
كما . 2013-2012مدّرسا خالل السنة ا�جامعية  19إ��  2010-2009مدّرسا خالل السنة ا�جامعية 

                                                           
(1)

 .2014حسب املشروع السنوي للقدرة ع�� اداء لوزارة التعليم العا�� املنجز �� أكتو�ر   
(2)

 .2013-2010�� إطار عقد الت�و�ن والبحث امل��م مع جامعة جندو�ة للف��ة الر�اعية  2009تولت ال�لية إعداد مشروع مؤسسة سنة   
(3)

ا�جامعات ومؤسسات التعليم العا�� والبحث واملؤسسات العمومّية للبحث العل�ي إ�� مؤسسات عمومّية ذات يتعلق بضبط شروط تحو�ل صبغة   
 .صبغة علمّية وتكنولوجّية
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ويعود . 2014-2009�� اختصاص علوم املحاسبة خالل الف��ة " أ"لوحظ عدم توفر مدرس�ن من صنف 
صنف إ�� عدم تلبية سلطة اشراف �حاجيات ال�لية �� هذا الالنقص امل�جل �� عدد املدرس�ن من 

إ�� السنة  2012-2011السنة ا�جامعية  الف��ة املمتّدة من وذلك �عنوان  % 13 ّال �� حدودهذا الشأن إ
 .2014-2013ا�جامعية 

 

من مجموع ساعات %  20,84وأّدى النقص �� الصنف املذ�ور من املدرس�ن إ�� تأم�ن 
أن يؤثر ع�� جودة  ذلك من شأنو  .2014-2010الدروس النظر�ة من قبل مساعدين خالل الف��ة 

للت�و�ن البيداغو��  بدورات 2011بداية من سنة  عدم انتفاع املدرس�ن ا�جدد �� ظّل الت�و�ن خاصة 
املتعّلق  2008نوفم��  25قرار وز�ر الّتعليم العا�� والبحث العل�ي والّتكنولوجيا املؤّرخ �� لوذلك خالفا 

 .و��بضبط مشاركة املدّرس�ن ا�جدد �� الّت�و�ن البيداغ

 

بقسم  2002تم انتدا��م �عد سنة مدّرسا قارا  51مدرسا من مجموع  18تبّ�ن أّن  كما
العلوم القانونية بال�لية يجمعون ب�ن مهنة التدريس بصفة قاّرة ومهنة املحاماة وذلك خالفا ملقتضيات 

املتعلق بضبط خصوصيات نظام  1990جو�لية  9املؤرخ ��  1990لسنة  1217�ل من امر عدد 
 2011لسنة  79عدد املدّرس�ن الذين يجمعون بصفة استننائية ب�ن مهن�ي التدريس واملحاماة واملرسوم 

يؤّثر سلبا ا�جمع ب�ن املهنت�ن أن  ومن شأن. املتعلق بتنظيم مهنة املحاماة 2011أوت  20واملؤرخ �� 
من  3و 2لعزل طبقا للفصل�ن ا ع�� حسن س�� الدروس وامتحانات وأن �عرض املدرس�ن املعني�ن إ��

 .امر املذ�ور 

 

 تأم�ن اـّدروس –2

 

ال��ام باملدة القانونية املخّصصة للغرض سنو�ا وعرورة  يقت�ىي حسن تأم�ن الدروس
واملؤرخ  2008لسنة  3123من امر عدد  5و�نص الفصل  ،�عو�ض حصص الغياب من قبل املدرس�ن

املتعلق بضبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل ع�� الشهادة  2008سبتم��  22�� 
لم  وخالفا لذلك،. أسبوعا من الدروس ع�� اقل 14ا�ىي ع�� الوطنّية لدجازة ع�� أن �شتمل السد

ويعود ذلك إ�� . 2014-2009خالل الف��ة أسبوعا  11 �عنوان �ل سدا�ىيف��ة التدريس الفعلية تتجاوز 
عدم ال��ام بمقتضيات املناش�� السنو�ة الصادرة عن الوز�ر امل�لف بالتعليم العا�� حول رزنامة 

املتعلقة بضبط تار�خ انطالق الدروس وف��ات التوّقف حيث تم ��جيل تأخ�� بما السنوات ا�جامعّية و 
 .ا�جامعية للف��ة املذ�ورةال يقّل عن أسبوع �� افتتاح السنوات 

 

خالل  ال�ي بلغتا�حصص ال�ي �غيبوا ع��ا و بعض املدرس�ن لن عدم �عو�ض كما تب�ّ 
 879ساعة و 760ع�� التوا��  2013-2012 السدا�ىي اّول والسدا�ىي الثا�ي من السنة ا�جامعّية
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 بلغت تباعاأي بنسب  2014-2013ساعة خالل السدا�ىي اّول للسنة ا�جامعّية  558�لغت ساعة و 

إ��  ذلك أّدىو . سدا�ىيمن العدد ا�جم�� للساعات املستوجب تأمي��ا ب�ل  % 2,02و % 3و % 2,5
عمن مسارات الت�و�ن  واملحددةعدد الساعات املستوجبة � انتفاعمن  عدد من الطلبةحرمان 

وساهم �� ذلك عدم حرص ال�لية ع�� إعالم ا�جامعة بجميع . ا�خاصة باالختصاصات املؤمنة بال�لية
خالل السدا�ىي اّول من من ذلك لم تتول ال�لّية . ال�ي لم يتم �عو�ضهاو  امل��رةغ�� املدرس�ن غيابات 

فعلّيا أي  امتغّيب اأستاذ 78من جملة  اأستاذ 16التصر�ح �غياب سوى  2014-2013السنة ا�جامعّية 
جور دون وجه حق وذلك خالفا ملقتضيات أل  ا�جامعة ونجم عن ذلك صرف. % 20,5بنسبة قدرها 

 .من مجّلة املحاسبة العمومّية 41الفصل 

 

 2008فيفري  25املؤّرخ ��  2008 لسنة 19من القانون عدد  9ملقتضيات الفصل  خالفاو 
واملتعّلق بالتعليم العا�� تم أحيانا برمجة �عو�ض غيابات �عض املدرس�ن �ش�ل مكثف �� مو�� �ل 

وأن �� متا�عة الدروس بانتظام  ممن حقه الطلبة �عض وهو ما من شأنه أن يؤدي إ�� حرمان ،سدا�ىي
 .املواد املعنية ع�� استيعاب قدر��مسلبا ع��  يؤّثر 

 

�عض  أن �عقدن جهة أخرى لوحظ �غيب املدرس�ن عن �جان امتحان وهو ما أّدى إ�� وم
لسنة  93اجتماعا��ا دون توفر النصاب القانو�ي املستوجب حسب منشور وز�ر التعليم العا�� عدد 

حول تنظيم امتحانات ا�جامعية ع�� غرار اجتماعات �جان  2005نوفم��  22املؤرخ ��  2005
 .�� اختصاص العلوم القانونية 2013سبتم�� لشهر تدارك الل دورة امتحان خال

 

 املجل  اـعلمي –3

 

صبغة استشار�ة �ع�ى بالنظر ��  اذ هيكال بدور حيوي باعتباره املجلس العل�ي  يضطلع
 2008من  الف��ة املمتّدةخالل  عرفإّال أّن �شاطه  ،مختلف املسائل ادار�ة والبيداغوجّية والعلمية

ه لم يتطرق إ�� إعداد من ذلك أنّ . ال�ي ا�عكست سلبا ع�� أدائه نقائصال جملة من 2014إ�� منتصف 
واملتعلق بتنظيم ا�جامعات  2008لسنة  2716من امر عدد  36مشروع املؤسسة خالفا للفصل 

لم يحرص ع�� النظر �� توفر الشروط القانونية  كما. ومؤسسات التعليم العا�� والبحث وقواعد س��ها
جمع ب�ن مهن�ي املحاماة والتدريس عالوة ع�� عدم مطالبته مثل عدم ا�وال��تيبية إلطار التدريس 

   أط�� والبحث ال�ي قاموا لمدرس�ن الباحث�ن قبل بداية �ل سنة بتقديم تقار�ر حول أ�شطة التّ ل

              املؤرخ �� 1993لسنة  1825من امر عدد  5الفا للفصل وذلك خ السابقةأثناء السنة  �ا�بتأمي

 .1993سبتم��  6
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ع��  ينّص الذي املذ�ور أعاله  2008لسنة  2716من امر عدد  39الفصل  وخالفا ألح�ام
خالل الف��ة املمتّدة من ن أّنه لم �عقد تب�ّ فقد  ،أن يجتمع املجلس العل�ي مّرة �ل شهر ع�� اقل

أنه  ال�لّيةوجاء �� رّد  .�ان يتعّ�ن عقدهاجلسة  77جلسة من أصل  58سوى  2014 إ�� منتصف 2008
 29وتجدر اشارة إ�� أنه تّمت إحالة  ".يتم عقد اجتماع املجلس العل�ي �لما دعت الضرورة لذلك"

من نفس  40يوما وذلك خالفا للفصل  69أيام و 3محضر جلسة إ�� ا�جامعة بتأخ�� تراوح ب�ن ��خة 
 إ�� رئيس ا�جامعة �� ظرف أسبوع ع�� اك��محاعر ا�جلسات من  ��خامر الذي يقت�ىي أن تحال 

 .من تار�خ ا�عقاد ا�جلسة

 

املؤرخ  2008لسنة  35دد وخالفا ملنشور وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي والتكنولوجيا ع
           املؤرخ �� 2011لسنة  29ومنشور وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي عدد  2008أفر�ل  29�� 

لم يتم إ��  ،ن نّصا ع�� وجوب �عو�ض عضو املجلس العل�ي املنتخب كعميدياللذ 2011جوان  11
تخا��م كعمداء وهو ما ساهم �� عدم �عو�ض أعضاء املجلس العل�ي الذين وقع ان، 2014� ماي مو�ّ 
 .ر العدد القانو�ي ملمث�� إطار التدريس والبحث باملجلس العل�يتوفّ 

 

 اـّتجديد اـبيداغو��  –4

 

التجديد البيداغو�� ع�� غرار �عميم تدريس  عناصر بالعديد من  ال�لّيةن عدم ال��ام تب�ّ 
�� هذا الصدد عدم لوحظ و . الوحدات افقية واح��ام نظام التقييم وارتقاء وتطو�ر التعليم عن �عد

حيث لم ُ�عّمم تدريس وحدة انقل��ية �� السداسيات ارعع او�� من �عميم تأم�ن الوحدات افقية 
اجازة التطبيقية �� تحليل املشاريع واستشارات اقتصادية واجازة �عض شهادات اجازة ع�� غرار 

     لعلوم اقتصادية خالل السنة ا�جامعيةالمية التصرف واجازة اساسية �� ااساسية �� إع

وكذلك الشأن بالنسبة لوحدة حقوق ا�سان لطلبة السنة او�� من اجازات  ،2009-2010
نشور وز�ر التعليم العا�� وذلك خالفا مل واساسية �� العلوم اقتصادية و�� علوم التصرفالتطبيقية 

حول تدريس الوحدات  2008نوفم��  29املؤرخ ��  2008لسنة  103والبحث العل�ي والتكنولوجيا عدد 
لبة �� ومن شأن ذلك أن يؤثر سلبا ع�� درجة ت�و�ن الط". إمد"التعليمية افقية �� إجازات نظام 

 .الوحدات التعليمية افقية وا�حّد من إم�انية �غي�� الطلبة ملسارهم ب�ن اجازات

 

لمنشور آنف الذكر لم يتم العمل ع�� تطو�ر التدريس غ�� ا�حضوري حيث لم يتم لخالفا و 
1TP3Fتدريس أغلب الوحدات افقية

(1)
P1T  إطار  2005عن �عد رغم توفر مركز للتعّلم عن �عد منذ سنة ��

لم يتم تدريس وحدة شهادة الكفاءة ��  ،و�� هذا الصدد .القة مع جامعة تو�س اف��اعيةالع
إ��  2011-2010�ش�ل غ�� حضوري خالل الف��ة املمتّدة من السنة ا�جامعية  اعالمية وان��نات

                                                           
 .وحقوق ا�سان ةوثقافة املؤسس) C2I(انقل��ية وشهادة الكفاءة �� اعالمية وان��نات  (1)
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 ويعود ذلك إ�� ارتفاع �سب املدرس�ن العرعي�ن من جملة مدر�ىي قسم .2014-2013السنة ا�جامعية 
ت حيث اعالمية الذين يتولون تأم�ن الدروس التطبيقية لوحدة شهادة الكفاءة �� اعالمية وان��نا

وهو ما لم �سمح �جامعة تو�س ، املذ�ورة خالل الف��ة%  96و % 65تراوحت هذه النسب ب�ن 
 .عناصره سنو�ا �غّ�� جّل نظرا إ�� اف��اعية بضمان ت�و�ن إطار تدريس قار 

 

 املمتّدةحيث تم خالل الف��ة " إمد"ولوحظ أيضا عدم ال��ام بإجراءات التقييم �� نظام 
برمجة الوحدات افقية عمن  2013-2012إ�� السنة ا�جامعية  2009-2008من السنة ا�جامعية 

رخ �� قرار وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي والتكنولوجيا املؤ لامتحانات دورة التدارك وذلك خالفا 
املتعلق بضبط دليل اجراءات املوّحد لنظام ارصدة والقواعد العامة للتقييم  2009جوان  30

دورة التدارك ال �شمل الوحدات التعليمية "وارتقاء �� الشهادة الوطنية لدجازة الذي نّص ع�� أّن 
 ". ا�خاععة �ليا للنظام املوحد القائم ع�� املراقبة املستمرة

 

ال��ام بإجراءات تقييم الوحدات ذات  2014-2013م خالل السنة ا�جامعية كما لم يت
الرصيد املوّحد حيث نّص دليل اجراءات ا�خاص بتطبيق القواعد العامة للتقييم وارتقاء �� 

 61امل�حق بمنشور وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي عدد " إمد"الشهادة الوطنية لدجازة �� نظام 
وعندما ي�ون معدل الوحدة  ،�� حالة الرسوب"ه ع�� أنّ  2012د�سم��  18املؤرخ ��  2012لسنة 

دون أن �شتمل ع�� عناصر مفردة بأرصدة فإن الطالب �عيد امتحانات  20ع��  10التعليمية أقل من 
أّنه تم تمك�ن الطلبة الراسب�ن من إعادة اجتياز العناصر ال�ي لم  إالّ  ،"الوحدة �املة بمختلف عناصرها

وأسندت لهم نفس اعداد ال�ي تحصلوا   20من  10يتم ا�حصول �� شأ��ا ع�� معدل �ساوي أو يفوق 
بالنسبة لبا�� عناصر الوحدة ال�ي تحصلوا �� شأ��ا ع��  2013-2012عل��ا خالل السنة ا�جامعية 

 . 20من  10ق معدل �ساوي أو يفو 

 

إلجراءات تقييم الوحدات افقية والوحدات ذات الرصيد  ال�لّيةومن شأن عدم اح��ام 
مؤسسات �عليم إ�� ونظرا��م املنتم�ن  ال�لّيةاملساواة وت�افؤ الفرص ب�ن طلبة  إمبدباملوّحد أن يمّس 

 .عال أخرى 

 

ت �� شأ��م شروط امهال لم تتوّل التصر�ح بارتقاء طلبة توفر  ال�لّيةأّن أيضا لوحظ و 
طلبة  8وهو ما أّدى ع�� سبيل املثال إ�� حرمان  ،من القرار آنف الذكر 26املنصوص عل��ا بالفصل 

 45رغم تحصلهم ع�� أرصدة تفوق  ارتقاءمن  2012-2011و 2011-2010 السنت�ن ا�جامعيت�نخالل 
 . 20من  10ومعّدل سنوي دون  ارصيد

 

كما تبّ�ن عدم ال��ام بنظام التقييم املزدوج لبعض املواد وهو ما من شأنه أن يحّد من 
ع�� مستوى " إمد"فاعلية نظام املراقبة املستمرة وذلك خالفا لتوجهات املذكرة اطار�ة العتماد نظام 
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 22بخصوص  لم يتم إسناد أعداد للمراقبة املستمرة ،ومن ذلك. 2006مارس  30 اجازة املؤرخة ��
مادة تخضع إ�� النظام املزدوج للتقييم تدّرس لفائدة طلبة قسم العلوم القانونية خالل السدا�ىي 

اعتماد نفس أعداد  ال�لّيةلتجاوز هذا اش�ال توّلت و . 2014-2013الثا�ي من السنة ا�جامعية 
بالنصوص  ال�لّية إل��امويعود ذلك إ�� عدم  .امتحانات الدورة الرئيسية كأعداد للمراقبة املستمّرة

القواعد العامة للتقييم وارتقاء وإ�� م��ا وخاصة " إمد"املنظمة للشهادة الوطنية لدجازة �� نظام 
ة منظوماستغالل  ةواصلوم ة،غياب التنسيق ب�ن مدير الدراسات ورسساء اقسام البيداغوجيّ 

رغم أ��ا ال خالل السنوات املذ�ورة للتصرف �� ��جيل الطلبة وامتحانات ومتا�عة الدروس " إيناس"
ا�خاصة بالتصرف " سليمة"� �� العمل بمنظومة �فضال عن التأخ" إمد"تتما�ىى مع خصوصيات نظام 

 .2013-2012�� استغاللها إّال بداية من السنة ا�جامعية  حيث لم �شرع" إمد"�� نظام 

 

أعداد ال �عكس بالضرورة الطلبة أن يؤدي إ�� إسناد  ،ف ع�� هذا النحوومن شأن التصرّ 
وهو ما ال يتما�ىى مع الهدف من اعتماد النظام املزدوج للتقييم خاصة وأّن مبدأ ، الفع�� هممردود

إ�� لدى الطالب و  يرمي إ�� ترسيخ ثقافة ا�جهدباعتباره نا أساسيا �� الت�و�ن م�وّ  عّد املراقبة املستمرة �ُ 
ع�� مستوى اجازة " إمد"مواكبة تطور معارفه ومهاراته وذلك استنادا للمذكرة اطار�ة العتماد 

 .2006مارس  30املؤرخة �� 

 

من قرار وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي والتكنولوجيا  29وخالفا ملقتضيات الفصل 
اجراءات املوّحد لنظام ارصدة والقواعد العاّمة واملتعّلق بضبط دليل  2009جوان  30املؤرخ �� 

عمن مداوالت �جنة �� أغلب احيان لم يتم التنصيص  ،للتقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنّية لدجازة
الشفافّية وأن يحول دون  إأن يخّل بمبد شأن ذلكمن و . امتحان ع�� تفاصيل عمليات اسعاف

سيتّم العمل مستقبال "أنه  ال�لّيةوجاء �� رّد . وعّية العملّية املذ�ورةإم�انّية التثبت من �حة ومشر 
 ."تفاصيل عمليات اسعاف �� محاعر املداوالت ال��ائيةع�� ع�� التنصيص 

 

 تطو�ر اـبحث اـعلمي –ب

 

يقت�ىي تطو�ر البحث العل�ي ال��فيع �� عدد طلبة املاجست�� وتنويع مسالك الت�و�ن ��ا 
أط�� ومز�د إحداث املكتبات باملراجع العلمية إعافة إ�� العمل ع�� تحس�ن ظروف التّ ومز�د إثراء 

�� هذا الشأن الوقوف ع�� نقائص �علقت بتنظيم وتأم�ن الشهادات تّم و . هيا�ل للبحث العل�ي
 .الوطنية للماجست�� و��يا�ل البحث
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 تنظيم وتأم�ن اـّشهادات اـوطنّية ـلماجست��  –1

 

طالبا  861إ��  2010-2009طالبا خالل السنة ا�جامعية  363تطور عدد طلبة املاجست�� من 
عدد الشهادات الوطنية للماجست�� خالل نفس الف��ة كما تطور  2014-2013خالل السنة ا�جامعية 

سالك ع�� ال��فيع �� عدد طلبة املاجست�� وتنويع م ال�لّيةأّن حرص  إالّ شهادات  10شهادات إ��  6من 
الت�و�ن لم يمنع من ��جيل نقائص ع�� مستوى مقاييس انتقاء الطلبة وتوفر املراجع العلمية 

 .أط��الضرور�ة وظروف التّ 

 

�غي�� مقاييس انتقاء بالشهادات  2014إ�� غاية جوان  ال�لّيةلم تتوّل  ،ددو�� هذا الّص 
 2004-2003ا خالل السنة ا�جامعّية الوطنية للماجست�� منذ تار�خ تأهيلها لتأم�ن الدراسات العلي

لم تحرص حيث . 2009-2008خالل السنة ا�جامعّية " إمد"وذلك رغم اكتمال انخراطها �� منظومة 
 1227خالفا ملقتضيات امر عدد " إمد"�سيم مع خصوصيات نظام مة معاي�� انتقاء لل�ّ ع�� مالء

الدراسة وشروط التحصيل ع�� الشهادة الوطنّية واملتعّلق بضبط اطار العام لنظام  2012لسنة 
�ع�ن اعتبار ارصدة املكتسبة ��ائيا عند تقييم  ال�لّية لم تأخذ ،من ذلك". إمد"للماجست�� �� نظام 

��حات لاللتحاق بدراسات املاجست�� واكتفت باعتماد املعدالت السنو�ة للم���ح�ن كمعيار أسا�ىي ال�ّ 
 . النتقاءالحتساب ا�حاصل ال��ائي ل

 

ع�� مستوى املاجست�� ال�ي �ش��ط تمّ�� الطالب " إمد"رة اطار�ة العتماد نظام وخالفا للمذّك 
تحصلوا ع�� حاصل دون ا�حّد اد�ى الذين طلبة �عض التّم قبول ترّ�ح  ،�سيم باملاجست��وتفّوقه لل�ّ 

مرّسما باملاجست�� امليي  30طلبة من جملة  5املضبوط �� الغرض من قبل �جنة املاجست�� ع�� غرار 
ومن شأن التصرف ع�� هذا النحو  .2011-2010خالل السنة ا�جامعية " قانون اعمال واملؤسسات"

 .أن يؤثر سلبا ع�� جودة أعمال البحث

 

من ال��ام  ال�لّيةن لم تتمّك  ،و�خصوص توّفر املراجع الضرور�ة لتطو�ر البحث العل�ي
 20.895ا�خاصة بتقييم املكتبات حيث تطور الرصيد املكت�ي من  11620باملواصفة القياسية الدولية 

20121TP4Fسنة فقط �� كتابا  24.537إ��  2009سنة �� كتابا 

(1)
P1T    كتابا للطالب الواحد  4,7أي بمعدل

عدل عدد الكتب للمستخدم املعيار الدو�� املذ�ور يقت�ىي أن ي��اوح م أّن بعلما  2012خالل سنة 
 .كتابا 20و 15الواحد ب�ن 

 

لوحظ سوء توزيع فقد ق بتأط�� مذكرات البحث ا�خاصة بطلبة املاجست�� أّما �� ما يتعلّ 
 حيانا إ��باإلعافة إ�� إسنادها أاشراف أعباء الّتأط�� من خالل إثقال �اهل �عض املدرس�ن بمهام 

رسالة  11تأط��  إسناد 2012-2011تّم خالل السنة ا�جامعّية  فقد .مدرس�ن غ�� مؤهل�ن لذلك
                                                           

(1)
 .لعدم توفر إحصائيات بخصوص السنوات الالحقة 2012تّم اعتبار سنة   
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مدّرس واحد أي بنسبة قدرها  رسالة إ�� 39من جملة ماجست�� بحث �� اختصاص نقد ومالية و�نوك 
     تّم خالل السنة ا�جامعّيةو . با�� املدّرس�ن املؤّطر�ن بخصوص % 2,8مقابل معّدل �سبة  % 28

رسالة  39جملة ة ماجست�� بحث �� اختصاص نقد ومالية و�نوك من رسال 31تأط��  2011-2012
و�رجع ذلك إ�� عدم توفر العدد  % 79,5قبل أساتذة مساعدين غ�� مرّسم�ن أي بنسبة من ماجست�� 

 . ال�ا�� من املدرس�ن املؤهل�ن لتأط�� رسائل ماجست�� البحث

 

ع�� جودة عملّية  سلبا ينعكسر الشروط الضرورّ�ة املتعّلقة بالّتأط�� أن ومن شأن عدم توفّ 
من امر عدد  3لفصل من ال�لية طبقا لأط�� إعافة إ�� إم�انية �حب التأهيل لتدريس املاجست�� التّ 

واملتعّلق بضبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط  2012أوت غّرة واملؤّرخ ��  2012لسنة  1227
 ".إمد"ل ع�� الشهادة الوطنّية للماجست�� �� نظام التحصي

 

 هيا�ل اـبحث اـعلمي –2

 

ر الهيا�ل الضرور�ة من وحدات ومخابر بحث بما توفّ  ،يقت�ىي إنجاز أ�شطة البحث العل�ي
ه لم يتم إّال أنّ  أط��،يضمن التفتح ع�� املحيط العل�ي وت�و�ن القيادات العلمية القادرة ع�� التّ 

ر ا�حجم اد�ى يتعّلق بتثم�ن ال��وات الّطبيعّية والّثقافّية رغم توفّ  وحيدإحداث سوى مخ�� بحث 
لسنة  644أخرى مثلما تّم عبطه بمقت�ىى امر عدد  هيا�ل بحثللموارد البشرّ�ة الالزمة إلحداث 

ومجمعات البحث وطرق  ووحدات البحث املتعلق بتنظيم مخابر البحث 2009مارس  2املؤرخ ��  2009
عدم استقرار إطار التدريس القار با�جهة وانخراط أغلب املدرس�ن  وترجع هذه الوععية إ��. �سي��ها

برمجت عمن  ال�لّيةعلما أّن . ��يا�ل بحث محدثة لدى مؤسسات �عليم عال أخرى  ال�لّيةالباحث�ن ب
إحداث ثالث وحدات بحث بحساب وحدة �ّل سنة  2013-2010عقد الت�و�ن والبحث للف��ة الر�اعية 

 .�� اختصاصات قانون اعمال واعالمّية وععث املؤسسات

 

محدودية أ�شطة البحث ، 2012سبتم��  20بخصوص املخ�� املذ�ور املحدث منذ تبّ�ن و 
خالل شهر  وحيدةندوة تنظيم ع��  �شاطه حيث اقتصر  2014إ�� غاية جوان �� إطاره املنجزة 
إعافة إ�� غياب برنام  يحدد مشاريع البحث  كما تبّ�ن عدم إحداث فرق بحث باملخ��. 2012د�سم�� 

 .آنف الذكر 2009لسنة  644من امر عدد  16املزمع تنفيذها وذلك خالفا ملقتضيات الفصل 

 

II-  اـّتفّتح ع�� املحيط 

 

مّكن النظر �� هذا ا�جانب من النشاط من الوقوف ع�� �عض النقائص �علقت أساسا 
 .مع املحيط ع�� املستو��ن الوط�ي والدو�� ال�لّية�عالقة 
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 عالقة اـ�لّية مع املحيط ع�� املستوى اـوط�ي –أ

 

�عت�� العالقة مع املحيط ع�� املستوى الوط�ي محورا أساسيا عمن اس��اتيجية تطو�ر 
وترتكز هذه العالقة ع�� تواجد املهني�ن �� املجالس العلمية ملؤسسات التعليم . التعليم العا�� والبحث

مساهم��م �� إسداء الت�و�ن التطبيقي ودعم الشراكة من خالل إبرام اتفاقيات مع ع�� العا�� و 
 .الهيئات اقتصادية واجتماعية والثقافية ودعم �شغيلّية ا�خّر�ج�ن

 

كّ�� ملمث�� الهيئات املذ�ورة باملجلس العل�ي خالل الف��ة  غياب ،� هذا ا�خصوص� لوحظو 
لسنة  2716من امر عدد ) جديد( 33وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  2014إ��  2008من  املمتّدة
دون إحداث أي شهادة ذلك حال  وقد .2011لسنة  683مثلما تم تنقيحه بمقت�ىى امر عدد  2008

خالفا ملنشور وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي والتكنولوجيا عدد  ال�لّيةبناء مش��ك ب تطبيقّية ذات
 ". إمد"حول إحداث املسالك وتجديدها �� إطار نظام  2009د�سم��  24املؤرخ ��  2009لسنة  96

 

حيث لوحظ تراجع عدد ساعات التدريس  ،كما تبّ�ن ععف �شر�ك املهنّي�ن �� التدريس
ساعة خالل السنة  136,5إ��  2011-2010ساعة خالل السنة ا�جامعة  216املؤمنة من قبلهم من 

 .ال�لّيةمن العدد ا�جم�� لساعات التدريس ب%  3,6 لم يتجاوز معّدلها ةأي بنسب 2013-2012ا�جامعّية 

 

ادية �االتحاد التو��ىي للصناعة والتجارة و�خصوص اتفاقيات امل��مة مع الهيئات اقتص
والصناعات التقليدية والغرفة التجار�ة والصناعية للشمال الغرعي واتحاد التو��ىي للفالحة والصيد 

فقد لوحظ عدم إنجاز ا�شطة املضمنة ��ا رغم أهمية النتائ  ال�ي �ان من املمكن تحقيقها  ،البحري 
وتحسيس املؤّسسات  املفيدةتبادل املعلومات  تمّكن من دائمة ومتينة ع�� غرار ر�ط عالقات

ترّ�صات للطلبة ودراسة  إجراء اقتصادّية بأهمية التعاون مع ا�جامعات من خالل توف�� فرص
 .متطلبات سوق الشغل وإحداث شعب جديدة وتيس�� إدماج خّر��� ال�لّية بمؤسسات ا�جهة

 

ال��ك�� ع�� اختصاصات ذات البعد التطبيقي مع توجيه  ،�قت�ىي دعم �شغيلية ا�خر�ج�نو 
1TP5Fثل�ي الطلبة إ�� الشهادات التطبيقية واملهنية

(1)
P1T  وإحداث نادي لبعث املؤسسات وخلية إدماج ميي

تّم شهادات ماجست�� بحث  3مقابل  وحيدةاكتفت بإحداث شهادة ماجست�� ميي  ال�لّيةأّن  إالّ  ،ال�لّيةب
حذف إجازة تطبيقية ��  وتّم أيضا. 2014-2013إ��  2010-2009خالل الف��ة املمتّدة من إحدا��ا 

وتب�ن �� . إحداث أي إجازة تطبيقية خالل نفس الف��ة إ�� جانب عدماختصاص إعالمية التصرف 

                                                           
(1)

املتعّلق بضبط اطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل ع�� الشهادة الوطنية لدجازة �� مختلف  2008لسنة  3123من امر عدد  11الفصل   
 .ع�� مستوى املاجست��" إمد"من املذّكرة اطار�ة العتماد نظام  3لنقطة وا "إمد"مجاالت الت�و�ن واملواد واملسالك والتخّصصات �� نظام 
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تراجع �سبة الطلبة امل�جّل�ن �� الشهادات التطبيقّية واملهنية من مجموع الطلبة من  ،نفس السياق
 . 2014-2013خالل السنة ا�جامعية %  20,96إ��  2010-2009خالل السنة ا�جامعّية %  44,36

 

��                           5منذ صدور منشور وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي والتكنولوجيا عدد و لوحظ أّنه و 
التعليم العا�� ول �عميم نوادي الطلبة لبعث املؤسسات ع�� �ل مؤسسات ح 2003جانفي  16

نوفم��  12بتار�خ   إقرار إحداث نادي �عث املؤسسات إالّ  ال�لّيةلم تتول  ،والبحث العل�ي والتكنولوجيا
بدعم خلية ادماج امليي  ال�لّيةرغم �عهد و . ه لم يتم ��جيل أي �شاط للنادي املذ�ور علما أنّ . 2012

إ��  م تتوّل ل�ا فإ�ّ  2013-2010��ة الّر�اعّية من عقد الت�و�ن والبحث للف 5الفصل  مثلما نّص عليه
وهو ما حال دون توف�� ال�لّية للتقار�ر واحصائيات الالزمة ، ترك�� هذه ا�خلية 2014مو�� جوان 

 .تا�عة خّر��� املؤّسسة من طرف مرصد ادماج امليي للطلبة بجامعة جندو�ةمل

 

 اـّدو��عالقة اـ�لّية مع املحيط ع�� املستوى   –ب

 

أكدت اس��اتيجّية  ،تعاون مع املحيط ع�� املستوى الدو��ال�� إطار إرساء وتدعيم عالقات 
تطو�ر التعليم العا�� والبحث ع�� مز�د استعانة با�خ��ات اجنبّية ودعم اتفاقيات الشراكة ب�ن 

�� هذا الصدد تراجع عدد اساتذة الباحث�ن لوحظ و . املؤسسات ا�جامعية التو�سية ونظ��ا��ا اجنبية
إ�� أستاذ تدريس ساعة  200توّلوا تأم�ن  2010-2009أساتذة خالل السنة ا�جامعّية  6الزائر�ن من 

علما . 2013-2012و 2012-2011خالل السنت�ن ا�جامعّيت�ن تدريس ساعة  40زائر واحد توّ�� تأم�ن 
 .2014-2013و 2011-2010خالل السنت�ن ا�جامعّيت�ن ه لم يقع استعانة بخ��ات أجنبية وأنّ 

 

اتفاقيات لم يتّم  4أبرمت ال�لّية  ،و�خصوص الّشراكة مع املؤسسات ا�جامعية اجنبية
وهو ما حال دون تحقيق �افة اهداف املضمنة ، بصفة جزئية ، و�ان ذلكم��ا تفعيل سوى اثنت�ن

يات والتظاهرات العلمية والتبادل املنتظم للمعلومات �ما ع�� غرار التنظيم املزدوج للملتق�ّل م�ب
 ال�لّيةو�ّررت . والوثائق البيداغوجّية باإلعافة إ�� إحداث مدرسة دكتوراه �� إطار إحدى اتفاقّيت�ن

بضعف اعتمادات املالّية املخّصصة  2011و 2009عدم تفعيل با�� اتفاقيات امل��مة خالل سن�ي 
نقص ت�و�ن إطارات التدريس �� مجال الكتابة �و�محدودية عدد مخابر التّدريس عن �عد و  لذلك

الرقمية التفاعلية للّدروس خاصة وأّن إحدى اتفاقيات املذ�ورة ��دف إ�� إحداث إجازة �� القانون 
 .ا�خاص ي�ون الت�و�ن ف��ا عن �عد

 

III-   ّنظام املعلوماتنظيم و سي�� واـتّ اـت  

 

إح�ام التصرف �� املوارد  إ�� جانب شامل��دف حسن التنظيم وترك�� نظام معلومات 
 . من اعطالع بمهامها ع�� الوجه اكمل والرفع من مستوى أدا��ا ال�لّيةالبشر�ة واملالية إ�� تمك�ن 
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 نظام املعلوماتنظيم و اـتّ  –أ

 

لبا ع�� أداء ال�ي ا�عكست س تنظيم ونظام املعلومات وجود �عض النقائصالبّ�ن النظر �� 
 .املهام املو�ولة لل�لية

 

  نظيماـتّ  –1

 

ر هي�ل تنظي�ي واعتماد أدلة إجراءات وإرساء نظام تقت�ىي نجاعة التنظيم اداري توفّ 
منذ إحدا��ا إ�� عبط تنظيمها الداخ��  ال�لّيةلم �سع  ،و�� هذا الصدد .محكم للتصرف �� ارشيف

من خالل اعتماد هي�ل تنظي�ي يضبط املصا�ح ادار�ة والعالقات فيما بي��ا واكتفت باعتماد قرارات 
لم  من ذلك .وزارة التعليم العا�� املتعلقة بضبط ا�خطط الوظيفية والنصوص القانونية املنظمة لها

 1981وثائق وارشيف خالفا للفصل الثا�ي من امر عدد إحداث هي�ل مختّص �� التصرف �� ال يتم
 إعداد أدلة إجراءاتكما لم يتم . املتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف �� ارشيف 1988لسنة 

إصدار �عض املذكرات الداخلية ب ال�لّية اكتفتمركز وظيفي وطرق إنجازها حيث  د بدقة مهام �ّل تحّد 
هام �عود بالنظر إ�� عميد بمال�اتب العام  قيام��  ت هذه الوععيةوساهم. لتحديد مهام �عض اعوان

 .ع�� غرار إمضاء �عض القرارات ادار�ة �� غياب تفو�ض قانو�ي �� الغرض ال�لّية

 

خطط تم عبطها بمقت�ىى قرار وز�ر التعليم  6خطط وظيفية من جملة  3تبّ�ن شغور  كما
ذلك إ�� غياب إطارات تتوفر ف��ا شروط إسناد ا�خطط ويعود . 2006ماي  17العا�� املؤرخ �� 

إ�� جمع �اتب أّول ملؤسسة �عليم عال و�حث للمهام املتعلقة بتسي�� املكتبة ذلك  أّدى وقد .الوظيفية
 .واملهام املتعلقة �شؤون الطلبة وامتحانات

 

 نجاعة لضمانإ�� اسراع �� إعداد واعتماد هي�ل تنظي�ي وأدّلة إجراءات  ال�لّيةوتد�� 

 .التصرف اداري 

 

نه لم يتم تطبيق نظام تصنيف الوثائق أمن ذلك التصرف �� ارشيف عدة نقائص،  ويش�و 
ونظام تصنيف الوثائق ا�خصوصية التا�عة ل�جامعة واملؤسسات الراجعة لها املش��كة ب�ن الوزارات 

منشور وز�ر التعليم و  2001د�سم��  29قرار الوز�ر اول املؤرخ ��  بموجب وقع إقرارهما نذيلالبالنظر 
حول تطبيق نظام تصنيف الوثائق  2006جو�لية  17املؤرخ ��  2006لسنة  46العا�� عدد 
اعتماد جداول مدد استبقاء الوثائق املش��كة ب�ن الوزارات واملؤسسات  كذلك لم يتمو . ا�خصوصية

ء الوثائق ا�خصوصية التا�عة للمؤسسات ا�جامعية املصادق عل��ما العمومية وجداول مدد استبقا
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عدم ت�ليف عون للتصرف  و�رجع ذلك خاصة إ��.  2004فيفري  18و  2000أكتو�ر  3ع�� التوا�� �� 
  .2014إ�� منتصف  2012�� الوثائق وارشيف إّال خالل الف��ة املمتّدة من مو�� 

 

محل �ائن باملعهد العا�� ��  دون جردهالوسيط  هاأرشيفجزء من إيداع ب وقامت ال�لية
عديد الوثائق  عياعإ�� ذلك وأّدى  .للعلوم ا�سانية بجندو�ة ال تتوفر به مقومات السالمة املستوجبة

   من السنة ا�جامعية املمتّدةع�� غرار محاعر جلسات املجلس العل�ي وأوراق امتحانات للف��ة 

رسائل ختم ال��بص والبحث ا�خاصة إتالف إعافة إ��  2008-2007إ�� السنة ا�جامعية  1998-1999
�� إجاب��ا �عدم ا�حاجة  ال�لّيةوأفادت . 2013-2012 سنة ا�جامعيةلل للسنوات السابقة بطلبة اجازة

تنص ع�� خالف  للمجالجراءات املنظمة علما أّن ا  .ةللوثائق املتلفة و�ا�عدام قيم��ا البيداغوجيّ 
 .ذلك

 

 نظام املعلومات –2

 

يمّكن نظام املعلومات من ا�حصول ع�� البيانات واحصائيات الضرور�ة ومتا�ع��ا ��دف 
لم تتمكن من إرساء  ال�لّية أّن  إالّ  ضمان حسن اعطالع املؤسسة بمهامها،اتخاذ القرارات املناسبة ل

تّم الوقوف ع�� نقائص �علقت بإعداد املؤشرات و�التطبيقات املعتمدة  �� الغرض حيث شاملنظام 
 .و�السالمة املعلوماتية

 

تفتقر إ�� آليات لتجميع البيانات وتبادل املعلومات ب�ن  ال�لّيةأّن  ،�� هذا الصددلوحظ و 
دون  ذلك حالو . وهو ما لم يمكن من توف�� مؤشرات موثوق ف��ا و�صفة منتظمة ،مختلف املصا�ح

 2008أوت  4املؤرخ ��  2008لسنة  2716من امر عدد  30إعداد التقار�ر املنصوص عل��ا بالفصل 
معّدل املدة  ع�� غرار من ذلك تب�ن وجود نقص �� متا�عة مؤشرات تقييم املردود الداخ�� . آنف الذكر

كما تم ��جيل . ةاة من قبل الطالب ل�حصول ع�� اجازة و�سبة انقطاع الطلبة عن الدراساملقضّ 
تضارب ب�ن املؤشرات املضمنة بمشروع املؤسسة واملؤشرات املستخرجة من مختلف التطبيقات 

مشروع  حسبطالبا  28ل�ل  نحو مدرسا واحدا بلغ مؤشر تأط�� الطلبة فقد. ال�لّيةاعالمية املستغلة ب
التصرف �� تطبيقة إيناس و  منظومة ملخرجاتاستنادا طالبا  23مدرسا واحدا ل�ل املؤسسة مقابل 

 نالتمّك ويعود ذلك إ�� عدم . 2009-2008غيابات اساتذة وحصص التدارك �عنوان السنة ا�جامعية 
ر نظام ومن شأن عدم توفّ . �ن بصفة دقيقةمن عبط اعداد الفعلية للطلبة واملدرس�ن القارّ 

لسنة  19بالقانون عدد  عل��ا املنصوصأن يؤثر سلبا ع�� عملية التقييم الداخ�� ناجع  معلومات
واملتعلق بالتعليم العا�� كشرط من شروط العالقة التعاقدية ب�ن  2008فيفري  25املؤرخ ��  2008
 . وا�جامعة ال�لّية
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تضّمن ي�ا �املعلومات واتصال ا�خاص  نظامإعداد خّطة ل��ك��  ال�لّيةكما لم تتوّل 
��خيصا عاما ملجمل املشاريع املزمع إنجازها والف��ة املعنية ��ا و�لف��ا اجمالّية التقدير�ة وذلك 

حول تخطيط املشاريع املتصلة   2003أكتو�ر  11املؤّرخ ��  27نشور الوز�ر اول عدد ملخالفا 
املتعّلق بتطو�ر  2011ماي  20ار�خ بت 10نشور الوز�ر اّول عدد ملباإلعالمية و�رمج��ا ومتا�عة إنجازها و 

وأّدى ذلك إ�� عدم �غطية �عض املجاالت بتطبيقات إعالمية ع�� غرار . نظم املعلومات واتصال
التصرف �� شؤون املكتبة والتصرف �� مكتب الضبط والتصرف �� ارشيف والتصرف �� املخزون 

بداية  جزئيا�� استغاللها إّال  شرعلم � يثح" سليمة"�ن �� اعتماد برمجية سنت بحوا��تأخ�� ال وكذلك
 2011-2010بداية من العودة ا�جامعية مقارنة باآلجال املحددة  2013-2012من السنة ا�جامعّية 

ترك�� التجه��ات علما أنه تم . 2010لسنة  36منشور وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي عدد حسب 
 .2009سبتم��  10املعلوماتية الضرورّ�ة منذ 

 

 2004لسنة  1250عدد من امر  5وخالفا للفصل  ،أّما بخصوص السالمة املعلوماتية
تعلق بضبط النظم املعلوماتية وشب�ات الهيا�ل ا�خاععة إ�� تدقيق املو  2004ماي  25املؤرخ �� 

إخضاع  معدفقد تبّ�ن  ،إجباري دوري للسالمة املعلوماتية واملعاي�� املتعلقة بطبيعة التدقيق ودور�ته
منذ إحداث ال�لّية إ�� تدقيق إجباري وسنوي للّسالمة املعلوماتّية  الداخليةشبكة الالنظام املعلوما�ي و 

املخاطر من  ا�حمايةرغم أهّمية هذا ا�جانب �� وذلك  2010سبتم��  28بتار�خ  وحيدة�� مناسبة  إالّ 
مضاّدة  ومجّهزة ب��مجيات حّرة وأّن جّل ا�حواسيب متصلة �شبكة ان��نات خاّصةاملحتملة 

عمال بمقتضيات  �� مجال ا�حمايةومن شأن عدم اسراع �� اقتناء برمجيات أصلية . للف��وسات
حول تأم�ن سالمة  2009لسنة  36منشور وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي والتكنولوجيا عدد 

وقد  .عطيات املضمنة بمختلف ا�حواسيبأن يؤّدي إ�� إتالف البيانات واملالشبكة الوطنية ا�جامعية 
 .وملّدة سنة واحدة 2012نوفم��  24ترك�� برمجية أصلية مضاّدة للف��وسات بداية من  ال�لّية توّلت

 

ب��ك�� ا�جدار الناري  املتعّلقةع�� العمل بتوصيات مكتب التدقيق  ال�لّيةولم تحرص 
دورات ت�و�نية �� الغرض و�توثيق قواعد حفظ البيانات سؤول عن السالمة املعلوماتّية بو�تمتيع امل

واملعطيات املضمنة بمختلف ا�حواسيب و�إعداد تقار�ر دورّ�ة بخصوص اخ��اقات املحتملة ع�� 
التغي��  �� مجالقواعد موّثقة ومضبوطة  لم تحرص ال�لية ع�� وععكما . مستوى الشبكة املعلوماتّية

ببعض املنظومات والتطبيقات املستغلة بال�لّية ع�� غرار تطبيقة  الدوري ل�لمات العبور املتعلقة
" إيناس"التصرف �� غيابات اساتذة وحصص التدارك وتطبيقة انتقاء طلبة املاجست�� ومنظومة 

أ�خاصا غ�� مرّخص لهم ن أن يمّك  ومن شأن ذلك .للتصّرف �� شؤون الطلبة والت�جيل وامتحانات
 أن ال يحول دون ت املضمنة بالتطبيقات املذ�ورة و�غي�� �عض البيانات و من اّطالع ع�� املعطيا

 .املحتملةارت�اب �عض التجاوزات 
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 ف اداري صرّ اـتّ  –ب 

 

عوان و�ا�خدمات التصرف �� ا جال من الوقوف ع�� نقائص �علقت بمّكن النظر �� هذا امل
 .لطلبة و�حماية املمتل�ات والتصرف ف��اا املقّدمة إ��

 

 صّرف �� اعواناـتّ  –1

 

            الف��ةعوا��ا خالل أل  ال�لّية أسندت �شو�ه �عض النقائص حيث ف �� اعوانالتصرّ أّن  تبّ�ن

وذلك خالفا شهر قانونا بما قدره نصف تتجاوز املدة املحددة سنو�ة  اس��احةعطل  2010-2012
بضبط النظام اسا�ىي العام ألعوان الدولة  املتعلق 1983لسنة  112من القانون عدد  37لفصل ل

واصلت التصرف ع�� و . وا�جماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ادار�ة
ب�ن  اتفاقاستنادا إ�� محضر وذلك  2014مو�� جوان و  2013 املمتدة ب�ن سنةنفس النحو خالل الف��ة 

العامة ملوظفي وأعوان املخابر بالتعليم العا�� والبحث العل�ي  الوزارة امل�لفة بالتعليم العا�� والنقابة
مع املبادئ العامة للقانون حيث �عت��  التصّرف ع�� هذا النحو  �تعارضو . 2013أفر�ل  23مؤرخ �� 

مخالفا آنف الذكر  1983لسنة  112تنقيح القانون عدد  قبلاملذ�ور  اتفاقما جاء بمحضر  تطبيق
 .الش�لياتتوازي الصيغ و  إملبد

 

للتوقيت اداري من حيث عدد ساعات  عوانا  اح��امن عدم تب�ّ  ،وع�� صعيد آخر
ساعة �� اسبوع  40العملة امل�لف�ن بمهام إدار�ة من العمل ملّدة  ال�لّيةمّكنت  فقد. وحصص العمل

 1998لسنة  2509من امر عدد  5خالفا للفصل وذلك ساعة  48مقابل مدة عمل قانونية قدرها 
املتعلق بضبط النظام اسا�ىي ا�خاص �سلك عملة الدولة وا�جماعات  1998د�سم��  18املؤرخ �� 

 اعون 111عونا من مجموع  34 ال�لية كما مّكنت .املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ادار�ة
وذلك  املستوجبةمن العمل بنظام ا�حصة املس��سلة �� غياب ال��اخيص القانونية  2014خالل سنة 

حول  2005سبتم��  12  املؤرخ ��  2005لسنة  66خالفا ملقتضيات منشور وز�ر التعليم العا�� عدد 
 .تطبيق التوقيت اداري 

 

نشور الوز�ر ملخالفا  اعوان وذلك وتأخ��  غياباتمتا�عة  حرص ع��ا�عدم أيضا لوحظ و 
، لم تتول من ذلك. امليي وعدد منحة انتاجحول كيفية إسناد العدد  1994لسنة  58اول عدد 

�عض إسناد  حيث تمعند تقييم مردود اعوان أخذ حاالت التأخ�� امل�جلة �ع�ن اعتبار  ال�لية
 الفع�� اداءال �عكس بصورة  2014و 2013و 2012بالنسبة للسنوات  خاصة بمنح انتاجا�عداد ا 

و��  .لغياباتية لة الفعل�عكس الوععيّ ال جامعة بطاقات متا�عة شهر�ة ا�إ��  ال�لّية وأحالت. لسعوان
 5يوما بخصوص عينة قدرها  193ن البطاقات املذ�ورة لغيابات ناهزت ن عدم تضّم دد تب�ّ هذا الصّ 
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من مجلة  41ويعت�� التصرف ع�� هذا النحو مخالفا ملقتضيات الفصل  .الف��ة�عنوان نفس أشهر 
الفصل خطأ تصّرف ع�� مع�ى أن �شّ�ل  هومن شأن املتعلق بقاعدة العمل املنجز املحاسبة العمومية

املتعلق بتحديد أخطاء التصّرف  1985جو�لية  20املؤرخ ��  1985لسنة  74من القانون عدد  اّول 
ال�ي ترتكب إزاء الدولة واملؤّسسات العمومية ادار�ة وا�جماعات العمومية املحلية واملشاريع العمومية 

 .وعبط العقو�ات املنطبقة عل��ا و�إحداث دائرة الزجر املا��

 

 ـطلبةا املقّدمة إ��ا�خدمات  –2

 

آجال طلبة وتحس�ن جود��ا ا�حرص ع�� اح��ام إ�� ال املقّدمة�ستد�� تطو�ر ا�خدمات 
�تسليم م�حق و ه تم الوقوف ع�� نقائص �علقت بتأجيل ��جيل الطلبة أنّ  إالّ  �ا،�وإجراءات إسدا

  .الوطنية لدجازة شهادةلل

 

مطالب  املوافقة ع�� 2014-2009الف��ة ال�اتب العام خالل  تو�� لوحظ ،هذا الصدد ��و
خالفا ملنشور وز�ر التعليم العا�� عوعا عن العميد �عض الطلبة ألسباب �حية ��جيل تأجيل 

حول تأجيل الت�جيل  2002أكتو�ر  3املؤرخ ��  2002لسنة  56والبحث العل�ي والتكنولوجيا عدد 
بخصوص ا من قبل مديري اقسام ودون إبداء الرأي ف��و�� غياب �جنة خاصة  ألسباب �حية

           املؤرخ �� 1991لسنة  55خالفا ملنشور وز�ر ال��بية والعلوم عدد  مطالب التأجيل ألسباب �خصية

��جيل لب تأجيل مط 42تّمت املوافقة ع��  كما. حول احتفاظ وإلغاء الت�جيل 1991د�سم��  2
وساهم ذلك �� عدم . املحدد �شهر من تار�خ انطالق الدروس اجل�عد  األسباب �خصية تم إيداعه

ة ن من عبط قائمة �� الغرض وإحال��ا إ�� ديوان ا�خدمات ا�جامعية وإدارة الشؤون الطالبيّ التمّك 
الطلبة املعني�ن بمنح وقروض جامعية دون  انتفاعمن شأنه أن يؤدي إ��  وهو ما بوزارة التعليم العا��

  .حق وجه

 

مطالب لتأجيل  8املوافقة ع��  ال�لّيةتولت ، 2002لسنة  56ملقتضيات املنشور عدد وخالفا 
إم�انية وهو ما أّدى إ�� تجنيب الطلبة املعني�ن  �حية �عد انطالق ف��ة امتحانات،الت�جيل ألسباب 

  .املوافقة املذ�ورةع��  ا�حصول الرسوب خاصة وأ��م �غيبوا عن امتحانات قبل 

 

من امر  39خالفا للفصل  للطلبة املجاز�ن للشهادة �سليم م�حق لم تتوّل  ال�لّيةولوحظ أّن 
املتعلق بضبط اطار العام لنظام الدراسة  2008سبتم��  22املؤرخ ��  2008لسنة  3123عدد 

وشروط التحصيل ع�� الشهادة الوطنية لدجازة �� مختلف مجاالت الت�و�ن واملواد واملسالك 
إ�� توف�� املذ�ور صل لفلعلما وأّن م�حق الشهادة ��دف استنادا  ".إمد"والتخصصات �� نظام 

 .�عليمه العا�� خاللمعلومات وصفية للمعارف واملهارات ال�ي اكتس��ا الطالب 
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 ف ف��اصرّ حماية املمتل�ات واـتّ  –3

 

يتطلب حسن التصرف �� املمتل�ات عرورة توف�� ا�حماية الالزمة لها عالوة ع�� ال��ام 
لم تحرص ع�� توف��  ال�لّية أّن  غ��  .والسيارات ادار�ةاستغالل املساكن �� مجال باإلجراءات القانونية 

ا�حماية املادية ملمتل�ا��ا خالفا ملقتضيات منشور وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي والتكنولوجيا 
حول مز�د حماية مؤسسات التعليم العا�� والبحث  2008أفر�ل  15  بتار�خ 2008لسنة  23عدد 

عون حراسة مقابل حاجيات فعلية ال  12سوى  توّفر ال�ليةلم  ،من ذلك .ا�جامعيةالعل�ي وا�خدمات 
عدم التنصيص عمن عقود مناولة و ترك�� أجهزة للمراقبة عن �عد عونا عالوة ع�� عدم  18تقل عن 

ا�حراسة ع�� الضمانات الالزمة لتحميل الشر�ات ا�خاصة با�حراسة مسؤولية �عو�ض اعرار 
هذه  توساهم. ث سرقة املمتل�ات عند ثبوت �ل تقص�� أو إخالل من قبل أعوا��االناجمة عن حواد

عمليات سرقة منذ سنة  6ال يقل عن  إ�� ما ال�لّية �� �عّدد عمليات السرقة حيث �عرعت الوععية
 خالل ف��ة مناولة سرقات تّم ارت�ا��ا 3 م��ا اس��دفت أساسا التجه��ات واملعدات اعالمية 2008

 . خدمات ا�حراسة

 

بالقيام بمراجعة دور�ة لتجه��ات استشعار ا�حر�ق ووسائل ومعدات  ال�لّيةكما لم تل��م 
مختلف الشب�ات الفنية املركزة  إخضاعد من حسن اشتغالها عالوة ع�� عدم النجدة واطفاء للتأّك 

حماية املدنية خالل الف��ة بالبناية إ�� الصيانة الدور�ة وذلك خالفا للتوصيات الصادرة عن مصا�ح ا�
لم تل��م كذلك بمقتضيات مجلة السالمة والوقاية من أخطار ا�حر�ق  ال�لّيةعلما وأّن . 2010-2013

وانفجار والفزع بالبنايات حيث لم تتول ترك�� فر�ق للسالمة والوقاية ومسك دف�� سالمة خاص ب�ل 
 .بناية

 

ت اسناد املنصوص عل��ا بدليل املساكن ادار�ة عدم اح��ام إجراءا إسنادبخصوص تبّ�ن و 
ا�خاص بإشغال املساكن ادار�ة حيث لم يتم إعداد وزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة إجراءات 

ال��ام يتم تقديم اغل�ن لها بمطالبة الّش عالوة ع�� عدم قرارات إسناد ومحاعر معاينة �� الغرض 
قرار بالتمتع بمسكن إداري وال��ام بمغادرته عند اشعار من قبل ادارة و�سليمه �� بمقتضاه ا

 . نفس ا�حالة ال�ي تم �سلمه عل��ا

 

                    املؤرخ �� 1988لسنة  23وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي عدد نشور ملوخالفا 

 الف��ة املمتّدةتمك�ن رئيس ا�جامعة خالل  ال�لّيةتولت  ،حول إشغال املساكن الوظيفية 1988جوان  9
من جانفي  الف��ة املمتّدةو�اتب أول ملؤسسة �عليم عال خالل  2011إ�� غاية جو�لية  2004سنة من 

اقتناء أثاث لفائدة  كما توّلت ال�لية. من استغالل مسكن�ن إدار��ن دون وجه حق 2011إ�� أوت  2009
املتعلق بضبط  1972لسنة  199من امر عدد  3خالفا للفصل د .أ 12,115ة بمبلغ ساكن إدار�ّ م 3
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ومن شأن التصّرف ع�� هذا النحو أن �شّ�ل خطأ تصّرف  .إس�ان املوظف�ن املدني�ن التا�ع�ن للدولة
 .1985جو�لية  20املؤرخ ��  1985لسنة  74ع�� مع�ى الفصل اول من القانون عدد 

 

استغالل السيارات ادار�ة حيث تب�ن عدم اح��ام  مجال ��خالالت كما تم ��جيل �عض ا 
املتعلق باستعمال  1988فيفري  11املؤرخ ��  1988لسنة  189األمر عدد باجراءات املنصوص عل��ا 

ما تم تنقيحه لعمومية ذات الصبغة ادار�ة مثلسيارات الدولة وا�جماعات املحلية واملؤسسات ا
حول مز�د إح�ام التصرف �� السيارات  2005جانفي  19بتار�خ  6ومنشور الوز�ر اول عدد وإتمامه 

دون مسك دفاتر الوسيلة  السّيارات ادار�ة لاستغاليتم  هن أنّ تب�ّ  فقد. ادار�ة ونفقات املحروقات
�انية لوقود وإموهو ما من شأنه أن يؤدي إ�� عدم ترشيد اس��الك ا ،واستعمال أذون املأمور�ة

 اتالسيار إحدى ع�� غرار ما تم الوقوف عليه بخصوص  ألغراض �خصية استغالل هذه السّيارات
 .دون أذون مأمور�ةكم ألف  22 ع��قطعت مسافة تز�د ال�ي ادار�ة 

 

القيام �عملية ا�جرد السنوي ملمتل�ا��ا ومسك  2000لم تتول منذ سنة  ال�لّية ولوحظ أّن 
الدولة وزارة أمالك �قي�ي للمنقوالت الصادر عن ليل ال�ّ املمتل�ات حسب الّد  لتصنيف هذهقوائم 

مسك بطاقات  2014إ�� غاية مو�� جوان  ال�لية أيضا م تتول ول .1998والشؤون العقار�ة �� ماي 
��ا �� عدم تمّك  ت هذه الوععيةوساهم. محل بامل�اتب ادار�ة وم�اتب اساتذة وفضاءات التدريس

1TP6Fإسنادها إ�� �عض اعوان ة تّم حواسيب وآلة طباعة ل��ر�ّ  3من اس��جاع  املثالع�� سبيل 

(1)
P1T. 

