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    الشعبية برنامج إلاحاطة باألحياء : وكالة التهذيب والتجديد العمراني    

  باملدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج ألاحياء الّسكنّية

 
ا  تفاقم ىأد   ت نسيجها العمراني مم 

 
ع كبير للمدن وتشت ة إلى توس  عدد ألاحياء الفوضوي 

خطيط ونتج عنه  م والت 
 
ص مساحةأخرجها عن دائرة التحك

 
ة وتعمير مواقع معر ضة  تقل ألاراض ي الفالحي 

الت الدولة، في مجال تهذيب ألاحياء. للمخاطر الطبيعية
 
جهيأغلبها تفتقر التي  وتهدف تدخ زات إلى الت 

ة  . ، إلى إدماجها في محيطها العمراني والاقتصادي وفك  العزلة عنهاوالخدمات ألاساسي 

 

ة باملدن الكبرى،  عبي 
 

ما يلي  في)ويندرج في هذا إلاطار تنفيذ برنامجي إلاحاطة باألحياء الش

كن، وتهذيب وإدماج ألاحياء (برنامج إلاحاطة ة، الس    بلغت كلفتهماالذين  (ما يلي برنامج إلادماج في)ي 

 .د.م 227,777

 

ة في ديسمبر  من خالل تخصيص جزء من  7002وانطلق برنامج إلاحاطة في نسخته ألاصلي 

هوض بأوضاع ألاحياء املحيطة بالعاصمة وباملدن الكبرى ( 72-72)موارد الصندوق الوطني للتضامن  للن 

عة على  72مل البرنامج وش. 7002إلى سنة  7002من سنة املمتدة وذلك خالل الفترة 
ا موز  والية  57حي 

ة . ألف مسكن 27 وتضم  ألف مواطن  522يقطنها  ق بالبنية ألاساسي 
 
نات تتعل ويشتمل البرنامج على مكو 

رب وكذلك 
 

الح للش من طرقات وشبكات تطهير وشبكات تصريف مياه ألامطار وشبكات املاء الص 

كنبتحسين  ة كقاعات رياضة ومالعب أحياء الس  كما يشتمل البرنامج على . وبإحداث مرافق أساسي 

نة ة وتمويل املشاريع املزمع إنجازها  باألنشطةتتعلق  مكو  املنتجة من خالل إحداث فضاءات اقتصادي 

 . في هذه الفضاءات

 

ي الفترة من سنة  (1)برنامج إضافيإقرار كما تم  
 
اصلة برنامج ، ملو 7057إلى سنة  7050يغط

عة على  72شمل  إلاحاطة ألاصلي
ا موز           ألف ساكن وتشمل حوالي 700والية يقطنها حوالي  51حي 

 .ألف مسكن 15

 

                  إلى  7057للفترة من سنة  7057ا بخصوص برنامج إلادماج، فقد تم  إقراره في جانفي أم  

. ألف مسكن 527ألف ساكن وتشمل ما يناهز  287حيا يقطنها حوالي  570لتهذيب  7052سنة  

صت  ة ولتحسين  املوارد املرصودة لهذا البرنامجوخص  ة وللمرافق الضروري  كنللبنية ألاساسي   الس 

ة  .وإلحداث الفضاءات إلاقتصادي 

                                                           
(1)

 .7008ديسمبر  72من قبل املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  
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سبة % 22الاعتمادات استهالك  ت نسبةبلغو 
 
سبة   % 22برنامج إلاحاطة ألاصلي وإلى  بالن

 
بالن

سبة إلى برنامج إلادماج وذلك إلى حدود شهر أفريل  % 17إلى برنامج إلاحاطة إلاضافي و
 
 . 7052بالن

 

سيير 
 
نفيذ والت مويل والت  ر والت  لين على مستوى التصو 

 
د املتدخ سم البرنامجان بتعد 

 
وات

ل الوزارات 
 
ل تدخ ة والاستغالل حيث سج  ياضة وبالبيئة وبالجماعات املحلي  جهيز وبالر  فة بالت 

 
املكل

ة  ة العام  ضامن واملندوبي  ونس ي للت  جديد العمراني والبنك الت  هذيب والت  ين ووكالة الت  واملستلزمين العمومي 

ة ة واملحلي  لط الجهوي  ة، باإلضافة إلى الس  نمية الجهوي   .للت 

 

لعدم خضوعهما لرقابة دائرة نظرا دماج إلا برنامج و إلاحاطة برنامج وتم  التدقيق في 

مة أي هيكل رقابي آخر أو املحاسبات  ة وألهمية الاعتمادات املرس  هي منها  % 17أن  و لفائدتهما خاص 

ة تمويالت ة عدد ألاحياء التي شمالهاباإلضافة إلى  (1)خارجي  ناتهما وأهمي  ع مكو   .تنو 

 

ة و  قابي  ة الر  تسيير البرنامجين  إحكام إلى الوقوف على مدى التي أنجزتها الدائرة تهدف املهم 

ة  ةوفق ألاطر القانوني  لة في تحسين ظروف عيش و لألهداف املرسومة  هماتحقيقومدى  والترتيبي 
 
املتمث

ة بها بغاية إدماجها في املحيط العام للبالد روري   . متساكني هذه ألاحياء وتوفير املرافق الض 

 

ةوشملت  قابي  ت الفترة من ديسمبر التى  ألاعمال الر 
 
هذيب  7052إلى أفريل  7002غط وكالة الت 

ياضة نمية وبالر  ة وبالت  جهيز وبالجماعات املحلي  فة بالت 
 
جديد العمراني والوزارات املكل والبنك التونس ي  والت 

ة بالبرنامجينباإلضافة إلى  ضامنللت   ات املعني  ن .البلدي    وتبي 
 
تم نسبيا تحقيق ألاهداف املرسومة ه لئن أن

  .فقد اتسم البرنامجان بعدم إحكام البرمجة والتنفيذ

  

                                                           
                    السكنيةم د وتبلغ كلفة برنامج تهذيب وإدماج ألاحياء  512,200 د وتبلغ كلفة البرنامج إلاضافي لإلحاطة .م 551,777غ كلفة برنامج إلاحاطة تبل (1)

ة  .د.م 22لغ كلفة توسعة هذا البرنامج كما تب د.م 127 ع بين قروض .م 272وبلغت جملة التمويالت الخارجي 
 (.د.م 22)وهبة ( د.م 720)د تتوز 
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 أبرز املالحظات
 

 إلاطار املنظم للبرنامجين  -

 

ة في ضبط املفاهيم  ينامجنبر الصياغة الاتفاقيات الخاصة ب افتقدت
 
كما  .املعتمدةللدق

سمت 
 
راساتمراحل ات

ة التشخيص والد  هيئة العقاري  ر على والت 
 
ا أث تنفيذ املشاريع جال آ بضعفها مم 

 ألاجوار وتحميل دون تحصيل املداخيل املتوقعة من مساهمات املالكينذلك حال و  .ة ألاشغالوجود

  .البرنامجين لنفقات إضافية وتعريض املتساكنين للخطر

 

ة ببرامج  فاقيات الخاص 
 
التهذيب وإيالء الدراسات العناية ويستدعي ذلك إحكام صياغة الات

م في كلفتها
 
ها بما يساهم في حسن تنفيذ املشاريع والتحك  .التي تستحق 

 

 تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الجماعية -

 

دت وكالة  مة للصفقات التهذيب والتجديد العمراني لئن تقي 
 
ها عموما بالتراتيب املنظ فإن 

ر  52دون مراعاة ما جاء بالفصل %  70أسندت  تسبقات بنسبة  من ألامر املنظم للصفقات  مكر 

ة كما لم تحترم الوكالة آجال . صفقة 77د وشملت .م 8القيمة الجملية للتسبقات ناهزت وقد  العمومي 

ات  ن ملف  ة الإلاستالم النهائي في عدد من املشاريع ولم تتضم  ختم بتونس الكبرى جميع الوثائق الوجوبي 

 . إزاء ألاطراف تهميملسؤولأصحاب الصفقات عقود تأمين  عدم إبرام إضافة إلى

 

وتدعو الدائرة الوكالة إلى مزيد الحرص على احترام التراتيب الجاري بها العمل في مجال 

 .الصفقات العمومية

 

 تحسين السكن  -

 

سم تنفيذ مكونة تحسين السكن 
 
عة بات

عدم تحديد طبيعة ألاشغال وسقف املنح املوز 

ة املواطنين في إلانتفاع  د أحقي  ة املعتمدة وكذلك بعدم ضبط معايير تحد  واملعايير أو املفاهيم ألاساسي 

ر تسجيل  عة وهو ما يفس 
باملائة فقط من املنتفعين كعائالت معوزة إضافة إلى الوقوف  0,7باملنح املوز 

د  ا املنتفعون قام فيهحالة  71على 
 
ة مختلفة تؤك ات عقاري  ةسالمة بعملي  تهم املادي   .وضعي 
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كن  تنطوي و     ريقة التي تعتمدها الوكالة في توزيع منح تحسين الس 
 
لة فيالط

 
 إصدار  املتمث

ة على درجة كبيرة من املخاطر  نا في حيث أن  عددا من الص  صكوك بريدي  كوك امللغاة ما يزال مدو 

ة   .البريد لدى الوكالةحسابي 

 

 الوكالة حسابيةفي  تسجيلهادون من الحساب البريدي د .أ 778سحب صكوك بقيمة  تم  كما 

تين سحب صكوك تحمل نفس ألارقام وكذلك  .مر 

 

قة بتحسين الوينبغي على الوكالة العمل على إحاطة عملي
 
كن س  ة صرف املنح املتعل

د من إسنادها إلى
 
يها دون غيرهم بما يساهم في تحقيق ألاهداف التي  بالضمانات الكافية للتأك مستحق 

 .أحدثت من أجلها

 

قييم -
ّ
 الت

 

ه ال 
 
الت الوكالة فإن

 
ن ظروف عيش بعض متساكني ألاحياء نتيجة تدخ ر ترغم تحس 

 
توف

ن 
 
ا ال يمك الت الوكالة مم 

 
معطيات حول نسبة تغطية ألاحياء التي انتفعت بالبرنامجين أو بأحدهما بتدخ

ية املستوجبة لتغطية كامل الحيطبيعة من معرفة   .ألاشغال املتبق 

 

نة بالبرنامجين  23إنجاز  تم  إلغاءو  ق  .د.م 52,17 بقيمةمكو 
 
بفضاءات  هاباملائة من 25تعل

جهيزات املنجزة، والتي فاقت كلفة إنجازها  17استغالل ما يناهز  ولم يتم   .إنتاج  د.م 2,8باملائة من الت 

 .هامن% 11 صيانةكما لم يتم 

 

قة باملشاريع وتحليلها 
 
وتستدعي هذه الوضعية من الوكالة العمل على جمع املعطيات املتعل

ن من متابعتها وتقييمها للوقوف على النقائص في
 
إلابان فضال عن ضرورة تأمين الاستغالل  بما يمك

دها بالصيانة من قبل ألاطراف املشرفة عليها  .ألامثل للمنشآت املنجزة وتعه 
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I- إعداد البرنامجين 

 

ة بالغة من حيث ضبط العالقة بين مختلف البرامج تكتس ي مرحلة إعداد   ألاطرافأهمي 

  واتخاذاملتدخلة 
 
 تسيير ف في املوارد من جهة، والحرص على التصر  زمة لضمان إحكام التدابير الال

 أن   .التنفيذ وتذليل الصعوبات التي تحول دون انطالق املشاريع املدرجة بها من جهة أخرى 
 
ة  إال عد 

رت على سرعة وحسن إلانجاز  هذه املرحلة  إخالالت شابت
 
قت أساسا أث

 
ساتي طارباإل وتعل  املؤس 

 .وبالتهيئة العقارية وبضبط حاجيات التهذيب والتصرف في املوارد

 

 والتصّرف في املوارد إلاطار املؤّسساتي - أ

 

ة ألاطراف ات بين الوكالة وبقي  فاقي 
 
إحداث هيئات و  (1)املتدخلة تم  إبرام مجموعة من الات

 
 
م إنجاز البرنامج وتنسيق املشاريع قيادة تتول في هذا وتم  . التنفيذ وتذليل الصعوبات وتسييرى متابعة تقد 

ات تسجيل إلاطار  فاقي 
 
قت بات

 
قائص تعل  .وبقيادة البرنامجين تفويض إلانجاز بعض الن 

 

ن  هفقد تبي 
 
خ في  5282لسنة  5222ألامر عدد  ملقتضياتخالفا  أن  5282ديسمبر  72املؤر 

ة ق بتنظيم إنجاز البنايات املدني 
 
ة صاحب املنشأبوضوح على الاتفاقيات املذكورة لم تنص   ،املتعل  .هوي 

فة بالتجهيز هي 
 
صاحب املنشأ "وأن  الوكالة هي " صاحب املشروع"واكتفت باإلشارة إلى أن  الوزارة املكل

ض ة إلى". املفو  ت هذه الوضعي  من صفقة إلى أخرى في إطار نفس البرنامج  "صاحب املنشأ"اختالف  وأد 

ندوق  (3)أو املعتمدية (2)على غرار البلدية الوطني للتضامن الاجتماعي وبالتالي إلى تداخل املهام أو الص 

وهو ما  صلب كراسات الشروط" صاحب املنشأ"واملسؤوليات سيما مع وجود خلط في استعمال مفهوم 

ليم والحوكمة ويؤثر الحقا على تنفيذ الصفقات ف الس  ويذكر على سبيل . يتعارض مع مبادئ التصر 

 
 
ض أي الوكالة بدال عن صاحب  هاملثال أن ت املصادقة على أمثلة إلانجاز من قبل صاحب املنشأ املفو  تم 

ت عليه التراتيب في املجال  .املنشأ خالفا ملا نص 

 

ه لم يتم  تصنيف املشاريع املنجزة في إطار البرنامجين 
 
ضح أن

 
إلى  صلب الاتفاقياتكما ات

 هذه الوضعية  ننتج عو . م تبادر الوكالة إلى القيام بالتصنيفكما ل (4)مشاريع وطنية أو وزارية أو جهوية

 
 
مو  رف املسؤول عن متابعة التنفيذ التباس في تحديد الط

 
 .الحقا املنشآت على تسل

 

                                                           
جهيز الوزارة (1) فة بالت 

 
ة ا املكل ضامن واملندوبي  ندوق الوطني للت  كن والص  باب والصندوق الوطني لتحسين الس 

 
فة بالش

 
ة والوزارة املكل نمية الجهوي  ة للت  لعام 

فة بالبيئةبو 
 
ياضة والوزارة املكل ين بخصوص برنامج إلادماج الر   .واملستلزمين العمومي 

 .بالنسبة للمشاريع املبرمجة في مناطق بلدية (2)
 .بالنسبة للمشاريع املبرمجة لفائدة مجالس قروية  (3)
(4)
ةحسب ما ورد في ألامر   م للبنايات املدني 

 
 .املنظ
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وتوص ي الدائرة بإيالء صياغة الاتفاقيات الخاصة ببرامج التهذيب العناية الالزمة والالتزام 

اتباملفاهيم القانونية املعمول بها في   .مجال تراتيب البنايات املدنية بما يضمن تحديد املسؤولي 

 

خة في ت أقر   ،فيما يخص  قيادة البرنامجين اأم    7057جانفي  72جلسة العمل الوزارية املؤر 

ة ممثلين عن ألاطراف املعني  تضم والجهوي  تركيز هيئة قيادة على املستويين املركزي " ة توكل لها مهم 

ة تم  في ". إلادماج وتقييمه متابعة تنفيذ برنامج  أن  إحداث اللجنة املركزي 
 
أي بتأخير  7057أوت  2إال

 .أشهر 2فاق 
 

م أعمال لجان القيادة 
 
دد لوحظ غياب إطار ينظ ة اجتماعاتها وهو وفي نفس الص  د دوري  ويحد 

 (1)أعمالها للرفع من نسقفي عديد املناسبات الجهوية ما دفع لجنة القيادة املركزية لدعوة اللجان 

نةال في بعض الواليات لم يتعد  سيما وأن  عدد جلساتها   . (2)ثالث جلسات في الس 
 

ى عدم إحداث دوائر تدخل عقاري لفائدة البرنامجين إلى  مقتضيات ألامر عدم تفعيل وأد 

ضبط شروط وقيمة مساهمة مالكي واملتعلق بـ 5222 جانفي 55املؤرخ في  5222 لسنة 582عدد 

الكائنة بدائرة تدخل عقاري أو املحاذية لها في إنجاز برنامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب أو تجديد  العقارات

