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   برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية 
 

تبلغ مساهمتها في الناتج املحلي إلاجمالي  تمثل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونس ي حيث

وحظي القطاع . (1)ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر 044كما تساهم في تشغيل قرابة  % 5حوالي 

عناية خاصة وذلك عبر إحداث برنامج الفندقي الذي يمثل إحدى أهّم مكّونات القطاع السياحي ب

في إطار إلاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع  يندرج (ما يلي البرنامج في) لتأهيل املؤسسات الفندقية

 .3442سنة في السياحي التي تّم إقرارها من قبل السلط العمومية 
 

وحدة  05ذجي شمل عبر برنامج نمو  3445خالل سنة التأهيل وتّم الانطالق في تنفيذ برنامج 

في إطار املجلس الوزاري املضيق امللتئم  تّم الذي ألف سرير  34فندقية بطاقة استيعاب في حدود 

وحدة  202على كامل املؤسسات الفندقية البالغ عددها آنذاك  هإقرار تعميم 3442جانفي  0بتاريخ 

 .سريرا 304422قدرت طاقة استيعابها في حدود 
 

خاصة إلى الترفيع في مردودية الوحدات الفندقية وتحسين قدرتها ويهدف برنامج التأهيل 

التنافسية وذلك من خالل الاستثمار في الجوانب املادية املتمثلة خاّصة في التجهيزات الكبرى وألاثاث 

كما تّم إعطاء ألاولوية إلى دعم العناصر الالمادية ووضع آليات . والتزويق باستثناء أشغال التوسعة

 3442حث أصحاب النزل على الاستثمار فيها من ذلك الامتيازات املالية  التي تم إقرارها سنة تحفيزية ل

 .(2)في إطار آلية التدابير الالمادية ذات ألاولوية
 

ل في مخطط الجودة وتطوير الجهاز التنظيمي 
ّ
وتتعلق الاستثمارات الالمادية بإنجاز برامج تتمث

 (3)وتركيز نظام اليقظة إلاستراتيجية فة التسويق والترويج والاتصالوتنمية املوارد البشرية وتطوير وظي

 .  املتعلقة بتلك املجاالت (4)وذلك من خالل الانصهار في مختلف البرامج الوطنية
 

ل الامتيازات 
ّ
في إطار برنامج التأهيل في منحة الدراسة التشخيصية التي ال  املتاحةوتتمث

 فضال عن (5)ألف دينار 054ندق الواحد ومنحة الاستثمار في حدود د للف.أ 34 تتجاوز قيمتها القصوى 

م في الطاقة على التوالي من قبل الصندوق 
ّ
قة بالتكوين والتحك

ّ
إمكانية تمويل الاستثمارات املتعل

 .الوطني للتحكم في الطاقة والبرنامج الوطني للتكوين املستمر

                                                           
 .مقدمة من قبل الديوان الوطني التونس ي للسياحة 3400ة بسنة إحصائيات خاص (1)
املتعلق بشروط وإجراءات إسناد املنح الخاصة ببرنامج تأهيل املؤسسات  3442جوان  24املؤرخ في  3442لسنة  3044من ألامر عدد  04و  2الفصالن  (2)

.الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخول الانتفاع بهذه املنح
 

تكوين  يقصد باليقظة إلاستراتيجية تجميع وتحليل املعلومات ذات القيمة املضافة لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة السياحية وتمكين مسؤوليها من (3)

.نظرة استشرافية
 

.وينالبرنامج الوطني للجودة والبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة واملياه والاندماج في املنظومة الوطنية للتك (4)
    

 .0222جوان  02املؤرخ يف  0222لسنة  0122من األمر عدد  11الفصل  (5)
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 3442 سنة لوكالة الفرنسية للتنميةأبرمت الدولة التونسية اتفاقتي هبة وقرض مع اوقد 

نامج التأهيل وإلعادة ر خصصت للدعم الفني لب (1)مليون أورو 54مليون أورو و 0قيمتها على التوالي 

وقد تم . املسندة من املؤسسات البنكية إلى الوحدات الفندقية لتمويل برامج تأهيلهاتمويل القروض 

 .%044و% 22  بنسبةاستهالك تلك املوارد الخارجية على التوالي 
 

وعالوة على ذلك، بلغت القيمة الجملية للموارد التي تم تخصيصها لبرنامج التأهيل خالل 

د  تم تحميلها على موارد .م 3منها  (2)د.م 2,2ما قدره  3402إلى سنة  3445الفترة املمتدة من سنة 

نية الدولة وذلك بعنوان منح م د على ميزا 6,2صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي و

 .%20,0بنسبة الدراسات التشخيصية ومنح الاستثمار تّم  استهالكها 
 

الخاصة بها ببلوغ نسبة انجاز ال تقّل عن  هامؤسسة فندقية برامج تأهيل 02وقد استكملت 

 . مؤسسة فندقية تمت املصادقة على برامج تأهيلها 002من ضمن  % 24
   

 تنفيذ ل السياحي بالوزارة املكلفة بالسياحة مهّمة إلاشراف علىوعهد إلى مكتب التأهي

وإلى البنك املركزي التونس ي مسؤولية إلاشراف على التصرف في خط تمويل الوكالة  (3)البرنامج

كما ساهمت بعض ألاطراف ألاخرى في تنفيذ هذا البرنامج يذكر منها خاّصة الديوان . الفرنسية للتنمية

 .   سياحةالوطني التونس ي لل
 

ت دائرة املحاسبات إجراء مهّمة رقابية تهدف إلى تقييم دور الوزارة املكلفة بالسياحة 
ّ
وتول

لة في تحقيق أهداف برنامج التأهيل وذلك خاّصة من خالل دراسة آليات 
ّ
ومختلف ألاطراف املتدخ

إضافة إلى التأكد من . تاحةالانخراط والانتفاع باالمتيازات والنظر في مدى إحكام التصّرف في املوارد امل

 . تقييم نتائج البرنامجمدى من و  (4)إنجاز الاستثمارات املصادق عليها من قبل لجنة قيادة البرنامج

 

 وشملت ألاعمال الرقابية التي خّصت أساسا الوزارة املكلفة بالسياحة الفترة املمتدة من 

ى مارس  3445سنة 
ّ
لة في كما تّم الحصول على معطي. 3402إلى موف

ّ
ات من مختلف ألاطراف املتدخ

                                                           
 .د.م 044د و.م 3 حوالي على التوالي وهو ما يعادل   (1)
ي الوزارة طلب فتحها من قبل وزارة املالية.م 3دون اعتبار اعتمادات في حدود  (2)

ّ
د تّم إلغاؤها نظرا لعدم تول

 
 

ل مهاّم املكتب  (3)
ّ
خاّصة قي تقييم الدراسات التشخيصية  3445جويلية  32املؤرخ في  3445لسنة  3032من ألامر عدد  03حسب  الفصل عدد تتمث

أهيل ودراسة أثرها على وبرامج التأهيل وإعداد ومتابعة امللفات املتعلقة بتقديم املنح واملزايا املالية لصالح املستثمرين وكذلك في متابعة تنفيذ برامج الت

سسات الفندقيةاملؤ 
 

(4) 
ل صندوق تنمية القدرة  3445لسنة  3030من ألامر عدد  04و 2أحدثت بمقتض ى الفصالن 

ّ
ق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخ

ّ
واملتعل

 لسياحة أو منوزير ا 3445لسنة  3030املنقح لألمر عدد   3442لسنة  3044من ألامر عدد  5التنافسية في قطاع السياحة  و يترأسها حسب الفصل  

ب من ممثلين عن وزارات املالية والتنمية والتعاون الدولي والتربية والتكوين والبيئة والتنمية املستديمة وأربعة ممثلين عن الينوبه 
ّ
جامعة التونسية وتترك

التونس ي الكويتي والشركة التونسية للبنك للنزل وممثل عن الجامعة التونسية لوكاالت ألاسفار والسياحة وممثلين عن البنك املركزي التونس ي والبنك 

 .     والجمعية التونسية للمستثمرين في رأس املال
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لة 
ّ
خاّصة في الديوان الوطني التونس ي للسياحة والبنك املركزي التونس ي والبنك تنفيذ البرنامج واملتمث

ت الدائرة كذلك . الوطني الفالحي والشركة التونسية للبنك
ّ
 الذي شملستبيان الا  استغالل نتائجوتول

ة املؤسسات الفندقية املنخرطة با
ّ
رّد في شأنها أي  23، تم الحصول على 002لبرنامج والبالغ عددها كاف

 . % 32بنسبة 

 

قت بمحدودية عدد املؤسسات املنخرطة بالبرنامج 
ّ
وقد أفرزت ألاعمال الرقابية مالحظات تعل

وعدم ضبط منهجية دقيقة لدراسة طلبات الانخراط وملفات التأهيل واملصادقة عليها عالوة على 

نح التي تم صرفها لفائدة املؤسسات الفندقية ونسبة تقّدم إنجاز برامج التأهيل وعدم تواضع نسبة امل

ت استكمال برامج كما تبّين ضعف عدد املؤسسات الفندقية التي . تحديد آجال قصوى لتنفيذها
ّ
تول

راتها تهاتقييم أثرها على مردودي  صعوبةو تأهيلها 
ّ

  .   وتطّور مؤش
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 أبرز املالحظات

 

 نخراط ببرنامج تأهيل املؤسسات الفندقيةلا  -

 

إقرار اعتماد معيار سالمة الوضعية املالية للمؤسسة الفندقية كشرط  3442 تّم منذ سنة  

أساس ي لقبول مطالب الانخراط ببرنامج التأهيل بالرغم من أّن كراس الشروط املتعلق بالدراسة 

املالية التي تشكو صعوبات مالية من  التشخيصية وببرنامج التأهيل ال تنص على منع الوحدات

 .  الانخراط بالبرنامج

 

وفي غياب منهجية دقيقة تتعلق بتقييم الوضعية املالية للمؤسسات الفندقية، اقتصرت 

لجنة قيادة البرنامج عند البّت في مطالب الانخراط على إقصاء الوحدات التي هي في حالة نزاع قضائي 

           على برامج تأهيل 3405إلى  3445خالل الفترة املمتدة من إلى مصادقتها أّدى مع البنوك املمولة مّما 

إلى السيولة باعتبار أّن غياب النزاعات  تفتقر و  تشكو من ارتفاع مؤشر املديونية (1)وحدة فندقية 22

ر في كّل الحاالت على سالمة الوضعية املالية للمؤسسة الفندقية
ّ

 .  القضائية ال يؤش

   

وحدة فندقية من ضمن تلك املؤسسات تقديم مخطط إلعادة هيكلتها  03توّل سوى ولم ت

املالية بالرغم من تنصيص كراس الشروط الخاص بالدراسات التشخيصية وبرامج التأهيل على 

ضرورة إعادة الهيكلة املالية بالنسبة إلى املؤسسات التي أفرز التقييم الفني واملالي اختالال في توازناتها 