 

نشور رئيس ملو  2005أفر�ل  19بتار�خ  2005لسنة  19نشور الوز�ر اول عدد ملن خالفا وتب�ّ 
حول التجه��ات اعالمية املزمع التفو�ت ف��ا من قبل  2013فيفري  غرةبتار�خ  4ا�ح�ومة عدد 

 145وحدة حاسوب مركز�ة و 133التفو�ت ��  2014أّنه لم يتم إ�� غاية شهر جوان ل العمومية الهيا�
د�سم��  31عبط قائمة �� شأ��ا منذ  رغممسطحات كهر�ائية  6آلة طباعة و 15شاشة حاسوب و

وأدى خزن هذه . سنوات 5عن استعمال جزء م��ا منذ ما يز�د عن  التوقفتم قد ه أنّ و علما . 2012
لغرض املخصص ن من استغالله لإ�� عدم التمّك  التجه��ات �� الفضاء املخصص لس�شطة الثقافية

 .له

 

التنسيق مع ا�جامعة عدم متا�عة استغالل ا�حواسيب و  مجال ��ت النقائص امل�جلة وأدّ 
 . ن من حسن استغاللها واستفادة م��االتجه��ات إ�� عدم التمّك ضبط ا�حاجيات عند اقتناء ل

 

                                                           
(1)

ن من قبل مدير الدراسات السابق وكذلك حاسوب وآلة طباعة مستغّال . 2005-2002حاسوب محمول مستلم من قبل العميد الذي باشر خالل الف��ة   
 .وحاسوب مستغل من قبل مدرس�ن



952 

 

 

 

حاسو�ا مخصصا من قبل  44أّن ال�لية لم �شرع �� استغالل دد �� هذا الصّ لوحظ و 
من تار�خ سنوات  3سنت�ن وجامعة تو�س اف��اعية لفائدة مراكز التعلم عن �عد إّال �عد ما يز�د عن 

 .حواسيب م��ا ألغراض إدار�ة 3ه تّم تخصيص أنّ و علما . وذلك ع�� إثر تدخل الدائرة ا�حصول عل��ا

 

التنسيق مع ا�جامعة بخصوص عبط ا�حاجيات املتعلقة �عملية اقتناء  عدمى كما أدّ 
ن من استغالل ا�جهاز املذ�ور د إ�� عدم التمّك .أ 18,5بمبلغ قدره  2009خالل سنة  مسطح كهر�ائي

 . ال�لّيةخاصياته الفنية مع خاصيات الشبكة الكهر�ائية املركزة ب�سبب عدم تطابق 

 

ف �� املكتبة أّنه لم يتم تطو�ر الرصيد املكت�ي واملحافظة عليه بخصوص التصرّ لوحظ و 
رغم عيق مساحة املكتبة تّم و ه �� هذا الصدد أنّ تبّ�ن و . عالوة ع�� عدم تخصيص فضاء مالئم له

تخصيص خمس هذه املساحة �حفظ منشورات امم املتحدة  2010-2009 بداية من السنة ا�جامعية
ع�� إلزام  ال�لّيةكما تب�ن عدم حرص . ال�لّيةهذه املراجع مع اختصاصات املؤمنة ب تطابقرغم عدم 

املستفيدين من خدمات املكتبة من أساتذة وطلبة باح��ام آجال استعارة الكتب واملراجع املحددة 
تار�خ آخر عملية جرد ( 2012ن إ�� غاية سنة �� عدم التمّك ذلك ساهم  وقدمكتبة، للبالنظام الداخ�� 

 .مذكرة بحث لنيل شهادة املاجست�� 16كتابا و 506من اس��جاع  )للمكتبة

 

 ف املا�� صرّ اـتّ  –ج

 

آنف الذكر أن تتم ترجمة  2008لسنة  19س بالقانون عدد ي التعاقدي املكرّ م�ىّ التّ  يتطّلب
دات تقدير�ة عمن إطار عتماإ�� انشطة وأم  افي صيغة براملضمنة بمشروع املؤسسة اهداف 

تولت إعداد إطار املصار�ف ع�� املدى املتوسط للف��ة  ال�لّية أّن  إالّ  ،املصار�ف ع�� املدى املتوسط
 دون أخذ اهداف املضمنة بمشروع املؤسسة امل�حق �عقد الت�و�ن والبحث 2013-2010التعاقدية 

أّن التقديرات املتعلقة بتعبئة املوارد املتأتية من إسداء خدمات �� هذا الشأن ن تب�ّ  وقد. ع�ن اعتبار�
املضمنة بمشروع  ال�لّية ال��اماتلفائدة الغ�� �� مستوى إطار املصار�ف آنف الذكر لم �عكس 

 2011سنوات املالية �عنوان ال تقديرات موارد �� هذا الغرضاملشروع املذ�ور ن تضّم  فقد .املؤسسة
��ذا العنوان عمن إطار  موارده لم يتم برمجة تحصيل أنّ  إالّ ، د سنو�ا.أ 50بما قدره  2013و 2012و

كما لوحظ تباين ب�ن التقديرات املضمنة بإطار املصار�ف ع�� املدى املتوسط للف��ة . املصار�ف املذ�ور 
 ال�لّيةرت من ذلك قّد . امل��انيات السنو�ة لنفس الف��ةمة بقرارات واملوارد املرّس  2013-2010التعاقدية 

حاج��ا من اعتمادات بخصوص قسم التدخل العمومي �� مستوى إطار املصار�ف ع�� املدى 
ع�� التوا�� ه لم يتم أنّ  إالّ  ،2013إ��  2010د �عنوان �ل سنة للف��ة من .أ 400املتوسط بما قدره 

 . د �عنوان م��انيات السنوات املذ�ورة.أ 55د و.أ 73د و.أ 41د و.أ 36ترسيم سوى 
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لم تتول تحي�ن إطار املصار�ف ع�� املدى املتوسط خالل الف��ة  ال�لّية ن أّن كما تب�ّ 
إ��  ال�لّيةوتد��  .من عقد الت�و�ن والبحث 6وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  2013-2010 التعاقدية

لمقابلة لها من المالية ارد المووامن جهة اف املرسومة دهألابين عرورة التثبت من مدى التناسب 
 . تحي�ن إطار املصار�ف املذ�ور بصفة دور�ةإ�� أخرى و جهة 

 

ا�جداول  بإعداد ال�لّيةإعداد امل��انية حيث اكتفت  مجال ��نقائص ال ت �عضولوحظ
دون و  ال�لّيةاملحالة �� الغرض من قبل ا�جامعة دون تقدير مختلف متطلبات الس�� امثل ملصا�ح 

عالوة ع�� عدم �شر�ك مص�حة مراقبة املصار�ف العمومية �� �جان  دقيقةبصفة  �احاجيا�عبط 
1TP7Fر�ف العموميةاملنظمة ملراقبة املصامر وامن ا  17لفصل لاشغال التحض��ية للم��انية خالفا 

(1)
P1T.  لم و

خالفا  2013-2009لف��ة طيلة ا��انية خالل اجتماعات املجلس العل�ي املالتداول �� مشاريع أيضا  يتّم 
دورها �� هذا  أّن  ال�لّيةوأفادت . آنف الذكر 2008لسنة  2716من امر عدد  30ملقتضيات الفصل 

وأّدت . يقتصر ع�� توزيع اعتمادات املرصودة من قبل ا�جامعة ع�� مختلف فصول امل��انية ،املجال
هذه النقائص �� إعداد امل��انية إ�� ععف �سب اس��الك اعتمادات املرصودة بم��انية العنوان اول 

 .2013سنة ��  % 23و 2011سنة ��  % 31��جيل فواعل هامة تراوحت �س��ا ب�ن إ�� و 

 

                         بتار�خ 2010لسنة  6نشور وز�ر التعليم العا�� والبحث العل�ي عدد ملوخالفا 

بالفقرات ا�خاصة بالتنشيط الثقا�� والر�ا�ىي ال تقّل رصد اعتمادات  ينّص ع�� ذيال 2010جانفي  28
عدد  يفوق ال�ي بم��انية تصرف املؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة التعليم العا�� د سنو�ا .أ 30 عن

لم  كما 2011و 2010 تصرف سن�يخالل للغرض لم ترصد ال�لية اعتمادات  آالف طالب، 4طلب��ا 
ذلك بضعف  ال�لّيةرت و�رّ  .2014-2012الف��ة د خالل .أ 7 لغرضلاملرصودة  عتماداتتتجاوز ا 

 .املرصودة لقسم التدخل العمومي من قبل سلطة اشراف اعتمادات

 

حرص ع�� استخالص معينات كراء املشارب ا�ن عدم تب�ّ  ،و�خصوص تحصيل املوارد
 441بلغت �� �عض ا�حاالت  استخالصحيث تم ��جيل حاالت تأخ�� ��  �� إبا��اومحالت الن�خ 

يوما بخصوص  193مشرب اساتذة ويوما بخصوص كراء  338يوما بخصوص كراء مشرب الطلبة و
 الزمةاجراءات ال اذدون اتخ ال�لّيةغ�ن تجاه وأّدى ذلك إ�� تراكم ديون املتسوّ  .كراء محل ��خ الوثائق

ستخلصة واملتعلقة بتسويغ بلغت الديون غ�� امل ونتيجة لذلك، .ل�حصول ع�� مستحقا��ا �� شأ��م
 .2011سبتم��  30إ��  2008أكتو�ر   غّرة من املمتّدةلف��ة �عنوان اد وذلك .أ 3نحو  محل ��خ

 

                                                           
(1)

 2012نوفم��  19املؤّرخ ��  2012لسنة  2878املنظم ملراقبة املصار�ف العمومية وامر عدد  1989د�سم��  31املؤرخ ��  1989لسنة  1999عدد امر   
 .املتعّلق بمراقبة املصار�ف العمومّية
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1TP8Fات��خة �عنوان حوليّ  2500نفقات طباعة  ال�لّيةتحملت  ،وع�� صعيد آخر

(1)
P1T  مختلفة بما

ا�حوليات هذه ه تبّ�ن غياب إجراءات للتصرف �� إّال أنّ ، 2012- 2010الف��ة  د خالل.أ 25,881قدره 
لفائدة مؤسسة تجار�ة  من هذه ا�حوليات ��خة 140�سليم  ،تم ع�� سبيل املثال فقد .وتوزيعها

��خة من هذه  45دينارا �عنوان ثمن  675مبلغ صيل حتتم الوقوف ع�� كما . خاصة دون مقابل
 .ا�حوليات لفائدة نادي املبادرة اقتصادية والبحث العل�ي وععث املؤسسات

 

املتعلق بضبط النظام  1993سبتم��  6املؤرخ ��  1993لسنة  1825عدد  امر وأتاح 
مدرس�ن لل كما تّم إتمامه وتنقيحه اسا�ىي ا�خاص �سلك املدرس�ن الباحث�ن التا�ع�ن ل�جامعات

تقو�م  ال�لّية تولت ،دد�� هذا الصّ و .عند اقتضاء نظر�ةال دروستأم�ن ال "ب"باحث�ن من الصنف ال
ساعات دروس كاملؤمنة من قبل املساعدين واساتذة املساعدين  اعافية ساعات الدروس النظر�ة

وذلك خالفا  مس��ة عوعا عن اعتماد طر�قة احتساب ترتكز ع�� طبيعة الساعات املنجزة فعليا
 1992لسنة  251واملنقح لسمر عدد  2000جانفي  31املؤرخ ��  2000لسنة  243ملقتضيات امر عدد 

تعلق بضبط كيفية تأج�� ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم امل 1992فيفري  3املؤرخ �� 
بالغ زائدة عما هو مستوجب مل ال�لّيةم��انية  تحميلّدى التصرف ع�� هذا النحو إ�� وأ. العا�� والبحث

خالل بلغت " ب"لفائدة املدرس�ن الباحث�ن من الصنف دون وجه حق فضال عن صرف مبالغ فعليا 
 د.أ 34,070د و.أ 26,103د و.أ 26,750ع�� التوا��  2013و 2012و 2011و 2010السنوات املالية 

 التدريس ساعات ضبطالقرار اداري املتعلق ب إعدادأّن ا�جامعة رفضت  و�ذكر . د.أ 38,728و
الساعات اعافية باعتماد  تقو�مإ��  ال�لّيةودعت  2013-2012 ا�جامعيةلسنة بالنسبة لاعافية 

 .طبيعة الساعات املنجزة فعليا

 

الساعات التكميلية  منح املورد �عنوان مناداء خصم  جزء من دفع ال�لّيةكما لم تتول 
العقو�ات ا�جبائية ادار�ة املنصوص إ��  هاد وهو ما من شأنه أن �عرع.أ 23,569قدره  2011لسنة 

وإ�� العقو�ات ا�جبائية من مجلة ا�حقوق واجراءات ا�جبائية ) جديد( 82و 81لفصل�ن عل��ا با
 .الوععيةهذه إ�� �سو�ة  ال�لّيةوتد�� . نفس املجلةمن  92ا�جزائية املنصوص عل��ا بالفصل 

 

 مكّرر من مجلة اداء ع�� القيمة املضافة واملذكرة العامة 19وخالفا ملقتضيات الفصل 
 من ال�لّية مكنلم تت ،الصادرة عن ادارة العامة للدراسات والتشريع ا�جبائّي  2004لسنة  15عدد 

�عنوان اداء ع�� القيمة املضافة املوظف ع�� املبالغ ال�ي  % 50ا�خصم من املورد بنسبة  إجراء
قدره جم�� خدمات بمبلغ ععض ا�معدات وتجه��ات و  قتناءا�علقت بوال�ي د .أ 1�ساوي أو تفوق 

لفوات�� ال  ال�لّيةو�رجع ذلك أساسا إ�� قبول . 2013إ��  2010من  الف��ة املمتّدةد خالل .أ 102,281
التعليمات من مجلة اداء ع�� القيمة املضافة و� II-18بالفصل تتوفر ف��ا الشروط املنصوص عل��ا 

                                                           
(1)

 .مجالت علمية سنو�ة تصدرها ال�لية  
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حول قائمة  1999نوفم��  5واملؤرخة �� الصادرة عن ادارة العامة للمحاسبة العمومية  2العامة عدد 
إ�� العقو�ات املنصوص عل��ا  ال�لّيةومن شأن ذلك أن �عّرض . الوثائق املثبتة للنفقات العمومية

 .من مجلة ا�حقوق واجراءات ا�جبائية 83بالفصل 

 

  2011سنة �� املنجزة شراءات من اللوازم املكتبية وا�ح�� والورق التجزئة  ال�لّيةوتولت 
املنظّم للصفقات  2002لسنة  3158 عدد ألمرمن ا 8خالفا ملقتضيات الفصل ذلك و د .أ 43,6 بمبلغ

ي إ�� عدم ا�حصول ع�� أفضل العروض عالوة أن يؤدّ  ذلكومن شأن . الحقا كما تم تنقيحه العمومية
 .املساواة ب�ن العارع�ن أمام الطلب العمومي إع�� اخالل بمبد

 

شأن كل  يفب أن يتم جي"ه أنّ على الذكر  سالف 3158امر عدد  من 121الفصل  ينصّكما 
أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من  يفنة الصفقات ذات النظر جلعرعه على ��ائي يتم صفقة ختم 

ختم  2014لم تتول إ�� مو�� جوان  ال�لّية أّن  إالّ  ،"الصفقةتاريخ القبول النهائي للطلبات موعوع 
إ��  2009من  املمتّدةالصفقات املتعلقة �عقود مناولة التنظيف وخدمات ا�حراسة �عنوان الف��ة 

 وذلك باإلعافة إ�� عدم ،2012 تصّرفوصفقة ال��ود بلوازم مكتبية ولوازم للتدريس �عنوان  2011
 .ضمانات ال��ائية ا�خاصة ��ا إ�� أ�حا��الل هاإرجاع

 

بدقة تجاه ا�خواص عبط ومتا�عة ديو��ا  ال�لّيةتقت�ىي قواعد حسن التصرف أن تتو�� و 
ه لوحظ تأخ�� �� خالص أنّ  إالّ  ،وتخصيص اعتمادات الالزمة لها والعمل ع�� خالصها �� أقصر اجال

رغم رصد اعتمادات ال�افية لتسديدها عالوة ع��  2013-2011الف��ة خالل  تجاه ا�خواص املتخلدات
 2010من متخلدا��ا لسنة   %44�سديد سوى  ال�لّيةمن ذلك لم تتول . أنه لم يتم خالص إال جزء م��ا

�عدم  ذلك ال�لّيةو�ررت . د.أ 4,366 البالغة 2011من متخلدا��ا لسنة   %23و د .أ 26,945  البالغة
 . الضرور�ةاملزودين لوثائق اثبات توف�� 

 

تنفيذ املشاريع  نتيجة عدمم��انية العنوان الثا�ي  ععف اس��الك اعتماداتولوحظ 
من   %0,57�سبة اس��الك اعتمادات املخصصة ملخ�� البحث لم تتجاوز  ومن ذلك. ال�لّيةامل��مجة ب

إطار توفر عدم إ�� ذلك  ال�لّية وأرجعت .2014مو�� جوان  إ�� غاية د.أ 101 اعتمادات قدرهاجملة 
 . 2013و 2012خالل سن�ي  املخ�� س�� رف ع�� �ش

 

      والبالغة شروع دعم جودة التعليم العا��املخصصة مل عتماداتا  اس��الك تمكما لم ي

وهو ما لم �سمح بإنجاز مختلف عناصر ، 2014أفر�ل  11رغم انقضاء الف��ة التعاقدية منذ د .أ 251
ع�� غرار إحداث بوابة إلك��ونية وت�و�ن اساتذة الستعمالها ��دف إنجاز دروس مرقمنة  املشروع

ويعزى ذلك إ�� عدم بذل املجهودات الالزمة لتنفيذ  و��يئة ملعب�ن ر�اعي�ن وتجه�� قاعة للر�اعة
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 تماداتاعمن  % 98 أّن علما عناصر املشروع واستفادة من اعتمادات املرصودة �� الغرض 
  .عم��قرض البنك الدو�� لد�شاء والتّ  متأتّية مناملخصصة لهذا املشروع 

 

  * 

 

        *            * 

 

�عض  أّن  إالّ  ،الت�و�ن ا�جام�� وتطو�ر البحث العل�ية بدور هام �� مجال تضطلع ال�ليّ 
 هامبامل القيامف ف��ا حالت دون و�مختلف أوجه التصر  ال�لّيةاملتعلقة بنشاط  واخالالتالنقائص 

 . ه املطلوبع�� الوجإل��ا  ةاملو�ول

 

عمان جودة الت�و�ن ا�جام�� توفر إطار التدريس املالئم بما يقت�ىي  ،ددو�� هذا الّص 
�فيع �� �سبة املدرس�ن من أساتذة التعليم العا�� واساتذة �سمح بتحس�ن مؤشر تأط�� الطلبة وال�ّ 

حسن س�� وانتظام إ�� مز�د ا�حرص ع��  ال�لّيةتد�� و . ال�لّية�ن باملدرس�ن القارّ املحاعر�ن من جملة 
 ."إمد"املتعلقة بنظام  وارتقاءبالقواعد العامة للتقييم  وال��ام الدروس

 

دعم أ�شطة مخ�� البحث والعمل ع��  ،ال�لّيةبو�تطلب ال��وض بمجال البحث العل�ي 
ومز�د اعتناء بمرحلة املاجست�� من خالل توف�� العدد ال�ا�� من املدرس�ن  أخرى  بحث هيا�لإحداث 

 . املؤهل�ن لتأط�� رسائل البحث ودعم وإثراء الرصيد املكت�ي

 

مع الهيئات اقتصادية إرساء عالقات شراكة مثمرة  ،ع�� محيطها ال�لّيةكما يقت�ىي تفتح 
مز�د عروض الت�و�ن �حاجيات سوق الشغل عالوة ع��  مةمالء��دف واجتماعية والثقافية با�جهة 

 .اجنبيةالوطنية و املؤسسات ا�جامعية مع تدعيم عالقات التعاون 

 

ن من عبط إعداد هي�ل تنظي�ي وأدّلة إجراءات للتمّك  ،ب مز�د إح�ام التنظيمستوجوي
 ال�لّيةمعلومات فعال ب و�قت�ىي ترك�� نظام. املصا�ح ادار�ة وتوعيح مهامها والعالقات �� ما بي��ا

عبط سياسة عامة �� هذا املجال تمّكن من التبادل امثل للمعلومات ب�ن مختلف املصا�ح لتحس�ن 
باستخدام تطبيقات ناجعة �غطي جميع مجاالت التصرف مع اح��ام مقتضيات السالمة  ال�لّيةأداء 

 . املعلوماتية

 

بالقوان�ن وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل  ّيةال�لتقّيد  ،كما �ستد�� حسن التصرف �� اعوان
 .لتفادي ارت�اب تجاوزات ع�� غرار إسناد امتيازات دون وجه حق
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عبط تقديرات مز�د إح�ام إ�� فإّ��ا تد��  ال�لّية ملختلف مصا�ح أفضلس�� ولضمان 
 �� اّبان مواردهاامل��انية وإ�� عرورة تحي�ن إطار املصار�ف ع�� املدى املتوسط والعمل ع�� تحصيل 

وترشيد التصرف �� املمتل�ات �� ما يتعلق بصيانة البنايات و�إشغال املساكن ادار�ة و�التصرف �� 
 .وسائل النقل واملعّدات اعالمية

 

التنسيق مع سلطة اشراف عرورة  امل�جلة واخالالتوتقت�ىي معا�جة مختلف النقائص 
 .ع�� تحس�ن أدا��ا اداري واملا�� وا�ادي�ي ال�لّيةبما يمّكن من الرفع من قدرة 
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 كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف بجندوبةرّد 

 

 حماية الممتلكات والتصرف فيها -1

 

بخصوص حماية الممتلكات فقد تمت متابعة تركيز األبواب والنوافذ الحديدية 

لمختلف المداخل الرئيسية لألروقة باإلدارة والمنافذ الخارجية لقاعات التدريس والمدارج، 

الكترونية و كاميرات مراقبة في  وإنذارإضافة إلى تعزيز الحماية عبر تركيز أجهزة مراقبة 

  .المداخل الرئيسية

 

ا فيما يتعلق بتأثيث المساكن اإلدارية فقد تم سابقا تأثيث مسكن إداري وحيد وأمّ 

قصد استغالله إلقامة األساتذة الزائرين األجانب للقيام بحصص تدريس لفائدة طلبة الكلية، 

 .خاصة أمام غياب نزل الئق بالجهة لتوفير إقامة الئقة للمعنيين باألمر

 

فقد تم استغاللها من قبل  140247-18ات الرقم المنجمي بالنسبة للسيارة اإلدارية ذو

السيد العميد السابق، مستعمال مقتطعات الوقود الخاصة به، وذلك نظرا للتهديدات التي 

إلى جندوبة وتونس خاصة خالل فترات و لحقته بحرق سيارته الخاصة عند التنقل من

 .اإلضرابات واالعتصامات التي شهدتها الكلية

 

هزة الحواسيب التي لم تعد في االستعمال فقد تم جردها وإحالتها بخصوص أجو

إلى رئاسة الجامعة قصد إتمام إجراءات التفويت فيها، وتم اثر ذلك تهيئة الفضاءات الخاصة 

 .باألنشطة الثقافية الستغاللها من قبل الطلبة

 

 التصرف المالي -2

 

في ما يتعلق بختم الصفقات المتعلقة بعقود المناولة والحراسة خالل الفترة الممتدة 

الكلية لم تقم بعرض ملف الختم النهائي على أنظار لجنة الصفقات  نّ إف 2011الى  2009من 
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المختصة باعتبار عدم استكمال الشركة المعنية تقديم الوثائق الضرورية لذلك وخاصة ما 

التالي لم يتم بت العملة لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ويفيد خالص مستحقا

 .إلى حد هذا التاريخ خالص الفواتير المتخلدة والقيام بإجراءات الختم النهائي

بخصوص صرف االعتمادات الخاصة بمشروع دعم الجودة فقد تم تجاوز هذا و

تم  ، حيثذالتنفي جالآالمشروع وإعادة برمجة  جديد على مشرف اإلشكال خاصة بعد تعيين

وتكوين اإلداريين واألساتذة الستعمالها بهدف   DATA CENTERاقتناء بوابة الكترونية 

 .نجاز دروس مرقمنةإ

 

وكذلك تم اقتناء المعدات الرياضية وتركيزها والشروع في استغاللها بالقاعة 

 .ة لذلكأالمهي
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  مجمع اـّ�حة اساسّية بقفصة 

 

0TP0F، بمقت�ىى امر"املجمع"أحدث مجمع ال�حة اساسّية بقفصة، فيما ي�� 

(1)
P0T  387عدد 

ة تتمتع بال�خصية املعنو�ة واستقالل املا�� ة ذات صبغة إدار�ّ ، وُيعّد مؤسسة عموميّ 1998لسنة 
 .وتخضع إلشراف وزارة ال�حة

 

 1991جو�لية  29املؤرخ ��  1991لسنة  63القانون عدد وتتمّثل مهام املجمع وفق أح�ام 
واملتعلق بالتنظيم الص�� �� إسداء ا�خدمات ال�حّية ذات الطا�ع الوقائي والعال�� و�� التثقيف 

 .الص�� وذلك ع�� مراكز ال�حة اساسّية الراجعة له بالنظر

 

0TP1Fدوائر 4لل�حة اساسّية موزعة ع��  مركزا 39و�ضم املجمع 

(2)
P0T  حّية بمعتمديات قفصة�

                       حوا�� و�غطي خدما��ا .ا�جنو�ية والقصر وقفصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرائس

                  وقد ارتفع عدد العيادات الطبية ال�ي قامت مراكز املجمع بتأمي��ا من . ألف ساكن 170

 .  2014دة �� سنة عيا 187.356إ��  2009سنة  ��عيادة  169.015

 

طبيبا  34 موزع�ن ب�ن 2014عونا �� مو�� شهر جوان  476و�لغ عدد أعوان املجمع 
وتراوحت املوارد اعتيادية للمجمع . عامال 116عونا إدار�ا و 23عون شبه ط�ي و 301وصيدلي�ن اثن�ن و

نجزة خالل نفس الف��ة د فيما تراوحت النفقات امل.م 1,495د و.م 1,186ب�ن  2013-2009خالل الف��ة 
 . القتناء ادو�ة واملستلزمات الطبية % 50د خصص م��ا ما يناهز .م 1,323د و.م 1,004ب�ن 

 

ق املجمع �� تأم�ن املهام املو�ولة له �� مدى توفّ  النظر ��وقد تركزت أعمال الدائرة ع�� 
 اداري واملا�� هتصرفإنجاز عدد من ال��ام  الوطنية إ�� جانب �� إسداء ا�خدمات ال�حّية ومجاالت 

 . 2014إ�� مو�� شهر جوان  2009ة خالل الف��ة املمتدة من سنة خاصّ  وذلك

  

                                                           
(1)

 .واملتعلق بإحداث مؤسسات عمومية 1998فيفري  10املؤرخ ��   
(2)
الدائرة ال�حية �� وحدة وظيفية منظمة ترابيا �� ش�ل منطقة جغرافية يمكن أن �شمل معتمدية أو أك�� وتحتوي الدائرة ال�حية ع�� ثالثة  

 .الفرق املتجولة ومراكز ال�حة اساسية واملستشفى املح��: مستو�ات من الهيا�ل العملية
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 أبرز املالحظات

 

 �� تأم�ن ا�خدمات اـ�حية دور املجمع -

 

 ةة اساسيّ املر�ىى بمراكز ال�ّح  وإرشاد بظروف استقبال�� هذا املجال نقائص ال قت�علّ 
 واطن�نن من تحس�ن التواصل مع املال�ي تمّك بالوسائل الضرور�ة  � معظمهاتجه� عدمحيث من 

عرف من املراكز �عديد خاصة أّن ال فائدة اعوانل جالت�و�نية �� امل دورات عدم إنجاز باإلعافة إ�� 
  .اكتظاظا باملر�ىى

 

ل اليومي للعيادات ارتفاع املعّد  ،ةالطبيّ من اطارات  ب عن عدم تلبية حاجيات املجمعترتّ و 
وتجاوزه ا�حد اق�ىى املضبوط نة من طرف الطبيب الواحد �� اليوم بمراكز ال�حة اساسية املؤّم 

ولم  .باملناطق ذات الكثافة الس�انية العاليةة خاصّ  للرعاية ال�حية اساسيةعمن مؤشرات ا�جودة 
ة أّن خاصّ  بمراكزه ارتقاء بمستوى ا�خدمات ال�حّية ع�� عاملجمب طب اختصاصغياب  �ساعد

  .تدخال��اع�� مز�د من النجاعة  إعفاءقصد عدد من اختصاصات الطبية إ�� تبدو متأكدة  حاجةا�

 

التجه��ات  �� شبه الطبية ومحدودية عدد من اختصاصات��  انقصاملجمع يشهد و 
تحس�ن التكفل  مّما لم يمّكن منمخ�� تحاليل  وجودعن عدم فضال  بمراكز الّ�حة اساسّية ال�حية

ي وععية املبا�ي وعدم ال��ام بقواعد النظافة وحفظ تردّ  الوقوف ع�� كما تّم . باملجموعة الس�انّية
 . املراكزمختلف ب ال�حة

 

ع�� توف�� املوارد املادية  مراكز املجمعبإيالء العناية الالزمة �جانب استقبال  و�تعّ�ن للغرض
الضرور�ة والعمل ع�� دعم قدرات اعوان �� هذا املجال وتدعيم املجمع باإلطارات الطبية وتفعيل 
العمل بالنصوص القانونية وال��تيبية ال�ي أتاحت إم�انية التعاقد مع أطباء من القطاع ا�خاص فضال 

 .2012امل��م  منذ سنة " القصر"بدائرة نجاز مشروع مركز ال�حة الوسيط إعن اسراع �� 

 

 تنفيذ برامج اـطب اـوقائي -

 

برام   ناتد بم�وّ أّدت إ�� عدم التقيّ  ال�ي ات املادّية والبشرّ�ةمحدودّية ام�ان ع�ش�و املجم
 .املستمروالتقييم الّالزمة وفق ما تقتضيه محاورها فضال عن �و��ا ال تحظى باملتا�عة الطب الوقائي 
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وكذلك ال��نام  ��نام  الوط�ي لرعاية مر�ىى السكري وارتفاع عغط الدم الفبخصوص 
ععف �سبة التغطية بالتحاليل الدور�ة  أظهرت الفحوصاتفقد الوط�ي لسالمة ام والوليد 

عدد من اختصاصات  توف��  عدمفضال عن  الالزمةالعناية  التثقيف الص�� يالءإوعدم املستوجبة 
 .املنتفع�ن ��ذين ال��نامج�ن لفائدة الطبّية

 

حم �ع��ا ق�ىي املبّكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرّ ويشهد تنفيذ ال��نام  الوط�ي للتّ 
نجاز إوعدم دى طول آجال ا�حصول ع�� نتائ  اختباري املاموغرافيا والكشف بالصّ إ�� بالنظر 

��ذا غطية للنساء املس��دفات تر ع�� �سب المما أثّ  اختبارات عينات عنق الرحم بمراكز املجمع
  .املستوى الوط�ي النتائ  امل�جلة ع�� ال�ي ظلت دون ال��نام  

 

نجاز ال��ام  إإح�ام التنسيق ب�ن مختلف اطراف املتدخلة �� و�تعّ�ن �� هذا املجال 
    .من تنفيذ مختلف م�وّنا��اع املجمن وا�حرص ع�� توف�� ام�انيات الضرور�ة ال�ي تمّك الوطنية 

 

 اـتصرف اداري واملا�� -

 

 افتقاره�� غياب نصوص ترتيبية تنظم جوانب الهي�لة والتسي�� باإلعافة إ��  املجمع ينشط

�ش�و نظام املعلومات باملجمع نقائص �علقت  اكم. أدلة إجراءات ملختلف أ�شطته وأوجه تصرفهإ�� 
بالبنية املعلوماتية وإجراءات تجميع ومعا�جة البيانات مما انجر عنه صعو�ات �� التثبت من دقة 

 . املعطيات وتجميعها وتبليغها �� ابان

 

�� عديد ا�حاالت باملبادئ املنظمة للمالية املجمع لم يل��م  ،و�� ما يتعلق بالتصرف املا��
وعع  يتملم  ،إ�� جانب ذلكو . لعمومية خاصة املتعلقة م��ا بتنفيذ النفقات واملحافظة ع�� املمتل�اتا

التقّيد بالنصوص  أّنه لم يتّم  من ذلك .اجراءات الكفيلة بإح�ام الّتصرف �� ادو�ة وترشيد اس��الكها
�شاط وعدم حوسبة ال��تيبية املتعلقة بمسك حسابية املواد الصيدلية واملحافظة ع�� سالم��ا 

وحركة  وتزو�د املراكز باألدو�ة متا�عة اس��الكبخالالت �علقت ظهور إمما ترتب عنه الصيدلية 
 .املخزون

 

 وإعداد اطار التنظي�ي للمجمععبط ، يتعّ�ن  عالتصّرف اداري واملا�� باملجم وملز�د إح�ام
 إح�اموالعمل ع�� تطو�ر نظام معلوماته وا�حرص ع��  عء املجمأداب ارتقاءقصد  إجراءاتة أدلّ 

 .ادو�ة صرف ��التّ تصرفه املا�� وترشيد 
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I-  اـ�حّيةا�خدمات  �� تأم�ندور املجمع 

 

صال افراد واسرة واملجتمع باملنظومة ل التّ حة املستوى اوّ ة للّ� ل ا�خطوط اماميّ تمثّ 
. ة اساسيةمراكز ال�ّح ب ال�ي يتم تأمي��ا أساساة ة والوقائيّ العالجيّ  ا�خدمات من خاللة ال�حيّ 

يستد�� تقديم خدمات �حّية ذات جودة تحس�ن ظروف استقبال املر�ىى وتوف�� املوارد البشر�ة و 
بجانب حفظ ال�حة فضال عن إح�ام تنفيذ مختلف برام  والعناية بمختلف هذه املراكز والتجه��ات 

 .الطب الوقائي

 

 استقبال -أ

 

العناية والرعاية بالوافدين ع�� مجال ��  عنصرا أساسيايمثل تحس�ن استقبال وارشاد 
بالنظر  لفائد��مالهيا�ل ال�حية العمومية لدستجابة لتطلعا��م ولل��وض بجودة ا�خدمات املسداة 

غ�� أّنه لوحظ أّن املجمع لم �عمل ع�� . من الرعاية ال�حية للمر�ىى املستوى اول يمثل  ذلكألّن 
0TP2Fاملناش��ب وردال��ام بما 

(1)
P0T  �ّتحس�ن جوانب استقبال من حيث حة املتعلقة الصادرة عن وزارة ال

رعاية ام مركز "من  سم املركز ب�ّل إتبّ�ن غياب الفتات خارجية تحتوي  فقد. واحاطة باملر�ىى
باإلعافة إ�� غياب " أم اقصاب"و" مركز الطب املدر�ىي وا�جام��"و" سيدي بو�حيى"و" والطفل

مواعيد التحاليل والوسائل �جدول عيادات اطباء و �الت�جيل و و العمل  بمواقيتاعالنات ا�خاصة 
 . ال�حة اساسية مراكز بجل  ال�ي تمكن من إدارة املق��حات والش�اوي 

 

حول استقبال املسن�ن  2008جوان  14خ �� املؤّر  52وخالفا ملنشور وز�ر ال�حة عدد 
ر املجمع كرا�ىي متحركة بجميع مراكز ال�حة واحاطة ��م �� الهيا�ل ال�حية العمومية، لم يوفّ 

 .اساسية لتيس�� تنقل ا�خاص ذوي ا�حركة املحدودة
 

 �مسا�ت ت�و�نية لفائدة أعوانه ��دف اكدورا تأم�ناملجمع  لم يتوّل  ،�اإلعافة إ�� ذلكو 
0TP3Fيذكر أّن نتائ  استبيان ،و�� هذا اطار. �� مجال استقبال ال�افية املعارف واملهارات والسلوكيات

(2)
P0T 

من  % 70بخصوص ظروف استقبال وانتظار باملراكز أظهرت أّن  ءالذي توّ�� الفر�ق الرقاعي إجرا
 .املستجو��ن قد عّ��وا عن عدم رعاهم عّما يتم تقديمه �� هذا املجال

 

 
 

                                                           
جوان  11املؤرخ ��  2009لسنة  40واملتعلق بالتحس�ن املستمر لدستقبال بالهيا�ل ال�حية العمومية وعدد  2008جو�لية  19ؤرخ �� امل 66عدد  (1)

2009. 
خالل  قاموا بمراجعة مراكز املو�� و�� النور وزروق وسيدي بو���) سنة 73-17(مواطنا ينتمون للفئة العمر�ة  70استبيان شمل عّينة عشوائية من  (2)

 .2013شهر د�سم�� 
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 توف�� املوارد اـبشر�ة واـتجه��ات -ب

 

لم �ساعد محدودية املوارد البشر�ة والتجه��ات باملجمع ع�� تحس�ن مستوى ا�خدمات 
املراكز وارتفاع أعداد املراجع�ن ��ا حيث أّن  �شهدهال�حية املسداة خاصة �� ظل اكتظاظ الذي 

0TP4Fمراكز 9(مراكز ال�حة اساسية املوجودة بالوسط ا�حضري 

(1)
P0T  ت��اوح ) من �شاط املجمع % 80تؤمن

0TP5Fساكن �� ح�ن أّن املعدل 25.000و 10.000�غطية �ل م��ا ما ب�ن 

(2)
P0T  ساكن ل�ل  5.105الوط�ي يبلغ

 .مركز

 

وقد تبّ�ن من خالل املعطيات املتوفرة أّن املجمع �� حاجة إ�� تدعيم إطاره الط�ي، حيث 
نقصا �� عدد اطباء وهو ما ساهم �� ارتفاع معدل العيادات املنجزة  بالوسط ا�حضري �شهد املراكز 

 2013و 2012عيادة خالل سن�ي  42و 37يوميا من قبل الطبيب الواحد ��ذه املراكز والذي تراوح ب�ن 
مر�ضا  30ا�حد اق�ىى املحدد بال��نام  الوط�ي لتدعيم وترك�� الدوائر ال�حّية ال يتعدى  �� ح�ن أّن 

 2014-2009خالل الف��ة  اويشار إ�� أّن عدد اطباء باملجمع لم �شهد ارتفاع. للطبيب الواحد يوميا
 .% 10وذلك بالرغم من تطور حجم �شاطه بنسبة 

 

توف�� خدمات طب اختصاص، وقصد تخفيف الضغط عن املستشفيات أّما �� ما يتعلق ب
ا�جهو�ة وا�جامعية وتحس�ن مستوى الرعاية ال�حية با�خطوط امامية، أحدثت وزارة ال�حة مراكز 

ول�ن ُرصدت . وسيطة تقّدم عيادات �� عدة اختصاصات طبّية وأ�حق��ا بمجامع ال�حة اساسية
 2014إ�� مو�� شهر جوان ه لم يتم فإنّ  2012منذ سنة " القصر"ائرة اعتمادات إل�شاء مركز وسيط بد

�اإلعافة إ�� ذلك و�الرغم من افتقار املجمع ألطباء اختصاص فإّنه لم يتول العمل و . �� إنجازهالشروع 
املتعلق بالتنظيم الص�� الذي أتاح لهيا�ل ال�حة العمومية  1991لسنة  63بمقتضيات القانون عدد 

 .د اتفاقيات مع أطباء خواصإم�انية عق

 

 عددو�� ما يتعلق باإلطار شبه الط�ي، تبّ�ن أّن املجمع �ش�و نقصا ��  ،من جهة أخرى و 
نجاز املهام إعون تمر�ض واحد يتو��  م��ا سوى  ر ب�ّل يتوفّ مركزا ال  20أّن  ذلك .أعوان التمر�ض

ادو�ة وا�شطة العالجية مما ال يمّكن املتعلقة بت�جيل املر�ىى واستخالص املعاليم والّتصرف �� 
ر املجمع كما ال يتوفّ . من تأم�ن ا�خدمات ال�حّية ع�� الوجه امثل وعمان إستمرارّ���ا ��ذه املراكز

ع�� تقني�ن سامي�ن �� مجال حفظ الّ�حة بالّرغم من أهمية هذا اختصاص �� ما يتعلق بالوقاية 
ذلك أظهرت اعمال الرقابية أّن الدوائر ال�حية �ش�و نقصا ��  باإلعافة إ��. من امراض واو�ئة

 . القوابل وفنيي التغذية

 

                                                           
(1)

 .�� النور واملو�� و�� السرور وزروق واللة والقصر وسيدي بو��� وا�حميلة والدوا��  
 .2011ا�خارطة ال�حية  (2)
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ل�ن حدد ال��نام  الوط�ي لتدعيم وترك�� الّدوائر ال�حّية قائمة مرجعية و  ،وع�� صعيد آخر
صنف من أصناف املراكز ع�� غرار أجهزة  رها ب�ّل تتضمن ا�حد اد�ى من التجه��ات الواجب توفّ 

قراءة الصور الطبية وحواجز ا�خصوصية الطبية وجهاز منظار اذن وطاولة فحص للقابلة ومصابيح 
0TP6Fاعاءة، تبّ�ن أّن جل مراكز

(1)
P0T املجمع �شهد نقصا �� التجه��ات سابقة الذكر  . 

 

ر املجمع ع�� مخ�� للتحاليل البيولوجية لتغطية دوائره ال�حية ال يتوفّ  ،إ�� جانب ذلك
�حساب يتم إجراء الفحوصات التكميلية  ونتيجة لذلك". سيدي عيش"و" القصر"و" قفصة ا�جنو�ية"

وقد أظهرت  .دون إبرام اتفاقية �� الغرضو بمخ�� املستشفى ا�جهوي ا�حس�ن بوز�ان بقفصة املجمع 
عدم انتظام �غطية تأم�ن التحاليل املخ��ية املستوجبة لفائدة مر�ىى ععف و  املتوّفرةاملعطيات 

أّن مّدة انقطاع �� تأم�ن �عض  ،و�ذكر �� هذا اطار. النساء ا�حواملو السكري وارتفاع عغط الدم 
 .2014و 2013أشهر خالل سن�ي  6أصناف التحاليل باملجمع بلغت حوا�� 

 

املراكز إ�� تحس�ن ظروف العمل  ُجّل  يدانية مدى حاجةبّينت الز�ارات امل ،�اإلعافة إ�� ذلكو 
ر التقار�ر الداخلية للّدوائ ذكر �� هذا الصدد أّن و�ُ . من خالل توف�� التجه��ات املكتبية وتجديدها

ا�حاجيات من التجه��ات املكتبية دون أن يتّم �ش�� باستمرار إ��  2014-2011ال�حّية خالل الف��ة 
 .عتلبي��ا من قبل املجم

 

فقد . من طرف املجمع��ا العناية  من ععف��يئة الفضاءات واملبا�ي  �ش�و  ،من جهة أخرى و 
أّن �عض  2013-2011خالل الف��ة باملجمع تبّ�ن من خالل اّطالع ع�� التقار�ر الّصادرة عن الدوائر 

من  فعال وهو ما تم الوقوف عليه للفضاءات واملبا�ي ��ا نجاز أعمال صيانة إدة إ�� املراكز بحاجة متأّك 
" خد رابح"و" املحطة"و" �� النور "و" راس ال�اف"و" زروق "و" املو��"خالل الز�ارات امليدانّية ملراكز 

 ".اللة"و" سيدي عيش"وحد�ي رعاية ام والطفل بـ خاّصةو " القر�ة"و

 

، لوحظ عدم تجه�� و�� ما يتعلق بجانب السالمة والوقاية باملبا�ي ال�ي يتصرف ف��ا املجمع
�� عدد م��ا ا�حماية الالزمة إ�� جانب عدم توّفر  ،مركزا لل�حة اساسّية بوسائل مقاومة ا�حرائق 24

 .2014-2011مما �سبب �� �عّرعها إ�� السرقة �� عدة مناسبات خالل الف��ة 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

رعاية ام والطفل ع�� غرار مراكز �� النور وعمر بن سليمان واللة والشبيبة وأوالد ز�د واملستقبل والزعابطية ومن�ل ميمون واملتكيدس والقصر ومركز  
 .و�� النور وأم اقصاب
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  حفظ اـ�حة واـنظافة -ج

 

ال�حة والنظافة بالهيا�ل ال�حّية �� إطار �عز�ز حفظ صدرت عديد النصوص ال��تيبية 
0TP7Fخاصة م��ا امر ،العمومية

(1)
P0T  0ومنشور  2008لسنة  2745عددTP8F

(2)
P0T  2006لسنة  75وز�ر ال�حة عدد .

ع�� التقيد بما جاء ��ذه النصوص خاصة �� ما  لم يحرصوقد أظهرت اعمال الرقابية أّن املجمع 
 .ايات ا�شطة ال�حّية ونظافة ايديبتعقيم املستلزمات الطبية والتصرف �� نفم��ا يتعلق 

 

وعع ، 2014لم يتول املجمع إ�� مو�� شهر جوان  ،فبخصوص �عقيم املستلزمات الطبية
ول�ن نص املنشور عدد  ،فضال عن ذلكو . إجراءات تمّكن من تنظيم ومراقبة عمليات التعقيم باملراكز

ا�حرارة ا�جافة بأخرى �عتمد ا�حرارة سابق الذكر ع�� �عو�ض آالت التعقيم بواسطة  2006لسنة  75
لم يتول املجمع خالل الف��ة  ،�اإلعافة إ�� ذلكو . الرطبة فإّن املجمع لم �شرع �عد �� هذه العملية

 .خاص بآالت التعقيم ةوقائيّ  صيانة وعع برنام  2009-2013

 

ت ومواد تنظيف ما تّم توف��ه لفائد��ا من أدواو تبّ�ن من خالل املقار�ة ب�ن طلبات املراكز و 
قة بنظافة من املستلزمات املتعلّ  ع�� تلبية حاجيات املراكز  عدم قدرة املجمع 2013-2009خالل الف��ة 

ادارة ا�جهو�ة لل�حة خالل الف��ة  الصادرة عنأّن تقار�ر التدقيق  ،و�ذكر �� هذا الصدد. ايدي
 .ال�ّحة اساسية با�جهة مراكز سالفة الذكر أظهرت عدم ال��ام بجانب نظافة ايدي بمعظم 

 

و�� ما يتعلق بجانب التصرف �� نفايات ا�شطة ال�حّية، لم �عمل  ،وع�� صعيد آخر
�� مجال  آنف الذكر ع�� إرساء إجراءات وا�حة وموّثقة 2008لسنة  2745سمر عدد ل خالفااملجمع 

 �عهد إل��االتعاقد مع مؤسسة أو  لذلك وتوف�� الوسائل الضرور�ة واملالئمةالتصرف �� النفايات 
 بصفةالتصّرف �� هذا املجال يتم  وقد نت  عن ذلك ة هذه النفاياتوإزال ةعمليات نقل ومعا�ج

دورات  تنظيملسمر سابق الذكر  خالفااملجمع كما لم يتول . ب�ن املراكز و�طر�قة غ�� موحدةعشوائية 
 . ل�حّية ا�خطرة وتكييفها وجمعها وخز��ات�و�نية لفائدة أعوانه �� مجال فرز نفايات ا�شطة ا

 

لوحظ أّن املجمع ال يتو�� متا�عة التوصيات الّصادرة عن ادارة  ،و�اإلعافة إ�� ذلك
م��ا جوانب حفظ ال�حة خاصة  بمختلفواملتعلقة  2013-2009ا�جهوّ�ة لل�حة خالل الف��ة 

�شروط حفظ ال�حة والنظافة ملراكز االنسب املتدنية ال�ي تم ��جيلها ع�� مستوى ال��ام  معا�جة
 ".قفصة الشمالية"بدائرة  % 40و" سيدي عيش"بدائرة  % 33,6ما قدره  2013 وال�ي لم تتعد �� سنة

 

                                                           
 .واملتعلق بضبط شروط وطرق التصرف �� نفايات ا�شطة ال�حية 2008جو�لية  28املؤرخ ��  (1)
 .املتعلق بتنظيم خدمات �عقيم املستلزمات الطبية باملؤسسات ال�حية العمومية و�عز�ز جود��ا ونجاع��ا 2006سبتم��  6املؤرخ ��  (2)
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II- تنفيذ برامج اـطب اـوقائي 

 

ملعا�جة ما وزارة الّ�حة عددا من ال��ام  الوطنية لل�حة ذات أ�عاد وقائية  وععت
و�تم تنفيذ هذه ال��ام   .تزايد حاجيات املواطن�نمع البالد من تحوالت و�ائية وديمغرافية  تواجهه

ال��ام  ال�ي  هذه وقد شملت اعمال الرقابية عددا من. أساسا ع�� مستوى ا�خطوط امامية للّ�حة
 .يتو�� مجمع ال�حة اساسّية بقفصة تنفيذها

 

 اـسكري وارتفاع ضغط اـدماـ��نامج اـوط�ي ـرعاية مر��ى  -أ

 

��دف  1993ال��نام  الوط�ي لرعاية مر�ىى السكري وارتفاع عغط الدم منذ سنة  وعع تّم 
ملر�ىى وا�حد من املضاعفات وذلك من خالل ال��وض بالتثقيف هؤالء اتأم�ن الرعاية الضرور�ة ل

ومراقبة تنفيذ انتشارها وتقييم املؤشرات املتعلقة بالص�� للمر�ىى والتق�ىي املبكر لهذين املرع�ن 
 .م�ونات ال��نام 

 

�جميع املر�ىى إذ ال يتم  لم يكن شامال ولوحظ أّن �شاط التثقيف الص�� ع�� أهميته 
و�رجع ذلك باألساس إ�� نقص املوارد البشر�ة املؤهلة للقيام  .مركزا لل�حة اساسّية 28�� تأمينه 

أخصائي�ن �� التغذية يقومون بتحسيس املر�ىى املزمن�ن  3 سوى جمع ال يوجد بامل��ذا النشاط حيث 
 .وإرشادهم حول ا�حميات الغذائية

 

و�الرغم من أهمية التق�ىي املبكر ملرض السكري �� ا�حد من املضاعفات املحتملة، لم تتعد 
ويعزى . 2013من املس��دف�ن خالل سنة  % 1,5�سبة التغطية باختبارات التق�ىي عن هذا املرض 

إ�� ععف تلبية املجمع �حاجيات املراكز من وسائل ومستلزمات اختبارات قيس �سبة  ساساأذلك 
 .السكري �� الدم

 

ال��نامح إجراء عدد من الفحوصات  تضّمنفقد  ،أّما بالنسبة ملتا�عة املر�ىى املزمن�ن
قصد اكتشاف  وذلك التكميلية بصفة دور�ة لفائدة املصاب�ن بالسكري وارتفاع عغط الدم

بمراكز " الهيموغلو��ن السكري "وقد لوحظ ععف تواتر إجراء تحليل . وا�حد م��ا ضاعفات �� ابانامل
 % 10,72 ��ذا التحليل ع�� التوا��تغطية ال�سب  2013و 2012خالل سن�ي  لم يتجاوز للمجمع، حيث 

ا هو مّم  % 34,5و % 46 ع�� التوا�� "الكر�اتين�ن"كذلك لم تتعد �سبة إجراء اختبارات . % 14,4و
لوحظ عدم تمك�ن املر�ىى من إجراء تحاليل  ،�اإلعافة إ�� ذلكو . ��نام  املذ�ور لل طبقامستوجب 

حاليل ع�� عرورة �عث مخ�� خاص للتّ  إجابته عمن وقد أّكد املجمع". ال�ولست��ول منخفض الكثافة"
 .  عة له بالنظرجان من �غطية جميع الدوائر الرّ ة يمّك الطبيّ 
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 ب�ّل من مركز ترك�� عيادت�ن للّتق�ىي املبكر عن اعتالالت الشبكية  2012منذ شهر أوت تّم و 
 .2012اخ�� انقطع عن تأم�ن هذه الفحوصات منذ شهر نوفم��  غ�� أّن هذا .القصرمركز �� النور و 

 

ال��نام  الوط�ي لرعاية مر�ىى السكري  تضّم��االتقييم واملتا�عة ال�ي بق ا �� ما يتعلّ أّم 
مركزا  16بز�ارة  2013املنسق ا�جهوي لل��نام  قام خالل سنة  فقد تبّ�ن أّن  ،ارتفاع عغط الدمو 

اقتضاه هذا  مثلماإعداد التقار�ر السنو�ة  ودون مركزا  39لل�حة اساسّية فقط من مجموع 
 .ال��نام 

 

تطور ب تتعّلقلدى املجمع  ة وشاملةلوحظ غياب معطيات إحصائية حينيّ  ،من جهة أخرى و 
��م عمن ال��نام  الوط�ي لرعاية مر�ىى السكري وارتفاع عغط الدم وهو ما ال  املتكّفلأعداد املر�ىى 

 . نسق تطورهال وفقان من تحديد ا�حاجيات الفعلية من أدو�ة امراض املزمنة يمّك 

 

يد -ب  اـ��نامج اـوط�ي ـسالمة ام واــو

 

لسالمة ام والوليد ��دف التقليص من وفيات إرساء ال��نام  الوط�ي  1990منذ سنة تّم 
ام والولدان والوقاية من اعاقة الناتجة عن التعّكرات أثناء ا�حمل والوالدة وذلك من خالل ال��وض 
. بمراقبة ا�حمل والوالدة وما �عدها ومقاومة مرض فقر الدم النات  عن عوز ا�حديد لدى املرأة ا�حامل

 مع إدماجتوحيد طرق املتا�عة والتدخل أثناء ا�حمل وما �عد الوالدة اهداف تّم  هذه ولتحقيق
خدمات �حة ام والطفل والتنظيم العائ�� عمن خدمات الرعاية ال�حّية اساسّية باإلعافة إ�� 

 .بأهمية املراقبة ال�حّية أثناء ا�حمل والوالدةوتثقيفها تحسيس الفئات املس��دفة 

 

عدم برمجة حصص  2013-2010خالل الف��ة لوحظ  ،فبخصوص جانب التثقيف الص��
و�ذكر . أهمية عيادات ف��ة ا�حمل وما �عد الوالدةب للتحسيسجماعية باملراكز لفائدة النساء ا�حوامل 

 2013-2011خالل الف��ة " سيدي عيش"من الوالدات بالدائرة ال�حّية  % 36أّن حوا��  ،�� هذا اطار
من  % 98ّن إس��اتيجية ال��وض بقطاع ال�حة ��دف إ�� بلوغ �سبة أ بالرغم مننة �حيا غ�� مؤّم 

تدعيم الثقافة ال�حّية العمل ع�� وهو ما �ستد�� مز�د  2016الوالدات املؤمنة �حيا بحلول سنة 
  .للسّ�ان

 

من النساء  % 60واقت�ىى ال��نام  الوط�ي لتطو�ر وترك�� الدوائر ال�حّية بلوغ �سبة 
 % 40امل�جالت �� دفاتر املتا�عة بالنسبة للعيادات املستوجبة �� ف��ة ما قبل ا�حمل و�لوغ �سبة 

�سبة اح��ام رزنامة عيادات ما  2013-2010وقد بلغت خالل الف��ة . بخصوص عياد�ي ما �عد الوالدة
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 حضرن �ي بة النساء الالّ �� ح�ن لم تتعد �س % 71قبل ا�حمل بالدوائر ال�حّية الّتا�عة للمجمع 
 .% 18 "قفصة الشمالية"بالدائرة ال�حّية هذه النسبة  ولم تتجاوز  % 34ما �عد الوالدة  �يعياد

 

كما تقت�ىي من�جية املتا�عة أثناء ف��ة ا�حمل إجراء عدد من التحاليل املخ��ية قصد تفادي 
وقد تبّ�ن من خالل اعمال . ا�حاملاملضاعفات ال�ي قد تتسبب �� اعرار با�جن�ن و�حة املرأة 

فضال  2013مراكز ال�حة اساسّية ال تقوم بإجراء تحليل ال��اب الكبد منذ شهر نوفم��  الرقابية أّن 
حيث  2013منذ شهر أفر�ل بصفة منتظمة عن عدم إجراء تحليل داء املقوسات وا�حم��ة والزهري 

طلب إجراء  111وقد تم إحصاء . لدى ا�خواص ذلكمن احيان توجيه ا�حوامل إلجراء يتم �� كث�� 
لم يتم ا�حصول ع�� " سيدي عيش"بمراقبة �حة املرأة ا�حامل بالدائرة ال�حّية  يتعلقتحليل 

هذه الوععية إ�� املجمع  أرجعوقد . 2013نوفم��  29إ��  2013أفر�ل  8نتائجها خالل الف��ة من 
" ا�حس�ن بوز�ان"م بقفصة ومخ�� املستشفى ا�جهوي مخ�� الفرع ا�جهوي لبنك الّد  �ل من امتناع

   .إلنجازها املخ��ية الضرور�ة ال�واشفتوّفر عدم  بدعوى هذه التحاليل  إجراءبقفصة عن 

 

كما �ستد�� متا�عة �حة ا�حوامل القيام بكشف الفحص بالصدى وذلك للتأكد من 
مركز وسيط بوالية قفصة  غياب �سببغ�� أّنه . �حة ا�جن�ن وكشف التشوهات واورام املحتملة

وعدم تأم�ن العيادات ا�خارجية �� اختصاص طب النساء والتوليد باملستشفى ا�جهوي ا�حس�ن بوز�ان 
ومن  .، ال يتم إجراء هذا الكشف لفائدة ا�حوامل باملراكز الّتا�عة للمجمع2014بقفصة إ�� مو�� مارس 

وا�جن�ن طبقا لسهداف املرسومة عمن هذا  املتا�عة الناجعة ل�حة ام يضمنأن ال شأن ذلك 
 .ال��نام 

 

توف�� أدو�ة مكمالت ا�حديد ابتداء  ،�اإلعافة إ�� ذلك، تتطلب رعاية املرأة أثناء ف��ة ا�حملو 
�� تزو�دها بالكميات  نقصاأّن املراكز �ش�و  ،وقد لوحظ �� هذا اطار .من الشهر ا�خامس ل�حمل

 % 12,81و 2012 �� سنة % 9,14للنساء ا�حوامل بلغت �سبة �غطي��ا الضرور�ة من هذه ادو�ة حيث 
 .2013�� سنة 

 

 اـ��نامج اـوط�ي ـلتق��ي املبكر ـسرطان اـثدي وسرطان عنق اـرحم -ج

 

، حيث يحتل سرطان الثدي املرتبة 2001سنة  �� تم �عث ال��نام  الوط�ي مل�افحة السرطان
فيما يتم سنو�ا  % 30تصيب النساء �� تو�س بنسبة تناهز  او�� من ب�ن امراض السرطانية ال�ي

و��دف ال��نام  الوط�ي للتق�ىي املبكر عن . حالة جديدة من سرطان عنق الرحم 250��جيل حوا�� 
سرطان الثدي إ�� ��خيص املرض �� مراحله او�� قصد التخفيض من �سبة ا�حاالت املكتشفة �� 
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و�رتكز تنفيذ ال��نام  ع�� جملة من الفحوصات الطبية لفائدة النساء الال�ي ي��ددن ع��  .طور متقدم
 .الهيا�ل ال�حّية العمومية

 

بتحديد  2013-2010وقد لوحظ عدم قيام الدوائر ال�حّية الّتا�عة للمجمع خالل الف��ة 
وقد . �ذه ال��ام أهداف سنو�ة تخص عدد النساء املس��دفات وكذلك النسب املف��ض �غطي��ا �

 لم تتجاوز �جلت الدوائر الّتا�عة للمجمع �سب �غطية بالفحوصات الطبية لتق�ىي سرطان الثدي 

كما . ع�� الصعيد الوط�ي % 35من النساء املس��دفات، فيما بلغت هذه النسبة حوا��  % 15,61
  .ئجهالوحظ أّنه ال يتم بجل مراكز ال�حة اساسّية توثيق الفحوصات املنجزة ونتا

 

يقت�ىي التق�ىي املبكر لسرطان الثدي القيام باختبارات املاموغرافيا  ،عالوة ع�� ذلكو 
  �ي لم يتحّصلن ع�� نتيجة اختبار املاموغرافيا حوا��وقد بلغت �سبة النساء الالّ . والكشف بالصدى

هر دى منذ شكما لوحظ عدم استجابة لطلبات الكشف بالصّ  .2013-2011خالل الف��ة  % 54
ة إ�� عدم وجود طبيب هذه الوععيّ  املجمع أرجعقد و . 2014شهر مارس  مو��وإ��  2012فيفري 

 "ا�حس�ن بوز�ان" باملستشفى ا�جهوي  آلة الكشف باملاموغرافيا عطب�عدد حاالت �ة و اشعّ ختص �� ُم 
ا�خطوط الصادرة عن أطباء و املتعلقة بإجراء هذا الكشف وذلك رغم الطلبات العديدة بقفصة 

 .ة باملجمعاماميّ 

 

فل�ن جاء بال��نام  أّن تق�ىي هذا املرض يتم عن  ،ا بخصوص مقاومة سرطان عنق الرحمأّم 
ويشمل جميع النساء املس��دفات الّال�ي ي��ددن ع�� الهيا�ل  ،نات خاليا عنق الرحمطر�ق اختبار عيّ 

ر ال�حّية العمومية، فقد تبّ�ن عدم تنفيذ هذا ال��نام  ع�� مستوى مراكز املجمع بالنظر لعدم توفّ 
ام�انيات املادية الضرور�ة وهو ما ال يمّكن من تقر�ب ا�خدمات من املواطن�ن واكتشاف املرض �� 

ه يتم توجيه النساء املس��دفات إ�� الديوان الوط�ي لسسرة والعمران �الرغم من أنّ و . مراحله او��
ع�� الصعيد  % 20مقابل  % 1,5البشري بقفصة إلجراء هذا اختبار إّال أّن �سبة التغطية لم تتجاوز 

  .الوط�ي

 

 اـ��نامج اـوط�ي ـلطب املدر��ي وا�جام�� -د

 

و�رتكز تنفيذ  .امل�ونات الوقائية ل�خطوط امامية لل�حة�عت�� الطب املدر�ىي وا�جام�� من 
نجاز حصص إال��نام  ع�� القيام بفحوصات دور�ة وأخرى خصوصية لفائدة التالميذ فضال عن 

وقد تولت فرق ال�حة املدرسية وا�جامعية الّتا�عة للمجمع خالل . للتثقيف الص�� بالوسط املدر�ىي
فحصا  14.319و 18.924و 14.469و 17.327ع�� التوا�� إنجاز  2013-2009السنوات الدراسية للف��ة 

 .من املس��دف�ن % 88و % 84و % 67و % 83طبيا أي بنسبة �غطية بلغت تباعا 
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املتعلق بتطو�ر خدمات  1998سبتم��  30بتار�خ  94ول�ن نّص منشور وز�ر ال�حة عدد 
ء ال�حة اساسّية لسد�ىي وقت ال�حة املدرسية وا�جامعية وتكثيفها ع�� عرورة تخصيص أطبا

العمل للقيام بأ�شطة الطب املدر�ىي وا�جام��، فإّن أطباء املجمع ال يخصصون سوى سدس وقت 
 . عملهم لهذا النشاط

  

0TP9Fمن جهة أخرى، حدد املنشور و 

(1)
P0T  رزنامة الفحوصات املستوجبة  1996لسنة  112عدد

وقد أبرزت اعمال الرقابية عدم . ل�حّيةلفائدة التالميذ حسب مستو�ا��م الدراسية ووععيا��م ا
مدارس ابتدائية بدائر�ي  10شمولية خدمات الطب املدر�ىي �جميع املس��دف�ن حيث لم يتم �غطية 

مّما حال دون تأم�ن الفحوصات  2014-2013خالل السنة الدراسية " قفصة الشمالية"و" القصر"
 .مثلما اقتضاه هذا املنشور  املدارس املعنيةبالطبية وأ�شطة املراقبة الو�ائية والتثقيف الص�� 

 

وع�� الرغم من أهمية الفحوصات السنو�ة لفائدة التالميذ الّراسب�ن قصد رصد العوامل 
�سبة �غطية هذه  فإّن  ا،ال�حّية ال�ي قد ت�ون ساهمت �� إخفاقهم واتخاذ التداب�� الضرور�ة �� شأ��

لم  ،�اإلعافة إ�� ذلكو . 2013-2009من التالميذ املعني�ن خالل الف��ة  % 47الفحوصات لم تتجاوز 
تقم فرق ال�حة املدرسية باملجمع خالل نفس الف��ة بتخصيص ز�ارات متا�عة للتالميذ املصاب�ن 

نجاز أية أ�شطة �� إسابق الذكر فضال عن عدم  112بأمراض مزمنة حسب ما اقتضاه املنشور عدد 
 .مؤسسة تر�و�ة 12حسب ما تبّ�ن من �جالت ا�شطة املدرسية لعّينة شملت  إطار التثقيف الص��

 

ا بخصوص مراقبة وتقييم أعمال فرق ال�حة املدرسية و�الرغم من وجود مؤشرات أّم 
دوائر املجمع ال تقوم باحتساب  عبطها ال��نام  الوط�ي لتدعيم وترك�� الدوائر ال�حّية فقد لوحظ أّن 

 . نجاز املهام املنوطة �عهد��اإنجازات هذه الفرق ومدى توفقها �� إوقوف ع�� هذه املؤشرات قصد ال

 

0TP10Fوخالفا ملنشور  ،من جانب آخرو 

(2)
P0T  املتعلق بتحديد مهام  2012لسنة  54وز�ر ال�حة عدد

0TP11Fاملراكز

(3)
P0T  ا�جهو�ة للطب املدر�ىي وا�جام�� والذي حّدد تركيبة الفرق ال�حّية ��ذه املراكز فإّن املركز
 . ي للطب املدر�ىي وا�جام�� بقفصة ال يتوفر ع�� أخصائي نفسا�ي وأخصائي �� التغذية وقابلةا�جهو 

 

 

 

 

                                                           
(1)

املتعلق بمراجعة رزنامة  1996سبتم��  28املؤرخ ��  112منشور مش��ك ب�ن وزراء ال�حة العمومية والشباب والطفولة وال��بية والتعليم العا�� عدد  
 .أهم خدمات ال�حة املدرسية باملؤسسات ال��بو�ة

 ي وا�جام��املتعلق بتحديد مهام املراكز ا�جهو�ة للطب املدر�ى 2012جو�لية  31املؤّرخ �� (2)
(3)

ع�� أّن املراكز ا�جهو�ة للطب املدر�ىي وا�جام�� تصنف كمراكز �حة أساسية ع�� غرار املراكز الوسيطة وت�حق  2012لسنة  54نص املنشور عدد   
 .بمجمع ال�حة اساسية التا�عة له ترابيا
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III- ��اـّتصّرف اداري واملا 

 

خلصت الّرقابة املنجزة �� هذا املجال إ�� الوقوف ع�� مالحظات تتعلق بأدوات التنظيم 
 . والتسي�� و�نظام املعلومات و�إنجاز النفقات و�الّتصرف �� ادو�ة

 

 اـتنظيم واـتسي�� ونظام املعلومات  -أ

 

حيث  1998ال يزال اطار التنظي�ي للمجمع غ�� مكتمل وذلك بالرغم من إحداثه منذ سنة 
 ال �ساعدبتنظيمه وهي�لته وطرق �سي��ه وهو ما من شأنه أن  املتعّلقة��تيبية النصوص اللم تصدر 

يد عالقاته تحدمن امثل ملوارده البشر�ة واملالية و  وأن ال يمّكنه من التوظيفاملجمع ع�� أداء مهامه 
�سي�� مراكز ال�حة اساسية �� غياب قرار  و�تّم . مع مختلف املصا�ح والهيا�ل املعنية بأ�شطته

�اإلعافة و . سالف الذكر 1991لسنة  63اقتضاه القانون عدد  وذلك خالفا ملااخ�� يضبط نظامها الّد 
بمقت�ىى نص  تم عبط قائم��اسام الّتا�عة للمجمع لم يفإّن مراكز الّ�حة اساسّية واق ،إ�� ذلك

0TP12Fترتي�ي

(1)
P0T من قبل وز�ر ال�حة . 

 

لم يتم إصدار قرار إحداث �� شأن الدائرة ال�حّية ، 2014إ�� مو�� شهر جوان أّنه ولوحظ 
0TP13F"قفصة الشمالية"

(2)
P0T  2000نوفم��  27املؤرخ ��  2000لسنة  2825وذلك طبقا ألح�ام امر عدد 

�انية املتعلق بتنظيم الدوائر ال�حّية وهو ما من شأنه أن ال �ساعد ع�� حسن التكفل باملجموعة الّس 
 . و�لوغ اهداف ال�ي جاء ��ا ال��نام  الوط�ي لتدعيم وترك�� الدوائر الّ�حية

 

فقد تبّ�ن أّن املجمع لم يتول وعع مخططات سنو�ة  ،بأدوات التسي��ا �� ما يتعلق أّم 
 2000لسنة  2825خالفا ملقتضيات امر عدد  2014-2010أل�شطة دوائره ال�حّية خالل الف��ة 

كما لوحظ أّن املجمع لم يتول . املذ�ور آنفا وهو ما حال دون تقييم أداء مختلف أ�شطة هذه الهيا�ل
تمّكن من عبط املهام وتحديد املسؤوليات و�يان مسالك املعلومات والوثائق مما وعع أدّلة إجراءات 

اقتناء ادو�ة وتبادل  مجالساهم �� ععف التنسيق ب�ن مختلف املراكز والهيا�ل الّتا�عة له خاصة �� 
 . املعطيات

 

امراض  التو�� منمجال ا�خطوط امامية لل�حة �� إ�� الدور الفعّال الذي تؤّمنه و�النظر 
�عت�� عنصرا هاما �ساهم ��  �� شأ��ا ر معطيات دقيقة وشاملةتوفّ  من انتشارها فإّن  واو�ئة وا�حّد 

               2825وقد عهدت للدائرة ال�حية بمقت�ىى امر عدد . إعفاء الّنجاعة والفاعلية ع�� تدخال��ا

                                                           
 .ع�� غرار القرارات الصادرة �� شأن مجمع ال�حة اساسّية �سوسة ومجمع ال�حة اساسية بصفاقس (1)

(2)
 .2002هذه الدّائرة تنشط فعليا منذ سنة  
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ال�حّية والو�ائية، غ�� أنه لوحظ عدم سالف الذكر مهّمة تجميع وتحليل املعطيات  2000لسنة 
إرساء قواعد عمل وا�حة ع�� مستوى املجمع تضبط طر�قة تجميع املعطيات ومراقب��ا واستغاللها 

 .�� متا�عة أ�شطة املراكز

 

عدم توحيد التقار�ر املعّدة من قبل الّدوائر ال�حّية، إذ يذكر  إ�� وقد أدت هذه الوععية
ال  ،ألف ساكن 120ال�ي تؤمن مراكزها خدمات �حوا�� " قفصة ا�جنو�ية"ة ع�� سبيل املثال أّن دائر 

ال��نام  الوط�ي �نجاز ال��ام  الوطنية إتقوم ع�� غرار بقية الدوائر ال�حية، بإعداد التقار�ر املتعلقة ب
كذلك ال تتو�� هذه . للتكفل بمر�ىى السكري وارتفاع عغط الدم وتقار�ر أ�شطة الّ�حة انجابية

 .مختلف أ�شط��ا ال�حّيةحول نجاز تقر�ر سنوي إائرة الّد 

 

ونظرا لعدم توّفر ا�حواسيب باملراكز، يتم معا�جة املعطيات وتجميعها بصفة يدو�ة بالرغم 
نجازها والبالغ عددها حوا�� إ الواجبالتقار�ر و عدد مراكز الّ�حة اساسّية التا�عة للمجمع  ك��ةمن 

نجاز عدد من التقار�ر الشهر�ة إ��  تأخ��ا الّدوائر  ��جيل ،ذه الوععيةوقد انجّر عن ه. تقر�را 1350
ر قاعدة وكذلك عدم توفّ  2013و 2012أشهر بالنسبة لبعض التقار�ر املتعلقة �سن�ي  6 بلغوالسنو�ة 

 .دوائرهمختلف بيانات شاملة لدى املجمع تمّكن من متا�عة الوعع الص�� والو�ائي ع�� مستوى 

 

 .تحليل املعطيات ال�حّية والو�ائية من إّتخاذ اجراءات الّت�حيحّية عند اقتضاء و�مّكن

دور املجمع اقتصر ع�� تجميع مختلف احصائيات وإحال��ا لسلطة اشراف دون تحليلها  غ�� أّن 
سالف  2000لسنة  2825إ�� جانب ذلك أّنه وخالفا ملقتضيات امر عدد تبّ�ن و . ومتا�عة نتائ  دراس��ا

عدم ال��ام الدوائر ال�حّية باملهام املو�ولة إل��ا �� املتا�عة املنتظمة للوعع الص�� والو�ائي الذكر 
وتقدير حاجيات الّس�ان من املواد الصيدلّية وهو ما تم الوقوف عليه خاصة من خالل اطالع ع�� 

 . 2013-2011محاعر جلسات �جا��ا الفنية للف��ة 

 

نت اعمال الرقابية أّن املجمع لم يتول توظيف التطبيقات املتوفرة بيّ  ،وع�� صعيد آخر
الّتطبيقة  عن استغالل توّقفقد �� هذا اطار أّن املجمع اّت�ح و . لديه ع�� النحو امثل لتطو�ر أدائه

وهو ما نت  عنه غياب املتا�عة ا�حينّية ملخزون ادو�ة ، 2010ا�خاصة بالتصّرف �� ادو�ة منذ سنة 
املتعلقة بالتصرف �� شؤون اعوان " وظيفة"كما تبّ�ن أّنه يتم استغالل تطبيقة . واس��ال�ات املراكز

أّن عديد الوظائف ال�ي توفّرها بقيت غ�� مستغّلة باإلعافة إ�� عدم تحي�ن البيانات  ذلكبصفة جزئية 
نقوالت خاّصة خالل الف��ة بامل املتعّلقة" ثابت"تطبيقة  ولم يتّم كذلك تحي�ن معطيات .املدرجة ��ا

2012-2013 . 