ه  عمراني
 
يساهم وجوبا في تكلفة إنجاز برنامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب أو التجديد "الذي نص  على أن

ل عقاري مالكو العقارات الكائنة كليا أو جزئيا به
 
ترتب عنه وهو ما ..." ذه الدائرةالعمراني بدائرة تدخ

 .لفائدة البرنامجينألاجوار  مساهمات املالكينعدم تعبئة موارد بعنوان 
 

ندوق من موارد الص  إلادماج على تمويل برنامج هيئة القيادة وعلى صعيد آخر، وافقت 

كنالوطني لتحسين  ة بتاريخ.م 5,2بقيمة  الس                                  د مخالفة بذلك قرار جلسة العمل الوزاري 

 .الصندوق من التركيبة املالية للبرنامجهذا الذي ألغى مساهمة  7057أكتوبر  2

 

 الوزاري  العمل جلسة قرار تخالف لم القيادة هيئة" وخالفا ملا جاء في رد  الوكالة من أن  

 ألاحياء وإدماج تهذيب لبرنامج املالية التركيبة على تغييرا تدخل ولم 7057 أكتوبر 2 بتاريخ املنعقدة

 يشملها لم إضافية تدخالت بتمويل مهامه إطار في السكن لتحسين الوطني الصندوق  تكفل وإنما السكنية

الت فإن  ، "املذكور  البرنامج
 
لة التدخ ندوق  موارد من املمو  قت الص 

 
 وتم   كور ذامل البرنامج شملها بأحياء تعل

 .البرنامج قيادة هيئة قبل من إقرارها تم   كما إطاره في اتز نجاإلا  ضمن احتسابها
 

                                                           
ة في  (1)  .7052نوفمبر  57ماي و 72مارس و 57محاضر جلسات لجنة القيادة املركزي 
 .7051جانفي  78محضر جلسة لجنة قيادة البرنامج بتاريخ  (2)
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 7002مارس  57املؤرخ في  7002لسنة  721من ألامر عدد  51وخالفا ملقتضيات الفصل 

ندوق الوطني لتحسين  ق بضبط شروط إسناد القروض واملنح من الص 
 
كناملتعل ، الذي نص  على الس 

 الدراسات والتسيير بعنوان مصاريف أن  تمويل الصندوق مقتصر على ألاشغال، قام الصندوق بتمويل 

 . د.م 2,57بقيمة بلغت  إطار برنامج إلاحاطة في

 

ة حيث تقوم  25الوكالة مقتضيات الفصل  لم تحترم كما ة املحاسبة العمومي 
 
من مجل

ة وليس بتوظيف موارد البرنامجين  ولة أو من الاقتراض، لدى بنوك خاص  ة الد  ية سواء من ميزاني 
 
املتأت

ولة ة من . بخزينة الد  ة للوكالة للفترة املمتد  ة حسب القوائم املالي  وظيفات املالي                   وفاقت عائدات الت 

ة في تقليص  .د.م 8,7ما جملته  7051إلى سنة  7002سنة  ولة لدى الخزينةوتساهم هذه الوضعي   السي 

ة للبالد التونسية  .العام 

 

ولة من و  فاقية املساهمة في تمويل برنامج إلادماج املمضاة بين الد 
 
ت ات جهة أخرى، نص 

نمية ة للت  وظيفات  7052جويلية  1بتاريخ  (1)والوكالة الفرنسي  ية من الت 
 
على وجوب إرجاع الفوائد املتأت

ة لفائدة البرنامج  . املالي 
 
ة  إال أن  الوكالة استعملت هذه املوارد في تمويل دورات تكوين وتنظيم أيام دراسي 

ات مساند المةومهم  ها حصلت على . ة نظام الجودة والبيئة والس  ولئن أفادت الوكالة في إجابتها بأن 

ل  قت بموافقة املمو 
 
راسات وألاشغال في إطار استعمال املوارد في فإن  هذه املوافقة تعل

إلاشراف على الد 

ة التي أمكن الوقوف وظيفات املالي  وتجدر إلاشارة إلى أن  عائدات الت   .(2)البرنامج وبمراقبتها وبمتابعتها

   .7057إلى نوفمبر  7051ة من جويلية د خالل الفترة املمتد  .أ 220عليها بلغت 

 

تنفيذ برنامج إلادماج بإبرام صفقات وخالص كشوف حسابات  كما قامت الوكالة في إطار

وفواتير باعتبار القيمة املضافة بما في ذلك ما هو ممول بهبة من الاتحاد ألاوروبي دون إتمام إلاجراءات 

 بمجلة ألاداء على القيمة املضافةالتي تخول لها الانتفاع باإلعفاء على القيمة املضافة واملنصوص عليه 

رت الوكالة هذا التصر   .د.م 55,21م البرنامج من مبالغ بما يناهز وهو ما حر  ف بصعوبة تطبيق وبر 

 . إلاجراء املذكور نظرا لتشعب العمليات املرتبطة به

 

بخصوص  7050فيفري  07املنعقدة بتاريخ  ضمن الجلسة الوزاريةإقراره وخالفا ملا تم  

بكات 
 

ة بالش جهيزات الجماعي  ل البرنامج تحميل كلفة ربط الت  على الجهات املنتفعة بها، مع إمكانية تحم 

ر، على أن يتم 
 
مصالح صندوق التضامن الوطني  البت  في ذلك من قبللهذه النفقات في صورة التعذ

د .أ 152,521قامت الوكالة بتثقيل هذه املصاريف التي بلغت  ،غرضوإفادة الوكالة بما يتم إقراره في ال

 . بصفة آلية على البرنامج
                                                           

خ في  7051لسنة  1مصادق عليها بمقتض ى القانون عدد   (1)  .7051مارس  52املؤر 
(2)

نمية الواردة بتاريخ مراسلة الوكالة    .7051ديسمبر  52الفرنسية للت 
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قت على حساب البرنامج د .أ 81ناهزت غير مبرمجة تحميل نفقات وعلى صعيد آخر، تم  
 
تعل

ل رئيس مشروع تحسين  بنفقات حراسة وإصالح أضرار وإنجاز أمثلة أشغال مختلفة وتكاليف تنق 

كن  .الس 

 

ص ي الدائرة بضرورة إحكام إعداد التركيبة املالية لبرامج التهذيب والالتزام بها وترشيد وتو 

 .التصرف في املوارد املتاحة مع احترام النصوص املنظمة للمجال ضمانا لنجاعة التنفيذ

 

 هذيب ودراستهاضبط حاجيات التّ  - ب

 

لي تقوم به الوكالة يتمثل في  معاينة  إجراءيتم  ضبط حاجيات التهذيب بناء على تشخيص أو 

ل به 
 
ة رئيس املشروع وبالتنسيق مع السلط املحلية، من قبل للحي املزمع التدخ فريق من الوكالة بمعي 

قائص وتحديد  نات و بغاية الوقوف على الن  ل مكو 
 
ن. كلفتهاوتقدير أولويات التدخ تلك املعطيات  وتضم 

 .في بطاقات تشخيص يتم الرجوع إليها عند الحاجة

 

كما تقوم الوكالة بتجميع املعطيات الواردة ببطاقات التشخيص صلب جداول جرد تستغل 

حياء التي تستحق  التهذيب، وعند املصادقة على برامج التهذيب تضبط كقاعدة معطيات حول ألا 

ر تهذيبهااملجالس الوزارية حسب معايير معينة ق ليتم  الحقا ضبط منطقة  ،ائمة ألاحياء التي تقر 

التدخل أي الطرقات والعقارات املزمع التدخل فيها وذلك حسب الاعتمادات املتوفرة والتي تكون 

 . موضوع دراسات فنية تمهيدا للتنفيذ

 

ات التهذي 7002و 7007والجدير بالذكر أن  الوكالة أسندت خالل سنتي  ة جرد حاجي  ب مهم 

ة مسح إلنشاء بنك  7057كما قامت خالل سنة . على املستوى الوطني إلى مكتب دراسات بعملي 

هذيب بتحيين سنوي لحاجيات أيضا وتقوم الوكالة . معطيات في خصوص ألاحياء التي تستوجب الت 

نت وجود عدة نقا. التهذيب بكافة مناطق الجمهورية بالتنسيق مع البلديات  أن  الفحوصات بي 
 
ئص إال

قت بتحديد ألاولويات وضبط حاجيات ألاحياء للتهذيب وبالدراسات املتعلقة بها
 
 . تعل

 

 قامت الوكالة بناء على عملي  فقد 
 
راسات املذكورة سابقا بضبط قائمة شخيص والد  ات الت

ن حوالي  ل دون توضيح املعايير التي تم  على أساسها تحديد هذه ستوجب يحي   5100تتضم 
 
التدخ

ة"ودون ضبط بعض املفاهيم الجوهرية على غرار مفهوم ألاحياء  عبي 
 

وذلك " املدن الكبرى "و" ألاحياء الش

سبة إلى برنامج إلاحاطة
 
ة بالن  . خاص 
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ن عدم استجابة البعض منها  ل فيها، فقد تبي 
 
ا في خصوص قائمة ألاحياء التي تم  التدخ أم 

ة في نسبة كثافة سكنية ال بجلسات تم إقرارها لشروط إلادراج بالبرنامجين التي 
 
العمل الوزارية واملتمثل

       إدراج وتم  الوقوف على. باملائة 80مسكنا بالهكتار ونسبة تعمير داخل الحي ال تقل  عن  70تقل  عن 

  .ألاصلي مسكن بالهكتار في برنامج إلاحاطة 70حي  تقل نسبة الكثافة بها عن  72أحياء من جملة  2

 

االجهات عند برمجة ألاحياء تشريك البلديات و  لم يتم  وعالوة على ذلك،  د  مم  ى إلى تعد  أد 

ة  عديالت حيث طلبات تعديل البرمجة ألاولي  نة  52شملت هذه الت  عدم  انجر  عنها في برنامج إلادماجمكو 

 .زنامة إلانجازاحترام رو 

 

ل في ألاحياء تهم  كيفية ضبط منطقة موثقة إجراءات ومعايير بوضع ولم تقم الوكالة 
 
التدخ

نسيق مع الجهات بمعاينات ميدانية وال يتم  إعداد محاضر املنتفعة، حيث يقوم رؤساء املشاريع بالت  

ل الوكالة في . التثبت من الوضعية العقارية للمنطقةو  ضبط هذه املناطق
 
ة إلى تدخ ت هذه الوضعي  وأد 

صة للوكالة العقارية للسكنى بكل   ل عقاري مخص 
 
من حي كرش الغابة بتونس في إطار برنامج  دوائر تدخ

 .في إطار برنامج إلاحاطة باملرس ى إلادماج وحي البحر ألازرق

 

عمليات التشخيص في بعض  ضبطت فلم ،ا في خصوص التدخالت باملناطق املبرمجةأم  

ة وهو ما الحاالت 
 
ات بدق نات االحاجي  ستوجب تعديالت الحقة من خالل إدراج أنهج أو أحياء أو مكو 

ة . جديدة ة بدائرة الحرايري  دد أشغال البنية ألاساسي  ن إثر بتونس ويذكر في هذا الص  نطالق إحيث تبي 

ولتلبية . ألاشغال أن  بعض املنازل في عدد من ألانهج غير مرتبط بشبكة صرف املياه املستعملة

ات إلاضا ةالحاجي  هام ال امل هذه رغم أن   إلى تشخيص هذه ألانهج (1)قامت الوكالة بدعوة املقاولة ،في 

أشغال تهذيب ى لإهو الشأن بالنسبة   وكذلك هو. تدخل ضمن صالحياتها وتتنافر مع ما أنيط بعهدتها

ت إضافة حي الهذيلي وحي  ها  .ببن عروس نوفمبر 2منطقة نعسان حيث تم  ولئن أفادت الوكالة في رد 

ه 
 
تمكن من تلم يتم تكليف املقاولة بالقيام بعملية التشخيص بل طلب منها املعاينة الفنية حتى "بأن

، فإن  املعاينات "ما هو منصوص عليه بالصفقة وفق هايعتبر من مهام الذيتنفيذي اللف املإعداد 

ة  ات ضوء على تتم  الفني  صة مسبقا ومضب حاجي 
 
ت إضافتها ولم وطة وباعتبار أن  هذه ألا مشخ نهج تم 

نفيذي امللف إعداد يمكن الفيتم  تشخيصها   .دون تشخيص الت 

 

هذيب كما تبي   قة بمشاريع الت 
 
راسات املتعل

ا قد ن ضعف الد  يساهم في تأخير انطالق مم 

ة تحول دون إنهاء ألاشغال في آجالها صعوباتألاشغال وبطء نسق تنفيذها إثر بروز  ويذكر في هذا . فني 

قة بتهذيب حي وادي الرومين ببنزرت 
 
راسة املتعل

دد، الد  ة التي الص 
 
لم تشمل منطقة العيون بتعل

                                                           
 .7055أفريل  7حسب ما ورد في دفتر الحضيرة بتاريخ  (1)
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وفي ذات السياق، . كما لم يتم تجسيم بعض ألانهج املوجودة داخل الحي على املثال. (1)"الوعرة"طبيعتها 

ل
 
ف بعدم مسحها لكامل منطقة التدخ كنة بالردي 

 
قة بتهذيب حي الث

 
ة املتعل لي  سمت الدراسة ألاو 

 
لم و . ات

ة بحي  خالد بن الوليد قة باملنطقة الحرفي 
 
راسة املتعل

وبة تتطر ق الد  ى إلى وجود  بمن  ا أد  عمود هاتف مم 

ة للمشاريع املنجزة. إلى تعطيل ألاشغال  .وأرجعت الوكالة ذلك إلى الصبغة إلاستعجالي 

 

ائرة  ل وإخضاعها  بإحكاموتوص ي الد 
 
ات التدخ عملية تحديد حاجيات التهذيب وضبط أولوي 

 .وبمزيد تشريك الجهات في برمجة عمليات التدخل وموثقةإلى معايير شفافة 

 

 ة هيئة العقاريّ الت -ج

 

سمت 
 
الت في إطار البرنامجين بعدم احترامها الات

 
ة في بعض الحاالت مما  للتراتيبتدخ العمراني 

ل تنفيذ بعض املشاريع و 
 
 .مقتضيات التخطيط العمراني السليمعن  ات انحرافتسجيل انجر  عنه تعط

 

ضح عدم احترام أمثلة التهيئة العمرانية 
 
تجهيزات جماعية  إنجاز  برمجةمن خالل فقد ات

لط  لذلكغير مخصصة  بعقارات ل انطالق أشغال عدد منها إلى حين استكمال الس 
 
ى إلى تعط وهو ما أد 

ة إلجراءات تغيير صبغة ة ألاراض ي الجهوي   وتم  . وإتمام إجراءات تخصيصها بالتنسيق مع املصالح املختص 

 .تجهيزات جماعيةصصة إلنجاز مخحاالت تعلقت بعقارات  2دد على الوقوف في هذا الص  

 

من مجلة التعمير الذي ينص على إعداد جدول مرافق يضبط املواقع  57خالفا للفصل و 

صة للتجهيزات الجماعية يصادق عليه بمقتض ى ن ،أمر املخص  إلى غاية شهر عدم إصدار هذا ألامر  تبي 

  .  7052أفريل 

  

املتعلق بإحداث الوكالة،  5285لسنة  22من القانون عدد  7نص  الفصل على صعيد آخر، و 

ل الوكالة بأمرعلى 
 
د مناطق تدخ ه تحد 

 
ل لفائدة . أن

 
ه خالفا لذلك لم يتم  إحداث دوائر تدخ

 
إال أن

ي الوكالة من . 5227منذ سنة  (2)املشاريع املدرجة بالبرنامجين
 

متيازات باإل إلانتفاع وحرم هذا التمش 

ق  5285ديسمبر  20املؤرخ في   5822الثالث والرابع من ألامر عدد  ليناملنصوص عليها بالفص
 
املتعل

ة في طلب التخصيص أو التفويت باملراضاة أو الانتزاع وفي حق  لة خاص 
 
بتنظيمها وتسييرها واملتمث

لها
 
 .ألاولوية في الشراء أو إحالة ألامالك العقارية الكائنة بمناطق تدخ

 