 .اليةامل

 

وبالرغم من تأكيد لجنة قيادة البرنامج على إعطاء ألاولوية لالستثمارات الالمادية في برامج 

ه لم يتّم تحديد نسبة دنيا للعناصر الالمادية التي يتعين إدراجها بتلك البرامج
ّ
ولم تتعد . التأهيل، فإن

                     ليها واملتعلقة بما جملتهنسبة الاستثمارات املبرمجة بهذا العنوان ببرامج التأهيل املصادق ع

 .د.م 320,222من القيمة الجملية لالستثمارات البالغة  %2,0مؤسسة فندقية  002

 

وتوص ي دائرة املحاسبات بتوخي مزيد الدقة في ضبط معايير الانخراط واملصادقة على برامج 

دراجها بمخطط التأهيل لضمان بلوغ التأهيل وبتحديد نسب دنيا لالستثمارات الالمادية الواجب إ

 . ألاهداف املرجّوة من البرنامج

 

                                                           
(1)
 .مؤسسة فندقية تّمت املصادقة على برامج تأهيلها 002من ضمن  
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 تمويل برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية -

  

د في حين لم تتعّد .م 02,022بلغت قيمة املنح املصادق عليها من قبل لجنة قيادة البرنامج 

ى شهر مارس التي تم ص القيمة الجملية ملنح الدراسات التشخيصية ومنح الاستثمار
ّ
 3402رفها إلى موف

 .وذلك بسبب ضعف نسق تنفيذ برامج التأهيل %00د أي بنسبة لم تتجاوز .م 2,352مبلغ 

 

ن خط تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية البالغة قيمته حوالي 
ّ
د سوى من .م 044ولم يمك

ة تمت املصادقة مؤسس 002مؤسسة فندقية من ضمن  32إعادة تمويل القروض البنكية املسندة إلى 

د من خط التمويل املذكور أي ما .م 22مؤسسة فندقية بما يفوق  00وقد استأثرت . على برامج تأهيلها

ل 
ّ
وساهم ارتفاع الحد ألاقص ى ملبلغ القرض املمكن إعادة تمويله في عدم . من املوارد املتاحة % 22يمث

 .  د.م 04د و .أ 544التمويل بين  انتفاع عدد من النزل بذلك الخط حيث تراوحت قيمة قرض إعادة

 

ق خاّصة بالدعم الفني ملكتب .م 0ولم يتّم تنفيذ بنود اتفاقية الهبة بمبلغ 
ّ
د فيما يتعل

ن الوزارة املكلفة بالسياحة من احترام ألاجل ألاقص ى إلنجاز عدد من . التأهيل السياحي
ّ
كما لم تتمك

الت الجديدة املصادق عليها من قبل الوكالة
ّ
مّما أّدى إلى  3400ماي  05الفرنسية للتنمية بتاريخ  التدخ

             ألف اورو أي ما يعادل حوالي 300حرمانها من الانتفاع بجزء هام من املوارد املتاحة بلغت قيمته 

 .د.أ 542

 

 تنفيذ برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية وتقييم نتائجه -

 

الفندقية املنخرطة ببرنامج التأهيل إلى موفى  بلغت القيمة الجملية الستثمارات املؤسسات

في إطار البرنامج تّم  (1)د استثمارات قابلة للتمويل.م 320,222د منها .م 522,442حوالي  3405سنة 

 .   % 22,22تنفيذها بنسبة 

 

سنوات حيث لم  04 عن وقد سّجل تأخير في تنفيذ البرنامج الذي انطلق منذ ما يفوق 

ت استكمال برامج تأهيلها بصفة شبه كلية أي بنسبة يتجاوز عدد املؤسسا
ّ
 % 24ت الفندقية التي تول

وقد ساهم في . مؤسسة تمت املصادقة على برامج تأهيلها 002وحدة فندقية من ضمن  02على ألاقل 

ي منذ سنة 
ّ
عن تحديد أجل الشروع في تنفيذ برامج تأهيل املؤسسات الفندقية  3442ذلك التخل

 .قصوى لالنتهاء من إنجازهاوعدم ضبط آجال 

                                                           
ل في منحة الاستثمار هي الاستثمارات التي يتّم أخذها بعين الاعتبار عند احتساب الامتياز املخّول إسناده إلى املؤسسة الفندقية في  (1)

ّ
 .إطار البرنامج واملتمث
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ر معطيات ورؤية شاملة حول أثر برنامج التأهيل على املؤسسات الفندقية 
ّ
ورغم عدم توف

لدى الوزارة املكلفة بالسياحة، فقد شرعت هذه ألاخيرة في إجراءات البحث عن تمويالت خارجية 

 .لة املالية للمؤسسات الفندقيةلتقديم الدعم املالي لبرنامج جديد للتأهيل الفندقي وإلعادة الهيك

 

 املؤسسات الفندقية على استكمال برامج تأهيلها وإلى 
ّ

وتدعو دائرة املحاسبات إلى حث

ن من تقييم أثر البرنامج على مردوديتها وعلى القطاع الفندقي عموما 
ّ
بما متابعة تطّور مؤشراتها للتمك

 .ار مبنية على تقييمات موضوعيةتكون التوجهات الاستراتيجية في هذا إلاط يساهم في أن
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I- لانخراط ببرنامج تأهيل املؤسسات الفندقية   

 

ى لجنة قيادة البرنامج في مرحلة أولى املصادقة على مطالب الانخراط بالبرنامج وتقوم  
ّ
تتول

املعنية بتقديم دراسة تشخيصية ومخطط تأهيل ليتّم في على إثر ذلك املعنية املؤسسات الفندقية 

 .لة ثانية تقييمهما من قبل مكتب التأهيل السياحي قبل عرضهما على اللجنة املذكورة للمصادقةمرح

 

 املصادقة على مطالب لانخراط بالبرنامج  - أ

 

بلغ عدد مطالب الانخراط ببرنامج التأهيل املقّدمة من قبل املؤسسات الفندقية إلى موفى 

ّم تقديمها خالل السنوات الثالث ألاولى النطالق مطلبا ت 023مطلبا منها  320حوالي  3402شهر مارس 

                 وقد تّم عرض. 3442البرنامج فيما سّجل تراجع في إقبال النزل على الانخراط بداية من سنة 

وبخصوص الانخراط . مطلبا منها باملصادقة 022مطلب انخراط على لجنة قيادة البرنامج حظي  302

فإّن عدد املطالب املقدمة  3442التي تّم إقرارها خالل سنة  (1)دية ذات ألاوليةبآلية الاستثمارات الالما

 .  مطالب منها بمصادقة اللجنة 04مطلبا لم تحظ سوى  34لم يتعّد إلى غاية نفس التاريخ 

  

وقد لوحظ أن لجنة القيادة لم تأخذ بعين الاعتبار عند املصادقة على مطالب الانخراط  

               املؤشرات املدرجة بالدراسة املتعلقة بتحديث املؤّسسات الفندقّية املنجزة  بالبرنامج جملة من

لة خاّصة في عمر املؤسسة وطاقة استيعابها وتصنيف النزل ومدى احترام  (2)3440سنة 
ّ
واملتمث

حيث أقرت  ،إلاجراءات والقوانين املتعلقة بتنظيم املؤّسسات الفندقّية والقدرة على إلادارة والتصّرف

، اعتماد معيار سالمة الوضعية املالية للمؤسسة 3442فيفري  32خالل الجلسة املنعقدة بتاريخ 

الفندقية كشرط لقبول مطالب الانخراط بالبرنامج، بالرغم من أّن كراس الشروط املتعلق بالدراسة 

بات مالية من التشخيصية وببرنامج التأهيل ال تنص على منع الوحدات املالية التي تشكو صعو 

 .الانخراط بالبرنامج

 

دت اللجنة املذكورة على 
ّ
الاقتصار على ذلك املعيار خالل الفترة النموذجية للبرنامج وقد أك

 
ّ
خالل مرحلة تعميم البرنامج وهو ما ساهم في محدودية اعتماده تواصل  هلتيسير عملية تقييمه غير أن

  . عدد املؤسسات الفندقية املنخرطة

 

                                                           
(1) 

.3442املحدثة خالل سنة 
 

 .groupement top ingenierie Samefمن قبل مكتب الداراسات ساماف  (2)
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لجنة القيادة بصفة دقيقة املنهجية املعتمدة لتقييم الوضعية املالية ولم تضبط 

 نتبيّ  إذ للمؤسسات الفندقية والتي تتطلب وضع معايير موّحدة يتّم تطبيقها على كافة هذه املؤسسات

عملية التقييم لم تتم بناء على املؤشرات املالية للمؤسسات الفندقية باعتبار عدم إرفاق  أّن 

عنية مطالب الانخراط بالبرنامج بموازنات السنوات الثالث ألاخيرة والحسابات امللحقة املؤسسات امل

كما تّم تنقيحه باألمر عدد  3445لسنة  3030من ألامر عدد   04مصادق عليها وذلك خالفا للفصل 

ق بضبط شروط وإجراءات إسناد املنح الخاصة  3442جوان  24املؤرخ في  3442لسنة  3044
ّ
املتعل

 . امج تأهيل املؤسسات الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخّول الانتفاع بهذه املنحببرن

 

واقتصرت اللجنة املذكورة عند البّت في مطالب الانخراط بالبرنامج على إقصاء الوحدات 

ل التي هي في حالة نزاع قضائي مع البنوك املمولة وذلك استنادا إلى املعطيات املقّدمة من قبل مم
ّ
ث

 .  البنك املركزي التونس ي بلجنة القيادة
 

ات التأهيل تقييم -ب
ّ
 واملصادقة عليها ملف

 

ت لجنة قيادة البرنامج
ّ
دراسة تشخيصية  002املصادقة على  3402مارس  شهر  إلى موفى تول

قت وقد لوحظ وجود  .(1)ملفا تم تقديمها 032ومخطط تأهيل من ضمن 
ّ
املصادقة على بنقائص تعل

 .بتقييم ملفات التأهيل واملصادقة عليهاو  التشخيصية تالدراسا
  

 الدراسات التشخيصية -1

 

              3044 كما تّم تنقيحه باألمر عدد 3445لسنة  3030 من ألامر عدد 2لئن نّص الفصل 

  3442لسنة 
ّ
لجنة القيادة اقتراح إلاجراءات املتعلقة بدراسة وتحليل وتقييم ملفات  ىعلى أن تتول

 بداية من اللجنة هذه  فإّن  ،تأهيلال
ّ

            لم تتوّل اعتماد شبكة لتقييم الدراسات التشخيصية إال

 كراس الشروط من قبل لجنة القيادة بنود  ضمن كةإدراج تلك الشب إقرار ولم يتم .3442سنة 
ّ
 إال