 



974 

 

 

 

 خالفالم يتول املجمع إحداث خلية �ع�ى بالتصرف �� ارشيف  ،وع�� صعيد آخر
0TP14Fملقتضيات امر

(1)
P0T  فضال عن عدم تخصيصه إلعتمادات سنو�ة لصيانة  1988لسنة  1981عدد

أّن حفظ ارشيف يتم �� مقرات  ،وقد بّينت املعاينات امليدانّية. محالت ارشيف و��يئ��ا وتجه��ها
لم �عتمد املجمع جداول  ،�اإلعافة إ�� ذلكو . وسائل ا�حماية من اتالفإ�� تفتقر إ�� ال��وئة الّالزمة و 

0TP15Fةمدد استبقاء الوثائق ا�خصوصيّ 

(2)
P0T علقت �عدم اح��ام  ،مما نت  عنه عدة اخالالت �� هذا املجال�

إطار مختص ��  �عدم وجودقد برر املجمع هذه اخالالت و  .الف��ات النشطة وشبه النشطة للوثائق
 . ارشيف فضال عن نقص املحالت املعدة لسرشيف

 

 إنجاز اـنفقات ومتا�عة املمتل�ات  -ب

 

بمجلة املحاسبة  الواردةتبّ�ن عدم ال��ام املجمع ببعض القواعد املنظمة للمالية العمومية 
0TP16Fالعمومية والنصوص ال��تيبية املتعلقة بإنجاز النفقات وخاصة امر

(3)
P0T  فقد .1994لسنة  2617عدد 

وقد أّدى . 2013و 2012سبيل التسو�ة خالل سن�ي  أو ع��يدو�ة ال��ّود الأذون عديد توّ�� إصدار 
" اعتناء بالبناءات"ا�خاصة بـ التصّرف ع�� هذا النحو إ�� تجاوز اعتمادات املرصودة بالفقرات 

�� إجابته املجمع  �ّرر و . د.أ 40بقيمة ناهزت " شراء اللوازم واملعّدات"و" �عهد وصيانة وسائل النقل"و
 .إ�� حساسية القطاع الص�� وغياب اعتمادات �� الفقرات املعنيةالتصرف هذا 

 

من  89املجمع ال يح��م مبدأ سنو�ة امل��انية املنصوص عليه بالفصل  فإّن  ،عالوة ع�� ذلكو 
لفائدة الصيدلية املركز�ة  2011حيث تو�� خالص فوات�� �عنوان سنة  ،مجلة املحاسبة العمومية

ع�� حساب اعتمادات املرصودة لصفقة ادو�ة واللوازم  اينار د 171.019 للبالد التو�سية بقيمة
 باستعمال 2013�عنوان سنة  اينار د 208.987كما تم خالص فوات�� بقيمة  .2012الطبية لسنة 

 .2014اعتمادات املخصصة لسدو�ة واللوازم الطبية لسنة التصرف 

 

إ��  فقد واصلباالستقالل اداري واملا��،  املجمع من جانب آخر، وع�� الّرغم من تمّتعو 
ادارة ا�جهو�ة للّ�حة بقفصة تتعلق باس��الك  ل أعباء �سي��ية لفائدةتحّم  2014مو�� شهر جوان 

اتصاالت الهاتفية ووسائل الّنقل باإلعافة إ�� املواد املكتبّية ومواد التنظيف وساعات إعافية لفائدة 
وقد تجاوز املبلغ ا�جم�� لهذه اعباء . ة للّ�حة بقفصةاإلدارة ا�جهو�ّ يباشرون مهاّمهم بمن أعوانه  54
 .2013-2011��ة د خالل الف.أ 80

                                                           
ارشيف واملتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف �� ارشيف ا�جاري وارشيف الوسيط وفرز وإتالف ارشيف وتحو�ل  1988د�سم��  13املؤرخ ��  (1)

 .العام واطالع ع�� ارشيف
بمجمع "املتضمن �جذاذات التصرف �� الوثائق ادار�ة وارشيف ا�خاصة  2006فيفري  03املؤرخ ��  2006لسنة  12منشور وز�ر ال�حة عدد  (2)

 ".�حة عمومية
(3)

 1994د�سم��  26املؤرخ ��  1994لسنة  127يتعلق بالتوزيع فصال فصال لدعتمادات املفتوحة بمقت�ىى القانون عدد  1994د�سم��  26املؤرخ ��   
 .و�ضبط طرق خالص نفقات التصرف 1995واملتعلق بقانون املالية لتصرف 
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آنف الذكر أّن  1991لسنة  63من القانون عدد  30اقت�ىى الفصل  ،وع�� صعيد آخر
الهيا�ل ال�حّية العمومية ملزمة بإجراء جرد سنوي �جميع م�اس��ا املنقولة وغ�� املنقولة، و�وجه "

ه تبّ�ن أّن أنّ  ، إالّ "كشف �� ذلك إ�� �ل من وزار�ي أمالك الدولة والشؤون العقار�ة وال�حة العمومية
 . 2009جرد باملجمع �عود لسنة آخر عملية 

 

تبّ�ن أّن املجمع ال يو�� العناية الالزمة �حركة منقوالته وإسناد أرقام  ،�اإلعافة إ�� ذلكو 
املتعلقة  1975أوت  2بتار�خ  186ملذّكرة العاّمة لوزارة املالية عدد نصت عل��ا ا خالفا ملاجرد لها 

وال �ساعد هذه الوععّية ع�� متا�عة أمالك املجمع واملحافظة عل��ا . بحسابية مواد وم�اسب الدولة
أّن املجمع تزّود  بيةاقأظهرت اعمال الرّ  فقد .�� صورة عياعها أو إ�حاق عرر ��اوتحديد املسؤوليات 

�� دفاتر  دون أن يتم ��جيلهامكّيفا  22ثالجة و 12 تتمثل �� تجه��اتب 2013و 2012ل سن�ي خال
 .ا�جرد ومتا�عة حرك��ا

 

 اـتصرف �� ادو�ة -ج

 

 د.أ 526ما قيمته ع�� التوا��  2013-2010بلغت اعتمادات املرصودة لسدو�ة خالل الف��ة 
وع�� الرغم من . من م��انية املجمع % 45و % 40 ب�نأي بنسب تراوحت  .د.أ 660د و.أ 590د و.أ 595و

لم �عمل املجمع ع�� وعع إجراءات وآليات ملتا�عة ومراقبة الّتصرف �� ادو�ة  أهمية هذه اعتمادات
 . قصد ترشيد اس��الكها واملحافظة عل��ا

 

لوحظ أّن ظروف حفظ وتخز�ن ادو�ة بصيدلية املجمع ال �ستجيب  ،و�� هذا اطار
          املؤرخ �� 20قواعد حفظ وحماية املواد الصيدلّية املنصوص عل��ا بمنشور وز�ر ال�حة عدد ل

واملتعلق بتوف�� أمثل الظروف لالل��ام بقواعد حفظ ال�حة والنظافة عند تخز�ن  2008مارس  10
 اب ال��وئةعيق املساحة وسوء ال��يئة باإلعافة إ�� غي�ش�و مقر الصيدلية  من ذلك أّن  .ادو�ة

 . والتكييف وعدم ترك�� وسائل الوقاية من ا�حرائق

 

ال �عتمد �� إطار برمجة شراءاته من ادو�ة ومتا�عة اس��الكها ع�� جداول  ،وتب�ن أّن املجمع
ع�� توف�� حاجيات مراكز ال�حة اساسّية من  وقد انجر عن ذلك التأث�� سلبا .اتقيادية وإحصائيّ 

أّن صيدلّية املجمع لم ، 2013ادو�ة، حيث أظهر فحص أذون ال��ود الصادرة عن املراكز خالل سنة 
الكمية املطلو�ة ��  دون ملراكز إ�� اات املسلمة الكميّ و�انت  .من الطلبات  % 30 ملا �سبته �لّيا �ستجب
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0TP17Fطلباتعن هذه الوععية إرتفاع  وقد انجر . من ا�حاالت % 56

(1)
P0T  الّ��ود الصادرة عن املراكز وال�ي

 .2013-2011 طلبات شهر�ا خالل الف��ة 8و 4ت ب�ن حتراو 

 

صنفا من ادو�ة  24ع�� حاالت نفاذ للمخزون �عّلقت بـ  2013وتّم الوقوف خالل سنة 
املزمنة واملؤثرات العقلية وهو ما يؤثر يوما من بي��ا أدو�ة امراض  174يوما و 12تراوحت مّد��ا ب�ن 

�� هذا �ذكر و . سلبا ع�� جودة التكفل ب�حة املر�ىى و�ز�د من حدة الضغوطات �� التعامل معهم
قاعي بخصوص مستوى الفر�ق الرّ  أجراهاستبيان املستجو��ن من خالل من  % 70اطار أّن أك�� من 

 .نقص توفر ادو�ة ن عدم رعاهم �سببعّ��وا عا�خدمات ال�حية املقدمة بمراكز املجمع 

 

0TP18Fتبّ�ن أّن املجمع ال �عمل ع�� التقّيد بالنصوص ال��تيبية الصادرة ،وع�� صعيد آخر

(2)
P0T  عن

وزارة ال�حة فيما يتعلق بمسك حسابية ادو�ة، حيث تتم متا�عة حركة ادو�ة من خالل بطاقات 
عة ع�� كذلك تبّ�ن عدم ��جيل الكميات املوّز . مخزون غ�� مرقمة وغ�� مؤشر عل��ا من طرف ادارة

ساسّية وفق املراكز �� دفاتر خروج يومية وعدم مسك وتحي�ن بطاقات املخزون بمراكز ال�حة ا 
 . املجالالقواعد املنظمة لهذا 

 

وجود فوارق �� �عض ا�حاالت ب�ن  ،ة ادو�ةوقد نت  عن عدم إح�ام مسك حسابيّ 
املدرجة ببطاقات املخزون وذلك  وتلكة للبالد التو�سية ة املركز�ّ يدليّ الكميات املفوترة من قبل الصّ 

ن تب�ّ   2014تم توزيعها خالل شهر مارس لسنة أدو�ة  9وإثر فحص عينة مت�ونة من  .2013خالل سنة 
. فعليا للمراكز وتلك املسّلمةوجود فوارق ب�ن الكميات املضمنة ببطاقات مخزون صيدلية املجمع 

كميات إ�� طبيعة العمل اليدوي و إ�� �عود باألساس  الفوارق املذ�ورةأّن �� إجابته أفاد املجمع و 
 .جمعاملعوان العامل�ن با  لفائدة ادو�ة ال�ي يتم صرفها

 

املجمع ع��  لم يحرصة إجراءات للتصرف �� املواد الصيدلية، أدلّ  عدم وععوإ�� جانب 
إرساء إجراءات للرقابة الّداخلية تضمن حسن التصرف �� ادو�ة حيث لوحظ أّن أذون ال��ود 

باإلس��الك الشهري واملخزون املتبقي وال تتضمن البيانات املتعلقة مرقمة مسبقا اليدو�ة الداخلية غ�� 
 .املسلمة فعلياتلك املطابقة ب�ن الكميات املنصوص عل��ا و  ةمن ادو�ة فضال عن �و��ا ال تحمل تأش�� 

 

متنافرة كتسلم  �عملياتكما تبّ�ن أّن أعوان صيدلّية املجمع وصيدليات املراكز يقومون 
نجاز إاملجمع  ال يتوّ��إعافة إ�� ذلك . خز��ا و�سليمهاطلبيات ادو�ة و��جيلها بال�جالت املحاسبية و 

                                                           
الذي نّص ع�� أن ت�ون دور�ة تزّود املراكز من صيدلّية املجمع بصفة  1968ماي  28املؤرخ ��  1968لسنة  50وذلك خالفا ملنشور وز�ر ال�حة عدد  (1)

 .شهر�ة
(2)

 1959مارس  13بتار�خ  951املتعلق بالتصرف ومسك حسابية ادو�ة واملذكرة العامة لوزارة ال�حة عدد  1982لسنة  59منشور وز�ر ال�حة عدد  
 .�ة واملواد الصيدليةاملتعلقة بتوحيد املطبوعات و�جالت محاسبة ادو 
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التجاوزات املحتملة وعدم الوقوف ع�� اخالالت  عدم كشفجرد مخزون ادو�ة وهو ما من شأنه 
 .�� اّبان

 

بز�ارات تفقد ميدانية لصيدليات املراكز  ولوحظ عدم قيام املسؤول عن صيدلية املجمع
ة وصرف ادو�ة طبقا ت من اح��ام مسك الوثائق املحاسبيّ ثبّ التّ  ��دف 2013-2010خالل الف��ة 

 .للنصوص املنّظمة لها

 

تفاقم اش�اليات امل�جّلة �� هذا  �� كما ساهم الّتخ�� عن منظومة التصرف �� ادو�ة  
، ومن شأن إعتماد منظومة إعالمية أن �ساعد اس��الك واملخزون تا�عةبمواملتعلقة أساسا  املجال

 .ع�� التصرف السليم �� ادو�ة وترشيد إس��الكها خاصة وأّ��ا �ستأثر بجزء هام من م��انية املجمع

 

     * 

 

    *  * 

 

باعتبارها تمّثل مراكز الّ�حة اساسّية الّتا�عة للمجمع رك��ة هامة للمنظومة ال�حّية 
والوقائية والعالجية ال�ي تؤم��ا وال�ي ا�خط امامي للّتكفل ب�حة افراد ع�� ا�خدمات التثقيفية 

وذلك بالّرغم من محدودية املوارد البشر�ة واملادية املتوفرة �� مقابل  تضمن ا�حق �� ال�حة ل�جميع
ية مائرة وزارة اشراف إ�� القيام بدراسات تقييوتدعو الّد  .يات امل��ايدة للمجموعة الس�انيةا�حاج

تنظيم هذه إح�ام ي قصد املساعدة ع�� اتخاذ القرار �� اتجاه مز�د ألداء املجامع ع�� املستوى الوط�
 .الهيا�ل وتمكي��ا من املوارد الضرور�ة ال�ي تمك��ا من ارتقاء بأدا��ا

 

ا�خدمات ال�حية فإن املجمع مدعو بالتنسيق مع سلطة اشراف إ�� تدعيم  تحس�نعغية و 
حس�ن ظروف إسداء ا�خدمات ال�حية ع�� توف�� دوائره ال�حية باإلطارات الطبية وشبه الطبية وت

�عز�ز جوانب  ،أداء املجمع الرفع منكما يقت�ىي . التجه��ات الطبية الضرور�ة والعناية بوععية املبا�ي
 . ال��مجة واملتا�عة والتقييم والتنسيق ب�ن مختلف اطراف املتدخلة

 

وزارة اشراف مدعوة  ّن تنفيذ مختلف ال��ام  الوطنية للطب الوقائي فإ إح�اموقصد 
جراء الفحوصات التكميلية إل  الالزمةلتوف�� ام�انيات الضرور�ة خاصة �� ما يتعلق بالوسائل 

. املستوجبة لفائدة مر�ىى السكري وارتفاع عغط الدم وكذلك مراقبة �حة املرأة أثناء ف��ة ا�حمل

كما �ستد�� ال��وض بالتق�ىي املبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عرورة �عز�ز ام�انّيات 
لبات اختبارات املاموغرافيا واختبارات قصد تحقيق سرعة استجابة لط بوالية قفصةاملادية والبشر�ة 

 .عينات عنق الرحم وكذلك تحس�ن �سب التغطية
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��تيبية وعدم توفر أدلة إجراءات النصوص بال خاّصة �� ما يتعّلقو�� ظل الفراغ التنظي�ي 
أّن  كما. فإن وزارة اشراف مدعوة إ�� اسراع باستكمال اطار القانو�ي املتعلق ��ي�لة املجمع و�سي��ه

ضبط أدلة باملجمع مطالب بتطو�ر نظام معلوماته قصد إح�ام معا�جة واستغالل البيانات وذلك 
توف�� البنية التحتية املعلوماتية الضرور�ة من تطبيقات وحواسيب ُ�غية رقمنة مختلف �إجراءات و 

 . أ�شطته

 

ت وإرساء اجراءات بمز�د ال��ام بالقواعد املنظمة النجاز النفقا ااملجمع مطالب يبقىكما 
ويستد�� جانب ترشيد اس��الك ادو�ة واملحافظة عل��ا ع�� . الكفيلة بحماية تجه��اته وممتل�اته

إح�ام برمجة اقتناءات والتقيد بالنصوص ال��تيبية ال�ي بمستوى املجمع مز�دا من العناية وذلك 
تحديد لة باإلعافة إ�� وعع معاي�� ف �� املواد الصيدليصرّ تنظم مسك حسابية ادو�ة وحوسبة التّ 

 . حصص املراكز من ادو�ة
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 ع الصحـة األساسيـة بقفصـةـمجم ردّ 

 

I - فيما يتعلق بدور المجمع في تأمين الخدمات الصحية  

 

مجمع الصحة األساسية بقفصة إلى تأمين المهام الموكولة له في  إدارة سعىت
مجاالت إسداء الخدمات الصحية العالجية والوقائية والتثقيفية الصحية وإلى إنجاز العديد من 
البرامج الوطنية إلى جانب الحفاظ على سير المرفق الصحي العام وضمان إستمراريته 

الحفاظ على التجهيزات والمعدات لمالية ووا وذلك بحسن التصرف في الموارد البشرية
وللوصول إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة على مستوى  .والممتلكات التي بعهدته

الخطوط األمامية كما يسعى إلى تحسين ظروف اإلستقبال وإرشاد المرضى بمراكز الصحة 
خارجية التي تحتوي تات الفالمثال تم تركيز ال ،األساسية حيث تم تالفي العديد من النقائص

إسم المركز وكذلك اإلعالنات الخاصة بتوقيت العمل ومواقيت التسجيل وجدول عيادات 
األطباء ومواعيد التحاليل وصناديق إدارة المقترحات والشكاوي وسنزيد من اإلهتمام 
بإستقبال المسنين واإلحاطة بهم بمختلف مراكز الصحة األساسية وذلك بتوفير التجهيزات 

رية لتيسيرتنقل األشخاص ذوي اإلحتياجات الخصوصية و ذلك في حدود اإلمكانيات الضرو
المتاحة وسنضاعف مجهوداتنا في ميدان التكوين لفائدة األعوان بهدف إكسابهم معارف 

 .سلوكات في مجال اإلستقبالومهارات و

 

  الموارد البشرية - 1

 

بالرغم من الحاجة إلى تدعيم المجمع باإلطار الطبي وشبه الطبي باإلنتدابات 
الجديدة وذلك لتحسين مستوى الخدمات الصحية المسداة في حفظ صحة المواطنين خاصة 

سنسعى إلى تغطية حاجيات المرضى بما  المنجزة رتفاع معدل العياداتاو االكتظاظفي ظل 
ول اإلستجابة إلى تطلعاتهم بالرفع من جودة الخدمات يلزم من العالجات الضرورية وسنحا

           63 وذلك عبر إبرام إتفاقيات مع أطباء اإلختصاص عمال بمقتضيات القانون عدد

متعدد ط يكما أن أشغال بناء المركز الوس، المتعلق بالتنظيم الصحي 1991لسنة 
المرضى من اإلنتفاع  ، مما سيمكن2015اإلختصاصات بالقصر ستنتهي خالل موفى سنة 

لحنجرة وطب بالعيادات الطبية في إختصاص أمراض النساء والتوليد، واألنف واألذن وا
 .العيون وجراحة العظام
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  زاتــالتجهي -2
 

تسعى إدارة المجمع إلى توفير التجهيزات الضرورية التي تمكنه من القيام بدوره 
أساليب عبر آليات عمل و الصحي وذلكفي المجال الصحي الوقائي والعالجي والتثقيفي 

رقابية من خالل برمجة زيارات ميدانية يقوم بها فريق إشراف وتنظم بشكل دوري وتتركب 
حيث يتم إعداد تقرير يتضمن كل المالحظات  )الدائرة و ناظر عام الدائرة رئيسمن طبيب (

يقع مناقشته وت الصلة الفنية والنواقص المادية وكذلك مراقبة حسن سير البرامج الوطنية ذا
على هذا األساس تتم برمجة الشراءات واألشغال  الفنية جنة للاصلب لجنة التصرف و

 .اإلعتمادات المرصودة بالميزانية في حدود  حسب اإلحتياجات اإلصالحاتو

 

وتبقى الحاجة ملحة إلى توفير مخبر للتحاليل البيولوجية خاص بالدوائر التابعة 

ع ضغط الدم من تأمين التحاليل المخبرية لفائدة مرضى السكري وإرتفان للمجمع حتى تتمكّ 

 .وكذلك النساء الحوامل

 

  حفظ الصحة والنظافة -3

 

تقوم إدارة المجمع بتوفير أدوات ومواد التنظيف الالزمة للمراكز الصحية حسب 

لمحيط ا حمايةالكافية وبالتنسيق مع اإلدارة الفرعية لحفظ الصحة و المطلوب وبالكميات

تقوم بمراقبة مدى تطابق هذه المواد مع المعايير  للصّحة والتي التابعة لإلدارة الجهوية

توفرها حتى نحافظ على محيط صحي سليم و بيئة عمل مالئمة  يجب التي الفنيةوالمقاييس 

ثرها مرتبط أكللرفع من جودة الخدمات المسداة للمرضى ولئن وجدت بعض اإلخالالت فإن 

تلك الفترة التي شهدتها بالدنا وخاصة عدم توفير بعض المواد لدى المزودين بحساسية 

لظروف األمنية في ا لتردي نظرا المناسبزمة وفي الوقت الستحالة وصولها بالكميات الاو

افة إلى إنعدام المراقبة بسبب حالة ضتلك الفترة وبالتالي تراجعت العديد من المؤشرات إ

 ).2013 -2011(زت الوضع العام للبالد والفوضى التي مياإلنفالت 

 

II - فيما يتعلق بتنفيذ برامج الطب الوقائي  
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 غط الدم ضرتفاع االبرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري و -1

 

بالرغم من محدودية األخصائيين في التغذية بالمجمع سنحاول تدعيم حصص 

الغذائية التي من شأنها أن التثقيف وتحسيس المرضى المزمنين وإرشادهم حول الحميات 

مستلزمات صحتهم كما سنقوم بتوفير وسائل و تحد من مضاعفات هذه األمراض على

 .ختبارات قيس نسبة السكري في الدم بالعدد الكافيا

 

ن من تغطية مرضى جميع كما أن بعث مخبر خاص بالمجمع للتحاليل الطبية سيمكّ 

إكتشاف المضاعفات الصحية للمرضى  بالفحوصات التكميلية التي من شأنها الدوائر

أما بخصوص المعطيات اإلحصائية لعدد المرضى الذين  ،منها المزمنين في اإلبان والحدّ 

يتم التكفل بهم ضمن البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وإرتفاع ضغط الدم، فتوجد 

ساس يتم ضبط تعلق بكل المراكز الصحية ويتم تحيينها دوريا وعلى هذا األ إسمية ةقائم

 .أي نقص يمكن حصولهالحاجيات من أدوية األمراض المزمنة حتى نتالفى 

 

  البرنامج الوطني لسالمة األم والوليد -2

 

المجمع إلى إنجاح البرنامج الوطني لسالمة األم والوليد من خالل إدارة سعى ت

اركة في كل التركيز على الجانب التثقيفي لفئة النساء الحوامل عبر اإلنخراط والمش

التظاهرات التي تعنى بهذا النشاط التثقيفي الوقائي إال أن الطابع الريفي ألغلب الدوائر 

ما قبل الحمل ال ترقى إلى المستوى المطلوب  ة عياداترزنام في إحترام جعلت النسبة

سعى إلى تكثيف الزيارات الميدانية وكذلك نوبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنظيم العائلي 

والمشاركة في تنظيم قوافل صحية  تعزيز الفرق المتنقلةالقيام بحمالت تحسيسية عبر 

 ت إدارةكما أمض .تستهدف هذه الفئة من النساء الحوامل بالدوائر ذات الطابع الريفي

الحوامل قصد تفادي  ضمان إجراء التحاليل الالزمة للنساءلالمجمع إتفاقية مع بنك الدم 

المركز  وبإفتتاح المضاعفات التي قد تتسبب في اإلضرار بالجنين وصحة المرأة الحامل
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النساء الحوامل بإجراء الفحص بالصدى وذلك  ستتمتع 2015الوسيط بالقصر نهاية سنة 

 .للتأكد من سالمة الجنين من التشوهات واألورام المحتملة 

 

الجامعي يتوفر على قابلة وسيتم دعم المركز كما نعلمكم أن المركز الصحي 

 .اإلختصاصات مستقبال ببقيةالجهوي للطب المدرسي والجامعي 

 

III - التصرف اإلداري والمالي  

 

  التسيير ونظام المعلوماتالتنظيم و -1

 

في غياب اإلطار التنظيمي والهيكلي الخاص بالمجمع وكذلك عدم وجود نص 

لسنة  63 الصحية األساسية واألقسام التابعة للمجمع فإن قانون عددترتيبي يضبط المراكز 

المتعلق بتنظيم الدوائر  2000لسنة  2825 المتعلق بالتنظيم الصحي وكذلك األمر عدد 1991

كما قمنا بتحديد المهام الموكولة لكل عون  .بقى المرجع األساسي للتنظيم والتسييريالصحية 

إضافة إلى الشروع في إنشاء دليل إجراءات مبسط خاص تحديد مسؤوليته يضبط نشاطه و

يحدد العالقات ويضبط الصالحيات لكل األعوان وذلك في إنتظار إستكمال اإلطار  بالمجمع

 ....التنظيمي والهيكلي الخاص بالمجمع 

 

فإن المجمع يقوم بتجميع كل المعطيات من  ،أما بخصوص النظم المعلوماتية

اسطة مكتب اإلحصائيات باإلدارة ثم يتم رفعها إلى اإلدارة مختلف المراكز الصحية بو

الفرعية للرعاية الصحية األساسية كما أن هذه المعطيات الصحية يتم إدراجها وتوظيفها 

اللجنة الفنية  بمناسبة انعقادصلب التقارير السنوية حيث يتم تحليلها ومناقشتها وتقييمها 

والوبائي وتقدير حاجيات السكان من المواد  كما يقع متابعة الوضع الصحي بالدائرة،

 .الصيدلية

 

كما نسعى إلى توفير أدوية مكمالت الحديد بالكميات الالزمة وتوزيعها على كل 

 .للحملمن الشهر الخامس  بداية منها المراكز بالمجمع لتمكين النساء الحوامل
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البرنامج الوطني للتقصي المبكر لسرطان الثدي وسرطان  -2
  رحمعنق ال

 

تقوم مختلف الدوائر بالمجمع بحمالت تحسيسية وكذلك تنظيم أيام مفتوحة للقيام 

بالتقصي المبكر عن سرطان الثدي وتستهدف بذلك النساء بمختلف فئاتهم العمرية وقد أدت 

هذه المجهودات إلى إكتشاف العديد من الحاالت تمت اإلحاطة بها وتوجيهها إلى العيادات 

ونتائجها بمراكز  المنجزةوة اإلطارات الصحية إلى توثيق الفحوصات المختصة وسيتم دع

اإلمكانيات  عدم توفر فأمامأما بخصوص مقاومة سرطان عنق الرحم  .الصحة األساسية

المادية الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج بمراكز الصحة األساسية فإنه يتم توجيه النساء 

 .العمران البشري إلجراء هذا اإلختبارالمستهدفات إلى الديوان الوطني لألسرة و

 

  البرنامج الوطني للطب المدرسي والجامعي -3

 

وواسعة من المجتمع  هامةيكتسي هذا البرنامج أهمية بالغة بإعتباره يستهدف فئة 

ويهدف للحفاظ على سالمة وصحة التالميذ والطلبة الجسدية والعقلية من خالل تأمين 

لوقائية والتثقيفية الصحية غير أن النقص في عدد األطباء الفحوصات الطبية والبرامج ا

وقت العمل للقيام بأنشطة الطب المدرسي والجامعي  من 6/2بالمجمع حال دون ضبط 

حال توفر  التقيد بالمنشورونسعى إلى  .وقت عملهم لهذا النشاط 6/1 على وإقتصروا سوى

قص تغطية للمؤسسات ننتجاوز بعض اإلخالالت من  حتىالعدد الكافي من األطباء و ذلك 

التربوية وعدم شمولية الفحوصات الطبية لجميع المستهدفين وسيتم التركيز على دعم نشاط 

وتقييم آدائها والوقوف على مدى نجاحها  االفرق الصحية المدرسية من خالل مراقبة أعماله

 .في إنجاز المهام المنوطة بعهدتها

 

 متابعة الممتلكات إنجاز النفقات و -4
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حترام مبادئ المالية العمومية وخاصة  ا علىتسعى إدارة المجمع إلى المحافظة 

منها المنافسة والشفافية والمساواة غير أن حساسية القطاع الصحي وضعف اإلعتمادات في 

 نسقط ببعضالمرفق الصحي العمومي يجعلنا  ضمان إستمرارية بعض الفقرات وضرورة

 .مستقبال إلى عدم تكرارها وتجنب إرتكابها  سنعملاألخطاء و

 

 25وبخصوص إحترام مبدأ السنوية للميزانية  فإن منشور السيد وزير المالية عدد 

 06مراسلة السيد وزير المالية إلى الصيدلية المركزية للبالد التونسية بتاريخ و 2002لسنة 

لدة بذمة المؤسسات العمومية قد أتاح إمكانية خالص بعض الديون المتخ  2003جانفي 

بالنسبة لشهري  ومنها الصيدلية المركزية للبالد التونسية على حساب السنة الموالية وذلك

  .نوفمبر وديسمبر

 

فإن تدعيم قسم المغازة بعناصر بشرية جديدة  ،أما بخصوص الجرد السنوي  

 اء الجرد السنوي وحسنجعلنا نتالفى العديد من النواقص واإلخالالت ومنها التأخر في إجر

الدفاتر الخاصة بالتجهيزات والمعدات باإلضافة إلى تفعيل العمل باإلعالمية من خالل  مسك

طريقة التصرف في المخزون وتنظيمه على الطريقة  ةرقمنعلى  التي تساعد) ثابت(تطبيقة 

سباتي الصحيحة كما يقوم حافظ المغازة بإجراء مقارنة بين الجرد اليدوي والجرد المحا

وجد تكما  .لتحديد الفوارق إن وجدت وتبريرها عبر تقرير يوجهه إلى اإلدارة آخر كل سنة

بكل مركز صحة أساسية بطاقة جرد موقعة من طرف المسؤول عن المركز  تضبط كل 

وتحدد التجهيزات والمعدات الموجودة داخله وذلك حفاظا على الممتلكات من الضياع 

 .مسؤولية كل األطراف

 

  التصرف في األدوية -5

 

متصلة عبر نظام  e-pharmacieقام المجمع بتركيز منظومة إعالمية جديدة 

وذلك بغاية . بمركز اإلعالمية لوزارة الصحةو معلوماتي مركزي مرتبط بمصالح الوزارة

وبخصوص . متابعة ومراقبة التصرف في األدوية قصد ترشيد إستهالكها والمحافظة عليها
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زين األدوية فإن ملكيته راجعة إلى المستشفى الجهوي بقفصة والمجمع ال المقر المعد لتخ

أما  الحرائق،ت هواء ووسائل الوقاية من امكيف 02كما وقع دعمه بعدد  خاصا،يمتلك مقرا 

إلى إما  ذلك راجعفمن المراكز بشكل كلي  المتأتيةبخصوص عدم إستجابة المجمع للطلبات 

في  أو اإلفراط للبالد التونسيةالصيدلية المركزية  بمخازنمن الطلبية  النوعر هذا فعدم تو

 بعض المراكز الناتج عن سوء التصرف في المخزون بالمركزبالمبرر  راإلستهالك غي

حيث تمت دعوة اإلطار  الصحي المعني وهو ما يتطلب إجراء مراقبة وتفقد للصيدلية

قد  المسؤول عن قسم الصيدلية كانعلما وأن  .الصيدلي إليالء العناية الالزمة لهذا األمر

الترتيبية يات ضمقتالمختلف المراكز حسب لضبط برنامج شهري لتوزيع الدواء 

المنظمة لمسك حسابية األدوية التقيد بالنصوص  سنعمل علىواإلجراءات المعمول بها و

 .ا على مستحقيهاوترشيد إستهالكها وضمان توزيعه تهاحركومتابعة 

 

فسنتجنب العديد من  e-pharmacieه تم تركيز التطبيقة اإلعالمية وحيث أن

اإلشكاليات وخاصة المتعلق منها بمتابعة اإلستهالك والتصرف في المخزون وبالتالي 

 .التحكم السليم في األدوية وترشيد إستهالكها

 

ت تم ع لدائرة المحاسباــخالل الزيارة الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي التابو

يم والتسيير ونوعية الخدمات العالجية التي ظالتفطن إلى العديد من النقائص المتعلقة بالتن

ة األساسية بقفصة وكذلك في الجوانب المتعلقة بتنفيذ مختلف مجمع الصحّ  إدارة قوم بهات

مستقبال وسنعمل  هاالبرامج الوطنية الخاصة بالخطوط األمامية والتي سنسعى إلى تدارك

تقيد بالتراتيب واإلجراءات اإلدارية والمالية والقانونية الضرورية للرفع من جودة على ال

 .الخدمات الصحية بالخطوط األمامية
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  املستشفى ا�جهوي باملتلوي  

 

1TP0Fعّد املستشفى ا�جهوي باملتلوي �ُ 

)1(
P1T  20031لسنة  2070وفق أح�ام امر عددTP1F

)2(
P1T  مؤّسسة

عمومية ذات صبغة إدار�ة تتمتع بال�خصية القانونية واستقالل اداري واملا�� وتخضع إ�� إشراف 
ترتيبه عمن  2004جو�لية  22�� وتم بمقت�ىى قرار وز�ر ال�حة العمومية املؤرخ . وزارة ال�حة

 .2املستشفيات ا�جهو�ة صنف 

  

املتعّلق  1991جو�لية  29املؤّرخ ��  1991لسنة  63ل مهامه طبق القانون عدد وتتمثّ 
أساسا �� معا�جة امراض العادية والقيام بخدمات الطب العام وطب التوليد بالتنظيم الصّ�� 

 .الطبية وا�جراحية املتخّصصةافات واسعوتأم�ن اسعافات است�جالية 

  

1TP2Fسر�را 180أقسام استشفائية بطاقة استيعاب تبلغ  07املستشفى  و�ضّم    

)3(
P1T أقسام  05و

. إقامة 2912حوا��  2014-2009خالل الف��ة  بهاقامات و�لغ املعدل السنوي لعدد  .غ�� استشفائية

قسم  استقبلعيادة و  25.597بلغ املعدل السنوي للعيادات ا�خارجية املؤمنة خالل نفس الف��ة  كما
 ع��لتأم�ن مهامه  2014يعتمد املستشفى �� مو�� سنة و  .حالة سنو�ا 24274 لهما معّد  است�جا��

 .عامال 85و ا إدار�انعو  14إطارا شبه ط�ي و 210إطارا طبيا و 22عونا موزع�ن ب�ن  331

 

د .م 02,69ما قدره  2013خالل السنة املالية املوارد اعتيادية للمستشفى جملة و�لغت    
. % 79,36د أي ما �عادل .م 2,135 الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض حوا�� لت ف��ا مساهمة الصندوق مثّ 

ادو�ة واملستلزمات  د استأثرت م��ا حّصة اقتناء.م 2,639خالل نفس السنة  هنفقاتجملة �لغت و 
 .من مجموع النفقات % 25,5د أي ما يناهز .م 0,673الطبية بحوا�� 

  

املمتدة  خالل الف��ةخاصة ة محاور �علقت بنشاط املؤسسة ظر �� عّد النّ  ائرةت الّد تولّ وقد    
ونظام  اداري  نظيمبالتجوانب ذات الصلة ا�وشملت  2014إ�� مو�� شهر جوان  2009 من سنة

�التصرف و �توظيف الفضاءات والتجه��ات وصيان��ا و حفظ ال�حة و�النشاط استشفائي و املعلومات 
 .وكشفت هذه اعمال عن نقائص وإخالالت شابت املجاالت سالفة الذكر. �التصرف املا���� ادو�ة و 

 

                                                           
)1(

�غي�� صنف مستشفى املتلوي من مستشفى مح�� إ��  1978املتعلق بقانون املالية لسنة  1977د�سم��  31املؤرخ ��  81-77تم بمقت�ىى القانون عدد  
 .مستشفى جهوي 

)2(
    .للمستشفيات ا�جهو�ة وكذلك طرق س��هاواملتعلق بضبط التنظيم اداري واملا��  2003 أكتو�ر 6املؤّرخ ��  

   .املتعلق بضبط عدد أقسام املستشفى ا�جهوي باملتلوي وطاقة استيعا��ا 2012أكتو�ر  24قرار وز�ر ال�حة املؤرخ ��   وفق )3(
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  أبرز املالحظات

 

 اـتنظيم اداري ونظام املعلومات - 

 

��  وال يتّم التطّرق تماعا��ا جاة إ�عقاد دور�ّ أحيانا باملستشفى ب هيا�ل التسي�� ال تل��م 
ملتخصصة ال�جان استشارّ�ة ا عن غيابنعقدة إ�� �عض الّنقاط الوجو�ّية فضال اجتماعات امل

 ".حفظ ال�ّحة �جنة"و" الّ�جنة املحلّية لسخالقّيات الطبّية"ع�� غرار  باملستشفى

  

هداف ا عقد  ع�� غرار �عض أدوات الّتخطيط والّتنظيم اساسّية  غيابكما �ّجل 
 .العناية بت�و�ن اعوان وتطو�ر مؤّهال��مقلة و سنوّ�ة وأدّلة اجراءات الخّططات املو 

 

نظام املعلومات املعتمد لدى املستشفى دون الّتوظيف �عض الّنقائص ع�� مستوى  حالتو 
يتّم استغالل �عض الّتطبيقات املرّكزة �� ح�ن يتّم ال  همن ذلك أنّ  .امثل للمعطيات ال�ي يوّفرها

ا  . استغالل البعض اخر جزئي�

 

جان استشار�ة سي�� وإحداث الّ� تفعيل دور هيا�ل التّ  و�تعّ�ن ع�� املستشفى ا�حرص ع��
ا�حرص ع�� استغالل امثل للّتطبيقات املتوّفرة و  الّتخطيط والّتنظيموإعتماد أدوات  ملتخصصةا

 . لديه

 

 اـنشاط اـص�� -

  

صعو�ات �� تأم�ن حصص  باملستشفى وجود أطباء اختصاصعدد  نقص ��عن ال ترّتب
قسم است�جا��  أّن كما  .الهيا�ل استشفائّية اخرى ات تحو�ل املر�ىى إ�� د عمليّ و�عّد استمرار 

�جيل ات التّ منفصلة لتأم�ن عمليّ أخرى فضاءات إ�� فضاء مخّصص لالستقبال و بحاجة باملستشفى 
 .والفرز 

 

وعدم تأم�ن أعمال صيان��ا وحماي��ا وفق  �اقدم جزء هام م�التجه��ات الطبية  و�ش�و 
وعع برام  للصيانة الوقائية خاصة بالتجه��ات الطبية  ولم  حيث لم يتماملعاي�� املوعوعة �� الغرض 

 . سك بطاقات متا�عة تدّون ��ا مختلف التدخالت املنجزة ع�� هذه التجه��اتم تمي
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من نجاعة التدخالت  تأم�ن �شاط حفظ ال�حة امل�ّجلة �� مجالالنقائص  حّدتوقد 
�عقيم التجه��ات عمليات  انجاز يتّم عدم إحداث الهيا�ل ال�ي �ع�ى ��ذا النشاط فعالوة ع��  .املنجزة

الواجب القواعد ال�حية  ع�� خالفالتصّرف �� الّنفايات استشفائّية و الطبية ولوازم ا�جراحة 
 .اتباعها

 

تدعيم املستشفى بأطباء اختصاص ومز�د العناية العمل ع�� ولتال�� هذا الوعع، يتعّ�ن  
الطبية الالزمة وتأم�ن أعمال  توف�� التجه��اتبقسم الطب است�جا�� و بظروف استقبال والعمل 

  .صيان��ا وحماي��ا طبق املعاي�� املوعوعة �� الغرض

 

 اـفحوصات اـتكميلية اـتصرف �� ادو�ة و��  -

 

ترشيد ادو�ة مخزون  �� مجال التصرف ��املعتمدة من قبل املستشفى اجراءات  ال تكفل
تتم عمليات �حب ادو�ة من الصيدلية ا�خارجية وتزو�د اقسام و  .س��الك والتحّكم فيها 

�� التقيد باإلجراءات املنصوص عل��ا باملناش�� الصادرة استشفائية ��ا �� �عض املناسبات دون 
�� غياب  د لفائدة مستشفيات أخرى .أ 8 تتجاوز  كميات من مخزون ادو�ة بقيمة إسنادوتّم  .الغرض

 .عمليات تبادل ادو�ة ب�ن مختلف الهيا�ل ال�حيةإطار قانو�ي ينظم 

 

الفضاءات ب ظروف خزن ادو�ة ملقتضيات السالمة والوقاية من ا�حرائق وال �ستجيب 
قواعد ال��يئة مما ترتب عنه تلف كميات من ادو�ة قدرت إ�� تفتقر و�� املخصصة �حفظ ادو�ة 

 .د.أ 36بحوا��   2014قيم��ا املالية إ�� مو�� جوان 
 

 2014صلوحية كميات من ادو�ة بلغت قيم��ا ا�جملية إ�� مو�� جوان نفاد كما �ّجل 
 .شأ��اتول املستشفى إتخاذ أي إجراء �� يلم و د .أ 28حوا�� 

 

باإلجراءات مخزو��ا التقّيد  حسن التصرف ���قت�ىي ترشيد إس��الك ادو�ة وعمان و 
والعمل مع وزارة  املجال وا�حرص ع�� توف�� الظروف املالئمة �خز��ا�� هذا  ا�جاري ��ا العمل وال��اتيب

 .عمليات تبادل ادو�ة مع الهيا�ل استشفائية اخرى اشراف ع�� وعع إطار قانو�ي ينظم 
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 رف املا��اـتص -

 

 2013-2009خالل الف��ة غ�� املفوترة دقامات والعيادات ا�خارجية لبلغت القيمة ا�جملية 

  .د.أ 276,5  حوا��
 

إعداد  التثبت �� �حة البيانات املتعلقة باملر�ىى عند تمّكن منغياب آليات مراقبة ولوحظ 
خالل نفس الف��ة  ع�� املرض الصندوق الوط�ي للتأم�نرفض  وقد انجّر عن ذلك .مستندات الفوترة

ببيانات حول هو�ة املر�ض خطأ صلوحية سند العالج أو  وذلك �سبب عدم د.م 1,05 خالص ما يناهز
 .سم املر�ض �� قاعدة بياناتهإعدم وجود سبب أو �

 

التنسيق ب�ن مختلف اطراف املتدخلة �� مجال الفوترة لضمان  إح�اما�حرص ع�� و�تع�ن 
ل�حد من اخطاء املرتكبة �� إعداد مستندا��ا والعمل الفعالة راقبة املووعع آليات �ح��ا وشمولي��ا 

 .الفوات�� املرفوعة ا�خالص من قبل الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض ع�� متا�عة

 

�عض ��  وال يح��م املنافسة عند إبرامه لبعض الصفقات إبمبد أحيانا تقيد املستشفىي الو 
رغم عدم استجابا��ا عروض ال كما توّ�� قبول �عض هاوفرز العروض جراءات املنظمة لفتح ا  ا�حاالت

القواعد لم يتم دوما اح��ام  كما .القانونية الالزمة للوثائق ��اأو عدم تضّم للمواصفات الفنية املطلو�ة 
عدم إشهار �عض كال�جنة الداخلية للشراءات مرجع نظر املنظمة لدقتناءات املندرجة �� إطار 

  .عدم عرعها ع�� ال�جنة املذ�ورة وأاستشارات 

 

ن من إح�ام متا�عة اس��الك الوقود يمّك  باملستشفى داخ��إرساء نظام رقابة لم يتم و 
  .و�ضمن حسن التصرف �� أسطول العر�ات

 

العمومي  �جاري ��ا العمل �� مجال الشراءتقّيد بالقوان�ن وال��اتيب اال املستشفىو�تعّ�ن ع�� 
 .لديه إح�ام التصرف �� أسطول العر�اتمز�د وإتخاذ التداب�� الكفيلة ب
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I – ونظام املعلومات اداري  نظيماـت 

 

�يا�ل نقائص �علقت أساسا �عديد الات باملستشفى ونظام املعلوم اداري  نظيمالت شاب
إعمال إجراءات السالمة �توظيف التطبيقات اعالمية و �و األرشيف �و�أدوات التصرف و  التسي�� 

 .املعلوماتية

 

 اداري  اـتنظيم -أ

               

مهام ادارة والتسي�� باملستشفيات ا�جهو�ة  آنف الذكر 2003لسنة  2070عدد امر  أو�ل
تأم�ن  2014جوان -2009ه لم يتم خالل الف��ة ن أنّ وقد تب�ّ . دير ومجلس املؤسسة وال�جنة الطبيةاملإ�� 

 .أ�شطة مختلف هذه الهيا�ل ع�� النحو املطلوب

 

خمسة مدير�ن  املستشفىتناوب ع�� إدارة  ذكره خالل الف��ة آنفة الأنّ  ،و�ذكر �� هذا اطار
عدم من و  هاإ�عقاد دور�ةعدم إح��ام من  وال�جنة الطبية املؤسسة إجتماعات مجلس �ش�و فيما 

 مناسبات 3مناسبات وال�جنة الطبية سوى ��  5لم يلتئم  مجلس املؤسسة سوى �� حيث  شمولي��ا
إ�� مجلس املؤسسة  إجتماعات جّل ولم يتم التطرق ��  .م��ما ل�ّل  من جملة عشرة إجتماعات وجو�ية

ع�� غرار النظر �� برام  التنمية ومخططات املذ�ور أعاله القارة املنصوص عل��ا باألمر املسائل �عض 
1T3Fوترشيد اس��الك الطاقة ت�و�ن اعوان ومشاريع التعاون مع املؤسسات ال�حية اخرى 

)1(
1T. 

 

لم حيث  والتقييم التخطيط وال��مجة سلبا ع�� مستو�اتهذه العوامل جملة رت وقد أثّ 
عقد أهداف  عبط سالف الذكر  2003لسنة  2070امر عدد خالفا ملا نّص عليه املستشفى  يتول 

 سنو�ة مخططات وععكما لم يتول  �تما�ىى مع التوّجهات العاّمة والقطاعيةو �غّطي عّدة سنوات 
هذه الوععية  لهسمح � ولم .�لف��اتالفّ�ي ل�خدمات املسداة و وإعداد تقار�ر سنو�ة للتقييم  خاصة به

املا��  وأالتصرف اداري  ع�� مستوى  سواء املستشفى كيفية تطو�ر أداء مت�املة حول رسم رس�ة من 
 .النشاط استشفائي أو

 

ال�جان استشار�ة إحداث  2014إ�� مو�� جوان  وفضال عن ذلك لم يتول املستشفى
ع�� غرار مسائل الراجعة إل��ا بالنظر مة للءاملالوال�ي من شأ��ا املساعدة ع�� إيجاد ا�حلول ا�خاصة 

                                                           
)1(

 30املؤرخ ��  20الوز�ر اول عدد  تم إدراج مسألة ترشيد اس��الك الطاقة عمن النقاط القارة �� جدول أعمال مجلس املؤسسة بمقت�ىى منشور  
 .حول ترشيد اس��الك الطاقة �� ادارة واملؤسسات العمومية 2005أفر�ل 
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1T4F"حفظ ال�ّحة �جنة"و" الّ�جنة املحلّية لسخالقّيات الطبّية"
)1(

1T 1"�جنة العالجات"وT5F
)2(

1T الّ�جنة "و
1T6F"استشفائّية لنقل الّدم

)3(
1T. 

 

�عهد املستشفى بالعمل مستقبال ع�� اح��ام دور�ة ا�عقاد إجتماعات مجلس  و�� إجابته
 ".الّ�جنة املحلّية لسخالقّيات الطبّية"املؤسسة وال�جنة الطبية وإحداث 

 

من مالحظة ععف عدد  باملستشفىن النظر �� هي�لة املوارد البشر�ة مّك  ،ومن ناحية أخرى 
من  % 86,8فيما ناهزت �سبة العملة %  8,1اطارات حيث لم تتجاوز �سبة هذا الصنف من اعوان 

ا�خطط الوظيفية بعض الشغور بسّد  2014 سنةلم يتم إ�� مو��  ،و�اإلعافة إ�� ذلك. اعوان مجموع
�� ظل و . مص�حة ا�خدمات العالجية�و مص�حة شؤون املر�ىى �مص�حة الّتمو�ن وا�خدمات املش��كة و ب

فوترة غرار  ع�� صبغة إدار�ة ذاتبإنجاز مهام عملة عديد الت�ليف  هذا الوعع تم الوقوف ع��
  .و�الة املقابيض�شاط م�ن أوتمتل�ات و�� املغازة النفقات والتصرف �� امل إنجاز ا�خدمات و 

 

ما �ستحقه من  البشر�ة باملستشفىت�و�ن املوارد �شاط إيالء  ن عدمتب�ّ  ،ذلك وز�ادة ع��
تم لم ي 2013-2009لهذا ا�جانب من النشاط خالل الف��ة  املرصودةاعتمادات جملة أّن عناية ذلك 

من فقط  % 9 اس��دفتأ�شطة الت�و�ن خالل هذه الف��ة  أّن  فضال عن % 22 نسبةب إالّ  هاكس��الا
 .اعوانمجموع 

 

وزارة ال�حة جملة من أدّلة اجراءات �غطي جّل أوجه  ل�ن أعّدتو  ،آخرمن جانب و 
1T7Fالتصرف باملستشفيات ا�جهو�ة

)4(
1T  كما  .هذه ادلة �� تأم�ن أ�شطته ال �عتمداملستشفى فقد تب�ن أن

بيان مسالك من و وظائف تمّكن من إح�ام توزيع املهام ب�ن مختلف هيا�له  بطاقاتأنه لم يتول إعداد 
  .والوثائقتداول املعلومات 

    

من  تنسيق ب�ن مختلف مصا�ح املستشفىال ععفعدم اعتماد هذه ادوات وترتب عن 
 ذلك ىأدّ  وقد .التصرف �� ادو�ةو ا�خدمات فوترة  يتأم�ن �شاطمجال ��  ذلك ما تم الوقوف عليه

 عناملناسبات  �عض��  "الصيدلية"قسم �عدد اخطاء املرتكبة �� إعداد مستندات الفوترة و�جز  إ��

                                                           
)1(

 .حول إحداث �جنة حفظ ال�حة باملؤسسات استشفائية 1990جانفي  25بتار�خ  11منشور وز�ر ال�ّحة العمومّية عدد  

)2(
 . حول إحداث �جان عالجية 1991أكتو�ر  15بتار�خ  93منشور وز�ر ال�ّحة العمومّية عدد  

)3(
 .حول تنظيم �جان إستشفائية لنقل الدم 1998د�سم��  29بتار�خ  137منشور وز�ر ال�ّحة العمومّية عدد  

)4(
بمقت�ىى قرار  ع�� غرار دليل اجراءات ا�خاص بالتصرف �� شؤون املؤسسات العمومية استشفائية وال�حية ذات الصبغة ادار�ة املصادق عليه 

ودليل اجراءات ا�خاص بالتصرف �� الصيانة البيولوجية الطبية واستشفائية املصادق عليه بمقت�ىى قرار  1997د�سم��  04وز�ر ال�حة املؤرخ �� 
 .2007د�سم��  08وز�ر ال�حة املؤرخ �� 
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1T8Fتلبية حاجيات اقسام استشفائية من فصول 

)1(
1T  عض صلوحية كميات من  دنفاو من ادو�ة�

  .الفصول اخرى 

 

يتو�� من ذلك  ،جمع عدد من أعوان املستشفى ملهام متنافرة لوحظ ،و�اإلعافة إ�� ذلك
تأم�ن قبول ب�� نفس الوقت اعوان العاملون بمكتب القبول وعشباك استخالص بقسم است�جا�� 

لعون املشرف الشأن بالنسبة ل �ان كذلكو  .املعاليم املستوجبة خالصاست�فوترة ا�خدمات و �املر�ىى و 
�� غياب فظها وتوزيعها ع�� مختلف املصا�ح املواد و��جيلها وح استالميتو��  حيث املغازةع�� 

 .تفادي حدوث تجاوزات ودون إرساء إجراء رقاعي �عو��ىي يمكن منعمليات جرد دور�ة 

 

إحداث وحدة ُ�عهد  2014املستشفى لم يتول إ�� موّ�� جوان  لوحظ أّن  ،ع�� صعيد آخرو    
1T9Fلها التصّرف �� ارشيف

)2(
1T . ملقتضيات  طبقا هاإجراءات �حفظ الوثائق وتصنيفدليل  إعداد كمالم يتول
20001T10F لسنة 30 منشور الوز�ر اّول عدد

)3(
1T.  امللّفات  أّن لفر�ق الرقابة  امليدانيةوقد بينت املعاينات

املعمول ��ا �� مجال التصرف �� ال �ستجيب للمعاي�� يتم حفظها بفضاءات الطبّية والوثائق ادارّ�ة 
1T11Fحفظهو  ارشيف

)4(
1T  ماية من ا�حرائقح��وئة و  منوتفتقر لشروط السالمة . 

 
 

 نظام املعلومات -ب

   

1T12Fقبل مركز اعالمية لوزارة ال�ّحة العمومية معّدة منتطبيقة  12 باملستشفى يتوّفر

)5(
1T 

 ةوطنيّ  منظومات 3و تتعلق بمتا�عة حضور اعوان خواصأحد ا�تّم اقتناءها من لدى أخرى  ةوتطبيق
 تطو�ر��  محدودّية مساهمة هذه التطبيقات اعمال الرقابية وقد بينت .")رشاد"و" إنصاف"و "أدب("

 .نتيجة عدم توظيفها ع�� النحو امثل املستشفى  أداء مصا�ح

 

التصرف �� املعدات "و" التصرف �� املواعيد الطبية"تطبيقات  أّن  ،هذا الصدد لوحظ ��و 
متا�عة حضور "وتطبيقة  2006منذ سنة  ستشفىاملب ال�ي تم ترك��ها" التصرف �� اعوان"و" البيوطبية

 استغالل �عض الّتطبيقات اخرى  �تمو  .2014جوان إ�� مو��  مطلقاغ�� مستغلة ال تزال " اعوان

                                                           
)1(

  .2014خالل أشهر أفر�ل وماي وجوان سنة  Prepedyl, Servofurane  Nalador ,من ذلك عدم تلبية طلبات اقسام من الفصول التالية   
)2(

 .املتعّلق باألرشيف 1988أوت  2املؤّرخ ��  1988لسنة  95القانون عدد   

)3(
 .املتعّلق بالهيا�ل ال�ي ُ�ع�ى بالتصّرف �� الوثائق وارشيف ومحّالت حفظ ارشيف انتقا��  

)4(
 .املتعلق بتطبيق مقتضيات ال��نام  الوط�ي للتصرف �� الوثائق وارشيف 2008 أكتو�ر 23ملؤرخ �� ا 2008لسنة  99منشور وز�ر ال�حة عدد  

فوترة ا�خدمات الطبية املسداة لفائدة املر�ىى وتطبيقة التصرف �� ادو�ة  تطبيقة اقامة باملستشفى وتطبيقة التصرف �� العيادات وتطبيقة )5(
ملخ�� وتطبيقة التصرف �� املستلزمات الطبية وتطبيقة التصرف �� املواعيد الطبية وتطبيقة التصرف �� املعدات البيوطبية وتطبيقة التصرف �� ا

 .تطبيقة التصرف �� الشراءات وتطبيقة التصرف �� املخزون وتطبيقة التصرف �� قسم اشعة وتطبيقة التصرف �� اعوان و 
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وتطبيقة  "التصرف �� ادو�ة"تطبيقة و " التصّرف �� املخزون"تطبيقة  ع�� غرار بصفة جزئية 
  ."التصرف �� املخ��"

 

املستشفى استغالل ا�جزئي لبعض التطبيقات إ�� ععف الت�و�ن والتأط�� ��  أرجعوقد 
 .�� هذا املجالوحيد مجال اعالمية حيث ال يتوفر باملستشفى سوى عون تق�ي 

 

�� ان يتو�� " التصرف �� العيادات"و" قامةا" العون املستعمل لتطبيق�ي أّن  �حاتّ كما 
استعمال ا�خاصة ب سدلةلخالفا وذلك عمليات الغاء  إنجاز و نفسه إدراج البيانات والتصديق عل��ا 

اندماج تطبيقات  عدم نتب�ّ  ،وفضال عن ذلك .و�� غياب أي إجراء رقاعي �� الغرضهات�ن التطبيقت�ن 
فوترة شاملة  �ساعد ع�� تأم�ن ملا ّم م" التصرف �� التحاليل الطبية"و" التصرف �� ادو�ة"و" الفوترة"

 .�جميع ا�خدمات واعمال الطبية املسداة من قبل املستشفى

 

التغطية املعلوماتية لسقسام استشفائية وحوسبة امللف الط�ي طبقا ومن شأن اسراع ب
بقاعدة معطيات  نظام املعلومات استشفائيربط و 2009نوفم��  19ملذكرة وز�ر ال�حة املؤرخة �� 

 ا�حّد و فوترة العمليات  أن �ساهم �� إعفاء مز�د من الدقة ع��للتأم�ن ع�� املرض  ينلصندوق الوطا
من اخطاء املرتكبة عند ��جيل البيانات املتعلقة باملضمون�ن اجتماعي�ن من املر�ىى الوافدين ع�� 

 .املستشفى

 

             2014مو�� جوان النظام املعلوما�ي للمستشفى لم يخضع إ��  ولوحظ من جهة أخرى أّن 

                      املؤّرخ �� 2004لسنة  5عمليات التدقيق اجباري الدوري ال�ي نص عل��ا القانون عدد إ�� 

 .املتعّلق بالسالمة املعلوماتية 2004فيفري  3

 

-II  ص��اـنشاط اـ 

 

توفر الظروف بضعف مختلف مؤشرات اداء وععدم باملستشفى  ص��ا�سم النشاط ال
 .املالئمة إلسداء ا�خدمات استشفائية مما أثر سلبا �� جودة ا�خدمات املقدمة

 

 �شاط املستشفىمؤشرات  -أ

 

1T13Fعمن املناطق ال�حية ذات اولو�ة 1995منذ سنة  املستشفى تم تصنيف

)1(
1T  وإدراجه

عمن قائمة املؤسسات ذات اولو�ة  2010أكتو�ر  26بمقت�ىى قرار وز�ر ال�حة العمومية املؤرخ �� 

                                                           
)1(

  . املتعلق بضبط املناطق ال�حية ذات اولو�ة 1995بمقت�ىى قرار الوز�ر اول املؤرخ �� غرة  مارس   
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ر يزال �ش�و عدم توفّ  غ�� أّنه ال  .أطباء اختصاصو نتداب أطباء ال�حة العمومية ابخصوص 
 .ستشفائيةا�خدمات ا �عض سلبا ع�� تأم�ن  أثراطارات الطبية املختصة بالقدر ال�ا�� مما 

 

خالل الف��ة  اانخفاععدد أطباء اختصاص باملستشفى شهد  أّن  ،و�ذكر �� هذا اطار    
 .فقط دون أن يتم �عو�ضهمأطباء  6 إ��طبيبا  11 من 2014إ�� مو�� جوان  2005املمتدة من سنة 

 

تفتقر إ��  "طب اطفال"و "جراحة العظام وال�لوميات"و "طب العيون "أقسام  ن أّن وتب�ّ    
قسم  أّن �ذكر و  .2013و 2011و 2005أطباء اختصاص ع�� التوا�� منذ سنوات إ��  2014مو�� جوان 

خالل الف��ة عيادة خارجية  7944وإقامة استشفائية  329قد أّمن  "جراحة العظام وال�لوميات"
خالل الف��ة عيادة خارجية  4642وإقامة استشفائية  1165 "طب اطفال"أّمن قسم و  2009-2010
أطباء اختصاص �� مجاالت التخدير وا�عا  واشعة إ�� املستشفى  يفتقر كما  .2009-2012

 . والبيولوجيا الطبية

 

 "النساء والتوليد طب"و "وا�حنجرة اذن وانف طب" يقس�ر ب�ل من ه ال يتوفّ أنّ لوحظ و    
ذين القسم�ن �� اطار الط�يمما ترتب عنه مواجهة طبيب اختصاص وحيد  سوى  منذ إحدا��ما

العيادات  إنجاز املراقبة الطّبية للمر�ىى املقيم�ن و  لصعو�ات �� تأم�ن املهام املنوطة �عهدته من
1T14Fقسم است�جا�� حاجياتا�خارجية وتأم�ن حصص استمرار وتلبية 

)1(
1T.  إدارة  أّن  تجدر اشارة إ��و

إطارات طبية مختصة دون  بتوف�� املستشفى تولت �� عديد املناسبات مطالبة سلطة اشراف 
1T15Fجدوى 

)2(
1T . 

 

ر�ىى الوافدين ع�� املستشفى إ�� هيا�ل تحو�ل امل عمليات د�عّد  وقد أدى هذا الوعع إ��
وذلك  عملية 1904 إ�� تحو�لالمجموع عمليات  2013-2010خالل الف��ة  ل��تفع أخرى إستشفائية 

 . عملية تحو�ل سنو�ا 476بمعدل 

 

 2013-2010ظلت ععيفة طيلة الف��ة  �سب إستغالل اسرة ن أّن تب�ّ  ،و�اإلعافة إ�� ذلك

ا�جراحة "وقسم  "طب اذن وانف وا�حنجرة"ل قسم و�ّج . % 19,38و % 14,78ب�ن تراوحت  حيث
 % 3,66لم تتجاوز هذه النسبة ع�� التوا��  إذ 2013أقل �سب توظيف لسسرة خالل سنة  "العامة

ستيعاب طاقة ا عبط سالف الذكر  2012 أكتو�ر 24قرار وز�ر ال�ّحة املؤّرخ ��  و�ذكر أّن . % 10,19و

                                                           
)1(

 .2011فيفري  24ومحضر جلسة ال�جنة الطبية بتار�خ  2012جانفي  19محضر جلسة مجلس املؤسسة بتار�خ  

)2(
ومراسل�ي مدير املستشفى لوز�ر  2011فيفري  24ومحضر جلسة ال�جنة الطبية بتار�خ  2008د�سم��  31محضر اجتماع مجلس املؤسسة بتار�خ  

 .2011جانفي  27ومراسلة رئيس قسم طب اطفال للمدير ا�جهوي لل�حة بقفصة بتار�خ  2013جانفي  22و  2009سبتم��  26 ال�حة  بتار�خ
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            إ�� باملستشفى فعليا املعدة لدقامة  عدد اسرةأن  �� ح�نسر�را  180باملستشفى بـا�جملية 

  . سر�را 127 تجاوز لم ي 2014مو�� جوان 

 

خالل الف��ة  والنشاط ا�جرا�� �شاط العيادات ا�خارجيةتراجع  ى هذا الوعع إ��أدّ كما    
  .% 8,75و  % 5,97حدود ع�� التوا�� �� آنفة الذكر بمعدل سنوي 

 

إبرام اتفاقيات شراكة مع املؤسسات يحرص ع�� وتجدر اشارة إ�� أن املستشفى لم    
1T16Fامر يتيحهاستشفائية ا�جامعية �� مجال إسداء ا�خدمات ال�حية والتصرف استشفائي مثلما 

)1(
1T 

�� عمليات تحو�ل يواجهها الصعو�ات ال�ي  تذليلع��  هوهو ما لم �ساعد 2010لسنة  133عدد 
  . املر�ىى وع�� تطو�ر جودة ا�خدمات استشفائية املسداة من قبله

 

 اـ�حيةظروف إسداء ا�خدمات  -ب
 

�ش�و إسداء ا�خدمات ال�حية من نقائص ع�� مستوى استقبال املر�ىى وتأم�ن حصص 
الطب كما �جلت نقائص أخرى ع�� مستوى تأم�ن �شاط . ممارسة النشاط التكمي��استمرار و 
 .است�جا��

 

استقبال املر��ى وتأم�ن حصص استمرار وممارسة اـنشاط ا�خاص  -1
 اـتكمي��

 

منشور وز�ر ال�حة العمومية عليه ملا نّص ظروف استقبال املر�ىى ال �ستجيب  لوحظ أّن 
19921T17Fأكتو�ر  27املؤرخ ��  92عدد 

)2(
1T  املوارد تخصيص  2014إ�� مو�� جوان  املستشفى حيث لم يتول

عملية أخذ املعطيات ال�حية وال تتم  .لتأم�ن إرشاد وتوجيه املر�ىى استقبالبمكتب  البشر�ة الالزمة
ا من شأنه أن ال يضمن حماية املعطيات ال�خصية �� فضاء منفصل مّم  ا�خاصة ب�ل مر�ض

 . للمر�ىى

 

وقد �عّهد املستشفى بت�ليف عون بالقيام بمهمة استقبال وتمكينه من الت�و�ن الضروري  
 . �� الغرض

 

                                                           
)1(

 .واملتعلق بضبط معاي�� تصنيف الهيا�ل ال�حية العمومية 2002أفر�ل  17املؤرخ ��  2002لسنة  846املتمم لسمر عدد  2010فيفري  1 املؤرخ �� 

 .واملتعلق بظروف استقبال باملؤسسات استشفائية  )2(
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اختصاصات  2009ماي  13حدد مقرر وز�ر ال�حة العمومية املؤرخ ��  ،آخرمن جانب و 
1T18Fاملتلوي ب ا�جهوي  ستشفىاملال�ي يتع�ن أن تؤمن ف��ا حصص استمرار ب

)1(
1T.  ّأّن  الرقابيةاعمال  نتو�ي 

نتيجة عدم ال��ام �عض يتم ع�� النحو املطلوب  لم"الطب است�جا��"قسم بحصص هذه ا�تأم�ن 
حصة  15أحيانا ا�حصص غ�� املؤمنة ��ذا القسم  بلغ عددحيث  ا�خاصة بتنظيمهاجداول ا�اطباء ب
  .2013و 2012سن�ي متتالية 

 

 حصص�عض أطباء اختصاص قد أمنوا  أّن  ،من خالل فحص جداول استمرارن تب�ّ  كما

هذه تأم�ن  ومن شأن .2013و 2012سن�ي خالل حصة �� الشهر  30و 24بمعدل تراوح ب�ن  ستمرارإ
العناية باملر�ىى فيما  جودةأن يؤّثر سلبا ع�� من قبل نفس الطبيب املرتفعة حصص ��ذه الوت��ة ا�

 .ناسبةالفحوصات املوإجراء ة يتعلق خاصة باملراقبة الطبية املستمر 

 

طب "يمارس هذا النشاط طبيب اختصاص باملستشفى العمل �عنوان خاص ب وفيما يتعلق
 .2003و 1997ع�� التوا�� منذ سن�ي " جراحة عامة"وطبيب اختصاص " اذن وانف وا�حنجرة

 

لم يتول �عث مكتب مركزي للتصرف �� املواعيد  املستشفى اعمال الرقابية أّن  نتو�يّ 
 1996لسنة  53املنشور عدد  نّص عليهمثلما  خاصا محال له  وفرولم ي هذا النشاطا�خاصة بممارسة 

1996أفر�ل  27الصادر عن وز�ر ال�ّحة العمومية بتار�خ  1T19F

)2(
1T . ممارسة هذا النشاط تتم ��  أّن  �حاتّ و

1T20Fذكرةبم جاءما مع  عارضيتامل�اتب ا�خاصة بالطبيب�ن وهو ما 

)3(
1T  2012مارس  23 املؤرخةوز�ر ال�حة 

ال يمكن �� أي حال من احوال إجراء هذه العيادات الطبية بامل�اتب ا�خاصة "  وال�ي تنّص ع�� أنه
 ".باألطباء

 

ت�جيل املر�ىى خاص بدف�� مسك  2014إ�� مو�� جوان  م يتول ل املستشفى أّن  لوحظكما 
استعمال مطبوعات ب يل��م ولمد أسبو�� للعيادات جر  إجراءو بممارسة العمل �عنوان خاص  املعني�ن
�امل املعاليم  استخالص دون  حالوهو ما  هذا العمل�عنوان املنجزة بالفحوصات التكميلية خاصة 

أن املنتفع�ن ��ذا النشاط يخضعون لنظام التعر�فة باعتبار دمات هذه ا�خ املستوجبة �� شأن
1T21Fال�املة

)4(
1T  بقطع النظر عن نظام التغطية املنتفع�ن بهوذلك. 

                                                           
� و�� اختصاصات ا�جراحة العامة وجراحة العظام وال�لوميات وطب النساء والتوليد وطب العيون وطب اذن وانف وا�حنجرة والطب است�جا� )1(

 .وذلك بمعدل مركز ل�ل حصة إستمرار" ب"وطب اطفال صنف "     أ"صنف
)2(

ّول�ن للمستشفيات وأطّباء املستشفيات واطّباء املختّص�ن اّول�ن واطّباء حول العمل �عنوان خاص باملؤسسات استشفائية من طرف اطّباء ا  
 .املختّص�ن لل�ّحة العمومية

)3(
تّص�ن اّول�ن حول ممارسة العمل �عنوان خاّص داخل املؤّسسات استشفائية من قبل اطّباء اّول�ن للمستشفيات وأطّباء املستشفيات واطّباء املخ 

 .ء املختّص�ن لل�ّحة العموميةواطّبا
)4(

 .سالف الذكر 1996لسنة  53وفق مقتضيات املنشور عدد  
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1995مارس  غّرة قرار وز�ر ال�حة العمومية املؤرخ �� نّص و  1T22F

)1(
1T اطّباء املمارس�ن  ع�� مطالبة

لفائدة  د 50للعمل �عنوان خاص داخل املؤسسات استشفائية بتسديد مبلغ جزا�� شهري قدره 
 همستحقاتاستخالص  2014إ�� مو�� جوان  وخالفا لذلك لم يتول املستشفى. املستشفى املباشر�ن به

 .  ��ذا العنوان

 

1T23Fوالش�اوى  التقار�ر ادار�ةمن خالل اطالع ع�� �عض  نتب�ّ  ،من جانب آخرو 

)2(
1T  وجود

مقابل كاملر�ىى  منمتفاوتة ع�� مبالغ مالية  هم�� حصولتمثلت  �عض اطباء طرفمن  ممارسات
من و  .غرار إجراء عمليات جراحية أو إسناد شهائد طبية أوليةع��  ا�خدمات الطّبية إلسداء �عض

1T24Fأقّر��ا مجّلة واجبات الطبيباملبادئ ال�ي  أن تتعارض معمثل هذه املمارسات  شأن

)3(
1T

الوظيفة  وقواعد 
1T25Fالعمومية

)4(
1T

1981لسنة  1634أح�ام امر عدد و    1T26F

)5(
1T ستد�� ا�حرص ع�� اتخاذ اجراءات  مما�

 .مستقبال القانونية الالزمة لتال�� هذه املمارسات

    

 تأم�ن �شاط قسم اـطب است�جا�� -2

 

توف�� فضاءات منفصلة مخّصصة لتأم�ن عمليات  يحرص ع��م املستشفى ل وحظ أّن ل
إجراءات لدحاطة باملر�ىى  وعع"دليل ب ملا جاءخالفا والفرز وانتظار املرافق�ن للمر�ىى الت�جيل 

1T27Fنشور بم �حقامل "بأقسام است�جا��

)6(
1T  2005سبتم��  2املؤرخ ��  81وز�ر ال�حة عدد . 

 

معاي�� يتّم الرجوع إل��ا لتصنيف املر�ىى حسب  ضبطاملستشفى ب لم يل��م ،وفضال عن ذلك
اجراءات  دليل تضمنههمة وذلك خالفا ملا هذه املتو�ل إليه  تخصيص عون  ولم يتول خطورة حاال��م 

وعع إجراءات مكتو�ة حول سبل إيواء املر�ىى املوفدين من قسم ولم يحرص ع��  .آنف الذكر
لم �ساعد ع��  ممااملذ�ور أعاله دليل الجاء باستشفائية مثلما ا�� إ�� مختلف اقسام است�ج

 .التنسيق ب�ن قسم الطب است�جا�� واقسام استشفائية إح�ام

 

                                                           
)1(

ص�ن املتعلق بضبط كيفيات تطبيق العمل �عنوان خاص داخل املستشفيات من قبل اطباء اول�ن للمستشفيات وأطباء املستشفيات واطباء املخت 
 .اول�ن واطباء املختص�ن لل�حة العمومية

وعر�ضة ممضاة من قبل عدد من املر�ىى وش�وى مرفوعة  2014مارس  31يذكر م��ا  تقر�ر مرسل من قبل مدير املستشفى إ�� وز�ر اال�حة بتار�خ  )2(
املدير وش�وى مرفوعة من قبل رئيس قسم ا�جراحة العامة إ��  2010نوفم��  11من قبل رئيس قسم ا�جراحة العامة إ�� وز�ر ال�حة العمومية بتار�خ 

 .2007جانفي  23ا�جهوي لل�حة بقفصة بتار�خ 
)3(

 .املتعّلق بمجّلة واجبات الطبيب 1993ماي  17املؤّرخ ��  1993لسنة  1155امر عدد  
)4(

ّلية واملؤّسسات املتعّلق بضبط النظام اسا�ىي العام ألعوان الدولة وا�جماعات العمومية املح 1983د�سم��  12املؤّرخ ��  1983لسنة  112القانون   
 .العمومية ذات الصبغة ادار�ة والنصوص املنقحة له

)5(
 .املتعّلق بضبط التنظيم العام الداخ�� للمستشفيات واملعاهد واملراكز املختّصة التا�عة لوزارة ال�ّحة العمومية 1981نوفم��  30املؤّرخ ��  

)6(
 .است�جا�� املتعلق بوعع إجراءات تنظيمية لدحاطة باملر�ىى بأقسام 
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إطار شبه ط�ي �عد تلقيه إ�� وقد أورد املستشفى �� إجابته أنه ستعهد هذه املهمة مستقبال 
 .الت�و�ن الالزم وععد تدعيمه بإطارات شبه طبية لتغطية النقص ا�حاصل لديه �� هذا السلك

 

1T28Fمنشور  دوأّك 

)1(
1T  ع�� عرورة أن  2002جوان  8املؤّرخ ��  50وز�ر الّ�حة العمومية عدد

تتخذ املستشفيات اجراءات الالزمة ال�ي تجعلها قادرة ع�� إستقبال عدد كب�� من ال�حايا وذلك ع�� 
و�الّرغم من اهّمية العملية ال�ي يكتس��ا إنجاز  .وعع مخّطط �� هذا املجال وتوف�� مستلزمات تنفيذه

 .�� إعداده 2014إ�� مو�� جوان املستشفى لم �شرع  فإّن ا املخطط هذ

 

1T29Fنشور منص  ،من ناحية أخرى و 

)2(
1T  2000أكتو�ر  2�� املؤرخ  83عدد وز�ر ال�ّحة العمومية 

وخالفا  .ا وتقييمهاومتا�عة أعمالهاست�جالية املراقبة املستمّرة أل�شطة اقسام تأم�ن  عرورةع�� 
 الطب" قسمالدوري لنشاط تقييم الاملستشفى ع�� إجراء املتا�عة الالزمة و  ن عدم حرصتب�ّ  ،لذلك

مهام ب امل�لفةقسم هذا ال�عث ال�جنة ا�خاصة بمتا�عة �شاط لم يتول  ،ذلك وفضال عن ."است�جا��
ورفع تقار�ر �� الغرض اجراءات العملية ل�حّد م��ا  اق��احو دراسة وتحليل الصعو�ات ال�ي يتعرض لها 

1T30Fإ�� وزارة اشراف

)3(
1T.  