                                                           
ة عدد  (1) خة في  258/7052حسب امللحوظة الداخلي  ة للوكالة 7052مارس  55واملؤر    .املرفوعة من رئيس املشروع بالجهة إلى إلادارة العام 
ل عقاري لفائدة الوكالة إلى  يعود تاريخ آخر أمر يضبط (2)

 
 (.5227جويلية  70مؤرخ في  5227لسنة  5218أمر عدد . )5227جويلية  70منطقة تدخ
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لت ا للفصل الثاني من نفس ألامر، وخالف
 
اةالوكالة في مناطق تدخ

 
مثال تهيئة ب غير مغط

ة . تفصيلي ولم تسع إلى إعداد تلك ألامثلة ت إثارتهابعض إلاخالالت حدوث ونتج عن هذه الوضعي   تم 

ة سكرة حيث لم تحترم الوكالة التصفيف بمناسبة بناء قاعة الري ات على غرار بلدي  اضة من قبل البلدي 

ة،  إقحام الوكالة في أربع قضايا مع مالكي العقارات مما كبدها وذلك فضال عن واملنطقة الحرفي 

 .د 7572  مصاريف تقاض ي بلغت
 

ياق، رت التراتيب العامة للتعمير وفي نفس الس  إقامة املباني باملناطق املعرضة ملخاطر " (1)حج 

ه تبي  ". نجراد أو الانهيار أو الخسف أو غيرهاإلا  طبيعية متوقعة كالفيضانات أو الانجراف أو 
 
 أن

 
ل إال

 
ن تدخ

ملخاطر على غرار حي  النوامر بسيدي بوزيد وبئر مسيوغة ببنزرت تلك االوكالة في مناطق معر ضة ل

ونتج عن هذه . (2)والزيتونة بالكاف وكذلك أحياء وادي النبكة بالحمامات وعيشوشة املطار بأريانة

ةا ل لوضعي 
 
اء  عدد من تعط لبعض  قرارات هدموجود املشاريع على غرار مشروع عيشوشة املطار جر 

ة بلغت  العقارات د مصاريف إضافي  إلعادة إسكان بعض املواطنين بحي وذلك د .أ 200باالضافة إلى تكب 

 الن  
 

ل خطرا على بكة في إطار برنامج إلاحاطة، ويكر س هذا التمش 
 
ة كما يشك ات غير قانوني  ي وضعي 

 .املتساكنين

 

تنامي البناء الفوضوي في مناطق غير صالحة للسكن إلى "وأوضحت الوكالة في إجابتها بأن  

احد  تكوين أحياء بذاتها مرتبط بالنسيج العمراني  جعل السلطات املحلية عاجزة عن تنفيذ قرارات  مم 

تهيئتها ضمن برامج اقتراح وهو ما استوجب سوداء  نقاط الهدم وأصبحت هذه املناطق تشكل

 . "التهذيب

 

جهيز والوكالة في خصوص  55نص  الفصل و  فة بالت 
 
ة املبرمة بين الوزارة املكل فاقي 

 
من الات

ى الوزارة 
 
ؤون املذكورة برنامج إلادماج، على أن تتول

 
ولة والش ة وأمالك الد  اخلي  نسيق مع وزارتي الد  الت 

ة 
 
ة ومع الوال ةيلتسيالعقاري  زمة إلنجاز البرنامجتسخي ر عملي 

 
د . ر العقارات الال إال أن  الجهات لم تتقي 

ى إلى  على مستوى التنفيذ حيث تم  تغيير املواقع املبرمجة في بعض ألاحيان   صعوباتبذلك وهو ما أد 

ي الحنايا  ة ببن قردان وحي  ة بمنزل بورقيبة وحي حشاد باملحمدية وحي الوراسني  على غرار حي  الشالغمي 

 كما تم  تغيير املوقع املخصص إلقامة املنطقة الحرفية وقاعة الرياضات الفردية بحي. والسكارنة بمكثر

وبة خالد بن الوليد بدوار هيشر  ل ثمانية مشاريع بعد تركيز الحضيرة والبدء في  بمن 
 
عالوة على تعط

قة بها
 
ة املتعل ات العقاري   .ألاشغال قبل فض  إلاشكالي 

 
                                                           

(1)
 .5222لسنة  7772املصادق عليها باألمر عدد  
(2)

              وزيرة التجهيز بتاريخ حول بئر مسيوغة ومراسلة 70/52/7050تحت عدد  7050فيفري  2حسب مراسلة صادرة عن ادارة املياه العمرانية بتاريخ  

وجلسة العمل . حول تهذيب حي عيشوشة املطار 7051مارس  71حول حي النبكة وجلسة عمل هيئة القيادة الجهوية بأريانة بتاريخ  7008جانفي  25

 . افحول برنامج الاحاطة في اطار تعرضها لتهذيب حي الزيتونة بالك 7002ماي 2املنعقدة بسيدي حسين بتاريخ 
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عمير  28الفصل  وخالفا ملا نص  عليه ة والت  رابي 
 
هيئة الت ة الت 

 
ضرورة الحصول على من من مجل

رميمترخيص في خصوص أشغال 
 
نتالبناء والت الفحوصات املجراة على مشاريع البنايات التي  ، بي 

جهيزات املدرجة في برنامج إلاحاطة تم  انجازها دون جميع الت   أنجزتها الوكالة في إطار برنامج إلاحاطة أن  

 .الحصول على الر خصة املذكورة

 

 على أساس إذنمج إلادماج في إطار برناتم  الانطالق في ألاشغال بالنسبة لـخمسة مشاريع و 

ة إلى غاية  هذه دون تسوية البلديةصادر عن  دون الحصول الحقا وهو ما يحول . ألاشغال انتهاءالوضعي 

ن من استغالل املنشآت حسب الفصل 
 
من املجلة املذكورة أعاله  21على رخصة إلاشغال التي تمك

 .املاء والكهرباء بشبكاتودون ربط املنشآت 

 

 صعوباتجراء لسبعة مشاريع في إطار نفس البرنامج  رفض إسناد التراخيصن تبي  كما 

مرتبطة بإثبات ملكية ألارض أو بطبيعة النشاط املزمع إنجازه بالنسبة للفضاءات الصناعية وهو ما 

ى إلى تعطل انطالق تلك املشاريع إلى غاية أفريل   .7052أد 

 

 عقار كائن بسيدي حسين دون  أصل زيتون من 20الوكالة اقتلعت وعلى صعيد آخر، 

ل من القانون وخالفا ألحكام ترخيص في الغرض  الحصول على  خ في 552عدد  (1)الفصل ألاو                 املؤر 

ق بتنظيم قطع وقلع أشجار الزيتون  7005ديسمبر  2
 
يعر ض الوكالة لخطية مالية تتراوح وهو ما  واملتعل

املالحظة أن  انطالق الوكالة في إنجاز  وتجدر. (2)ها أو قلعهاعتم  قطدينار عن كل شجرة تي ائمو بين مائة 

ع  ة، يعتبر من قبيل ألاعمال التي تكر س التوس  روري  ألاشغال دون الحصول على التراخيص الض 

ق  نهالفوضوي وهو ما من شأ ع  تشهدهاالتي  الصعوباتأن يعم  ل وأن يشج 
 
ألاحياء موضوع التدخ

 .املواطنين على خرق القوانين وعدم احترامها
 

التهيئة العقارية ألاهمية التي تستحقها عبر القيام باألبحاث العقارية  يالءبإ وتوص ي الدائرة

ة بتنظيم الفضاء  الضرورية وتذليل الصعوبات إلاجرائية مع احترام مقتضيات التراتيب الخاص 

 .العمراني
 

II- تنفيذ البرامج 
 

ن من خالل   التي إلاخالالتإنجاز الوكالة لبرنامجي إلاحاطة وإلادماج، وجود بعض النظر في تبي 

قت 
 
ة و ألا  بالبنيةتعل  .وتحسين السكن التجهيزات الجماعيةساسي 

                                                           
م القانون عدد   (1) خ في  5225لسنة  70الذي نقح وتم   .5225ماي  25املؤر 
(2)

 .جديد من القانون سالف الذكر 2على معنى الفصل   
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جهيزات الجماعّية - أ
ّ
  البنية ألاساسّية والت

 

رقات 
 
لة في تهيئة وتعبيد الط

 
ة املتمث تقوم الوكالة في إطار البرنامجين بإنجاز البنية ألاساسي 

ل وتركيز شبكات تصريف املي
 
نوير داخل ألاحياء موضوع التدخ اه املستعملة وتصريف مياه ألامطار والت 

راب
 

الحة للش ة . العمومي واملياه الص  ل في مالعب أحياء وقاعات رياضي 
 
ة تتمث كما تنجز تجهيزات جماعي 

  .ومناطق خضراء وفضاءات صناعية ومناطق حرفية

 

                  صفقات بقيمة تناهز 7057إلى سنة  7002وأبرمت الوكالة في إطار نشاطها منذ سنة 

وعرف إنجاز هذه ألاشغال . د بعنوان برنامج إلادماج.م 258د بعنوان برنامج إلاحاطة وما يناهز .م 527

ها باإلعداد إلنجاز املشاريع  ق أهم 
 
وباستالم املشاريع وختمها  ة التنفيذوبمتابعبعض إلاخالالت تعل

 .وبتنفيذها املالي

 

  إعداد املشاريع -1

 

نت ألاعمال الرقابية  أبرمت في ، حيث في بعض الحاالتملبدأ املنافسة الوكالة عدم احترام بي 

ل )د .م 2,2إطار برنامج إلادماج، سبعة مالحق بمبلغ جملي قدره  قت ( د لكل  ملحق.م 5,5بمعد 
 
تعل

أمام جال بمشاريع توسعة كان من ألاجدر أن يتم في شأنها إلاعالن عن طلبات عروض جديدة وفتح امل

رت . ملنافسة عوضا عن مواصلة أشغال التوسعة مع املقاوالت أصحاب الصفقات ألاصليةا وقد بر 

ي بمصادقة مجلس إدارة الوكالة عليه وبتواجد املقاولة على عين املكان و 
 

 بمقبوليةالوكالة هذا التمش 

 .ألاسعار الواردة بالصفقة ألاصلية

 

ن سبعة مالحق التنصيص عل رتكما لم تتضم  تغير ألاثمان ليس له "الوكالة بأن   هى قيمتها بر 

ة للصفقة وأن الغاية من عدم ذكر قيمة امللحق هو أن ال يتم  أي انعكاس مالي على القيمة ألاصلي 

اعتباره زيادة في كلفة الصفقة ألن  أي ارتفاع في الكلفة يقتض ي التنصيص على مصدر التمويل إلاضافي 

التنصيص على الثمن الفردي الجديد والكمية ضمن  عند عرضه على لجنة الصفقات علما أنه يتم 

  .ويعتبر هذا التبرير انحرافا باإلجراءات". كل ملحق

 

ق بالصفقات العمومية  7002جوان  70بتاريخ  78ونص  املنشور التفسيري عدد 
 
على واملتعل

ف عند الا
 
روط على عقوبات مالية إضافة لخطايا التأخير توظ

 
قتضاء على إمكانية تنصيص كر اس الش

ما أخل  
 
فقة كل نة من . التزاماته بإحدىصاحب الص  ه لوحظ من خالل فحص عي 

 
 أن

 
كر اس  27إال
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ة عدم التنصيص على هذه العقوبات في  ة خاص  ل  51شروط إداري 
 
حالة، وهو ما حد  من نجاعة تدخ

ما بعد بلوغ سقف غرامات التأخير  .الوكالة لضمان حسن سير إلانجاز سي 

 

خ في  7002لسنة  28من القانون عدد  50عليه الفصل  نص  وخالفا ملا   7002جوان  20املؤر 

د باملواصفات الوطنية عند ضبط الخاصيات الفنية املتعلق بالنظام الوطني للتقييس  من ضرورة التقي 

ة في املجال ر مواصفات تونسي 
 
ة رغم توف روط مواصفات أجنبي 

 
اسات الش نت بعض كر  . للطلبات، تضم 

رقات 
 
دد أشغال تهذيب شبكة التنوير العمومي بمنطقة نعسان وكذلك أشغال الط ويذكر في هذا الص 

بأحياء وأشغال بناء قاعة رياضات فردية لمة ومياه ألامطار والتنوير العمومي وتصريف املياه املستع

 .منوبةبالسعيدة والنسيم بوادي الليل 

 

 
 
واملذكرة  78ه ال يتم  دائما اعتماد العناصر التي ضبطها املنشور التفسيري عدد كما لوحظ أن

ت على  7002نوفمبر  70بتاريخ  58/7002الداخلية عدد  العروض املالية باعتبار قيمة يم تقيالتي نص 

ري وتقديرات راسات، حيث اقتصرت املقارنة في بعض  كل من امللف الس 
إدارة الصفقات وإدارة الد 

 . هذه العناصرمن واحد الحاالت على عنصر 

 

 متابعة املشاريع -2

 

ل غياب متابعة الوكالة للمشاريع املدرجة بالبرنامجين شابت  بعض إلاخالالت حيث سج 

ة للشروطبعض الوثائق أو عدم استجابتها   .القانوني 

 

ة الذي  72فقد خالفت الوكالة مقتضيات الفصل  نص  من كراس الشروط إلادارية العام 

ة من قبل املقاول قبل الشروع في  على ضرورة الحصول على مصادقة رئيس املشروع على الوثائق املعد 

ن، حيث نجازإلا  غير وثيقة  22 صفقة تم  فحصها وجود 10صفقة من جملة  52بالنسبة إلى  تبي 

راسات  ببرامجتتعلق رئيس املشروع مصادق عليها من قبل 
رات الحسابات والد 

 
وأمثلة إلانجاز ومذك

 . النطالق ألاشغالالحق بتاريخ  مصادق عليه نجاز لإل مثال  78والتفصيلية 

 

سبة إلى صفقات 
 
ة اعتماد مصادقة مكتب املراقبة ولوحظ بالن جهيزات الجماعي  أشغال الت 

ل تضاربا في املهام من شأنه أن 
 
ية على أمثلة إلانجاز عوضا عن مصادقة رئيس املشروع وهو ما يمث الفن 

ر على
 
ة املراقب  (1)5227لسنة  152ألامر عدد ملقتضيات ذلك خالفا و  جودة ألاشغال يؤث د مهم  الذي حد 

الفني في القيام بدراسة الوثائق وألامثلة والرسوم التي تعر ف باملنشآت وإبداء رأيه كتابيا في الوثائق 

                                                           
 .املتعلق بضبط مهام املراقب الفني وشروط منح املصادقة (1)
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ة في الوثائق املتعلقة بتفاصيل  الفنية للمشروع وفي كل  ما يمكن معاينته ميدانيا، وإبداء رأيه خاص 

فها بتطبيق . إلانجاز رت الوكالة تصر  خ في وبر  الذي  7002ديسمبر  55ما جاء بمنشور وزير التجهيز املؤر 

 .نص  على عرض التصاميم على مصادقة املراقب الفني

 

ائرة بضرورة مراجعة املنشور املذكور أعاله بما يتالءم ومقتضيات ألامر  .وتوص ي الد 

 

ن عدم استجابة برامج إلانجاز إلى د .م 2,2املتعلقة بصفقات بلغت قيمتها الجملية  (1)كما تبي 

ةالشروط القانونية املنصوص عليها ضمن ك ة العام  روط إلاداري 
 

نفس السياق في لوحظ و ، راسات الش

صة لكراساتمخالفة الوكالة 
 
ة الخا روط إلاداري 

 
 رغم عدم تقديمها قامت بخالص املقاوالتحيث  ،الش

  .برامج إلانجاز

 

ى ضعف املتابعة و 
 
نهاالتى تجل يمن خالل الوكالة  تؤم 

 
أن دون  تغيير املناول بعض املقاولين  تول

ن
 
نصيص عليه ضمن املنشور عدد مل وهو ما يعد  مخالفة ذلكل تتفط لت . سالف الذكر 78ا تم  الت  وسج 

نوير العمومي بحي كرش الغابة ببلدية تونس وأشغال  هذه الوضعية عند إنجاز  أشغال الطرقات والت 

ة  ألاوملبي بالقصرين وأشغال الطرقات وملعب حي وتصريف املياه بالحي بناء قاعة رياضات فردي 