 .3405فيفري  35بتاريخ الجلسة املنعقدة خالل 
 

ت املصادقة على عدد من الدراسات التشخيصية لوحظ أّن لجنة قيادة البرن وقد
ّ
امج تول

التخفيض في كلفتها عوضا اكتفت بحيث  ،في الغرضبالرغم من عدم مطابقتها لبنود كراس الشروط 

ويذكر في هذا الشأن  .إدخال التعديالت الالزمة عليها حين عن رفضها أو تأجيل النظر فيها إلى

بلغت  بنسبةوذلك  دينار ألف  24ألف دينار و  34  بين تهامدراسات تراوحت قي التخفيض في كلفة ست

    .% 24و  %54على التوالي 

                                                           
 .مؤسسة فندقية تمت املصادقة على انخراطها بالبرنامج 342من ضمن  (1)
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 فس مكتبمن قبل ن تم انجازها املذكورة الست دراساتالدراسات من ضمن  أربع ن أّن وتبيّ 

 3442وشهر فيفري  3442خالل سنة  املصروفة لفائدتهالجملية بلغت قيمة املنح الدراسات الذي 

 3442أفريل  42لجنة القيادة بتاريخ قررت وقد  . ألف دينار 043دراسات ما قيمته   2جاز بعنوان إن

ولعدم تطابق الدراسات املنجزة من قبله مع " تهجدي"وذلك لعدم املكتب املذكور  إيقاف التعامل مع

   .العناصر املرجعية لكراس الشروط

 

ى مكتب التأهيل السياحي خالل الفترة من 
ّ
إبداء عدد من التحفظات  3405إلى  3442كما تول

دراسة تشخيصية الفتقارها للجودة الالزمة ولعدم مطابقتها ملقتضيات كراس الشروط  03 عند تقييم 

ق بعدد من العناصر املرجعية الهامة كالترويج والاتصال وجودة التصرف واملوارد البشرية 
ّ
فيما يتعل

ه تبّين مصا ،ونوعية املنتوج املستهدف
ّ
دراسات منها مقتصرة على  04دقة لجنة القيادة على غير أن

 .  % 30 و% 02التخفيض في كلفتها بنسب تراوحت بين 

 

بالنظر إلى ة الدراسات التشخيصية جودمش ي املعتمد من قبل لجنة القيادة تاليضمن وال 

مخطط  أهميتها في تحديد نقاط قوة ونقاط ضعف املؤسسات الفندقية والتي يتّم على أساسها إعداد

 .  التأهيل

 

طات التأهيل -2
ّ
 مخط

 

كما تّم  3445جويلية  32املؤرخ في  3445لسنة  3032من ألامر عدد  03ينّص الفصل 

املتعلق بتنظيم وزارة السياحة، على تكليف مكتب  3404لسنة   220 تنقيحه وإتمامه باألمر عدد

غير التأهيل الخاصة بكل مؤسسة فندقية، التأهيل السياحي بالتقييم الفني والاقتصادي واملالي لبرامج 

ه لوحظ
ّ
على غرار الهندسة املالية وإلاحصاء وتحليل  املجاالت افتقار املكتب ملختصين في عدد من أن

نه من البت في  مّما املعلومات
ّ
ر سلبا على  وهو ما من شأنه (1)الفنيةاملسائل ذات الصبغة لم يمك

ّ
أن يؤث

ى شهر مارس ولم يتّم . جودة برامج التأهيل
ّ
 املذكورة تدعيم املكتب بمختصين في املجاالت 3402إلى موف

 . 3405وإلى غاية سنة  3442بالرغم من تقديمه طلبات في الغرض منذ سنة 

 

دت لجنة قيادة البرنامج منذ سنة  لئنو 
ّ
يعلى ضرورة  3445أك

ّ
الديوان الوطني التونس ي  تول

ه،السياحي لتقييم برامج التأهيلالدعم الفني ملكتب التأهيل تقديم للسياحة 
ّ
لم يتّم إحداث لجنة  فإن

 بتاريخ 
ّ

                     أي بعد حوالي 3405سبتمبر  02فنية مكلفة بدراسة مشاريع التأهيل صلب الديوان إال

    .سنوات من الانطالق في تنفيذ البرنامج 04

                                                           
(1) 

  .حاسباترّد مكتب التأهيل السياحي على استبيان فريق دائرة امل



151 

قتعملية تقييم برامج التأهيل نقائص  شابتقد و 
ّ
ط بشروط  تعل

ّ
املصادقة على مخط

لة خاّصة في 
ّ
طبيعة الاستثمارات التي يتّم للمؤسسات الفندقية و إعادة الهيكلة املالية التأهيل واملتمث

 .الاستثمارات املدرجة ببرامج التأهيل املصادق عليهاوعلى أساسها احتساب نسبة التمويل الذاتي 

 

ق بإعادة الهيكلة املالية
ّ
 قبول مبدأ  قيادة كما تّم بيانه سابقا لجنة ال أقّرت ،ففيما يتعل

في تقييم الوضعية املالية  هاأّن اقتصار غير  انخراط املؤسسات الفندقية التي لها وضعية مالية سليمة

التي ليست لها نزاعات  النزل غياب النزاعات القضائية، أّدى إلى قبول انخراط عدد من معيار على 

 . املاليةقضائية ولكنها تشكو من هشاشة وضعيتها 

 

مؤسسات فندقية الختالل  2لم تتوّل اللجنة املذكورة املصادقة على برامج تأهيل لئن و 

وحدة فندقية  22على برامج تأهيل  3405إلى  3445فقد صادقت خالل الفترة من  ، توازناتها املالية

ارتفاع مؤشر و منها  52لـية املالية غير املتوازنة بالرغم من تحفظات مكتب التأهيل السياحي حول الوضع

التحاليل املنجزة من قبل الفريق الرقابي  وحدة أخرى أفرزت 00باإلضافة إلى  السيولةغياب و املديونية 

   . في شأنها تدهور وضعيتها املالية
 

كراس شروط الدراسات التشخيصية وبرامج التأهيل على ضرورة إعادة الهيكلة ينص و 

من  03الفصل كما ينّص  في توازناتها املالية م الفني واملالي اختالال املالية للمؤسسات التي أفرز التقيي

ألامر املنظم لوزارة السياحة على تكليف مكتب التأهيل السياحي بمساعدة املؤسسات الفندقية 

ها املالية بالتعاون مع املنخرطة ببرنامج التأهيل على دراسة الهيكلة املالية واقتراح برامج لتطهير وضعيت

  املؤسسات املاليةك و البنو 
ّ

 إال
ّ
 من ضمن املؤسسات املذكورة  فحسب فندقيةوحدة  03 أّن  لوحظه  أن

 .املاليةتقديم مخطط إلعادة هيكلتها تولت 

 

، 3442وخالفا لتوصيات الدراسة التقييمية للمرحلة النموذجية املنجزة خالل سنة     

لي العناية الالزمة في مرحلة تعميم البرنامج بخصوص ضرورة إيالء الجانب املتعلق بإعادة التأهيل املا

               إلى موفى  3442جويلية شهر املصادقة خالل الفترة املمتدة من  تمت على املؤسسات الفندقية

دقية دون دعوة املؤسسات املعنية إلى مؤسسة فن 22من ضمن  (1)مخطط تأهيل 03على  3405سنة 

 .يةتقديم مخططات إعادة هيكلتها املال

 

املنهجية في معالجة وتقييم الوضعية و املعايير  توحيدوتوص ي الدائرة في هذا إلاطار بضرورة 

 .املالية للمؤسسات الفندقية

                                                           
ق ألامر بنفس  (1)

ّ
 .مؤسسة فندقية املذكورة في الفقرة السابقة 03ال يتعل
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                    3044األمر عدد املذكور آنفا كما تم تنقيحه ب 03ينص الفصل  ،من جهة أخرى و 

في  من التمويالت الذاتية نسبة دنيا منتضت اتالاستثمار لتمويل وضع خطة على ضرورة  3442لسنة 

 تحديد طبيعة الاستثمارات التي تحتسب على أساسهاوذلك دون  من كلفة الاستثمارات % 04 حدود

مؤسسة فندقية  50 بخصوصمكتب التأهيل السياحي قام  أّن في هذا إلاطار وقد لوحظ  .نسبةال تلك

على أساس نسبة التمويل الذاتي باحتساب  ،3442قبل شهر جويلية  تمت املصادقة على برامج تأهيلها

القيمة  استنادا إلى مؤسسات منها سبعبالنسبة إلى  استثمارات التأهيل املقترحة ببرنامج التأهيل

                بالنسبة  على أساس الاستثمارات القابلة للتمويلمؤسسة و  22إلى بالنسبة  الجملية للمشروع

ر  لم في حينمؤسسات منها  لست
ّ
 .مؤسسات أخرى  ثالث أية معطيات بخصوصتتوف

 

احتساب نسبة التمويل الذاتي بما يضمن حسن تنفيذ قاعدة توحيد  يستدعي هذا الوضعو 

 . الفندقية مكونات برامج تأهيل الوحدات

 

 الاستثمار كراس الشروط على ضرورة إعطاء ألاولوية إلى  تلئن نصو من جهة أخرى و  

 ي في برامج التأهيل الالماد
ّ
 أّن  في هذا الجانب حيث لوحظالستثمارات للم يتّم تحديد نسبة دنيا ه فإن

من القيمة الجملية الستثمارات  % 2,0 لم تتجاوز  نسبة املصادق عليها من قبل لجنة قيادة البرنامجال

   .د.م 320.222إعادة التأهيل املصادق عليها والبالغة 

 

الاستثمارات  حدات الفندقية التي ردت على استبيان الدائرة أّن من الو  % 20 توقد اعتبر 

نظرا ألهميتها في ضمان رفاهية املؤسسات الفندقية وجودة املنتوج ذات أولوية  تعتبر  املادية

ب تجديدها بصفة دوريةالسياحي 
ّ
محدودية  ذلك يفّسر و . عالوة على قابليتها لالهتالك مّما يتطل

وحدة فندقية، على غرار تلك املتعلقة  22درجة ببرامج تأهيل عينة شملت الاستثمارات الالمادية امل

بالتسويق وبتركيز نظام اليقظة إلاستراتيجية وكذلك بحماية املحيط الداخلي والخارجي للنزل بالرغم من 

إدراج مخطط خاص بالبيئة ضمن مخططات  على ضرورة 3442تأكيد لجنة قيادة البرنامج منذ سنة 

    .ضدة ملجهود الدولة في هذا املجالالتأهيل معا

 

ت برمجة استثمارات بعنوان الانخراط في البرنامج 
ّ
كما لم يتعّد عدد املؤسسات التي تول

ي  05الوطني للتحكم في الطاقة واملياه 
ّ
 وزارةكل من ال وحدة من العينة املذكورة وذلك بالرغم من تول