 

  حفظ اـ�حة استشفائية -ج

  

نشاط �ذا الإحداث الهيا�ل ال�ي �ع�ى � 2014أّن املستشفى لم يتول إ�� مو�� جوان  لوحظ
                 املؤّرخ �� 11�جنة حفظ ال�ّحة املنصوص عل��ا بمنشور وز�ر ال�حة العمومية عدد ع�� غرار 

1T31Fف �� نفايات ا�شطة ال�حّية املنصوص عل��ا باألمرلتصر ووحدة ا 1990جانفي  25

)4(
1T  2745عدد 

  .2008لسنة 

 

�عي�ن مسؤول قاّر �عهد إليه اشراف ع�� وحدة  2014ه لم يتم إ�� مو�� جوان ن أنّ كما تب�ّ 
               �� املؤرخ 60نّص عليه منشور وز�ر ال�ّحة العمومّية عدد ملا  وذلك خالفاالّتعقيم ومتا�عة أعمالها 

2013أوت  14 1T32F

)5(
1T.  

 

املراقبة  عملياتدور�ة  تحّددعمل برام   عدم عبط ،هذا الوعع�� ظل اّت�ح و 
 استنادا إ�� تصنيف مسبق حسب درجةاستشفائية والفضاءات �يولوجية بمختلف اقسام البك�

                                                           
)1(

 .واملتعّلق بوعع مخّطط إعداد املستشفيات الستقبال عدد كب�� من الّ�حايا 

)2(
 .واملتعّلق بالتذك�� باإلجراءات التنظيمية ألقسام است�جا�� 

)3(
 .حول تفعيل �جان متا�عة س�� عمل أقسام است�جا�� 2013لسنة  52منشور وز�ر ال�حة عدد  

)4(
 .شروط وطرق التصّرف �� نفايات ا�شطة ال�حيةواملتعّلق بضبط  

  .املتعلق بتنظيم خدمات �عقيم املستلزمات الطبية بالهيا�ل ال�حية العمومية و�عز�ز جود��ا ونجاع��ا  )5(
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عملية مراقبة نجاز أية إعدم  ��ذلك  ساهم وقد .خطور��ا ع�� مستوى التعفن البك��يولو��
قسم طب اذن " ع�� غرار  بك��يولوجية ع�� الهواء وع�� حفظ �ّحة ايدي و�بعض اقسام الطبية

 . 2014 جوانو  2009 امل��اوحة ب�ن سنة طيلة الف��ة "الطب العام " وقسم " وانف وا�حنجرة 

 

أبرزت عمليات املراقبة البك��يولوجية املنجزة ببعض اقسام استشفائية  ،من جانب آخرو 
  %. 28و % 21,5تباعا  2013و 2012سن�ي �� اخرى أن �سبة التعفن ��ا بلغت 

 

أعمال �عقيم التجه��ات الطبية ولوازم ا�جراحة ال تتم وفق القواعد ال�حية  ن أّن كما تب�ّ 
1T33Fالواردة بدليل اجراءات املتعلق بتعقيم املستلزمات الطبية القابلة إلعادة استعمال

)1(
1T  من اعتماد

 .ال�ي �سمح بالتأكد من نجاعة عمليات التعقيم التعقيم بواسطة ا�حرارة الرطبة وتقنية اختبار

 

لوحظ عدم تقّيد املستشفى باإلجراءات التصّرف �� الّنفايات استشفائّية �� خصوص و
1T34F��ا املعمول 

)2(
1T  ّ�دون إجراء فرز انتقائي  2014تجميع الّنفايات تتّم إ�� مو�� جوان  عمليات ن أّن حيث تب

فضال عن  1992سبتم��  18املؤرخ ��  76مية عدد ا نص عليه منشور وز�ر ال�حة العمو خالفا مللها 
مثلما النفايات استشفائّية ا�خطرة لتخز�ن وسيط ب�ل قسم استشفائي  فضاءتخصيص  عدم

مما نت  عنه حفظ هذه النفايات �� مرحلة أو�� ��  سالف الّذكر  2008لسنة  2745امر عدد اقتضاه 
  .ات اقسام استشفائية قبل تجميعهاممرّ 

 

خط��ة ع�� البيئة  تأث��اتالّرواسم الّناتجة عن الّتصو�ر باألشّعة من  نظرا ملا لنفاياتو 
باعتبار طبيع��ا الساّمة فإّن املستشفى مدعو إ�� ال��ام باإلجراءات املعمول ��ا �� مجال معا�جة هذا 

1T35Fالصنف من النفايات

)3(
1T.  

 

العون الف�ي امل�لف  ه بالتنسيق مع العون امل�لف باملغازة ومع�� إجابته أنّ أورد املستشفى و 
بحفظ ال�حة تمت برمجة إقتناء أكياس بالستيكية مختلفة الوان وذلك قصد تصنيف النفايات 

 .حسب درجة خطور��ا ولتسهيل عملية رفعها من قبل اعوان امل�لف�ن بذلك

 

 

                                                           
)1(

  .           2013املعد من قبل الو�الة الوطنية للرقابة ال�حية والبيئية �� ماي  

)2(
 .1992سبتم��  18املتعلق بالتصّرف �� نفايات ا�شطة ال�حّية املؤّرخ ��  1992لسنة  76منشور وز�ر ال�حة عدد  

)3(
املتعّلق بتبسيط اجراءات ادار�ة ا�خاصة بال��اخيص املسلمة من طرف  2001جانفي  30املؤّرخ ��  14جديد من القانون عدد  31وفق الفصل  

ال يمكن معا�جة هذه اصناف من الّنفايات لغاية إزال��ا أو تثمي��ا إّال �� املنشآت ال�ي "لراجعة لها بالنظر فإّنه وزارة البيئة وال��يئة ال��ابية �� املجاالت ا
 ".رّخصت ف��ا الّسلط املختّصة
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 اـ�حية وصيان��ا اـتجه��ات -د

 

البيولوجية الطبية  خالفا ملا جاء بدليل اجراءات ا�خاص بالتصرف �� الصيانة
1T36Fالذكر آنف واستشفائية

)1(
1Tتجه��ات بالخاصة وعع برام  للصيانة الوقائية املستشفى م يتول ، ل

تدّون ��ا مختلف من قبل وحدة الصيانة مسك بطاقات متا�عة  عدمفضال عن ذلك  ات�حو  .الطبية
وإحال��ا إ��  وععي��ا حول إعداد تقار�ر سداسية وسنو�ة عدم و  تجه��اتهذه ال ع��التدخالت املنجزة 

 . الصيانة البيوطبية واستشفائية مثلما يقتضيه دليل اجراءات املذ�ور أعالهمركز الدراسات الفنية و 

 

بقيمة  2013و 2012سن�ي �� املقتناة ملعدات الطبية ا �� ظل هذا الوعع �عرض �عضتبّ�ن و 
 تتجاوز آل�ي �عقيم ظلتا معطبت�ن ملدة  �ايذكر م� و�صفة متواترةة أعطاب لعّد د .أ 135مالية ناهزت 

 300 تباعا 2014لسعطاب ال�ي طرأت عل��ما إ�� مو�� جوان بلغت املدة اجمالية تحليل  آل�يو  شهر�ن
ا�حيلولة دون إنجاز عديد الفحوصات  إ�� تواتر اعطاب ع�� آل�ي التحليلوقد أّدى  .يوما 51يوما و

1T37Fاطباء�عض الطبية املطلو�ة من قبل 

)2(
1T.  

 

منذ ها س اقتنا تّم حيث �ح قدم عديد التجه��ات الطبية املستغلة من قبل املستشفى كما اتّ 
سنة يذكر م��ا سبع آالت إعاءة  وثالثة آالت تصو�ر باألشعة �� حاجة إ��  26و 10ب�ن مّدة تراوحت 

تقر�ر�ن صادر�ن عن مركز الدراسات الفّنية والصيانة البيوطّبية واستشفائية  خاصة أّن التجديد 
 .أّكدا ع�� عرورة إحال��ا ع�� عدم استعمال 2012د�سم��  27نوفم�� و غرة بتار�خ

 

لم  1988ن أّن شبكة معا�جة الهواء والتكييف املركزي املركزة منذ سنة تب�ّ  ،وز�ادة ع�� ذلك
1T38Fظائفها ع�� النحو املطلوب�عد تؤدي و 

)3(
1T  فضال ع�� أّن مكيفات الهواء العادية ال�ي تم ترك��ها بقس�ي

وقاعات العمليات ال �ستجيب ملواصفات ال�حة املعتمدة �� " الطب العام"و" ا�جراحة العامة"
1T39Fاملجال

)4(
1T . 

 

1T40Fباملصعد  إبرام عقد صيانة خاص يحرص ع��املستشفى لم  لوحظ أّن  ،ومن جانب آخر

)5(
1T 

           بمبلغ جم�� قدره 2009سنة ��  الذي تم ترك��ه ص لنقل املر�ىى إ�� اقسام استشفائيةاملخصّ 

                                                           
)1(

 02استشفائية بتار�خ مركز الدراسات الفنية والصيانة البيوطبية و الذي تم �� شأنه إبرام اتفاقية صيانة مع بإستنناء صيانة كر�ىي طب اسنان  
 .2010جوان 

)2(
 .2013نوفم��  18 و 2013أكتو�ر  19مراسلت�ن صادرت�ن عن املسؤول عن املخ�� بتار�خ  

)3(
 . 2010فيفري  12تقر�ر مركز الدراسات الفّنية والصيانة البيوطّبية واستشفائية بتار�خ  

)4(
  . 2010فيفري  12واستشفائية بتار�خ تقر�ر مركز الدراسات الفّنية والصيانة البيوطّبية   

)5(
 .2009د�سم��  10محضر مؤرخ ��   
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وتجدر اشارة إ�� �عرض هذا املصعد طوال  .مسك ملف ف�ي �� شأنهاملستشفى ولم يتول  .د.أ 78,4
 .شهرا 18امتدت أحيانا لف��ة إ�� عديد اعطاب  2014الف��ة املمتدة من تار�خ ترك��ه إ�� مو�� جوان 

 

ومن شأن ت�و�ن �جنة فنية إلبداء الرأي بخصوص إحالة املعدات ع�� عدم استعمال 
بمذكرة وز�ر  ملا جاءوحصر التجه��ات البيوطبية القديمة واملعطبة وإعداد محاعر �� شأ��ا وفقا 

جراءات إحالة إسراع باتمام هم �� ا اأن �س 2010نوفم��  23املؤرخة ��  6317ال�حة العمومية عدد 
  .والتفو�ت ف��ا عدم استعمالالتجه��ات ع�� هذه 

 

�� مجال الكشوفات بعض التجه��ات ل تم الوقوف ع�� افتقار املستشفى ،ومن ناحية أخرى 
 مر�ضثالثة آالف  ما يناهز  إحالةمما ترتب عنه وآلة تصو�ر متحركة  مفراسآلة ع�� غرار  كميليةالت

إ�� املستشفى ا�جهوي بقفصة وإ�� مراكز تصو�ر ط�ي خاصة إلجراء الفحوصات الطبية سنو�ا 
1T41Fالالزمةالتكميلية 

)1(
1T.  

 

املستشفى لم يتول  تب�ن أّن سالف الذكر  1991لسنة  63خالفا ملقتضيات القانون عدد و 
كما لم يتول نظار  .املوعوعة �عهدته للتجه��اتالسنوي ا�جرد إجراء  2013-2009خالل الف��ة 

دليل اجراءات نّص عليه وفق ما اقسام استشفائية  مسك دفاتر جرد خاصة بالتجه��ات الطبية 
  .ا�خاص بالتصّرف �� شؤون املؤسسات ال�حية ذات الصبغة ادار�ة سالف الذكر

 

شبكة معا�جة الهواء تمت برمجة أشغال صيانة أنه �� إجابته املستشفى  فادوقد أ
إحداث �جنة تتو�� ا�جرد السنوي بمختلف التجه��ات  2015سيتم �� سنة والتكييف املركزي وأنه 

 .الطبية وغ�� الطبية

 

III-  ليةيواـفحوصات اـتكماـتصرف �� ادو�ة 

 

تمثل نفقات ادو�ة واملستلزمات الطبية اخرى �سبة هامة من جملة نفقات املستشفى 
شهدت و . من مجموع نفقات التسي�� % 35,3و % 25,5ب�ن  2013-2009حيث تراوحت خالل الف��ة 

د إ�� .أ 396,502من ارتفاعا الف��ة نفس من قبل املستشفى خالل  املس��لكةسدو�ة القيمة اجمالية ل
  . % 3,54بمعدل �سبة ز�ادة سنوّ�ة �� حدود أي د .أ 455,793

 

املستشفى لم يتول اتخاذ �ل اجراءات والتداب�� الكفيلة  وقد بينت اعمال الرقابية أّن 
 .املستلزمات الطبيةو  اس��الك ادو�ةب��شيد 

                                                           
)1(

 .2014أفر�ل  7و 2013د�سم��  10مراسلت�ن صادرت�ن عن مدير املستشفى بتار�خ  
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الصيدلية الداخلية قبل تزو�د اقسام استشفائّية باألدو�ة من  أّن �� هذا الصدد لوحظ و 
19821T42Fلسنة  59نشور وز�ر ال�ّحة عدد مل طبقاال يتم 

)1(
1T . إذن تزّود صادرة 409 من خالل فحصوتبّ�ن 

 2013و 2012من سن�ي جانفي ود�سم��  شهر أب متعّلقة "العامةا�جراحة "و "الطب العام" يقس�عن 
ال �ا م� %70�سبة  الطبية وأّن مدعمة بالوصفات �ّل هذه اذون لم تكن أّن  2014مارس  شهر و 

م اقسر ااظإشهاد ن تحملال م��ا  % 40أّن �سبة و املعني�ن  تتضّمن تأش��ة وإمضاء رسساء اقسام
داخ�� متعلق باملستلزمات الطبية تزود  إذن 80من خالل فحص  وات�ح .املواد املضّمنة ��ا بتسّلم

 أّن  2014وجانفي  2013جو�لية وأوت  شهر أل  "العامةا�جراحة "قسم �و  "الطب العام" خاص بقسمو 
  . ال تتضّمن تأش��ة وإمضاء رسساء اقسامم��ا  % 76�سبة 

 

�حب أدو�ة من الصيدلّية ا�خارجّية ل استعمالهاتم وصفة طبّية  3368مّكن النظر �� كما 
بعض البيانات ل تضّم��ا ممن الوقوف ع�� عد 2014وأفر�ل  2013ونوفم��  2012أشهر سبتم��  وتخص

 أّن  فقد لوحظ. 2011جانفي  10املؤرخ ��  01الوجو�ّية املنصوص عل��ا  بمنشور وز�ر ال�ّحة عدد 
ال تتضّمن رقم ��جيل م��ا  % 43 �سبة وأّن  العيادة املعنيةال تحمل ختم  هذه العينةمن  % 94 �سبة

الطبيب مضاء إوختم و سم إمن الوصفات ال تحمل %  26   أّن �سبةو املر�ض بالعيادات ا�خارجّية 
 .املع�ي

 

بالدقة الالزمة إذ  ؤّمنال تمخزون ادو�ة حركة  مراقبة أّن  لوحظ ،و�اإلعافة إ�� ذلك   
ه ال يتّم أنّ فضال عن ذلك تبّ�ن و  .ا�خاصة ��ااعالمية  لتطبيقةادو�ة با �ل إدراج يتمال  هأنّ  �حاتّ 

بطاقات حركة ادو�ة من قبل إدارة املستشفى وال تتضمن ترقيما �سلسليا خالفا  التأش�� ع��
 جل البطاقات لم يتّم تحي�نكما . آنف الذكر 1982لسنة  59ملقتضيات منشور وز�ر ال�حة عدد 

           إ�� مو�� شهر  2012املمسوكة من قبل الصيدلية الداخلية طيلة الف��ة املمتدة من شهر مارس 

 . 2014ن جوا

 

1T43Fوشمل �سعة فصول  2014جوان  03بتار�خ باهظة الثمن نة من ادو�ة وأفرز جرد عيّ 

)2(
1T 

لم يتسن  د.أ 7,583 بـ تقدر قيم��ا املالية سلبية ب�ن املخزون املادي واملخزون النظري  ��جيل فوارق 
 قيم��ا ا�جمليةبلغت ادو�ة من هامة كميات صلوحية  كما تم الوقوف ع�� نفاد. اللمستشفى ت��يره

 .شأ��الم يتخذ املستشفى أي إجراء ��  د.أ 28حوا��  2014إ�� مو�� جوان 

                                                           
)1(

 .املتعلق بالتصرف �� ادو�ة و�مسك حسابي��ا 

)2(
 fibrinogène , Anti RH , Cytotec , neAlbumi , adorNal , Servofurane , Prepedyl, Prodafalgan , SAT  
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خزون ممن  �حب كميات 2013-2009أنه تم خالل الف��ة لوحظ  ،�اإلعافة إ�� ذلكو 
1T44Fخرى أمستشفيات  د لفائدة.أ 8,306بقيمة ادو�ة 

)1(
1T  حقوق الكفيلة بحماية  الضماناتوذلك �� غياب

ومن شأن التصرف ع�� هذا النحو أن يحجب �عض التجاوزات خاصة �� ظل غياب . املستشفى
 .إجراءات مضبوطة تنظم عمليات تبادل ادو�ة ب�ن مختلف الهيا�ل ال�حية العمومية

 

ه تمت دعوة رسساء اقسام والصيد�� إ�� عرورة التنسيق أنّ  إجابتهوقد أّكد املستشفى �� 
. قدر ام�ان ادو�ةالفصول من بخصوص برمجة ا�حاجيات من ادو�ة لتفادي نفاد صلوحية �عض 

ه تم ال�جوء إ�� طر�قة تبادل ادو�ة مع الهيا�ل ال�حية ألخرى لتجنب نفاد صلوحية كما أفاد أنّ 
 . ال�ي لم �س��لك الفصول 

 

ظروف خزن ادو�ة ال �ستجيب ملقتضيات السالمة والوقاية من  ن أّن تب�ّ  ،� صعيد آخروع�
20101T45Fلسنة  88 عدد العمومية ال�حة وز�ر ا�حرائق الواردة بمنشور 

)2(
1T  خضاع إة وعزل و �من ��و

1T46Fا�شاءات الفنية للمراقبة الدور�ة من قبل م�اتب مراقبة مصادق عل��ا

)3(
1T.  كما ات�ح افتقار

 20املخصصة �حفظ ادو�ة لقواعد ال��يئة املنصوص عل��ا بمنشور وز�ر ال�حة عدد  الفضاءات
20081T47Fلسنة 

)4(
1T  2014إ�� مو�� جوان  قدرت قيم��ا املاليةمما ترتب عنه تلف كميات هامة من ادو�ة  

 .د.أ 36 بحوا��
 

التقّيد إ�� و  ومتا�ع��ا العمل بقواعد حفظ وخزن ادو�ةتدعو الدائرة إ�� ا�حرص ع�� و 
 وتوزيعها ع�� اقسام استشفائية واملر�ىى من الصيدلية �اباإلجراءات القانونية املنظمة لكيفية �ح�

 .مخزون ادو�ةهذه اعمال وإح�ام التصرف �� إنجاز عمان شفافية قصد 

 

مطالب التحاليل ه ال يتم التنصيص عمن أنّ �� خصوص الفحوصات التكميلية لوحظ و 
 ملقتضيات وذلك خالفا  إجراء التحاليل وع�� تار�خ إجراءهاهو�ة وصفة العون الذي تو��  الطبية ع��

املستشفى  كمالم يتوّل  .املتعلق باملخابر الطبية 2002جوان  11املؤرخ ��  2002لسنة  54القانون عدد 
امليي لكفيلة باح��ام مقتضيات حفظ السر باإلجراءات انتائ  التحاليل الطبية إحاطة عمليات تبليغ 

  .سالف الذكر 2002لسنة  54عدد لقانون وفقا ألح�ام ا

 

                                                           
)1(

املستشفى ا�جهوي بقفصة واملستشفى ا�جهوي بتوزر واملستشفى املح�� بأم العرائس واملستشفى املح�� باملظيلة ومجمع ال�حة اساسية ع�� غرار  
 .بقفصة

)2(
 .2010نوفم��   6 �� املؤرخحول إجراءات السالمة والوقاية من ا�حرائق بالهيا�ل ال�حية العمومية  

)3(
 . 2012جو�لية  27تقر�ر تفقد معّد من قبل ادارة ا�جهو�ة ل�حماية املدنية بقفصة بتار�خ  

)4(
 .2008مارس  20املؤرخ ��  
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�ل مخ�� للتحاليل الطبية بنظام  تجه��  آنف الذكر  2002لسنة  54القانون عدد أوجب  ول�ن
20061T48F جانفي 2منشور وز�ر ال�حة املؤرخ �� حدد و عمان ا�جودة 

)1(
1T وعع برنام  عمان  مراحل

ه ن أنّ تب�ّ كما  .الشروع �� إنجاز هذا ال��نام  2014إ�� مو�� شهر جوان  املستشفى لم يتول  فإّن ا�جودة 
خالفا وذلك عملية تقييم خار�� �جودة التحاليل الطبية  ةيأل لم يتم إخضاع مخ�� املستشفى 

واملتعلق بضبط طرق املراقبة الوطنية �جودة  2010جانفي  22املؤرخ �� ملقتضيات قرار وز�ر ال�حة 
  .التحاليل الطبية البشر�ة

 
 

IV-  ��اـتصرف املا 

 

وتنفيذ  الفحوصات �� مجال التصرف املا�� فوترة ا�خدمات واستخالص املستحقات شملت
 .وترشيد اس��الك الطاقة عر�اتال والتصرف �� أسطول  النفقات

 

 فوترة ا�خدمات واستخالص املستحقات -أ

 

يتكفل  ،تفاقيات الفوترة امل��مة سنو�ا ب�ن وزارة ال�حة ووزارة الشؤون اجتماعيةإل طبقا
الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض بمصار�ف ا�خدمات املسداة من قبل الهيا�ل استشفائية 

حدود و�تو�� الصندوق خالص �امل مبالغ الفوات�� إ��  .للمنتفع�ن ا�حامل�ن لسند عالج نافذ املفعول 
  .السقف ا�خاص ب�ل مستشفى

   

ا�سمت من قبل مصا�ح املستشفى عمليات الفوترة املنجزة  الرقابية أّن  ت اعمالنبيّ وقد 
باألقسام إقامة بطاقة  287فوترة  2013-2009الف��ة خالل  ميتلم  ه�عدم شمولي��ا حيث ات�ح أن

 . د.أ 37,904د و .أ 238,62بـ  التوا��عيادة خارجية بقيمة جملية تقدر ع��  1703استشفائية و

 

1T49Fملفا طبيا 122نة تت�ون من فحص عيّ  وأف�ىى

)2(
1T  2013-2009ملر�ىى أقاموا خالل الف��ة 

وجود إ�� التعر�فة ال�املة  نظاموخاعع�ن ل "انف وا�حنجرةاذن وطب "و "ا�جراحة العامة"بقس�ي 
وذلك  د.أ 10,5بحوا�� واملبالغ الواجب فوتر��ا  املستشفىفوارق ب�ن قيمة ا�خدمات املفوترة من قبل 

  .نتيجة عدم احتساب عديد اعمال الطبية والفحوصات التكميلية

 

إ��  2010مر�ضا خالل الف��ة املمتدة من سنة  31تو�� فوترة إقامة املستشفى  وات�ح أّن 
نظام أ��م يندرجون عمن ع�� أساس تمتعهم بنظام التغطية اجتماعية وا�حال  2014جوان  مو��

                                                           
)1(

 .املتعلق بوعع نظام لضمان ا�جودة بمخابر التحاليل الطبية 

)2(
 .2013-2009التعر�فة ال�املة أقاموا باملستشفى خالل الف��ة ملفا طبيا ملر�ىى خاعع�ن لنظام  1650من مجموع   
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1996د�سم��  19خالفا ألح�ام قرار وز�ري املالية وال�حة املؤرخ �� و . التعر�فة ال�املة 1T50F

)1(
1T  ��ّتو

احتساب �عر�فة �عادل إقامة يوم واحد وا�حال أن مدة إقامة �ل مر�ض فاقت اليوم وذلك املستشفى 
االت أخرى احتساب معلوم ح�� املستشفى � وتو�ّ  .لنظام التعر�فة ال�املة �نمر�ضا خاعع 21�� شأن 

حرمان املستشفى من  وقد ترتب عن ذلك. د 30عوعا عن د  20�ساوي باألقسام ا�جراحية إقامة 
 .د.أ 4,5مداخيل إعافية تقدر بحوا�� 

 

�حة ن من التثبت �� تمّك لوحظ غياب آليات مراقبة لدى املستشفى  ،و�اإلعافة إ�� ذلك
اخطاء  تال�� ومن ...)صلوحية بطاقة العالجو املعرف الوحيد و الهو�ة (باملر�ىى البيانات املتعلقة 

. إ�� مصا�ح الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرضعند إعداد مستندات الفوترة قبل إحال��ا املرتكبة 

وقد ترتب عن هذا النقص رفض مصا�ح الصندوق خالص عدد هام من الفوات�� املحالة إليه من 
عدم �بيانات خاطئة حول هو�ة املر�ض أو بعدم صلوحية سند العالج أو ألسباب تتعلق �املستشفى 

 . سم املر�ض �� قاعدة بياناتهإوجود 

 

�� هذا اطار عدد الفوات�� املرفوعة من قبل الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض �لغ و 
ع�� بلغت بقيمة مالية  ةفاتور  5132و 5243و 3511و 4625و 6059تباعا  2013-2009خالل الف��ة 

 . د.أ 219,518ود .أ 256,198د و.أ 82,908د و.أ 217,906و د.أ 273,475 التوا��

     

فوات�� إصالح القيامه بكر للمستشفى إم�انية فاقيات الفوترة سالفة الذول�ن أتاحت اتّ 
املستشفى لم  أّن وإرجاعها ملصا�ح الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض ل�خالص فقد تب�ن املرفوعة 

 . لفوات��هاته اولم يول أية متا�عة ل يتول العمل ��ذا اجراء

 

املستشفى �عّدد اخطاء املرتكبة �� عمليات الفوترة إ�� ععف التنسيق ب�ن مختلف  وأرجع
اطراف املتدخلة �� هذا املجال وأفاد أنه سيتم إعادة هي�لة مكتب القبول والفوترة قصد إح�ام 
توزيع املهام وتنظيمها والتنسيق مع الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض ملعرفة أسباب رفض �عض 

 .فوات��ال

 

دة بمقت�ىى لوحظ عدم اح��ام املستشفى آلجال فوترة ا�خدمات املحّد  ،من جانب آخرو 
 6تراوحت مدة فوترة ا�خدمات ب�ن  فقد .اتفاقيات الفوترة سالفة الذكر �شهر من تار�خ خروج املر�ض

وال �ساعد هذا التأخ�� . 2013-2012حالة خالل الف��ة  46عينة تت�ون من ل بالنسبةأشهر وذلك  10و
 .تحصيل موارد املستشفى �� أقرب اجالع�� نجاز أعمال الفوترة �� أحسن الظروف و إع�� �� الفوترة 

                                                           

 
)1(

  .2008جو�لية  7املتعلق بضبط �عر�فات معاجة املر�ىى ا�خاعع�ن لدفع مقابل �� الهيا�ل ال�حية العمومية واملنقح ��  
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ممكنا من خالل ا�حرص ع��  تحس�ن الوععية املالية للمستشفى يظّل  أّن  ومن الثابت
لعيادات واعمال الطبية والفحوصات التكميلية املسداة للمر�ىى ووعع فوترة جميع اقامات وا

املوارد املحققة سنو�ا من قبل املستشفى �عنوان  وأّن  خاّصةإجراءات مراقبة ع�� فوترة ا�خدمات 
 2013-2009مساهمة الصندوق الوط�ي للتأم�ن ع�� املرض �� مصار�ف العالج لم تبلغ طوال الف��ة 

الفارق ب�ن املوارد  أّن �� هذا الصدد و�ذكر  .كرد بإتفاقيات الفوترة سالفة الّذ السقف ا�جم�� املحّد 
د .أ 340املذ�ورة آنفا ع�� التوا�� خالل الف��ة بلغ والسقف ا�جم�� ساهمة هذه املاملحققة �عنوان 

 .د.أ 710,503و .د.أ 852,655د و.أ 656,635د و.أ 396,312و
 

دفع معاليم �� شأن املر�ىى الذين لم يتولوا عدد ال��امات بالدفع  بلغ ،وع�� صعيد آخر
 تب�ن أّن و . د.أ 53,730بقيمة جملية ناهزت  2013-2006خالل الف��ة  اإل��ام 1577العالج املستوجبة 

يتول آمر صرف املستشفى خالفا ألح�ام  حيث لمى باملتا�عة الالزمة ال تح�ى��امات مجمل هذه ال
ملحاسب إ�� ا�� شأ��ا وإحال��ا  من مجلة املحاسبة العمومية إعداد أذون إستخالص 242الفصل 

من قبل  هادون مباشرة إجراءات تحصيلمما حال  بذلكعالم أم�ن املال ا�جهوي إو امل�لف بإستخالصها 
العديد م��ا غ�� ممضاة  ال��امات أّن هذه ن من خالل فحص عينة من تب�ّ  ،ذلكعالوة ع�� و  .املحاسب

املبلغ �و ...) مقر اقامةو  اللقب(البيانات املتعلقة ��و�ة املل��م �عض  وال تتضمنمن قبل املر�ىى 
 . املستوجب

 

 اـنفقات إنجاز  -ب
 

 اـتصرف �� اـصفقات -1

                   
 

20021T51Fلسنة  3158من امر عدد  9الفصل  خالفا ملقتضيات

)1(
1T  املستشفى لم يتول  لوحظ أّن

خدمات ا�حراسة و  2008 ةخدمات اعاشة لسنعبط برمجة مسبقة لبعض طلباته ع�� غرار 
اء آجال العقود السابقة �� شأن هذه الطلبات دون أن ضإنقمما ترتب عنه  2009والتنظيف لسنة 

جديدة و�جوءه إ�� مواصلة التعامل مع نفس ا�عقود اليتمكن املستشفى من إتمام إجراءات إبرام 
 5ع�� التوا�� بلغت ملدة  �ية الصلوحية وذلك�دون إبرام مالحق للتمديد �� آجال العقود من املزودين

 . أشهر 3وأشهر 

 

امر عدد  خالفا ملقتضياتأحيانا الدعوة إ�� املنافسة  �عتمدال املستشفى  أّن  نتب�ّ  كما
مع �عض املزّودين  باالتفاق املباشر إ�� عقد صفقات  أحيانا �جأ حيثآنف الذكر  2002لسنة  3158

 من ذلك من امر آنف الذكر 40بالّرغم من أّ��ا ال تندرج عمن ا�حاالت املنصوص عل��ا بالفصل 

                                                           
)1(

 .وتممتهاملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص ال�ي نقحته  2002د�سم��  17املؤرخ ��   
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ناهز بمبلغ جم��  2012و 2011سن�ي �� حدى الشر�ات ا�خاصة إ لدىال��ود بخدمات إعاشة املر�ىى 
 .د.أ 104

 

من ظروف الدوما باإلجراءات واجال املنظمة لفتح املستشفى لم يتقيد  ،و�اإلعافة إ�� ذلك
لسنة  2وعدد  2012لسنة  1املتعلقة بطلبات العروض عدد العروض الفنية فتح ظروف  أّن ذلك 
آنف  سمر ل طبقاتم دون حضور مراقب املصار�ف العمومية والذي �عت��  2013 لسنة  1وعدد  2012

              1وعدد  2009لسنة  2تم بخصوص طلبات العروض عدد و . الذكر رئيس �جنة فتح الظروف

 .يوما 30و أيام 04وأيام  9ـ بع�� التوا�� فتح الظروف ل اجآتجاوز  2012لسنة  2وعدد  2010لسنة 

 

 2و 1عدد بطلبات العروض  ا�خاصة فرز العروض الفنية�جنة  أّن  فضال عن ذلكتبّ�ن و 
رغم �عض املشارك�ن تتول إقصاء عروض لم  2012لسنة  02عدد و  2010لسنة  1وعدد  2009لسنة 

لم تتول و  .وفق كراسات الشروط ا�خاصة ��ا هاقصاءإلعدم تقديمها سببا  �ش�ل ،لوثائقافتقارها 
إقصاء  2010لسنة  1وعدد  2009لسنة  2بطلب العروض عدد  �خاصةا ةالفنيالعروض �جنة فرز 

الشروط  اتكراسب الواردة�ا ال �ستجيب للمواصفات الفنية عروض إحدى الشر�ات بالرغم من أ�ّ 
1T52Fالفنية

)1(
1T . د.أ 8,611 بقيمة من هات�ن الصفقت�ن  لهذه الشركة فصول تم اسناد و�ذكر أنه. 

 

إقصاء  2009لسنة  1�جنة فرز العروض املالية �� خصوص طلب عروض عدد  لم تتول  كما
دتفاقية املش��كة القطاعية ألعوان مؤسسات ا�حراسة ل ��امخالف رغمشر�ات  ثالثةعروض 
1T53Fوالسالمة

)2(
1T . 1بالعروض املاليةاجر اسا�ىي املضمن  ن أّن تب�ّ فقدT54F

)3(
1T  غ�� مطابق لسجر املقدمة من قبلها

1T55Fاسا�ىي

)4(
1T هذه الصفقة قسط من ه تم إسناد وتجدر اشارة إ�� أنّ  .املضمن باإلتفاقية سالفة الذكر

    .إحدى الشر�ات املخالفةلفائدة د .أ 155,556بقيمة 

          

املستشفى لم يتقيد أحيانا بمدة صلوحية العروض املحددة  لوحظ أّن  ،ومن ناحية أخرى 
 2012لسنة  02طلب العروض عدد ل النسبةب ايوم 110بكراسات الشروط وتم تجاوز هذه املدة بـ 

دون أن يتو�� املستشفى دعوة املشارك�ن إ�� تمديد املتعلق باقتناء مستلزمات املخ�� والصيدلية 
 . نات املالية ا�خاصة ��اصلوحية عروعهم بما �� ذلك الضما

 

املزودين �عض  أّن  2013و  2012 �يلسناملستلزمات الطبية  ي�ن بخصوص تنفيذ صفقتب�ّ و 
 �� شأ��ماملستشفى التداب�� القانونية الالزمة دون أن يتخذ  ستلزماتأخلوا بال��اما��م بتوف�� �عض امل

                                                           
)1(

  .2010مارس  16ومحضر جلسة فرز العروض الفنية بتار�خ  2009فيفري  12محضر جلسة فرز العروض الفنية بتار�خ   
)2(

 .2006أوت  10و  1989جو�لية  27املصادق عل��ا بمقت�ىى قراري وز�ر الشؤون اجتماعية املؤرخة ��   
)3(

  .د 281,5 اجر املضمن بالعروض  
)4(

 .د 314,5اجر اسا�ىي املضمن باإلتفاقية املش��كة القطاعية ألعوان مؤسسات ا�حراسة والسالمة   
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 .الضمانات املالية ال��ائية ا�خاصة ��محجز و  آنف الذكر  2002لسنة  3158قتضيات امر عدد مل اطبق

�أسعار أرفع من تلك املضمنة اقتناء هذه املواد من مزود آخر و  2012سنة �� � تو�ّ وز�ادة ع�� ذلك 
  .د.أ 5,579و�فارق بلغ  ةببنود الصفق

 

لوحظ أّن  نصفقت��ات�ن الشروط املتعلقة �الملقتضيات كراسات خالفا عالوة ع�� ذلك و و 
 وقد نت  عن ذلك .التثبت من مطابقة املواد املستلمة للمواصفات الفنية املطلو�ة املستشفى لم يتوّل 

1T56Fللمواصفات الفنيةغ�� مطابقة د .أ 20 بقيمة استالم مواد

)1(
1T . أخرى استالم  �� حاالت تّم تب�ن أنه كما

بمبلغ جم��  2012سنة �� آل�ي �عقيم استالم  �عض التجه��ات من قبل أعوان غ�� مختص�ن ع�� غرار 
دون  د.أ  5,4بمبلغ    خالل ف��ة الضمان إصالح هات�ن الت�ناملستشفى تو��  أّن و�ذكر  .د.أ  126قدره

 .أن يحّمل الشركة املزودة مصار�ف اصالح

 

1T57Fمذكرة وز�ر ال�حة العموميةب ملا وردوخالفا 

)2(
1T  2010نوفم��  28املؤرخة ��  14211عدد 

ال��ود من لدى �عض املؤسسات ا�خاصة بمواد طبية  2011املستشفى تو�� خالل سنة  لوحظ أّن 
 . التو�سيةللبالد د تندرج عمن بنود صفقة الصيدلية املركز�ة .أ 5,53وصيدلية بقيمة 

 

املستشفى إبرام لم يتول  سالف الذكر 2002لسنة  3158امر عدد خالفا ملقتضيات و 
 تجاوزت الطلبات حجمالز�ادة �� بالرغم من أن �سبة  2012لسنة  املستلزمات الطبيةم�حق لصفقة 

حيث تم الوقوف �� �عض  خالص �عض املزودينبآجال  2013-2010خالل الف��ة كما لم يتقيد  .% 54
 .شهرا 30تجاوز ا�حاالت ع�� تأخ�� 

 

 لعيادات ا�خارجية باملستشفىمب�ى للوحظ تأخ�� �� إنجاز صفقة بناء  ،ومن ناحية أخرى 

د عمن برنام  م��انية التنمية لسنة .أ 500 يمةقب رصدت وزارة ال�حة لهذا املشروع اعتماداتحيث 
طلب العروض ا�خاص ��ذه الصفقة من قبل ادارة ا�جهو�ة للتجه��  ناعالن عه تم غ�� أنّ  2012

 26وإثر فرز العروض وإحال��ا إ�� ال�جنة ا�جهو�ة للصفقات بتار�خ . أشهر 8هز بقفصة بتأخ�� نا
العرض اقل ثمنا املقدم �� الغرض تجاوز اعتمادات املرصودة  ن أّن للمصادقة تب�ّ   2013سبتم��
 .28 %بنسبة 

  

ع�� املشروع صلب  تولت ال�جنة املشرفة ،ولتنفيذ املشروع �� حدود اعتمادات املرصودة
1T58Fالتقليص �� حجم اشغال ادارة ا�جهو�ة للتجه�� بقفصة

)3(
1T  1ةقة بالهندسة املدنيّ يات املتعلّ و�� الكّمT59F)4(

1T 

                                                           

 
)1(

  . 2013جوان  25تقر�ر عن صيدلية املستشفى  بتار�خ  

)2(
 .2010د�سم��  31املؤرخة ��  2971كما تم إتمامها باملذكرة عدد  

)3(
 .2013أكتوبر  23حمضر جلسة عمل بتاريخ  

)4(
 .2013نوفمرب  13حمضر جلسة عمل بتاريخ  
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للّصفقات ال�ي  ظار الّ�جنة ا�جهو�ةنلنفس العارع�ن ع�� أجديد  عروض فرز  عرض تقر�ر  وإعادة
هذا اجراء �غي��ا لشروط املنافسة  ويعّد . الّصفقة إ�� صاحب العرض اقّل ثمناوافقت ع�� إسناد 

و�ذكر . من جديد طلب العروضاولية املضمنة بكراسات الشروط �ان يتع�ن معه إعادة اعالن عن 
  .املشروع هذا من % 10لم يتم إنجاز سوى �سبة  2014ه وإ�� مو�� شهر جوان أنّ 

 

القيام بإجراءات ا�ختم  2014� شهر جوان إ�� مو�ّ املستشفى يتول لم  ،آخرمن جانب و 
20131T60F-2009خالل الف��ة  من قبلهفقات املنجزة �ائي ل�افة الصّ ال�ّ 

)1(
1T  ائي القبول ال�ّ  بالرغم من أّن� ��

 .سنوات 3 ناهزت ةمّد  منذ تّم شأن البعض م��ا 

 

مما حال  الشراءاتتجزئة إ�� �� �عض ا�حاالت  عمداملستشفى  أّن  ،ع�� صعيد آخرتبّ�ن و 
 إقتناءمن ذلك  آنف الذكر  2002لسنة  3158دون إبرام صفقات عمومية طبقا ملقتضيات امر عدد 

  .د.أ 34,8د و .أ 30,6بما قدره ع�� التوا��   نفس املزود من 2011و 2010سن�ي  قطع غيار 
 

ه تم �عي�ن إطار برتبة متصرف عهدت له مهمة التصرف �� �� رّده أنّ أفاد املستشفى و 
 .الصفقات وهو ما من شأنه أن يحّد من اخالالت ال�ي شابت هذا املجال

 

 اـصفقات إطار  خارجاملنجزة  اـنفقات -2

 

يتقيد �� �عض ا�حاالت بالقواعد واجراءات املنظمة لدقتناءات لم املستشفى  لوحظ أّن    
1T61Fاملنجزة �� إطار ال�جنة الداخلية للشراءات

)2(
1T  عاشة ا بخدمات حيث لم يتول إشهار استشارة املتعلقة

ع��  هاعرع�يل��م م لا�خاص بالصفقات العمومية و  "الواب" �موقعبواسطة ال�حافة و  2013لسنة 
 2013استشارة املتعلقة بال��ود بمستلزمات املخ�� لسنة  ع�� �شر واقتصر . املذ�ورة أعالهال�جنة 

وعالوة ع�� ذلك توّلت . ا�خاص بالصفقات العمومية "الواب"بإحدى ال�حف دون إدراجها بموقع 
لسنة باقتناء تجه��ات طبية متعلقة باإلستشارة ا�خاصة عروض  قبول الّ�جنة الّداخلية للّشراءات 

 .وردت �عد اجال القانونية وإدراجها عمن عملية الفرز  2012

    

ال�جنة الداخلية للشراءات لم تتول إقصاء عروض �عض املشارك�ن �� استشارة  تب�ن أّن و 
 طبقا بعض الفصول عينات لضم��ا لبالرغم من عدم ت 2013املتعلقة بال��ود بمستلزمات املخ�� لسنة 

 تجاوز املدة ات�ح ،وز�ادة ع�� ذلك .��ذه استشارة ةا�خاص الفنيةكراس الشروط ملقتضيات 

لبعض املشارك�ن �ان  د فصول اسنإو  يوما 136بـ استشارة �ذه املتعلقة �صلوحية العروض القانونية ل
 .قصاء عروعهمإيتع�ن 

                                                           
)1(

 .صفقات 09عددها   
)2(

 .2002لسنة  3158واملتعلق بتنقيح امر عدد  2012جوان  02املؤرخ ��  2012لسنة  515امر عدد    
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 دون  اتهنفق �عضعقد  2013-2009خالل الف��ة املستشفى تو��  لوحظ أّن  ،ومن جانب آخر

خالفا ملقتضيات  ا�حصول ع�� التأش��ة املسبقة ملص�حة مراقبة املصار�ف العمومية إالتقيد بمبد
د .أ 177 تبقيمة جملية ناهز صدار أذون تزود يدو�ة إ ا�حاالت�� عديد تو�� و  مجلة املحاسبة العمومية

19941T62Fلسنة  2617خالفا ملقتضيات امر عدد وذلك 

)1(
1T  �� تراكم الديون املتخلدة بذمة مما ساهم

د .أ 123د و.أ 126د و.أ 207د و.أ 214ع�� التوا��  2013-2009 بلغت خالل السنوات حيثاملستشفى 
 .د.أ 351و

 

عديد الفوات�� الصادرة عن املزودين ا�خواص خالل الف��ة  أّن باإلعافة إ�� ذلك تبّ�ن و    
خالفا اخرى ال تتضمن مراجع أذون ال��ّود ا�خاصة ��ا وععض التنصيصات الوجو�ية  2009-2013

الصادرة عن وزارة  02التعليمات العامة عدد املضافة و من مجلة اداء ع�� القيمة  18ألح�ام الفصل 
19961T63Fنوفم��  05املالية بتار�خ 

)2(
1T . بصيانة وسائل  تتعلقد .أ 40بقيمة �عض الفوات��  أّن  ات�حكما

 .عنيةلسّيارة املاملنج�ي لرقم الالنقل ال تتضمن 

  

تجاوز  2010و 2009و 2008خالل السنوات � تو�املستشفى  أّن  من ناحية أخرى لوحظ و 
بتعهد  ةتعلقامل 02201من الفصل  10اعتمادات املخصصة لبعض الفقرات ع�� غرار الفقرة عدد 

 ناهز بمبلغ جم��بتأثيث ادارة املتعلقة  02201من الفصل  05الفقرة عدد وصيانة وسائل النقل و 

 .   د.أ 18,6

 

غ محالت يعقود �سو سّتة إبرام  2013-2009تو�� املستشفى خالل الف��ة  ،وع�� صعيد آخر
أمالك الدولة امل�لفة بوزارة المن قبل مصا�ح  هاقبل إتمام إجراءات تحديد القيمة الكرائية ل

 1996لسنة  02قتضيات التعليمات العامة عدد املعنية خالفا ملالوزارة ا�حصول ع�� ترخيص من و 
  .سالفة الذكر

 

 وترشيد اس��الك اـطاقة عر�اتاـتصّرف �� أسطول اـ -ج

 

20051T64F لسنة 6خالفا ملقتضيات منشور الوز�ر اّول عدد 

)3(
1T إ��  م �سعلأن املستشفى  لوحظ

ن حسن يمكن من إح�ام متا�عة اس��الك الوقود و�ضمداخ��  رقابةإرساء نظام إ��  2014موّ�� جوان 
1T65Fلديه التصرف �� أسطول العر�ات

)4(
1T . ال يتم مسكها ع�� النحو  سياراتدفاتر ال �� هذا الصدد أّن تبّ�ن و

املطلوب إذ ال يتم تضمي��ا �� أغلب ا�حاالت امل�ان املقصود واملسافة املقطوعة وتأش��ة العون 

                                                           
)1(

 .املتعلق بتوزيع اعتمادات 1994د�سم��  26 املؤرخ �� 
)2(

 . املتعلقة بقائمة الوثائق املثبتة للنفقات العمومية 
 .حول مز�د إح�ام التصّرف �� السّيارات ادارّ�ة ونفقات املحروقات 2005جانفي  19املؤّرخ ��  )3(
)4(

 . سيارات مص�حة م��ا واحدة مستعملة ألغراض �خصية 07سيارات إسعاف و  07�شمل أسطول العر�ات باملستشفى   
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ع�� اذون بمأمورّ�ة جميع التنصيصات الوجو�ية أحيانا وال تتضمن  السياراتاملسؤول عن أسطول 
 .لغاية من استعمالهاللعر�ة وتار�خ وساعة ا�خروج والعودة وا غرار العدد املنج�ي

 

تمتيع إطار�ن من املستشفى بمقتطعات من  2013-2009ه تم خالل الف��ة كما لوحظ أنّ    
بقيمة  ال��  4760 موجب كميات املسندة دون الوقد بلغت . الوقود تتجاوز الكميات املخولة لهما قانونا

 .د.أ 7,414 تناهز 
 

          إدار�ةسيارة مصار�ف إصالح  2011سنة �� ل املستشفى تحّم  ،و�اإلعافة إ�� ذلك
 الوط�ي اعطاب ال�ي طرأت عل��ا �عود لف��ة ��خ��ها لفائدة منطقة ا�حرس د وا�حال أّن .أ 5بقيمة 
سّيارة د ل.أ 16مصار�ف إصالح بقيمة  2012و 2011سن�ي �� ل املستشفى غم من تحّم و�الرّ . باملتلوي 

 . إحال��ا ع�� عدم استعمال 2013شهر جوان ه تو�� �� فإنّ سعاف إ

 

�� تأم�ن العقد  تجديد 2014 إ�� مو�� جواناملستشفى لم يتول  ن أّن تب�ّ  ،عالوة ع�� ذلكو 
. 2013د�سم��  31بالرغم من انقضاء عقد التأم�ن السابق ��  20-131963 عددادار�ة  عر�ةشأن ال

1T66Fأن �عرعه إ�� الوقوع تحت طائلة أح�ام مجلة الطرقات ومن شأن ذلك

)1(
1T. 

 

لم يتول إ�� مو�� جوان املستشفى  لوحظ أّن  ،و�� خصوص التحكم �� اس��الك الطاقة
أفر�ل  1املؤرخ ��  24اجباري خالفا ملقتضيات منشور وز�ر ال�حة عدد ا�� الطّ التدقيق  إجراء 2014
20081T67F

)2(
1T . إعداد  2014إ�� مو�� جوان  يتول  مه لأنّ فقد تبّ�ن  �عي�ن مسؤول م�ّلف بالطاقة ل�ن تّم و

تقار�ر املتا�عة الدور�ة الس��الك الطاقة وموافاة سلطة اشراف بن�خ م��ا مثلما يقتضيه منشور 
   .آنف الذكر 2005أفر�ل  30املؤرخ ��  20الوز�ر اول عدد 

 

 * 

 

   *                 *   

                                                            

ونقائص �� مجاالت التنظيم اداري ونظام  صعو�ات�ش�و املستشفى ا�جهوي باملتلوي 
 حالتواملستلزمات الطبية املعلومات والتصرف املا�� وإسداء ا�خدمات ال�حية والتصرف �� ادو�ة 

 .النحو املطلوبتأديته لوظائفه ع�� دون أحيانا 

                                                           
)1(

 .1999جو�لية  26املؤرخ ��  1999لسنة  71ة بمقت�ىى القانون عدد الصادر  

  .املتعلق بتجسيم ال��نام  الوط�ي للتحكم �� الطاقة ع�� نطاق القطاع الص�� )2(
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ا�حرص التنظيم اداري ونظام املعلومات  تجاوز النقائص امل�جلة �� مجاليستد�� و 
والعمل ع�� إحداث ع�� غرار مجلس املؤسسة وال�جنة الطبية ع�� تفعيل دور هيا�ل التسي�� خاصة 

اساسية وإيالء أدوات التخطيط والتنظيم اعتماد املستشفى يتطلب ذلك من كما  .�جان املساندة
ومن شأن التوظيف امثل  .جوانب ت�و�ن املوارد البشر�ة والتصرف �� ارشيف العناية الالزمة

أن �ساهم �� تطو�ر أساليب التصرف  للتطبيقات اعالمية وإعمال قواعد السالمة املعلوماتية
 .باملستشفى

 

املستشفى بأطباء تدعيم  يتع�نا�خدمات املسداة للمر�ىى ونوعية جودة  ولتحس�ن
كما  .ظروف عمل مالئمة بقسم الطب است�جا�� توف�� وتحس�ن ظروف استقبال و  اختصاص

توف�� التجه��ات الطبية الالزمة وتأم�ن أعمال صيان��ا وحماي��ا طبق املعاي�� املوعوعة �� �ستد�� ذلك 
  .إعافة إ�� مز�د العناية بنشاط حفظ ال�حة استشفائيةالغرض 

 

ا�حرص ع�� ت�ىي إح�ام التصرف �� ادو�ة واملستلزمات الطبية والفحوصات التكميلية و�ق
العمل باإلجراءات وال��اتيب املعمول ��ا �� هذا املجال بما من شأنه أن يضمن ترشيد اس��الك 

 .والتحكم فيه

 

فوترة ا�حرص ع�� ولضمان نجاعة أك�� �� مجال تحصيل املوارد فإن املستشفى مدعو إ�� 
جميع ا�خدمات املسداة من قبله ووعع آليات مراقبة ع�� عمليات الفوترة بما من شأنه أن يضمن 

 .اتخاذ اجراءات القانونية الالزمة لضمان استخالص مستحقاته إعافة إ�� �ح��ا وشمولي��ا

 

املستشفى د ويستد�� تكريس مبادئ الشفافية واملساواة واملنافسة ب�ن املزودين تقيّ 
و�حسن التحكم . لقوان�ن وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل �� مجال الشراءات وإبرام الصفقات العموميةبا

واتخاذ التداب�� الكفيلة  عر�اتإح�ام التصرف �� أسطول المدعو إ�� املستشفى  نفقات فإّن ال�� 
  .ب��شيد اس��الك الطاقة
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 رّد المستشفى الجهوي بالمتلوي

 

  والماليالتنظيم اإلداري  -1

 

سيتم العمل على تجاوز معوقات تفعيل بعض هياكل التسيير والهياكل االستشارية 
بالحرص على ضمان دوريتها والتطرق إلى مختلف المواضيع صلب اجتماعاتها طبقا 

مجلس المؤسسة، اللجنة الطبية،اللجنة المحلية (للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل 
وسنحرص وبالتنسيق مع كافة المتدخلين على رسم عقد أهداف ...). لألخالقيات الطبية

مخطط سنوي يتضمن وجوبا برنامج عمل المستشفى ويتضمن برنامج للصيانة والتجهيزات 
ونظرا للنقص الحاصل لدينا في عدد اإلطارات والفنيين، تعذر علينا استغالل بعض . 

في صورة تدعيمنا ببعض  التطبيقات اإلعالمية على الوجه المطلوب وسنعمل مستقبال
 .الفنيين على تجاوز هذه النقائص

 

 النشاط الصحي -2

 

نقص أطباء االختصاص هو مشكل وطني وال يمكن لنا تجاوزه ضرورة أن توفير 
أطباء االختصاص يعد من مهمة وزارة الصحة ويقتصر دورنا فقط على إبرام االتفاقيات 

 .لدينا ولتقريب الخدمات من المواطن مع بعض أطباء االختصاص لتجاوز النقص الحاصل

 

أّما البناية التي تحتوي القسم االستعجالي فهي قديمة ولم تعد تستجيب لطموحات 
ومتطلبات اإلطار الطبي والشبه طبي وكذلك المرضى الوافدين عليه وقد راسلنا في عديد 

سين فضاءات المرات وزارة اإلشراف قصد برمجة بناء قسم استعجالي جديد يتم بموجبه تح
االستقبال والتسجيل وكذلك تجديد تجهيزاته ضرورة أنه يتعذر علينا إدراج هذه اإلصالحات 

 .على ميزانية المؤسسة

 

وسنحرص على إحداث  الهياكل الالزمة  لمتابعة نشاط حفظ الصحة والعمل على 
م الجراحة تفعيل القواعد الصحية الواجب إتباعها في مجال تعقيم التجهيزات الطبية ولواز

 .والتصرف في النفايات حسب القواعد الصحية الواجب إتباعها
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  التصرف في األدوية -3

 

وإحكام التصرف في  سنحرص على إحكام التصرف في األدوية وترشيد استهالكها
التوزيع الداخلي لألدوية طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالمناشير الصادرة في الغرض 

حظاتكم المضمنة بتقريركم  الصيدلي المشرف على العمل بما جاء بمالوقد تم توجيه 
كما سنعمل على تفادي إسناد كميات من األدوية إلى مؤسسات صحية أخرى في . األولي

 .طار قانوني للعمليةظل غياب إ

 

وإّن ظروف خزن األدوية ال تستجيب لمقتضيات السالمة والوقاية من الحرائق 

األحيان في إتالف كميات هامة من األدوية وقد اقترحنا على وهو ما يتسبب في بعض 

 .ط السالمة والوقاية لحفظ األدويةسلطة اإلشراف بناء مخزن جديد لألدوية يستجيب لشرو

 

وتم التنبيه على الصيدالني ليحرص قدر اإلمكان على استهالك األدوية في آجالها 

 .تواريخ الصالحية المحددة ب تجاوزوالتزود منها حسب االستهالك الحقيقي لتجن

 

   التصرف المالي -4

 

إلى تحقيق  2014حرصنا على االهتمام بمكتب القبول وقد أدى ذلك خالل سنة 

كافة المداخيل المناسبة من مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في نفقات 

بيضاء لتجاوزنا السقف ترة د كفو. أ 275          العالج باإلضافة إلى تسجيل مبلغ  قدره

 .المحدد

 

كما تّم تكليف إطار في رتبة متصرف لإلشراف على الصفقات العمومية التي 

يبرمها المستشفى الجهوي بالمتلوي وقد أدى ذلك إلى تحسن واضح خاصة فيما يتعلق 

بإجراءات فتح العروض وفرزها وقبولها والتقيد بكافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل 

لحة قصد في مجال الصفقات العمومية وكتشجيع له سيتم اقتراحه في خطة  رئيس مص

 .دعمه وتحفيزه على  العمل
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وتّم تكليف كل من رئيس ورشة السيارات والمسؤول عن المغازة بحسن التصرف 
في استهالك الوقود المتعلق بأسطول السيارات والذي يعتبر حاليا في وضعية جيدة خاصة 

وزارة اإلشراف مشكورة بتدعيمنا بسيارتي إسعاف وسيارة إدارية وشاحنة  بعد أن قامت
وقد تمت دعوة كافة المتدخلين على الحفاظ قدر اإلمكان على أسطول السيارات من خالل 
التعهد بالصيانة والنظافة الدورية والذي سينعكس بدوره على نفقات صيانة األسطول التي 

 . عا في نفقات الصيانةفارطة  ارتفاشهدت في  السنوات ال

 

وفي الختام تتعهد إدارة المستشفى الجهوي بالمتلوي باتخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة لتحسين جودة الخدمات والتصرف في المستشفى والرفع من فعاليته حسب 

 .اإلمكانيات المتوفرة
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   ��يئة اـسواحل اـشماـية ملدينة صفاق شركة اـدراسات و  

  "ت��ورة"  مشروع 

 

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

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

(1)
P0T  م�لفة بمقت�ىى  % 42,2بنسبة

از جميع 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 �� التوّسع العمرا�ي ملركز مدينة صفاقس وإ�� 
مصا�حة املدينة مع سواحلها ع�� إزالة التلوث و��ذيب الشاطئ الشما�� مع إحداث مساحات جديدة 

من امليناء  تمتّد كم  6وإ�� ��يئة منطقة ساحلية جديدة ع�� طول  هك 420ع�� حساب البحر تقّدر بـ 
 .التجاري بصفاقس إ�� حدود مسرح الهواء الطلق بطر�ق سيدي منصور 

 

قرض مسند من البنك  من متأّتيةد .م 141,4وقد بلغت اعتمادات املرصودة للمشروع 
فيما د .م 65بالغ جملية قدرها د وقروض عمومية وقروض شراء بم.م 55اوروعي لالستثمار بمبلغ 

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

 

تنفيذ الصفقات املتعلقة بانجاز املشروع اعتمادا ع�� وقد قامت الشركة بإعداد وإبرام و 
ة كما تّم واملتعلق بتنظيم الصفقات العموميّ  2002د�سم��  27املؤرخ ��  2002لسنة  3158امر عدد 

تنقيحه وإتمامه بالّنصوص الالّحقة وذلك من خالل التنصيص عليه كمرجع قانو�ي عمن مختلف 
كراسات الشروط والعقود امل��مة من قبلها ع�� الرغم من �و��ا ال �عت�� مش��يا عموميا ع�� مع�ى 

 . الفصل الثالث من هذا امر

 

��دف التحقق  شركةحسابات وتصرف ال وأجرت دائرة املحاسبات مهمة رقابية ميدانية ع��
ومدى  هوقوف ع�� أسباب تأّخر تنفيذالو  إ�� تحقيق اهداف املرجّوة من املشروعمن مدى توّصلها 

مطابقة إجراءات التعاقد مع املقاوالت وم�اتب الدراسات واستشار��ن مع املقتضيات ال��تيبية ومدى 
والردم وال��يئة ومدى التقيد با�جدول الزم�ي املحّدد و�� نجاح الشركة �� القيام بمهمة إزالة التلوث 

                                                           
(1)

واملتعلق باملساهمات واملنشآت  1989فيفري  1املؤرخ ��  1989لسنة  9�عد أن �انت منشأة عمومية ع�� مع�ى القانون عدد  1997منذ سنة  
 .حقةالعمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بنصوص ال 
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 .حدود اعتمادات امل��مجة ومدى مطابقة انجاز املشروع للمقتضيات التعاقدية للصفقات امل��مة

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

 

ي أجر��ا دائرة املحاسبات ع�� حسابات وتصرف الشركة عن وأسفرت املهّمة الرقابية ال�
 و�آثاره البيئية" ت��ورة"إثارة عديد النقائص واخالالت �عّلقت با�خصوص بالتصرف �� مشروع 

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

 



1018 
 

 

 أبرز املالحظات
 

ن مّكن املشروع من حصر نفايات الفوسفوجيبس ال�ي �انت ممتدة ع�� طول الشواطئ ل�
الشمالية واكتساب مساحات جديدة قابلة لل��يئة تمّثل متنّفسا عمرانيا جديدا ملركز املدينة فإّن عددا 

  :من أبرزها  من الّنقائص شابت �افة مراحل إنجازه

 

 روعإنجــــاز املشــ -

 

�� مرحلة تصّوره وعبط عناصره املرجعية ناهز العشر�ن  كب��اتأخ��ا  شهد تنفيذ املشروع
 5رغم ان��اء اشغال منذ  2014سنة فيما لم يتّم إعداد املثال التفصي�� ل��يئة املنطقة إ�� موّ�� سنة 

 .سنوات

 

 � واـّشروط اـفنّيـةاـ��ام باملعاي� -

 

والّشروط الفنّية لتنفيذ اشغال ع�� نحو حال لم تل��م املقاوالت ال�ي تّم �عيي��ا باملعاي�� 
جزئيا دون بلوغ اهداف البيئية للمشروع وخاصة م��ا تطه�� املنطقة وعزل �وم الفوسفوجيبس عن 

ورغم املخاطر البيئية لهذه الّنقائص فإّن الشركة لم تلزم . محيطه ا�جديد املكتسب �عد أشغال الّردم
�عده وذلك بتفعيل الّضمانات بل  أو خالل التنفيذ سواء �ان ذلك د املقاوالت باالمتثال لبنود العق

خالالت ال�ي قامت �عقد اتفاق كتاعي أعفت بموجبه املقاول من �ّل مسؤولية قد تنشأ نتيجة وجود ا 
 .ع��ا عند عرض امللفات ع�� رأي الّ�جنة العليا للصفقات �غاعت

 

 ات املاـّيـــــة واـّتعاقدّيةاـّضمانـ -

 

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 

 

 غرامات اـّتأخيــــــــر -

 

د لقاء تجاوز صاحب .م 7,17لم تقم الشركة بتطبيق غرامات تأخ�� وصل حّدها اق�ىى 
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كما تّم تمك�ن صاحب . الصفقة اجال التعاقدية بأك�� من السنة قبل وععد سر�ان أجل التنفيذ
تيازات دون مقابل تتمّثل �� الدفوعات املنجزة لصا�حه ال�ي تّمت �عد تار�خ التصر�ح الصفقة من ام

تلك املتعلقة برفع اليد عن الضمانات و�تنفيذ أشغال  ابالقبول الوق�ي لسشغال دون تحفظات عد
 .د.م 1,818منظومة ال�خ ونظام تصر�ف املياه ومبلغها 

 

 عيـــــوب إنجاز املشروع -

 

أشغال وخدمات لم ينجزها مجمع املقاوالت �عنوان ذلك ا�خالص الك�� توّلت الشركة ك
من قيمة الفصول أو  % 20وفقا للشروط التعاقدية القاعية بتطبيق نقص �� القيمة ال يقّل عن 

و ا�خدمات من مبلغ اشغال املعيبة أو خصم ما �عادل مصار�ف إصالح العيوب أو القيام باألشغال أ
 .د.م 8,79و�لغ مجموع ما وجب خصمه  .خدمات آخر�ن قبل مقاولة أو مسدي

 

 �شر�ـك املرتفقيـن اـعمومّييـــن  -

 

إ�� نظرا  عن محيطه معزوال  بقاء املشروع إ��أّدى عدم بلورة إطار للتعاون ب�ن املتدخل�ن 
عدم �شر�ك املرتفق�ن العمومي�ن منذ البداية وخاصة ديوان البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ الذي رفض 

ال�ي التو�سية ماج الشواطئ القديمة عمن حوزة املشروع والشركة الوطنية للسكك ا�حديدية إد
عرض  و�الرغم من. املتاخمة للمنطقةالتو�سية إعادة النظر �� شبكة السكك ا�حديدية  عن أحجمت

إ�� الرامية و  الغرضاتخذت �� ظّلت القرارات ال�ي هذه املسائل الحقا ع�� أنظار جلسات عمل وزار�ة 
 .دم  املشروع �� محيطه العمرا�ي دون تطبيق

 

 ت�اـيف إنجاز املشروع -

 

إ�� )  ك.ب.ن(أّدى ترّدد الدولة �� اتخاذ قرار الغلق ال��ائي ملصنع ا�حامض الفوسفوري 
19870TPد سنة .م 32,8أخرى 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 موعوع طلب العروض عدد  2005للصفقة املعّد سنة 

 .د.م 139,455ا�ختم الّ��ائي 
 

S

                                                           
(1)

 .1987، أوت " هولندا–انيدي�و / تو�س-سات"، مجمع 86، ص 1دراسة اختيار املوقع املجلد  
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SI- نجاز إاـصعو�ات اـ�ي رافق  و  اـتعر�ف باملشروع و�محتوى اشغال 

 

 اطار اـعام ـلمشروع - أ

 

إلنتاج ا�حامض الفوسفوري الّتا�ع للمجمع الكيميائي التو��ىي ) NPK( ك.ب.ن خّلف مصنع
                    حوا��(كميات �خمة من الفوسفوجيبس  1991و 1963طيلة مدة �شاطه امل��اوحة ب�ن سن�ي 

Pمليون م 6

3
P (بذلك بالتوازي مع  اة صفاقس مساهموقع تصر�فها مباشرة ع�� السواحل الشمالية ملدين

�� تدهور الوعع البيئي ) بودر�ار(الوحدات الصناعية ال�ي تّم ترك��ها �� املنطقة الصناعية املجاورة 
وخّلفت هذه ا�شطة الصناعية كميات �خمة من امللوثات اشعاعية تتمّثل خاصة �� �وم . باملنطقة

محاط بطبقة من نفس املواد ع�� ع�� الساحل ك ه 50الفوسفوجيبس ممتد ع�� مساحة مادة من 
Pمليون م1,1هك �� البحر تقّدر كميا��ا بقرابة  90 إمتداد

3
P . و��دف إزالة التلوث الذي �حق بالسواحل

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

 

وردم مساحات  زل �وم الفوسفوجيبسوع إزالة التلوث من منطقة التدخل:  املرحلة او��* 
 هك، 420 تقارب ع�� حساب البحر

 .��يئة املنطقة وإ�شاء قطب عمرا�ي جديد:   املرحلة اـثانية* 

 

تّم ت�ليف مجمع املقاوالت  2006مارس  30بتار�خ  01/2004وتبعا لطلب عروض دو�� عدد 
  )تو�س" (سوماتراجات"ومقاولة ) ب�جي�ا(" أونف��ون"مقاولة و  )ب�جي�ا" (جان دونيل"املت�ون من مقاولة 

�� مرحلته او�� ع�� أن  ة التلوث وال��يئة ملشروع ت��ورةبإنجاز أشغال إزال" مجمع جاس"�� ما ي�� 
املناولة ملجمع املقاوالت بإنجاز أشغال عزل �وم ب" صول إيتا�ش با�ىي"تقوم املقاولة الفر�سية 

 .الفوسفوجيبس

 

ولية للتلوث من خالل إعداد الدراسات التمهيدية للمشروع وععد تحديد الوععية ا 
إزالة التلوث  قتضياتمل�ع�ن اعتبار  وأخذا RMAécologieاعتمادا ع�� املواصفات البيئية الهولندية و 

وال�ي أكدت من خالل نتائ  تحاليل عينات ال��بة وال��سبات البحر�ة أّن التلوث ��  اك�� صرامة
قامت شركة جان دونيل  "ال�اديميوم"عن تواجد املعادن الثقيلة وخاصة عنصر  املنطقة نات  أساسا