نوير العمومي بحي كرش الغابة   . التضامن املنيهلةباملستعملة ومياه ألامطار والت 

 

ة ومنشور وزير التجهيز ومن ناحية أخرى، وخالفا مل ا نص  عليه كراس الشروط إلادارية العام 

، ال تحرص الوكالة على دعوة املقاولة لتقديم جذاذة املواد 7050جانفي  75الصادر بتاريخ  7/د-2عدد 

ر أو املنتج
 
أشغال على غرار وذلك وآجال إنجازها على جودة ألاشغال  سلبا وهو ما من شأنه أن يؤث

وتصريف املياه املستعملة ومياه ألامطار والتنوير العمومي بحي كرش الغابة من  الحيالطرقات وملعب 

ن دفتر الحضيرة بأريانة بلدية التضامن املنيهلة معطيات حول عدم مطابقة الحص ى  (2)حيث تضم 

مل وقطع الزهري  يةوصناديق الربط وثغرات املراقبة وأغطيتها للمو  والخرسانة والر  ا  اصفات الفن  مم 

 . 7052ساهم في عدم استالم املنشآت إلى غاية أفريل 

 

نت الفحوصات وجود إخالالت تتعلق بمسك دفاتر الحضيرة الخاصة  وعلى صعيد آخر، بي 

ة فيد .م 52بصفقات بلغت قيمتها الجملية حوالي  لت خاص 
 
قة  تمث

 
عدم تعمير البيانات الضرورية املتعل

ات املوضوعة ة الحضيرة وبالوسائل البشري   باملعد  د بها وكذلك غياب على ذم  ية املواد التي تم  التزو  ة وكم 

                                                           
من كراس   78الفصل ) لإلنجازلجدول الزمني اعتمادها باإلضافة إلى اسبتم يضبط برنامج إنجاز ألاشغال على وجه الخصوص املعدات وألاساليب التي  (1)

ق على الصفقات العمومية الخاصة باألشغال  (الشروط إلادارية العامة املطبَّ
(2)
 .7057سبتمبر  72و 7055أوت  77مارس و 02فيفري و 75بتواريخ  
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ة بمختلف أنواعها ن . معلومات كافية حول القيام بالتحاليل املخبري 
 
ة أن ال تمك ومن شأن هذه الوضعي 

ة الحضيرة ومن تحديد مسؤ  انتها ولي  من الوقوف على حقيقة املوارد التي وضعتها املقاولة على ذم   في إلاب 

 .في إلانجاز أو إخالل في حالة وجود تأخير 

 

نوير حال  على سبيل املثالو  قة بأشغال الت 
 
فقة املتعل ة بالص  عدم تعمير دفاتر الحضيرة الخاص 

ة 2و 7و 5العمومي بأحياء النور  د دون .أ 122بقيمة  7050ديسمبر املبرمة في تونس و  من والية بالكباري 

د من كيفية تنفيذها سيما وأن  الوكالة أبرمت صفقة جديدة بقيمة 
 
رتها   7057د في أوت .أ 170التأك بر 

ان الثورةالوكالة بتعر ض مجمل شبكة الت    .نوير العمومي إلى عملية تخريب وسرقة وإتالف إب 

 

ة ع ة الخاص  روط إلاداري 
 

اسات الش دت كر 
 
لى ضرورة إبرام املقاولة لعقد وعلى صعيد آخر، أك

ة املناول إزاء ألاطراف في حالة حصول حوادث أو أضرار ته ومسؤولي  ه . تأمين يضمن مسؤولي 
 
 أن

 
إال

ضح عدم إبرام عقود تأمين بخصوص ست  صفقات 
 
املدة  لكاملعقود التأمين املبرمة تغطية وعدم ات

 . أخرى صفقات بست املنصوص عليها 

 

 ختمهااستالم املشاريع و  -3

 

ة  قخالفا ملا نص  عليه كراس الشروط إلادارية العام 
 
فقات العمومية الخاصة ب املتعل الص 

د بسنة حيث بلغ  بعد انقضاءقامت الوكالة باالستالم النهائي لألشغال  ،باألشغال أجل الضمان املحد 

ل التأخير  ويؤثر ذلك  على إرجاع الضمانات املالية ويمس  من مصداقية الوكالة ويحد  . يوما 578معد 

فقات العمومية سات على املشاركة في الص   . من إقبال املؤس 

 

ات  هذيب بتونس الكبرى أن  ملف  ن الوثائق  هاختمكما لوحظ في خصوص مشاريع الت  ال تتضم 

ة على غرار دفاتر الحضيرة ت معاينته بخصوص  الوجوبي  ة وهو ما تم  قة بمنطقة حرفي 
 
فقات املتعل الص 

طهير وتصريف مياه ألامطار  رقات وشبكات الت 
 
ة بسيدي حسين وبتهذيب الط بحي املدرسة وبمنطقة حرفي 

بحي و( 2)بحي املدرسة قسط وبباردو  بسيدي حسين  وبالتنوير العموميوبتحسين الواجهات ( 7)قسط 

ة بحي الجيارة 7و5غدير القلة   .ببلدية تونس وبمنطقة حرفي 

 

ق بصفقتيتم  تبرير و
 
رقات وتصريف مياه ألامطار بحي ذلك فيما يتعل

 
جويلية  77 يأشغال الط

 مارس بسيدي حسين  70و
 
قة شرف على متابعتهما نفس رئيس املشروع، بكون الوثائق أ ينتالل

 
املتعل

ورةب
 
انطلق لألشغال قد في حين أن  إلانجاز الفعلي  (1)7055جانفي  52يوم  هما قد أحرقت خالل فترة الث

                                                           
 .حسني سيدي بلديّة عام كاتب قبل من ممضاة وثيقة حسب (1)
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ف ألاشغال من نوفمبر  7055في فيفري 
 
اف ثم  إعادة إيق 7050ديسمبر  إلى غاية (1)7050باعتبار توق

ي  7055جانفي  51ألاشغال بتاريخ  فقتين لم يعلما وأن  ملف  نا الص  ما يفيد حصول الحريق تضم 

 .املذكور 
  

نفيذ املالي للمشاريع -4
ّ
  الت

 

قت 
 
قائص تعل نفيذ املالي ملشاريع الوكالة في إطار البرنامجين وجود عدد من الن  ن فحص الت  بي 

سبقات وبخالص املقاولين 
 
 . وبالختم املحاسبي إلاضافية املصاريفبو أساسا بالت
 

ر  52وخالفا ملقتضيات الفصل  ة أسندت الوكالة  من (2)مكر  فقات العمومي  ق بالص 
 
ألامر املتعل

 %  70نسبة تسبقات ب
 
سة دون توف نوي ألاقص ى بالنسبة للمؤس  ر وثيقة حول رقم املعامالت الس 

سات حديثة التكوين وقد بلغت القيمة الجملية . الناشطة أو حجم الاستثمار ألاقص ى بالنسبة للمؤس 

تمكين  عنهقد ينجر  ا مم  د .م 2,272ما قدره  صفقة 77بخصوص  العنوانللتسبقات املسندة بهذا 

ة دون وجه حق   السيولة  فضال عن التقليص فيأو هضم حقوقهم أصحاب الصفقات من مبالغ مالي 

  .املالية للبرنامجين
 

ها، فإن    7008لسنة  725 عدد مكرر من ألامر  52الفصل وخالفا ملا أفادت به الوكالة في رد 

 .حسب رقم املعامالت وحجم الاستثمار ملؤسسات الصغرى ا قد ضبط مفهوم 7008 مارس 1املؤرخ في 
 

على احتساب غرامات التأخير بالتوازي مع  78املنشور التفسيري عدد نص   من جهة أخرى،و 

م إلانجاز وتطبيقها   أن  استخالص خطايا التأخير  ابتداء منتقد 
 
تم  تضمينها قد معاينة التأخير، إال

ن املقاوالت من بكشوفات الحساب الوقتية ألاخيرة أو ب صفقة 58بخصوص 
 
ا يمك الختم النهائي مم 

ة ويحرم الوكالة من سيولة أثناء تنفيذ املشاريع   .مبالغ غير مستحق 
 

كما تم  بخصوص الصفقة املتعلقة بأشغال قاعة رياضات فردية بدائرة الحرايرية استغالل 

نات  جزء من خطايا التأخير في املشروع رغم أن  إدراج أسعار جديدة أو إدخال تغييرات على مكو 

فقة  قابة  يفترضالص  فقات وعلى مصادقة هياكل الر  أن تتم  في إطار مالحق تعرض على لجان الص 

راتيب الجاري بها العمل في مجال تطبيق ل على هذا النحوالتصر ف مخالفة وعالوة على . الوكالةب
 
لت

ن وثائق ومعطيات حول ما تم  إنجازه باستعمال هذه  فقة لم يتضم   الص 
 

أخير، فإن  ملف خطايا الت 

ا في املشروع د من استعمالها فعلي 
 
ن من التأك

 
ا ال يمك  . الخطايا مم 

 

                                                           
 .تاريخ إذين انطالق األشغال بعد إسناد الّصفقتني (1)
 .7008مارس  01املؤرخ في  7008لسنة  725وألامر عدد  7002أوت  50املؤرخ في  7002لسنة  7522كما تم  تنقيحه باألمر عدد  (2)
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ت إلاجراءات ا على ضرورة قيام الوكالة بختم (1)وعلى صعيد آخر، نص  . املشاريع محاسبي 

ة "وينجر  عن هذا الختم  ا يجعل إمكاني  ة نهائيا مم  ا وفسخه من القوائم املالي  إلغاء كل مشروع محاسبي 

ة عليه أمرا مستحيال ن أن  الوكالة لم تقم بالختم املحاسبي لكل  ". إجراء توظيفات إضافي  ه تبي 
 
 أن

 
إال

 . 7052ك الى غاية شهر أفريل املشاريع املنتهية املدرجة بالبرنامجين وذل
 

 الّسكنتحسين  -ب
 

صة لتنفيذ  كنتحسين  نةمكو  بلغت املنح املخص  ببرنامجي إلاحاطة وإلادماج مبلغا جمليا  الس 

ة أو .م 15,177قدره  قت بأشغال شملت تحسين الواجهات وتحسين أو إحداث مرافق صحي 
 
د تعل

ات، باختيار املنتفعين . (2)نواتات مساكن ة، محدثة على مستوى املعتمدي  إثر القيام وتقوم لجان محلي 

اتهم ومبلغ املنحة وألاقساط املزمع أبحاث ب ة وإدراجهم بجداول إسناد تحدد هوي  ة وفني  اجتماعي 

ة تصدرها الوكالة  . توزيعها ويتم  توزيع املنح على املنتفعين عن طريق صكوك بريدي 
 

  إلاطار  -1
ّ
 رتيبيالت

 

ة إبرام اتفاقية بين الدولة وبنك إلاسكان أوكل بموجبها لهذا ألاخير  7050تم  سنة  مهم 

ة أو الهيكل املختص  في مجال  استكمال إجراءات إسناد املنح والقروض لفائدة الجماعات املحلي 

زمة للغرض
 
ات الال جديد العمراني بما في ذلك إعداد إلاتفاقي  هذيب والت  ه لم وخ. الت 

 
ن أن الفا لذلك، تبي 

ة بين الوكالة والبنك برام إيتم  قابة على  نقصفي  وهو ما ساهم 7052وذلك إلى غاية أفريل اتفاقي  الر 

كن باإلضافة إلى غياب تقارير متابعة   .إلانجاز التصر ف في إلاعتمادات املرصودة لتحسين الس 
 

كن وتجدر إلاشارة إلى أن  الاتفاقية املبرمة بين الصندوق  ت الوطني لتحسين الس  والبنك تم 

خ في  7001لسنة  22بتأخير بلغ ست  سنوات خالفا للقانون عدد  ندوق  7001أوت  7املؤر  ق بالص 
 
 املتعل

 .املذكور 
 

وخالفا التفاقيتي التفويض، القاضية بتحويل إلاعتمادات مباشرة إلى الحساب البريدي 

ة قدرها  ه تم  تحويل اعتمادات جملي 
 
ن أن جاري بنكي ساب حد إلى .م 2,2للوكالة مع بداية كل سنة، تبي 

 .7057- 7002للوكالة خالل الفترة 

 

نة لإلطار ال صوص املكو  باعها ومن جهة أخرى، لم تتعر ض الن 
 
ترتيبي إلى إلاجراءات الواجب ات

جديد العمراني من قبل الصندوق الوطني لتحسين  هذيب والت  ف بالت 
 
عند إسناد منح إلى الهيكل املكل

                                                           
ة للوكالة عدد  تيملحوظ (1) خة في  50إلاجراءات الداخلي  خة في  55وعدد  7007جويلية  52املؤر   .7055أكتوبر  50املؤر 
لة في مطبخ وغرفة ودورة مياه (2)

 
ة باملسكن املتمث  .تضم  املرافق ألاساسي 
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كن جهيز على إدراج املبلغ الجملي واقتصرت إلاتفاقيات املبرمة بين الوكالة والوزارة املكلفة بالت  . الس 

ض للمنح  ضبط إجراءات التصر ف  دون وعلى تفويض تنفيذ املشاريع إلى الوكالة كصاحب منشأ مفو 

  .تنفيذهامتابعة و عتمادات املحالة لهذا الغرض في إلا 

 

نة تحسين  ل على مكو  كنكما لم يتم  تحديد طبيعة ألاشغال التي تمو  في إطار البرنامجين  الس 

عة 
 تنوع  إذ لوحظوسقف املنح املوز 

 
الت بهذا العنوان حيث تراوحت بين تنفيذ أشغال خفيفة التدخ

ر  كنى وهو ما يمكن أن يفس  املنحة  التباين في قيمةلترميم وصيانة املساكن القائمة وإحداث نواة للس 

د كلفة ألاشغال املزمع إنجازها حيث . د للمنتفع 2000و 700 التي تتراوح بين ولوحظ غياب معايير تحد 

ة يتم  الاعتماد على م كنرئيس مشروع تحسين  يقوم بهاعاينات فني  ها قصد بالوكالة دون توثيق الس 

ت معاينة لتقييم مبلغ املنحة املسندة استغاللها ه قد تم 
 
املنح التي تم  صرفها مبلغ في تفاوت  علما وأن

 .د 200د إلى  700 بين تراوحللمنتفعين بعنوان نفس ألاشغال 

 

ة بعد صرف القسط ألاخير من املنحة قصد التثبت من قيام الوكالة ال تقوم و  بزيارات ميداني 

ن من املنتفعين 
 
ا ال يمك في ألاغراض املبالغ املمنوحة إستغالل من التأكد باألشغال املبرمجة مم 

 . املخصصة لها

 

ت إجراءات الوكالةكما  نة تحسين "على تكليف رئيس املشروع بـ (1)نص  متابعة إنجاز مكو 

كن  أن  ". ملشاريع والية تونس الكبرى  الس 
 
نة بكل الوالياتهذا ألاخير إال وهو ما . قام بمتابعة إنجاز املكو 

الت مقارنة بالبرمجة
 
ل في تنفيذ التدخ أخير املسج  ر الت  املنصوص عليها في اتفاقية تفويض  يمكن أن يفس 

ل والثاني  2شهرا و 77شهرا و 72والبالغ على التوالي  إلانجاز سبة لألحياء املدرجة بالقسط ألاو 
 
أشهر بالن

الث من برنامج إلادماج إلى حدود شهر أفريل 
 
دد أن  عدد . 7052والث والجدير باملالحظة في هذا الص 

كوك املسندة خالل سنة   .صكا 2700فاق قد  7057الص 

 

 شروط الانتفاع -2

 

الت وكذلك إلادماج برنامج إلاحاطة و ل من برنامج كلم يضبط 
 
م لتدخ

 
إلاطار الترتيبي املنظ

هذيب  سات الت  ندوق ولتدخالت مؤس  عة انتفاع معايير الص 
ل باملنح املوز 

 
متساكني ألاحياء موضوع التدخ

كنبعنوان تحسين   . الس 

 

                                                           
ر عدد  (1) خ في سبتمبر  288/7055املقر    .7055املؤر 
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ة لتحسين وإزاء غياب تحديد هذه الشروط جان املحلي 
 
ات إحداث الل ت مقرر  كن، نص   الس 

خل أو وفيرة  للعائالت ألاولويةإعطاء املتمثلة في  نتفاع باملنحةإلا على شروط  املعوزة أو محدودة الد 