الطاقة من جهة والجامعة التونسية للنزل من جهة  السياحة والوكالة الوطنية للتحكم فياملكلفة ب

إمضاء ميثاق التحكم في الطاقة لتمكين النزل من تخفيض كلفة الاستهالك  3442أخرى خالل سنة  

 . مردوديتها ويدعم قدرتها التنافسية يرفع فيوالتحكم في الكلفة الجملية لإلنتاج بما 
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هذه تحديد نسب دنيا ل يل املؤسسات الفندقيةي برامج تأهالالمادية ف املكوناتدعم ويقتض ي 

القطاع تها في الرفع من مردودية مزيد تحسيس مختلف املتدخلين بأهمي فضال عنستثمارات الا 

 .الفندقي

 

ات التأهيل -3
ّ
 آجال املصادقة على لانخراط بالبرنامج وعلى ملف

 

واملصادقة عليها  لتقديم مطالب الانخراطتحديد آجال  لجنة قيادة البرنامج لم تتوّل 

قة ب باستثناء
ّ
وقد تراوحت آلاجال الفاصلة بين تاريخ إيداع مطلب . التأهيل برنامجإيداع تلك املتعل

الفترة كما بلغ معدل . سنوات 5أشهر و  0الانخراط بالبرنامج وتاريخ املوافقة على مشروع التأهيل بين 

 . شهرا 30من امللفات  % 25  معالجة التي استغرقتها

 

لة خاّصةيرجع ذلك و 
ّ
وفي  بالبرنامج في البت في مطالب الانخراط إلى تأخير ألاطراف املتدخ

 أّن  ،ويذكر في هذا إلاطار. هذه املشاريع في إيداعكذلك إلى تأخر املؤسسات الفندقية و مشاريع التأهيل 

 .اشهر  22إلى  إحدى الحاالتأشهر لتصل في  2تجاوزت مدة معالجتها  الانخراطمن ملّفات  02%

 

بين تاريخ املوافقة على مطلب الانخراط وتاريخ إيداع مشروع  املدة الفاصلة كما بلغ معّدل

مدة فيما تراوحت  بستة أشهر من قبل مكتب التأهيل محّدد شهرا مقابل أجل أقص ى 05التأهيل 

  .شهرا 55وبين شهر امللفات هذه  معالجة

 

أشهر  2 ع مشروع التأهيل وتاريخ املوافقة عليهبين تاريخ إيدا املدة الفاصلة ولئن بلغ معدل

ه لوحظ أّن 
ّ
                إلى إحدى الحاالتأشهر لتصل في  2من برامج التأهيل تجاوزت مدة دراستها  %32فإن

  .  شهرا 02

 

ة ن عدم ضبط آجال مختلف مراحل برنامج تأهيل املؤسسات أن يحد من فاعليومن شأ

ه تم. قبال عليهمن نسبة إلاو  هذا البرنامج
ّ
بمقتض ى مقرر وزيرة السياحة  وقد أفادت الوزارة بأن

ضبط قواعد العمل الخاصة بإجراءات برنامج تأهيل  3402مارس  42والصناعات التقليدية بتاريخ 

  .املؤسسات الفندقية

 

II–  تمويل برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية   

 

ى املؤسسات الفندقية تمويل برامج تأهي
ّ
 القروضعلى لها باالعتماد على مواردها الذاتية و تتول

 تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية أو من  التي تتحصل عليها
ّ
لبنوك وكذلك على ل  املوارد الخاصة من خط
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البرنامج بدعم مالي  كما انتفع. بل الدولةمن ق إليها املسندة منحة الدراسة التشخيصية ومنح الاستثمار 

وقد لوحظ وجود . للدعم الفّني واللوجستي ملكتب التأهيل السياحيخّصص ورة من قبل الوكالة املذك

الوكالة املسندة من قبل وارد املاملنح وبالتصّرف في بالتصرف في عدد من النقائص تعلقت خاّصة 

 . الفرنسية للتنمية
 

 التصّرف في املنح املسندة  - أ

 

ل املنح 
ّ
                  3044من ألامر عدد  00ل في إطار برنامج التأهيل حسب الفص املسندةتتمث

في منحة الدراسة التشخيصية التي ال تتجاوز قيمتها القصوى   3442جوان  24املؤرخ في  3442لسنة 

من  % 20 توقد اعتبر . ألف دينار 054ألف دينار للفندق الواحد ومنحة الاستثمار في حدود  34

خاصة فيما  مقدار املنحة العمومية ال يفي بالحاجة أّن  أجابت على الاستبيانالوحدات الفندقية التي 

بمنحة الاستثمارات املادية وبمنحة الاستثمارات الالمادية وبدرجة أقل بمنحة الدراسة  يتعلق

 .التشخيصية
 

 تمويل املنح واحتسابها -1
 

يتولى صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي تمويل املنح املسندة في إطار 

من القانون  20وذلك في حدود املوارد املنصوص عليها بالفصل  (1)امج تأهيل املؤسسات الفندقيةبرن

ق بقانون املالية لسنة  3440ديسمبر  20املؤرخ في  3440لسنة  24عدد 
ّ
. د.م 3والبالغة  3445واملتعل

ترسيم  3400 - 3442كما تّم الاعتماد على موارد الدولة لتمويل تلك املنح حيث تّم خالل السنوات 

 .د.م 2,2اعتمادات بميزانية وزارة السياحة بقيمة جملية بلغت 
 

ي  3400و 3442د من الاعتمادات املرسمة بعنوان سنتي .م 3وقد تّم إلغاء 
ّ
وذلك لعدم تول

 قد كما تبّين أّن قيمة املنح املصادق عليها من قبل لجنة القيادة. وزارة املالية لدى فتحها الوزارة طلب

وقد . % 02بنسبة  (مليون دينار 2,2)الاعتمادات املرصودة للبرنامج  ة بذلكتجاوز م (2)د.م 02,022 تبلغ

جاء في رّد الوزارة بأّن الهيئة العاّمة للتصرف في ميزانّية الدولة أفادت خالل مناقشة مشروع ميزانّية 

ه   3402سنة 
ّ
ذ بعين الاعتبار لهذه املسألة نظًرا للنسق البطيء لصرف منح البرنامج سوف يقع ألاخ"بأن

ا من الاستهالك التام  ". عند اقتراب إلاعتمادات املجّمدة حاليًّ

 

                                                           
(1) 

املتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير و كيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع  3445لسنة  3030الفصل ألاّول من ألامر عدد 

.السياحي
 

(2) 
.ألف دينار بالنسبة آللية الاستثمارات الالمادية ذات ألاولوية 300,522لبرنامج تأهيل املؤسسات الفندقية ومليون دينار بالنسبة 02,300موزعة إلى 
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امج من ويتّم احتساب قيمة املنحة املزمع إسنادها إلى املؤسسات الفندقية املنخرطة بالبرن

من ألامر  00ولئن نّص الفصل . عليها لجنة قيادة البرنامج تصادققبل أن  قبل مكتب التأهيل السياحي

على أن ال تتجاوز قيمة منحة الاستثمار الالمادي أو منحة الاستثمارات  3442لسنة  3044عدد 

ه لم يتّم  54الالمادية ذات ألاولوية 
ّ
تحديد سقف منحة الاستثمار املادي  ألف دينار للفندق الواحد فإن

إلى تمكين املؤسسات الفندقية وقد أّدى ذلك . ةاملادي اتمن كلفة الاستثمار  %04التي تسند في حدود 

نزل لم يدرج ببرنامج تأهيله على غرار ألف دينار  054من سقف منحة الاستثمار البالغ في كّل الحاالت 

دعم وهو  يحول دون تحقيق أحد أهّم أهداف البرنامج  أننه مّما من شأ أي استثمارات المادية

 .   الاستثمارات الالمادية

 

بمقتض ى قرار من الوزير املكلف  في الاستثمارات القابلة للتمويللم يتّم ضبط قائمة  كما

أن يؤّدي إلى  وهو ما من شأنه 3442لسنة  3044وذلك خالفا للفصل الرابع من ألامر عدد  بالسياحة

ب إدراجها  قة على استثمارات ال تتالءم طبيعتهااملصاد
ّ
مع الاستثمارات املادية والالمادية التي يتطل

 . يلببرامج التأه

 

مؤسسة فندقية على مبالغ  33صادقت لجنة قيادة البرنامج بالنسبة لعّينة شملت  وقد

بإصدار بطاقات الزيارة وألعاب ورقية وباقتناء املناديل الصحية  تعلقت مصاريف استغالللتمويل 

 من شأنو  .ألف دينار 242,052وألاغطية وأدوات املائدة ومالبس العمل بقيمة جملية بلغت حوالي 

عهذه القاعدة  يؤّدي إلى تضخيمأن تلك املصاريف ضمن قاعدة احتساب منحة الاستثمار إدراج 
ّ
 ويرف

 .املسندةفي قيمة املنحة  بالتالي

 

   صرف املنح -2

 

ى إحالة الاعتمادات املرصودة ل تّم ت 
ّ
لبرنامج إلى الديوان الوطني التونس ي للسياحة الذي يتول

   .السياحةاملكلف ب وزير الت الفندقية بناء على إذن في الغرض من إلى املؤسسا املسندة صرف املنح

 

التي تم صرفها إلى  الدراسات التشخيصية ومنح الاستثمارتبّين أّن القيمة الجملية ملنح وقد 

ى شهر مارس 
ّ
ل .م 2,352لم تتعّد  3402موف

ّ
من قيمة املنح املصادق عليها بمبلغ  %00د أي ما يمث

 وقد أفادت الوزارة بأّن ذلك يرجع إلى مرور عديد .ضعف نسق تنفيذ البرنامج دهكان مر . د.م 02,022

املؤسسات الفندقية  بصعوبات اقتصادية وبأّنها قامت بمراسلة املؤسسات املعنية قصد تذكيرها 

 .بضرورة البدء في تنفيذ الاستثمارات املصادق عليها
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من جملة  %042حوالي   3402 مارسشهر موفى إلى  التي تم صرفها مثلت املنح ،وفي املقابل

            د مسّجلة بذلك تجاوزا لالعتمادات بقيمة.م 2,420الاعتمادات املفتوحة بميزانية الوزارة والبالغة 

ي وزارة السياحة بتاريخ . ألف دينار 025
ّ
إلاذن بصرف املنح لفائدة  3405ديسمبر  2ويرجع ذلك إلى تول

بإجراءات رفع بصفة مسبقة القيام دون د .أ 042,232ية بلغت مؤسسة فندقية بقيمة جمل 03

للديوان الوطني التونس ي للسياحة " ن مكرر "التجميد على الاعتمادات املرصودة للبرنامج بالحساب 

    . د.م 0,502ما قيمته  3402والبالغة إلى غاية موفى شهر فيفري 

 