ا�حفر وا�جهر �� البحر باستعمال حاو�ات عائمة ومجرفة  أشغال املختصة �� اشغال البحر�ة بإنجاز 
وتتمّثل هذه اشغال �� جهر املواد . مي�انيكية منتصبة ع�� عوامة يقع تحر�كها بواسطة زوارق �حب

ها �� حاو�ات عائمة يقع جرها �عد �عبئ��ا إ�� مستوى رصيف ال�حن املعد مؤقتا للغرض حيث ووعع
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تقوم مجرفة �خمة بتعبئة مواد ا�جهر �� الشاحنات لنقلها فوق �وم الفوسفوجيبس حيث �سوى 
  .اتر�ة امللوثة وتجفف

 

�ل املواد ا�جافة  بإنجاز أشغال حفر اتر�ة املجففة ونقل" سوماتراجات"كما قامت مقاولة 
املحفورة من طبقة الفوسفوجيبس أو من اتر�ة امللوثة فوق �وم الفوسفوجيبس حيث يتم توزيعها 

��يئة �ومة من الفوسفوجيبس متمثلة �� ش�ل جذع 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��  اتفاق مع
هك حسب  72هك عوعا عن  56م��ا مع �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 إنجاز ا�جدار العازل إ�� ا
م��ء بخليط  م�� 0,6الفوسفوجيبس واتر�ة التحتية امللوثة بجدار عازل مت�ون من خندق �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 لسرا�ى
 .م�� 12و 10

 

املناولة بإنجاز منظومة الّ�خ اعتمادا ع�� دراسات ومقار�ات " هيدروصول "كما قامت شركة 
صم نحو داخل  10هيدرولوجية �خفض مستوى املائدة املائية مما يضمن فارق عغط مائي �� حدود 

 . املنطقة املعزولة

 

ملز�د تفعيل ودعم منظومة ال�خ ولصرف كميات مياه السيالن ب�ن ال�وم وا�جدار العازل و 
ولم تكن هذه . واملتأتية من مياه امطار النظيفة �خارج منظومة العزل تم انجاز خنادق لتصر�ف املياه

السفلية  نتائ  الدراسات التكميلية لنفاذية الطبقات املنظومة م��مجة �� صفقة اشغال غ�� أّن 
أثبتت جدواها �� �عديل سقف املائدة املائية و�سريع بلوغ املستو�ات املطلو�ة لفوارق الضغط املائي 

 .نحو داخل منطقة العزل وخاصة خالل الف��ات الرطبة وإبان امطار استننائية

 

يأة بأشغال ردم املساحة امله" جان دو نيل"نجاز عملية إزالة التلوث، قامت مقاولة إ وإثر
Pمالي�ن م 7باألتر�ة البحر�ة ال�ي تم استخراجها من قنال قرقنة البحر�ة وال�ي ناهزت كميا��ا 

3
P  ل�حصول

 . هك 380 ع�� حساب البحر تقدر بحوا�� ع�� مساحة ردم

 



1022 
 

منشآت �حماية الساحل ع�� طول الساحل ا�جديد  7بإنجاز  "سوماتراجات"وقامت مقاولة 
فاقس إ�� حدود قنال وادي الز�ت ملنع 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

 

وععد ان��اء من اشغال ونظرا �حصول فواعل �� إعتمادات البنك اوروعي لالستثمار 
وافق املمول ع�� استعمالها إلنجاز منطقة ردم جديدة تتواصل إ�� حدود املسرح د .م 10,301 بلغت

وتّم اعالن عن . هك 40الصيفي ال�ائن بطر�ق سيدي منصور بصفاقس ع�� مساحة إعافية تناهز 
 .أسندت اشغال إ�� مجمع شركة شعبان وشر�اسهو  04/2010طلب عروض ثان �� الغرض عدد 

 

 ـ�ي رافق  انجاز املشروعاـصعو�ات ا - ب
 

 ضعف اطار اـتشري�� واملؤسسا�ي ـلمشروع  -1

 

العهدة ع�� "خرقا ملبدأ " ت��ورة"�عت�� تحّمل املجموعة الوطنية لت�لفة تمو�ل مشروع 
الدولة  الذي اعتمدته �شأن البيئة والتنمية" ر�و دي جان��و"املنصوص عليه عمن إعالن" امللّوث

كما خالفت السلط العمومية . 1992�� سنة " بر�و دي جان��و"ارض املنعقدة  �� مؤتمر قّمةالتو�سية 
واملتعلق  1996جوان  10املؤرخ ��  1996لسنة  41اختيارا��ا الوطنية املضّمنة بالقانون عدد 

تحّمل املنت  أو املرّوج أو "منه ع�� أن  9بالنفايات و�مراقبة التصرف ف��ا وإزال��ا والذي نّص الفصل 
ناقل عهدة استعادة النفايات ال�ي تفرزها املواد أو املنتجات ال�ي ينتجو��ا أو �سّوقو��ا و�مكن للسلط ال

املختصة أن تلزمهم بالقيام بإزالة تلك النفايات وعند اقتضاء باملساهمة �� أنظمة استعادة وإزالة 
 ".النفايات املتأتية من املنتجات اخرى املماثلة أو املشا��ة

 

يفتقر التشريع الوط�ي البيئي إ�� إطار قانو�ي ومؤّسسا�ي ينّظم إعادة ��يئة ارا�ىي كما 
امللوثة يمكن اعتماده عند إنجاز مشاريع مماثلة ع�� غرار إزالة التلوث بأماكن انتصاب الشر�ات 

 .التا�عة للمجمع الكيمائي

 

لوسائل القانونية ورغم اعتماد من�ج إحداث شركة عمومية فإن الدولة لم تمّك��ا من ا
الالزمة ملباشرة مهامها بمنطقة التدّخل ال�ي �عت�� من م�ّونات امللك العمومي البحري وهو ما يجعل 

          73من القانون عدد  27تدخلها أو من ينو��ا �� ارا�ىي التا�عة �حوزة املشروع مخالفا للفصل 

العمومي البحري لعدم منح الشركة ال��اخيص  واملتعلق بامللك 1995جو�لية  24املؤرخ ��  1995لسنة 
 .2005املستوجبة ملباشرة مهامها إ�� ح�ن إبرامها اتفاقية اشراف مع الوزارة امل�لفة بالتجه�� سنة 
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 و�� جانب آخر ساهم عدم اتخاذ السلط العمومية للقرارات املناسبة و�� ابان �� مز�د
جراء تراكم كميات تدهور خاللها الوعع البيئي باملنطقة سنة  20تأخ�� تنفيذ املشروع لف��ة تجاوزت 

ذلك أن إنتاج طن واحد من ا�حامض الفوسفوري يؤدي إ�� ا�حصول إعافية من الفوسفوجيبس 
 .أطنان من مادة الفوسفوجيبس 5ع�� 

 

تبّ�ن من خالل اطالع ع�� الوثائق املتعلقة با�خطط التنمو�ة با�جهة عدم وعوح فقد 
ئية بجهة صفاقس خالل الثمانينات والتسعينات من القرن املا�ىي وترّدد السلطات �� السياسة البي

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

 

ففي مرحلة أو�� �ان من املقّرر ومنذ ت�و�ن الشركة غلق مصنع ا�حامض الفوسفوري 
 –سات "إعداد الدراسات التمهيدية التفصيلية للمشروع من قبل مجمع  لذلك تّم ) ك.ب.ن(

اعتمادا ع�� فرعية إيقاف �شاط املصنع  1987خالل 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 الفرعيةاملتعلقة باملشروع ب

 

 5أّن عدم اتخاذ هذا القرار وتنفيذه �� ابان أدى إ�� تأخ�� تنفيذ الدراسات بما يناهز  إالّ 
مع العمل ع��  باإلبقاء ع�� �شاط هذا املصنع 1988أكتو�ر  26بتار�خ وأّدى صدور قرار رئا�ىي . سنوات

عن ال��اماته املالية تجاه املشروع من خالل  ا�حّد من التلوث الصادر عنه إ�� تراجع ا�جانب الهولندي
عدم خالص القسط املتبقي من فاتورات إعداد دراسات املرحلة الثانية ورفض تمو�ل إنجاز املرحلة 

 . الثالثة من الدراسات معلال ذلك بالتضارب الوا�ح ب�ن إنجاز املشروع وإبقاء املصنع

 

، قّرر املجلس الوزاري املضيق ر اّول سنة واحدة فقط من القرا وععد ،و�� مرحلة ثانية
الغلق ال��ائي لوحدة إنتاج ا�حامض الك��ي�ي والفوسفوري لهذا املصنع  1989سبتم��  5املنعقد بتار�خ 

 . وإبقاء هذا اخ�� مقتصرا ع�� إنتاج ثال�ي الفسفاط الرفيع

 

ة غياب التمو�ل نتيجاملرحلة الثالثة من الدراسات وقد ساهم هذا القرار �� مز�د تأخ�� 
هبة د �� ش�ل .أ 340د م��ا .م 1,002بمبلغ  1993سبتم��  22بتار�خ  لم �شرع بتنفيذها إالّ الالزم وال�ي 

  .ا�ح�ومة الهولنديةمن 

 

                                                           
(1)

 .8ص ) تقر�ر ال��يئة( 2، املجلد 1987واملتعلقة باختيار املوقع، أوت " هولندا–انيدي�و / تو�س-سات"حسب الدراسة املنجزة من قبل مجمع   
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كما أّدى عدم بلورة إطار للتعاون ب�ن املتدخل�ن ذوي العالقة باملشروع إ�� بقائه معزوال عن 
عمومية ذات الصلة باملشروع منذ البداية وخاصة ديوان محيطه نظرا لعدم �شر�ك املؤسسات ال

البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ الذي رفض إدماج الشواطئ القديمة عمن حوزة املشروع والشركة الوطنية 
. ال�ي رفضت إعادة النظر �� شبكة السكك ا�حديدية املتاخمة للمنطقةالتو�سية للسكك ا�حديدية 

اّتخاذها  ظلت القرارات ال�ي تّم حقا ع�� أنظار جلسات عمل وزار�ة عرض هذه املسائل ال  غم منرّ لو�ا
 .إ�� دم  املشروع �� محيطه العمرا�ي دون تطبيقوالرامية عل��ا  واملصادقة

 

ولم تقّدم الشركة من خالل إجاب��ا معطيات إعافية وإجراءات عملية تم اتخاذها من شأ��ا 
 .املذ�ورة املالحظة �عارضأن 

 

 ـقيادة واـدعم واملساندة املتعلقة بانجاز املشروع ضعف هيا�ل ا -2

 

 لوحظ أّنه لم يتّم إعداد برنام  لضبط مخطط إلنجاز املشروع يضمن تقدير احتياجات

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

 

اعد ع�� التحّكم �� تنفيذ و�ش�و الشركة منذ �شأ��ا ععف تنظيمها الهيك�� الذي لم �س
املشروع ومتا�عة إنجازه �� إطار اجال والت�لفة الدنيا املمكنة خاصة �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�� أخذ القرارات �� اّبان �حسم ا�خيارات الفنية للمشروع وتحديد حاجياته و�قي املشروع ره�ن 
قرارات خارجة عن نطاق الشركة والصادرة عن املجالس الوزار�ة وجلسات العمل الوزار�ة والوزارة 

 . اجانب 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 وخاصة م��ا املتعلقة ببلورة عناصره املرجعية و�ا�حصول ع�� ال��اخيص القانونية 

�ا ع�� دراسة خاصة 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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أشغال بحر�ة، (كما لم ترّكز الشركة وحدة تصّرف دائمة �� املشروع و�جان فنية مختصة 
لضمان تنفيذ املشروع ...) هندسة مدنية، أشغال جيوتقنية وقيس املساحة، املتا�عة واملراقبة البيئية،

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

 

التعاقد مع مراقب , املمول الّرئي�ىي للمشروع, و�� غياب ذلك فرض البنك اوروعي لالستثمار
لم تقم وحدة و  .فّ�ي ومع مهمة إحاطة فنية لصاحب املشروع قصد متا�عة ومراقبة تنفيذ اشغال

واملت�ونة خاصة من الرئيس املدير العام , عند بداية اشغال 2006�� سنة  ��االتصّرف ال�ي تم إحدا
بإلزام مجمع املقاوالت بالتقيد باملقتضيات التعاقدية , السابق للشركة ومن املدير الف�ي أو من ينو�ه

ت والفنية لالنجاز حيث تبّ�ن من خالل الرجوع إ�� محاعر جلسات ا�حظ��ة تجاوز هذا اخ�� لتحفظا
واح��ازات وحدة التصرف مما نت  عنه عدم مطابقة أشغال جوهر�ة �� م�ونات املشروع للشروط 

 .الفنية التعاقدية

  

 ضعف املوارد اـبشر�ة ـلشركة  -3

 

الشركة لم تول املوارد البشر�ة العناية الالزمة حيث 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 خالل 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�� وزارة التجه�� واس�ان , دراسات إلعداد العناصر املرجعية للمشروع
راف ع�� إعداد ملفات طلبات عروض �� العديد من احيان مهمة اش) للمصا�ح ا�جو�ة والبحر�ة

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

 

أدى نقص املوارد , و�اإلعافة إ�� افتقار الشركة إلطارات من ذوي اختصاص القانو�ي
وائم املالية للشركة وإعداد الق حسابيةالبشر�ة �� اختصاص املحاسبة إ�� ال�جوء إ�� مناولة أعمال 

 .ملكتب محاسبة خاص
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 ضعف املوارد املاـية ـلشركة -4

 

 طوال ف��ة إنجاز ونظ����ا من املداخيل للمصار�ف املالية رغم عدم التناظر ب�ن التدفقات

لم توفر اطراف املتدخلة �� املشروع وخاصة �� مراحله  ،املشروع ال�عدام موارد استغالل للشركة
مما أّدى إ�� اس��الك رأسمالها �� العديد من  1985الت الالزمة منذ تأسيس الشركة سنة او�� التمو�

إ��  0,5من  2000-1993مرات خالل الف��ة  3وأّدت هذه الوععية إ�� ال��فيع �� رأس املال . احيان
 .د.م 2,25

 

مصار�ف  ونظرا لهذه الصعو�ات املالية التجأت الشركة �� العديد من احيان إ�� تمو�ل
0TP3Fالتسهيالت البنكية املوّثقة بضمان�سي��ها عن طر�ق 

(1)
P0T مقابل عموالت بنكية. 

 

 شروعامل نجازال وا�ح  برنامج زم�يغياب  -5

 

نظرا لضعف مواردها املالية والبشر�ة وعدم وعوح السياسة البيئية املتبعة آنذاك من قبل 
لم تتمّكن ) ك.ب.ن(حامض الفوسفوري السلطة املركز�ة خاصة فيما يتعلق بالغلق ال��ائي ملصنع ا�

 .الشركة من عبط برنام  زم�ي لتنفيذ املشروع و�قيت رهينة قرارات سياسية خارجة عن نطاقها

 

II- اـتصرف �� مشروع ت��ورة 

 

�� صيغته اصلّية �� إزالة التلوث النات  عن الفضالت الصناعّية " ت��ورة"يتمّثل مشروع 
يبس من السواحل الشمالّية ملدينة صفاقس وردم املنطقة الناتجة ع��ا وخاّصة م��ا ماّدة الفوسفوج

 �ان جميعهاهك  120هك تمت توسع��ا نحو الشمال أثناء التنفيذ بإعافة  260ع�� مساحة تناهز 
 .2004لسنة  01موعوع طلب العروض عدد 

 

بردم  وععد استكمال هذه اشغال تّمت توسعة حوزة املشروع مجّددا نحو الشمال وذلك
، لتصبح 2010لسنة  04هك إعافّية قبالة املسرح الصيفي، موعوع طلب العروض عدد  40مساحة 

 .هك 420املساحة ا�جملية للمنطقة املردومة 

 

خالالت شملت أساسا إعداد و�عّلقت بملفي هات�ن الصفقت�ن العديد من الّنقائص وا 
 .اشغال وقبولها الدراسات الفّنية وكراسات الشروط وفرز العروض وتنفيذ

                                                           
(1)

 .1999د ��اية سنة .أ 110شركة واملوثقة بكمبيالة بلغت قيمة التسهيالت البنكية لل  
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 إعداد اـدراسات اـفنية وكراسات اـشروط - أ

 

ة وكراسات الشروط عدد من الّنقائص �سّببت �� املفّصلالتمهيدية شاب إعداد الدراسات 
 .�عطيل تنفيذ املشروع وحالت دون عبط ا�حاجيات بالدقة املطلو�ة

 

 01/2004صفقة إزاـة اـتلّو  واـّردم موضوع طلب اـعروض عدد  -1

 

غرقت مرحلة إعداد الدراسات الفّنية لهذه الصفقة آجاال طو�لة وذلك نتيجة تذبذب است
القرارات املتخذة بخصوص م�ّونات املشروع ومراحله من جهة وعدم توّفر ام�انيات املالية ال�ي بقيت 

 .الهولندية من جهة أخرى الهبات رهينة التمو�ل اجن�ي املتمثل خاصة �� 

 

 –) تو�س(الشركة املركز�ة لتجه�� البالد التو�سية"توّ�� مجمع  دو��فع�� إثر طلب عروض 
واملرحلة  1987إعداد �ّل من دراسات املرحلة او�� سنة ) نيدي�و –فيما ي�� سات )" (هولندا(نيدي�و 

ثم الدراسات  1994واملرحلة الثالثة مع الدراسات املرحلية للمشروع سنة  1988الثانية سنة 
إعافة إ�� توليه إعداد ملف طلب  1999ألشغال إزالة التلّوث سنة  (APD)ّصلة التمهيدية املف

بطلب من البنك اوروعي لالستثمار مراجعة ملف طلب " نيدي�و"توّ�� مكتب الدراسات كما . العروض
 .العروض و�� مهام متنافرة مع املهام املذ�ورة أعاله

 

د قامت الشركة بقبولها دون .م 2,2يناهز  ورغم أهمية هذه الدراسات وارتفاع �لف��ا إ�� ما
�� بلورة  إحدا��امراجع��ا والتأّكد من جدواها ودون عرعها ع�� رأي الهيا�ل املتدخلة بحكم قوان�ن 

 .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 يرجع تار�خ إعدادها إ�� سنة الدراسات إ�� جانب عدم تحي�ن البعض م��ا و 

�ساسال وإ�� إعافة  69�عّدد استفسارات املقاوالت ال�ي قامت ��حب ملف طلب العروض إ�� أك�� من 
هذا وقد بلغ عدد . د مذّكرة توعيحية �� الغرضمالحق توعيحية مللف طلب العروض وإعدا 3و�شر 

تحفظا رغم قيام الشركة ب��ام  إعالمية وز�ارات ميدانية ملوقع  33تحفظات العارع�ن بخصوصها 
 .املشروع لفائدة املشارك�ن

 

من امر املنّظم للصفقات العمومية تضّمنت كراسات الشروط بنودا  19وخالفا للفصل 
وق وإم�انيات العارع�ن املحتمل�ن خاصة التو�سي�ن م��م من ذلك اش��اط مجحفة ال ترا�� واقع 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 مجامع مقاوالت من ب�ن 

 

ة الدراسات املنجزة وكراسات الشروط سلبا ع�� تحديد و�� جانب آخر ا�عكس عدم دق
حاجيات املشروع ا�حقيقية وأّدى إ�� إدخال عديد التغي��ات خالل التنفيذ ع�� غرار التخفيض �� 

حيث لم تتعّد الكميات الفعلية ال�ي تّم جرفها  % 51,5كمية اتر�ة امللوثة الواجب تجر�فها بنسبة 
P3م 2,145

P  م 4,164من جملةP3
P  بلغ أك��ونت  عن هذا الّنقص فائض �� اعتمادات املشروع . متوقعة 

هك دون  160د دون اعتبار اداءات تّم تخصيصها لردم منطقة إعافية ع�� مساحة .م 26,5من 
 .القيام مسبقا بدراسة تصميم ودراسة تنفيذ �� الغرض

 

سول "ل املناول الفر��ىي كما بّينت ابحاث ا�جيوتقنية املنجزة خالل تنفيذ اشغال من قب
أسفل �وم " العازل "طبقة الط�ن ) perméabilité(أّن درجة نفاذّية ) Solétanche-Bachy" (با�ىي-اتو�ش

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

(1)
P0T  ��وهو ما أج

ع�� منظومة ال�خ الدائم للمياه من تحت �وم الشركة أثناء اشغال ع�� إدخال �غي��ات جوهر�ة 
م�خات مع �غي�� مواقعها اصلية  10إ��  7الفوسفوجيبس وحّتم ال��فيع �� عدد امل�ّخات من 

ونت  عن هذه التغي��ات . إعافة إ�� ترك�� منظومة مساندة لتصر�ف املياه السطحية لم تكن م��مجة
الفصول اصلية ألشغال منظومة ال�خ بلغت قيم��ا ��  % 100ز�ادة فصول جديدة وال��فيع بنسبة 

 .د.م 2,19ا�جملية 
 

د و�غي�� .م 2,2فصال من الصفقة اصلية بمبلغ ناهز  32كما شملت التغي��ات عدم إنجاز 
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 مجمع م�اتب الدراسات 
التغي��ات إّال أّنه، ورغم الّنقائص املذ�ورة آنفا وخالفا ملا �عّهدت به الشركة باملذّكرة املوجهة إ�� 

ّده أّي إجراء عقاعي ع�� �ا لم تّتخذ ع، فإ�ّ 2005أكتو�ر  8ال�جنة العليا للصفقات العمومية بتار�خ 
الّرغم من فداحة أخطاء الدراسات التفصيلية ال�ي أّدت إ�� إدخال �غي��ات جوهر�ة ع�� محتوى 

إنجاز اشغال املناطة  عنمجمع املقاوالت  عزوفوم�ونات وآجال تنفيذ الصفقة ومثلت سببا �� 
 .�عهدته

 

                                                           
(1)

 .9ص  – 2009د�سم��  –" التصّور الّ��ائي ملنظومة ال�ّخ "تقر�ر مهمة احاطة الفنية حول  
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 04/2010 صفقة اـّردم موضوع طلب اـعروض عدد -2

 

ب�لفة  2007لهذه الصفقة، املنجزة خالل شهر د�سم��  ةلفصّ املدراسة التمهيدية اّ�سمت ال
د، �عدم دق��ا وذلك بخصوص عبط حاجيات انجاز مصّدات التّيار البحري حيث لوحظ .أ 76ناهزت 

وجود تباين ب�ن ما تّم تحديده صلب الدراسة وما تّم عبطه بكراس الشروط الفنية ع�� مستوى 
وا�ح�ىى والز�ادة �� " TUF"للمواد املستعملة وكميا��ا حيث تم حذف ماد�ي التيف ا�خصائص الفنية 

0TP5Fكميات ال��بة ارعية و�� أحجام ا�حجارة نت  ع��ا ز�ادة �� �لفة

(1)
P0T زانجا . 

 

د �عّلقت .أ 7,2عن عدم دّقة الدراسة التمهيدية املفّصلة إعداد دراسة تكميلية ب�لفة  نت و 
د �� قنال وادي الز�ت ع�� سيالنه والّناتجة عن أشغال الّردم وذلك أثناء أجل بتقييم  مؤثرات التمدي

اعالن عن طلب العروض وهو ما حال دون اعتماد نتائ  الدراسة عند إعداد كراس الشروط الفّنية 
ونت  عن ذلك عبط غ�� محكم �حاجيات الصفقة حيث شهد تنفيذ اشغال ز�ادة �� مساحة الّردم 

P3م 52500هك و�� كميات ال��بة ارعية 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 خالل اش��اط توف�� التأهيل �� �شاط الطرقات اختصاص أعمال ا�حفر والردم 

اختصاص املقاولة العامة صنف ) أب(والتأهيل �� �شاط اشغال البحر�ة  دون سقف 5صنف ) 1ط(
من قبل نفس املشارك وهو ما نت  عنه تضييق كب�� للمنافسة وإقصاء لبعض املشارك�ن وذلك خالفا  3

 ه تم تضم�ن شرط اشغالوأفادت الشركة أنّ . من امر املنّظم للصفقات العمومية 19للفصل 
 .البحر�ة باعتبار أن �عض اشغال تقت�ىي خ��ات �� اشغال البحر�ة

 

 فرز اـعروض  - ب

 

تب�ن من خالل مراجعة ملف صفق�ي إنجاز املشروع أّن الشركة أخّلت �عدة إجراءات ترتيبية 
 . و�قواعد حسن التصّرف

 

، لوحظ أّن �جنة الفرز قبلت عرض 01/2004ففيما يتعّلق بفرز عروض الصفقة عدد 
ع�� الرغم من اق��احه تمو�ال ب�جيكيا  ")جاس"فيما ي�� " ( سوماترا -انف��ان –جان دو نول "جمع م

                                                           
(1)

�لفة انجاز عدد  �� ح�ن بلغت) بدون اعتبار اداء(د  1.663.489,466مصدات تيار بحري ��ذه الصفقة مبلغ  03حيث ناهزت ال�لفة ا�جملية النجاز   
 ).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 خالفا لشروط طلب العروض حيث أبقى ع�� توف�� مبلغ 
 .أورو ره�ن حصوله ع�� الصفقة.م 27,5مجموع 

 

عدم قابلي��ا للمقارنة العتمادها م�ونات  كما توّلت هذه ال�جنة فرز العروض الواردة رغم
د .م 4تضّمن سعرا غ�� مدرج بجدول اثمان بقيمة " جاس"مختلفة لسسعار من ذلك أّن عرض مجمع 

فان "و" اي�وتار  –درادجينق  –بوس�اليس "�عّلق باملعاليم املينائية �� ح�ن لم يتضّمن �ّل من عرض 
الّسعر املتعّلق باملعاليم  عن" جاس"من عدم تنازل مجمع الّرغم و� .اصلي�ن هذا الّسعر "أوور

املينائية، قامت �جنة الفرز املا�� بحذف هذا السعر من عرعه املا�� قصد مقارنته ببقّية العروض 
 .ل��تي��ا

 

 –بوس�اليس "قّدم مجمع سعار مع صاح�ي أقّل عرع�ن مالي�ن وعند مناقشة �عض ا 
ودون إعافة ) د.م 6,7(أورو .م 4,15�� ا�جديد بتخفيض جم�� بمبلغ عرعه املا" اي�وتار –درادجينق 

الفصل املتعلق باملعاليم املينائية، إّال أّن �جنة الفرز لفتت نظره �عدم توليه إعافة هذا الفصل ع�� 
وذلك خالفا ملبدأ سر�ة العروض فتو�� هذا املجمع إعافة مبلغ " جاس"غرار ما قام به منافسه مجمع 

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

 

رفع تحفّظه املتعّلق بإعافة الّسعر ا�جديد املذ�ور قامت " جاس"ونظرا لرفض مجمع 
الشركة بتعديل جدول اثمان إذعانا م��ا لشروطه وذلك بإدراج فصل جديد يتعلق باملعاليم املينائية 

د دون إعالم الّ�جنة العليا للصفقات العمومية رغم إقرار �جنة الفرز بمقت�ىى مذكر��ا .م 4 بقيمة
وهو ، "جاس" بحذفها للسعر املضاف من قبل العارض 2005أكتو�ر  8التوعيحية املوّجهة إل��ا بتار�خ 

 .ما �عت�� تحر�فا للوقائع لغاية ا�حصول ع�� موافقة هذه الّ�جنة

 

امر املنظم للصفقات العمومية أعافت الشركة لوثائق عقد  من 85وخالفا للفصل 
دون عرعه ع��  2005د�سم��  19بتار�خ " جاس"الصفقة محضر ا�جلسة املنعقدة بي��ا و��ن العارض 

�جنة الصفقات املختّصة بالرغم من تضّمنه أح�اما جديدة تتعارض مع أح�ام كراسات الشروط 
كما قامت الشركة بإدخال . يام باألشغال املتعلقة بمنظومة الّ�خ�عّلل ��ا املقاول الحقا لرفض الق

�غي��ات ع�� عديد الفصول من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة بالصفقة وإعافة مقتضيات 
 .ال�ي رفض التنازل ع��ا" جاس"�عاقدية جديدة استجابة لتحفظات العارض 

 

 ).جاس" (سوماترا -نانف��ا –جان دو نول "وتّم إسناد هذه الصفقة إ�� مجمع 

 

فقد لوحظ أّن �جنة الفرز قامت  04/2010أّما �� خصوص فرز عروض الصفقة عدد 
سنوات بموجب  5إ��  10بتغي�� البند التعاقدي املتعّلق باش��اط الف��ة املرجعية للمشاريع املماثلة من 
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وأقّرت عكس ذلك م�حق لطلب العروض لم يتم عرعه مسبقا ع�� رأي الّ�جنة العليا للصفقات بل 
سنوات كف��ة مرجعية الحتساب ا�خ��ة  10بمذّكر��ا املوّجهة إ�� هذه الّ�جنة ع�� إبقا��ا ع�� أجل 

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

 

 تنفيذ وقبول أشغال مشروع ت��ورة - ج

 

�عّلقت خاّصة �عدم  شاب تنفيذ صفق�ي إزالة التلّوث والّردم عدد من الّنقائص واخالالت
مطابقة اشغال لشروط العقد و�خرق املقاوالت للشروط الفنية لتنفيذ اشغال و�الّتقص�� �� 

 .إجراءات قبول املشروع من قبل الشركة

 

 01/2004تنفيذ صفقة إزاـة اـتلّو  واـّردم موضوع طلب اـعروض عدد  -1

 

�عد ا�ختم الّ��ائي  01/2004بلغت الت�لفة ا�جملية للصفقة موعوع طلب العروض عدد 
د �عنوان اداء ع�� القيمة املضافة أي ما .م 21,273�عنوان اشغال ود .م 32,025د و.م 60,498
وخضعت الشركة �� مناسبت�ن إ�� مراجعة جبائية معمقة أفضت نتائجها إ�� . د.م 139,455�عادل 

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

 

 وفقا ـلشروط اـتعاقديةأشغال عدم تنفيذ  -1-1

 

�عّلقت بتنفيذ أشغال تطه�� حوزة املشروع وردمها و�أشغال عزل املواد امللوثة عدد من 
الّنقائص ناتجة أساسا عن مخالفة الشروط التعاقدية حالت دون تحقيق �عض اهداف البيئية 

 .للمشروع

 

 أشغال اـتطه�� واـّردم -1-1-1

 

تتمّثل هذه اشغال �� جرف طبقة الفوسفوجيبس وتجميعها ب�وم ع�� ع�ن امل�ان لعزله ثّم 
 . ردم ا�حوزة ب��بة بحر�ة

 

من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة قيام صاحب الصفقة  10ولوحظ خالفا للفصل 
2006أفر�ل  25بالشروع �� تنفيذ اشغال منذ  0TP6F

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

                                                           
(1)

 . 2006سبتم��  9حسب مخطط إنجاز اشغال املعّد ع�� سبيل التسو�ة واملصادق عليه من قبل املراقب الفّ�ي بتار�خ  
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 2006أكتو�ر  26ليبدأ احتساب آجال التنفيذ بداية من  2006أكتو�ر  20  إّال بتار�خيصدر والذي لم 
يوما لم يتّم احتسا��ا  180و�ذلك قد استفاد مجمع املقاوالت من آجال تنفيذ إعافية تقّدر بأك�� من 

من  111از اشغال ودون إبرام م�حق �� شأ��ا وذلك خالفا للفصل إلنج) يوما 840(�� اجل التعاقدي 
وحال ذلك دون تطبيق خطايا التأخ�� ال�ي تجاوزت 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

ا قامت الشركة بمناسبة تقديم ملف ا�ختم الّ��ائي لّ�جنة العليا للصفقات العمومية د كم.م 7,17
ع�� أن اشغال خالفا لوقائع التنفيذ  حيث أّكدت بنقل وقائع مغايرة قصد ا�حصول ع�� موافق��ا

 املتعلقة أساسا ب��ك�� ا�حض��ة واشغال الطبوغرافية وأشغال م�ح اعماق وتحديد وععية التلّوث

مما ترتب  تنفيذ الصفقةلبداية إصدار اذن اداري �عد تمت  د.م 5,041�لفة انجازها  بلغتوال�ي 
عنه تمك�ن املقاول من آجال إعافية لم تحتسب �� آجال تنفيذ الّصفقة ويعد هذا الّتصّرف مخالفا 

 .لشروط العقد ولسمر املنّظم للّصفقات العمومّية

 

بداية اشغال لم يتم استصدار اذن اداري لبداية اشغال  ول�ن أفادت الشركة بأّنه عند
             وشهر  2007ألسباب فنية تتعلق بموسمية فصل جهر 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 
اآلجال وكيفية إحتسا��ا حيث �ان ع�� الشركة التقيد باملقتضيات ادار�ة والفنية للعقد املتعلقة ب

 .وال��نام  الزم�ي املحّدد إلنجاز اشغال بإصدار إذن إداري �� الغرض �� ابان

 

وخالفا ملقتضيات كراسات الشروط لم ُيقّدم صاحب الصفقة مخطط عمان ا�جودة 
والرسومات ومذكرات ) Etudes de méthodes(دراسات الوسائل و�رنامجا تفصيليا لسشغال و 

ورغم ذلك لم ُتطّبق . ا�حسابات الفنية قبل البدء �� تنفيذ اشغال أو ا�جزء من اشغال املتعلقة ��ا
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 ملوقع املشروع وع�� الرغم م
التدّخل التعاقدية وتلك ال�ي تّم ت�حيحها من قبل  �سبتجاوزت  ترك�� بمادة الكدميوم بنسب 

إّال أّنه لم يتّم عّمها �حوزة املشروع وتطه��ها وذلك خالفا ملا نّصت عليه ) كغ/مغ 7,7و 4ب�ن (املقاولة 
وقد بّررت الشركة هذا ا�خيار بالصبغة املعزولة للعينات و�وجود . الشروط الفنية ا�خاصةكراس 

 .أعشاب بحر�ة محمية باتفاقيات متوسطية

 

 

                                                           
(1)

م��ا دفاتر ا�حظ��ة وكشوفات ا�حساب الوقتية ومن تقار�ر املراقب الفّ�ي للمشروع تّم تقدير هذه  حسب ما توّفر من وثائق لدى الشركة خاصة 
 .من التقر�ر ال��ائي لتنفيذ اشغال 14وامل�حق عدد  2006سبتم��  9ا�خطايا بالرجوع إ�� مخطط تنفيذ اشغال املصادق عليه بتار�خ 
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هك حاجة لكمّية إعافية من  160ونت  عن تمديد حوزة الردم إ�� الشمال ع�� مساحة 
 P3م 2,73ناهزت قرقنة  ز�رةجصفاقس و  ةالبحري ب�ن مدينقنال الال��بة البحر�ة املستخرجة من 

P لتصبح
P3م 8,63الكمّية ا�جملية ال�ي تّم جل��ا من القنال 

P  ح�ن سمحت دراسة املؤثرات ع�� املحيط بحجم ��
P3م 5,5جرف 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

كما لم تنجز الدراسات التفصيلية ودراسات املؤّثرات البيئية قبل الشروع �� تنفيذ أشغال التوسعة 
واملتعّلق بدراسة املؤثرات ع��  1991مارس  13املؤرخ ��  1991لسنة  362عدد  سمروذلك خالفا ل

 .املحيط

 

� الرغم من عدم تطبيق دراسة املؤثرات البيئية اصلية خالل تنفيذ وأفادت الشركة أّنه ع�
معد من " متا�عة الع�ارة املعشوشبات بقنال قرقنة خالل ف��ة ا�جهر"اشغال فإّن تقر�را تأليفيا حول 

�ستنت  خلّو منطقة ا�جهر من مؤّثرات سلبّية �عد  2010طرف أستاذ جام�� خالل شهر د�سم�� 
 .البحر�ة استخراج اتر�ة

 

جرف كميات إعافية من ال��بة البحر�ة من قنال قرقنة من شأنه أن  فإّن  خالفا لهذه افادةو 
�� عمليات  (fines)ع�� ا�حياة البحر�ة و يؤدي إ�� استعمال ا�جسيمات الدقيقة �� ابان يؤثر سلبا 

وإزعاجا للمرافق ال��ف��ية  الردم و�� مواد ذات آثار سلبية ع�� املنظومة اي�ولوجية وتمثل ��ديدا
Bassins de décantation(0TP8F(خاصة �� ظل غياب أحواض ال��سيب 

(1)
P0T . كما يؤدي ازدياد ع�ارة املياه

)turbidité ( منطقة ا�جرف إ�� التقليص من عوء البحر الساقط بقاع البحر فتقّلل من قدرة ��
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 

تجاوزت قيم التدخل التعاقدية خاصة الفوسفوجيبس �انت ملوثة بمرّكزات من املعادن الّثقيلة 
 . بالنسبة للكدميوم والنحاس

 

ونت  عن ذلك تصر�ف مياه ملّوثة داخل حوزة املشروع �سّببت بدورها �� تلو�ث مياه 
وعوعا عن إلزام . الشاطئ وعدم عمان نقاوة املساحات ال�ي سيتّم ردمها الحقا من هذه امللوّثات

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

                                                           
(1)

 .ا�خاصةمن كراس الشروط الفنية  3.12.6.3الفصل   
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الدو�� لتكنولوجيا البيئة للقيام بتحاليل مياه البحر ال�ي خلصت إ�� احتوا��ا ع�� مستو�ات ترّكز 
 للمعادن الثقيلة تفوق القيم التعاقدية املنصوص عل��ا باملعيار الهولندي لسخطار القصوى املقبولة

 .  ون هناك متا�عة أو اتخاذ اجراءات الالزمة �� الغرضولكن دون أن ت�

 

من جهة أخرى، 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 مجمع املقاوالت ،

فقته ا�خاصة ملطابقة تر�ة الردم للمواصفات التعاقدية، وهو ما بالقيام بالتعديالت الضرور�ة ع�� ن
كما أّدى ذلك إ�� عدم ا�حصول ع�� مؤّشر . �سّبب �� حصول أعرار بيئية �عد ان��اء من اشغال

0TP10Fالّدمك التعاقدي

(2)
P0T  حيث بّينت القياسات الفعلية أّن هذا املؤّشر لم يتجاوز  % 95املحّدد بنسبة       

) tassement(سّبب هذا اخالل �� تقّلص حجم الّت��يب ببعض الصنتيم��ات نات  عن رّخ كما �. % 70

 .صم 18,3إ��  9,2ال��بة من 

 

 أشغال اـعزل  -1-1-2

 

بمناولة أشغال عزل �وم الفوسفوجيبس إ�� شركة فر�سية مختصة  جاسقام مجمع 
)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 لسشغال أو خالل انجاز  سواءاشغال العديد من العيوب لم يتّم تالف��ا 

  

تمّثل �� ردم الفوسفوجيبس ع�� ع�ن امل�ان فبخصوص أشغال العزل افقي الذي ي
وحصره ب�ن الطبقة الطينية املمتدة أسفله ال�ي تمنع �سّرب امللوثات الّسامة من املعادن الثقيلة إ�� 
املائدة املائية و��ن غطاء من ال��بة الفالحية فوقه تمنع انتشار اشعاعات فقد تبّ�ن من خالل الّنتائ  

مّرة عن  78و 6تقل ما ب�ن  طبقة الط�ن ارب قامت ��ا املقاولة أّن درجة نفاذال�ي خلصت إل��ا عدة تج
الدراسة املفّصلة وهو ما يتسّبب �� مخاطر بيئية غ�� قابلة لدصالح تتمّثل �� فيضان ب تلك ال�ي وردت

لذلك رفض صاحب الصفقة . امللوثات من املعادن الثقيلة إ�� الطبقة املائية خارج �وم الفسفوجيبس
القيام بتصّور وتنفيذ نظام ال�خ الذي يمّكن حسب الدراسة من منع وصول امللوثات إ�� هذه 

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

Fondations (ول مختّص �� اشغال ا�جيوتقنية ليست له أي خ��ة �� أشغال مماثلة وذلك �عد القب
 .الوق�ي لبا�� أشغال صفقة إزالة التلّوث

                                                           
(1)

 .كما بّينته تقار�ر �ّل من مهمة احاطة الفنية واملراقبة الفنية 
(2)

 .من كراس الشروط الفّنية ا�خاصة 11-6-3الفصل  
(3)

 .1,6174باعتماد سعر صرف لسورو مقابل الدينار بقيمة  
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أّما فيما يتعلق بأشغال العزل العمودي واملتمثل �� حصر �وم الفوسفوجيبس داخل جدار 
صم تتوّسطه شاشة من ورق  60�لم مت�ّون من خليط 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 وعع ا�جدار العازل ملنع �سّرب التلوث 
ورغم ذلك لم تقم اطراف املتدخلة من مراقب ف�ي . بسباملعادن الثقيلة خارج �وم الفوسفوجي

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

 

و�� نفس السياق لوحظ أّن وعع الشاشة العازلة من ورق البوليتل�ن عا�� الكثافة وسط 
ابقا لشروط العزل املتعاقد �� شأ��ا حيث بنتونيت لم يكن مطوال حاجز عمودي من خليط اسمنت

م�� خطي دون  670ورقة من البوليتل�ن عا�� الكثافة ع�� طول  134قامت الشركة املناولة بوعع 
تطبيق معاي�� وشروط العقد والدراسة املنجزة �� الغرض من وجوب مراقبة واختبار التصاق الّتام 

م��ا بواسطة تقنية  12الفوسفوجيبس املقدر بحوا��  ب�ن �ّل ورقت�ن متتا�عت�ن ع�� �امل عمق �وم
 .(Test par clé témoin)املفتاح الشاهد 

 

وتفيد جميع تقار�ر اختبار درجة كتامة هذه اشغال املنجزة من قبل أطراف محايدة خاصة 
 Soletanche)"با�ىي-سول اتو�ش"الهولندية أّن املناول الفر��ىي ) Deltares(م��ا مؤّسسة دالتاراس 

Bachy ( جزء هام من ا�حاجز وأّن عديد الفتحات تّمت معاين��ا  للعقدلم يل��م بالشروط الفنية ��
كما بّينت عينات من . بالعازل ع�� نحو يؤّدي إ�� �سّرب امللوثات من املعادن الثقيلة إ�� خارج ال�وم

ه امللوثة خارج العازل أشغال التجر�ف بثالث مواقع حول العازل وجود فتحات �سّببت �� �سّرب امليا
لم هذه التجاوزات رغم جميع و . 63/64والورقت�ن  42/43�� مستوى املفتاح الفاصل ب�ن الورقت�ن 

�سع الشركة إ�� تفعيل بنود العقد بإلزام صاحب الصفقة ومناوله بإصالح اشغال غ�� املطابقة 
  .   د.م 1ثمان أي ما يناهز من جدول ا 4-1-5من قيمة الفصل  % 20واكتفت بتطبيق تخفيض �سبته 

 

 قبول املشروع دون إيفاء صاحب اـصفقة بجميع اـ��اماته -1-2

 

من كراس  41من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة بالصفقة وللفصل  73خالفا للفصل 
الشروط ادار�ة العامة املطّبق ع�� صفقات اشغال قامت الشركة بالتصر�ح بالقبول الوق�ي 

ء صاحب الصفقة بجميع إل��اماته التعاقدية واملتعلقة أساسا �عدم إنجاز �عض لسشغال دون إيفا
ورغم . اشغال وععدم مطابقة املنجز م��ا لشروط العقد وال�ي ال يمكن دو��ا تأم�ن وظيفية املشروع

ذلك تّم إخالء �امل مسؤولية مجمع املقاوالت صاحب الصفقة من �ّل ال��ام بمقت�ىى محاعر القبول 
 .اّتفاق لتسو�ة ا�خالفاتوعقد 
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 عدم اكتمال اشغال عند اـتصر�ح باـقبول اـوق�ي -1-2-1

 

من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة قام �ّل من صاحب املشروع واملراقب  73خالفا للفصل 
الفّ�ي بالتصر�ح بقبول اشغال دون تحّفظ �� ح�ن ورد بمحضر معاينة اشغال �غرض قبولها وقتيا 

تعّلق أغل��ا بأشغال جوهر�ة يجب رفعها قبل التصر�ح بالقبول الوق�ي ع�� غرار تحفظا ت 31مجموع 
وع�� الّرغم من ذلك قامت �جنة القبول باستالم . قناة التصر�ف وأشغال العزل ل�وم الفوسفوجيبس

 .اشغال مع التنصيص باملحضر ع�� عدم معاينة أّي تحفظات من شأ��ا تأجيل استالم

 

ملعاينة املذ�ور أّن رفع التحفظات الواردة به تتعّلق بأشغال تكميلية وتبّ�ن من محضر ا
وت�حيحية تتطّلب آجاال إعافية إلنجازها تجعل من التصر�ح بالقبول الوق�ي دون احتسا��ا تمكينا 

 .تحميله خطايا تأخ�� �� شأ��ا يتعّ�نلصاحب الصفقة من أجل إعا�� دون م�ّ�ر �� ح�ن �ان 

 

صر�ح بالقبول الوق�ي لسشغال دون تحفظات أخّل جوهر�ا بواجبات الشركة كما تبّ�ن أّن الت
من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة لم يقّدم  3-14وخالفا للفصل  إذصاحبة املشروع واملراقب الفّ�ي 

أي �عد اجل املحدد  2009صاحب الصفقة أمثلة املطابقة للمنشآت املنجزة إّال �� ��اية شهر د�سم�� 
ورغم ذلك لم تقم الشركة بتفعيل العقو�ات املنصوص عل��ا بكراس الشروط . أشهر 8من بأك�� 

 .د.أ 5ادار�ة ا�خاصة واملتمثلة �� تطبيق خطية جزافية مقدارها 
 

كما تّم التصر�ح بالقبول الوق�ي لسشغال دون تقديم صاحب الصفقة امثلة الطو�وغرافية 
أي �عد القبول الوق�ي للمشروع بأك�� من  2009نوفم��  8إّال ��  ال�ي تضبط املستو�ات الفعلية للّردم

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 أجل الضمان، 2011أفر�ل  27وتلك املنجزة قصد القبول الّ��ائي بتار�خ  املقدمة الحقا
 .عدم مطابقة هذه اشغال

 

ومن جانب آخر لوحظ أّن تركيبة �جنة القبول الوق�ي والّ��ائي لسشغال اقتصرت ع�� مكتب 
املقاوالت وترى دائرة  املراقبة الفنية للمشروع والرئيس املدير العام السابق للشركة وممّثل مجمع

املحاسبات أّن قبول مثل هذه املشاريع املعقدة �ان يقت�ىي توسيع تركيبة هذه الّ�جنة لتشمل ادارة 
الفنية للشركة واملصا�ح املختصة ل�ّل من وزارة التجه�� ووزارة البيئة والو�الة الوطنية �حماية املحيط 

ع و�تحديد عناصره املرجعية الفنية م��ا والبيئية ومكتب الدراسات الذي قام بإعداد تصّور املشرو 
 .ومكتب احاطة الفنية خالل التنفيذ
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عدم مطابقة أشغال اـردم و�ناء مصّدات اـتّيار اـبحري ـشروط  -1-2-2
 اـعقد

 

بّينت أمثلة املطابقة لسشغال وامثلة الطبوغرافية املنجزة قصد القبول الّ��ائي أّن أشغال 
م �حوزة  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
حوزة املشروع والشاطئ وخاصة �� منطقة التوسعة او�� ال�ي تّم ردمها ب��بة أرعية عن عديد 

وذلك �� أك�� من موقع حيث لم  تلك املنصوص عل��ا بالعقداملساحات ال�ي تقّل مستو�ا��ا بكث�� عن 
 . م 0,56يتجاوز ارتفاع �� �عض املناطق 

 

من كراس الشروط الفنية ا�خاصة ع�� أّن أشغال  10-4-3الّرغم من تنصيص الفصل �و 
الردم ال �عت�� منجزة طبقا لشروط العقد إّال إذا أظهرت امثلة الطبوغرافية بلوغ �ّل منطقة أو عمق 

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 أجر��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 إنجازها  6وعدد 
 .املذ�ورة آنفا

 

وتبّ�ن من خالل كشف ا�حساب املقارن لسشغال املنجزة أّن سبب هذه اخالالت يرجع 
فصول  4خاصة إ�� عدم ال��ام صاحب الصفقة بالشروط الفنية إلنجاز هذه املصدات حيث لم ينجز 

مق وحجارة من حجم �حماية الع 0/60و�� تر�ة  5و 4و 2جوهر�ة لتأم�ن متانة املصدات أعداد 
وتقدر اعرار املالية . من اسمنت املسّ�ح  (Butoir)كغ وانجاز أشغال املصد 50/80كغ و 100/130

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

 اـضمانات إم�انية تفعيلاـّتفر�ط ��  -1-2-3

 

تب املراقبة الفنية أبرمت الشركة اتفاقا كتابيا مع مجمع املقاوالت ومناوله الفر��ىي ومك
أشهر تّم بمقتضاه ت��ئة  3أي �عد القبول الوق�ي لسشغال دون تحّفظ بأك�� من  2009سبتم��  7بتار�خ 

ذمة مجمع املقاوالت ومناوله ومكتب املراقبة الفنية من �ّل مسؤولية تنجّر عن عدم مطابقة أشغال 
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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�حاعر واملستقبل بخصوص الن�اعات 

والقيام ) Solétanche-Bachy(موعوع اتفاق وعدم �سليط خطايا تأخ�� ع�� املناول الفر��ىي 
 .القيمة املطبق ع�� أشغال ترك�� العازل عدى النقص ��  بالدفوعات الالزمة له �املة

 

كما ورد باإلتفاق أّن صاحب الصفقة ومناوله �� حّل من �ّل مسؤولية مدنية أو جزائية عن 
اعرار ال�ي تنشأ عن هذه العيوب للمشروع أو للشركة أو لس�خاص امل��تبة عن اخالل بال��اما��ما 

الشركة �� ا�ج�� والتعو�ض عن اعرار ال�ي �حقت  وهو ما يمّثل خطأ أعدم �ّل حقوق . التعاقدية
 .املشروع جراء 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 جم�� ناهز من قيمة الصفقة  % 13من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة املحّددة بنسبة 

0TP12Fد.م 18,264

(1)
P0T  عند تقديم املقاولة لسمثلة 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 خالفا للفصل�ن 
 .امر املنظم للصفقات العمومية

 

ليا للصفقات العمومية �� إطار املالحق و�ؤّكد محتوى تقار�ر الشركة املقّدمة ل�جنة الع
امل��مة أو عند ا�ختم الّ��ائي مللف الصفقة مسؤولي��ا عن هذه اخالالت والتفر�ط �� الضمانات املالية 

النقائص  �عنوان أشغال ترك�� العازل من مجموع  % 20والتعاقدية حيث لم تدرج إال قيامها بخصم 
ع�� بل . عدم مطابقة البعض م��ا وإنجازها خارج اجال التعاقديةاملتعلقة بتنفيذ اشغال وس��ها وع

ذلك نقلت الشركة �� تقار�رها معطيات مخالفة تماما لواقع إنجاز املشروع وأّكدت  العكس من
 .بمذكرا��ا أّن املشروع قد أنجز من قبل مجمع املقاوالت ومناوليه طبقا للشروط التعاقدية و�� اجال

  

 ل منظوم�ي اـ�خ وتصر�ف امليا عدم إنجاز أشغا -1-3

 

ل�ن شملت اشغال التعاقدية لعزل �وم الفوسفوجيبس ترك�� منظومة ل�ّخ املياه من 
داخل ال�وم، وال�ي تّم �عديلها خالل التنفيذ بز�ادة نقاط �خ إعافية، ونظام تكمي�� لتصر�ف املياه 

                                                           
(1)

 .حسب ما ورد بتقر�ر الشركة املتعلق با�ختم ال��ائي للصفقة 
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مع املقاوالت لم ينجز هذه اشغال ال يمكن بدو��ما عمان وظيفّية أشغال العزل، فإّن مجالسطحية 
وذلك خالفا لعقد الصفقة  2009ماي  21التصر�ح بقبولها الوق�ي دون تحفظات بتار�خ رغم ذلك تّم و 

�ن للقيام بإنجاز أشغال املنظومت�ن . ومالحقه
َ
وععد ان��اء اجال 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 اـشروط املاـية ـعقد اـصفقة -1-4

 

خالفا التفاقيات القروض امل��مة �� الغرض واملصادق عل��ا بقوان�ن قامت الشركة بخالص 
           بمبلغ جم�� قدره )Dépenses inéligibles(نفقات ع�� حساب قروض املشروع خارجة عن نطاقه 

 .د �عّلقت خاصة ببناء مقر اجتما�� جديد للشركة.أ 490

 

د .أ 855كما قامت الشركة بخالص مبالغ غ�� مستحقة ملجمع املقاوالت بقيمة جملية قدرها 
         " مباشرة"ع�� أشغال منجزة  % 15د و�تطبيق �سبة .أ 247�عّلقت بنفقات حراسة ا�حض��ة بمبلغ 

)en régie ( د و�مبلغ املراجعة استننائية ألثمان .أ 413�� ح�ن أّ��ا تمّثل أشغال �عاقدية بمبلغ ناهز
 . د.أ 195اسمنت املسّ�ح ملنفذ قنال الر�ط ا�جنو�ية بمبلغ 

 

وأفادت الشركة أّ��ا قامت بخالص مبلغ املراجعة استننائية بموجبٍ رأي �جنة املراجعة 
د تتعّلق بمناولة ا�خرسانة مسبقة .أ 195د م��ا .أ 411الصفقات العمومية بمبلغ استننائية ألثمان 

�عد ان��اء أشغال الردم ل�حّد من توافد  5كما تّم إدراج نفقات ا�حراسة بموجب امل�حق عدد . الصنع
 .عديد املواطن�ن ع�� موقع املشروع خالل املوسم الّصيفي

 

وض ع�� �جنة مراجعة اثمان أّن الشركة رغم إق��احها إّال أّنه يتبّ�ن من خالل امللف املعر 
عدم التعو�ض لصا�ح مجمع املقاوالت فإّ��ا لم �علم هذه ال�جنة قيام املجمع بمناولة أشغال 

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

 القا�ىي علق باملراجعة استننائية ألثمان الصفقات العمومية املتعلقة باألشغالتامل 2008جو�لية  07

 .بتعو�ض صاحب الصفقة دون سواه



1040 
 

بخصوص حراسة ا�حض��ة ول�ن قامت الشركة بتسو�ة خالص 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  أنحيث  اشغالالعامة املطبقة ع��  ادار�ة
ع�� �امل مساحة املشروع وال�ي تبقى �تضمن توف�� جميع مقتضيات السالمة الصفقة جاء جزافيا و 

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

 

الك�� ألشغال وخدمات لم ينجزها مجمع املقاوالت وفقا  وتوّلت الشركة كذلك ا�خالص
من كراس الشروط ادار�ة ا�خاصة القاعية  54و 4-47للشروط التعاقدية وذلك خالفا للفصل�ن 

من قيمة الفصول أو مبلغ اشغال املعيبة أو خصم ما  % 20بتطبيق نقص �� القيمة ال يقّل عن 
باألشغال أو ا�خدمات من قبل مقاولة أو مسديي خدمات  �عادل مصار�ف إصالح العيوب أو القيام

د تتعّلق �عدم تطبيق الشركة لنقص �� القيمة بمبلغ .م 8,79و�لغ مجموع ما وجب خصمه . آخر�ن
أشغال الردم غ�� املطابقة ونقص �� مؤّشر الدمك وعدم إنجاز أحواض ال��سيب  �عنوان د.م 8,74

د �عنوان عدم متا�عة جودة مياه البحر وعدم إنجاز .أ 50مبلغ ومعدات وقنوات طرد املياه امللوثة و�
و�ذلك ت�ون الشركة قد مّكنت صاحب الصفقة من مبالغ غ�� مستحقة . التحاليل لدى مخابر مختلفة

 .حسب عقد الصفقة

 

و�خصوص إنجاز أشغال منفذ قنال ا�جنوب لتصر�ف مياه امطار، فل�ن أفادت الشركة أّن 
�ا الضرورة أدخلت �عديال جوهر�ا ع�� كيفية صّب ا�خرسانة املس�حة من الصّب �غي��ات فنية أمل�

ع�� ع�ن امل�ان إ�� التصنيع املسبق، فإّن كشف ا�حساب املقارن الّ��ائي لم ي��ز أي فصل يتعّلق 
بال��ّود با�خرسانة املس�حة مسبقة الصنع بل ع�� العكس من ذلك ارتفعت الفصول املنجزة لهذه 

           واسمنت املسّ�ح بنسبة % 1166الذي زاد بنسبة ) Gros Béton(� غرار باطون ا�خندق الوحدة ع�

وإزاء ذلك طلبت دائرة . % 6100العادية بنسبة ) Coffrage(فيما ارتفعت فصول القوالب  % 98
ة �� املحاسبات توعيحات من الشركة ال�ي أفادت بأّن ليس لها م��رات إعافية عن التقار�ر املنجز 

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

 كما �عت�� تطبيق ز�ادة �� القيمة للفصل�ن املتعّلق�ن بنقل و�وعع ا�خرسانة مسبقة الّصنع
واحد من د مشطة حيث تّمت فوترة نقل ووعع امل�� ا�خطي ال.أ 174د و.أ 74بمبلغ  ع�� التوا��

 .د274ا�خرسانة بمبلغ يناهز 
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 04/2010تنفيذ صفقة اـّردم موضوع طلب اـعروض عدد  -2

 

كما جاء بكشف  04/2010بلغت الت�لفة ا�جملية للصفقة موعوع طلب العروض عدد 
د وقد �عّلقت ��ا عدد من الّنقائص حالت دون تنفيذها وفقا للشروط .م 11,078ا�حساب ال��ائي 

  .التعاقدية

 

ع�� انجاز الصفقة من خالل جوهر�ة  �عديالتإدخال " انجر عن سوء إعداد الدراسات"قد ف
امل��مجة و املتعلقة بالهندسة جزء 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 مجمع مقاوالت شركة .م 9,38اعتبار اداء ع�� القيمة املضافة مقابل 

�مبدأ باقتصاد الصفقة و الال وهو ما يمّثل إخ" اشغال وا�شاءات البحر�ة" وشركة " شعبان وشر�اسه
 .املنافسة

 

فقد شغل . كما شهدت مرحلة إبرام وتنفيذ الصفقة وجود وععي�ي تضارب �� املصا�ح
�عد ا��اء إ�حاقه لد��ا  " ت��ورة"الّرئيس املدير العام الّسابق للشركة بالتوازي مهام �سي�� شؤون شركة 

ل نفس هذه الف��ة �� مرحلة تقديم العروض ال�ي شاركت خال" سوماترا جات"رئيس مدير عام شركة 
 .املالية

 

عضو املجمع " شعبان وشر�اسه"أّن املدير الف�ي ا�حا�� للشركة �ان ممثال لشركة أيضا تبّ�ن و 
الفائز بالصفقة وشارك خالل مرحلة إبرام الصفقة �� مناقشة اسعار ثم تّم إعادة إ�حاقه لدى شركة 

إ�� جانب أعضاء �جنة القبول التصر�ح بالقبول الّ��ائي  �لف�ي وتو�ّ ليشغل خّطة مديرها ا" ت��ورة"
 .لسشغال بدون تحفظ رغم أّنه �ان مساهما �� تنفيذ الصفقة كممثل عن املجمع صاحب الصفقة

 

خصوص انجاز الصفقة لوحظ شروع صاحب الصفقة �� تنفيذ اشغال قبل اذن له و�
 26عينات البحر�ة وتحليلها والقيام باألشغال الطبوغرافية بذلك من قبل الشركة حيث بدأ �� أخذ ال

 .يوما قبل انطالق اجال التعاقدية

 

املنظم للصفقات العمومية، قام صاحب الصفقة  3158من امر عدد  109وخالفا للفصل 
إلنجاز ا�حفر�ات البحر�ة دون إعالم مسبق لصاحب املنشأة وا�حصول  (AFRICSOIL)بت�ليف مناول 

 .وافقتهع�� م



1042 
 

كما شرع املقاول �� تنفيذ أشغال الردم بال��بة ارعية وأشغال ترك�� مصّدات التّيار البحري 
والقيام بأشغال جرف ال��بة امللوثة بمصب وادي الز�ت دون ا�حصول ع�� املصادقة ع�� أمثلة انجاز 

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

 

مقاطع لل��ود بال��بة ارعية للردم دون  05مجمع املقاوالت باستغالل و�� جانب آخر قام 
                         بتار�خ 20من القانون عدد  6تقديم ما يفيد ال��خيص �� استغاللها خالفا ألح�ام الفصل 

�� الغرض ولم يتوّل مكتب املراقبة اتخاذ أي إجراء . املتعلق بتنظيم استغالل املقاطع 1989فيفري  22
. ما عدى التنصيص �� محاعر ا�حض��ة ع�� دعوة املجمع لتوف�� ال��اخيص الضرور�ة لالستغالل

كمالم تتخذ الشركة أي إجراء رد�� عده ع�� الرغم من مراسل��ا من قبل الو�الة الوطنية �حماية 
ملشروع ت��ورة �� خصوص فتح مقاطع عشوائية لفائدة عملية الردم " 2011سبتم��  27املحيط بتار�خ 

من قبل شركة شعبان وشر�اسه ودعو��ا للتوّقف عن  22ومنطقة القّنة �لم  21بمنطقة تنيور �لم 
، حيث واصل املقاول عملية استغالل "ال��ّود من الشر�ات غ�� املرخص لها �� استغالل املقط��

 .العشوائية

 

الردعية تجاه املقاول الذي لم يمتثل كما لم يّتخذ مكتب املراقبة واحاطة الفنّية اجراءات 
 .لدعوته إ�� تحس�ن جودة مواد الّردم عند مالحظته لتدّ�ي جود��ا

 

وتبّ�ن من خالل الرجوع إ�� دف�� ا�حض��ة، وخالفا ملقتضيات كراس الشروط الفنية 
عنية ا�خاصة، قيام صاحب الصفقة بتنفيذ أشغال الّردم دون انجاز ا�حاجز ال��اعي حول املساحة امل

بالردم ودون القيام ب�ّخ مياه البحر وجرف ال��بة وإزالة مناطق الرّخ ال�ي �ش�لت �� ��اية مساحة 
 .الردم

 

أّما فيما يتعلق بخالص صاحب الصفقة، فقد تبّ�ن قيام مكتب املراقبة واملتا�عة واحاطة 
زها 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�اسه"أساسه خالص شركة 
حيث تّم تحو�ل جزء من  ،د، دون ما يقابلها عمل منجز فعليا �عنوان هذا الفصل.أ 106املنشأة بقيمة 

ما�� للشركة تم انجازها من طرف شركة د �خالص أشغال بناء املقر اجت.أ 31,994هذا املبلغ بقيمة 
              املن�� ا�حمامي وشر�اسه واقتناء تجه��ات إعالمية ومكتبية وأثاث لفائدة الشركة بقيمة جملية

د �عنوان املصار�ف العامة .أ 21,240مبلغ بد إعافة إ�� خالص شركة شعبان وشر�اسه .أ 12,301
� جميع قائمات ا�خالص املتعلقة باألشغال ال�ي تم انجازها وظفه هذا اخ�� ع�) FGB(وهامش الر�ح 

 .خارج إطار الصفقة والتجه��ات ال�ي تم اقتناسها لفائدة الشركة
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د دون .أ 64كما تبّ�ن من خالل كشف ا�حساب ال��ائي تمك�ن املجمع من مبلغ ما�� بقيمة 
منطقة الرّخ ال�ي �ش�لت �� آخر م�ّ�ر يتعلق بخالص كميات إعافية من تر�ة الردم تّم استعمالها ب

منطقة الردم و الناجمة عن عدم تطبيق صاحب الصفقة للمعاي�� والشروط التعاقدية إلنجاز 
وأفادت الشركة أّنه تّم تحديد الكميات املذ�ورة اثر عملية اعداد للقبول ال��ائي بناء ع�� . اشغال

 .م�ح طو�وغرا�� ميدا�ي

 

ص هذه الكميات بناء ع�� كشف ا�حساب الّ��ائي املم�ىى من أفادت الشركة أّنه تّم خال و 
استعمال هذه الكميات تبّ�ن من خالل تقار�ر املتا�عة أّن إّال أّنه  .طرف مكتب املراقبة واحاطة الفنية

وهو ما ال  لعدم ال��ام صاحب الصفقة بالبنود التعاقدية �� خصوص أسلوب انجاز يرجع اعافية 
وفقا ملا جاء مسؤوال عن تنفيذها  باعتباره �� هذه الكميات اعافية الصفقة صاحبي�ّ�ر خالص 

 .2010 د�سم�� 13بمحضر اجتماع التوعي�� بتار�خ 

 

III- اـتصرف اـبيئي ملشروع إزاـة اـتلو  واـردم 

 

نتائ  بيئية م�حوظة بالسواحل الشمالية ملدينة صفاقس فإّن " ت��ورة"ل�ن حقق مشروع 
التلوث النات  عن الفوسفوجيبس عرفت عديد اخالالت �علقت باملتا�عة البيئية له  أشغال إزالة

 .و�مختلف مراحل تنفيذه

 

 ا�ع�اسات اـبيئية ـالخالالت اـتعاقدية - أ

 

ل�ن مّكن مشروع ت��ورة من التخّلص من أ�وام الفوسفوجيبس ال�ي لوثت لسنوات عديدة 
من إطار عيش املتساكن�ن املقيم�ن بمحيطها فإّن الشواطئ الشمالية ملدينة صفاقس مما حّسن 

قد أخّلت بالقواعد الرامية إ�� املحافظة ع��  انفاالّنقائص امل�جلة �� تنفيذ اشغال ع�� الّنحو املبّ�ن 
املنظومة البيئية داخل حوزة املشروع أثناء اشغال وععدها 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 �� جرف طبقة الفوسفوجيبس دون ترك�� معدات وقنال طرد مياه 
بالطر�قة ا�جافة ملنع انتشار امللّوثات  هذه الطبقةدون التمكن من جرف  أحواض ا�جرف لتجفيفها

 . ال�ي فاقت �سب��ا قيم التدّخل ��ذه املياه

 

أو /ن جانب آخر أّدى عدم تطبيق املقاول لشرط ترك�� ا�جدار العمودي العازل قبلوم
بالتوازي مع أشغال جرف طبقة الفوسفوجيبس وتنفيذ أشغال اّلردم قبل إ�شاء هذا ا�جدار حول �وم 
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سطحية الفوسفوجيبس إ�� �سّرب املواد امللوثة إ�� املناطق ا�جديدة ال�ي تم ردمها وإ�� املائدة املائية ال
0TP13Fخارج �وم الفوسفوجيبس خالل تنفيذ اشغال

(1)
P0T. 

 

و�ّررت الشركة انجاز أشغال الت��يب والردم قبل إ�شاء شاشة العزل حول مطمور 
الفوسفوجيبس بأسباب إدار�ة متعلقة بدخول القرض الفر��ىي املمول ألشغال ا�جدار العازل ح�� 

 .استعمال متأخرا

 

منظومة ال�خ والشاشة العازلة حول �وم الفوسفوجيبس،  كما أّن عدم تزامن ترك�� �ل من
داخل  املائية مثلما نّصت ع�� ذلك كراسات الشروط، من شأنه أن يحول دون عمان مستوى املائدة

و�ّررت الشركة هذا . الشاشة أقل من ذلك املوجود خارجها ملنع �سرب املياه امللوثة خارج الشاشة
 .جاز اشغالالتصّرف برفض املقاول الفر��ىي ان

 

0TP14Fو�ّينت الدراسات املنجزة من قبل مكتب استشارة الهولندي

(2)
P0T DHV   أّن منسوب �سرب

املياه امللوثة من خالل ا�جدار العازل إ�� خارج ال�وم والّناتجة عن عدم مطابقة أشغال وععه لشروط 
P3م 2,2و 0,4مرة القيمة التعاقدية و���اوح ب�ن  2,5إ��  2الكتامة يتجاوز ما معّدله من 

P اليوم ��. 