ة  ة املسكن وإلاقامة فيه واشتراط العدد أو ذات احتياجات خصوصي  ضرورة تواجد باإلضافة إلى ملكي 

ل
 
 أن  هذه املعايير . املسكن في منطقة التدخ

 
ةإال

 
ة إثبات  افتقرت إلى الدق د كيفي  ة "حيث لم تحد  ملكي 

ة"ومفاهيم " املسكن خل أو وفيرة العدد أو ذات احتياجات خاص  وهو ما فتح " العائالت محدودة الد 

جان في هذا الخصوص اتاملجال الجتهاد
 
 . الل

 

ن من خالل ت  وتبي  د في التثب  ه لم يتم  التقي 
 
على بهذه الشروط محاضر جلسات هذه اللجان أن

( باملائة 0,7أي ) 7270بين من  منتفعا فحسب 72فقد لوحظ على سبيل املثال، أن  . الوجه ألاكمل

لوا على ل7057املنحة سنة  تحص  ة بلغتو ، مسج                   ن كعائالت معوزة وأن  بعضهم يتقاضون جرايات شهري 

 .د 5122

 

ة  منتفعا باملنحة 71 وقام ت تجاري 
 
ة كشراء وبيع عقارات أو استغالل محال ات عقاري  بعملي 

را على 
 

ة خالل فترة إسناد املنح وهو ما يعتبر مؤش ة سالمة وفالحي  تهم املادي  عدم اندراجهم ضمن و وضعي 

خل  . العائالت املعوزة أو محدودة الد 

 

ت  ة بين منتفعين اثنين في نفس الحي وفي نفس فترة إسناد كما تم  ات العقاري  بعض العملي 

ة للحصول  ة هدفها توفير وثيقة إحالة ملكي  ة صوري  را على أن  العملي 
 

املنح وهو ما يمكن أن يكون مؤش

ة  ة أحد املنتفعين أو كليهما مشكوك فيها خاص  ة معطيات لدى  فيعلى املنحة ويجعل أحقي  غياب أي 

ق بعنوان العقار
 
 .الوكالة أو ضمن جداول إلاسناد تتعل

 

ن أسندت إليهم املنح قاموا باقتناء أراض ي بيضاء أقيمت عليها  ولوحظ أن  العديد مم 

ل في نفس تاريخ إلاسناد رغم أن  املنحة تسند إلى مسكن قائم 
 
 جاءملا طبقا املساكن موضوع التدخ

خ في  7002لسنة  721من ألامر عدد الفصل الرابع ب ه الذي ينص  على (1)7002مارس  57املؤر 
 
ال  أن

كنألاشغال الكبرى للترميم في إطار تحسين  ىيمكن أن تتعد   قف أو " الس  إصالح ألاسس أو تجديد الس 

ة دعم الهيكل العام للبناية وإعادة بناء جزء منهار وتجديد مستوى  العوارض أو ألاعمدة وبصفة عام 

مليط وأشغال بناء أو تهيئة دانح طح وحمايته بمواد عازلة وإصالح أو تجديد بالط ألارض والت  ار الس 

 ". بيت الاستحمام أو املطبخ

 

                                                           
ق بضبط شروط إسناد القروض  (1)

 
كن املتعل  .واملنح من الصندوق الوطني لتحسين الس 
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ا بعض ج وتفتقر  ة ببعض املنتفعين مم  ة الخاص  عريف الوطني  داول إلاسناد ألرقام بطاقات الت 

اتهم  د من هوي 
 
ن من التأك

 
ت معاينةال يمك ت منتفعين جداول  كما تم   بهويات غير واضحةإسناد ضم 

قت بتسعة أحياء
 
 .تعل

 

جهيز بمزيد التدقيق في املنتفعين حيث أفادت  فة بالت 
 
دت الوزارة املكل ه سيتم اقتراح وتعه 

 
أن

ة
 
ة لتحديد شروط الانتفاع باملنحة بكل  دق  .مذكرة تفسيري 

 

 صرف املنح  -3
 

كنصرف منحة تحسين بالوكالة  تقوم ةص بواسطة الس  ه تم  تسجيل . كوك بريدي 
 
 أن

 
إال

كوك وحفظها ومتابعتها وصرفها ملستحقيها قت بإصدار الص 
 
 .إخالالت تعل
 

ة  تبادر  حيث لها بإبالوكالة إدارة املحاسبة واملالي  ة حال توص  كوك بصفة آلي  صدار الص 

فع وال  ة وهي لجنة خارجة عن الوكالة وليس لها صفة آلاذن بالد  جنة املحلي 
 
بجداول إلاسناد من الل

فقات وال مدير ألاشغال خالفا إلجراءات الوكالة  .تحمل إمضاءات كل  من مدير الص 
 

ة على أساس يتم  و  ت املحاسبي 
 
قب دون إدراج بيانات  تسجيل املنتفعين في السجال

 
إلاسم والل

ة عريف الوطني  ة كرقم بطاقة الت  ضح في خصوص برنامج إلاحاطة لسنتي . خصوصي 
 
 7008و 7002وات

ة تحت عنوان  ه تم  تسجيل املنتفعين بصفة جماعي 
 
دين"أن ات". منتفعين متعد  ن هذه الوضعي 

 
 وال تمك

الثي أحياناعين من تحديد املنتف
 
ة وأن  بعضهم يحملون نفس إلاسم الث ة خاص 

 
 .بدق

 

قة بصرف املنح بعدم 
 
ة املتعل ات املالي  سجيل املحاسبي للعملي 

 
سم الت

 
حيث أن  عددا قة الدوات

ه صك  غ
 
ة البريد لدى الوكالة على أن نا في حسابي  كوك امللغاة ما يزال مدو  وذلك خالفا  ير ملغىمن الص 

ها كوك .ملا جاء في رد  ه لم يتم  بعد سحب أي  من هذه الص 
 
نت الفحوصات أن فإن  عدم إلغائها  ولئن بي 

ل أحد املخاطر التي وجب أخذها بعين الاعتبار 
 
ه تم  تسجيل رصد التجاوزات املحتملة ليمث

 
سيما وأن

 .7057تعود إلى سنة  7057سحب صكوك خالل سنة 
 

ة تبلغ سحب لى الوقوف على إصات املجراة الفحو أفضت كما  كوك بقيمة جملي  عدد من الص 

ت املحاسبي  .أ 778
 
                ة ويعود البعض منها إلى د من الحساب البريدي للوكالة غير مدرجة في السجال

 خال .7002سنة 
 
ة وتسويتها إال        ل ولم تتم  مراسلة البريد التونس ي للوقوف على أسباب هذه الوضعي 

ل بعد  7052شهر مارس  ويعتبر عدم حرص الوكالة على . في الغرض على رد  علما وأن  الوكالة لم تتحص 

كوك التي تصدرها ومآلها تقصيرا منها في املحافظة على املال العام  ة الص  يمكن أن يخفي و متابعة وضعي 

 .تجاوزات
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ن أن  ما عدده ، تبذلكوباإلضافة إلى  ا قد تم   121ي 
 
طبيقة املعتمدة  صك فسخها من الت 

كوك وتسجيلهاإل  رت صدار الص  كوك عند إدراجها باملنظومة أو  هبر  الوكالة بتسر ب أخطاء إلى هذه الص 

ر . عند طبعها
 
ة بالوكالة ال يتوف بها والجدير باملالحظة في هذا الخصوص، أن  تطبيقة املحاسبة واملالي 

ة ات فسخ آلي  كوك مراقبة على عملي  ها بصدد تركيز منظومة جديدة تعتمد على   .الص  وأفادت الوكالة أن 

 .7052إحداث حساب لكل منتفع وإدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية على الصك منذ جوان 
 

ر  د 7200بقيمة  صكوك 2سحب  7057في سنة  تم  كما 
 
تين لم توف تحمل نفس ألارقام مر 

ر نسخة من الصك املسحوب
 
ة تبريرات في شأنها كما لم توف وعالوة على أن  هذه . مصالح البريد أي 

ن مخاطر  ها تتضم  ة املنجزة على حسابها، فإن  ات املالي  ات تعكس ضعف متابعة الوكالة للعملي  الوضعي 

ة سحب مب  .الغ لفائدة أشخاص دون وجه حقمن درجة عالية قد تصل إلى إمكاني 
 

فالعون من ناحية أخرى، تنص  إجراءات الوكالة على تسليم الصكوك إلى و 
 
 بتوزيعها املكل

 أن  مقابل وصل
 
كوك ت تلك العملية، إال د عدد الص  ة وثيقة تحد  ن من  قيمتهاو تم  دون أي 

 
وهو ما ال يمك

 . الصكوك ملستحقيهاكل  التأكد من تسليم 

 

كل  الحاالت بنسخة من كل  صك تحمل رقم بطاقة وال يحتفظ املكلف بتوزيع الصكوك في 

ة للمنتفع وإمضائه حيث يكتفي بالبصمة  تسليم عدد من الصكوك إلى ضافة إلى اإل بالتعريف الوطني 

ن من . (1)غير املنتفعين مباشرة
 
ات ضعف املنظومة كما ال تمك ت منوتبرز هذه الوضعي  ة  التثب  هوي 

م الصك
 
 .الطرف الذي تسل

 

ن على الوكالةلذلك   كوك ل جراءات املعتمدةإلا مراجعة  يتعي   عدملحد  من مخاطر لتوزيع الص 

م املنتفع الحقيقي للمنح املسندة إليه 
 
زمةمتابعة الحساب البريدي والحرص على تسل

 
ة الال

 
فضال  بالدق

كوك بالوكالة عن  .ضرورة إجراء تدقيق شامل للتصر ف في الص 
 

III- تقييم البرامج 
 

ة  لة في تهيئة البنية ألاساسي 
 
سم برنامجا إلاحاطة وإلادماج بصبغتهما املندمجة واملتمث

 
يت

ل 
 
ة واملنشآت ذات الطابع الاقتصادي باإلضافة إلى التدخ جهيزات الجماعي  ة والت  بكات العمومي 

 
والش

كنبعنوان تحسين الواجهات و  لون  ولئن حرص. الس 
 
على ضمان إلانجاز على الوجه ألاكمل فقد  املتدخ

قييم وبتحقيق ألاهداف وبحماية املنشآت ات الت  قة بآلي 
 
 .تم  تسجيل بعض النقائص املتعل

 

                                                           
ى لطرف غير معروف (1)  .منهم من هم من ذوي القرابة ومنهم من هم من غير ذوي القرابة على غرار عمدة املنطقة أو معتمد الجهة أو حت 
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  آليات تقييم البرامج  -1

 

ر معطيات 
 
نة ذات مصداقيةنة و محي  يعتمد إعداد البرامج وتقييمها أساسا على توف  . ومحي 

 
إال

ضح
 
ه ات

 
رة لدى الوكالة  أن   أن

 
قائص تشوبها أحيانا املعطيات املتوف ت بعض الن  تهاحد   .من مصداقي 

 

قة بالبنية  فقد
 
ل الوكالة وبعده واملتعل

 
ة ألاحياء قبل تدخ ة بوضعي  ضح أن  املعطيات الخاص 

 
ات

ن 
 
ا ال يمك رة مم 

 
بكات والتجهيزات غير متوف

 
ة والش الوقوف على مدى مساهمة البرامج في من ألاساسي 

هذيب ولة في مجال الت  ن . تحقيق سياسة الد  الوكالة  غياب معطيات حول نسبة تغطيةكذلك وتبي 

ل في إطار البرامج املختلفة
 
ة تلك التي انتفعت بأكثر من تدخ ات ألاحياء وخاص  وأرجعت الوكالة . لحاجي 

ه 
 
ها قامت " لم يعهد لها بإعداد جرد لحاجيات التهذيب بكامل تراب الجمهورية"ذلك إلى أن في حين أن 

هذيب ولتحد 7057و 7002بمسح شامل خالل سنتي  ات الت  يد مدى استجابة ألاحياء إلى لضبط حاجي 

 .معايير الانتقاء لالنتفاع بتدخالت البرامج
 

المة  ر ضمانات الس 
 
ن أن  املنظومة إلاعالمية للوكالة ال توف  راجإدمن حيث الكافية كما تبي 

ق تاريخ كو . وتغييرها واملصادقة عليها ومراقبتهااملعطيات 
 
ات الذي يوث ر باملنظومة دفتر العملي 

 
ل  ال يتوف

ن من عملية 
 
هاوأفادت الوكالة . الجهة التي قامت بذلكتحديد إحداث معلومة أو تغييرها ويمك قامت  بأن 

ها  بتعيين مكتب دراسات إلعداد تطبيقة جديدة و  لةبأن   . ستحرص على تفادي النقائص املسج 
 

ة  ومن ن من ضبط الكلفة الفعلي 
 
ة تمك ر لدى الوكالة محاسبة تحليلي 

 
ناحية أخرى، ال يتوف

ن من متابعة مختلف عناصر 
 
غط عليها  هالتهذيب ألاحياء وتمك إحكام التصرف في  بما يساهم فيوالض 

 .موارد البرامج
 

ق بمدى تحقيق البرنامجين لألهداف املنتظرة في مجال ألانشطة املنتجة وبعث  وفيما
 
يتعل

ضح أن  املعطيات
 
مقارنة ألاهداف بعدد تقتصر على  إلانجازحول متابعة  املتوفرة مواطن شغل، ات

مويل ومقارنة  ات الت  القروض التي تم   مبالغ معمبالغ القروض املصادق عليها املصادقات على ملف 

ة. فهاصر  ه نسبة إلانجاز الفعلي 
 
ة هذه وتبقى . ويتم  تقديم املعطى ألاخير على أن  فهياملعطيات نظري 

غل املزمع
 

ن من تقييم تأثير البرنامج على إحداث مواطن  إحداثها تخص  مواطن الش
 
وهو ما ال يمك

غل سيما وأن  تجسيم املشاريع وإنجازها يبقى 
 

ز إلانتاجرهين الش  .دخولها حي 
 

 

 

 

 



339 
 

  تحقيق ألاهداف -2

 

مويل وتفويض إلانجاز ات الت  دت اتفاقي 
 
ة (1)أك  (3)وإجراءات الوكالة (2)وجلسات العمل الوزاري 

على ضرورة مساهمة برامج التهذيب في تحسين ظروف عيش متساكني ألاحياء وإدماج هذه ألاخيرة في 

بغة املندمجة للمشاريع املدرجة بها وتكاملها الدراسات وفي غياب . محيطها العمراني إضافة إلى الص 

ة الشاملة للبرنامجين ة و  (4)التقييمي  رة لدى الوكالةاملعطيات املتمحدودي 
 
ائرةصخل، وف إثر تحليل  ت الد 

ة املجراة إلى تسجيل إخالالت  لون واملعاينات امليداني 
 
رها مختلف املتدخ

 
ة التي وف املعطيات املستندي 

قت 
 
بغة املندمجة للمشاريع تعل صت من الص 

 
ع العشوائي لألحياء وقل ساهمت في عدم الحد  من التوس 

نات املبرمجة باألحياء وض جهيزات املنجزةبإلغاء إنجاز بعض املكو   . عف استغالل الت 

 

ة في ألاحياء املدرجة بالبرنامجين على تنفيذ  ل بعنوان البنية ألاساسي 
 
فقد اقتصر التدخ

ات الحي التي وقع تشخيصها صة دون تغطية كامل حاجي  وإضافة . أشغال في حدود إلاعتمادات املخص 

ة إلى سرعة انتشار البناء الفوضوي خاص   ة إلاعتمادات املرصودة تعود هذه الوضعي  ة عند إلى محدودي 

 . حدود الحي

 

ل فيها في إطار أكثر من برنامج على فترات وفي 
 
ضح أن  أغلب ألاحياء تم  التدخ

 
ياق، ات نفس الس 

ة متقاربة في بعض الحاالت ومتباعدة في حاالت أخرى  حي بئر مسيوغة  الخصوصويذكر في هذا . زمني 

كنببنزرت وحي  الزريق بقابس املبرمجين سابقا في إطار البرنامج الوطني لتأهيل ألاحياء                    ية الس 

ضمن املخطط  7055وكذلك حي  املرواني الكائن بمنطقة كرش الغابة املبرمج سابقا سنة  7057سنة 

رت الوكالة ت. الاستثماري البلدي للمنطقة التها املولئن بر 
 
ة ألاشغال بنفس الحي بتقاربة دخ استكمال بقي 

الت املتباعدة نسبيا التي لم تنجز في إطار برنامج سابق نظرا لنقص الاعتمادات املرصودة 
 