رة و وقد تّم تمويل الفارق 
ّ
على موارد الديوان الوطني صروفة فعليا املبين الاعتمادات املتوف

مؤسسة إلاثني عشر وذلك لخالص املنح املستوجبة لفائدة ثالث نزل من ضمن  (1)التونس ي للسياحة

 صرف املنحة قبللتولت تقديم مطالب  مؤسسات فندقية 5وقد تبين أن .الذكر آنفةفندقية 

ب التي تحصلت على املنح الثالث املؤسسات
ّ
لزمني في احترام مبدأ التسلسل ا ورةضر  وهو ما يتطل

معالجة طلبات صرف املنح وكذلك استكمال إجراءات رفع التجميد في إبانها لتفادي مثل هذه 

وقد أفادت الوزارة بأنه تم صرف املنحة املستوجبة لفائدة جميع املؤسسات الفندقية  . الوضعيات

 .املعنية باملالحظة

 

ه لم يتّم إلى موفى شهر 
ّ
 2لفائدة صرف منحة الدراسات التشخيصية  3402مارس ولوحظ أن

منذ سنوات تمت املصادقة على إسنادها  بالرغم من أّن  (2)مؤسسة 002مؤسسات فندقية من ضمن 

ي املؤسسات الفندقية مّد مكتب التأهيل  ويعزى  .3405و  3402و 3400و 3442
ّ
ذلك خاّصة إلى عدم تول

عدم استيفاء إجراءات صرف املنحة من قبل مصالح ى لإو الوثائق املستوجبة لصرف املنحة  بكافة

ق خاّصة برفع التجميد على الاعتمادات املرصودة للبرنامج 
ّ
بإحالة ملف و وزارة السياحة فيما يتعل

   .الصرف إلى الديوان الوطني التونس ي للسياحة
 

ه من بين  تبّينكما 
ّ
ة فندقية مؤسس 02مؤسسة فندقية منخرطة بالبرنامح لم تتوّل  002أن

خالل السنوات من  تمت املصادقة على برامج تأهيلها أن رغم تقديم مطلب في صرف منحة الاستثمار

إلى عدم شروع املؤسسات حسب رّد مكتب التأهيل على استبيان الدائرة ويعود ذلك . 3402إلى  3442

 ارات الجملية املصادقمن الاستثم %54نسبة  إنجاز  الفندقية في انجاز استثمارات التأهيل أو إلى عدم

من املؤسسات التي قامت بالرد على  % 04,2  كما أرجعت .عليها للحصول على القسط ألاّول من املنحة

 . ستبيان ذلك إلى أسباب إدارية وإلى عدم استكمال تنفيذ برامج إعادة التأهيلالا 
 

                                                           
(1) 

"للتنمية"حساب الديوان الوطني التونس ي للسياحة املفتوح لدى مصالح الديوان الوطني للبريد واملخّصص 
.  

(2) 
.د.م 0,242بقيمة جملية قدرها 

 



157 

ضح
ّ
لى املوافقة مؤسسة املذكورة أعاله متحصلة ع 02 من ضمنمؤسسة فندقية   05 أّن  وات

  02الفصل الذي ينّص  3445 لسنة 3030 على مشاريع تأهيلها قبل تنقيح ألامر عدد
ّ
ه يترتب منه على أن

ستة أشهر من تاريخ هذه  عن عدم الشروع في إنجاز عمليات التأهيل املوافق عليها في أجل أقصاه

طايا التأخير املنصوص عليها ، سحب الحوافز املسندة في إطار برنامج التأهيل يضاف إليها خاملوافقة

  .من مجلة تشجيع الاستثمارات 22بالفصل 
ّ
اتخاذ أي إجراء  لم يتوّل مكتب التأهيل السياحي  أّن  إال

عند  هاالاجراءات الالزمة تجاههذه املؤسسات في إنجاز برامج تأهيلها واتخاذ  من شروع للتثبت

   .الاقتضاء
 

ي منذ سنة أدى و 
ّ
برامج تأهيل  تنفيذ للشروع فيأقص ى  لأج تحديد عن 3442التخل

إلى التمديد في مفعول مصادقة  جال قصوى لالنتهاء من إنجازهاآ ضبط وعدم املؤسسات الفندقية

    . سنوات 5 أحيانا لتفوق  لجنة قيادة البرنامج على إسناد املنح
 

ت خالل السنوات من  ،وفي املقابل
ّ
إلى  3445لم يتعّد عدد املؤسسات الفندقية التي تول

تحّصلت مؤسسة  002من ضمن  مؤسسة 22تقديم مطالب في صرف القسط ألاول من املنحة  3405

لم يتّم إلى غاية انتهاء املهّمة الرقابية استكمال إجراءات الصرف و  . على برنامج تأهيلها على املصادقة

ت تقديم مطالب في الغرض خالل  2  لفائدة
ّ
 .3405 إلى 3404السنوات من  وحدات منها تول

 

وحدة  32مؤسسة من جملة  02 لفائدة كما لم يتّم صرف القسط الثاني من املنحة سوى 

ت تقديم مطالب في الغرض فندقية
ّ
قة بمعاينة الاستثمارات . تول

ّ
ل عدم استكمال إلاجراءات املتعل

ّ
ويمث

مارات الالمادية من املنجزة من قبل لجنة متابعة الاستثمارات وعدم توفير الوثائق املثبتة إلنجاز الاستث

وقد أرجعت   .املتبقية إلاثني عشر  املؤسسات لفائدة صرف املنحة قبل بعض النزل أهّم أسباب عدم

 الوحدات التي رّدت على استبيان الدائرة عدم حصولها على القسط الثاني من املنحة خاّصة من 02%

 .لهامخططات تأهيب املدرجة الستثمارات الالماديةإلى عدم استكمالها ل
 

على نسبة تقدم انجاز  استنادايتم صرف منحة الاستثمار  تبّين أّن  ،من جهة أخرى و 

النزل دون صاحب الاستثمارات املادية والالمادية التي يتم احتسابها من خالل الفواتير املقدمة من قبل 

د من انجاز كّل 
ّ
 التأهيل مكتب ال يتوفر لدىو  .املبرمجة بمختلف عناصر مخطط التأهيلالعمليات التأك

الاستثمارات املبرمجة وتلك املنجزة فعليا كما ال يتّم أخذ تطور  حجمجداول مقارنة تبين الفوارق بين 

 .خاصة بالنسبة للمشاريع التي سجلت تأخيرا هاما في الانجازبعين الاعتبار ألاسعار الفردية 

 

صرف القسط  3442 فيفري  2لجنة قيادة البرنامج بتاريخ  اشترطتلئن و  ،وفضال عن ذلك

على  %54ستثمارات الجملية املصادق عليها من ضمنها من الا  %54تنفيذ  بضرورةألاول من املنحة 
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مؤسسة فندقية لم  24فقد لوحظ إلاذن بصرف ذلك القسط لفائدة  ،ألاقل استثمارات المادية

 .مؤسسة فندقية لم تنجز أي استثمار المادي 22تتقّيد بذلك الشرط منها 
 

دت أكما 
ّ
لجنة قيادة البرنامج على أن يتّم صرف القسط الثاني من املنحة عند الانتهاء من ك

على ألاقل من الاستثمارات الجملية املصادق  %24تنفيذ كّل الاستثمارات الالمادية مع إنجاز نسبة 

ت
ّ
ه تبّين أّن مؤسسة فندقية وحيدة تول

ّ
مادية من انجاز كامل الاستثمارات الال  استكمال عليها غير أن

 . مؤسسة تحصلت على القسط الثاني من املنحة 02ضمن 
 

لة في مسار صرف املنحة وتدعى
ّ
التقّيد بقرارات لجنة القيادة في  إلى مختلف الهياكل املتدخ

 . وفقا ألهداف البرنامج هذا املجال وذلك لضمان دفع الاستثمارات الالمادية
 

 آجال صرف املنح -3

 

من تاريخ املوافقة على مخطط أقصاه سنتان  أجال  3442منذ سنة  لئن حّددت لجنة القيادة

بالنسبة أجل صرف ذلك القسط فاق  القسط ألاّول من املنحة فقد لوحظ أّن  للحصول علىالتأهيل 

كما تّم صرف القسط . سنوات 5مؤسسة في بعض الحاالت  22مؤسسة فندقية من مجموع  33إلى 

بعد آلاجال املحددة من قبل لجنة القيادة  02من مجموع مؤسسات  5لفائدة الثاني من املنحة 

 . سنوات بالنسبة إلى إحدى الوحدات الفندقية 2سنوات لتصل تلك آلاجال إلى  2والبالغة 
 

ويرجع التأخير في صرف منحة الاستثمار إلى عدد من العوامل تعلقت في جانب منها باملستثمر 

السنتين لتقديم مطالب في صرف القسط ألاول من  مؤسسة فندقية احترام أجل 02حيث لم تتوّل 

 . املنحة
 

وفضال عن ذلك فقد سّجل بطء في التعّهد بعدد من مطالب صرف املنحة من قبل مختلف 

الفاصلة بين تاريخ تقديم مطلب صرف القسط  املدة ويذكر في هذا إلاطار أّن معدل.  ألاطراف املتدخلة

كما . أشهر بالنسبة إلى عدد من املؤسسات الفندقية 2ها تجاوز ألاول من منحة الاستثمار وتاريخ صرف

 هاصرفتاريخ القسط الثاني من املنحة و  الحصول علىبلغ معدل املدة الفاصلة بين تاريخ تقديم مطلب 

امليدانية للمؤسسات  الزياراتويرجع ذلك إلى تأخير لجنة متابعة إنجاز الاستثمارات في القيام ب. أشهر 2

قة بهاالفندقية و
ّ
إلى  إلنجاز ألاعمال املوكولة آجالوقد ساهم عدم تحديد . في إعداد التقارير املتعل

 هاتسيير أعمالطرق الحّد من نجاعة أعمالها حيث لم يتّم ضبط في  صلب مقرر إحداثها اللجنة املذكورة

 
ّ

  . سنوات من تاريخ إحداثها 2أي بعد حوالي   3405خالل شهر جويلية   بصفة دقيقة إال
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ت الرّد على  % 50ويذكر في هذا إلاطار أّن 
ّ
دالا من املؤسسات الفندقية التي تول

ّ
 تستبيان أك

عدم رضاء أكثر  فضال عنآلاجال املتعلقة بصرف القسط ألاول من املنحة تعتبر غير مناسبة  على أّن 

 . من املستجوبين عن آلاجال املتعلقة بصرف القسط الثاني % 24من 
 

وضع إعداد دليل إجراءات مفصل يحدد مختلف مراحل صرف املنحة ويستدعي هذا ال

 .املجالوآجالها ودور كل متدخل في هذا 
 

 التصّرف في املوارد املسندة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية - ب
 