 

من كراس  2.12.6.3من دراسة املؤثرات البيئية وملقتضيات الفصل  1.5.8وخالفا للفصل 
خارج 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 تجاوز عمقها ا�حّد املسموح به وهو ما قد يؤثر  املحّددة �سبعة أسابيع
 .بالقنال وخاصة م��ا ال�ائنات حديثة الوالدة

 

صاحب صفقة إزالة التلوث لم ينجز أحواض ترسيب تر�ة الردم  من جهة أخرى 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 خاصة 
وثنائيات الصدفيات  (Envasement des herbiers)�حوزة املشروع وإ�� إطماء املعشوشبات البحر�ة 

كما يؤدي ازدياد ع�ارة املياه �� منطقة الردم إ�� تقلص �سرب أشّعة الشمس . و�التا�� إ�� اعمحاللها
 .لبحر فيقّلل بالتا�� من قدرة النباتات والطحالب ع�� القيام بالبناء الضوئيإ�� قاع ا

 

ورغم ارتفاع درجة ا�حموعة وترّكز املعادن الثقيلة ب�ل من مياه منظوم�ي ال�خ والتصر�ف 
فإّنه يتّم تصر�فها مباشرة ودون أية معا�جة �� البحر وهو ما �ساهم �� تلو�ث الوسط البحري باملعادن 

                                                           
(1)

 .22بالصفحة  2009حاطة الفنية املعد خالل شهر أكتو�ر تقر�ر مهمة ا  
(2)

 .25، ص 2011التقر�ر ال��ائي لهيئة املراقبة الفنية، ماي  
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وأفادت الشركة �� هذا السياق أّ��ا بصدد برمجة إنجاز دراسات . لة واملواد الكيميائية ا�خطرةالثقي
 .معمقة �� الغرض

 

اتفاقية مع  2006نوفم��  15وفيما يتعّلق بجانب النشاط اشعا��، أبرمت الشركة بتار�خ 
ية من مادة الفوسفوجيبس املركز الوط�ي للوقاية من اشعة للقيام بحملة ملتا�عة اشعاعات املتأت
شهرا، وذلك �عد الشروع  24قبل الشروع �� إنجاز 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 خالل 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 جانب اشعة �عد إنجاز اشغال

 

اتفاقية مع املركز الوط�ي للعلوم والتكنولوجيا  2007جانفي  16ول�ن أبرمت الشركة بتار�خ 
ال جهر املواد ارعية والبحر�ة النوو�ة قصد تقييم الوعع اشعا�� للمنطقة قبل الشروع �� أشغ

 .امللوثة، فإّنه لم يتم الشروع �� أخذ العينات إّال �عد انطالق هذه اشغال بأرععة أشهر

 

أما فيما يتعلق بمنظومة تصر�ف املياه السطحية فقد تم ترك��ها ع�� �امل محيط ال�وم 
ن أّن املائدة املائية من داخل شاشة العزل ع�� عمق م�� واحد عن مستوى سطح البحر �� ح�

م�� من املستوى املذ�ور وهو ما يؤدي إ��  0,75و 0,4السطحية داخل ال�وم توجد ع�� عمق ي��اوح ب�ن 
. انحدار مياه املائدة املائية السطحّية امللوثة داخل ال�وم إ�� قنوات منظومة تصر�ف املياه السطحية

هذه ة �� إطار املتا�عة البيئية للمشروع أن مياه و�� هذا السياق أثبتت التحاليل ال�ي أجر��ا الشرك
محددة  0,4الّل�� مقابل /ميكروغرام 270نظومة ملوثة تحتوي ع�� �سب عالية من الكدميوم بلغت امل

 .ق�ىى اخطار اي�ولوجية املقبولة املعتمد �� إطار صفقة إزالة التلّوثأل باملعيار الهولندي

 

��ا مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس بناء ع�� طلب من دائرة ومن جانب آخر بّينت تحاليل قام 
املحاسبات ارتفاع �سب ترّكز املعادن الثقيلة �عينات من املياه مأخوذة من نقاط مختلفة بحوزة 

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

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

مّرة املواصفات الهولندية ال�ي تّم تطبيقها ع�� الصفقة وال�ي ال  15الّل�� وهو ما يتجاوز /ميكروغرام 6
 .�� املياه الثقيل الّل�� من هذا املعدن/ميكروغرام 0،4�سمح ب��ّكز يتجاوز 

 

، 04/2010من كراس الشروط الفنية ا�خاصة بصفقة الّردم عدد . 2.5.3 وخالفا للفصل
ولتوصيات دراسة املؤثرات البيئية لسشغال 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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�� متا�عة ظهور الطحالب واعشاب نتيجة �غي�� طبيعة مياه البحر وذلك من خالل أخذ املتمّثلة 
 .عينات من مياه البحر والرواسب وتحليلها مرة �ل شهر أثناء وععد تنفيذ اشغال

 

 املتا�عة اـبيئية ـلمشروع - 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 برنام  صيانة مكتو�
ة كمية ونوعية مضبوط من خالله تحديد اولو�ات وتوزيع املهام الواجب 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  وخالفا ألح�ام الدراسة التمهيدية املفصلة للمشروع
ة بم�ح طو�وغرا�� شهري ل�وم الفوسفوجيبس خالل السنت�ن اولت�ن �عد ان��اء اشغال ومرة �ل ستّ 

 .أشهر �عد ذلك ملتا�عة مستوى الرّخ 

 

، املرّكزة ع�� �وم الفوسفوجيبس، إخالالت )piézomètres(�ش�و �عض املجساتكما 
ولم يتّم �عد تفس�� ) Sondeur( �علقت خاصة بتحركها عموديا من أماك��ا أو بتعطب �عض املساب��

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

 

من أهمية متا�عة تطور خط و وع عليه الدراسة التمهيدية املفصلة للمشر  توخالفا ملا نص
لم تطالب الشركة ا�جهات املختّصة وخاصة 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 خط الشاطئ�ا قامت بإعداد استشارة إلنجاز م�ح طو�وغر أ�ّ بالشركة 

 

ببعديه الشامل واملندم  فإن تحقيق أهدافه البيئية يبقى ره�ن " ت��ورة"ول�ن يتسم مشروع 
إيجاد حلول لعديد اش�االت ال�ي تحاصر حوزته وتمثل خطرا بيئيا محتمال ومحدقا به يمكن أن ُترجع 



1047 
 

الشواطئ القديمة املتاخمة �حوزة املشروع وتتمثل هذه املخاطر خاصة ��  .ا�حالة إ�� ما �انت عليه
وال�ي أقيمت عل��ا خزانات املحروقات �� الّسابق واملنطقة الفسفاطية امللوثة ال�ي يضّمها امليناء 

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

 

IV- اـتصرف اداري واملا�� ـلشركة 

 

ق بتصّرف الشركة �عض الّنقائص ال�ي شملت ا�جوانب ادار�ة واملالية وكذلك نظامها �علّ 
 .املحاس�ي �ان لها أثرا سلبيا ع�� التنظيم ومسك وتداول القيم وامللفات بالشركة

 

 اـتصرف اداري  - أ

 

شاب التصرف اداري عديد اخالالت ال�ي طالت جوانب التنظيم ونظام املعلومات 
                   غايةفعالوة ع�� عدم إعدادها لهي�ل تنظي�ي منذ تأسيسها وإ�� . املوارد البشر�ة والتصرف ��

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

 .و�جان فنية حسب حاجيات املشروع

 

ر ت�ليف املسؤول عن قسم املحاسبة بمهام كما لوحظ ا�جمع لبعض املهام املتنافرة ع�� غرا
 . عبط وتصفية مستحقات أعوان الشركة من اجور 

 

بل  و�� ما يتعلق با�جانب املعلوما�ي، فقد تبّ�ن أّن الشركة لم ترّكز نظام معلومات محوسب
تركز كما لم . تطبيقات مكتبية ال تل�ي حاجيا��ا من الرقابة واملتا�عة ا�حينية اعتمدت باألساس ع��

لقرصنة خدمة الصوت  2013الشركة جدارا نارّ�ا وال نظاما ل�حماية من القرصنة وهو ما عّرعها سنة 
 .د.أ 5التا�ع لها، �ّلفها خسارة تجاوزت مبلغ ) (Voice over IP��نتبروتو�ول انع�� 

 

 .2014�ا تداركت هذه اخالالت خالل سنة وأفادت الشركة أ�ّ 

 

و�خصوص التصّرف �� املوارد البشرّ�ة لم �عتمد الشركة مبدأ التناظر �� انتداب وتوّلت 
وذلك خالفا للّنظام اسا�ىي ا�خاص بأعوان  ترسيم �عض اعوان دون قضا��م ف��ة ال��ّبص الوجو�ية

واّلذي �عت��ه الّدائرة غ��  2009الو�الة العقار�ة للسك�ى املعتمد من قبل مجلس ادارة منذ سنة 
كما لوحظ خالفا لهذا النظام تصنيف �عض اعوان بدرجة 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 املستوجبة وجب تصنيفهم به وترقية البعض اخر دون 
 .سيتم تدارك ذلك مستقبال

 

 اـتصرف املا�� - ب

 

أسفر الّنظر �� حسابات الشركة و�� التصّرف �� شراءا��ا عن رصد �عض الّنقائص شملت 
 .التنظيم املحاس�ي وتطبيق مبادئ حسن التصّرف

   

 املحاس�ي تنظيماـ -1

 

 1996د�سم��  30املؤرخ ��  1996لسنة  112من القانون عدد  15خالفا ألح�ام الفصل 
كما أ��ا ال . واملتعّلق بنظام املحاسبة للمؤّسسات لم �عتمد الشركة وثيقة تنّص ع�� التنظيم املحاس�ي

تقوم بتجميع تقييدات الدفاتر الفرعية ومجموع العمليات وارصدة إّال �عد قيام مراقب ا�حسابات 
 .ت الشركة عند ��اية التصّرف قصد غلق ا�حسابات ونقل ارصدة للسنة املواليةبمراجعة بيانا

 

وتفتقر الفوات�� الواردة ع�� الشركة واملتعلقة بتنفيذ مشروع ت��ورة إ�� تنصيصات تمّكن من 
متا�عة وععّي��ا منذ قبولها وإ�� ح�ن �سو���ا بالدفع و�التعّهد �� �جالت الشركة املحاسبية حيث ال 

وال ع�� " م�جلة"و" مطابقة"توي ال ع�� ختم القبول بمكتب الضبط وال ع�� أختام قسم املحاسبة تح
وهو ما يحول دون إرساء نظام رقابة منفصل ع�� الفوات�� و�ز�د من " خالصة"ختم مص�حة املالية 

 .خطر 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 

فع�� الرغم من عدم إبرام الشركة ألّية . واملتعّلق بالنظام املحاس�ي للمؤّسسات 1996د�سم��  30
                نبية املمّولة للمشروع ورد بباب التعهدات طو�لة امد بحسابا��ااتفاقية قرض مع ا�جهات اج

د �� ش�ل قروض خارجية لتمو�ل املشروع مقابل .م 127,214د م��ا .م 157,231مبلغ  2011لسنة 
 . د ُ�ّجلت بباب املخزونات.م 130,969�لفة إنجاز حوزة املشروع بقيمة 

 

روع ترجع إ�� الدولة، و�التا�� ال يمكن للشركة تحقيق أّي و�اعتبار أّن ملكية حوزة املش
منفعة منتظرة م��ا إّال �� صورة اقتنا��ا، فإّن مركزها املا�� ا�حقيقي ال يمكّ��ا من الوفاء بمبلغ هذه 
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ولهذه اسباب تدعو دائرة املحاسبات الشركة إ�� �سو�ة هذه الوععية . الديون املثقلة �� حسابا��ا
 . وائمها املالية بصورة وفية حقيقة مركزها املا��ح�ى �عكس ق

 

 اـتصّرف �� اـشراءات -2

 

�عّلق �شراءات الشركة عدد من الّنقائص شملت تطبيق اح�ام امر املنظم للصفقات 
 .العمومية الذي ال��مت الشركة بتطبيقه وخاّصة تحديد ا�حاجيات والّ�جوء إ�� املنافسة

 

�� تقدير �لفة �عض املشاريع إالشركة  عدم توّفقحظ فبخصوص تحديد ا�حاجيات لو 
بالدقة املطلو�ة ع�� غرار طلب العروض املتعلق بإزالة التلّوث حيث لم تتعّد تقديرات �لفة اشغال 

إ�� الشأن بالنسبة �ان وكذلك . د.م 137,340د �� ح�ن �انت قيمة أقل عرض مقّدم .م 82,5مبلغ 
 794,511ف��ق الدائري سيدي منصور حيث ورد أفضل عرض بقيمة طلب العروض املتعّلق ب��يئة امل

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

0TP15Fكما تبّ�ن عالوة ع�� وجود فوارق 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 أرععة مالحق 
باألشغال  تتعّلقاستشارة صفقة تّم إبرامها ع�� إثر وم�حق�ن ل )1/2004عدد (دو�� طلب عروض 

 .الك��ى لبناء املقر اجتما�� للشركة

 

صفقات دون ال�جوء إ�� املنافسة ع�� غرار تلك امل��مة مع  عقدتولوحظ أّن الشركة 
           ارب لتحديد التصور ال��ائي ملنظومة ال�خ بداية من إلنجاز أشغال التج" هيدروسول "املقاول 

د .أ 76,6بقيمة  2007د�سم��  5بتار�خ "  تو�س-سات "د ومع مكتب .أ 242,103بمبلغ  2008سبتم�� 
وأفادت . هك 160نجاز الرسم التمهيدي املفصل للقسط الثا�ي من املشروع واملمتّد ع�� مساحة إل 

 .ع�� تدارك ذلك مستقبال ه سيتم العملالشركة أنّ 

 

 املصار�ف غ�� امل�ّ�رة -3

 

بخالص مصار�ف �عنوان مأمور�ات داخل  2010و 2009قامت الشركة خالل 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 محاعر جلسات، ولم تقم الشركة بت��يرها رغم 

                                                           
(1)

كمية حيث زادت  4ب��يئة املف��ق الدائري �� مستوى تقاطع طر�ق سيدي منصور والطر�ق ا�حزامية كم املتعلقة  01/2011الصفقة عدد ع�� غرار   
 .م�� 1421,9إ��  120من وذلك  %  1085نسبة بالفصول  فصل من
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وع�� الرغم من عدم استحقاق الرئيس املدير العام السابق لعطل اس��احة سنو�ة، مّكن 
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 206خالفا ملقتضيات الفصل 

 

 2011مارس  4ورغم إ��اء إ�حاق الرئيس املدير العام السابق بالشركة ابتداء من تار�خ 
امتيازات العينية املتعلقة املنح ومع عمومية أخرى، جمع املع�ي باألمر ب�ن مرّتب�ن  لدى هيئةوإ�حاقه 

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

* 

 

  *              * 

 

نتائ  بيئية إيجابية م�حوظة بالشواطئ الشمالية ملدينة صفاقس " ت��ورة"قّق مشروع ل�ن ح
من أ�وام الفوسفوجيبس ال�ي لوث��ا لسنوات وحّسن من إطار عيش املتساكن�ن  التخّلصمن خالل 

ا امتدت من مرحلة ال��مجة إ�� املتا�عة البيئية له مرور  نقائصو  شهد إخالالت فإّنهاملقيم�ن بمحيطها، 
 .بمختلف مراحل التنفيذ

 

سم تنفيذ اشغال خاصة م��ا املتعلقة بتطه�� املنطقة وعزل �وم الفوسفوجيبس عن وا�ّ 
محيطه ا�جديد املكتسب �عد أشغال الّردم بحصول خروقات جسيمة للشروط الفّنية للعقود امل��مة 

 الشروط التعاقدية مّما أّدى إ��حيث لم تطّبق املقاوالت ال�ي ساهمت �� انجاز اشغال �ّل املعاي�� و 
 .نجاز أشغال جوهر�ة ع�� نحو غ�� مطابق حالت دون بلوغ �امل أهداف املشروعإو  وجود مخاطر بيئية

 

كما تصّرفت الشركة ومن يمثلها ع�� نحو مخالف ملقتضيات امر املنّظم للصفقات 
لفنية العاّمة م��ا وا�خاّصة، حيث وملحتوى كراسات الشروط ادار�ة وا ال�ي اختارت تطبيقه العمومية

وتخّلت إراديا عن تفعيل  ابالوفاء بال��اما�� ال خالل مرحلة التنفيذ وال �عده لم تلزم مجامع املقاوالت
كما لم تقم بتسليط ا�خطايا والعقو�ات  .د.م 18والبالغة أك�� من  الضمانات املالية ال�ي بحوز��ا

بل قامت عكس  .د معدمة بذلك جميع الضمانات.م 16غها وا�خصومات املستوجبة وال�ي ناهز مبل
من �ّل مسؤولية قد تنشأ نتيجة وجود  مجامع املقاوالتاتفاق كتاعي أعفت بموجبه  بإبرامذلك 

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

 

الشركة إ�� اس��جاع �ل املبالغ املصروفة دون وجه  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 لس 

 

 5رغم ان��اء اشغال منذ  2014موّ�� سنة غياب مثال تفصي�� ل��يئة املنطقة إ��  ّن أكما 
 . 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 وعبابية السياسة البيئية للسلط العمومية �� تفاقم اش�االت ال�ي ال تزال ��ّدد امل

 .للمشروع و�سبب خطرا محدقا به

 

عدم �شر�ك الهيا�ل عدم بلورة إطار للتعاون ب�ن املتدخل�ن ذوي العالقة باملشروع و  وأّدى
�� وجود عديد النقائص ع�� إ تهمتا�عو  تهمراقبو  هنجاز إو املشروع املتدخلة بحكم القانون �� تصور 

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

لقيام بالتحاليل الكيميائية الالزمة ملختلف مواطن ا�خلل إ�� مدعّوة " ت��ورة"وتبقى شركة 
إ�� املذ�ورة بالتقر�ر والقيام باألشغال الت�حيحية ع�ىى أن يمّك��ا ذلك من تداركها ومن إرجاع ا�حالة 

 .يجب أن ت�ون عليه ما

 

�� املتا�عة املستمرة للمنطقة ع�� ، وا�جهات املتدّخلة، ا�حرص عيتعّ�ن ع�� الشركةكما 
�عّهدها وصيان��ا ��دف تفادي تدهور بني��ا ال�ي تؤدي بدورها إ�� تقهقر الوعع البيئي بحوزة املشروع 

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

 

حوزة املشروع �� اّبان واتخاذ القرار وع�� الّسلط العمومية ا�حسم �� مآل التصّرف �� 
الذي تراه مالئما للصيغة ال�ي سيتّم بموج��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 �حاجيات 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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  ّكرّس اـّشركة اـّتو�سّية ـل 

 

ا�جلسة العاّمة محضر بمقت�ىى ") الّشركة"�� ما ي�� (تأّسست الّشركة التو�سية للّسّكر 
      منذ  د.م 3,4ة اسم برأس مال قدره خفيّ  �� شركةو . 1961جانفي  8التأسيسّية املنعقدة بتار�خ 

 1989فيفري  غّرةاملؤرخ ��  1989لسنة  9ة طبقا للقانون عدد ف منشأة عموميّ وتصنّ . 1974سنة 
 .ناعة اشراف عل��افة بالصّ � الوزارة امل�لّ وتتو�ّ . ةاملنشآت العموميّ املؤسسات و ق باملساهمات و واملتعلّ 

 

ر ابيض املستخرج من عملية ركة �� صناعة و�يع السّك لّش اسا�ىي ل شاطنّ الو�تمثل 
عن  2001وتوقفت الشركة منذ سنة . كري وتكر�ر السكر ا�خام املستورد من قبلهافت الّس تحو�ل اللّ 

عدم إ�� نظرا املستورد وكذلك ا�خام �لفته املرتفعة مقارنة بالسكر إ�� تحو�ل اللفت السكري نظرا 
من ركة بداية وتمثل �شاط الّش . ال�افية �جيعاترغبة الفالح�ن �� زراعته �� ظل غياب ا�حوافز والتّ 

ر ا�خام أساسا �� إنتاج و�يع السكر ابيض انطالقا من السّك  2009إ�� مو�� أوت  2001سنة 
مناولة تكر�ر الّسّكر ا�خام لفائدة الّديوان  2009منذ سبتم�� تتوّ�� الّشركة و . من قبلها املستورد

 . منحة تكر�رحصولها ع�� مقابل  ")الّديوان"�� ما ي�� ( الّتو��ىي للّتجارة

 

ر ابيض وهو ما من السّك  ألف طّن  135حوا�� إنتاج ت الشركة تولّ  2012�� موّ�� سنة و
1TP0Fد.م 15,9حوا��  هاو�لغت جملة مداخيل. من اس��الك الوط�ي % 42 يناهز

(1)
P1T متأتية من  % 98,7 م��ا

 بحوا��و ما أّدى إ�� ��جيل خسائر وه ،د.م 22,7 تبلغر ا�خام وذلك مقابل أعباء منحة تكر�ر السّك 

 اصرفت لهم أجور  2012ا �� مو�� سنة عونا قارّ  393ع�� مهامها نجاز �� إركة الّش واعتمدت  .د.م 6,8
   .د.م 7,1 ناهزت

 

 شملت، 2014مو�� جوان  إ�� 2009وتوّلت الّدائرة إنجاز مهّمة رقابّية �عّلقت بالف��ة من 
استجاب��ا نجاز املهام املو�ولة إل��ا و إقها �� ظر �� مدى توفّ وذلك للنّ  ف بالّشركةمختلف أوجه التصرّ 

قت �علّ املالحظات من ومّكنت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� جملة . فملتطلبات حسن التصرّ 
 ر ا�خامالسّك  كر�ر تو�االستثمارات واملخزون واملمتل�ات و� بالوععية املالية والتصرف �� اعوان

 .  اقة واملحافظة ع�� البيئةواقتصاد �� الطّ 

 

  

                                                           
(1)

     .2013للقوائم املالية لسنة  2014باعتبار عدم إعداد الشركة إ�� غاية مو�� جوان  2012تم اعتماد القوائم املالية لسنة   
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 أبرز املالحظات

 

  ف �� اعوانة املاـية واـتصرّ اـوضعيّ  -

 

ع�� إثر تراكم ا�خسائر ال�ي أّدت  2008بداية من سنة  ركةللّش  ةاليّ املة وععيّ تدهورت ال
. إ�� تجاوز مجموع خصوم الشركة ملجموع أصولها وإ�� عدم إم�انية �سديد الديون ال�ي حّل أجلها

 ومنحة تكر�ر ) 2009إ�� حدود مو�� أوت (و�رجع ذلك أساسا إ�� عدم �غطية ثمن بيع السكر ابيض 
 . كر�رتّ ل�لفة ال) 2009بداية من سبتم�� ( املتحصل عل��ا من الديوان السكر ا�خام

 

نتدابات دون مناظرة وإسناد �سبقات ومنح وامتيازات ا �عض نجاز إوتولت الشركة 
سب املسموح ��ا لل��قية �� الصنف وخطط وظيفية دون وجه حق عالوة ع�� عدم التقيد بالنّ 

  .والسلم

 

اتفاق  إبراماسراع �� قصد التو��ىي للتجارة يوان نسيق مع الّد التّ إ�� تد�� الشركة و 
عي��ا بتجاوز وعلها بما �سمح  كر�ر الفعليةالتّ  من �غطية �لفةالشركة  نّك ّم يضبط منحة تكر�ر تُّ 

إسناد ال��قيات  �� مجالد بال��اتيب ا�جاري ��ا العمل كذلك مز�د التقيّ  و�تع�ن عل��ا. املالية الصعبة
 .  وا�خطط الوظيفية واملنح وامتيازات

 

 استثمارات واملخزون واملمتل�ات  -

 

 2013-2009من جملة استثمارات امل��مجة للف��ة %  7نجاز استثمارات إلم تتجاوز �سبة 
وهو ما نت  عنه تحمل الشركة ل�لفة إعافية �عنوان صيانة املعّدات وعدم اقتصاد �� اس��الك 

 . �عض املواد ا�خصوصية

 

خالالت والنقائص �علقت أساسا بالنقص �� وشاب التصرف �� الصفقات العديد من ا 
 ت�اليفوأّدى ذلك إ�� تحميل الشركة . �عض عقود الصفقاتببنود �حاجيات وععدم ال��ام عبط ا

عدم  نتيجة لت�اليفإعافية نتيجة اعطرار إ�� إعادة إبرام �عض الصفقات إعافة إ�� تحملها 
ات السكر ابيض بانتظام من مخازن �عض املواد اس��الكية �� اجال وعدم رفع كميّ  توف�� 

 . الشركة
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وأدت النقائص �� . جرد قطع الغيار واملواد اس��الكية العناية الالزمة ةولم ُتول الشرك
فوارق سلبية  مستوى إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة �عمليات استالم السكر ا�خام إ�� ��جيل

بقيمة  املصنع بباجة وتلك ال�ي تم تفريغها بميناء بن�رتب�ن كميات السّكر ا�خام ال�ي تم استالمها ب
 .  د.م 2ناهزت 

 

ل �� مجال إبرام �اتيب ا�جاري ��ا العمالتقيد بال�ّ ا�حرص ع�� تد�� الشركة إ�� مز�د و 
ن عل��ا مز�د إح�ام عمليات ا�جرد املادي لقطع الغيار واملواد كما يتع�ّ  .هاوتنفيذ الصفقات
 .ر ا�خام باملخازن السّك  استالمات ة وعمليّ اس��الكيّ 

 

 واقتصاد �� اـّطاقة واملحافظة ع�� اـبـئة  تكر�ر اـسّكر ا�خام -

 

 2010سنة �مقارنة  2013-2011خالل الف��ة للسّكر ابيض تراجع �سق انتاج اليومي 
للمعاي�� الفنية  التو��ىي للتجارة �سبب عدم مطابقة نوعية السّكر ا�خام املورد من قبل الديوان

ركة ل�لفة ل الّش تحّم  ونت  عن ذلك. بعض التجه��ات ا�حيو�ة باملصنعباعطاب �عّدد وكذلك �سبب 
د خالل سنوات .أ 84د و.أ 91د و.أ 198ة بلغت ع�� التوا�� ة �عنوان اس��الك املواد ا�خصوصيّ إعافيّ 
 . 2013و 2012و 2011

 

س��لك إنجاز العديد من التحاليل املخ��ّية وتقت�ىي املحافظة ع�� ال�ّحة العاّمة للم
إنجاز  2009منذ سبتم��  يتملم  هإّال أنّ  ،املنصوص عل��ا باملواصفات التو�سّية ملاّدة السّكر ابيض

 .التحاليل املذ�ورة

 

�سبب عدم د سنو�ا .أ 418�� اس��الك الطاقة بنحو ن الشركة من اقتصاد ولم تتمّك 
إزالة كفيلة بمن إيجاد حلول فنية الشركة أيضا ن لم تتمّك و . امل��مجة �� الغرضنجاز استثمارات إ

 �� غياب إنجاز " البسيم" يبوادمباشرة الصناعية املستعملة  ملياها تصر�فاجم عن التلوث املائي النّ 
من  الشأن�� هذا خطايا مالية  تحميل الشركةتم وقد . املذ�ورةأشغال وحدة تصفية ملعا�جة املياه 
 . قبل الو�الة الوطنية �حماية املحيط

 

 لها بإيجاد�سمح  التو��ىي للتجارة إبرام اتفاقية مع الديوانالعمل ع�� تد�� الشركة إ�� و 

للمعاي�� قبله  املورد مناملتعلقة �عدم مطابقة السكر ا�خام  اش�اليات الكفيلة بتجاوز  حلول ا�
 .الشركة ل�لفة تكر�ر إعافيةوال�ي أدت إ�� تحمل املعتمدة �� الغرض 
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اسراع ب��ك�� نظام  ا�حّد من �عطب املعدات وتوقف دورة انتاجعرورة ستد�� �كما  
عرورة اسراع عمان اقتصاد �� الطاقة واملحافظة ع�� البيئة يستوجب و  .للتجه��ات صيانة فعال

  .�� استكمال تنفيذ استثمارات امل��مجة �� الغرض
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I- وضعية املاـية واـتصرف �� اعواناـ 

 

ف و�التصرّ  للشركة ةبالوععية املاليّ �عّلقت املالحظات ال�ي تم الوقوف عل��ا �� هذا املجال 
 .  �� اعوان

 

 ة اـوضعية املاـيّ  -أ

 

د .م 7,2ع�� التوا��  2012إ��  2008خالل السنوات من ة بلغت لت الشركة نتائ  سلبيّ �ّج 
ة بداية انخفاض اموال الذاتية لتصبح سلبيّ  إ�� أّدىد وهو ما .م 6,8و د.م 5,7د و.م 8,1د و.م 5و

د .م 14,260و د.م 5,988د و.م 0,833ع�� التوا�� خالل نفس الف��ة  حيث بلغت 2008من سنة 
 ،رأس املال واقت�ىى انخفاض اموال الّذاتّية إ�� مستوى دون نصف .د.م 27,088د و.م 20,085و

من  388الفصل  ألح�اممواصلة الّشركة �شاطها طبقا مصادقة ا�جلسة العاّمة ا�خارقة للعادة ع�� 
 . مجلة الّشر�ات التجارّ�ة

 

لسنة  34من القانون عدد  18ف عن الدفع ع�� مع�ى الفصل ركة مهّددة بالتوقّ و�عت�� الّش 
حيث لم  ،املؤسسات ال�ي تمر بصعو�ات اقتصاديةاملتعلق بإنقاذ  1995أفر�ل  17املؤرخ ��  1995
 2011�� مو�� سنة د .م 4,704ت آجالها وال�ي ناهزت من خالص أقساط القروض ال�ي حلّ  تتمكن

�� سنة د .م 0,420لها لفوائض تأخ�� بحوا�� وأّدى ذلك إ�� تحّم . 2012�� مو�� سنة د .م 4,781و
 .  جدولة ديو��اطلب ارها إ�� وكذلك إ�� اعطر  2012�� سنة د .م 0,631و 2011

 

إ�� مو��  2008للشركة بخصوص الف��ة من بداية سنة  ر الوععية املالية ا�حرجةوتفّس 
  .أساسا �عدم �غطية ثمن بيع الّسّكر ابيض ل�لفة الّتكر�ر  2009أوت 

 

د نتيجة .م 8,480خسارة بحوا��  2008تحّملت الشركة �عنوان سنة  ،و�� هذا الّصدد
بمبلغ الوزارة امل�لفة بالتجارة من قبل  املحّددعدم �غطية ثمن بيع الطّن الواحد من الّسّكر ابيض 

علما أّن الشركة لم تتحصل ع��  ،ادينار  671 بحوا���لفة تكر�ره املقدرة حسب الشركة ل ادينار  608
              1996ام�انية ال�ي أتاحها امر عدد استغالل  الشركة تتول لم و . �� الغرضدعم من الدولة 

1991د�سم��  23املؤرخ ��  1991لسنة  1TP1F

(1)
P1T  1بيع مادة السّكر ابيضلبخصوص اق��اح أسعارTP2F

(2)
P1T  ��ع

من  يوما 30أجل ��  املق��حة �لفة التكر�ر واعتماد اسعار �سمح بتغطية الوزارة امل�لفة بالتجارة 
 . تار�خ إيداع امللفات املستوجبة �� الغرض

 

                                                           
(1)

 .املتعلق باملواد واملنتوجات وا�خدمات املستنناة من نظام حر�ة اسعار وطرق تأط��ها  
(2)

 .امل�حق باألمر املذ�ور " أ"والتوزيع حسب ا�جدول �عت�� مادة السّكر من املواد ا�خاععة للمصادقة ادار�ة لسسعار �� �ل مراحل انتاج   
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د �عنوان الفارق .أ 419د و.أ 563 ع�� التوا�� 2009و 2008�� سن�ي كما تحّملت الشركة 
 تهعبط و�رجع ذلك إ�� عدم مراجعة ثمن بيع أكياس السّكر الذي. اكياس وشراء بيع يب�ن ثم�

 وذلك رغم أّن ثمن شراء الكيس الواحد 2006جانفي  منذ غّرةكيس /مليم  150الشركة �� حدود 
. 2009و 2008عقد الصفقة املتعلق باقتناء اكياس �عنوان سن�ي �تم عبطه مليما مثلما  349 يبلغ

ثمن "املحافظة ع�� حرفا��ا خاصة وأّن ��  عدم مراجعة ثمن بيع اكياس برغب��او�ّررت الشركة 
 ".د من طرف الديوان التو��ىي للتجارة لم يتغ��اكياس املحّد 

 

عدم وساهمت ا�خسائر الناجمة عن عدم �غطية ثمن بيع السكر ابيض ل�لفة تكر�ره �� 
ذلك ى أدّ و  ،ر ا�خامتمو�ل شراءا��ا من السّك  ��ع 2009ركة �� مو�� السدا�ىي اول لسنة الّش  قدرة

باست��اد مادة السكر ا�خام  2009أوت  29يوان بمقت�ىى جلسة عمل وزار�ة بتار�خ إ�� ت�ليف الّد 
 ادينار  90 تّم تحديدها بمبلغة الشركة لتحو�لها إ�� سكر أبيض مقابل منحة تكر�ر ووععها ع�� ذّم 

1TP3Fللطن الواحد من السّكر

(1)
P1T.  ن الشركة من �غطية �لفة التكر�ر لم يمّك  املحّددإّال أّن مقدار املنحة

 .للطن الواحد ادينار  170بحوا��  2010�� سنة املقدرة 

 

عن عدم تحديد قاعدة احتساب منحة التكر�ر عمن محضر جلسة العمل  انجرّ كما 
بخصوص تحديد حصول خالف ب�ن الشركة والديوان  2009سبتم�� غّرة  املنعقدة بتار�خ الوزار�ة

الفارق ب�ن منحة التكر�ر املحتسبة من قبل الشركة  قبول يوان رفض الّد فقد  ،املنحة املذ�ورة
. 2010و 2009خالل سن�ي د .أ 529والذي ارتفع إ��  �ذا العنوانواملبالغ املسّددة من قبل الّديوان �

احتساب منحة التكر�ر ع�� أساس كميات السكر ابيض  وترجع أسباب ا�خالف إ�� أّن الديوان يتوّ��
لم الشركة أّن و�ضاف إ�� ذلك . ر ا�خامات السّك ع�� أساس كميّ  ح�ن تقوم الشركة باحتسا��ا�� 

 مو��ع�� أساس كميات السكر ا�خام إّال �� �عنوان منحة التكر�ر تتول املطالبة بتسو�ة مستحقا��ا 

 .لتقدير مستحقا��ا ع�� كميات السّكر ابيض�� السابق ت اعتمدحيث  2010

 

 معفاق إ�� اتّ الشركة ل توصّ عدم إ��  2012و 2011سن�ي امل�ّجلة �� سائر خترجع ا�كما 
�غطي ال�لفة الفعلية للتكر�ر خصوصا وأّن منحة التكر�ر  التكر�ر الذي يوان حول مقدار منحةالّد 

�� حدود ، 2011جو�لية  14الوقتية ال�ي تم عبطها بمحضر جلسة العمل الوزار�ة املنعقدة بتار�خ 
رة من قبل �لفة التكر�ر املقّد  �غط لم 2011داية من سنة بر ا�خام لطن الواحد من السّك دينار ل 110
 .2012 �� سنة ادينار  158و 2011�� سنة  ادينار  153كة بحوا�� الشرّ 

 

�لفة ال عناصرحول  ا�خالف إ�� أساسايوان الّد  معإ�� اتفاق الّشركة ل عدم توصّ  و�رجع
هذه وجود نقائص �� مستوى احتساب إ��  أن�� هذا الّش  وتجدر اشارة. تكر�ر السّكر ا�خامالفعلية ل

                                                           
(1)

 .2009سبتم��  1تم عبطها بمقت�ىى جلسة العمل الوزار�ة املنعقدة بتار�خ   
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-2010إدراج �افة أعباء اعوان عمن �لفة التكر�ر للف��ة تم يأّنه من ذلك . من قبل الشركة�لفة ال

إدماج ينّص ع�� آنف الذكر الذي  1991لسنة  1996من امر عدد  6وذلك خالفا للفصل  2012
كما تم إدراج أعباء غ�� مرتبطة بنشاط الشركة . عمن ال�لفةفقط " �لفة اليد العاملة غ�� ادار�ة"

ع�� غرار مصار�ف اس��الك الكهر�اء واملاء والهاتف للمساكن ادار�ة عمن ال�لفة املذ�ورة 
شهار ستد ا ومصار�ف عق ومصار�ف شراء البذور واسمدة ومصار�ف الشراءات ال�خصية والهدايا

مخصصات اهتال�ات املرتبطة بأصول  تكر�ر السّكر أيضانت �لفة وتضّم . مع فر�ق اومل�ي البا��
غ�� مستغلة أو زال انتفاع ��ا أو بأصول ليست لها صلة بنشاط الشركة ع�� غرار أثاث ومعدات 

تم إدراجها عمن  اعافية ال�ي �لفة العناصر وتقدر . املساكن ومطبخ الشركة ومكتب التمر�ض
 .للطن الواحد من السّكر ا�خام دنان��  8و دنان��  9و ادينار  12بحوا�� آنفة الذكر ال�لفة خالل الف��ة 

 

�عدم عغط الشركة ع�� اعباء  2012و 2011امل�ّجلة خالل سن�ي ر ا�خسائر كما تفّس 
تكر�ر  أّن الشركة لم تتوّصل إ��فقد تبّ�ن  .استغالل �امل طاق��ا انتاجيةمن  نحيث لم تتمّك القارة 
 ناهزت ممكنة تكر�ر طاقة  مقابل 2012و 2011طن من السكر ا�خام خالل سن�ي ألف  142 سوى 

 للشركةأن �سمح  املذ�ورة تكر�ر طاقة الالتكر�ر الفع�� بلوغ ومن شأن . ألف طن �� السنة 160
. 2012و 2011للطن الواحد من السكر ا�خام خالل سن�ي  دنان��  7 بالتخفيض �� �لفة التكر�ر بحوا��

رفع السكر  إش�الية بتجاوز ال يتم إّال  املذ�ورة تكر�ر الالشركة أّن الوصول إ�� طاقة  وجاء �� ردّ 
  .فضاءات ا�خزن مستو�ا��ا القصوى  ابيض من طرف الديوان و�التا�� تفادي بلوغ

 

ر ا�خام ر ابيض �� بورصة لندن وسعر السّك لسّك تجدر اشارة إ�� أّن الفارق ب�ن سعر او 
 ،ددو�� هذا الصّ . ر ا�خام املقبولةرا حول مستوى �لفة تكر�ر السّك �� بورصة نيو�ورك �عت��ا مؤّش 

 للطّن  دنان��  107و ادينار  79حوا�� ع�� التوا��  2012و 2011ل الفارق املذ�ور خالل سن�ي بلغ معّد 
 .ادينار  158دينار و 153التوا�� ناهزت ع�� �لفة التكر�ر بالشركة أّن ر ا�خام �� ح�ن الواحد من السّك 

ولم  2012�� سنة  ادينار  180و 2011�� سنة  دنان��  206علما أّن الفارق املذ�ور بلغ حّدا أقصاه 
يوما من جملة حوا�� ع��  14أيام و 10يتجاوز سقف �لفة التكر�ر بالشركة سوى ملدة ع�� التوا�� 

 وجاء �� ردّ  .2012و 2011تداول �� البورصات العاملية خالل سن�ي  ايوم 257و ايوم 239التوا�� 
وال�ي  حري وأسعار التفريغ والنقلأسعار النقل الب اعتبار الشركة أّن الفارق املذ�ور ال يأخذ �ع�ن 

�عد مرتفعة بالنسبة للسكر ابيض مقارنة بالسكر ا�خام عالوة ع�� أّن عدم تطبيق معاليم ديوانية 
أّن عناصر ال�لفة  إالّ  .صناعة السكر �� تو�س غ�� محميةيات است��اد السكر ابيض جعل ع�� عمل

 .الديوانيتحملها فعليا الشركة  �� ردّ ملشار إل��ا ا
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 ف �� اعوانصرّ اـتّ  -ب

 

�اتيب ا�جاري ��ا العمل املتعّلقة يقت�ىي إح�ام التصّرف �� اعوان اح��ام القوان�ن وال�ّ 
إّال أّنه تم الوقوف ع�� �عض النقائص واخالالت �� هذا . باملسار امليي و�إسناد املنح وامتيازات

 .املجال

 

 املسار امل�يّ  -1

 

�اتيب ا�جاري ��ا العمل �� مجاالت انتداب وال��قية بال�ّ أحيانا ركة لم تتقيد تبّ�ن أّن الّش 
 . وا�خطط الوظيفية

 

ومن . إ�� املناظرة أحيانا جوءعدم تنفيذ برام  انتداب وعدم الّ� ، دد� هذا الّص �لوحظ و 
أعوان  3انتداب سوى يتم لم  إّال أّنه.  2013-2009خالل الف��ة  عونا 32برمجة انتداب  تم ذلك أّنه

رغم فتح وذلك  2008عن طر�ق مناظرة خارجية �عنوان برنام  انتداب لسنة  2009�� مارس 
عونا  19فرص انتداب من الشركة  حرمانوأدى ذلك إ�� . مناظرات �شأن جميع انتدابات امل��مجة

 10م��م  ا فقطعون 18 ع�� انتداب 2014�عد موافقة وزارة اشراف بمناسبة املصادقة ع�� م��انية 
 10وتجدر اشارة إ�� أّن . أعوان تولت الشركة اعالن عن مناظرات �� شأ��م خالل الف��ة املذ�ورة

بمراكز العمل الضرور�ة "عونا فقدت الشركة فرص انتدا��م تتعلق رت��م  19أعوان من جملة 
1TP4F"وا�حيو�ة

(1)
P1T بالشركة.  

 

فإّن الشركة ، 2013-2009واملعلن ع��ا خالل الف��ة  امل��مجةنجاز انتدابات إول�ن لم يتم 
تم  اعون 269موزع�ن بحساب  عون قار  283 بلغتنجاز انتدابات غ�� م��مجة إتولت �� املقابل 

عونا  14و 2011و 2010 خالل سن�يانتدا��م عن طر�ق ادماج من ب�ن اعوان العرعي�ن بالشركة 
 .  2013عن طر�ق ادماج من ب�ن اعوان املتعاقدين بالشركة �� جو�لية 

 

 دون إجراء مناظرةعن طر�ق انتداب املباشر  2011عون�ن خالل سنة  التعاقد مع كما تم
فيفري  غّرةاملؤرخ ��  1989لسنة  9مكّرر من القانون عدد  11وذلك خالفا للفصل  �� الغرض

�ا تولت انتداب أ�ّ ��ذا ا�خصوص ركة وأفادت الّش . ساهمات واملنشآت العموميةاملتعلق بامل 1989
من وا�� �� شأنه استجابة للمطلب الوارد عل��ا و حالته اجتماعية إ�� نظرا  املذ�ور�نأحد العون�ن 
املتعلق  1997مارس  31املؤرخ ��  1997لسنة  567أّن امر عدد  غ�� . 2011ماي  31باجة بتار�خ 

ة ال�ي ال تكت�ىي سات العموميّ ة واملؤّس بضبط شروط وصيغ انتداب املباشر باملنشآت العموميّ 
  .ة كإحدى حاالت استنناء لالنتدابات املباشرةن ا�حاالت اجتماعيّ ة لم يتضّم صبغة إدار�ّ 

                                                           
(1)

 .2014و 2013و 2012حول انتدابات بالشركة لسنوات  2013د�سم��  14حسب مراسلة من الشركة إ�� سلطة اشراف بتار�خ  
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من  3خالفا ملقتضيات الفصل  2012سنة �� العون�ن املذ�ور�ن انتداب تم تجديد عقدي و 
نّص ع�� أّن انتداب دون مناظرة يجب أن يتم عن  ذيآنف الذكر ال 1997لسنة  567امر عدد 

إ�� إدماج العون�ن املذ�ور�ن  الحقا الشركة تاعطر و . طر�ق التعاقد ملدة سنة غ�� قابلة للتجديد
عمال بمقتضيات منشور وز�ر الصناعة عدد  2013بداية من جو�لية  عمن اعوان القار�ن للشركة

املتعلق باملناولة �� القطاع العمومي الذي نّص ع�� عرورة �سو�ة  2013مارس  29املؤرخ ��  633
 ". �عد قضاء سنت�ن من التعاقد"وععية املتعاقدين 

 

م املنصوص عل��ا ف والسلّ ن�قية �� الصّ سب املسموح ��ا لل�ّ النّ  تتجاوز  أّن الشركةتبّ�ن و 
 2425ظام اسا�ىي ا�خاص باألعوان املصادق عليه بمقت�ىى امر عدد من النّ  46و 45بالفصل�ن 

محضري الفصل�ن املذ�ور�ن بمقت�ىى تم �عديل أح�ام  كما. 2001أكتو�ر  16املؤرخ ��  2001لسنة 
                    2011فيفري  25اتفاق ب�ن ممث�� ادارة العامة للشركة والطرف النقاعي ع�� التوا�� بتار�خ 

 . دون استصدار أوامر مصادقة �� الغرض 2009جو�لية  9و

 

سار�ة و  2010إسناد ترقيات �� الصنف �عنوان سنة  ت الشركةتولّ دد، و�� هذا الّص 
فقط تّم  % 11مقابل �سبة تنفيذ المن جملة أعوان %  18 بلغت �سبة 2011 سنةبداية من  املفعول 

بإسناد الشركة بالتوازي مع ال��قيات القانونية  قيامو�رجع ذلك إ��  .آنف الذكر 46عبطها بالفصل 
وذلك  2011أوت  غّرة أعوان بداية من 9لفائدة و  2011جانفي غّرة بداية من أعوان  7لفائدة  ترقيات

 من النظام اسا�ىي ا�خاص باألعوان 47و 46و 36عل��ا بالفصول دون التقيد باإلجراءات املنصوص 

أك��  إعدادعدم مق��حات ال��قية ع�� ال�جنة ادار�ة املتناصفة و عرض  وال�ي تنّص ع��آنف الذكر 
�� الشهر  ادينار  360حوا��  ع�� التوا�� وأّدى ذلك إ�� تحمل الشركة. جدول واحد خاص بال��قية من

 . 2011أوت غّرة �� الشهر بداية من  ادينار  674و 2011جانفي  غّرةبداية من 

 

م وال�ي تم تحديدها �� الفصل �قية �� السلّ سب املسموح ��ا لل�ّ ه تم تجاوز النّ كما تبّ�ن أنّ 
و���ز ذلك من . 2 م�� السلّ  املرتب�نمن اعوان %  15باألعوان بنسبة  ا�خاّص  ظام اسا�ىيّ من النّ  45

املذ�ور  من أعوان التسي�� املوجودين �� السلم%  30 خّصت 2010خالل إسناد ترقيات �عنوان سنة 
من العدد ا�جم�� ألعوان %  30و%  20�� حدود ع�� التوا��  2012وكذلك ترقيات �عنوان سنة 

ملعا�جة ��قيات إعافية ل الشركةإسناد إ��  ذلك و�رجع. التسي�� واطارات املوجودين �� نفس السلم
ا�خالف ا�حاصل ب�ن ممث�� ادارة وممث�� اعوان �� ال�جنة ادار�ة املتناصفة املنعقد جلس��ا 

ة لبعض اعوان ات استننائيّ ترقيّ  إسنادكما يرجع إ�� ح�ن ��تيب امل��ّ� ب واملتعّلق 2011ماي  4بتار�خ 
ة قابة اساسيّ جلسة ب�ن ممث�� ادارة والنّ ع�� إثر إقرارها  تّم ركة ة الّش بمناسبة احتفال بخمسينيّ 
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 ادينار  25عن  ما ال يقّل  بموجب مختلف هذه ال��قياتركة لت الّش وتحّم . 2012سبتم��  24بتار�خ 
 . 2013جانفي  غّرة هر بداية من�� الّش  ادينار  52وحوا��  2011جانفي  غّرة بداية من شهر�ا

 

عل��ا بالهي�ل  اخّطة منصوص 52ثالث وثالث�ن خّطة وظيفّية من جملة بشغور وجود تبّ�ن و 
و�رجع هذا . 2009جانفي  5املؤرخ ��  2009لسنة  42املصادق عليه بمقت�ىى امر عدد الّتنظي�ي 

ومن شان  .الشغور إ�� الّنقص �� عدد اعوان الذين تتوّفر ف��م شروط إسناد ا�خطط الوظّيفّية
  .عمل �عض املصا�ح وأدا��ا س��  ��أن يؤّثر سلبا  ذلك

 

 18بتار�خ  ألحد اعوانة ة لدى ادارة العاّم ف بمهّم ة م�لّ ركة إسناد خطّ الّش ت تولّ و 
 2009لسنة  2361عدد سمر ل وذلك خالفا 2013د�سم��  14آخر بتار�خ  ون إ�� عو  2009نوفم�� 

الذي  ركةة واعفاء م��ا بالّش الوظيفيّ ق بضبط شروط إسناد ا�خطط املتعلّ  2009أوت  12خ �� املؤّر 
        عن ال تقّل  ةوامتيازات عينيّ  �لفة ماليةوتحملت الشركة ��ذا العنوان . ةلم ينّص ع�� هذه ا�خط

  وال تقّل عن لفائدة العون اّول  2010إ�� أكتو�ر  2009خالل الف��ة من نوفم�� شهر�ا  ادينار  554

 .  الثا�يالعون  لفائدة 2013بداية من د�سم��  ادينار  513

 

 إسناد املنح وامتيازات  -2

 

و�� هذا الصدد . لبعض أعوا��ا إسناد �سبقات ومنح وامتيازاتدون موجب ت الشركة تولّ 
 �سبقات ع�� اجر لفائدة أعوان ال إسنادتقت�ىي املحافظة ع�� املوارد املالية للشركة عرورة عدم 

�� إسناد مبالغ مالية  2011تم خالل جانفي إّال أنه . يمكن عمان استخالص املبالغ املسندة لهم
من د .أ 6,450 ما يناهزاستخالص  نت  عن ذلك عدم توّصل الشركة إ��و  .د.أ 27,525 ناهزتالغرض 

  .غادروا الشركةإ�� أعوان عرعي�ن  سبقات ال�ي تّم إسنادهاالتّ هذه 

 

عوان املنتفع�ن باملنحة فائدة ا ل" الز�ادة �� منحة النقل"منحة  ت الشركةوأسند
منحة النقل ال�ي ال يمكن طبقا لقرار الرئيس ملا هو معمول به بخصوص  خالفاالكيلوم��ية وذلك 

وتقدر . املذ�ورة إسنادها لسعوان املنتفع�ن باملنحة الكيلوم��ية 1976فيفري  12املدير العام املؤرخ �� 
 .  د.أ 8,122 ما يناهز 2012-2009خالل الف��ة  حق ��ذا العنوان دون وجهاملسندة  املبالغ

 

 1990نوفم��  10املؤرخ ��  1990لسنة  1855من امر عدد  12و 9و 7وخالفا للفصول 
تولت الّشركة إسناد امتيازات  ،ة العموميةاملتعلق بضبط نظام تأج�� رسساء املنشآت ذات اغلبيّ 

 استعمالمن لّرئيس املدير العام ا تمك�ن 2011-2009خالل الف��ة  متعينّية للّرئيس املدير العام فقد 
بما  النات  عن ذلكوتم تقدير اس��الك ا�جم�� للوقود . عالوة ع�� السيارة الوظيفيةمص�حة  سيارة

ارة �عنوان السيّ ركة إسناد الرئيس املدير العام حصص وقود ت الّش تولّ  كما. ال��  4960ال يقل عن 



1069 

 

 

 

�قيمة و  ال��  4380 بما قدرهآنف الذكر  8تجاوزت السقف املحّدد بالفصل وخدمات هاتفية الوظيفية 
20121TP5F-2010خالل الف��ة  ادينار  8767

(1)
P1T . بانجاز تنّقالت الوقود املذ�ورةات كميّ  إسنادركة و�ّررت الّش 

إرجاع  وتجدر اشارة إ�� أّن الرئيس املدير العام لم يتوّل  .بناء ع�� أذون بمأمور�ة �� إطار مهام إدار�ة
ل عل��ا ال�ي تحصّ ة �عنوان ا�خدمات الهاتفيّ  دنان��  607مبلغ و ل�� من الوقود  4100سوى ما �عادل 

 . موجبدون 

 

II- استثمارات واملخزون واملمتل�ات  

 

تنفيذ استثمارات  أثرت ع�� أح�ام ال�يوالنقائص  اخالالتتّم الوقوف ع�� جملة من 
 .حماية املمتل�ات�� ون و�� املخز وراءات صرف �� الّش امل��مجة والتّ 

 

 راءات ف �� اـّش صرّ استثمارات واـتّ  -أ
    

 تنفيذ استثمارات امل��مجة   -1

 

 لم تتجاوز حيث  2013-2009خالل الف��ة  امل��مجةن ععف �سبة إنجاز استثمارات تب�ّ 
أي بنسبة إنجاز �� حدود  )د.م 9,194(��مجة املستثمارات ا د من جملة .م 0,633 استثمارات املنجزة

روف لظّ ااستثمارات امل��مجة نتيجة  ع�� تمو�ل �ّل  ��اقدر إ�� عدم  ذلككة الشرّ  وأرجعت .% 6,89
 . الّصعبة ال�ي تمّر ��ا ةاملاليّ 

    

ل تحّم  د إ��.أ 150نجاز مشروع إحداث محطة ملعا�جة مياه ابار ب�لفة إوقد أّدى عدم 
نجاز مشروع إ لم يتمكما  .د سنو�ا �عنوان عدم اقتصاد �� اس��الك املاء.أ 206ناهز �لفة تالشركة 

واملقدر %  40ا ا�حديدي ا�خار�� بنسبة وال�ي تآ�ل غالفه 1985�غي�� آلة ا�خلط املستغلة منذ سنة 
ومن شأن ذلك أن يؤدي إ�� إم�انية انفجار الة املذ�ورة �سبب تدفق كميات  .د.أ 200�لفته بحوا�� 

إعادة تأهيل اليات ا�خاصة باملولد  �مشرو� إنجاز ولم يتم أيضا   .هامة من سوائل السّكر ا�خام
�عطل املوّلد إ�� ع�� التوا�� يؤدي أن  همن شأنهو ما و  .د.أ 500 جملية قدرها البخاري و�الفرن ب�لفة

إنتاج السائل املج�� املستعمل �� مرحلة  إ�� عدمالتوقف ال�امل لدورة انتاج و  و�التا�� املذ�ور 
 .ة �حن الفرن �سبب توقف عمليّ  نقيةالتّ 

 

 فقات راءات �� إطار اـصّ اـّش  -2

 

وجود  ّكر ّس ة وخدمات نقل الاقتناء املواد اس��الكيّ ظر �� صفقات ن من خالل النّ تب�ّ 
 .فقات وتنفيذها وختمهاات وإبرام الصّ قائص �� مستوى عبط ا�حاجيّ العديد من اخالالت والنّ 

                                                           
(1)

 .2012اخالالت املذ�ورة ع�� إثر تدخل التفقدية العامة للوزارة امل�لفة بالصناعة خالل سنة تم التوقف عن ارت�اب   
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 فقاتات وإبرام اـصّ ضبط ا�حاجيّ  -2-1

 

لوحظ  فقد. ة الالزمةفقات عبط ا�حاجيات بالدقّ ركة بالنسبة لبعض الصّ لم تتوّل الّش 
�� اختالف  8/2012ائلة موعوع طلب العروض عدد ودا الّس صفقة اقتناء مادة الصّ  بخصوص

طن من  70فقة ع�� اقتناء روط حيث نّص عقد الصّ اس الّش كرّ �عقد الصفقة و � الكميات املدرجة
 من كراسات 10الفصل  نّص و  % 20 ال تفوق  ف��ا بنسبة ة الز�ادةائلة مع إم�انيّ ودا الّس ة الصّ مادّ 

اقتصر ع�� "د بأّن املزّو  هذا اختالفو�ّررت الشركة . طن 176 تناهزات الشروط ع�� اقتناء كميّ 
بكراس الشروط  الواردةالكميات ب ال��ّودوأّدى عدم  ."طن من الصودا السائلة 70تمك�ن الشركة من 

 . من املبلغ اص�� للصفقة % 95 بلغتز�ادة ب أيطن من نفس املزود  140 الشركة حوا�� اقتناء إ��

 

ابيض موعوع القسط  ّكر ّس لم تتول الشركة عبط حاجيا��ا املتعلقة بخدمات نقل الو 
 10ع�� توف�� كراسات الشروط  تنصّ  بالدقة الالزمة حيث 4/2011اول من طلب العروض عدد 

خالل املدة  اطن 250تأم�ن �سق يومي ال يقل عن ع��  عقد الصفقة ونّص شاحنات كحد أد�ى 
طن  700و 600لرفع ما ب�ن  يوميا شاحنة 20أّن ا�حاجيات الفعلية ال تقل عن  وقد تبّ�ن .التعاقدية

ابيض مستو�ا��ا القصوى مّما  سّكر وساهم ذلك �� بلوغ فضاءات خزن ال. ابيض سّكر يوميا من ال
 .2011ابيض بالنسبة لشهري أفر�ل وأكتو�ر  سّكر حّد من النسق اليومي إلنتاج ال

 

          ��  من ذلك لم يتم. تحكم الشركة أحيانا �� آجال إبرام �عض الصفقات عدمن وتب�ّ 

من مادة الصودا الّسائلة إّال �عد  اطن 175إبرام عقد صفقة بالتفاوض املباشر القتناء  2010سنة 
عن ذلك انخفاض مستوى مخزون  ونت . يوما من تار�خ ا�حصول ع�� ترخيص سلطة اشراف 78

طن مقابل مخزون سالمة مستوجب ��  0,618إ�� حدود  2010مادة الصودا الّسائلة �� مو�� ماي 
إ�� اقتناء م عقد الصفقة لتفادي انقطاع املخزون وقبل إبرااعطرت الشركة و . اطن 25 مستوى 

 .السائلة ع�� حساب الصفقة املذ�ورةالصودا من مادة  اطن 13وخالص نحو 

 

مليون كيس امل��مة �� إطار طلب  2,5الصفقة املتعلقة باقتناء  تبّ�ن بخصوص كما
ة انقضاء مدة صلوحيّ أّيام من  4أّن إعالم املزّود بإسناد الصفقة �عد  3/2011العروض عدد 

ذلك قد أّدى إ�� تحّمل الشركة عالوة ع�� أّن و . عن إمضاء عقد الصفقةإ�� امتناعه أدى العرض 
د �عنوان الفارق ب�ن مبلغ الصفقة ال�ي لم يتم إبرامها ع�� حساب طلب .أ 180ل�لفة إعافية ناهزت 

من ّن فإ ،6/2011العروض املذ�ور ومبلغ الصفقة امل��مة �� الغرض �� إطار طلب العروض عدد 
  .ابيض سّكر توقف عمليات تكييس ال ينجم عنهأن انقطاع مخزون اكياس أن ش
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الشروط  اتلوحظ عدم تقيد الشركة ببنود كراسو�خصوص إجراءات إبرام الصفقات، 
 12/2011الوط�ي عدد  الوحيد �� إطار طلب العروضللعارض ع�� سبيل املثال سمحت حيث 

ل�خاصيات  عرعهباعتبار عدم استجابة نجاز التحاليل الفنية إإعادة ب املتعلق باقتناء ا�حجر ال�ل�ىيّ 
عرض وإبرام الهذا قبول  الحقاالشركة  وتوّلت. ةالفنية املنصوص عل��ا بكراسات الشروط املذ�ور 

شهادة فنية ثانية تثبت مطابقة  �عد تقديمهد .أ 203,632جم�� قدره بمبلغ  صاحبهمع  صفقةال
 .  عرعه للمواصفات الفنية

 

 فقات وختمهاتنفيذ اـصّ  -2-2

 

من  اطن 175بالتفاوض املباشر املتعلقة باقتناء امل��مة لم تتوّل الشركة بخصوص الصفقة 
ل�خصائص  املقتناةادة املة للتثّبت من مدى مطابقة إجراء التحاليل املخ��يّ  مادة الصودا الّسائلة

ة واكتفت باعتماد نتائ  التحاليل املخ��يّ  من عقد الصفقة 8وذلك خالفا للفصل  الفنية املطلو�ة
ز املتعلقة بنسبة ترّك  تلكم��ا لتحاليل املذ�ورة وخاصة انجاز إومن شأن عدم . ال�ي قّدمها املزود

ي إ�� تصفية املبالغ املستوجب خالصها أن يؤدّ  وال�ي تّم ع�� أساسهاإيدروكسيد الصوديوم املعتمدة 
حاليل املذ�ورة ابتداء من سنة نجاز التّ إالشركة  وقد توّلت. ة إ�� املزوددفع مبالغ مالية غ�� مستحّق 

املبلغ املستوجب باعتماد التحاليل املنجزة  الفارق ب�ن أّن  إثر ذلك تب�نو  الدائرة لتدّخ ع�� إثر  2014
 د.أ 4 نحور بيقّد د املزّو  ال�ي قّدمهاحاليل نتائ  التّ املبلغ املحتسب ع�� أساس و ركة من قبل الّش 

 .2/2014 ع�� حساب الصفقة امل��مة �� إطار طلب العروض عدد نجازهاإبخصوص أرعع طلبّيات تم 

 

لم يتعّد  12/2011طلب العروض عدد موعوع  و�خصوص صفقة اقتناء ا�حجر ال�ل�ىيّ 
جو�لية  30�� اليوم خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن  اطن 19صاحب الصفقة �سق ال��و�د الذي أّمنه 

من  9�� اليوم حسب الفصل  اطن 30 مستوى مقابل �سق مستوجب ��  2012نوفم��  27و 2011
إ�� نصف مخزون  2012أفر�ل  شهر  املخزون خالل مستوى  تراجعوأّدى ذلك إ�� . الصفقة عقد
ليوم  ومن شأن انقطاع مخزون ا�حجر ال�ل�ىيّ . العقدنفس من  7طبقا للفصل  املطلوبالمة الّس 

ة �� �لفة ا�خام باإلعافة إ�� نفقات إعافيّ  سّكر عشرة أيام �� تكر�ر ال�ب �� تأخ�� واحد أن يتسبّ 
 . وذلك حسب ما أفادت به الشركة انتاج

 

ف موعوع طلب العروض عدد عدم عبط آجال تنفيذ صفقة اقتناء أكياس اللّ ى وأدّ 
م من امر املنظّ  111خالفا ملقتضيات الفصل الصفقة عقد أو �روط اسات الّش كرّ ب سواء 2/2010

إ�� امتناع  خالفا للفصل الرا�ع من العقد ة وكذلك عدم عبط برنام  للتسليمفقات العموميّ للصّ 
مليون  1,8 كمية �عاقدية �� حدود كيس من جملة مليون  0,88 ما يناهزد عن �سليم الشركة املزّو 

 و�ارتفاع أسعار املواد اولية بالنسبة 2010مو�� سنة  ��كيس م��را ذلك بان��اء املدة التعاقدية 
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الفارق ب�ن  تمّثلد .أ 117 �لفة مالية إعافية �ساوي تحملت الشركة ونتيجة لذلك، . 2011لسنة 
االستشارة عدد وأثما��ا بالذكر  سالف 2/2010طلب العروض عدد بات غ�� املسددة الطلبيّ  أثمان

تم التش�ي "الشركة أنه  وجاء �� ردّ . 6/2011والصفقة امل��مة �� إطار طلب العروض عدد  03/2011
ال�ي تم اقتناء ��ا  واسعار ل الفوارق ب�ن السعر املتعامل به معه مطالبته بتحّم و ...باملزود املذ�ور 

 ".جانب املطالبة �غرامات التأخ�� إ��الحقا 

 

ت تولّ  ،من ذلك. بمراجعة أثمان �عض الصفقات �عّلقتاخرى �عض اخالالت  تولوحظ
الز�ادة  3/2012ا�خام موعوع طلب العروض عدد  سّكر التمديد �� آجال صفقة نقل ال عندالشركة 

لعقد اص�� للصفقة لللصفقة وذلك خالفا  2بمقت�ىى امل�حق عدد  % 65�� اثمان بنسبة ناهزت 
 وأّدى ذلك إ�� تحميل الديوان أعباء إعافية. اثمان ثابتة وغ�� قابلة للمراجعة الذي نّص ع�� أّن 

 .د.أ 79ناهزت 
 

بالتفاوض املباشر الصفقة  الثمن بخصوص مراجعةطرق و شروط  عدم تحديد أّدىكما 
من مادة الصودا الّسائلة وذلك خالفا  اطن 175املتعلقة باقتناء و  2010جو�لية  15امل��مة بتار�خ 

من امر املنظم للصفقات العمومية إ�� قبول طلب املزود ال��فيع �� ثمن  43الفصل ملقتضيات 
وذلك لتفادي انقطاع  2011جانفي  غّرة بمقت�ىى م�حق للصفقة بداية من%  42الصفقة بحوا�� 

املتعلق بالز�ادة �� اثمان ع�� الرأي �حق كذلك امللم يتم عرض مشروع عقد الصفقة و و . املخزون
 .من امر املنظم للصفقات العمومية 85املسبق ل�جنة الصفقات وذلك خالفا ملقتضيات الفصل 

 

من امر املنظم للصفقات  121فقات، نّص الفصل و�خصوص ا�ختم ال��ائي للصّ 
ع�� �جنة الصفقات ذات  ��ائي يتم عرعه يجب أن يتم �� شأن �ل صفقة ختم" ه العمومية ع�� أنّ 

إّال أّن ". للطلبات موعوع الصفقة أقـصاه �سعون يوما ابتداء من تار�خ القبول ال��ائي النظر �� أجل
نجاز القبول ال��ائي وإعداد ملف ا�ختم ال��ائي ، إ2014الشركة لم تتول إ�� غاية مو�� جوان 

     بتار�خت�ن ع�� التوا�� بالتفاوض املباشر للصفقت�ن املتعلقت�ن باقتناء مادة الصودا السائلة امل��م

وكذلك �ان الشأن  2012مارس  15بتار�خ  8/2012�� إطار طلب العروض عدد و 2010جو�لية  15
ا�خام واملواد املختلفة امل��مة خالل  سّكر ابيض وال سّكر بخدمات نقل ال صفقات املتعلقةلل بالنسبة
 .3/2012و 2/2012و 4/2011و 6/2010موعوع طلبات العروض عدد  2012-2010الف��ة 

 

 فقاتراءات خارج إطار اـصّ اـّش  -3

 

تولت الشركة تجزئة  ،من امر املنظم للصفقات العمومية 8الفصل  ألح�امخالفا 
 املنجزة اقتناءات ا�جملية قيمة حيث بلغت 2009الشراءات من مادة الصودا السائلة خالل سنة 

مجلس  �ى إلبرام صفقة الذي عبطهالسقف اد وتّم بذلك تجاوز  .د.أ 106حوا��  استشارت�ن �� إطار 
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املنافسة  تفعيل أن يفوت ع�� الشركة التصّرف ع�� هذا النحوومن شأن . د.أ 100ادارة �� حدود 
 . وعمان املنافسة الن���ة والشفافية ا�حصول ع�� أفضل اثمانو 

 

تفعيل املنافسة عند تنفيذ العديد من الّنفقات  2012-2009كما لم يتم خالل الف��ة 
نجاز إل  و أصيانة املولد الكهر�ائي ل و أقتناء سيارة وظيفية الاستشارة مزود وحيد  توّلت الشركةحيث 

 .س��الكيةواد ا ععض املقطع غيار ومعدات و  اقتناءأو أشغال العزل ا�حراري و�عبئة غاز اك�ج�ن 

رت الشركة و�رّ . ��ا من ا�حصول ع�� أفضل اثمانأن ال يمّك  ومن شأن عدم توسعة دائرة استشارة
 . عدد املزودين املختص�ن �� �عض املجاالت �� بالنقصذلك 

 

 ف �� املخزون صرّ اـتّ  -ب

 

 9فصل من قطع الغيار واملواد اس��الكية موزعة ع��  9500تتو�� الشركة خزن حوا�� 
ا�خام بثالثة مخازن ببن�رت  سّكر خزن ال �تمو . 2012د �� مو�� .م 7,4 بلغتأصناف بقيمة جملية 
 2000طاقة استيعابه  تبلغبباجة �ائن  �مخزن و ألف طن  2,8بحوا�� ا�جملية تقدر طاقة استيعا��ا 

الوقوف ع�� �عض النقائص املتعلقة  منمخزون املواد املذ�ورة  �� النظر �� التصرفمّكن و . طن
 .ا�خام سّكر باستالم البجرد قطع الغيار واملواد اس��الكية وكذلك 

 

                              املؤرخ �� 1996لسنة  112من القانون عدد  17خالفا ملقتضيات الفصل 

�افة م�ّونات محزون جرد لم تتول الشركة  ،املتعلق بنظام املحاسبة للمؤسساتو  1996د�سم��  30
اقتصرت عمليات ا�جرد ال�ي تّم القيام و . 2010و 2009قطع الغيار واملواد اس��الكية �عنوان سن�ي 

��  د.م 1,5و 2009�� سنة  د.م 1,7بحوا��  ��ا ع�� مواد الفحم ا�حجري وا�حجر ال�ل�ىي والفيول 
واملقدرة  2011�عنوان سنة  6إ��  1املواد اس��الكية ا�خصوصية واصناف من وكذلك  2010سنة 
كما  .د.م 6,7بحوا�� ا واملقدرة قيم�� 7والصنف  3إ��  1عالوة ع�� اصناف من  د.م 7,1بحوا��  اقيم��

 .2014شهر أوت إّال ��  2013لم تتول الشركة استكمال عمليات ا�جرد �عنوان سنة 

 

اخطاء املتعلقة بإدراج نتائ  ا�جرد جملة من  2011�عنوان سنة  ا�جرد شهدت عملياتو 
 1600فصال من جملة  332تت�ون من عينة ل بالنسبةلوحظ  فقد. بتطبيقة التصرف �� املخزون

أخطاء ��  �سرب املتعلق بقطع غيار املعدات الكهر�ائية ومعدات التعديل فصل من الصنف الثالث
 ظهور  وأّدى ذلك إ��. فصال من العينة املذ�ورة 226 بخصوص املتعلقة بنتائ  ا�جرد البياناتإدراج 
املخزون قيمة و  الدائرة من طرف الذي تّم احتسابه املخزون املاديقيمة ب�ن  د.أ 82بقيمة  فوارق 

 .النظري 
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 كمياتالل�افة  الشركة د من استالميقت�ىي التأّك ا�خام،  سّكر ال مخزونيتعلق ب فيماو 

بدليل اجراءات وترك�� آالت لوزن الشاحنات بما ورد ال��ام  عرورةمن طرف الديوان  املسّلمة إل��ا
متا�عة إجراءات  إح�امعالوة ع��  �� مستوى مخازن الشركة ببن�رت و�اجة عند الدخول وا�خروج

�عض النقائص �� هذا املجال وجود ه لوحظ إّال أنّ . ةا�خام باملخازن املذ�ور  سّكر الو�سليم استالم 
تم  ال�ي تم تفريغها بميناء بن�رت وتلك ال�يا�خام  سّكر فوارق سلبية ب�ن كميات ال ��جيلأّدت إ�� 
 اطن 637و اطن 853ع�� التوا��  بلغت 2013و 2012و 2011بباجة بالنسبة لسنوات باملصنع استالمها 

 .  د.م 2 ناهزتبقيمة جملية  اطن 613و
 

 املقاولةبيانات  ملقار�ات الضرور�ة ب�نانجاز إ تتول الشركة خالفا لدليل اجراءاتولم 
�ل  ع��الكميات املنقولة ب املتعلقةو  من البواخر والبيانات ا�خاصة ��ا ا�خام سّكر امل�لفة بتفريغ ال

الكميات املقار�ات ب�ن ب ولم تتول أيضا القيام .مخازن الشركة ببن�رت و�اجةإ�� امليناء  منشاحنة 
ه لم يتم أنّ  وقد تبّ�ن .بن�رت والكميات املستلمة باملصنع بباجةبالشركة ال�ي يتم نقلها من مخازن 

 عدمإ�� نظرا  مخازن بن�رتبال�ي يتم استالمها وتلك ال�ي يتم �سليمها  الكميات ب�ن املقار�ات إنجاز 
و�ّررت الشركة ذلك �عدم ال��خيص  .2014أفر�ل  3بتار�خ  إالّ املخازن  ��ذهترك�� آلة لوزن الشاحنات 

 .لها من قبل ديوان البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ ب��ك�� آلة الوزن املذ�ورة بامليناء

 

ا�خام ببن�رت يتو�� ا�جمع ب�ن وظائف متنافرة  سّكر كما تبّ�ن أّن املسؤول عن مخازن ال
 هذه رقابة ع�� وذلك �� غيابتا�عة املا�خام ومسك جداول  سّكر تتمثل �� استالم وخزن و�سليم ال

حدوث تجاوزات �� مستوى عمليات استالم و�سليم  ال يحول دون ومن شأن ذلك أن . العمليات
 . ا�خام سّكر ال

 

أذون خروج الشاحنات من أحيانا بن�خ من  احتفاظ 2013و 2012خالل سن�ي لم يتم و 
 سّكر لوحظ عدم تضمن دف�� أذون خروج ال فقد .امللغاة سذون لبالن�خ اصلية أو  مخازن بن�رت

 خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن اإذن 58ستة أذون عالوة ع�� إلغاء  2013فيفري  شهر ا�خام املتعلق �
ن أن ال يمّك  ومن شأن التصّرف ع�� هذا النحو . اصلية دون احتفاظ بالن�خ 2012 فيفري وماي

 .استالم �افة الكميات ال�ي تم نقلها من مخازن بن�رت إ�� املصنع بباجةمن الشركة من التأكد 
 

 ةالمة املهنيّ واـّس املمتل�ات  حماية -ج
 

 112من القانون عدد  17فصل لل طبقاسنو�ا  هاتقت�ىي حماية املمتل�ات عرورة جرد
 2010و 2009خالل سنوات الثابتة  هاجرد أصول تتول إّال أّن الشركة لم . آنف الذكر 1996لسنة 

عمليات ا�جرد  ولم �شمل. د من وجود �افة عناصر اصول الثابتةلتأّك ا ال يمّكن منوهو ما  ،2012و
قيم��ا  ال تتعدسوى أثاث ومعدات امل�اتب واملعدات اعالمية وقطع الغيار ا�خصوصية وال�ي املنجزة 

 . 2011و 2008سن�ي من مجموع قيمة اصول الثابتة للشركة خالل %  4
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لم الشركة  إّال أّن  .معا�جة اش�اليات العقار�ةعرورة أيضا حماية املمتل�ات  تقت�ىيو 
قطعة ارض موعوع الرسم العقاري عدد من إدراج عقد شراء  2014إ�� غاية مو�� جوان  تتمّكن

مصادقة  ا�حصول ع�� �سبب عدم لفائد��ا بال�جل العقاري  1968د�سم��  28مؤرخ ��  13278
كما لم تتمّكن من اس��جاع من�ل وظيفي �ائن ع�� قطعة  .وزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة

 إثبات �سبب عدم التوّصل إ�� 2005-2003ارض املذ�ورة تم إسناده إ�� عون بالشركة خالل الف��ة 
  .�� امللكية أصل انجرار 

 

آر  70هكتار و 1لقطعة أرض مساح��ا عدم �سو�ة الشركة لوععي��ا العقار�ة أّدت كما 
ع�� ملك الدولة ا�خاص إ�� عدم التمكن من وعع حد  15872موعوع الرسم العقاري عدد 

ه ع�� جزء من قطعة س تم إ�شاقابل للتفكيك ملحل  1992منذ سنة الشركة  أعوانأحد  الستغالل
 .   ارض املذ�ورة

 

بخصوص مب�ى ع�� ملكها �ائن  2014م تتمكن الشركة إ�� مو�� جوان ل ومن جهة أخرى،
1TP6Fبتو�س العاصمة تم �سويغه لفائدة املجمع الكيميائي التو��ىي

(1)
P1T  معينات كراءمن استخالص         

املاء والكهر�اء وا�حراسة  ونفقات 2014ماي  31إ��  2011جوان  غّرة بخصوص الف��ة من) د.أ 45(
حرص الشركة ع�� و�رجع ذلك إ�� عدم . 2014ماي  31إ�� 2008جوان  غّرة للف��ة من) د.أ 63(

موعوع الكراء �عّدادات للماء  املب�ىاملطالبة باملستحقات قبل ان��اء املدة التعاقدية وإ�� عدم إفراد 
من قبل وزارة الصناعة بصفة غ��  خاصة به وكذلك إ�� مواصلة استغالل هذا املب�ى والكهر�اء

 . التعاقدية للكراءد ان��اء املدة قانونية �ع

 

إّال . املحتملة عرارا و��دف تأم�ن املعّدات إ�� عمان ا�حصول ع�� �عو�ضات عند حدوث 
إعالم  لم تتول الشركة 2010-2008ات للف��ة ب املعّد عطّ تاملتعلق ب عقد التأم�ن لبنوده وخالفا أنّ 

إ��  �اعدم تمك�ّ  أّدى إ��مّما نجازها خالل الف��ة املذ�ورة إشركة التأم�ن �عمليات الصيانة امل��م  
جهاز ب لسعرار ال�ي حصلتد .أ 31 بقيمةمن ا�حصول ع�� �عو�ضات  2014غاية مو�� جوان 

ا�حكم استئناف علما أّن الشركة تولت  ،2008جوان  14املقتصد �� حرارة املولد البخاري بتار�خ 
  .املذ�ورةد شركة التأم�ن ع�� هذا الشأن ابتدائي الذي صدر عدها �عد رفعها دعوى 

 

اعرار املباشرة  مقابل د.أ 53 تناهز ن الشركة من ا�حصول ع�� �عو�ضاتكما لم تتمّك 
نتيجة تقييم وذلك  2007د�سم��  16ا�حادث الذي �عرض له املولد البخاري بتار�خ  الناجمة عن

1TP7F��دف التأم�ن دون قيمته الفعلية البخاري املذ�ور  املولد

(2)
P1T. 