فإن  التدخ

ع العشوائي لألحياء  د  حمن شأنها أن ال ت كنمن التوس  ةالس  غط على البناءات الفوضوي  ة والض  بما ال  ي 

ل يساهم في تحقيق
 
 .ألاهداف املنشودة من برامج التدخ

 

نة مبرمجة من  58شهد برنامج إلاحاطة في قسطه إلاضافي إلغاء إنجاز ، وعلى صعيد آخر مكو 

نة وذلك باعتمادات مبرمجة بلغت  22جملة  ، إلغاء 7052وتم  إلى غاية شهر فيفري . د.م 50,17مكو 

نات ضمن برنامج إلادماج باعتمادات مخص   7إنجاز  قت . د.م 2صة بلغت مكو 
 
بسبعة  منها % 25وتعل

                                                           
قة ببرنامج إلاحاطة (1)

 
ة التفويض املتعل فابين  املبرمة نص  الفصل الثاني من اتفاقي 

 
ل : " ... ة بالتجهيز والوكالة على ما يليلوزاة املكل " ع.ت.ت.و"تتكف 

ى تبلغ الجودة املرجوة في نطاق مشاريع متكاملة ومندمجة وتحقق ألاهداف املرسومة للبرنامج... بدراسة وإنجاز أشغال   ".حت 
خ في  (2) ق تأمين "من ضرورة  7008أفريل  55على غرار ما نص  عليه املجلس الوزاري املؤر 

 
التكامل  بين عناصر املشاريع املنجزة في إطار البرنامج املتعل

ة   "باإلحاطة باألحياء الشعبي 
(3)
ة ملحوظة العمل عدد   ة باملدن الكبرى   1/7002خاص  قة ببرنامج إلاحاطة باألحياء الشعبي 

 
 .املتعل

ة لبرنامج إلاحاطة سنة   (4)  .7050باستثناء الدراسة نصف املرحلي 
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ة وهو  ة وأربع مناطق حرفي  ص من فرصفضاءات صناعي 
 
زق ملتساكني ألاحياء  ما يقل توفير مواطن الر 

ل وألاحياء املجاورة لها
 
ة بالتدخ نات امللغاة كانت % 10وتجدر إلاشارة إلى أن  ما يقارب . املعني  من املكو 

ت  منها % 27مبرمجة في أحياء بتونس الكبرى التي تشهد أعلى نسب البطالة وأن   لت واليات خص  سج 

ة رات التنمية الجهوي 
 

وزغوان ( مشروعين)وباجة ( مشاريع 7)على غرار القيروان   (1)فيها أضعف مؤش

 (.مشروع)
 

ة   نفيذ لبرامج اعداد إإلى ضعف بالخصوص وتعزى هذه الوضعي  ة قبل إلانطالق في الت  خاص 

  .فيما يتعلق بالجانب العقاري 
 

ن أن   جهيزات، فقد تبي  ق باستغالل الت 
 
منشأة منجزة  28منشأة، من مجموع  70وفيما يتعل

ة و
 
ا في حين يتم  استغالل منشأتين خال  77بالبرنامجين، غير مستغل ة جزئي 

 
فا لألغراض التي منها مستغل

في ألاغراض املخصصة لها التي فاقت التجهيزات  استغاللنسبة عدم  بذلك لتبلغ أنشئت من أجلها

  .% 17ما يناهز  (2)د.م2,8كلفة إنجازها 

 

ة و 
 
ع املنشآت غير املستغل

منشآت ذات طبيعة  7 إلىواملنجزة ببرنامج إلاحاطة ( 70)تتوز 

ة و ة و منشأة 55اقتصادي  ة . مناطق خضراء 1رياضي  جهيزات الجماعي  وتعود أسباب ضعف استغالل الت 

ةفي جزء منها إلى  إشكالي   ة للتنمية الجهوي  ة العام  لت املندوبي   ات على مستوى دراسات الجدوى التي تكف 

ة بمنزل . بإنجازها بورقيبة، ويذكر على سبيل املثال، دراسة جدوى إنجاز املنطقة الحرفية بحي الشالغمي 

نت أن   توفير محل ملمارسة نشاط وإن   بالحي هامن العاطلين عن العمل ال يرغبون في إنجاز %  27التي بي 

ل عائقا أمام بعث مشروع بالحي
 
ة وهو هذه ورغم ذلك اقترحت  (3)ال يمث راسة إنجاز املنطقة الحرفي 

الد 

 . ما نتج عنه ضعف استغاللها الحقا

 

قة املشاريع املس الوطني ألنشطة الحرف الصغرى عند برمجة كما لم يتم تشريك املجل
 
تعل

ة                    57القانون عدد  برنامج إلاحاطة خالفا ملا نص  عليهفي إطار  بالحرف والصناعات التقليدي 

خ في  7007لسنة  خ في  7572وألامر عدد  (4)7007فيفري  52املؤر   .(5)7007أوت  1لسنة  املؤر 

 

ا على غرار املنشآت املتواجدة يعود و  ضعف الاستغالل أيضا إلى تقارب املنشآت جغرافي 

ة الت   ة في إطار برنامج إلاحاطة تضم   7008سنة في فقد تم  . ضامن املنيهلةببلدي                    إنجاز منطقة حرفي 

                                                           
(1)  Indice de développement régional  
رتها إدارة ألاشغال خالل شهري جانفي وفيفري  (2)

 
 .7052حسب املعطيات التي وف

(3) La difficulté de montage d’un projet lié à la disponibilité d’un local = 0% (page 18 de l’étude d’opportunité) 
(4)
 .املتعلق بتنظيم قطاع الحرف 
(5)
 .تعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق تسيير املجلس الوطني ألنشطة الحرف الصغرى امل 
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ت رغم وجود  2
 
وق البلدي  27محال عين بين الس 

 غير مستغل في الجهة موز 
 
أ محال   17)املهي 

 
( محال

ة التي تم  إنجازها ضمن مشاريع الصندوق الوطني للتشغيل    70)واملنطقة الحرفي 
 
وتجدر . (1)(محال

 
 
إلاشارة إلى أن  املنطقة الحرفية املنجزة في إطار برنامج إلاحاطة، والتي لم يقع استغاللها، ال تبعد إال

شغيل عنمترا  22قرابة 
 
ندوق الوطني للت وباإلضافة إلى كل  املنشآت . املنطقة املنجزة في إطار الص 

ر ما يناهز 
 
ار هيشر توف ة متواجدة بدو  آالف موطن  50املذكورة، تحتوي الجهة أيضا على منطقة صناعي 

 .شغل حسب دراسة الجدوى املنجزة
 

تهاعدم استغالل بعض امل ويعزى  حيث لم يتم ربط بعضها  نشآت املنجزة إلى عدم وظيفي 

ة  بكات العمومي 
 

مها ودخولها حيز الاستغالل إلى و للكهرباء بالش
 
راب و هو ما أعاق تسل

 
املاء الصالح للش

ة ببئر مسيوغة ببنزرت، املنتهية أشغالها يذكر في هذا إلاطار و . 7052غاية أفريل  قاعة الرياضات الفردي 

ة بحي البحري بصفاقس، د وقاعة الر  .أ 118، بكلفة قدرها 7057سنة   املنجزة في             ياضات الفردي 

 .د.أ 728، بكلفة قدرها 7052سنة 
 

ضح 
 
أجلها وذلك على غرار من  أنجزتاستغالل املنشآت في غير ألاغراض التي كذلك وقد ات

ضامن املنيهلة ة الت  ة البساتين ببلدي  ة بحي الجمهوري  د والتي .أ 222املنجزة بكلفة  بأريانة املنطقة الحرفي 

ة استغاللها كمصب للنفايات ومقر  ة البرباشة"ارتأت البلدي  لت قاعة  بالجهة" لجمعي  في حين تحو 

 .د إلى مأوى للعائالت املعوزة.أ 722ة املنجزة بنعسان من والية بن عروس بكلفة الرياضات الفردي  
 

  حماية املنشآت -3

 

هذيب حماية التجهيزات وصيانتها  تقتض ي املحافظة على املنشآت املنجزة في إطار برامج الت 

ة . واستغاللهاوذلك لضمان ديمومتها  قت بضعف الحماية القانوني 
 
ن وجود إخالالت تعل ه تبي 

 
 أن

 
إال

ة للمنشآت  .واملادي 
 

جهيزات وترسيمها في  ة الت  لة في إحالة ملكي 
 
ة للمنشآت، املتمث ق بالحماية القانوني 

 
ففي ما يتعل

صة لها حسب  ة وتضمينها في دفاتر ألامالك املخص  ة العقاري  دولة أو جماعة )املالك صفة دفاتر امللكي 

ة   ،...(محلي 
 
ضح أن

 
ة  ةوضعي  اللم تتم  تسوية  هات التي تم  إنجازها في إطار برنامجي املنشآت  لكافةالعقاري 

 .إلاحاطة وإلادماج
 

مويعود ذلك في جزء منه إلى عدم 
 
ات لعدد من ا تسل على غرار القاعات  ملنشآتالبلدي 

ة  ياضات الفردي  ة ببوخزر الكازمات بسوسة والبساتين وكرش الغابة بالتضامن املنيهلة وقاعة الر  ياضي  الر 

                                                           
ة عدد  املندوبيةتم تأكيد العدد أيضا من خالل املراسلة الصادرة عن  (1) نمية الجهوي   .7050نوفمبر  20بتاريخ  007827العامة للت 
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ضامن املنيهلة  صر الت  مصالح الحماية  لدى (1)نتيجة عدم الحصول على شهادة الوقايةبأريانة بحي الن 

ة  .املدني 
 

ضح وعلى صعيد آخر
 
عدد من املنشآت املنجزة على غرار قاعة لحراسة عدم تأمين ال، ات

ة ناعي بالحرايري  ة والفضاء الص  صر بالتضامن املنيهلة بتونس ألالعاب الفردي  ة بحي الن   والقاعات الرياضي 

يتونة بالكاف وبحي البحري بصفاقس بأريانة طو ى إلى تعر ض بعضها إلى عمليات وهو ما أد   والز  الس 

خريب   .والت 
 

ة بتونس على سبيل  ة بالحرايري  رت الوكالة قيمة ألاضرار التي لحقت بقاعة ألالعاب الفردي 
وقد 

ة وهو ما حد  . د.أ 70,5بـ  املثال كما تم  إتالف وسرقة العديد من التجهيزات بالفضاء الصناعي بالحرايري 

ته واستحال بذلك تسويغه ملمارسة أي نشاط صناعي قبل إتمام صيانته   . من وظيفي 
 

ة إلاطار  2و 7ومن ناحية أخرى، وخالفا للفصلين  يوان املبرمة بين الوكالة و من الاتفاقي  الد 

طهير  دد تسليم  ، لم تتم(2)الوطني للت  طهير املنجزة إلى هذا ألاخير ويذكر في هذا الص  إحالة منشآت الت 

ة الضخ املنجزة في إطار برنامج 
 
ة وادي " السعيدة والنسيم"إلادماج بمشروع الوكالة محط إلى معتمدي 

  .قصد صيانتها واستغاللها 7057فيفري  2الليل منذ تاريخ 
 

، توص ي الدائرة بمزيد إيالء تسليم املنشآت البيئةنظر لطبيعة هذه املنشآت وتأثيرها على بالو 

العناية الالزمة من خالل إلاعداد املسبق إلحالة استغاللها وصيانتها والحرص على مزيد التنسيق مع 

طهير  .الديوان الوطني للت 
 

يانة، سبة للص 
 
جهيزات  وبالن قة بالت 

 
يانة املتعل ة لتمويل أشغال الص  ة آلي  لم يتم إحداث أي 

ة  جهيزات  7050جانفي  8في املنعقدة املنجزة وذلك خالفا لتوصيات الجلسة الوزاري  د الت  قة بتعه 
 
واملتعل

ة لضمان ديمومتها ة وصيانتها املستمر  ة واملناطق الحرفي   .الجماعي 
 

نت و  ضرورة صيانة املنشآت  الوزارية وجلسات هيئة القيادة محاضر جلسات العملتضم 

ن، من خالل . في الغرضاملنجزة داخل ألاحياء املدرجة بالبرنامجين والعمل على ضبط روزنامة  وتبي 

ة املشرفة على استغالل هذه الصادرة عن فحص املعطيات  ات واملجالس الجهوي  إدارة ألاشغال و البلدي 

ة بعض ي وضعي  باملائة من املنشآت املنجزة في إطار برنامج  11ها، وغياب الصيانة ملا نسبته املنشآت ترد 

ضح أن  و . إلاحاطة
 
طة  78ات ب منشأة  57ومنشأة في حالة متوس 

 
حسينات بدرجات متفاوتة تصل تتتطل

في إطار برنامج  منشأة تم  إنجازها 22إصالحات كبرى على البعض منها وذلك من جملة إجراء إلى 

                                                           
ي مختلف أنواع : "على ما يلي 12ينص الفصل  (1)

 
ة استغاللها كليا أو جزئيا قبل أو دون الحصول من يمنع على مستغل

 
البنايات الخاضعة ألحكام هذه املجل

ة قواعد وتدابير السالمة والوقاية من أخطار الحريق وإلانفجار والفزع بالبن
 
ة على شهادة وقاية تفيد تطبيق كاف  "اياتمصالح الحماية املدني 

 . 7051نوفمبر  50املمضاة بتاريخ  (2)
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ة نظرا أرجعت و  .إلاحاطة بعض البلديات ذلك إلى عدم قدرتها على صيانة وحراسة املنشآت الجماعي 

ة ة والبشري   .لضعف مواردها املالي 
  

ة ل ونتيجة وري  رت غياب الصيانة الد  بعض البلديات غلق تجهيزات لعدد من املنشآت قر 

ة وذلك على ى لها إنجاز أشغال الصيانة الضروري  ى يتسن  ة حت  ة غرار  جماعي  ياضي  ة ب القاعة الر  بلدي 

ة فوشانة ة بحيي النسيم واملنصورة ببن عروس املحمدي  رة واملنشآت الرياضي 
 
ة سك   .بأريانة ببلدي 

 

ة، فقد  ق بالبنية ألاساسي 
 
ا فيما يتعل ن أم  ل عدد من الجهات املنتفعة بالبرامج لصيانة تبي 

 
تدخ

ل الوكالة بها
 
ات تدهور حالة و . بعض الطرقات رغم حداثة تدخ نت املعطيات الواردة من البلدي  بي 

ل لصيانتها وذلك على غرار 
 
ا استوجب التدخ نجزت في إطار برنامج إلاحاطة مم 

ُ
ة قيام طرقات أ بلدي 

مارس وحي مراد وحي الجيارة بكلفة  70عدد من ألانهج بحي بوقطفة وحي  بصيانة بتونس سيدي حسين

عدد من ألانهج نظرا لتدهور طبقة  بصيانة بمنوبة ة وادي الليلكما  قامت بلدي  . د.أ 787قدرها 

ة  غطية الثنائي  ة بكلفة ناهزت تم تغليف املعبد بالخرسانة إلا و الت  علما وأن  الوكالة قد  د.أ 500سفلتي 

ة باألحياء املذكورة خالل سنوات أنهت  لت  7002و 7057أشغال تهذيب البنية ألاساسي 
 
في حين تدخ

ات  ة تباعاالبلدي    .7002و 7051سنوات  خالل املعني 
 

ل بعض املستلزمين العموميين و 
 
ببعض أنهج للقيام بإصالحات في من جهة أخرى، تدخ

ةألاحياء  ة أو إلاسمنتي   ةالوكالة غير مطابق هاواعتبرت (1)بعد أن انتهت أشغال الخرسانة إلاسفلتي 

ة ببرنامج إلاحاطة ألاصلي ق بمتابعة هذه ألاشغال ضمن ولم تتو . للمواصفات الفني 
 
ر معطيات تتعل

 
ف

 .محاضر جلسات هيئة قيادة البرنامج
  

ة ضمانا الستفادة متساكني  د التجهيزات بالصيانة املستمر  وتوص ي الدائرة بضرورة تعه 

رها خدماتالة من ألاحياء املعني
 
 تفعيل قرار املجلس الوزاري املنعقد بتاريخبو وتأمينا لديمومتها  التي توف

ة لصيانة واستغالل املنشآت املعنية 7050جانفي  8 ق بإحداث آلية خاص 
 
 .املتعل

 