 
ّ
ل املوارد املسندة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في نطاق برنامج التأهيل في قرض تتمث

إلعادة تمويل القروض املسندة إلى املؤسسات الفندقية في إطار  (د.م 044حوالي ) روأو  مليون  54بقيمة 

  . د.م 3 أي ما يعادل تقريبا مليون أورو للدعم الفني ملكتب التأهيل السياحي 0البرنامج و هبة بقيمة 
 

 إعادة تمويل القروض املسندة لتمويل برامج تأهيل املؤسسات الفندقية -1

 

ن من إعادة تمويل سوى القروض خط تم لوحظ أّن 
ّ
ويل الوكالة الفرنسية للتنمية لم يمك

مؤسسة تمت املصادقة على برامج تأهيلها من  002مؤسسة فندقية من ضمن  32البنكية املسندة إلى 

 التمويل  (1)وقد ساهمت خمسة بنوك. %35قبل لجنة قيادة البرنامج أي بنسبة 
ّ
في تنفيذ اتفاقية خط

وحدات فندقية بقيمة جملية  سبع  ني الفالحي  والشركة التونسية للبنك  اللذان مّوالمنها البنك الوط

مؤسسة فندقية الاقتراض على املوارد الخاصة لعدد من البنوك لتمويل  22كما تولت . د.م 35,3بلغت 

 .    (2)برامج تأهيلها
 

لد من خط التمويل املذكور و .م 22مؤسسة فندقية بما يفوق  00واستأثرت 
ّ
           هو ما يمث

ساهم ارتفاع الحد ألاقص ى ملبلغ القرض املمكن إعادة تمويله على خط و  .من املوارد املتاحة % 22

              د .أ 544تراوحت قيمة قرض إعادة التمويل بين  حيثالتمويل في عدم انتفاع عدد من النزل 

  .  (3)د.م 04و

 

 
ّ
ق باإلعداد ملرحلة تعميم البرنامج على كّل الوحدات ولئن نّصت اتفاقية الهبة فيما يتعل

ه لم يتّم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن
ّ
 .الفندقية على ضرورة البحث عن تمويالت خارجية أخرى فإن

                                                           
(1) 

 .ة التونسية للبنك، البنك العربي لتونس، البنك الوطني الفالحي، بنك تونس العربي الدوليبنك ألامان، الشرك
.(1 2)والشركة التونسية للبنك (  1 0) تحّصلت  على قروض على املوارد الخاّصة للبنك الوطني الفالحي  03منها  (2)

  

.املذكور أعاله 3442لسنة  5د من منشور البنك املركزي عد 5من اتفاقية القرض والفصل  2الفصل  (3)
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 التمويل املذكور وذلك بتواريخ  2 في النزل  انتفاع أحدلوحظ  ،وفي املقابل
ّ
مناسبات من خط

د وذلك .م 4,544د و.م 4,254د و.م 0,054على التوالي بقيمة  3400مارس  42و 3403ديسمبر 30و 42

                                بتاريخ  5نشور البنك املركزي التونس ي عدد وملالتفاقية القرض  حكام الخاصةلأل خالفا 

 40املتعلق بتمويل برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية كما تم تنقيحه باملنشور عدد  3442فيفري  32

 لى أالذي ينّص ع  3442جانفي  30بتاريخ 
ّ
ه ال يمكن ألي مؤسسة فندقية أن تستفيد أكثر من مرة من ن

   .خط قرض الوكالة الفرنسية للتنمية

 

 الوطني الفالحي مطالب إلادراج بالحاجة إلى تمويلر كل من املستفيد النهائي والبنك قد برّ و 

 برنامج التأهيل خاصة في ما يتعلق بأشغال التهيئة وبارتفاع أسعار املواد ألاولية في حين لمل إضافي 

طلب تحيين أو مراجعة ملالنزل املذكور  تقديم من خالل محاضر جلسات لجنة قيادة البرنامج يثبت

قرار إسناد القرض في "وقد أفاد البنك املركزي التونس ي بأّن . هيل السياحيبرنامج تأهيله إلى مكتب التأ

إطار خط التمويل املعني راجع بالنظر للوكالة الفرنسية للتنمية و في كل الحاالت فان املبلغ الجملي 

أفاد البنك كما  ."(د.م04)م يتعّد الحد ألاقص ى املنصوص عليه باملنشور ل للقرض الذي اسند للنزل 

وطني الفالحي أن مراجعة جدول الاستثمارات في مناسبتين قد أماله تجاوز مصاريف التهيئة الداخلية ال

 .ألغلب املرافق والغرف

 

املوافقة على مطلب إسناد قرض إعادة تمويل  3400تّم خالل شهر أكتوبر  ،ومن جهة أخرى 

ق وقد ل. د.أ 0,505لفائدة الشركة التونسية للبنك بقيمة جملية قدرها 
ّ
وحظ أّن ذلك القرض يتعل

أي قبل الانطالق  3440أحدهما إلى سنة  نزل يرجع البنك املذكور إلى همابإعادة تمويل قرضين أسند

ولم   .3442مارس  02صادقة على انخراط النزل املعني بالبرنامج بتاريخ املفي تنفيذ برنامج التأهيل وقبل 

أخذ ألاخيرة بصفة استثنائية على امج مصادقة هذه يتبّين من خالل محاضر جلسات لجنة قيادة البرن

كما كان الشأن بالنسبة بعين الاعتبار  بالبرنامج الاستثمارات املنجزة قبل تاريخ انخراط املؤسسة املعنية

 .  وحدات فندقية أربعى لإ

 

 3440نوفمبر  2محضر لجنة القروض بتاريخ إلاطالع على من خالل وفضال عن ذلك لوحظ 

ه تّم 
ّ
كما تّم . سرير 354سرير إلى  024إسناد ذلك القرض لتمويل أشغال توسعة طاقة إلايواء من أن

إلنجاز  اتكميلي اإسناد نفس املؤسسة الفندقية قرض 3442ديسمبر  32بمقتض ى العقد املبرم بتاريخ 

لبنك املوّجه إلى الشركة التونسية ل كتوبأشغال توسعة وذلك رغم تأكيد البنك املركزي بمقتض ى امل

على ضرورة استعمال ذلك القرض لتمويل الاستثمارات املادية والالمادية  3404أوت  30بتاريخ 

 .باستثناء تلك املتعلقة بتوسعة طاقة إلايواء
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اقتصار  آنفا فقد لوحظ خالفا ملنشور البنك املركزي التونس ي املذكور  ،ومن جهة أخرى   

رة لدي البنك 
ّ
الوثائق التي بقية  دون  القرض على نسخ من طلبات إسناد ياملركزي التونس الوثائق املتوف

            تمت إحالتها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية واملتمثلة في التوقعات املالية للمؤسسات املالية على مدى

سنوات ونسخة من مشروع النزل املنجز في إطار البرنامج ومخطط تمويل للسنوات الخمس املقبلة  2

 طرف خبير محاسب ودراسة حول أثر  املالية للسنوات الثالث ألاخيرة مصادق عليها منوالقوائم 

ه . املشروع على املحيط
ّ
بخصوص الوثائق املصاحبة فهي حتما تتوفر "وأفاد البنك املركزي التونس ي أن

كالة املستفيد النهائي بوضع على ذمة الو  3442لسنة  5لدى البنك أو املستفيد حيث ألزم املنشور عدد 

     ".الفرنسية للتنمية جميع النسخ ألاصلية و الوثائق التي تثبت إسناد القرض من قبل البنك املستفيد

 

ي البنك املذكور 
ّ
د من كما لوحظ عدم تول

ّ
متابعة استعماالت بالبنوك املعنية قيام التأك

ر لديه ما يفيد توّصله
ّ
 التمويل املذكور حيث ال يتوف

ّ
من البنوك املقرضة  القروض املسندة على خط

لة  03بمختلف امللفات املنصوص عليها بالفصل 
ّ
فاقّية القرض واملتمث

ّ
من ألاحكام الخصوصّية الت

نهاية كل سنة والذي يحتوي على  منأشهر  2خاّصة في التقرير السنوي النجاز املشروع في أجل أقصاه 

تقرير متابعة تنفيذ برنامج الّتأهيل  ىباإلضافة إل تقرير مراقب الحسابات واملالحق والتقارير الخاصة

قة بالقرض
ّ
 . املعّد من قبل الّديوان الوطني التونس ي للّسياحة والّتخصيصات والاستعماالت املتعل

 

من البنوك  3402جانفي  34و 3405نوفمبر  02البنك املركزي التونس ي بتاريخ طلب  وقد

هاملعنية مّده بامللفات املذكورة 
ّ
وى رّد وحيد من قبل البنك الدولي العربي لتونس لم يتلّق س غير أن

ر كّل املعطيات املطلوبة
ّ
أفاد البنك املركزي التونس ي بأّن البنك املمول يتولى متابعة  ولئن  .الذي لم يوف

الاستعماالت والاحتفاظ بكل الوثائق بوصفه الجهة التي تتحمل مخاطر سداد القرض عالوة على دور 

ليات لق بآينص في الجزء املتع نف الذكر آاملنشور  فإّن  ،تثمار في هذا الشأنلجنة متابعة انجاز الاس

 .بنسخ من الوثائق املذكورة أعاله التونس ي تنفيذ ومتابعة املشروع على ضرورة مّد البنك املركزي 

 

 التصّرف في هبة الوكالة الفرنسية للتنمية  -2

 

              مليون أورو 0مية بقيمة من قبل الوكالة الفرنسية للتن بهبةبرنامج التأهيل حظي 

ق خاّصة بالدعم  التي وذلك لضمان حسن تنفيذه وإنجاز العديد من التدخالت (د.م 3حوالي )
ّ
تتعل

  . الفني واللوجستي ملكتب التأهيل السياحي خالل املرحلة النموذجية للبرنامج
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لصرفها بمقتض ى الفصل جل ألاقص ى الهبة التي حّدد ألا هذه ر في استغالل وقد لوحظ تأخي

 (1)مناسبات 2مّما أّدى إلى التمديد في آجال تنفيذها في  3442ديسمبر  20الثامن من الاتفاقية بتاريخ 

ه لم يتّم إلى موفى شهر جوان  3402جانفي  02آخرها بتاريخ 
ّ
ريخ ألاقص ى التا 3400ورغم ذلك فإن

 . قيمتها من % 25,32استعمال سوى نسبة الستهالك الهبة 

 

بعنوان الدعم الفني ، د.أ 244أي ما يعادل ألف أورو  244وقد تّم تخصيص ما قدره 

ه لم يتّم تنفيذ مقتضيات امللحق عدد . واللوجستي ملكتب التأهيل السياحي
ّ
من  0وقد لوحظ أن

ق بضرورة استغالل
ّ
شهرا وذلك  02لتوفير املساعدة الفنية للمكتب ملدة  الهبة الاتفاقية فيما يتعل