                                                           
(1)

 .وتم وعع الطابق�ن آنفي الذكر بموافقة الشركة ع�� ذمة وزارة الصناعة إليواء ارشيف ا�خاص ��ا 2008د�سم��  22بتار�خ تم إبرام عقد الكراء   
(2)

�� ح�ن أّن قيم��ا  2007د سنة .م 4من قبل الشركة لتقييم ممتل�ا��ا ��دف التأم�ن تقييم محطة الطاقة ا�حرار�ة بنحو تو�� خب�� التأم�ن امل�لف   
امل�لف من قبل شركة التأم�ن لتقييم اعرار ع�� إثر ا�حادث الذي �عرض له املولد البخاري  الفعلية خالل نفس السنة تقدر حسب تقر�ر خب�� التأم�ن

 .د.م 16,730بحوا�� 
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�اتيب ا�جاري ��ا العمل �� املجال د بال�ّ المة باملصنع عرورة التقيّ ب عمان الّس و�تطلّ 
عمن املؤسسات ا�خطرة من الصنف  الشركة تّم ترتيب ول�ن. نجاز استثمارات الالزمة �� الغرضإو 

1TP8Fالثا�ي

(1)
P1T ب�لفة ال تقل  2005دراسة أخطار منذ سنة رغم إعداد  لهامخطط طوارئ  يتم عبط مل فإّنه
أكتو�ر  9املؤرخ ��  2006لسنة  2687من امر عدد  2وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  د.أ 27عن 

هذه ومن شأن . املتعلق بإجراءات فتح املؤسسات ا�خطرة أو املخلة بال�حة أو املز�جةو  2006
ركة من إح�ام السيطرة ع�� ا�حوادث إبان وقوعها وا�حد من آثارها مّكن الشتأن ال  الوععية

  .وا�ع�اسا��ا ع�� ا�خاص واملمتل�ات واملحيط

 

 املذ�ورة راسةبالّد  عل��ا اقتناء جملة من معدات السالمة املنصوص ةكالشر  تتوّل  لم كما

عدم خان عالوة ع�� الّد عمود إطفاء إعا�� وكذلك مروحة إلزالة  11و ة إطفاءحنفيّ  41ع�� غرار 
 . ترك�� نظام إنذار وتنبيه خاص باملصنع

 

مان اجتما�� إلنجاز ندوق الوط�ي للضّ إبرام عقد مع الصّ  2000سنة �� ركة ت الّش وتولّ 
املنجزة  ستثماراتا  إّال أّن . د.أ 142ة ب�لفة ناهزت المة املهنيّ ة والّس مشروع تحس�ن ظروف ال�ّح 

 د.أ 15,5 مبلغ إرجاع إ��الشركة عطرار إ إ�� ذلك أّدىقد و . د.أ 50حوا��  عّد تت�ذا ا�خصوص لم �
ببقية  ندوق املذ�ور عالوة ع�� حرما��ا من انتفاعلصّ إ�� ا منحة�عنوان د .أ 4,4قرض و�عنوان 

 . د.أ 25بحوا��  مو�ل املقدر التّ 

 

غل عدد حوادث الّش المة آنفة الذكر �� ارتفاع الّس بقائص املتعلقة وساهمت مختلف النّ 
التوّقف عدد أيام  وارتفعت بالتا�� 2012سنة ��  احادث 66إ��  2008سنة ��  احادث 39بالشركة من 

تجدر اشارة إ�� أن عدد و . 2012سنة ��  ايوم 742إ��  2008سنة ��  ايوم 450من  عن العمل
مرتفعا  �عّد  احادث 111الذي بلغ  2009حوادث الشغل بالنسبة ل�ل ألف عامل بالشركة خالل 

حسب إحصائيات الصندوق خالل نفس السنة  احادث 29 يتجاوز  لممقارنة باملعدل الوط�ي الذي 
 .بالشركة أّدت إ�� توقف انتاجم��ا  احادث 59حوا��  أّن  علما. الوط�ي للتأم�ن عن املرض

 

III-  واملحافظة ع�� اـبـئةاقة واقتصاد �� اـطّ  اـسّكر ا�خام تكر�ر 

 

ابيض واس��الك املواد ا�خصوصية  سّكر ب تحس�ن املؤشرات املتعلقة بإنتاج اليتطلّ 
ع��  ا�حرصكما �ستد�� طبيعة �شاط الشركة عرورة . بالشركة عرورة تدعيم �شاط التكر�ر

                                                           
(1)

املتعلق بضبط قائمة املؤسسات ا�خطرة أو املخلة بال�حة  2005نوفم��  15قرار وز�ر الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ ��   
 .أو املز�جة 
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إّال أّنه تّم الوقوف ع�� العديد من النقائص �� . ترشيد اس��الك �� الطاقة واملحافظة ع�� البيئة
 .املجاالتهذه 

 

 كر�ر �شاط اـتّ   -أ

 

حيث لوحظ وال��وض بنجاع��ا دورة تكر�ر السّكر ا�خام  لم تتمّكن الشركة من إح�ام
 اطن 683و اطن 646إ��  2010سنة ��  أطنان 703ل اليومي إلنتاج السّكر ابيض من تراجع املعّد 

كمّيات السكر ابيض خالل  إنتاجوتطلب . 2013و 2012و 2011سنوات  ع�� التوا�� �� اطن 689و
 أيام 4و أيام 5يوما و 17ع�� التوا��  بلغتنجاز أيام عمل إعافّية إ 2013و 2012و 2011سنوات 

وقد نجم  .طن 700 �ساوي �سق إنتاج يومي عادي أساس ع��  ةمقارنة �عدد أيام العمل املستوجب
وصية املتمّثلة �� الفحم ل الشركة ل�لفة إعافية �عنوان اس��الك املواد ا�خصتحّم  عن ذلك
قص �� نجاعة دورة ر النّ و�فّس  .)د.أ 179(والفيول واملاء ) د.أ 231(وا�حجر ال�ل�ىّي ) د.أ 668(ا�حجري 

 ون والنشاءاملتعّلقة بنسب اللّ  ةللمعاي�� الفنيّ  املستورد التكر�ر �عدم مطابقة نوعية السّكر ا�خام
التوقف ال�امل أو ا�جزئي لعملية باقتناء السّكر ا�خام أو صفقات املنصوص عل��ا بكراس شروط 

ركة الّش  كما بّررت. انتاج نتيجة اعطاب امل�جلة �� مستوى �عض التجه��ات ا�حيو�ة باملصنع
 .  ركةمن مخازن الّش  يوان رفع السّكر ابيض بصفة منتظمةالّد  تو���عدم أيضا  ذلك

 

 ا�خام وابي  ـلمعاي�� املعتمدة ّكر ّس مطابقة اـ -1

 

ا�خام ع��  ّكر ّس ات الفنية ملادة الم �� نجاعة دورة انتاج معرفة ا�خاصيّ �ستوجب التحّك 
��دف اتخاذ " املخفف"و" مادالرّ "و" طو�ة الرّ "و "درجة استقطاب"و" شاءالنّ "و" ن الّلو " مستو�اتغرار 

من ال�لفة اعافية الس��الك  خالل مراحل انتاج ل�حّد �� شأ��ا ة املستوجبة عديليّ اجراءات التّ 
�عمل الشركة لم  أّن  إالّ . أبيض مطابق للمواصفات التو�سّية سّكر املواد ا�خصوصية وا�حصول ع�� 

ا�خام املنجزة من  سّكر ع�� التحاليل املتعلقة بال تكر�ر السّكر  ا�حصول منذ بداية العمل بمناولة ع��
ركة ب�ن الّش  �� الغرض ةلدى مخابر معتمدة نظرا لغياب اتفاقيّ  املزوّد ا�خار��قبل الديوان و 

 . يوانوالّد 

 

ل ون �� تحّم اللّ و شاء النّ  �يعدم حصول الشركة ع�� نتائ  التحاليل املتعّلقة بنسب وساهم
والفيول ة من ا�حجر ال�ل�ىي والفحم ا�حجري �لفة إعافية جملية �عنوان اس��الك املواد ا�خصوصيّ 

املنصوص  ل�حّد " اللون "و" النشاء" �يد �سبب تجاوز �سب.أ 91حوا��  2011الثقيل بلغت خالل سنة 
د ��ذا ركة ع�� توظيف خطايا ع�� املزّو الّش  وقد دأبت. ا�خام سّكر عليه بكراسات شروط اقتناء ال

 .خالل الف��ة ال�ي سبقت بداية العمل باملناولة الشأن
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لها ا�حصول ع�� �عو�ضات عند تور�د  تضمن رام اتفاقية �� الغرضوتد�� الشركة إ�� إب
نّص ع�� توظيف ال�ي ت شروطالخام غ�� مطابق للمعاي�� املنصوص عل��ا بكّراس  سّكر الديوان ل

 .املعتمدة �� الغرضيوان �خطايا ع�� املزّود �� حالة عدم اح��ام املعاي�� الّد 

 

خ��ّية املحافظة ع�� ال�ّحة العاّمة للمس��لك إنجاز العديد من التحاليل امل وتتطّلب
ع�� غرار التحاليل  56.01 عدد ابيض سّكر التو�سّية ملاّدة ال املنصوص عل��ا باملواصفة

منذ  أّن الشركة لم تتوّل  إالّ  .ولوجّيةيالف��يوكيميائّية املتعّلقة باملواد ا�حديدّية وععض التحاليل البك�� 
رت ذلك بتوقفها عن بيع برّ قد و . حاليل املذ�ورةإنجاز التّ ، 2014إ�� مو�� جوان و  2009سبتم�� 

املنجزة من قبل  املذ�ورة �لفة التحاليل علما أّن  ،ابيض فضال عن وععي��ا املالية ا�حرجة سّكر ال
 . د.أ 2لم تتجاوز  2009قبل سبتم�� الشركة 

 

من شأنه أن آلة ا�خلط  ع�� غرار ا�حديديةاملعّدات  �عضوتجدر اشارة إ�� أّن ِقدم 
ابيض املنت  وذلك رغم ترك�� قطع من  سّكر كمّيات ال إ��دأ يؤدي إ�� إم�انية �سّرب �عض الصّ 

 .ابيض سّكر �� حالة اختالطها مع ال إ�حب قطع ا�حديد والصدلاملغناطيس 

 

ات من ا�حرفاء رد �� شأ��ا �شكيّ تابيض ال�ي  سّكر فعة من ال�ّل دويستوجب تحديد 
نصيص ع�� تار�خ عرورة التّ  2009و 2008خالل سن�ي ش�اية  28ع�� سبيل املثال بلغت وال�ي 

ابيض كما جاء باملواصفة التو�سّية عدد  سّكر ة ع�� أكياس الوساعة الصنع وآجال ان��اء الصلوحيّ 
رغم  ��ذا اجراءركة لم تل��م  أّن الّش إالّ . املتعلقة بوعع العالمات وعرض السلع الغذائية 15.23

اآللة ب الالحقةو�رجع ذلك إ�� �عّدد اعطاب . ا�حرفاءالغرض من قبل  إل��ا ��املوجهة  �عدد املطالب
نظام بهذه الة  تجه�� و�ّررت الشركة ذلك �عدم . 2010الطا�عة وتوّقفها �ّليا عن العمل منذ مو�� 

��ذه كييس والذي يتسّبب �� اهتالك ا�ح�� عملّية التّ  امل��اكم جراءابيض  سّكر حماية من غبار ال
 .الة

 

 ة باملصنعجه��ات ا�حيو�ّ اعطاب �� مستوى �ع  اـتّ  -2

 

�� مستوى �عض التجه��ات ا�حيوّ�ة  2013و 2012لوحظ �عّدد اعطاب خالل سن�ي 
�� �عض  تمامااملستغّلة خالل مختلف مراحل انتاج وهو ما ساهم �� تراجع �سق انتاج أو توقفه 

 . ا�حاالت

 

ساعة  12 بلغتة جملية ملّد  2012ف دورة انتاج خالل سنة توقّ  �ّجل ،ددو�� هذا الصّ 
امتالء جميع مخازن السّكر ابيض نتيجة لسعطاب ال�ي شملت �عض التجه��ات املستغّلة  �سبب

د �سبب تواصل اس��الك .أ 7 ناهزت�لفة ى ذلك إ�� تحّمل وأدّ . خالل مرحلة تكييس الّسّكر ابيض
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كما أّدى التأخ�� �� إصالح إحدى آل�ي . �عض املواد ا�خصوصّية لضمان استمرارّ�ة عمل املصنع
�سبب  2012إ�� أوت  2011خالل الف��ة من سبتم��  يوم عمل 207ملدة الوزن ال�ي بقيت معطبة 

ر قطع الغيار الضرورّ�ة إ�� افراط �� استغالل آلة الوزن اخرى وتواتر اعطاب ��ا خالل عدم توفّ 
 8ملدة  2011 د�سم�� 5إ��  3عن العمل خالل الف��ة من  الةتوّقف هذه  ونت  عن ذلك. نفس الف��ة

تراجع انخفاض انتاج اليومي للسّكر ابيض خالل الف��ة املذ�ورة حيث  وقد ساهم ذلك �� .ساعات
 .  �عنوان نفس الّسنة اطن 646 �ساوي مقابل معّدل إنتاج يومي  اطن 603و 500إ�� مستوى تراوح ب�ن 

 

أن يؤدي  ومن شأن ذلك. 2003ّلدات احتياطية للطاقة منذ سنة ن عدم وظيفية املو وتب�ّ 
� لعملية انتاج عند �عّطب املوّلد البخاري أو املوّلد الكهر�ائي اللذين إ�� التوقف الفوري والكّ� 

وقد . يمّكنان من توليد الطاقة ا�حرارّ�ة والكهر�ائّية الضرورّ�ة لتشغيل مختلف االت والتجه��ات
جهاز املقتصد �� الطاقة ا�خاص باملوّلد البخاري �سبب عدم من أجزاء  إ��املاء  بتواتر �سرّ  أّدى

��  ساعة 25 التوقف ال�امل لدورة انتاج مدةإ��  شأنهذا النجاعة عمليات الصيانة املنجزة �� 
من عدد ساعات %  87و%  65وهو ما يمثل ع�� التوا��  ،2013�� سنة ساعة  22و 2011سنة 

 . لتوقف الك�� وا�ي لعملية انتاجا

 

نجاز مشروع تأهيل املقتصد �� إة لم �ستكمل شارة �� هذا الّشأن إ�� أّن الشركوتجدر ا 
��ا من تفادي التسّر�ات املائية واقتصاد �� اس��الك الذي يمّك و  2009وامل��م  منذ سنة  الطاقة

 2013و 2011خالل سن�ي  اقتصرتالطاقة وحماية املوّلد الكهر�ائي من الصدمات ا�حرارّ�ة حيث 

 . د.أ 279 بقيمة ��اتمت برمج اجزء 150�جهاز املقتصد من مجموع  اجزء 80اقتناء سوى ع�� 

 

�عنوان  2013-2011خالل الف��ة �لفة إعافية  لتحّم  كما أّدى �عطب املوّلد الكهر�ائي إ��
د �سبب اعطرار إ�� إعادة �شغيل املولد البخاري ع�� إثر التوقف .أ 78اس��الك الفيول ناهزت 

 . ال�امل لعملية انتاج

 

و�ؤدي �ّل توّقف فجئي للموّلد البخاري أو املوّلد الكهر�ائي إ�� عدم التمكن من استخراج 
�لغت الكمّيات غ�� املستخرجة من السّكر و . طن من السّكر ابيض حسب تقديرات الشركة 100نحو 

 .  طن 700طن و 700طن و 2100ع�� التوا��  2013و 2012و 2011خالل سنوات ابيض 

 

قف ا�جزئي أو الك�� لعملية انتاج �سبب اعطاب �� مستوى �عض وساهم التو 
�لفة إعافية الشركة ل التجه��ات ا�حيو�ة خالل مختلف مراحل انتاج أو بمولدات الطاقة إ�� تحّم 

ع�� التوا��  بلغت�عنوان املواد ا�خصوصية املس��لكة بخصوص الطن الواحد من السّكر ابيض 
 .  2013و 2012و 2011د خالل سنوات .أ 84د و.أ 91د و.أ 107
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التجه��ات ا�حيو�ة ب الالحقةد اعطاب النقائص �� مستوى نظام الصيانة �� �عّد  وساهمت
نظام متا�عة  سوء برمجة أعمال الصيانة الدور�ة و�� غياب النقائص أساسا ��هذه ل وتتمثّ . باملصنع

 .د �سب اعطاب املقبولةعبط معاي�� تحّد  عدم�� العالجية وو لعمليات الصيانة الدور�ة 

 

لم تتوّل مص�حة  من ذلكسوء برمجة أعمال الصيانة الدور�ة  ،�� هذا الّصددلوحظ و 
الهندسة وانجازات عبط الوقت املستوجب ل�ل عملية صيانة وقطع الغيار الضرور�ة إلنجازها 
وتحديد أعمال الصيانة الدور�ة املمكن إنجازها حسب املّدة املخّصصة لها واتخاذ اجراءات 

يانة الدورّ�ة وجود عدة نقائص �� مستوى متا�عة أعمال الصتبّ�ن  كما. الت�حيحّية �� الغرض
م تتول مص�حة الهندسة وانجازات خالفا لدليل اجراءات إعداد تقار�ر ل ،من ذلك .امل��مجة

 عدم إح�ام وساهم �� ذلك. 2013-2010عملّيات الّصيانة الدور�ة امل��مجة خالل الف��ة لتقييمية 
املصنع ع�� عديد مسك الوثائق وحفظها وعدم تضّمن بطاقات اشغال ا�خاصة بآالت وتجه��ات 

تلك و بالف��ة ال�ي استغرق��ا عمليات الصيانة وعدد الساعات امل��مجة  خاّصةالبيانات املتعلقة 
عدم تضمن ا�جذاذات اليومية ألعمال  وساهم �� ذلك أيضا .املنجزة ومراجع أذون خروج قطع الغيار

قم املعرف باآللة أو التجه��ات لبعض البيانات ع�� غرار مرجع بطاقات اشغال والر  الصيانة املنجزة
املعنية عالوة ع�� أّنه لم يتم موافاة مص�حة الهندسة وانجازات ببطاقات اشغال ومختلف 

لددارة الفرعية للصيانة الية ومعدات وتجه��ات  ا�جذاذات املذ�ورة من قبل املصا�ح التا�عة
 .الطاقة

 

�لفة الصيانة الدورّ�ة و�لفة الّنقائص أن ال �سمح بضبط مختلف هذه ومن شأن 
 .الصيانة حسب االت والتجه��ات

 

ه ال يتم إعداد وثائق متا�عة متا�عة تنفيذ أعمال الصيانة العالجية أنّ  وتبّ�ن بخصوص
خاصة بآالت وتجه��ات املصنع تتضمن نوعية اعطاب وأسبا��ا والتدخالت املنجزة والوقت الذي 

سمح بمتا�عة � ومن شأن هذه الوععية أن ال. استغرقته �ل عملية تدخل وقطع الغيار املس��لكة
الت والتجه��ات ومدى تواترها حديد نوعية اعطاب حسب اكتوتقييم أعمال الصيانة العالجية 

ب�ن اعطاب ومعدل الوقت الذي استغرقته عمليات التدخل حسب  الفاصلوتكرارها ومعدل الوقت 
 .نوعية اعطاب وقطع الغيار املس��لكة

 

 اقة واملحافظة ع�� اـبـئة اقتصاد �� اـطّ  -ب
 

 اقةاقتصاد �� اـطّ   -1
 

عرورة تثم�ن فائض الطاقة ا�حرار�ة املنتجة بالشركة  ،�ستد�� اقتصاد �� الطاقة
ه إّال أنّ . م �� الطاقةوانجاز استثمارات املدرجة �عقد ال��نام  امل��م مع الو�الة الوطنية للتحّك 
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ع�� عائدات ومنح مالية ��  ركةالّش  نقائص �� هذا املجال حالت دون حصول  جملة من تلوحظ
 . إطار عقد ال��نام  املذ�ور 

 

من  7ة ال�ي أتاحها الفصل استغالل ام�انيّ  الشركة مندد، �� هذا الصّ لم تتمّكن و 
 بيع م �� الطاقة واملتمثلة ��حّك ق بالتّ املتعلّ  2004أوت  2املؤرخ ��  2004لسنة  71القانون عدد 

و�سية ركة التّ إ�� الّش  ة املنتجة بواسطة منشأ��ا للتوليد املؤتلف للطاقةفائض الطاقة ا�حرار�ّ 
إعافة إ�� عدم د .أ 108 ناهزت ةسنو�ّ  الشركة من مداخيلحرمان  وقد نت  عن ذلك. للكهر�اء والغاز

راسة املنجزة �� الّد وذلك حسب  د سنو�ا.أ 102 يناهزمن اقتصاد �� اس��الك الفيول بما  �ا�تمّك 
امل��مة ركة التو�سية للكهر�اء والغاز مشروع الر�ط مع شبكة الّش إطار القسط اول من صفقة 

  .2008د�سم��  16بتار�خ 

 

ركة �سبب عدم توف�� الّش الصفقة  هذهويعود ذلك إ�� عدم إنجاز القسط الثا�ي من 
دّقة عدم نتيجة  ة�� اجال التعاقديّ  �ط املذ�ورةات ا�حماية املستوجبة إلنجاز عملية الرّ لبعض معّد 

ع�� عرورة توف�� معدات حماية إلنجاز عملية ر�ط املولد  لم تنّص ال�ي اس الشروط الفنية كرّ 
من قرار الوز�ر امل�لف  وذلك خالفا ل�ّل  ركة �شبكة الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز الكهر�ائي للّش 

ونتائ  الدراسة آنفة الذكر اللذين نصا ع�� وجو�ية توف�� نظام  2007د�سم��  24بالطاقة بتار�خ 
ل املنشأة آنيا عن الشبكة عند بروز أي خلل وقاطع ذي قدرة �افية لعزل منطقة حماية يتيح فص

  .ا�خلل

 

أكتو�ر  14اقة بتار�خ م �� الطّ حّك ة للتّ ركة إبرام عقد برنام  مع الو�الة الوطنيّ ت الّش وتولّ 
د .أ 192 قدرهاا�حصول ع�� منحة  ��ا منيمّك د .أ 883 قدرهاب�لفة جملية  2013-2010للف��ة  2010

 �ا لمأ�ّ  إالّ . ا�� واستثمارات �� مجال التحكم �� الطاقةعند انجازها دراسة �� إطار التدقيق الطّ 
��  نجاز �عض استثماراتإد �سبب عدم الشروع �� .أ 119 قدرها ن من ا�حصول ع�� منح تتمّك 

اقة بما يقارب من اقتصاد �� اس��الك الطّ  الشركة نمّك تكما أّدى ذلك إ�� عدم . املطلو�ةاجال 
 .حسب عقد ال��نام  2013-2011د سنو�ا خالل الف��ة .أ 418

 

 استثمارات م��مجة بقيمة د من جملة.أ 71 تجاوز تال  بقيمةنجاز استثمارات إكما نجم عن 

 .  د.أ 20ا�حصول ع�� منحة قدرها  الشركة من انحرمد .أ 100

 

ة ركة موافاة الو�الة الوطنيّ لم تتول الّش  ،املنصوص عل��ا �عقد ال��نام وخالفا لدجراءات 
ا�� و�تنفيذ للتحكم �� الطاقة بالوثائق املثبتة للنفقات املتعلقة بالدراسة املنجزة �� إطار التدقيق الطّ 

د �عنوان .أ 42اس��جاع مبلغ  ذلك عدم تمّكن الشركة منعن ونت  . �عض استثمارات امل��مجة
وأفادت  .�غطية جزء من �لفة الدراسة املنجزة �� إطار التدقيق الّطا�� وإنجاز استثمارات املذ�ورة
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واملطالبة ��ذه املنح �� سبتم��  املنجزةموافاة الو�الة بالوثائق املثبتة للنفقات "الشركة أنه تمت 
2014." 

 

 املحافظة ع�� اـبـئة -2

 

إ�� تلو�ث  "البسيم"واد بمباشرة ثة بالفيول وامللوّ ة املستعملة الصناعيّ ياه تصر�ف امليؤدي 
زة ة املرّك صفية اوليّ ة التّ تصر�ف املياه املذ�ورة �� احواض الرسو�ية ملحطّ عن  نجم كما. املحيط

 .روائح كر��ةانبعاث ل �� ث هوائي يتمثّ ركة تلوّ بالّش 

 

 لث املائي والهوائي إ�� تحّم كة من إيجاد ا�حلول الفنية إلزالة التلوّ ن الشرّ ى عدم تمّك أدّ و 
 بلغت جمل��ا 2013-2002خالل الف��ة ة �حماية املحيط الوطنيّ فة من قبل الو�الة ة موظّ خطايا ماليّ 

 . د.أ 115

 

بخصوص تنفيذ أشغال وحدة تصفية  2003نوفم��  4ت الشركة إبرام صفقة بتار�خ وتولّ 
 من 2014ن إ�� مو�� جوان إّال أ��ا لم تتمّك  .د.م 1,223ملعا�جة املياه الصناعية املستعملة بمبلغ 

ف�ي العرض ال عدم مطابقةو�رجع ذلك إ��  .تنفيذ اشغال رغم انقضاء اجال التعاقدية الشروع ��
 املضمنة بكراس الشروط ا�خاص بالصفقة املذ�ورة ملعا�جة املياه الصناعية الفنية �خصائصل

عدم تمك�ن الشركة  أّدت إ��وال�ي الوطنية �حماية املحيط الو�الة ال�ي أبد��ا تحفظات العالوة ع�� 
 . منحة لتمو�ل املشروع املذ�ور ا�حصول ع�� من 

 

* 

 

*                        * 

 

قائص إّال أّن النّ . ا�خام سّكر بدور هام �� مجال تكر�ر ال ة للّسّكر التو�سيّ  ركةتضطلع الّش 
ركة دون أداء الّش  أحيانا حالت صرف ف��او�مختلف أوجه التّ ركة واخالالت املتعلقة بنشاط الّش 

 . لدورها ع�� الوجه املطلوب

 

وظيفية الخطط ا���قيات و عدد من الانتدابات وإسناد جملة من نجاز إركة ت الّش تولّ  قدف
 التو��ىي للتجارة فاق مع الديوانل إ�� اتّ ن من التوصّ لم تتمّك  كماحق متيازات دون وجه نح وا املو 

 . ة��ا املاليّ حول منحة التكر�ر الفعلية وهو ما ساهم �� تفاقم خسائر الشركة وتدهور وععيّ 
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إ�� مز�د  ائرةّد الاملمتل�ات، تدعو  حماية�و �� املخزون وصرف �� الشراءات ق بالتّ وفيما يتعلّ 
ن ع�� و�تع�ّ  .�اتيب املتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات وختمهاقة �� عبط ا�حاجيات والتقيد بال�ّ الّد 
�جميع فصول مخزون قطع الغيار واملواد السنوي نجاز ا�جرد املادي إركة ا�حرص ع�� الّش 

إرساء نظام رقابة داخ�� فّعال من شأنه أن يمكن  إ�� جانباس��الكية واصول الثابتة املادية 
الشركة إ�� مز�د كما تد�� . ا�خام سّكر بالتصرف �� مخزون ال لشركة من تفادي النقائص املتعلقةا

متا�عة الوععية القانونية ملمتل�ا��ا العقار�ة وإ�� ا�حرص ع�� انجاز املشاريع املتعلقة  إح�ام
 . ةالمة املهنيّ بالّس 

 

ة عرورة رات املتعلقة باإلنتاج واس��الك املواد ا�خصوصيّ �ستد�� تحس�ن املؤّش  كما
التخاذ التو��ىي للتجارة يوان ا�خام املنجزة من قبل الّد  سّكر ركة ع�� جميع تحاليل الحصول الّش 

من  ة خالل مراحل انتاج عالوة ع�� ترك�� نظام صيانة فعال يمّكن من ا�حّد عديليّ اجراءات التّ 
ركة إ�� إنجاز ة للمس��لك تد�� الّش ة العاّم ولضمان املحافظة ع�� ال�ّح . ف دورة انتاجتوقّ 
 .ابيض سّكر املنصوص عل��ا باملواصفات التو�سّية ملاّدة الحاليل املخ��ّية التّ 

 

عرورة اسراع �� استكمال اقة واملحافظة ع�� البيئة عمان اقتصاد �� الطّ يستوجب و 
 .استثمارات امل��مجة �� الغرض تنفيذ
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 وزارة الصناعة والطاقة المناجم ردّ 

 

ألغلب مؤشراتها ااقتصادية  را سلبياعرفت وضعية الشركة التونسية للسكر تطوّ 

 : والمالية مما أنجر عنه

 

صعوبة الحصول على التمويالت الضرورية لمواصلة نشاطها بسبب االفتقار  -

 لى الحد االدنى للسيولة وتفاقم نسبة المديونية،إ

 عدم التمكن من السيطرة على كلفة االنتاج وإضعاف القدرة التنافسية للشركة، -

 .االيفاء بالتزاماتهاعجز الشركة على  -

   

لى عدم تناسب المنحة المتحصل إوتعود أسباب تردي وضعية الشركة باألساس 

منذ سبتمبر (عليها من الديوان التونسي للتجارة بعنوان مناولة تكرير السكر الخام لفائدته 

م في أعباء االستغالل ومؤشرات لى عدم التحكّ إضافة إمع كلفة التكرير الحقيقي ) 2009

 .ر تنفيذ االستثماراتنتاج وتأخّ اإل

 

م العالقة بين الديوان من االتفاقية التي تنظّ  9وفي إطار تنفيذ مقتضيات الفصل 

ر، وقع اختيار مكتب خبرة لتكليفه بتحديد كلفة التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكّ 

نة من لجنة مكوّ  تكرير السكر الخام من خالل إعداد تقارير تتم المصادقة عليها من طرف

لين عن وزارات الصناعة والطاقة والمناجم والتجارة والمالية إضافة إلى ممثلين عن ممثّ 

 .رالديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكّ 
 

 : وقد تّم في هذا الصدد

 

ولى المتعلق بتشخيص الجانب التنظيمي المصادقة على تقرير المرحلة األ -

ر ر الخام من قبل الشركة التونسية للسكّ والمرحلي لعملية تكرير السكّ والمالي والقانوني 

لى جانب تقنيات المحاسبة التحليلية الممكن اعتمادها قصد إلفائدة الديوان التونسي للتجارة 

 1991لسنة  1996مر عدد خذ بعين االعتبار لمقتضيات األتحديد منحة التكرير مع األ
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تعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام والم 1991ديسمبر  23المؤرخ في 

 حرية االسعار وطرق تأطيرها،

 

 ر على إثرهاتقرّ  2015جويلية  07عقد اللجنة المذكورة لجلسة عمل في  -

نات للمرحلة الثانية المتعلق بالتثبت من مكوّ  AMEX المصادقة على تقرير مكتب الخبرة

خرى المنجزة من قبل الشركة باإلضافة لعمليات المناولة األر الخام عملية تكرير السكّ 

-2011-2010ر والتي تهم باألساس مرحلة التموين ومرحلة التوزيع لسنوات التونسية للسكّ 

االتفاق على تسوية الخالفات القائمة بين الديوان التونسي للتجارة كما تقّرر  .2012-2013

 :قاط وذلك كما يلير بخصوص ثالثة نوالشركة التونسية للسكّ 

 

نات كلفة أعباء األعوان تم تحديد مكوّ : أعباء تأجير اليد العاملة اإلدارية -

المرتبطة بعملية التكرير استئناسا بتقرير خبير الصناعات الغذائية المعين للغرض وذلك 

ثر زيارة اللجنة الوزارية وممثلي مكتب الخبرة لمصنع الشركة التونسية للسكر بباجة إ

 بت من  نشاط العملة موضوع الخالف،للتث

 

تم االتفاق على احتساب فوائض قروض تمويل المواد :  األعباء المالية -

نات كلفة التكرير باعتبار ضمن مكوّ  2011جانفي  غرة         االستهالكية المنجزة قبل 

 2010أن هذه القروض ال يمكن التثبت من تخصيصها كليا لتغطية أعباء السنة المحاسبية 

 2011سنة          مكانية تمويلها للشراءات المستهلكة خالل إوما قبلها من جهة ووجود 

 عملية المناولة، التي تعتبر النشاط الرئيسي للشركة، هذا باإلضافة أنّ . من جهة أخرى

المتعلق  1996لسنة  2459مر عدد ه طبقا لمقتضيات األحيث أنّ  2009انطلقت منذ سنة 

الشركة تتولى مسك حساباتها بناءا على  نّ إف ،اإلطار المرجعي للمحاسبةبالمصادقة على 

 .قاعدة استمرارية االستغالل وقاعدة محاسبة التعهد

 

نات دراجها ضمن مكوّ إفقد تم االتفاق على عدم  ،ا بخصوص فوائد التأخيرأمّ 

الوفاء هذه االعباء ناتجة عن تأخير الشركة في  كلفة تكرير السكر الخام باعتبار أنّ 

 .لين من جهة وعدم ارتباطها بعملية االستغالل من جهة أخرىبالتزاماتها مع المموّ 
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 1991ديسمبر  23المؤرخ في  1996-91مر عدد من األ 7مقتضيات الفصل 

 : المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطيرها

 

الوثائق الالزمة المتعلقة بكلفة تكرير  كلّ على أوصت اللجنة بتكوين ملف يحتوي 
السكر الخام وعناصرها المحتسبة من قبل مكتب الخبرة والمصادق عليها وعرضه على 

ك ممثلي الشركة جال الممكنة وذلك لتمسّ الهياكل المختصة بوزارة التجارة في أقرب اآل
ر طبقا للباب الثاني التونسية للسكر بأن المهمة المسندة للمكتب تتمثل في ضبط منحة التكري

مام اللجنة الوزارية في أالمذكور أعاله وطلبهم عرض هذه النقطة  1996-91لألمر عدد 
المهمة المسندة للمكتب والمنصوص عليها  حين اعتبر ممثلو الديوان التونسي للتجارة أنّ 

 7بكراس الشروط تتمثل في ضبط كلفة تكرير السكر الخام وال تهم مقتضيات الفصل 

 .ر المذكور أعالهلألم

 

نجاز المرحلة الثالثة من المهمة المسندة له بناء إلاإلذن لمكتب الخبرة كما تقّرر 
على ما تم االتفاق عليه خالل جلسة لجنة القيادة وهذه الجلسة وتقرير الخبير في 

 .الصناعات الغذائية المتعلق بتحديد أعباء عدد من أعوان الشركة المتصلة بعملية التكرير
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 رّد الشركة التونسية للسّكر

 

 الوضعية الماليـة والتصرف في األعـوان  -

 

في إطار التوصية الواردة بالتقرير التأليفي وذلك بالدعوة إلى التنسيق بين 

الشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة قصد اإلسراع في إبرام اتفاق يضبط 

لفة التكرير الفعلية، نفيدكم علما إلى أنه تم منحة التكرير بما يمكن الشركة من تغطية ك

التوصل إلى اتفاق نهائي حول كلفة التكرير بناءا على تقرير مكتب الخبرة في المحاسبة 

"AMEX"  المعين للغرض، وقد تم االتفاق على تحديد هامش الربح صلب اللجنة الوزارية

 .2015نوفمبر  03 وذلك بتاريخ

 

بخصوص النقطة المتعلقة بعدم مراجعة ثمن بيع أكياس السكر األبيض والذي  اأمّ 

، نشير 2006جانفي  01مليم عن كل كيس بداية من  150تم ضبطه من الشركة في حدود 

إلى أنه طالما أن سعر بيع السكر األبيض يخضع للمصادقة اإلدارية لألسعار من طرف 

للشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة ه ال يمكن الوزارة المكلفة بالتجارة فإنّ 

 . تجاوزه وذلك لتمكين الحرفاء من سعر موحد على كامل تراب الجمهورية

 

ا في ما يتعلق بالفارق بين سعر السكر األبيض في بورصة لندن وسعر وأمّ 

سكر السكر الخام في بورصة نيويورك فإنه ال يمكن االعتماد على مؤشر السوق العالمية لل

لتحديد كلفة التكرير باعتبار أن الفارق بين األسعار ال يتضمن كلفة النقل والتكاليف 

و في هذا اإلطار فإن الفوارق التي يجب . األخرى المترتبة عن عمليات االستيراد

 : على التوالي هياحتسابها إلى جانب السعر في بورصة نيويورك وبورصة لندن 

 

للسكر األبيض والسكر الخام إضافة إلى أسعار  الفارق بين سعر النقل البحري

التفريغ والنقل بالنسبة للمادتين وكذلك أسعار التصرف ومجموع هذه االمتيازات أي 

الفوارق لصالح التكرير تجعل عملية تصنيع السكر األبيض مجدية اقتصاديا مما يعني أن 
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ا لما تحققه من قيمة عملية التكرير في تونس مجدية مقارنة بتوريد السكر األبيض نظر

 .مضافة لالقتصاد الوطني إلى جانب خلق موارد الشغل

 

 

  التصرف في األعوان -

 

إلى فذلك يعود  2013-2009بالنسبة لعدم انجاز االنتدابات المبرمجة خالل الفترة 

 وإلى عدم وضوح الرؤية للشركةوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة من ناحية 

من ناحية ثانية وذلك بحكم تراجع نشاطها من شركة تقوم بإنتاج كامل إلى مسدي خدمات 

في إطار عقد مناولة تكرير السكر الخام لصالح الديوان التونسي للتجارة وهو ما تطلب 

 .التريث في االنتدابات

 

األمر ال يتعدى سوى  ، فإنّ 2011عونا خالل سنة  283ا فيما يتعلق بإدماج عدد أمّ 

تسوية وضعية األعوان العرضيين إبان الثورة وذلك على غرار جميع مؤسسات الدولة 

عملية اإلدماج تمت حسب  علما وأنّ . التي قامت بتسوية الوضعية المهنية للعاملين بها

شروط تم ضبطها مسبقا باالتفاق مع األطراف المهنية وسلطة اإلشراف ووزارة الشؤون 

 .االجتماعية

 

لق بانتداب عونين متعاقدين فقد تم ذلك بناءا على الوضعية ا فيما يتعوأمّ 

 .االجتماعية لهذين العونين حاجة الشركة إلى خدماتهما

 

بداية  التي يسري مفعولها 2010ا بخصوص الترقيات في الصنف بعنوان سنة وأمّ 

عالوة على تولّت الشركة التونسية للسكر  نشير في هذا الصدد إلى أنّ  2011من سنة 

الترقيات القانونية المسندة في الصنف خالل تلك السنة إسناد ترقيات بعنوان تسوية 

الوضعية المهنية لعدد من األعوان الذين لم يقع ترقيتهم طيلة مسيرتهم المهنية والتي فاقت 

التي اتسمت ( 2011التفاوض مع الطرف النقابي في  سنة إثر لذلك قامت الشركة . سنة 20
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بإعادة تكوين مسارهم المهني وذلك حفاظا على ) ية واضطرابات اجتماعية كبرىبمطلب

 .المناخ االجتماعي السليم بالمؤسسة وتجنبا للفوضى

 

ا بالنسبة للترقيات االستثنائية في السلم فقد كان ذلك بمناسبة احتفال الشركة أمّ 

إسناد هذه الترقيات تمت بموافقة جميع األطراف من لجنة إدارية  علما وأنّ . بخمسينيتها

 .            متناصفة ونقابة أساسية

 

وردا على النقطة المتعلقة بالشغورات في الخطط الوظيفية تفيدكم علما بأنها تعود 

واقتصاره على تكرير السكر الخام لفائدة  2009أساسا إلى تراجع نشاط الشركة منذ سنة 

ان التونسي للتجارة عالوة على الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة الديو

التونسية للسكر إلى جانب عدم توفر الشروط المطلوبة لبعض األعوان المترشحين للترقية 

في خطة وظيفية وهو ما حتم عدم اقتراح ترقيات في الخطط الوظيفية، وستعمل الشركة 

ات وذلك في إطار إعادة هيكلة الشركة وفق البرنامج الذي مستقبال على تفادي هذه الشغور

 .يتماشي مع أنشطتها الفعلية

 

 2009وفيما يتعلق بإسناد خطة مكلف بمهمة لدى اإلدارة العامة خالل سنتي 

هذه الخطة تم إسنادها في غياب خطة مدير إداري ومالي ومدير عام مساعد  ، فإنّ 2013و

ام عند التغيب إلى جانب إنجازه للمهام المكلف بها كالتنسيق وذلك لتمثيل الرئيس المدير الع

 . بين اإلدارات والمصالح

 

عونا عرضيا فإن هذه التسبيقات تم  212ا فيما يتعلق بإسناد تسبقات لفائدة وأمّ 

الذين هم إسنادها لألعوان العرضيين بالشركة التونسية للسكر والمباشرين للعمل بها أو 

د كان ذلك بطلب من إدارة الشؤون االجتماعية وذلك لتهدئة المناخ وق. في عطلة إجبارية

 .االجتماعي داخل المؤسسة وبالجهة ككل وحفاظا على الشركة من الحرق واإلتالف

 

ه وإبان تسوية الوضعية المهنية لألعوان العرضيين المشار إليهم بقي وحيث أنّ 

بة وانقطع عن العمل بالمؤسسة جزء منهم لم يتم إدماجه لعدم استجابته للشروط المطلو
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ألف دينارا في حين قامت  6,450للشركة استرجاع تلك التسبيقات المقدرة بـ  لذلك لم يتسنّ 

ذلك من الراتب الشهري ألف دينارا و 21,075الشركة باسترجاع باقي التسبيقات المقدرة بـ 

 .لألعوان الذين تم إدماجهم

 

سندة لألعوان المنتفعين بالمنحة وأما بخصوص الزيادة في منحة النقل الم

بناء  2014ديسمبر  01هذا اإلخالل وذلك بداية من             الكيلومترية فقد تم تالفي 

تحت عدد  2014ديسمبر  12                  على القرار الصادر من اإلدارة العامة بتاريخ

020904. 

 

تطرق الدائرة إلى استعمال الرئيس المدير العام لسيارة مصلحة عالوة  وحول

نشير في هذا الصدد إلى أن الرئيس  2011-2009على السيارة الوظيفية وذلك خالل الفترة 

المدير العام كان يستعمل سيارة المصلحة كلما خضعت السيارة الوظيفية إلى عمليات 

لرئيس المدير العام بحكم امتداد الشركة على ثالث الصيانة الدورية نظرا لتعدد تنقالت ا

 ).بنزرت –تونس  –باجة (مواقع جغرافية متباعدة نسبيا 

 

كما كان يستعملها في حاالت استثنائية وخصوصية تزامنت مع المرض الخبيث 

ه ونظرا لاللتزامات المهنية الذي تعرضت إليه والدته وشقيقه في نفس الوقت حيث أنّ 

يس المدير العام، فقد كان مضطرا الستعمال سيارة المصلحة كبقية أعوان المتأكدة للرئ

الشركة وذلك في إطار السياسة االجتماعية المعتمدة بالشركة التي اعتادت مساعدة أعوانها 

الرئيس المدير العام هو إطار  مع العلم أنّ . بجميع األسالك أثناء الظروف العائلية الصعبة

ان يشغل خطة مدير إداري ومالي قبل توليه خطة رئيس مدير من إطارات الشركة حيث ك

االستهالك  وتجدر اإلشارة إلى أنّ . عام وبالتالي فإنه تمتع بهذا اإلجراء كبقية األعوان

تم  2011-2009لتر خالل الفترة  4960الجملي للوقود لسيارة المصلحة والمقدرة بـ 

لتر وأما  4100ام وذلك بما يعادل خصمها من حصص الوقود المسندة للرئيس المدير الع

 . باقي الكمية فقد كانت بعنوان تنقل سيارة المصلحة المذكورة إلجراء أعمال الصيانة
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ومنذ تدخل فريق التفقدية العامة لوزارة الصناعة لم يعد الرئيس المدير العام 

السيارة الوظيفية الموجودة على ذمته ال غير وقد تم إقرار إنهاء المتابعة  سوىيستعمل 

حول هذه النقطة على مستوى المتابعة األولى للهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية وذلك 

 .2014فيفري  4بمقتضى مكتوبها المؤرخ في 

 

حصص وقود ه تم إسناد الرئيس المدير العام إشارة الدائرة إلى أنّ  وبخصوص

فقد كانت  2012-2010بعنوان السيارة الوظيفية  تجاوزت السقف المخول له خالل سنوات 

تندرج في إطار تنقل الرئيس المدير العام ألداء مهامه بتونس وبنزرت وهي مثبتة بأذون 

فيفري  11المؤرخ في  1988لسنة  189من األمر عدد  8مأمورية وذلك تماشيا مع الفصل 

بسيارات الدولة والمؤسسات العمومية وهو إجراء دأبت عليه اإلدارات والخاص  1988

غير أنه ومنذ تدخل فريق التفقدية العامة لوزارة  2002العامة السابقة وذلك منذ سنة 

والذي اعتبر أن االعتماد على هذا األمر ال ينطبق  2012سنة           الصناعة خالل 

وحيث  2012 تطبيق هذه التوصية بداية من سنةعلى هذه الوضعية  فإن اإلدارة قامت ب

الشهرية المخولة              اقتصرت حصة الرئيس المدير العام من الوقود على الحصة 

 . له

 

تجاوز الرئيس المدير العام لحصص الوقود المسندة له بعنوان (هذه النقطة  ثم إنّ 

من طرف الهيئة العليا للرقابة اإلدارية  بشأنهاتم إنهاء المتابعة            ) 2010-2012

 .2014فيفري  04              والمالية وذلك بمقتضى مكتوبها المؤرخ في

 

ا في ما يتعلق بتجاوز الرئيس المدير العام للسقف المخول له من الخدمات وأمّ 

 24فقد كان ذلك بحكم اشتغال المؤسسة التي تعمل  2012-2010   الهاتفية خالل الفترة

الرئيس المدير العام على ذمة المؤسسة في كل  ه وباعتبار أنّ ساعة حيث أنّ  24ساعة على 

ه األوقات باتصال متواصل مع إطارات المؤسسة ووزارة اإلشراف وذلك لتسهيل أداء

لمهامه حيث تعتبر مصاريف الهاتف الجوال كمصاريف استغالل وضرورية لتسيير منشأة 

دأبت عليه كل اإلدارات العامة السابقة وبالنسبة لمصاريف بداخل الجمهورية وهو إجراء 
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دينارا كل ثالثية بعنوان خدمات  140الهاتف القار فإن الرئيس المدير العام يتمتع بمبلغ 

دينارا خالل الثالثية الرابعة من  92,886هاتفية وقد حرص على التخفيض فيها حيث بلغت 

خالل  دينارا 71,212و 2012و 2011دينارا خالل الثالثية األولى لسنة  52,822و 2010سنة 

أثناء تدخل فريق التفقدية  2012وقد سحب ذلك بداية من سنة  2011الثالثية الثانية من سنة 

المبلغ المشار إليه بعنوان الخدمات الهاتفية  وتجدر اإلشارة إلى أنّ . العامة بوزارة الصناعة

 130ال تمثل سوى  2013-2009دينارا خالل الفترة  8767والبالغة للرئيس المدير العام 

دينارا كمعدل استهالك شهري وهي عبارة عن مصاريف استغالل لضمان حسن سير 

مصاريف الهاتف الجوال هي على  أنّ بعلما . المؤسسة وقضاء مصالحها اإلدارية والفنية

كاهل الرئيس المدير العام منذ أن تمت اإلشارة إليها من طرف التفقدية العامة لوزارة 

الصناعة وذلك إلى حين أن تم عرض مصاريف استعمال الهاتف الجوال للرئيس المديـر 

مارس  31العام على أنظار مجلس اإلدارة الذي صادق خالل االجتماع المنعقد بتاريــخ 

دينارا شهريا بعنوان مكالمات الهاتف  50على تمتيـع الرئيس المدير العام بقيمة  2015

الجوال وذلك بالنظر إلى مسؤولياته التي تتطلب االلتجاء بصفة دائمة إلى استعمال الهاتف 

الجوال لقضاء مصالح المؤسسة وكذلك طبقا لتوصيات فريق التفقدية العامة لوزارة 

أوصت بوجوب مصادقة مجلس اإلدارة على هذه المصاريف وهو ما تم الصناعة التي 

 . 2015مارس  31بمقتضى محضر جلسة مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 

 

 

 االستثمارات والمخزون والممتلكات         -

 

ترجع  2013-2009ضعف انجاز نسبة االستثمارات المبرمجة خالل الفترة  إنّ 

التي تشهدها الشركة التونسية للسكر من ناحية وإلى  باألساس إلى الوضعية المالية الحرجة

غياب مصادر تمويل من ناحية أخرى حيث تم االقتصار على إنجاز االستثمارات المتأكدة 

 .والضرورية لضمان استمرارية نشاط المصنع
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ا بالنسبة لضبط الحاجيات وإبرام الصفقات نشير في هذا الصدد إلى إن ذلك وأمّ 

بواخر وذلك بحكم  10 شحنات الشركة التونسية للسكر إلى تكرير يعود إلى عدم توصل

وهو ) مادة السكر الخام(الشركة من المواد األولية  رفض الديوان التونسي للتجارة تمكيـن

ما أدخل اضطرابات على برنامج تزود الشركة بالمواد االستهالكية ومنها مادة الصودا 

ى مستوى التركيبة وعلى مستوى الخزن مع السائلة التي تعتبر مادة ذات خصوصية عل

وجود مزود وحيد وحصري بالبالد التونسية وقد قدم المزود عرضه متضمنا لثالثة 

مقترحات للكميات الجملية المزمع اقتناءها وحيث راعت الشركة مصلحتها المالية وتم 

 70ية تقدر بـ االختيار على المقترح الثالث المربح للشركة والذي يتضمن اقتناء كميات أول

كما مكننا المزود من كميات إضافية  2012مارس  31طنا مع صلوحية العرض إلى حدود 

طنا بنفس السعر وعندما شهدت هذه المادة ارتفاعا مشطا في األسواق  31في حدود 

بأسعار متغيرة  طنا 38العالمية كانت الشركة مجبرة القتناء باقي الكميات والتي تقدر بـ 

 . وهو ما يفسر ارتفاع المبلغ الجملي للصفقة

 

وبخصوص خدمات نقل السكر األبيض موضوع القسط األول من طلب 

نشير في هذا اإلطار إلى أن الحد األدنى المطلوب للنسق اليومي  4/2011العروض عدد 

رة إلى أخرى هذا النسق يختلف من فت بما أنّ وطنا  250لنقل السكر األبيض ال يقل عن 

الشركة التونسية للسكر تتولى طلب الحد األدنى  فإنّ ) فترة التكرير وفترة الصيانة(

من  % 40 علما وأن الديوان التونسي للتجارة يقوم برفع ما يعادل. وبإمكانها الترفيع فيه

ق حرفائه الصناعيين كشركة كوكاكوال وذلك مباشرة من المصنع وبالتالي ياإلنتاج عن طر

 .ال وجود ألي تأثير مباشر على النسق اليومي إلنتاج السكر األبيض فإنه

 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه وقع تالفي هذه النقائص بمراجعة كراسات الشروط 

 .المتعلقة بنقل مادة السكر األبيض

 

وفيما يتعلق بالنقطة الخاصة بتراجع مخزون الصودا نشير إلى أن ذلك يعود إلى 

وإلى الضبابية التي اتسم بها برنامج تزود  2010إلنتاج خالل سنة عدم تسلسل دورة ا
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الشركة بمادة السكر الخام من طرف الديوان التونسي للتجارة مما نتج عنه اضطراب في 

 .برنامج الشراءات والتزود بكافة المواد االستهالكية

 

مليون كيس نشير  2,5المتعلق باقتناء  3/2011وأما بالنسبة لطلب العروض عدد 

في هذا الصدد إلى أن ذلك يرجع أساسا إلى االضطراب الحاصل في برنامج تكرير السكر 

مما أدى إلى استعمال كمية منخفضة من الكمية الجملية المتعاقد في  2010الخام خالل سنة 

الذي امتنع عن توفير الكميات المتبقية والتي كانت موضوع  COFISACشأنها مع شركة 

 .ضائي ضدهنزاع ق

 

المبلغ اإلضافي المشار إليه وقع المطالبة به في إطار النزاع  مع العلم وأنّ 

ه خاصة وأنّ  COFISACالقضائي المقام من طرف الشركة التونسية للسكر ضد المزود 

د إضافة إلى صرف الضمان المالي .أ 35بحوزتنا فواتير لم يقع خالصها بمبلغ قدره 

 .بالفارق في األسعار وغرامات التأخير مع مطالبتنا د 13.391,940النهائي المقدر بـ 

 

وجوابا على النقطة المتعلقة بإعادة التحاليل الخاصة باقتناء الحجر الكلسي 

فقد تم ذلك بناءا على طلب لجنة الصفقات  12/2011موضوع طلب العروض الوطني عدد 

وذلك لمزيد التأكد من العيينات  2011جويلية  28             خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ

ه العارض الوحيد إلى جانب عدم تواجد المقدمة من طرف صاحب العرض باعتبار أنّ 

مقاطع للحجارة من شأنها توفير الحجر الكلسي بالمواصفات الفنية المطلوبة من طرف 

 .الشركة

 

 تنفيذ الصفقات وختمها  -

 

طن نفيدكم علما أنه  175في إطار الصفقة بالتفاوض المباشر المتعلقة باقتناء 

ولئن تم إجراء التحاليل المخبرية بالمخبر التابع للشركة التونسية للسكر وتم موافاة المزود 
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بهذه النتائج ومطالبته بالفوارق فإن هذا المزود امتنع عن االستجابة لطلب الشركة بناءا 

 .(accrédité)خبر بالشركة مؤشر عليه على عدم توفر م

 

كما التجأت . هذه الفوارق ما تزال محل مطالبة من طرف الشركة ومع ذلك فإنّ 

وتم االتفاق على االعتماد على التحاليل  2015الشركة إلى التعاقد مع مزود أخر في سنة 

لراجعة له المخبرية بالشركة التونسية للسكر واقتطاع الفوارق إن وجدت من الفواتير ا

 .بالنظر

 

وأما بخصوص تراجع نسق التزود بمادة الحجر الكلسي موضوع طلب العروض 

ذلك يعود باألساس إلى االضطرابات المسجلة في برنامج تكرير  فإنّ   12/2011عدد 

كما أن الشركة لم تسجل أي انقطاع في مخزون الحجر . السكر الخام خالل تلك الفترة

الكلسي الذي قد يتسبب في التأخر في أيام تكرير السكر الخام، كما لم تسجل أي نفقات 

 تلجأفي توفير الحجر الكلسي من المزود  كل تأخير ه عندإضافية في كلفة اإلنتاج حيث أنّ 

الشركة إلى اقتناء هذه المادة من مزود آلخر وتوظيف الفوارق في األسعار على كاهل 

 .  المزود المتعاقد معه

 

المتعلقة بنقل السكر الخام حيث أشار  3/2012ا بخصوص الصفقة عدد وأمّ 

آجال الصفقة الزيادة في األثناء  الفريق الرقابي إلى أن الشركة تولت بمناسبة التمديد في

وذلك خالفا لمقتضيات العقد األصلي للصفقة  2بمقتضى الملحق عدد  % 65بنسبة ناهزت 

الذي نص على أن األثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة وأدى ذلك إلى تحميل الديوان ألعباء 

قة والثمن ألف دينارا بعنوان الفـارق بين الثمـن األصلي للصف 79إضافية ناهزت 

للصفقة نعلمكم أنه نظرا لضرورة نقل ورفع السكر الخام  2المنصوص عليه بالملحق عدد 

من بنزرت إلى مصنع الشركة بباجة حيث تزامن ذلك مع فترة اإلنتاج األولى ونظرا لعدم 

توفر مخازن يمكن أن نؤمن التكرير فانه من الضروري مواصلة التعاقد مع الناقل 

فتم االتصال به وذلك نظرا للحاجة المتأكدة لضرورة توفير ناقل  2012صاحب الصفقة 

حيث اجتمع فريق من الشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة  بصفة استعجالية
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الشروط  والناقل لمواصلة هذا األخير نقل السكر الخام إلى مصنع الشركة بباجــة بنفس

ه في مرحلة أولى وذلك إلى حدود أواخر شهر فيفري التعاقدية أولى وقد أبدى الناقل موافقت

تلقت الشركة التونسية للسكر تذكير بنهاية الملحق  2013فيفري  26ه بتاريخ أنّ  إالّ  2013

ه ال يمكنه مواصلة الصفقة بنفس السعر مبررا ذلك األول للصفقة معبرا فيه الناقل بأنّ 

واألجور فكان من الضروري القيام بالخسائر التي تكبدها نتيجة الغالء في المحروقات 

استشارة الناقل الذي هو بصدد تنفيذ عملية النقل تفاديا للخسائر  وتّمتباستشارة مستعجلة 

 .2013فيفري  27والتوقف عن النشاط وذلك بالتنسيق مع الديوان حسب محضر جلسة 

 

هذه الصفقة كانت مربحة للديوان التونسي للتجارة حيث وقع نقل  أنّ وعلما 

بسعر صفقة  قورنوإذا ما  1دينار حسب الملحق عدد  6,950          طن بسعر 31500

 .د 36.000ه وقع التخفيض في كلفة النقل بـ نّ إف 19/2013عدد 
 

الصفقة ترتب عنها التخفيض في الكلفة الجملية لنقل  كما تجدر اإلشارة إلى أنّ 

 .19/2013د مقارنة بالسعر المقترح في الصفقة عدد  80.000السكر الخام بما قيمته 

 

 2010جويلية  15ا بخصوص الصفقة بالتفاوض المباشر المبرمة بتاريخ وأمّ 

لترفيع في اطن من مادة الصودا السائلة وقبول الشركة لطلب المزود  175والمتعلقة باقتناء 

 نعلمكم أنّ  2011جانفي  1            ملحق بداية من ىبمقتض % 42ثمن الصفقة بحوالي 

ذلك حصل بسبب االرتفاع المشط في أسعار هذه المادة في السوق العالمية وقد ابرز 

 2011فيفري  28المزود ذلك من خالل التفاوض معه وذلك حسب المراسلة المؤرخة في 

خاصة وأن الشركة في حاجة متأكدة إلى هذه المادة ذات االختصاص الحصري الراجع 

مادة الصودا السائلة تعتبر مادة  علما وأنّ . المزود الوحيد بالسوق التونسية SCPCIلشركة 

 .ذات أثمان متغيرة ومرتبطة بأسعار المحروقات

 

عدم تولي الشركة التونسية للسكر القيام إلى إشارة الفريق الرقابي ب وفي ما يتعلّق

بالختم النهائي للصفقتين المتعلقتين باقتناء مادة الصودا السائلة المبرمتين على التوالي 

 8/2012وفي إطار طلب العروض عدد  2010جويلية  15بالتفاوض المباشر بتاريخ 
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األبيض  عالوة على الصفقات المتعلقة بخدمات نقل السكر 2012مارس  15بتاريخ 

موضوع طلبات العروض عدد  2012–2010والسكر الخام والمواد المختلفة خالل الفترة 

القيام  بصددهي ر كالشركة التونسية للس ، نعلمكم أنّ 3/2012و 2/2012و 4/2011و 6/2010

بكل اإلجراءات قصد إتمام عملية الختم النهائي للصفقات المذكورة وذلك بالتنسيق مع 

للتجارة فيما يخص صفقات نقل السكر األبيض والسكر الخام نظرا إلى  الديوان التونسي

أن الديوان هو الذي يتولى عملية خالص هؤالء المزودين مما يجعل عملية الختم النهائي 

 .تقام بالتنسيق بين المؤسستين

 

 الشراءات خارج إطار الصفقات  -

 

تفعيل مجال  2012-2009ه لم يتم خالل الفترة أنّ بإشارة الفريق الرقابي  بخصوص

المنافسة عند تفعيل العديد من النفقات حيث تمت استشارة مزود وحيد بمناسبة تنفيذ النفقات 

 :نفيدكم بما يلي 

 

بعد  (BMW+AUDI)باستشارة الشركة عند قيامها باقتناء سيارة وظيفية قامت  -

على ملف االستشارة   ه لم يتسنى لها العثورموافقة مجلس اإلدارة وسلطة اإلشراف غير أنّ 

 .وما تزال عملية البحث جارية في أرشيف الشركة

 

وعند قيامها بصيانة المولد الكهربائي تولى المدير الفني للشركة التونسية للسكر  -

 القيام بعرض طبيعة العطب عبر الفاكس والهاتف مع بعض الهياكل ذات االختصاص

(STEG INTERNATIONAL-FC-HADDAR) وجود متسع من الوقت في ظل عدم و

وذلك نظرا للقيمة الفنية للمولد  2010جويلية  05النطالق عملية التكرير بداية من 

ارتأت  ،الكهربائي بالشركة التونسية للسكر على مستوى تأمين النسق العادي لدورة اإلنتاج

 STEG)التفاوض المباشر مع المزود القيام بالشركة التونسية للسكر 

INTERNATIONAL)  وذلك لألسباب التالية: 
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ألف دينارا دون اعتبار األداء على القيمة المضافة  11 البالغ عرضها المالي -

ألف دينارا  13,200 أي ما يعادل EURO 6.000,00المقدر بـ  FC الذي يقل عن عرض

اإلقامة ومصاريف النقل بما في ذلك اقتناء تذكرة الطائرة  تونسي دون اعتبار مصاريف

 .أالف دينارا 5 تقدر بـوالتي 

 

 (STEG INTERNATIONAL)وجود خبرات وكفاءات عالية لدى شركة  -

باعتبار إشرافها على صيانة المولدات الكهربائية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ولكونها 

 . مؤسسة عمومية

منذ بعثها الشركة التونسية للسكر  تقومغاز األكسجين ب بالتزودوعند قيامها  -

وهي الشركة الوحيدة الممثلة بباجة مع العلم  STAOشركة  لدىقوارير األكسجين  بتعبئة

 .وأن القوارير الفارغة تعود ملكيتها للشركة المذكورة

 

التجاء الشركة إلى  اقتناء قطع الغيار والمواد االستهالكية فإنّ  وبخصوص -

الشركة لقطع  تقتني مزود وحيد يعود إلى االختصاص الحصري في بعض المجاالت فمثال

الممثل الوحيد والحصري  هاباعتبار EMA KAMOUN شركة  لدى ROLAIRغيار 

شركة التي تقتنيها الشركة لدى  ISORIAقطع غيار  وينسحب ذلك على ROLAIRلشركة 

OTC. 