* 
 

*  * 
  

ساهم تنفيذ برنامجي إلاحاطة وإلادماج عموما في تحسين ظروف عيش متساكني مجموعة 

ة للطرقات  ة أساسا على مستوى البنية ألاساسي  من ألاحياء التي تشكو نقصا في املرافق الحيوي 

بكات
 

ة اقتصادية على البعض منها والش نوير العمومي كما أدخال حركي   .والت 

                                                           
خة  في  55مللحوظة العمل عدد  وفقا (1) الت املستلزمين العموميين املجراة   7050نوفمبر  5املؤر 

 
ة بقائمة في تدخ قام رؤساء املشاريع  بمد  إلادارة العام 

 .بعد انتهاء ألاشغال



344 
 

جديد العمراني التي عهد إليها بتنفيذ البرنامجين ولئن حرصت  هذيب والت  على ضمان وكالة الت 

دإلانجاز  قائص تبين وجود فقد  الجي   .ألاهداف املنتظرةتحقيق من  تحد  التي بعض الن 

 

سمت مرحلة إلاعداد بعدم
 
ر  فقد ات

 
ا أث لين مم 

 
وضوح الاتفاقيات بين الوكالة ومختلف املتدخ

ات خالل إلانجاز الت الوكالة  من . على تحديد املسؤولي 
 
م لتدخ

 
د باإلطار القانوني املنظ كما لم يتم  التقي 

ة ل عقاري وطبقا ألمثلة تهيئة تفصيلي 
 
 .حيث إحداث مناطق تدخ

 

شخيص عدة نقائص حيث لم يتم   ،من جهة أخرى و 
 
ات والت شهدت عملية ضبط الحاجي 

ات التهيئة العقارية والحصول على  الالتزام بمعايير تحديد ألاحياء ذات ألاولوية كما لم يتم  القيام بعملي 

ى إلى تذمر املواطنين و  ة املسبقة وهو ما أد  راخيص الضروري 
 
ات على مستوى التنفيذإالت . لى إشكالي 

نة تحسين شهدو  كنت مكو  ة إخالالت أهمها غياب إطار إجرائي واضح يحدد شروط الانتفاع  الس  عد 

 .وكيفية صرف املنح

 

نسيق بين   سما بضعف الت 
 
قائص مرحلة إنجاز البرنامجين حيث ات كما شابت بعض الن 

ركيبة مختلف ألاطراف املتدخلة إضافة إلى إلاخالل بمبدأ املنافسة وضعف املتابعة وعدم التقي  
 
د بالت

نة تحسين  ة عند التنفيذ املالي وبصرف املنح وألاشغال املنجزة في خصوص مكو  كناملالي   . الس 

 

وأثرها على حياة  البرنامجين لألهداف املنتظرةمن ناحية أخرى، لم يتم  تقييم مدى تحقيق و 

 .ذات مصداقية في الغرضمعطيات  لغياب املواطنين

 

ائرة تسجيل اضطرابات على مستوى  معاينتها تالتي تم  ونتج عن كل  إلاخالالت  من قبل الد 

ا حر  نات حيث تم  إلغاء عدد منها مم  فضال عن  م الجهات املنتفعة من استغاللهاآلاجال والكلفة واملكو 

 .أخرى لإلتالف أو التخريب تعر ضبعض التجهيزات و  عدم استغاللأو سوء استغالل 

 

ة  لم يحظ جانبكما  ة و خلق حركي  بالعناية  مواطن رزق ملتساكني ألاحياءتوفير اقتصادي 

ة ولم يتم  إفراد الاستثمار في إطار  الالزمة
 
صة لذلك غير مستغل حيث بقيت أغلب املناطق املخص 

ة  .البرنامجين بتشجيعات وتسهيالت خاص 

 

ه لم
 
م لألحياء، فإن

 
يقع بلوغ هذا  ولئن تم  وضع البرنامجين لغاية الحد  من الانتشار غير املنظ

ة غير  الهدف عات سكني  الت الوكالة وهو ما ساهم في ظهور تجم 
 
ة إثر تدخ عات إضافي  لت توس  حيث سج 

ة ل الوكالة في نفس الحي أكثر من مر 
 
ى في بعض الحاالت إلى تدخ ا أد  مة جديدة مم 

 
 .منظ
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ن من وتبعا لذلك
 
ل في إطار تهذيب ألاحياء بما يمك

 
ائرة إلى مراجعة سياسة التدخ ، تدعو الد 

لة وتوفير مناخ أكثر  قائص املسج  ل في الحد  من الانتشار ؤ تال  تالفي الن 
 
ما مع تحقيق الهدف املتمث

دد بضرورة وضع إطار ترتيبي وإجرائي مالئم لب. العشوائي لألحياء ائرة في هذا الص  رامج وتوص ي الد 

هذيب وبإحكام  نسيق فيما بينها بما  تحثكما . ةبرمجالو  تخطيطالالت  لة إلى مزيد الت 
 
كل  الجهات املتدخ

 .في الغرضيضمن حسن استعمال املال العام 

 

ائرة على  ضرورة جمع املعطيات وتخزينها وتحليلها وتحيينها بما  د الد 
 
وفي نفس إلاطار، تؤك

ن من متابعة املشاريع وتق
 
انيمك قائص في إلاب   .ييمها للوقوف على الن 

 

ة إلاشراف على إلانجاز من خالل توفير  ائرة بتنظيم عملي  نفيذ، توص ي الد  وعلى مستوى الت 

ة   .الالزمة ووضع آلاليات الكفيلة بتأمين نجاعة عمليات املتابعةاملوارد البشري 

 

توص ي الدائرة بدعم املنشآت املنجزة في إطار البرنامجين وتثمين املكتسبات من خالل  كما

د بها لضمان ديمومتها ة والتعه   .إحكام استغالل التجهيزات الجماعي 
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 رّد وكالة التهذيب والتجديد العمراني
 

تبعا للتقرير الّتأليفي لدائرة المحاسبات حول برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية 

بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية وقبل اإلجابة على المالحظات التي 

تضمنها هذا التقرير، فإن الوكالة تتقدم بالشكر للفريق الرقابي الذي تم تكليفه بإنجاز هذه 

مة المضافة التي ستضفيها التوصيات المقترحة على طرق العمل واإلجراءات المهمة للقي

 .  المعمول بها في الوكالة حيث ستسعى إلعداد خطة عمل في هذا الشأن
 

I- إعداد البرنامجين 
 

 اإلطار المؤسساتي والتصرف في الموارد - أ
 

من خالل اقتراح تسوية الوضعية والتعمق في توضيح المفاهيم  ستعمل الوكالة على

إدراج صفة المنتفع من المشروع صلب اإلتفاقيات مع إضافة فصل تكلف بمقتضاه الوكالة 

ها ليست بتسليم المنشآت للمنتفع وإبرام اتفاقيات خصوصية مع البلديات المنتفعة مع أنّ 

المسؤولة على تحديد المفاهيم ضمن االتفاقيات الخاصة ببرامج التهذيب كتحديد هوية 

وصاحب المنشأ المفوض وتصنيف المشاريع إلى مشاريع وطنية أو جهوية صاحب المنشأ 

ها وفيما يتعلق بعدم إحداث دوائر تدخل عقاري لفائدة البرنامجين فإن هذا أنّ  أو وزارية إالّ 

يعود إلى نوعية البرامج الموكول تنفيذها إلى الوكالة والتي ال تستوجب إحداث مناطق تدخل 

، حيث تم  5227دولة في مجال تهذيب األحياء الشعبية منذ سنة عقاري إذ تطورت سياسة ال

تكليف الوكالة بإنجاز البرامج الوطنية لتهذيب األحياء الشعبية المدرجة ضمن مخططات 

االستثمار البلدي وذلك بعد أن تم التخلي عن العديد من مكونات برامج التهذيب السابقة منها 

مثلة التفصيلية وإنجاز المقاسم االجتماعية وتم تسوية الوضعيات العقارية وإعداد األ

االقتصار على تهيئة األحياء التي تفتقر إلى البنية األساسية المتكونة من الطرقات والتنوير 

 .العمومي والتطهير وتصريف مياه األمطار والربط بالماء الصالح للشراب
 

وعلى هذا األساس ستقترح الوكالة على سلطة اإلشراف مراجعة قانون احداثها 

لسنة  72والمنقح بالقانون عدد  5285أوت  5المؤرخ في  5285لسنة                  22عدد 

المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  5222ماي  52المؤرخ في  5222
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راتجية التي هي بصدد إنجازها بهدف إضفاء المزيد من وذلك في إطار الدراسة اإلست

المرونة على تدخالتها دون ضرورة إلحداث دوائر تدخل عقاري للمشاريع التي تكلف 

 . بإنجازها

ا في خصوص التأخير الذي تم تسجيله في تركيز هيئة قيادة لمتابعة تنفيذ برنامج أمّ 

مراسلة مختلف الوزارات  7057هر مارس اإلدماج وتقييمه، فإن وزارة التجهيز تولت منذ ش

لتعيين ممثلين عنها في هذه الهيئة إال أن طول إجراءات التعيين لم تمكن من إصدار المقرر 

 .7057إال خالل شهر أوت 
 

كما تجدر اإلشارة إلى أن هيئة القيادة لم تخالف قرار جلسة العمل الوزاري 

ولم تدخل تغييرا على التركيبة المالية لبرنامج  7057أكتوبر  2                المنعقدة بتاريخ

تهذيب وإدماج األحياء السكنية وإنما تكفل الصندوق الوطني لتحسين السكن في إطار مهامه 

 .بتمويل تدخالت إضافية لم يشملها البرنامج المذكور
 

ق بتوظيف موارد البرنامجين المتأتية من ميزانية الدولة أو من وفي ما يتعلّ 

اض فإنه أمام عدم التمتع بمنحة االستغالل التي تصرفها الدولة للمنشآت العمومية أو االقتر

ضعف مبلغ هذه المنحة، تضطر الوكالة إلى القيام بتوظيفات لدى البنوك العمومية والخاصة 

التي تتعامل معها بنسب فائدة توفر لها موارد اضافية لتغطية نفقات التصرف والتسيير دون 

 .اماتها مع المزودين والمقاولينالمساس بالتز
 

وتنسحب إجراءات التوظيف على المبالغ التي تم تحويلها في إطار برنامج إدماج 

وتهذيب األحياء السكنية من قبل الممولين الخارجيين حيث قامت الوكالة بفتح حسابات 

خاصة لكل عقد تمويل على مستوى البنك المركزي وبالبنوك التجارية واستغالل هذه 

 .الموارد وفق ما جاء باالتفاقيات مع الممولين الخارجيين
 

كما يتم تسجيل الموارد المتأتية من هذه التوظيفات محاسبيا ضمن بند خاص يتم 

تدقيقه سنويا من طرف مراجع حسابات تم تكليفه في إطار االتفاقيات المذكورة وفق شروط 

 .مراجع حسابات الوكالةالممولين إضافة إلى التدقيق القانوني الذي ينجزه 
 

استعمال هذه الموارد في تمويل دورات تكوين وتنظيم أيام  د الوكالة أنّ وتؤكّ 

دراسية ومهمات مساندة لنظام الجودة والبيئة والسالمة المهنية وغيرها قد حضي بالموافقة 
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ر على المسبقة للوكالة الفرنسية للتنمية العتبار أن هذه العناصر لها تأثير إيجابي ومباش

 .انجاز البرنامج
 

الوكالة لم تتعمد التخلي عن اتمام اإلجراءات التي تخول لها اإلنتفاع  كما أنّ 

باإلعفاء على القيمة المضافة عند إبرامها للصفقات وخالصها لكشوف الحسابات والفواتير 

جدت باعتبار القيمة المضافة بما في ذلك ما هو ممول بهبة من االتحاد األوروبي، وإنما و

أمام حتمية مواصلة انجاز وخالص مختلف نفقات المشاريع من دراسات وأشغال وخدمات 

باعتبار األداء على القيمة المضافة لتعقّد العملية وصعوبة إفراد ما يتم تمويله عن طريق 

القروض والهبات وما يتم تمويله عن طريق ميزانية الدولة حيث تم إعداد كلفة البرنامج 

 .باعتبار مبلغ األداء على القيمة المضافةوخطة التمويل 
 

إضافة لذلك فإن وزارة المالية تولت وفق الرزنامة المصادق عليها  تقديم تسبقة 

في ثالث مناسبات النطالق البرنامج وبادرت الوكالة بإصدار أول إعالن طلب عروض 

تي تم إمضاؤها بتاريخ قبل إبرام اتفاقية الهبة مع اإلتحاد األوروبي ال 7057أفريل  52بتاريخ 

من قبل وزارة التنمية والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية  7057ديسمبر  72

الهبة  كما أنّ . 7052نوفمبر  8المؤرخ في  7052لسنة  1752والمصادقة عليها باألمر عدد 

الموضوعة على ذمة البرنامج تغطي في كل الحاالت جزءا من النفقات المذكورة تضاف 

 . ليها اإلعتمادات المرصودة من ميزانية الدولة والقروض الخارجيةإ
 

في خصوص تحميل كلفة ربط التجهيزات الجماعية بالشبكات على البرنامج فإن 

الوكالة قامت بذلك في إطار اإلعتمادات المرصودة له في غياب برمجة مصاريف بعنوان 

هذه  ية بالمدن الكبرى باعتبار أنّ االحتياطي بالنسبة لبرنامج اإلحاطة باألحياء الشعب

الوضعية المالية  فإنّ  إضافة إلى ذلك. المصاريف ضرورية لوظيفية المرافق المذكورة

جعلت من الضروري إنجاز أشغال تركيز  7055المتدهورة للجماعات المحلية بعد سنة 

لها وتفاديا العدادات حتى يتسنى للوكالة تسليم المنشآت إلى الجهات المعنية لتتولى استغال

 .لتحمل مصاريف حراستها الباهضة بعد إتمام إنجازها
 

كما اضطرت الوكالة عند فسخها لبعض صفقات األشغال بسبب عدم استكمال 

اللجوء إلى خدمات الحراسة إلى حين تعيين مقاوالت جديدة إلى المقاوالت إنجاز المنشآت 
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والتخريب قدر اإلمكان خاصة  وذلك حفاظا على هذه المنشآت من السرقة وأعمال النهب

وقد مكن هذا اإلجراء من استكمال إنجاز هذه المنشآت وتسليمها للبلديات  7055بعد سنة 

 .المعنية
 

 ضبط حاجيات التهذيب ودراستها - ب
 

في خصوص غياب الوثائق التي تبين مقترحات الجهات فال بد من التذكير 

بخصوصية الفترة التي تم فيها االنطالق في عمليات التشخيص لمشاريع برنامج االدماج 

 . إبان الثورة وما اتسمت به هذه الفترة من غيات للسلطات المحلية 7055وهي سنة 

ساس إلى ارتفاع كلفة المشاريع التي تم أما تعديل البرمجة األولية فهو يرجع باأل

مما  7052في حين أن األشغال انطلقت خالل سنة  7055سنة               ضبطها في بداية 

 . انجر عنه في عدة حاالت اللجوء إلى الحد من برنامج التدخل للتقيد باالعتمادات
 

المقترحة  جراءات مكتوبة تهم كيفية ضبط منطقة التدخل في األحياءإوفي غياب 

يع بالتنسيق وغياب أمثلة تهيئة عمرانية محينة فإن الوكالة تقوم بضبط حدود مناطق المشار

طبيعة األحياء الشعبية والسكنية تتميز بحركية عمرانية  علما أنّ  مع الجماعات المحلية

متواصلة ينتج عنها طلبات إضافية خصوصا على مستوى الربط بمختلف الشبكات عند 

 .بناء مساكن جديدة استكمال أو
 

أما في خصوص الّصفقة المتعلقة بأشغال البنية األساسية بدائرة الحرارية 

ولألسباب المذكورة أعاله فقد تمت دعوة المقاولة للقيام بالمعاينة الفنية إلعداد الملف 

التنفيذي لألشغال اإلضافية بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير كما تجدر اإلشارة إلى أنه 

لة بالقيام بعملية التشخيص بل طلب منها المعاينة الفنية حتى تتمكن من لم يتم تكليف المقاو