عبر تكليف مكتب مختص أو عبر انتداب خبير دولي للمساهمة في الدعم الفني للمكتب عند انجاز  سواء

 .  الدراسات وطلبات العروض ذات العالقة

 

ه لم يتّم تنفيذ عدد من  ،وفي غياب توفير املساعدة الفنية ملكتب التأهيل السياحي
ّ
فإن

لة  الهبة التدخالت املبرمجة بمقتض ى اتفاقية
ّ
خاّصة في صياغة خطة اتصال خاصة بالبرنامج واملتمث

ق بمنهجّية التحليل املالي وبتقييم الدراسات التشخيصية ومخططات تأهيل 
ّ
وإعداد دليل إجراءات يتعل

 . الوحدات الفندقية

 

ق بالدعم اللوجستي للمكتب
ّ
دت الوكالة الفرنسية للتنمية على ضرورة أن يتّم  ،وفيما يتعل

ّ
أك

طلب من ناء على كما أتاحت ب. املنجزة في إطار اتفاقية الهبة حصريا من قبل املكتباستغالل املقتنيات 

إمكانية أن يتّم استعمال الشراءات املنجزة خالل السنة املذكورة  3402ديسمبر  02مؤّرخ في  الوزارة

في إلنجاز الخطة املتعلقة بتنفيذ إستراتيجية تنمية السياحة  (2)من قبل وحدة تصرف حسب ألاهداف

الجديدة التي تّم إقرارها نتيجة عدم تنفيذ التدخالت ألاولية  وذلك في إطار التدخالت 3402أفق 

   . املبرمجة باتفاقية الهبة

 

ه لم يتّم توزيع الاقتناءات املتعلقة باملعدات إلاعالمية واملكتبية وألاثاث 
ّ
وقد لوحظ أن

ب التأهيل السياحي ووحدة التصرف حسب حصريا على مكت د.أ 300,225والسيارات البالغة قيمتها 

د املكتب في رّده بعض  تلك الاقتناءات من استفاد حيثألاهداف 
ّ
املصالح ألاخرى للوزارة في حين أك

من الوسائل املادية واللوجستية عالوة على حاجته  على استبيان دائرة املحاسبات افتقاره إلى عدد

نه من متابعة عمليات
ّ
 . التقييم الفني واملالي ملخططات التأهيل لتطبيقات إعالمية تمك

 

                                                           
(1)  

جانفي  02و 3400وغرة نوفمبر  3442جانفي  32على التوالي بتاريخ  CTN 6005 02 Eالتفاقية التمويل عدد   0و عدد  2و عدد  3ملحق تمديد عدد 

3402.
      

(2)  
.3403أكتوبر  24مؤرخ في  3403لسنة  3202ألامر عدد 
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ه لم يتّم تنفيذ عدد من ألانشطة املبرمجة لفائدة بعض  ،وفضال عن ذلك
ّ
لوحظ أن

لة خاّصة في تكوين خلية لليقظة إلاستراتيجية أو التنافسية مع  إنجاز املتدخلين في 
ّ
البرنامج واملتمث

لي البنوك ومكاتب الدراسات وإطارات الجامعة التونسية للنزل وتنظيم حلقات تكوين موجه
ّ
ة ملمث

ن مكتب التأهيل السياحي من احترام آلاجال القصوى . الديوان الوطني التونس ي للسياحة
ّ
كما لم يتمك

لة في إنجاز عدد من بعض ل
ّ
الت الجديدة املصادق عليها من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية واملتمث

ّ
التدخ

من انقضاء آجال تنفيذ الاتفاقية مّما أّدى  ايوم 05أي قبل  3400 ماي 05الدراسات في أجل أقصاه 

عدم تقّيد الوزارة باآلجال املتفق عليها حرمانها من الانتفاع بجزء هام من  انجر عنوقد . إلى إلغائها

 .   وروألف أ 300املوارد املتاحة وذلك بمبلغ 

  

III- برامج التأهيل وتقييم إنجاز لاستثمارات  

 

قت خاّصة بإنجاز الاستثمارات وبأثر برنامج التأهيل د وجو ي هذا إلاطار فلوحظ 
ّ
نقائص تعل

 .على املؤسسات الفندقية

 

 لاستثمارات  نجازإ -أ

 

بلغت القيمة الجملية الستثمارات املؤسسات الفندقية املنخرطة ببرنامج التأهيل إلى موفى 

ارات قابلة للتمويل في إطار البرنامج تّم د استثم.م 320,222د منها .م 522,442حوالي  3405سنة 

 .  % 22,22تنفيذها بنسبة 

 

ملدى تنفيذ املؤسسات  ليةالتأهيل السياحي باملتابعة آلامكتب قيام عدم  وقد لوحظ

من  03 وذلك خالفا للفصل في الغرض واعداد تقارير  الفندقية لالستثمارات املعلن عنها ببرامج تأهيلها

 . (1)م وزارة السياحةألامر  املتعلق بتنظي

 

ه 
ّ
كما تبّين افتقار املكتب إلى خلية تعنى بمتابعة تنفيذ برامج التأهيل السياحي بالرغم من أن

لجنة لوحظ عدم تولي  ،وفضال عن ذلك. 3442أنجزت منذ سنة  (2)دراسة صلب تم اقتراح إحداثها

من ألامر  0 ذلك خالفا للفصلقيادة البرنامج متابعة برامج التأهيل الخاصة بكل مؤسسة فندقية و 

       .3445لسنة  3030 املنقح لألمر عدد 3442 لسنة 3044 عدد

 

                                                           
(1) 

.3445جويلية  32املؤرخ في  3445لسنة  3032ألامر عدد 
 

(2) 
.24ص  3442لشهر جويلية من سنة  EXASتقرير مهمة مكتب الدراسات 
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تقد و 
ّ
 مؤسسة تمت املصادقة على برامج تأهيلها 002من ضمن  مؤسسة فندقية 54 تول

وذلك إلى موفى  (1)منخرطة باملرحلة النموذجية 32 منها % 54نسبة ب برامج بصفة جزئيةهذه الإنجاز 

د .م 2,402د منها .م 040,242وبلغت قيمة الاستثمارات املبرمجة من قبل تلك النزل . 3402مارس 

في حين بلغت نسبة إنجاز الاستثمارات املادية  % 03,22بعنوان استثمارات المادية تّم إنجازها في حدود 

 . د.م 20,022أي بقيمة فاقت  % 25,03
 

بصفة  برامج تأهيلها انجاز استكمال ت من تمكنولم يتجاوز عدد املؤسسات الفندقية التي 

منخرطة فقط  مؤسسات 2من ضمنها  مؤسسة 02 هما مجموع %24بنسبة ال تقل عن أي  شبه كلية

د .م 03,220وقد بلغت القيمة الجملية لالستثمارات املبرمجة بهذه املؤسسات . في املرحلة النموذجية

  .% 20,5إنجازها  نسبة بلغت استثمارات ماديةبعنوان   د .م 04,220 منها
 

ت وحيدة مؤسسة فندقيةباستثناء و 
ّ
بصفة شبه  الالمادية املبرمجة هاستثماراتا ازنجإ تول

 .مؤسسات فندقية 2في خصوص   %24 لم تتجاوز  نسبة انجاز هذه الاستثمارات فإّن  كلية
 

             لم تتوّل إرساء أنظمة الجودة لديها من ضمن  (2)لوحظ أّن ثالث مؤسسات فندقيةو 

الارتقاء  مما من شأنه أن ال يساعد على مؤسسة فندقية أدرجت ببرامج تأهيلها استثمارات للغرض 02

لئن يعتبر التسويق نشاطا متكامال يقوم على دراسة احتياجات الحرفاء و . بنوعية الخدمات املسداة

فقد لوحظ ضعف  ،لدى املؤسسةوتحليل الفرص التسويقية املتاحة باملقارنة مع إلامكانيات املتوفرة 

، تم (3)د.أ 202,244 لهااملخصصة التي لم تتجاوز املبالغ  إلاقبال على الاستثمارات املتعلقة بالتسويق

   . % 22إنجازها بنسبة 
 

ويعتبر استعمال تقنيات الاتصال الحديثة أحد مقومات الارتقاء بالخدمات الفندقية ومؤشرا 

مؤسسة فندقية ببرامج تأهيلها  00أدرجت وقد . حدات الفندقيةلتدعيم القدرة التنافسية للو 

ق بتركيز منظومات وتطبيقات إعالمية ملختلف
ّ
التصرف وإنشاء مواقع إلكترونية  أوجه استثمارات تتعل

  ألف دينار، 222,224بـحوالي 
ّ
  إال

ّ
من %  52لوحظ أّن قيمة الاستثمارات املنجزة لم تتعّد نسبة  هأن

 .  رمجة في الغرضالاستثمارات املب
 

وتتمثل اليقظة إلاستراتيجية التي تعتبر أحد أهم العناصر الالمادية في املجال السياحي في 

حصر وتجميع وتحليل املعلومة ذات القيمة املضافة لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية 

                                                           
(1) 

.3442وجويلية  3442والتي حظيت باملصادقة على مخططات تأهيلها في الفترة املتراوحة بين ماي 
 

(2) 
.3442جانفي  30تقرير املعاينة املنجزة في 

 

(3) 
.وحدة فندقية استكملت تنفيذ برامج تأهيلها 02لة وحدات فقط من جم 2تهم 
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ة الفرنسية للتقييس معيارا إلى حّد اعتبارها من قبل الوكال (1)وتمكين مسؤوليها من نظرة استشرافية

  .(2)من معايير الجودة
ّ
على تدعيم وظيفة الاتصال التي ال  اقتصرتالاستثمارات في هذا املجال  أّن  إال

               حيث تعلقت الاستثمارات املدرجة ببرامج تأهيل إلاستراتيجيةاليقظة  تمثل سوى حلقة من حلقات

              تم إنجازها بنسبة د.أ 00,244بقيمة جملية لم تتعّد (3) ل اتصالمؤسسات فندقية باعتماد محام 2

25 % .   
 