 SNDPشركة  لدىقتناء الزيوت والمحروقات هو الشأن بالنسبة الوكذلك 

 وبالنسبةمن ناحية أخرى  (OTE 32)لزيوت  ومنتجةباعتبارها شركة وطنية من ناحية 

بتونس  CASE لماركةباعتبارها الممثل الوحيد   CASEلدى شركة قتناء قطع غيارال

 .عند اإلصالح واالقتناء االشركة مضطرة للتعامل معه وبالتالي فإنّ 

 

 التصرف في المخزون  -
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بالنسبة لعمليات الجرد نعلمكم أن الشركة التونسية للسكر تداركت كل النقائص 

في آجالها ولجميع  2014واإلخالالت وعملت على القيام بعملية الجرد خالل سنة 

 .األصناف رغم النقص في األعوان المختصين للقيام بأعمال الجرد

 

لتي تم استالمها ا بخصوص وجود فوارق سلبية بين كميات السكر الخام اوأمّ 

 2013و 2012و 2011بمصنع باجة وتلك التي تم تفريغها بميناء بنرزت بالنسبة لسنوات 

ذلك يرجع أساسا إلى انعدام إمكانية إجراء أية مقاربة مع جسر قبان شركة الشحن  فإنّ 

والترصيف وذلك لتسلسل قدوم بواخر السكر الخام وانعدام وجود جسر قبان للمراقبة 

بنزرت وبالتالي ال يمكن إجراء أية مقاربة إال في أواخر كل مرحلة تكرير أو الحينية ب

 .آخر سنة تكرير وذلك عبر جسر قبان مصنع باجة

 

تفريغ السكر الخام بالميناء وفي ظل الطريقة المعتمدة يتسبب في ضياع  ثم إنّ 

ة إلى ذلك كميات من السكر الخام بمفعول العوامل الطبيعية كالرياح والرطوبة باإلضاف

فإنه وبتداخل كل المراحل التي تتعلق بالشحن وتفريغ السكر الخام انطالقا من الميناء 

إلى مصنع باجة من ناحية  وصوالمرورا بمخازن الشركة التونسية للسكر ببنزرت 

بين جسر قبان شركة الشحن والترصيف ببنزرت وجسر  (Les incertitudes)والتضارب 

من شأنها أن تؤدي إلى تسجيل  ،لسكر بباجة من ناحية أخرىقبان الشركة التونسية ل

وهي نسب معمول بها  ‰ 6إلى  ‰ 4فوارق في كميات السكر تقدر بنسب تتراوح بين 

حتى على مستوى تعليب السكر األبيض حيث أن كراس الشروط التي اعتمدها الديوان 

نسبة  نّص علىالتونسي للتجارة في اإلعالن عن طلب العروض لتكييس السكر األبيض 

تفريغ وخزن ونقل  وهي تعتبر منخفضة مقارنة بنسبة الضياع الناتجة عن ‰ 5ضياع بـ 

 .كلم 110 على مسافةمن بنزرت إلى باجة ونقلها ة السكر الخام شحن 5000حوالي 

ه وفي ظل غياب إجراءات فعالة قامت الشركة التونسية للسكر بالتعاقد علم أنّ مع ال

ر لديها معدات حديثة وذات مواصفات توفّ يالتي  STUMARمع شركة ترصيف جديدة 

نسية للسكر بميناء ببنزرت وذلك فنية مقبولة إلى جانب تركيز جسر قبان تابع للشركة التو

وهو ما أدى إلى عملية مراقبة الوزن بكل الشاحنات التي تنقل السكر من  2014خالل سنة 
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الميناء إلى مخازن الشركة ببنزرت وباجة وأثبتت نجاعتها حيث تقلصت هذه الفوارق ولم 

 .‰ 5تتجاوز نسب الضياع المسوح بها وهي 

 

فوارق السكر الخام بين ما هو مصرح به لدى مصالح الديوانة  مع المالحظ أنّ 

ال  STUMARالتونسية وما تم تفريغه فعليا في بنزرت وحسب ميزان جسر قبان شركة 

خالل الفترة األولى من  التي تّم إنزالهماتم إثباته من خالل الشحنتين  إذيمكن تجاهله مطلقا 

 .‰ 8,3أقرت وجود فوارق نسبية تعادل التي  2015تكرير السكر الخام بعنوان سنة 

 

 حماية الممتلكات والسالمة المهنية  -

 

نشير في هذا الصدد إلى أن كل الرصيد العقاري للشركة التونسية للسكر ال 

يعتريه أي إشكال وهو ثابت بشهائد ملكية ويحتوي على المساحات الجملية الراجعة 

باجة في طور  13278اإلشكال ال يتعلق إال برسم عقاري وحيد وهو  أنّ  للشركة إالّ 

العون  معالتسوية خاصة وأن المسكن الوظيفي المشار إليه بالتقرير هو محل نزاع قضائي 

حيث تم إحالته على الدائرة الجنائية  2005–2003المتقاعد الذي تم إسناده إليه خالل الفترة 

أجل التدليس والمشاركة واستعمال مدلّس وهي محل رفقة الخبير المعين من طرفه من 

متابعة السترجاع هذا المسكن الوظيفي وبالتالي الحفاظ على حقوق الشركة مع العلم أنه تم 

الشروع في تسجيل هذا الرسم بدفاتر الملكية العقارية وذلك بتكليف أحد المحامين للقيام 

 . بكل اإلجراءات التي تقتضيها عملية التسجيل

 

باجة المعروف بالبنقلو والراجع  15872ا بخصوص الرسم العقاري عدد مّ وأ

وستتولى المطالبة  1962بالملكية للدولة فإن الشركة التونسية للسكر تتصرف فيه منذ سنة 

 .به في إطار معاوضة عقارية

 

تسويغهما  اللذان تمّ شارع الحرية بتونس المتواجدين بوبالنسبة لوضعية الطابقين 

معاليم الكراء واستهالك الماء والكهرباء  لصناعة إليواء األرشيف الخاص بها فإنّ لوزارة ا
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 .والحراسة محل مطالبة مستمرة من قبل الشركة للحصول على حقوقها من عملية التسويغ

سيقع فض إشكال تولي وسيقع إفراد هاذين الطابقين بعدادات للماء والكهرباء وأّنه علما 

 .خالص هذه االستهالكات لفائدة المتسوغالشركة التونسية للسكر 

 

 14ا بخصوص إشكال التأمين المشار إليه بخصوص الحادثة المؤرخة في أمّ 

عدم حصول  التي تهم المولد البخاري والتي أشار الفريق الرقابي إلى أنّ  2008جوان 

برمج الشركة على مستحقاتها يرجع إلى عدم إعالم ممثل شركة التأمين بعملية الصيانة الم

األمر ال يفضي إلى تفصي شركة التأمين من  فإنّ  2010–2008إنجازها خالل الفترة 

التعويض الذي هو محل مطالبة من طرف الشركة التونسية للسكر لدى الدور االستئنافي 

خاصة وأن شركة التأمين المعنية لم تقدم ما يفيد بأن حضورها كان من شأنه أن يؤدي إلى 

يمكن تفاديه ثم إن مكتب المراقبة الذي يتولى عمليات المراقبة  التفطن إلى وجود خلل

 .الدورية لم يشر إلى أي خلل من شأنه أن ينتج عنه حادث

 

إشارة الفريق الرقابي إلى عدم تولي الشركة اقتناء جملة من معدات  وحول

 نلفت نظركم إلى أنه وقع برمجة تحيين دراسة األخطار وذلك باقتناء معدات ،السالمة

وستعمل  .2015سنة في ألف دينارا  100وإجراء تكوين في ميدان السالمة بما قيمته 

الشركة إذا ما توفرت لديها اإلمكانيات المادية على تحقيق مراجعة حسب المالحظات 

 .المذكورة

 

تكرير السكر الخام واالقتصاد في الطاقة والمحافظة على  -
 البيئة 

 

 نشاط التكرير  -

 

دورة تكرير السكر الخام حيث  ةالرقابي إلى النقص في نجاعلقد أشار الفريق 

طن  646إلى  2010طن سنة  703لوحظ تراجع المعدل اليومي إلنتاج السكر األبيض من 
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تطلب إنجاز يوهو ما  2013-2012-2011خالل سنوات على التوالي طن  689طن و 683و

أيام مقارنة بعدد أيام  4و           أيام  5يوما و 17أيام عمل إضافية ناهزت على التوالي 

 . طن 700على نسق إنتاج يومي عادي بحوالي  االعمل المستوجب اعتماد

 

إنتاج تراجع معدل  عند تقييمالفريق الرقابي اعتمد  نشير في هذا الصدد إلى أنّ 

بالمقارنة مع المعدل اليومي إلنتاج  2013-2012-2011السكر األبيض خالل السنوات 

كسنة  هذه السنة كسنة مرجعية والحال أنه ال يمكن اعتماد  2010السكر األبيض بسنة 

ثالث مرات خالل هذه السنة وذلك للنقص لتوقفت قد دورة اإلنتاج  مرجعية طالما أنّ 

رير مكتب الحاصل على مستوى التزود بمادة السكر الخام وعليه يمكن االعتماد على تق

الطاقة الدنيا لتكرير  أنّ  المكلف بتحديد منحة التكرير حيث أشار إلى AMEXالخبرة 

طن بحيث تكون الطاقة  700تبلغ الطاقة القصوى أّن طن و 650السكر الخام تقدر بـ 

طن والتي بمقتضاها يمكن  675االسمية للتكرير اليومي حسب المكتب المذكور في حدود 

 .% 95طن من السكر األبيض باعتماد نسبة استخراج تقدر بـ  642استخراج 

 

 مطابقة السكر الخام واألبيض للمعايير المعتمدة  -

 

التقرير والداعية إلى ضرورة حصول الشركة على نتائج ب الواردةالمالحظة  إنّ 

التحاليل المتعلقة بالسكر الخام سيتم أخذها بعين االعتبار مستقبال وستتمكن الشركة 

التونسية للسكر من الحصول على هذه التحاليل لكل شحنة من السكر الخام خاصة وأنه تم 

ة التونسية للسكر والديوان التونسي تسجيل هذا اإلجراء صلب االتفاقية المبرمة بين الشرك

وأما بخصوص إجراء التحاليل الخاصة بالسكر  .2013ديسمبر  25للتجارة المؤرخة في 

إلجراء تحاليل السكر األبيض  ار لديها مخبرالشركة التونسية للسكر يتوفّ  األبيض فإنّ 

أي إشكال للشركة والسكر الخام ثم إن الكميات التي تم تسويقها من السكر األبيض ال تمثل 

خاصة أنه يتم االعتماد على نتائج التحاليل المجراة بالمؤسسة إلى جانب قيام بعض 

 .الصناعيين بالتحاليل المخبرية الالزمة
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ه تم اتخاذ اإلجراءات الضرورية وذلك بتحليل السكر األبيض والسكر مع العلم أنّ 

  .2014بفرنسا وذلك بداية من الفترة الثانية لعملية التكرير لسنة  SGSالخام بمخابر 

 

إشارتكم إلى تحمل كلفة إضافية جملية بعنوان استهالك المواد  وبخصوص

جراء  2011الخصوصية من الحجر الكلسي والفحم الحجري والفيول الثقيل خالل سنة 

ذلك  شاء ونسبة اللون فإنّ عدم حصول الشركة على النتائج التحاليل المتعلقة بنسبة الن

يرجع إلى الديوان التونسي للتجارة الذي لم يتقيد بالمواصفات الفنية للسكر الخام التي 

 .طلبتها الشركة التونسية للسكر

 

الشركة التونسية للسكر تتولى مّد الديوان التونسي للتجارة بعيينات  أنّ  مع العلم

ليل المخبرية الالزمة وذلك على كاهلها من السكر األبيض المنتجة قصد القيام بالتحا

 .الخاص

 مستوى بعض التجهيزات الحيوية بالمصنع  علىاألعطاب  -

 

لمدة  2012إشارة الفريق الرقابي إلى توقف دورة اإلنتاج خالل سنة  ما يخصّ  في

ساعة بسبب امتالء جميع مخازن السكر األبيض نتيجة األعطاب التي  12جملية في حدود 

شملت بعض التجهيزات المستغلة خالل مرحلة تكييس السكر األبيض، نشير في هذا 

 Bande vers bascule – couseuseالصدد إلى أن األعطاب المشار إليها شملت آلة الوزن 

à sacs  وهي أعطاب عادية وذات نسب مقبولة جدا في مؤسسة إنتاجية في حجم الشركة

، ثم إن نسب الجاهزية لهذه 2003التونسية للسكر وفي غياب انجاز استثمارات منذ سنة 

 :المعدات المذكورة لمسلك تكييس السكر األبيض تعتبر عالية وهي كالتالي 

 

- 2011 :  99,52 % 

- 2012 :  98,56 % 

- 2013 :   99,03 % 
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تمت  2011ا بالنسبة لمحطة الوزن المشار إليها فإن عملية الوزن خالل سنة وأمّ 

في انتظار توفر قطع غيار مستوردة وقد  2بحكم عدم جاهزية اآللة رقم  1باآللة رقم 

دقيقة للعطب  50ساعة وبمعدل ساعة و 43بما يعادل  2آلة الوزن رقم بعطب  29حصل 

 . من مدة العمل الجملية % 0,88وهو ما يمثل 

 

عدم وظيفية المولدات االحتياطية إلى وفي خصوص إشارة الفريق الرقابي 

وتعطب جهاز المقتصد في الطاقة الخاص بالمولد البخاري نعلمكم  2003للطاقة منذ سنة 

 : أنه تم تالفي هذه النقائص وذلك بـ

 

تجديد مكونات المقتصد في الطاقة الخاص بالمولد البخاري حيث تم اقتناء  -

 .جزء المتبقية  للمقتصد المذكور 70وتركيب 

برمجة تأهيل المولدين الكهربائيين المشار إليهما وهي في طور طلب  -

 . العروض

 

وجوابا على إشارة الفريق الرقابي إلى سوء برمجة أعمال الصيانة الدورية 

عالجي الدوري وال بصنفيهاالبرمجة ألعمال الصيانة  نحيطكم علما بأنّ يانة العالجية والص

ها تشوبها بعض النقائص وقد تم تالفيها تدريجيا أخذا بعين االعتبار موجودة غير أنّ 

بصدد دراسة مشروع إدخال منظومة هي اآلن الشركة  علما وأنّ . للمالحظات المذكورة

 .وهو ما من شأنه أن يحسن مردودية إعداد أعمال الصيانة إعالمية على أعمال البرمجة

 

 االقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئة  -

 

 االقتصاد في الطاقة  -

 

بخصوص بيع فائض الطاقة الحرارية المنتجة بالشركة التونسية للسكر بواسطة 

للتوليد المؤتلف للطاقة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، نشير في هذا الصدد  جهازها
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من طرف الشركة العالمية للخدمات الكهربائية التي  هذا الشأنه وقعت دراسات في إلى أنّ 

 ذات كلفة عاليةتجسيد الصفقة يتطلب اقتناء معدات  قدمت تقريرها في الغرض غير أنّ 

الوضعية المالية للشركة التونسية للسكر ال تسمح بذلك فقد وقع تأجيل انجاز  أنّ إلى ونظرا 

 .هذا المشروع

 

ا في خصوص انجاز المشاريع في إطار عقد برامج مع الوكالة الوطنية وأمّ 

للتحكم في الطاقة فقد وقع انجاز البعض منها كالعزل الحراري واقتناء وإصالح 

م في عامل القدرة ت معدات التحكّ يخاري واقتناء وتثبمستلزمات مقتصد الطاقة للمولد الب

لحصول لهذه المشاريع إلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في انتظار  تمت إحالة فواتير

 .على االمتيازات التي يخولها القانون للشركة

 

 المحافظة على البيئة  -

 

تونسية للسكر جوابا على المالحظات المتعلقة بالتلوث المائي فإن الشركة ال

مع و) مصانع مجاورة وأحياء سكنية(ساعية في هذا المجال مع كل األطراف المتداخلة 

 .سلط اإلشراف إليجاد حلول جذرية ونهائية للقضاء على التلوث

 

ه تم إمضاء ميثاق لحماية البيئة والتنمية المستدامة من قبل جميع علما وأنّ 

من شأنه أن ما ساكب لوادي البسيم بباجة وهو األطراف المتداخلة وذلك بمنطقة الحوض ال

 .يساهم على القضاء على التلوث الهوائي والمائي للمنطقة المذكورة
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 �شاط دائـرة املحاسبـات ـلسنة اـقضائية

  2013- 2014  

  

��  2014 -2013 ـسنة اـقضائيةا  خالل املحاسبات دائرة�شاط  تواصل
ا�حوكمة اـرشيدة �عز�ز إطار تدعيم م�ان��ا ومز�د تفعيل دورها �� مجال 

ة   . وا�حفا  ع�� املال اـعام باعتبارها تمّثل ا�جهاز اع�� ـلرقابة �� اـدـو

 

اـقضاء �� حسابات املحاسب�ن قد شمل  اعمال اـرقابية ـلدائرة و 
كما خّص   .�عدد من مجاالت اـتدّخل اـعمومي اـعمومي�ن وتقييم طرق اـتصرف

ة ـسنة   2013هذ  اعمال إعداد اـتقر�ر عن مشروع قانون غلق م��انية اـّدـو
  .2014اـذي واف  به وزارة املاـية اـدائرة �� سنة 

 

ستكمال بني��ا اـتنظيمية بما �ساهم �� تطو�ر وقد سع  اـدائرة إ�� ا 
تجسيما ـرقابية ارتقاء بجودة أعماـها ا مز�د آـيات عملها وأساـيبه وكذـك إ��

 . ههداف املرسومة ضمن مخّططها اس��اتي��ـ

 

تدعيم إشعاعها داخليا وخارجيا  كذـك إ�� مواصلةاـدائرة  واتجه اهتمام
أو تنظيم عدد ا�شطة اـعلمية واملهنية أو املساهمة ف��ا  نجاز إخاّصة من خالل 

وخلق أك�� ما يمكن من اـفرص ـتبادل ا�خ��ات  من اـدورات اـتكو�نّية اـداخلّية
 . واملعارف

 

إعداد مشروع اـقانون اسا��ي املتعّلق باختصاصات محكمة  - 1
 املحاسبات وتنظيمها واجراءات املتبعة ـد��ا

 

من اـدستور ا�جديد ـ�جمهور�ة اـتو�سية  117تجسيما ملا جاء باـفصل 
عداد مشروع اـقانون اسا��ي املتعّلق إ��   2014دائرة املحاسبات �� سنة  شرع 
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وسـتضمن  .ـد��ا باختصاصات محكمة املحاسبات وتنظيمها واجراءات املتبعة
من اح�ام ا�جديدة املتعلقة خاّصة بتجسيم مبدأ املحاكمة  جملةهذا املشروع 

ق بزجر اـعادـة عن طر�ق �عميم اـقضاء ع�� درجت�ن إضافة إ�� أح�ام أخرى تتعلّ 
ع�� رقابة  اـتنفيذيةاـسلطة  أخطاء اـتصّرف ومساعدة اـسلطة اـتشريعية و 

 .تنفيذ قوان�ن املاـية وغلق امل��انية

 

استكمال إعداد هذا  2015توـّ  خالل سنة  اـدائرة أّن  تجدر اشارة إ��و 
موسعة ـدى �افة �شكيال��ا وأعضا��ا مّما مّكن من  باستشارةاملشروع باـقيام 

 .�� ضوء رراء وانتظارات املعّ�� ع��ا املشروعإثراء 

 

 ـلدائرةتطو�ر ام�انات املادية  -2

 

رغم اـتحديات ا�جديدة اـ�ي تجا��ها اـدائرة ـالضطالع بدورها ع�� اـنحو 
ة عل��ااملطلوب وتنفيذ  وما يتطلبه ذـك من توف�� اـوسائل  اـ��امات املحمـو

�� هذا  من ام�انات اـ�ا�� باـقدر  2014سنة �� فإ��ا ـم تحظ  ،اـالزمةواملوارد 
كما أّنه ـم يتّم إفرادها بمقّر  .املاّديةاملوارد املاـية و  اـشأن خاّصة من حيث

 .�ستجيب �حاجيا��ا

 

 �شاط اـتكو�ن وتطو�ر اـكفاءات -3

 

           نظم  دائرة املحاسبات �� إطار تنفيذ مخططها ـلتكو�ن �عنوان 

دورة  19خّصص  م��ا دورة  36عددا من اـدورات اـتدر�بية بلغ   2014سنة 
دورة ـفائدة اـكتبة وأخصائي اعالمية واملكتبية واـتوثيق  15ـفائدة اـقضاة و

 .وارشيف كما تّم تنظيم دورت�ن مش��كت�ن  ب�ن اـسلك�ن املذكور�ن
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واستفاد من ا�شطة اـتكو�نية . يوما 72و�لغ اـعدد ا�جم�� أليام اـتكو�ن 
توثيق �اتبا وأخصائيا �� اعالمية واملكتبة واـ 97قاضيا و 117(فردا  214

تطور عدد املستفيدين من اـتكو�ن بصفة م�حوظة مقارنة باـسنة و ). وارشيف
اـدورات استثنائية اـ�ى نّظم��ا اـدائرة �� مجال  إ��، ويعود ذـك أساسا اـسابقة

 . كو�ن ع�� مراقبة ا�حمالت انتخابية واـ�ي استفاد م��ا معظم اـقضاة واـكتبةاـت

 

إ�� إكساب أعضا��ا  2014سنة اـنشاط اـتدر��ي ـلدائرة خالل وقد هدف 
ـة إـ��م حيث ُخصص  و املهارات اـضرور�ة ـلقيام باألعمال اـرقابية املوك
أصناف اـرقابة اـ�ي تجر��ا ـفائد��م عديد اـدورات اـتدر�بية �عّلق  بمختلف 

دائرة اـزجر املا�� وأخطاء اـتصرف باإلضافة شمل اـ��نامج �عر�فا بكما . اـدائرة
اـصفقات و إ�� تكو�ن حول املحاسبة اـتجار�ة واـرقابة ع�� اـقوائم املاـية 

عاي�� كذـك امل و  ACLاـعمومية واـتصرف �� امل��انية حسب اهداف وتطبيقة 
 .)IPSAS(ية �� اـقطاع اـعام املحاسبة اـدـو

 

ملراقبة تمو�ل ا�حمالت انتخابية، نّظم  اـدائرة باـتعاون مع  ااستعدادو 
ية ـلنظم انت كما تّم تنظيم  �� اـغرضدورات تدر�بية  ابية أر�عخاملؤسسة اـدـو

ثال  دورات تكو�نية ـفائدة اـقضاة تطبيقا ـبنود اتفاقية امل��مة ب�ن دائرة 
�عّلق  او�� باـن�اهة وأخالقيات املهنة ) IDI(انتوساي تنمية املحاسبات ومبادرة 

 اداء ع�� لرقابةـاـثاـثة اـدورة راجعة ضمان ا�جودة فيما خّصص  بمواـثانية 
 .�� مختلف مراحل اـ��مجة واـتنفيذ وتحديد اـّنتائج

 

و�� إطار مشروع اـشراكة ب�ن دائرة املحاسبات اـتو�سية ودائرة 
 وكتب��ا اـدائرة قضاة عدد مناملحاسبات اـفر�سية، انتظم  دورة تكو�نية ـفائدة 
 مختّص  فر�قتكو�ن  كما تّم  .�عّلق  باملنظومة اعالمية ملتا�عة اـرقابة اـقضائية

ندية إ�� �� مجال اتصال  دائرة و طار اـتعاون مع محكمة املحاسبات اـهـو
 . املحاسبات اـفر�سية
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أّما فيما يتعّلق بتأهيل املوارد اـبشر�ة من أعوان اـتنفيذ واملساندة 
واـرقابية فقد تم تنظيم دورات تدر�بية ـفائدة اـكتبة  ادار�ةوارتقاء بمؤهال��م 

بية واـتوثيق وارشيف واعالمية و�لغ عدد اـدورات املنجزة ��ذا وأخصائي املكت
  .دورة 15اـعنوان ما جملته 

 

 تدعيم نظام املعلومات باـدائرة -4

 

تطو�ر نظامها  اـهادفة إ��مجهودا��ا  2014خالل سنة واصل  اـدائرة 
املعلوما�ي استجابة ملبدأ اـنجاعة �� اـتصرف وتأسـ  ا�حوكمة اـرشيدة ملجا��ة 
و��  اـتحديات ا�جديدة ذات اـصلة بمهم��ا اـدستور�ة ومواكبة ـلتطور اـتكنـو

باألساس ع�� اتفاقيات  ذـكوقد اعتمدت اـدائرة �� . املطرد �� هذا املجال
 .املماثلة�ع  اـهيا�ل اجنبّية اـشراكة امل��مة مع 

  

ة يهيا�ل رقاب قام  اـدائرة �� إطار  مشروع اـتوأمة مع و�� هذا اـسياق
. ��خيص نظام املعلومات ��ا ��دف إ��دراسة بإنجاز اإلتحاد اورو�ي ب من دول 

اقتناء  ��دف إ��صفقة  املفّوضية اورو�ية إبراموقد تـو  �� هذا اـسياق 
تم تمو�لها من قبل برنامج أخرى دراسة إنجاز  تّم كما . إعالمية معدات وأجهزة

وقد مكن  هذ  املبادرة من . امم املتحدة انمائي ـتحس�ن اـشبكة اعالمية
اـشبكة ا�حاـية ـ��اسل املعطيات اـ�ي تر�ط املقر اـرئـ��ى ية وضع��خيص 

استفادة من ـلدائرة بمختلف اـفروع املركز�ة واـغرف ا�جهو�ة وتطو�ر 
اس��اتيجية اـشبكة ا�حاـية وضبط املستلزمات اـفنية من برمجيات ومعدات 

 .اـالزمة ـتجاوز اـنقائص امل�جلة

  

من طرف برنامج امم املتحدة  �نممـو�ن إضافي�ن إنجاز مشروع كما تّم 
اقتناء منظومات واـثا�ي بتحس�ن موقع اـواب ـلدائرة يتعّلق اّول بانمائي 

 .إعالمية ومعدات سالمة معلوماتية
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ومن جهة أخرى، تم إنجاز اتفاق مع شركة اتصاالت تو�  من أجل �غي�� 
 شب�ات تراسل املعطيات ب�ل من اـفروع املركز�ة و اـغرف ا�جهو�ة من خطوط  

ADSL كما تم تطو�ر منظومة إعالمية ملراقبة تمو�ل . اـبصر�ة إ�� خطوط اـياف
ية وانتخابات اـرئاسية وإنجاز مشروع تحس�ن وصيانة انتخابات اـتشريع

 .املنظومة اعالمية ا�خاصة بمراقبة ا�جماعات املحلية

 

 واشعاع اـداخ�� اـتعاون اـدو�� -5

 

ع�� تنمية قدرا��ا اـذاتية �� مجال تطبيق دائرة املحاسبات  ا منحرص
ية وأفضل املمارسات �� مجال اـرقابة  واصل   فقد وتقييم اداءاملعاي�� اـدـو

يةو  اقليمية تكثيف �عاو��ا اـثنائي مع �ع  اـهيا�ل املماثلة واـهيئات   .اـدـو

 

هيا�ل رقابية عليا من  إختتام مشروع اـتوأمة مع 2014شهدت سنة و 
ة ـدائرة املحاسبات ي��دف إ�� دعم اـقدرات املؤسس اـذي االتحاد اورو�يب دول 

ونظرا إ�� اهمية اـ�ي يكتس��ا هذا اـتعاون، فقد عمل   .�� عدد من املجاالت
واملتعلقة  هذا املشروع اـدائرة ع�� تأم�ن مستلزمات تنفيذ مختلف محاور 

باـرقابة اـقضائية و�اـرقابة ع�� تقنيات املعلومات و�نظام املعلومات و�اـرقابة 
إعداد وتوزيع دـيل ��ذ  املناسبة  تّم و   .وتقييم اـسياسات اـعمومية ع�� اداء

 . �� هذا اطار إنجاز اـّرقابة ع�� اداء اـذي تّم  

  

اختتام برنامج اـتعاون مع محكمة اـتدقيق اـهوـندية بمناسبة كما تم 
استقالـّية اـهيئات اـعليا ـلّرقابة وانفتاحها ع�� "تح  عنوان   منتدى دو��تنظيم 

 ". محيطها

 

� غرار ديوان أجهزة عليا ـلّرقابة ع�وفودا من ائرة اـّد استضاف  و 
محكمة بوركينا فاسو وديوان اـرقابة املاـية �ساحل اـعاج و املحاسبة بجمهور�ة 

وذـك قصد  UEMOAاإلتحاد اقتصادي واـنقدي ـغرب إفر�قيا املحاسبات ب
ع�� تجر�ة دائرة املحاسبات �� مجال اـّرقابة ع�� اـتصّرف هذ  اـوفود اطالع 
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كما استضاف  اـدائرة وفدا من صندوق اـنقد  .وا�حوكمة اـرشيدةاـعمومي 
اـدو�� قصد اطالع ع�� برامج ومشاريع إصالح ادارة املاـية وإعداد امل��انية 

 .وكيفية إدارة املحاسبات املاـية

 

تواصل  فقد  ،شعاع اـدائرة ع�� املستوى اـوط�يا فيما يتعلق بإأّم 
من خالل عضو���م �� �ع  اـ�جان واـهيا�ل املختصة يذكر م��ا  ��امساهمة قضا

�جنة املصادرة واـهيئة اـوطنية مل�افحة اـفساد وهيئة اـسوق املاـية واـهيئة 
 . اـعامة ـلتأم�ن و�جنة اـن�اعات �� مجال ا�جباية

  

 ع�� غرار كما ساهم عدد من قضاة اـدائرة �� أعمال �ع  اـ�جان اـفنية 
�جنة اـعمل امل�ّلفة بتطو�ر اـرقابة املحدثة �� إطار منظومة اـتصرف �� امل��انية 

�� تكو�ن دراسة تتعلق باملحاسبة اـعمومية وحسب اهداف وفر�ق اـعمل إلنجاز 
عديد اطارات باإلدارات اـعمومية �� ميدان حسن اـتصرف وا�حوكمة اـرشيدة 

 . تدر�بية محاضرات أو بتنظيم دورات وذـك بإـقاء

 

�� عدد من اـتظاهرات بخصوص اـقانون أيضا وساهم  اـدائرة 
انتخا�ي ا�جديد وذـك بتشر�ك �ل من املجل  اـوط�ي اـتأسـ��ي واـهيئة اـعليا 
املستقلة ـالنتخابات واـوزارة امل�ّلفة باملاـية واـبنك املركزي اـتو���ي واملحكمة 

 .ادار�ة ومكّونات من املجتمع املد�ي

 

وفضال عن ذـك توـّ  اـدائرة تحي�ن ميثاق أخالقيات املهنة ـقضاة 
ية �� هذا  لمعاي�� اـدـو اـدائرة وأعوا��ا مواكبة ـهح�ام اـدستور�ة ا�جديدة ـو

 .ا�خصوص

 

* 

*         * 

 

وإذ تثّمن اـدائرة املكتسبات ا�حاصلة فإ��ا �ش�� إ�� تأّكد ا�حاجة إ�� 
مواصلة تدعيم املوارد اـبشر�ة واـوسائل املاّدية ـد��ا وخاّصة م��ا وسائل اـنقل 
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واـتجه��ات واـتطبيقات املعلوماتية اـ�ي تمّكن من اـنفاذ إ�� مختلف املنظومات 
��ا قصد اـقيام باـفحوصات واـتحّر�ات �� اـوطنية واستغالل اـبيانات املتوّفرة 

 مقّر  توف�� و�ظل . خصوص اـتصّرف �� اموال اـعمومية �� أسرع وق  و�أقّل �لفة
بوصفها تكّون بمختلف هيئا��ا اـقضاء املا�� من أهّم �ستجبب �حاجيات اـدائرة 
و�ات باـنسبة إ�� هذ   ـتشّت  بما يجّن��ا اـصعو�ات اـناجمة عن ا" املحكمة"اـو

وترّدي وضع اـبناءات اـ�ي تؤو��ا وذـك فضال  ا�حا�� ملختلف �شكيال��ا املركز�ة
 . ضيق اـفضاءات اـ�ي ـم �عد �ستوعب �افة قضا��ا وأعوا��ا عن



                          املنعقد �� هامن قبل ا�جلسة العاّمة لدائرة املحاسبات �� اجتماع التقر�ر عبط نّص هذا 

 :بحضور السّيدات والّسادة  2015 د�سم�� 16

  

 وفرج الكشو  ومحّمد الهادي الزرمدي�ي  ونور الّدين الزّوا��  اـرئـ  اّول عبد الّلطيف ا�خّراط 

وفضيلة القرقوري وزهرة وشر�فة قو�در وحاتم السلي�ي  ومحّمد الطرابل�ىي ونجيب القطاري  وهند القن��

وعبد املجيد ومن�� بن رجب  املقّرر اـعام ومن�� الس�وري اـ�اتب اـعام ومحمد منّصر رؤساء غرفخّيا  

ور�م وإيناس زنينة مش�ان ونرجس الّسالمي سعد وأمال الّلومي بّواب ومراد بن قسومة ومحّمد ياس�ن الزم�ي 

وحنان ر�م ولطفي الثائري و��اد معلول  وسامية الزموري وعباس بدروش��از التلي�� حسن وعسمة بن غا�� 

رؤساء ولطفي واردة ومحّمد شيحة  و�سر�ن الّسال�ي  وأكرم املوح�� وخالد بنع�� ومحّمد بوعز�ز أحالم دية 

 وشاكر ا�جد�� ومحمد أم�ن ر�ّيع ووليد مقرون  العفيفيوسماح بن حّمة ورجاء وألفة اململوك  أقسام

 .مستشارون

 

وهالة   العادل شقرونو  ادة عمر التونك�ي مندوب ا�ح�ومة العامالّس و  اتالسّيدوحضر ا�جلسة كذلك 
علياء امل�ي السّيدة لدى دائرة املحاسبات و  مندو�و حكومة واملن�� ا�حماميهاجر جابر وآمال بن رمضان 

 .لدى دائرة الّزجر املا�� مندوب ا�حكومة براط��

 

 

 اـّرئـ  اّول ـدائرة املحاسبات

 اـلطيف ا�خّراطعبد                                                                                                       

 

 

 

 



أعضـاء دائـرة املحـاسبـاتقائمة   
 

 

 عبد اـلطيف اــخـّراط اـــرئــــ  اّول 

مندوب ا�حكومة اـعام             عمر اـتونك�ي 

  

Uرؤساء اـغرف 

  

 نـور اـّدين اـزّواـــي 
 مـحّمد اـهادي اـزرمدي�ي 

 فــرج اـكشــو 

 هـند اـقنجــي 

 نجيـب اـقطـاري  
اـطرابلسـيمحّمــد    

 حــاتــم اـسّلينـــي 

 شـــر�فــة قـو�ـدر 

 فضيلــة اـقــرقــوري 

 اــزهــرة ا�خّيــــاش 

 رضـا مسعــود 

 ســمـ�� اـشــرفــي 

  

 اـ�اتب اـعام
  

 محّمد منّصر 

 

 املقّرر اـعام  

  

 من�� اـسكوري 
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 مندو�و ا�حكومة

  

 صبـاح اـعر�ضـي 

 اـعـادل شقـرون 
 عليـــاء املّكـي براطلـي 

 ـطفـــي در�ــــال 
 جـابـر هـاــة هـاجـر 

 آمــال بـن رمضـــان 
 املــنجـي ا�حّمـامـي 

  

 رؤساء اقسام

  

 عبـد املجيــد مشـكـان 

 نرجـ  اـســالمـــي 
 منيـــر بـن رجـــب 

 آمـال اـّلـومـي بــّواب 

 قســـومـةمـراد بـن  

 محّمـد يـاسـ�ن اــزمنـي 

 إينـــاس زنـنــــة 

 ر�ــــم حســــن 

 �ـسمـــة غــاــي 

 شــيــراز اـتليلـــي 

 عبــــاس بــــدر 

 زكـر�ـاء حـّمــودة 

 مـنــى بــوراوي  

 ساميــة اــزّمـــوري 

 فيصــل مـــانـــي 

 نـهـاد املعلـــــول  
ثــائــري ـطفـــي    

 فتحيـــة حّمـــــاد 
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 حنان ر�ـم أحـالم دّيــة 

 أكــرم اــمـوحلــي 
 خــاــــد بنعلـــي 

 محمــد بـوعـز�ـــز 

 �ســر�ـن اـسـاــمـي 
 ـطفـي واردة 
 محّمد شـــيحة 

  

 مستشارون

  

 سم�� ا�حضري  مـسـتـشــار

 شهـــاب تر�مش مـسـتـشــار

 ا�حبـــب عبد اـســالم مـسـتـشــار
 م�ى املسّدي مـسـتـشــار

 حـــامد عبيد مـسـتـشــار

 محمــود اـواعــر مـسـتـشــار

 عمــــاد اـّليــاــي مـسـتـشــار

 أــفـــة املمـلـــوك مـسـتـشــار
 نجـــوى بــن علــي مـسـتـشــار
 سـمـاح بـن حـّمـه مـسـتـشــار

عــفــيفـي رجــاء مـسـتـشــار  

 شـاكــر ا�جـــدــي مـسـتـشــار

 محــّمد أمـ�ن ر�ّيـــع مـسـتـشــار

يـــد املــقــرون مـسـتـشــار  ـو

ا�خــــم��ي  قعبد ا�ح مـسـتـشــار  

 عــائـشة بـنبــ�حسن مـسـتـشــار

 وفـاء بـن عـبد اـصمـد مـسـتـشــار

 محــّمد فــرح املا�ــع مـسـتـشــار

 عـــمر مـــوســى مـسـتـشــار
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 مستشارون مساعدون 

  

 هــيثم حـــامـــد 

 عــائـدة بــــي 

 ابـراهيـم حـّمــودة 
 أسـامـة اـــتقــاز 
 معــز اــزواغــي 

 أميـرة املـشــري  
 يــامـن سلطـانـي 
 أيـمـن درغـــام 
 رضــا قـيـــزة 

 نــادر مشيـــري  
در�ـــديعمــر    

  شكــري سـبـري  
 أنيـــ  بوز�ــان                                

 عبد اـفتـاح املـومنـي                                

 أنـــ  املـصمـودي                               

  محمـد علـي �جيـلـي  
 مـنـى باـضـيـافـي  

 اــهــادي اــفارسـي 

 عــزوز اــشبـعـانـي 

 مــروان اــحـّنـاشـي 

 فـاطـمـة اــزهـرة سّلـوم 

 هــدى خـلـيـل 

 فــؤاد اــمـاـكــي 

 محـّمد اميـن اـلـوز  

 بـالل اــزغـالمــي 
 مـحـاسـن قــدور  

 هـاجـر غـر�ــر 

 سـوميـة بـّكــار 
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 مـاهـر اـسـاســي 

 سـنـاء عـشـوش 

 سـامـي اـنو�ـصـر 

 آمـنــة عـبــودة 
 ـبنـى ب�حسـن اــمـ��وك 
 محـّمـد صـاــح اـزايـر 

 اــتـوفيـق عـّمـار 
 أــفـة اــعتـيـري  
 أيـمـــن ا�جميــلـي 

 عـطاء هللا اــجـوهـري  

 فــاطـمـة قــرط 

 حــيـاة حـّمـودة 

 أحـمـد اــماجـري  

 اـلبـاسـيوفـيقـة  

 إيـمـان ب�حـاج حـّمـودة 
 نــزار خـشــارم 
 هـنـاء بـن يـحـيـي 

 اـصـادق أبـو اـقـاسـم 
 عـفـاف روابــح 

 عـنتــر اــمرزوقـي 

 أمـيــرة بــلدي 
 مـلـيـكـة اــعـمـري  

 إيــمــان اــرحـمـانـي 
 نـجــاة داســـي 
 وداد ب�حـاج مـحـّمـد 

اــعـّفــاسسـهـيـر    

 �ـسـرى اــكّســابـي 
 غــازي بـوخـر�ــص 

 مـنـيـرة اــسـنـوسـي 

 نـاهــد بـن خــذر 
 ـــندة اــمــزوغــي 
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 فـاطـمـة عـّطـار 

 سـهـيـر اــنـيـفـر 

 أ�ـسـة اــرحـيـمـي 
حســام اـدين اـقّزي     

 نــدى مرس�ي 
 عبــد اـرؤوف بن اـّطاهر 

املهذ�يمنــال    

 أم��ة اـســا�� 
 فر�دة اـقمــودي 

 إـياس مشلّية 
 أمال فرحا�ي 

 هاـة دع�� 

 مروة اـبواب 

 حسـبة حّقي 

إيناس اـعّزا�ي    

 أنـ  اـنصي�ي 
 عاطف خياري  

 أسماء فضيلة  
 سنية رّ�انة 

 عبد ا�حفيظ علوي  

 سه�� اـسليمي مسّلمي 

 سر�ن اـعّوا��ي 

 سوسن بنعّمار 

 وجيه اـطرابل��ي 

 إـياس اـّناصر 
 �سرى بن نصر حرم اـدحداح 
 حنان كر�في 
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	I- تخطيط المشاريع المتعلّقة بالتجهيزات الطبية وبرمجتها
	أ- تخطيط المشاريع
	1- الدراسات والتخطيط
	وفي سياق متصل، اتّسم تنظيم وزارة الصحة بتعدّد الهياكل الاستشارية واللجان الفنية المختصّة دون تفعيل أغلبها أو تفعيلها بصفة متأخرة. فقد ظلّ دور المجلس الوطني للتجهيزات الطبية الذي يعنى خاصة بإبداء الرأي في المسائل العامة المتّصلة بالسياسة الصحية في ميدا...
	كما لم يساعد غياب تفعيل اللجنة الفنية للخارطة الصحية0TP5F(1)P0T والتي تتولى أساسا دراسة التوزيع الجغرافي للخارطة الصحية العمومية وشبه العمومية والخاصة والتثبت من القيام بجرد الوسائل المادية فضلا عن اقتراح مواصفات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهات على إ...
	تعتبر الخارطة الصحية أداة أساسية للتخطيط على المدى المتوسط والبعيد بما يساهم في ترشيد الاستثمارات ويراعي الأولويات فضلا عن الاستجابة للحاجيات الحقيقية للهياكل الصحية. وقد نص الفصل 4 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 والمتعلّق بالتن...
	3- المخطّط القطاعي للصحة
	تشمل الاعتمادات المفتوحة بعنوان تجهيز الهياكل الصحية من ميزانية التنمية لوزارة الصحة، اقتناء تجهيزات طبية في إطار المشاريع الخصوصية وبرامج تجديدها وتدعيمها.
	وزيادة على ذلك، لم يخل اقتناء التجهيزات الطبية الثقيلة التي يستوجب تركيزها تهيئة المحلات المناسبة من مثل هذه النقائص إضافة إلى عدم فتح اعتمادات بعنوان تهيئة المحلات المخصّصة لها. ويذكر في هذا الخصوص، قاعات القسطرة القلبية التي تمّ اقتناؤها بمبلغ 3,6 م...
	وفي غياب ترسيم اعتمادات بعنوان تهيئة المحلاّت المعدّة لإيواء التجهيزات الثقيلة لوحظ أحيانا تنزيل خاطئ لنفقات التهيئة من خلال اللجوء خاصة إلى الاعتمادات المرسمة بعنوان "صيانة وتهذيب الهياكل الصحية". وفاقت خلال الفترة 2007-2012 النفقات المحمولة بدون موج...
	أمّا بخصوص تحديد تكلفة المشاريع، فقد تبيّن ارتفاع عدد الحالات التي تطلّبت اعتمادات إضافية لمجابهة الفوارق المسجلة بين الكلفة المصادق عليها في إطار برامج الاقتناءات والكلفة الفعلية. كما تبيّن ارتفاع عدد وحجم التحويلات على مستوى الفقرات من الفصل المتعلّ...
	ومن جهة أخرى، تم في إطار التجربة المتعلّقة بإعداد الميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف، تقسيم نشاط الوزارة إلى 4 برامج أفقية حسب مجال التدخل. غير أنّ الاعتمادات المخصّصة للتجديد والتدعيم تمّ إدراجها ضمن البرنامج الرابع المتعلّق بهياكل القيادة والمس...
	II- تنفيذ الاقتناءات من التجهيزات الطبية
	أ- تحديد الخاصيات الفنية للتجهيزات
	ج- رخص العرض للاستهلاك عند التوريد
	1- إجراءات منح الرخص
	2- الرخص الوقتية لرفع التجهيزات
	تتولى وزارة الصحة بموجب مذكرات تخصيص، توزيع التجهيزات على مختلف الهياكل الصحية بغرض استعمالها. ويتولى مركز الصيانة تأمين صيانة التجهيزات الطبية واختبارها. وخلافا للفصل 30 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991 والمتعلّق بالتنظيم الصحي ا...
	ومن جهة أخرى، تم تركيز منظومة إعلامية GMBHP Pبالهياكل الصحية تمكّن من معرفة وضعية التجهيزات الطبية المتوفرة ودرجة اهتلاكها وعمليات الصيانة التي شهدتها بما يوفّر للوزارة لوحة قيادة حول التجهيزات الطبية والبيوطبية المتاحة يمكن الرجوع إليها عند تجديد الت...
	يتدخّل مركز الصيانة في مجال الصيانة الوقائية والعلاجية للتجهيزات الطبية حسب الطلبات الواردة عليه أو في إطار اتفاقيات مبرمة معه للغرض. كما يتولى إنجاز أعمال صيانة علاجية خارجية للتجهيزات الطبية بالمؤسّسات الصحية وصيانة داخلية صلب ورشاته.
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	وزارة النقل
	يُعتبر قطاع النقل ركيزة أساسيّة للتنمية الاقتصادية إذ يساهم بصفة فعّالة في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع وفي دفع التصدير.
	وتتولّى وزارة النقل طبقا للأمر المتعلّق بضبط مشمولاتها1TP0F(1)P1T، تركيز وصيانة وتطوير منظومة نقل تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة وتضمن الاستجابة لحاجيات الأشخاص للنقل في أفضل الظروف الممكنة من حيث الكلفة والجودة والسلامة والأمن....
	وتشتمل الوزارة على مصالح مركزية1TP1F(2)P1T وعلى إدارة جهوية بكلّ ولاية1TP2F(3)P1T وتشرف على 18 منشأة في قطاع النقل البري وخمس منشآت في قطاع البحرية التجاريّة ومنشأتين في قطاع الطيران المدني ومؤسسة وحيدة في قطاع الرصد الجوي. وبلغت النفقات الجمليّة لوزا...
	وبهدف التأكّد من أداء وزارة النقل لمهامها على الوجه المطلوب ومن احترامها لمقتضيات النصوص القانونيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل، تولّت دائرة المحاسبات القيام بمهمة رقابية تعلّقت أساسا بالفترة الممتدة من سنة 2011 إلى جوان 2014 وتمحورت حول إشرافها على ...
	أبرز الملاحظات
	- الإشراف على المؤسسات التابعة لوزارة النقل
	لا يتوفّر لدى وزارة النقل نظام معلوماتي يمكّنها من متابعة المنشآت الخاضعة لإشرافها ومتابعة مؤشراتها المالية والفنية. كما اعتمدت الوزارة حلولا ظرفية لمعالجة الصعوبات الماليّة الهيكلية التي تعاني منها هذه المنشآت. وساهم منح مجانية التنقل لبعض الفئات دون...
	كما عرفت عديد المشاريع الوطنية في مجال النقل صعوبات أثّرت سلبا في نسق إنجازها حيث لم تتعدّ نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لإنجازها 24 % في سنة 2012 و62 % في           سنة 2013 ولم توفّق الوزارة في التنسيق بين مختلف الأطراف المعنيّة لإيجاد حلول عملية ...
	وقصد إحكام الإشراف على المنشآت فإنّ وزارة النقل مدعوّة إلى إرساء نظام ناجع للمتابعة الفنية والإدارية والمالية والعمل على إيجاد حلول جذرية للصعوبات الهيكلية التي تواجهها المنشآت الخاضعة لإشرافها. ولضمان الانتفاع بمزايا المشاريع العموميّة في مجال النقل ...
	- تنظيم قطاع النقل ومراقبته
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	تقرير
	ورغم أهمية المستحقات المثقّلة في موفى سنة 2013 والبالغة ما قيمته 4.041 م.د اقتصر الاستخلاص بكلّ قباضات الديوانة على مبلغ 168,348 أ.د أي بنسبة لم تتعد 0,01  % من جملة هذه الديون. وبلغ معدّل الآجال الفاصلة بين تاريخ تحرير المحاضر وتاريخ تثقيل الخطايا والعقوبات الديوانية والصرفية ستّ سنوات. وبالنظر إلى عدم القيام بالتتبعات الجبرية لاستخلاص هذه المستحقات يؤدى هذا الوضع إلى سقوط البعض منها بالتقادم.�
	I- التصرّف في الأنظمة الديوانية التوقيفية
	وفيما يتعلّق بالتصرّف في الضمانات المالية المتّصلة بتسوية التصاريح، لوحظ ضعف عدد الطلبات المقدّمة من قبل قبّاض الديوانة لدى المؤسّسات الضامنة بخصوص تفعيل الضمانات الماليّة وخاصّة تلك المتعلّقة بالتصاريح غير المسوّاة تحت نظام التحويل الفعّال. وحيث تمثّ...
	ومن شأن تفعيل الضمانات المالية توفير موارد وسيولة حينيّة لخزينة الدولة في انتظار إتمام الإجراءات بعنوان استخلاص بقية الديون ودفع المؤسّسات الضامنة إلى تسليط الضغوطات على سيولة منظوريها المخالفين.
	وفضلا عن عدم ضبط هذه المستحقات وعدم تثقيلها من قبل القباض بالنسبة لكلّ المكاتب محلّ الرقابة، لوحظ عدم اتخاذ إجراءات التتبع اللازمة لاستخلاصها وهو ما يخالف أحكام مجلّة المحاسبة العمومية ومجلّة الديوانة.

	- II التصرّف في الإيداع والحجز
	أ – مراقبة رفع البضائع
	كما تبيّن نقص في متابعة البضائع المخزّنة بالمستودعات ممّا ترتب عنه مكوثها لمدّة تجاوزت الآجال المحدّدة. فعلى سبيل المثال فقد بلغ بالمستودع الخاصّ بإحدى المؤسّسات الملحق بمكتب تونس الميناء عدد الفصول الجملية للبضائع التي تجاوز مكوثها الآجال المحدّدة بس...

	أ- جمع المعلومات والتصرّف في المخاطر
	ب- الرقابة على أساس الأداء
	كما لوحظ أنّ بعض المعابر الحدودية، تشكو نقصا في المراقبة بل غيابها في إحدى الحالات فقد سجّل خلال شهر أفريل 2014 تجمّع العديد من الشاحنات (يفوق عددها عشرين بمعبر بن قردان) وتمكّنت من المرور عنوة من هذا المعبر دون الخضوع إلى الرقابة الدّيوانية والمرور ب...
	أمّا في ما يتعلّق بمخازن ومساحات التسريح الديواني المستغلّة من قبل خواص والبالغ عددها قرابة 120 وحدة فقد تبيّن أنّ التصرّف فيها يشكو العديد من الإخلالات التي حالت دون مراقبتها بالنجاعة المرجوّة. فقد أصبح البعض منها يشكّل أحد مسالك التهريب بالرّغم من خ...

	د- التصرّف في النزاعات الدّيوانية
	ففي ما يتعلّق بالنزاعات المتعلّقة بالتصاريح الديوانية وبهدف معالجة النزاعات الناشئة بين إدارة الدّيوانة والمتعاملين معها، بخصوص تبنيد البضاعة أو تحديد قيمتها أو منشئها، نصّ الفصل 122 من مجلة الدّيوانة على رفع النزاعات المحتملة إلى "لجنة المصالحة والاخ...
	ومن شأن بعث هذه اللّجنة أن يمكّن طرفي النزاع من فضّ هذه الخلافات في إطار لجنة مستقلّة عوضا عن لجان داخليّة تتركب حصرا من ممثّلين عن الإدارة العامّة للدّيوانة التي هي في ذات الوقت طرف في هذه النزاعات.
	وخلافا لما ينصّ عليه الفصل 318 من مجلة الديوانة، لوحظ عدم إصدار التفويضات الضرورية من قبل وزير المالية لفائدة كلّ من مدير الأبحاث الديوانية والمديرين الجهويين لإثارة الدعوى العمومية، ولفائدة مدير النزاعات والتتبعات والمديرين الجهويين للديوانة للطعن با...

	ذ –تثقيل الخطايا الديوانية والصرفية واستخلاصها
	ويمثّل استخلاص الخطايا الديوانية والصّرفيّة المثقّلة، المرحلة الأخيرة في النزاع الديواني ويكتسي أهمّية كبرى بالنظر إلى عدم تبرئة ذمة المخالف المدين إلاّ بعد دفع ما عليه وبالتّالي يمثّل الاستخلاص إحدى الآليات الناجعة لردع المخالفين كما يساهم في توفير م...


	IV- التنظيم ونظام المعلومات
	مكّنت الأعمال الرقابية من الوقوف على ملاحظات تعلّقت بالتنظيم والإجراءات وبالتصرّف المالي وبنظام المعلومات.
	أ-  التنظيم والإجراءات
	ولوحظ أنّ التنظيم الهيكلي لجلّ المصالح المركزية والخارجية غير مطابق لما نصّ عليه الأمر عدد 1845 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
	وفي ما يتعلّق بالتصرف في الموارد البشرية، تولت الإدارة العامّة للديوانة منذ سنة 2011 إحالة 18 عونا على التقاعد الوجوبي ومنح 23 عونا عطلة وجوبية. وتبين استنادا إلى المعطيات المستقاة ميدانيا مواصلة انتفاع 9 إطارات من ضمن الأعوان المتمتعين بعطلة وجوبية ب...

	ج-  نظام المعلومات
	ونظرا إلى النقائص التي تشوب نظام "سند 2000" من حيث ارتفاع كلفة استغلاله وصيانته وعدم مواكبته للتطوّرات التكنولوجية، تمّ في إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات، إدراج مشروع لتطوير هذا النظام. إلاّ أنّ التصرف في هذا المشروع شابته بعض النقائص حيث تمّ و...
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	ج-  نظام المعلومات
	ونظرا إلى النقائص التي تشوب نظام "سند 2000" من حيث ارتفاع كلفة استغلاله وصيانته وعدم مواكبته للتطوّرات التكنولوجية، تمّ في إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات، إدراج مشروع لتطوير هذا النظام. إلاّ أنّ التصرف في هذا المشروع شابته بعض النقائص حيث تمّ و...
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	المستشفى الجهوي بالمتلوي
	أ- التنظيم الإداري
	ب- نظام المعلومات
	أ- مؤشرات نشاط المستشفى
	ب- ظروف إسداء الخدمات الصحية
	يشكو إسداء الخدمات الصحية من نقائص على مستوى استقبال المرضى وتأمين حصص الاستمرار وممارسة النشاط التكميلي. كما سجلت نقائص أخرى على مستوى تأمين نشاط الطب الاستعجالي.
	1- استقبال المرضى وتأمين حصص الإستمرار وممارسة النشاط الخاص التكميلي
	2- تأمين نشاط قسم الطب الإستعجالي
	د- التجهيزات الصحية وصيانتها
	خلافا لما جاء بدليل الإجراءات الخاص بالتصرف في الصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية آنف الذكر1T36F(1)1T، لم يتول المستشفى وضع برامج للصيانة الوقائية خاصة بالتجهيزات الطبية. واتضح فضلا عن ذلك عدم مسك بطاقات متابعة من قبل وحدة الصيانة تدوّن بها مختلف ...
	وخلافا لمقتضيات القانون عدد 63 لسنة 1991 سالف الذكر تبين أنّ المستشفى لم يتول خلال الفترة 2009-2013 إجراء الجرد السنوي للتجهيزات الموضوعة بعهدته. كما لم يتول نظار الأقسام الإستشفائية  مسك دفاتر جرد خاصة بالتجهيزات الطبية وفق ما نصّ عليه دليل الإجراءات...
	وقد أفاد المستشفى في إجابته أنه تمت برمجة أشغال صيانة شبكة معالجة الهواء والتكييف المركزي وأنه سيتم في سنة 2015 إحداث لجنة تتولى الجرد السنوي بمختلف التجهيزات الطبية وغير الطبية.
	أ- فوترة الخدمات واستخلاص المستحقات
	طبقا لإتفاقيات الفوترة المبرمة سنويا بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية، يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف الخدمات المسداة من قبل الهياكل الإستشفائية للمنتفعين الحاملين لسند علاج نافذ المفعول. ويتولى الصندوق خلاص كامل مبالغ الفواتير...
	ب- إنجاز النفقات
	1- التصرف في الصفقات
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	/
	I- تخطيط المشاريع المتعلّقة بالتجهيزات الطبية وبرمجتها
	أ- تخطيط المشاريع
	1- الدراسات والتخطيط
	وفي سياق متصل، اتّسم تنظيم وزارة الصحة بتعدّد الهياكل الاستشارية واللجان الفنية المختصّة دون تفعيل أغلبها أو تفعيلها بصفة متأخرة. فقد ظلّ دور المجلس الوطني للتجهيزات الطبية الذي يعنى خاصة بإبداء الرأي في المسائل العامة المتّصلة بالسياسة الصحية في ميدا...
	كما لم يساعد غياب تفعيل اللجنة الفنية للخارطة الصحية0TP5F(1)P0T والتي تتولى أساسا دراسة التوزيع الجغرافي للخارطة الصحية العمومية وشبه العمومية والخاصة والتثبت من القيام بجرد الوسائل المادية فضلا عن اقتراح مواصفات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهات على إ...
	تعتبر الخارطة الصحية أداة أساسية للتخطيط على المدى المتوسط والبعيد بما يساهم في ترشيد الاستثمارات ويراعي الأولويات فضلا عن الاستجابة للحاجيات الحقيقية للهياكل الصحية. وقد نص الفصل 4 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 والمتعلّق بالتن...
	3- المخطّط القطاعي للصحة
	تشمل الاعتمادات المفتوحة بعنوان تجهيز الهياكل الصحية من ميزانية التنمية لوزارة الصحة، اقتناء تجهيزات طبية في إطار المشاريع الخصوصية وبرامج تجديدها وتدعيمها.
	وزيادة على ذلك، لم يخل اقتناء التجهيزات الطبية الثقيلة التي يستوجب تركيزها تهيئة المحلات المناسبة من مثل هذه النقائص إضافة إلى عدم فتح اعتمادات بعنوان تهيئة المحلات المخصّصة لها. ويذكر في هذا الخصوص، قاعات القسطرة القلبية التي تمّ اقتناؤها بمبلغ 3,6 م...
	وفي غياب ترسيم اعتمادات بعنوان تهيئة المحلاّت المعدّة لإيواء التجهيزات الثقيلة لوحظ أحيانا تنزيل خاطئ لنفقات التهيئة من خلال اللجوء خاصة إلى الاعتمادات المرسمة بعنوان "صيانة وتهذيب الهياكل الصحية". وفاقت خلال الفترة 2007-2012 النفقات المحمولة بدون موج...
	أمّا بخصوص تحديد تكلفة المشاريع، فقد تبيّن ارتفاع عدد الحالات التي تطلّبت اعتمادات إضافية لمجابهة الفوارق المسجلة بين الكلفة المصادق عليها في إطار برامج الاقتناءات والكلفة الفعلية. كما تبيّن ارتفاع عدد وحجم التحويلات على مستوى الفقرات من الفصل المتعلّ...
	ومن جهة أخرى، تم في إطار التجربة المتعلّقة بإعداد الميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف، تقسيم نشاط الوزارة إلى 4 برامج أفقية حسب مجال التدخل. غير أنّ الاعتمادات المخصّصة للتجديد والتدعيم تمّ إدراجها ضمن البرنامج الرابع المتعلّق بهياكل القيادة والمس...
	II- تنفيذ الاقتناءات من التجهيزات الطبية
	أ- تحديد الخاصيات الفنية للتجهيزات
	ج- رخص العرض للاستهلاك عند التوريد
	1- إجراءات منح الرخص
	2- الرخص الوقتية لرفع التجهيزات
	تتولى وزارة الصحة بموجب مذكرات تخصيص، توزيع التجهيزات على مختلف الهياكل الصحية بغرض استعمالها. ويتولى مركز الصيانة تأمين صيانة التجهيزات الطبية واختبارها. وخلافا للفصل 30 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991 والمتعلّق بالتنظيم الصحي ا...
	ومن جهة أخرى، تم تركيز منظومة إعلامية GMBHP Pبالهياكل الصحية تمكّن من معرفة وضعية التجهيزات الطبية المتوفرة ودرجة اهتلاكها وعمليات الصيانة التي شهدتها بما يوفّر للوزارة لوحة قيادة حول التجهيزات الطبية والبيوطبية المتاحة يمكن الرجوع إليها عند تجديد الت...
	يتدخّل مركز الصيانة في مجال الصيانة الوقائية والعلاجية للتجهيزات الطبية حسب الطلبات الواردة عليه أو في إطار اتفاقيات مبرمة معه للغرض. كما يتولى إنجاز أعمال صيانة علاجية خارجية للتجهيزات الطبية بالمؤسّسات الصحية وصيانة داخلية صلب ورشاته.
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	وزارة النقل
	يُعتبر قطاع النقل ركيزة أساسيّة للتنمية الاقتصادية إذ يساهم بصفة فعّالة في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع وفي دفع التصدير.
	وتتولّى وزارة النقل طبقا للأمر المتعلّق بضبط مشمولاتها1TP0F(1)P1T، تركيز وصيانة وتطوير منظومة نقل تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة وتضمن الاستجابة لحاجيات الأشخاص للنقل في أفضل الظروف الممكنة من حيث الكلفة والجودة والسلامة والأمن....
	وتشتمل الوزارة على مصالح مركزية1TP1F(2)P1T وعلى إدارة جهوية بكلّ ولاية1TP2F(3)P1T وتشرف على 18 منشأة في قطاع النقل البري وخمس منشآت في قطاع البحرية التجاريّة ومنشأتين في قطاع الطيران المدني ومؤسسة وحيدة في قطاع الرصد الجوي. وبلغت النفقات الجمليّة لوزا...
	وبهدف التأكّد من أداء وزارة النقل لمهامها على الوجه المطلوب ومن احترامها لمقتضيات النصوص القانونيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل، تولّت دائرة المحاسبات القيام بمهمة رقابية تعلّقت أساسا بالفترة الممتدة من سنة 2011 إلى جوان 2014 وتمحورت حول إشرافها على ...
	أبرز الملاحظات
	- الإشراف على المؤسسات التابعة لوزارة النقل
	لا يتوفّر لدى وزارة النقل نظام معلوماتي يمكّنها من متابعة المنشآت الخاضعة لإشرافها ومتابعة مؤشراتها المالية والفنية. كما اعتمدت الوزارة حلولا ظرفية لمعالجة الصعوبات الماليّة الهيكلية التي تعاني منها هذه المنشآت. وساهم منح مجانية التنقل لبعض الفئات دون...
	كما عرفت عديد المشاريع الوطنية في مجال النقل صعوبات أثّرت سلبا في نسق إنجازها حيث لم تتعدّ نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لإنجازها 24 % في سنة 2012 و62 % في           سنة 2013 ولم توفّق الوزارة في التنسيق بين مختلف الأطراف المعنيّة لإيجاد حلول عملية ...
	وقصد إحكام الإشراف على المنشآت فإنّ وزارة النقل مدعوّة إلى إرساء نظام ناجع للمتابعة الفنية والإدارية والمالية والعمل على إيجاد حلول جذرية للصعوبات الهيكلية التي تواجهها المنشآت الخاضعة لإشرافها. ولضمان الانتفاع بمزايا المشاريع العموميّة في مجال النقل ...
	- تنظيم قطاع النقل ومراقبته
	لم تتوفّق الوزارة في ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية وفي إصدار العديد من النصوص التطبيقية في مجالي النقل البحري والجوي. وتراجعت تمثيلية الطيران المدني التونسي على الساحة الإقليمية والدوليّة نتيجة الغياب المتكرّر لممثلي ...
	ولم يتمّ تركيز السلط الجهوية المكلّفة بإعداد ومتابعة تنفيذ المخططات التوجيهية للنقل البري وتنظيم النقل الحضري والجهوي للأشخاص والتنسيق بين كافة المتدخلين مما حال دون قيامها بالمهام الموكولة إليها. ولم تشمل المخططات التوجيهية الجهوية المنجزة كل الولايا...
	ولم تؤمّن الوزارة دورها في مجال معاينة حالات مخالفة القانون المنظم للنقل البري على الوجه الأمثل بسبب نقص عدد مراقبيها على الطرقات حيث لا يتوفّر في بعض الجهات أي مراقب علاوة على عدم قيامها بالفحوصات اللازمة لسجل بطاقات الاستغلال المتوفر بالوكالة الفنية...
	ويتعيّن على الوزارة الإسراع باستكمال المنظومة القانونية في مجال النقل وتفعيل دور مختلف اللجان المنصوص عليها علاوة على تركيز السلط الجهوية في مجال النقل البري حتى تضطلع بدورها في إعداد ومتابعة تنفيذ المخططات التوجيهية للنقل. كما يتعيّن تعزيز عدد المراق...
	- السلامة والأمن
	لذلك ينبغي تفعيل أعمال مختلف اللجان المكلّفة بمجالات الأمن والسلامة ومزيد التنسيق مع بقية المتدخلين بالإضافة إلى تكثيف عمليات التدقيق في هذه المجالات ومتابعة نتائجها للوقوف على النقائص وتجاوزها في الوقت الملائم.
	- تنظيم النقل على الطرقات
	لم تقم الوزارة بدراسة العرض والطلب في مجال النقل غير المنتظم لتحديد عدد الرخص الممكن إسنادها حسب الحاجيات الفعلية لكل ولاية. ولم تجتمع اللجان الإقليمية المحدثة منذ سنة 2004 والمكلّفة بتنسيق عمليات إسناد تراخيص النقل بين الولايات المتجاورة.
	وفي مجال النقل بالحافلات، لا يخضع توزيع الخطوط إلى مقاييس موضوعيّة تضمن التكامل بين شركات النقل الجهوية وبين المدن ومردودية الخطوط المستغلة.
	*
	*   *
	تضطلع وزارة النقل بدور هام في النهوض بمنظومة النقل التي تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتضمن نقل الأشخاص في أحسن الظروف من حيث السلامة والأمن والكلفة والجودة. إلا أنّ الوزارة لازالت تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بالاشراف على المؤسسات...
	ولمزيد إحكام ممارسة وزارة النقل لمهمة الإشراف على المنشآت الراجعة إليها بالنظر يتعيّن الإسراع باستكمال تركيز نظام معلوماتي وإيجاد حلول جذرية للصعوبات الهيكلية التي تعيشها المنشآت العموميّة فضلا عن ضرورة دعم تدخلاتها لدفع إنجاز المشاريع العمومية حتى تت...
	وفيما يتعلّق بتنظيم قطاع النقل، فإنّ وزارة النقل مدعوّة إلى استكمال المنظومة القانونية وملاءمتها للاتفاقيّات الدولية المصادق عليها بالإضافة إلى تفعيل مختلف المجالس واللّجان والحرص على انتظام أعمالها وتجسيم مهامها كما يتعيّن على الوزارة مزيد الحرص على ...
	ولمزيد إحكام مهام الوزارة في مجال السلامة والأمن يتعين عليها مزيد التنسيق مع بقية المتدخلين في الغرض والحرص على تكثيف عمليات التدقيق المنجزة في مختلف المجالات مع متابعة إنجاز الإصلاحات المستوجبة.
	ولإحكام تنظيم النقل على الطرقات، يتعين على الوزارة إعداد الدراسات اللازمة حول حاجيات الجهات وترشيد توزيع رخص مختلف أنواع النقل ومزيد إحكام مراقبة الناقلين قصد حثهم على احترام الشروط المضبوطة.
	ولتفادي النقائص المسجلة بخصوص التصرف الإداري للوزارة، توصي دائرة المحاسبات بضرورة الالتزام بالأحكام القانونية والترتيبية علاوة على إحكام استغلال التطبيقات الإعلامية وتحيينها قصد ملاءمتها مع الحاجيات الفعلية لمصالح الوزارة.
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