 .   إعداد الملف التنفيذي الذي يعتبر من مهامها وفق ما هو منصوص عليه بالصفقة
 

نوفمبر في إطار صفقة تهذيب منطقة نعسان  2كما أن إضافة حي الهذيلي وحي 

بن عروس في الغرض بهدف استكمال  فقد تمت هذه العملية بناء على مكتوب السيد والي

 .وظيفية المشروع باعتبار توفر اإلعتمادات لذلك
 

 التهيئة العقارية -ج 
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التجهيزات الجماعية هي من المشاريع التي يتم تكليف الوكالة بإنجازها وتقع  إنّ 

والتي تتعّهد بتوفير العقارات الالزمة ( الوالية أو البلدية)برمجتها باقتراح من الجهات 

ورغم طول اإلجراءات المتعلقة بتغيير صبغة العقارات التي توفرها الجهات . إلنجازها

تعطيل األشغال فإن الوكالة تحرص على انجاز هذه التجهيزات لما  المعنية والتي تتسبب في

 .لها من انعكاسات إيجابية على المتساكنين من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
 

نجازها ال إالوكالة في غياب إحداث دوائر تدّخل لفائدة البرامج الموكول لها  كما أنّ 

وبخصوص بناء قاعة الرياضة . ة أو السعي للقيام بذلكيمكنها إعداد أمثلة تهيئة تفصيلي

دون  لواقعالوكالة اتبعت التصفيف القائم الذات على أرض ا والمنطقة الحرفّية بسكرة فإنّ 

 .اعتراض من بلدية المكان التي تسلمت هذه المنشآت بعد اإلنتهاء من إنجازها
 

ر فإن ذلك يعود إلى ا في ما يتعلق بتدخل الوكالة في مناطق معرضة للمخاطأمّ 

تنامي البناء الفوضوي في مناطق غير صالحة للسكن إلى حد تكوين أحياء بذاتها مرتبطة 

بالنسيج العمراني جعل السلطات المحلية عاجزة عن تنفيذ قرارات الهدم وأصبحت هذه 

المناطق تشكل نقط سوداء تستدعي ضرورة التدخل لتهذيبها بما أدى بالسلطات إلى اقتراح 

 .يئتها ضمن برامج التهذيب وتم اقرارها خالل مجالس وزاريةته
 

مشاريع البنايات التي أنجزتها الوكالة بصفتها صاحب مشروع مفوض في  إنّ 

إطار برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى تمت برمجتها واختيار مواقعها من 

محدد بآجال فإن الوكالة قامت وحيث أن تنفيذ البرامج وتمويلها . طرف الجهات المعنية

باإلجراءات الالزمة لطلب رخص البناء في آجالها إال أن البلديات المعنية تواجه صعوبات 

في تسليم هذه الرخص ألسباب مختلفة منها ملكية العقارات وصبغتها؛ وحتى ال يقع تعطيل 

األشغال مع التكفل  اإلنجاز واحترام الجدولة الزمنية تسمح البلديات للوكالة باالنطالق في

بتسوية الوضعية الحقا علما أن هذه المشاريع تم ربطها بجميع الشبكات من قبل المستلزمين 

 .العموميين وتسليمها لالستغالل من طرف صاحب المنشأ
 

وتفاديا لإلشكاليات التي طرحت عند انجاز التجهيزات الجماعية في إطار برنامج 

ص البناء اتبعت الوكالة عند تنفيذ عنصر اإلحاطة على مستوى الحصول على رخ

التجهيزات الجماعية في إطار برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية إجراءات جديدة 

ومكنت هذه اإلجراءات الوكالة . تتضمن الوثائق الواجب توفيرها من طرف الجهات المعنية
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ة عقاراتها للدولة من الحصول على أغلب رخص البناء باسثناء المشاريع التي تعود ملكي

حيث ( أصحاب المنشأ)والتي تتطلب إجراءات طويلة ومعقدة إلحالتها للمعنيين بالمشاريع 

تم اللجوء إلى طلب أذون خاصة لالنطالق في األشغال ألن عدم استهالك االعتمادات 

بعنوان ميزانية الدولة بنفس النسق الذي  تستهلك به التمويالت الخارجية يتنافى وشروط 

 . تمويل الخارجي لهذا البرنامجال
 

وفي خصوص اقتالع الوكالة ألصول زيتون دون ترخيص في الغرض فإن 

قصد  7052ديسمبر  7الوكالة توجهت بمكتوب إلى المندوبية الجهوية للفالحة بتونس بتاريخ 

شجرة زيتون  80شجرة لوز و 500إجراء الالزم في خصوص الترخيص لها في اقتالع 

مسكن التي تم إقرارها ضمن  850التهيئة بالعقار الكائن بسيدي حسين لبناء النجاز أشغال 

البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي والممولة في إطار اتفاقية تمويل بين الجمهورية 

 .الرد نسية ودولة قطر غير أنها لم تتلقالتو

II- تنفيذ البرامج  
 

 البنية األساسية والتجهيزات الجماعية - أ
 

 المشاريع إعداد  -1
 

لجأت الوكالة في إطار توفر اعتمادات إضافية لبرنامج اإلدماج إلى إبرام مالحق 

لتوسعة بعض المشاريع نظرا لتواجد المقاولة على عين المكان ولمقبولية األسعار الواردة 

وقد تمت المصادقة . بالصفقة األصلية وذلك في حدود ما يسمح به قانون الصفقات العمومية

 .التمشي من قبل مجلس إدارة الوكالة وسلطة اإلشرافعلى هذا 
 

ولمتابعة التزامات أصحاب الصفقات فقد قامت الوكالة بإدراج عقوبات مالية ضمن 

كراسات الشروط عند تغيير الفريق الفني الذي تمت المشاركة به في طلب العروض وعلى 

الالزمة والمعّدات  أما في خصوص عدم توفير اليد العاملة. أساسه تم إسناد الصفقة

الضرورية فإن ذلك يؤثر بطريقة مباشرة على آجال اإلنجاز التي تخضع إلى غرامات 

 . التأخير عند تجاوزها
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وفي ما يتعلق بضرورة التقيد بالمواصفات الوطنية عند ضبط الخاصيات الفنية 

حيث تم الرجوع للطلبات فإن الوكالة ستسعى لتفادي مثل هذه الحاالت التي تعتبر استثنائية 

 . فيها إلى مواصفات عالمية
 

 58/7002كما أن الوكالة، وإن لم تعتمد القاعدة التي أرستها المذكرة الداخلية عدد 

التي نصت على تحليل العروض المالية باعتبار قيمة الملف السري وتقديرات إدارة 

هة مضمنة بالمنظومة الصفقات، فهذا مرده عدم توفر أثمان فردية لمشاريع مماثلة بتلك الج

اإلعالمية لذا  اكتفت لجنة الفرز باالستناد إلى معدل الملف السري وملف إدارة الدراسات 

 . الفنية
 

 متابعة المشاريع  -2
 

اعتماد الوكالة لمصادقة مكتب المراقبة الفنية على أمثلة اإلنجاز بالنسبة إلى  إنّ 

صفقات انجاز التجهيزات الجماعية كان عمال بما جاء بمنشور وزير التجهيز المؤرخ في 

 .الذي نص على عرض التصاميم على مصادقة المراقب الفني 7002ديسمبر  55
 

في ما يتعلق بالنقائص المسجلة على مستوى األشغال المنجزة بحي كرش  اأمّ 

 .الغابة فتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم رفع كل التحفظات
 

وفي خصوص طريقة مسك دفاتر الحضيرة فإنه يقع التركيز عند تعميرها على 

مهمة نوعية األشغال المنجزة وحالة الطقس وبعض األحداث التي يعتبرها رئيس المشروع 

 .ومن شأنها أن يكون لها تأثير في إحتساب آجال تنفيذ الصفقة
 

ولتفادي النقائص التي تم تسجيلها أعدت الوكالة دليل إجراءات في إطار مهمة 

دليل للمكلفين بالدراسات ورؤساء "مساندة فنية لتحسين متابعة وإنجاز المشاريع اسمته 

 . ة اإلطارات المعنية بذلكوقد تم توزيع هذه الوثيقة على كاف" المشاريع
 

 استالم المشاريع وختمها -3
 

بالنسبة الستالم المشاريع وختمها ال تتمكن الوكالة في بعض الحاالت من عرض 

بعض ملفات األختام النهائية على أنظار لجنة الصفقات في اآلجال القانونية لوجود اشكاليات 

مثل هذه النقائص تم اتخاذ جملة من  في تجميع الوثائق الوجوبية المكونة للملفات ولتفادي
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اإلجراءات تهدف إلى إحكام انجاز ملفات األختام النهائية في اآلجال القانونية وقد تم تسجيل 

ومن بين هذه اإلجراءات . 7052تقدم ملحوظ في عدد الملفات المصادق عليها خالل سنة 

يه أعاله والذي يحتوى على المشار إل" دليل للمكلفين بالدراسات ورؤساء المشاريع "إعداد 

جميع المهام الواجب القيام بها في مختلف مراحل انجاز المشروع ابتداءا من التشخيص 

 .والدراسات إلى غاية الشروع في األشغال ومواكبتها وكذلك ختم الصفقات
 

وفي ما يتعلق بملفات األختام النهائية لمشاريع تونس الكبرى التي تم ذكرها 

الوكالة التجأت إلى هذا التمشي بصفة استثنائية استجابة لتوصيات مراجعي بالتقرير فإن 

حسابات الوكالة آنذاك المتمثلة في ضرورة غلق ملفات األختام النهائية القديمة بما يمكن من 

 .المرور إلى الختم المحاسبي للمشاريع
 

 التنفيذ المالي للمشاريع -4
 

من مبلغ الصفقة للمؤسسات الصغرى  % 70الوكالة قامت بإسناد تسبقات بنسبة  إنّ 

 7007لسنة  2578مكرر من األمر عدد  52ثالثا و 552وفق التعريف المضمن بالفصل 

الذي اقتصر على صنف  7008نوفمبر  75المؤرخ في  7008لسنة  2707والمنقح باألمر عدد 

مر عدد وعند صدور األ. بالنسبة لصفقات البناء واألشغال العمومية 1إلى  5الترخيص من 

التعريف الجديد للمؤسسات الصغرى  21الذي أضاف في الفصل  7051لسنة  5022

والمتوسطة والمتعلق برقم المعامالت وحجم االستثمار أصبحت الوكالة تطالب بتوفير هذه 

الوثيقة حول رقم المعامالت الّسنوي األقصى للصفقات المعنية وفق ما تم التنصيص عليه 

 . الهصلب األمر المذكور أع
 

ا في خصوص استغالل جزء من غرامة التأخير المتعلقة بصفقة أشغال قاعة أمّ 

رياضات فردية بدائرة الحرايرية فإن هذا المبلغ مكن من إنجاز سور خارجي لم يكن مدرجا 

بالصفقة قصد حماية القاعة ومحيطها ومن تغطية مصاريف ناجمة عن ارتفاع كميات بعض 

 . الفصول ألسباب فنية
 

ي ما يتعلق بالختم المالي والمحاسبي للمشاريع فإن الوكالة قامت بختم وفسخ وف

مشروعا من موازنتها المالية موزعة على مختلف البرامج الوطنية التي عهد إليها  717

وال  7057مليون دينار تم فسخها سنة  57,1مشروعا بمبلغ جملي يقدر بـ 25إنجازها منها 

مشاريع المدرجة بالبرامج الوطنية األخرى على غرار برنامج تزال عملية الختم متواصلة لل
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اإلحاطة في قسطيه األصلي واإلضافي وببرنامج اإلدماج وذلك بالنسبة للمشاريع التي 

 . انتهت بها األشغال
 

 تحسين السكن  - ب
 

 اإلطار الترتيبي  -1
 

التدخالت مقارنة بالبرمجة المنصوص عليها  إن احترام اآلجال في تنفيذ

مرتبط أساسا بتقدم البحوث االجتماعية التي هي من مهام اللجان المحلية وبالمعاينات الفنية 

الموكولة إلى الوكالة هذا ويتم تدعيم رئيس المشروع المكلف بعنصر تحسين السكن بفنيين 

ضافة إلى مساعدة رؤساء المشاريع من اإلدارة المركزية عند قيامه بالمعاينات الفنية إ

ومراقبي الحضائر المتواجدين بالجهة وذلك في إطار حسن استغالل الموارد البشرية 

 .  وتسريع القيام بالمعاينات الضرورية في أحسن الظروف
 

 شروط االنتفاع -2
  

يتم تحديد قائمة المنتفعين من طرف اللجنة المحلية المحدثة للغرض بموجب قرار 

ويقتصر . صادر عن والي الجهة يتضمن تركيبة اللجنة ومهامها وشروط االنتفاع بالمنحة

دور الوكالة على المعاينات الفنية للمساكن وتقدير قيمة األشغال، أما الجوانب االجتماعية 

ية فهي من مشموالت مصالح الشؤون االجتماعية والسلط المحلية والعقارية واالستحقاق

 . ومكونات المجتمع المدني
 

 صرف المنح -3
 

يحال جدول المستفدين من المنح بقصد إعداد الصكوك إلى إدارة الصفقات طبقا 

لإلجراءات المعمول بها في الوكالة حيث يكون مطابقا لجدول اإلسناد الممضى من طرف 

محلية لإلسناد ويتولى التأشير عليه مدير األشغال ورئيس المشروع المكلف أعضاء اللجنة ال

ونظرا الرتفاع عدد المنتفعين وعدد األقساط فإن سعي مصالح الوكالة . بهذه المكونة

متواصل إلدخال التحسينات التي تمكن من حسن التصرف في هذه المكونة  من بينها 

ع وإدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية على لكل منتف  "compte comptable"إحداث حساب

 .الصك لتفادي أي خلط بين األسماء وكذلك لتسهيل عمليات المقاربة البنكية الحقا
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ّّ ّّة  اأّم ّّإن إدارة المالي ّّة بتحسّّين السّّكن ف ّّاة والمتعلق ّّي خصّّوص الصّّكوك الملغ ف

والمحاسّّبة تمسّّك دفتّّرا محينّّا لهّّذه الصّّكوك ويّّتم فسّّخ جميّّع الصّّكوك المسّّجلة بالّّدفتر 

 . بصفة آلية من السجالت المحاسبية وقوائم المقاربة
 

لمعايير كما تتم مقاربة الحساب البريدي مع السجالت المحاسبية للوكالة طبقا ل

المتعارف عليها إال أن عدد العمليات المسجلة في هذا الحساب باإلمكانيات المادية المحدودة 

ووجود العديد من ( عدم توفر تطبيقة إعالمية إلعداد قوائم المقاربة البريدية)لدى الوكالة 

 تسببت في( رقم الصك، اسم المستفيد، مبلغ الصك)األخطاء في كشوفات الحساب البريدي 

 7057ولتفادي هذه النقائص قامت الوكالة سنة . بقاء العديد من الصكوك في وضعية انتظار

بتركيز منظومة لتسهيل إعداد قوائم المقاربة البريدية وقامت بمراسلة ديوان البريد التونسي 

ويتواصل  7057مما مكن من تصفية كل الصكوك الموجودة في وضعية انتظار لسنة 

 7051لبريد التونسي لتصفية الصكوك الموجودة في وضعية انتظار لسنة التنسيق مع ديوان ا

 . وما سبقها
 

الوكالة قامت بإدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع  كما تجدر اإلشارة إلى أنّ 

منحة تحسين السكن في الصك لتفادي مخاطر سحب الصكوك من قبل أشخاص آخرين ب

 . بسبب التشابه أو التطابق في األسماء في بعض الحاالتمغايرين للمنتفعين األصليين وذلك 
 

وستفضي هذه اإلجراءات المتخذة حتما إلى معالجة جّل النقائص المشار إليها 

 .ضمن التقرير التأليفي وإلى مزيد االرتقاء بأداء الوكالة عموما
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 البنك التونسي للتضامنرّد 
 

وكالة تبعا لمكتوبكم والذي أحلتم علينا بمقتضاه نسخة من التقرير التأليفي بشأن 
بالمدن الكبرى وبرنامج   الشعبية برنامج اإلحاطة باألحياء : التهذيب والتجديد العمراني 

لموافاتكم بردودنا بشأنه، أتشّرف بإعالمكم أّن التقرير  تهذيب وإدماج األحياء الّسكنّية
 .ذكور ال يثير مالحظات من جانبناالتأليفي الم
 