، تمويل الاستثمارات املدرجة 3445أقرت لجنة قيادة البرنامج منذ سنة  ،وفضال عن ذلك

ببرامج التأهيل واملتعلقة بالتكوين عن طريق آليات التمويل التي يوفرها البرنامج الوطني للتكوين 

املتحّصلة على قسطي املنحة استثمارات ( وحدة 05)ولئن أدرجت جّل الوحدات الفندقية .  (4)املستمر

ق بالتكوين ضمن مخططات إعادة تأهيلها، بقيمة 
ّ
من جملة % 32,2أي ما يمثل  د.أ 202,250تتعل

ى فقد لوحظ غياب التنسيق مع املصالح املشرفة عل ،د.م 3,423لالمادية املقدرة بـــ الاستثمارات ا

البرنامج الوطني للتكوين للتأكد من مدى إيفاء الوحدات الفندقية بتعهداتها في هذا املجال و ملعرفة 

مكتب التأهيل السياحي سيسعى مستقبال إلى  أّن وقد أفادت الوزارة ب.  قيمة التمويالت املتحصل عليها

 .مزيد التنسيق مع املصالح املعنية بوزارة التكوين
 

ل أحد املحاور إلاستراتيجية  وبخصوص الاقتصاد في
ّ
استعمال الطاقة واملاء الذي يمث

نزل من ضمن املؤسسات التي أدرجت  0 ألاساسية في برنامج تأهيل الوحدات الفندقية لوحظ أّن 

الت املبرمجة في هذا املجال ( 03)بمخططات تأهيلها استثمارات في الغرض 
ّ
 .(5)لم تتوّل تنفيذ التدخ

 

ي 
ّ
مكتب التأهيل السياحي التنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في كما لوحظ عدم تول

الطاقة ملتابعة مدى تنفيذ املؤسسات الفندقية املعنية لالستثمارات املتعلقة باالقتصاد في الطاقة 

الشركة التونسية الستغالل وتوزيع  مع واملمولة من قبل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة أو واملاء 

خالفا ملا تم إقراره بالجلسة املنعقدة بين وزارة السياحة والديوان الوطني التونس ي املياه وذلك 

  .     3442للسياحة وممثلي الوكالة املذكورة منذ سنة 
 

املحافظة على املحيط الداخلي والخارجي للنزل في تدعيم الوجهة  أهميةوبالرغم من 

فإّن عدد الوحدات الفندقية التي  ،(6)لسياحيالنشاط االتونسية واملحافظة على استدامة السياحية 

                                                           
(1) 

.http://www.veilletourisme.ca/fr/accueil.aspxحسب الشبكة الكندية لليقظة في املجال السياحي 
 

(2)  
 ( AFNOR XP X50-053) 

 

(3) supports de communication 
يهدف (4)

 
عبر توفير حوافز مالية لفائدة ألانشطة التكوينية املتعلقة بتشخيص الحاجات التكوينية إلى رفع كفاءة أعوان املؤسسات وتطوير قدراتهم وذلك 

 .والبرنامج الوطني للتكوين املستمر TFP وإعداد املخططات التكوينية وإنجاز العمليات التكوينية وتقييمها، يتم صرفها من عائدات ألاداء على التكوين املنهي
(5)  

.3405جانفي  30و  3400جانفي  32و  3400سبتمبر  32و  3404ماي  35ي تم إجراؤهما على التوالي بتاريخ حسب تقارير املعاينات الت
   

(6)  
Rapport sur le tourisme durable en tunisie. Edition 2010, page 9

  . 
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وحدة فندقية  02من ضمن  (1)أدرجت ببرامج تأهيلها استثمارات في الغرض لم يتعّد ثالث وحدات

واقتصرت الاستثمارات املنجزة في هذا املجال على اقتناء . تأهيلهااستكملت بصفة شبه كلية برامج 

نجاز في إ بنسبة د.م 0,440 جمليةبلغت قيمتها اللنزل معدات للمحافظة على املحيط وتهيئة محيط ا

      . % 25 حدود 
 

 البرنامج نتائجتقييم  -ب
 

د .م 252,402برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية لبلغت قيمة املوارد التي تّم تخصيصها 

ة الفرنسية تتوّزع بين املنح العمومية والقروض املسندة إلى املؤسسات الفندقية على خط تمويل الوكال

              د.م 044,225د و.م 2.2للتنمية وتلك املسندة على املوارد الخاّصة للبنوك على التوالي بقيمة 

عالوة على الهبة املسندة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية للدعم الفّني للبرنامج . د.م 302,202و

     . د.م 3بحوالي 
 

م ل 03ينّص الفصل و 
ّ
ى  (2)وزارة السياحةمن ألامر املنظ

ّ
 مكتب التأهيل السياحيعلى أن يتول

مكتب دراسات  بتكليف (3)3400خالل سنة  الذي قامدراسة ألاثر املالي والاقتصادي لبرنامج التأهيل 

 .  همةللقيام بهذه املفرنس ي 

 

دت الدراسة 
ّ
على صعوبة تقييم أثر برنامج التأهيل على املؤسسات املنجزة في الغرض وأك

وإلى تواضع نسق تنفيذ  3400خاّصة إلى الوضع الذي شهده القطاع بداية من سنة  وبالنظر  دقيةالفن

دت الدراسة . املؤسسات الفندقية لبرامج تأهيلها
ّ
ه ولئن عرفتعلى كما أك

ّ
املؤسسات املنخرطة  بعض أن

  ،وفي جودة منتوجها وقدرتها التنافسية بالبرنامج تحّسنا في مردوديتها
ّ
إرجاع ذلك إلى  نيمك ه الفإن

   .لقطاع الفندقيا في  بمفرده خاّصة وأّن تلك املؤسسات ليست لها تمثيلية حقيقيةبرنامج التأهيل 
 

ه لم يتّم تقييم أثر برنامج التأهيل على ،من جهة أخرى و 
ّ
 التي املؤسسات الفندقية  لوحظ أن

وحدة  02إلى غاية انتهاء املهمة ا يتجاوز عددهي لم إنجاز برامج تأهيلها والتبصفة شبه كلية استكملت 

طاقة إلايواء  على غرار  ولئن تّم تضمين عدد من مؤشرات النزل في تاريخ انخراطها بالبرنامج. فندقية

بقاعدة البيانات  وعدد الوافدين ونسبة إلاشغال ونسبة تطور املداخيل أو رقم املعامالت واملديونية

ه لم ت املمسوكة من قبل املكتب
ّ
 . متابعة ملدى تطّور تلك املؤشرات ةل إلى غاية انتهاء املهّمة أيسّج ،فإن

 

                                                           
(1) 

SAVANA  وTELEMAQUE وMARHABA
  .  

(2) 
.3404أفريل  34مؤرخ في  3404لسنة  220عدد  كما تّم تنقيحه باألمر  3445لسنة  3032ألامر عدد 

 

(3) 
3400أفريل  France expertise internationale ،05مهمة تقييم برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية، مكتب الخبرة الفرنس ي 
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ت دائرة  ،وفي غياب عمليات املتابعة
ّ
التي تحصلت عليها  بياناتإلى ال املحاسبات، استناداتول

خالل الفترة  هاالوحدات املعنية تحليل تطّور مؤشرات من الديوان الوطني التونس ي للسياحة حول 

كما تّم . السابقة الثالث السنواتبومقارنتها  (1)3400طات تأهيلها وإلى حدود سنة الالحقة لتنفيذ مخط

الحصول على بعض البيانات املتعلقة بمديونية املؤسسات الفندقية املنخرطة بالبرنامج من قبل البنك 

 .املركزي التونس ي
 

اءها من تنفيذ تهوتاريخ انبالبرنامج  (2)املؤسساتتلك وقد أعاق عدم تجانس تاريخ انخراط 

كما لم يتسّن، دراسة تطّور . (3)هااعتماد نفس الفترة املرجعية لعملية تقييم تطّور مؤشرات برامج تأهيلها

ر  3402و 3402وحدات استكملت تنفيذ مخططاتها خالل الفترة الفاصلة بين  0مؤشرات 
ّ
لعدم توف

 .املعطيات بشأنها
 

قة خاّصة بتصنيف النزل وطاقة ت من خالل تحليل تطّور عدد من املؤشرا ،ولوحظ
ّ
املتعل

صعوبة تحديد أثر برنامج  ،إلايواء ونسبة إلاشغال وعدد الليالي املقضاة وعدد الحرفاء واملديونية

على مستوى  الظرف الاقتصادي الذي شهده القطاع والذي أفرز تباينانتيجة  خاّصة وذلكالتأهيل 

 .نفس املؤسسة الفندقية ومن مؤسسة إلى أخرى  على مستوى النتائج املحّققة من سنة الى أخرى 
 

نوحدات فندقية  سبعى لإاستقرار مؤشر تصنيف النزل بالنسبة  الشأنويذكر في هذا 
ّ
 وتمك

 . (4)نجوم  0فئة  إلى 3400من تحسين تصنيفهما والارتقاء خالل سنة  فقط ننزلي
 

ويذكر . سات الفندقيةكما لم يشهد مؤشر عدد الحرفاء تطّورا متجانسا بين مختلف املؤس

ط التأهيل  ذا املؤشر ه في هذا الشأن أّن 
ّ
شهد تطورا إيجابيا مقارنة بالفترة السابقة إلنجاز مخط

، حيث كان املعدل 3404بالنسبة إلى ست وحدات فندقية استكملت تنفيذ برامج تأهيلها خالل سنة 

      ليبلغ  3403 سنة ل، وارتفع خالاسائح 02225في حدود  3404إلى  3442طوال السنوات من 

شهد مؤشر  ،وفي املقابل.سائحا 02232 حوالي 3400و 3402خالل سنتي علما وأنه بلغ سائحا،  02052

عموما استقرارا حيث   3400وحدات فندقية استكملت تنفيذ برامج تأهيلها خالل سنة  0عدد حرفاء 

 .سائح 30544في حدود   3400و  3442بقي معّدله خالل الفترة الفاصلة بين 

 

                                                           
.آخر بيانات ممسوكة لدى املصالح املختصة بالوزارة (1)

  

(2) 
.(نزل  5) 3442و ( نزل  3) 3442و ( نزل  5) 3442و ( نزل  5)  3442سنوات 

 

(3) 
وحدات  2) 3404و ( وحدتين فندقيتين) 3442و ( وحدة فندقية واحدة) 3442مؤسسة فندقية منها تنفيذ برامج تأهيلها خالل سنوات  02استكملت 

(.وحدات فندقية 0)  3400و ( فندقية
 

(4) 
EDEN CLUB ونزل سالم.
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ر تراجع  كذلك ولوحظ
ّ

بالنسبة ألربع وحدات فندقية استكملت تنفيذ الليالي املقضاة مؤش

            مقابل 3400إلى  3403ألف ليلة خالل السنوات من  22حيث بلغ   3400برامج تأهيلها في سنة 

 .% 32 ناهزت تراجعنسبة أي ب 3404إلى  3442ألف ليلة خالل الفترة من  035,2

 

ق بمؤشر املديونيةا أّم 
ّ
مؤسسة فندقية التي أنهت بصفة  02فقد عرفت ديون  ،فيما يتعل

لتبلغ  3400و  3404حيث شهدت ارتفاعا خالل سنتي  ها تطورا غير مستقر شبه كلية إنجاز برنامج تأهيل

توالي لتبلغ على ال 3400 - 3403خالل السنوات انخفضت د ثم .م 024,452د و .م052,324على التوالي 

 إلىلتصل  3405من جديد ارتفاعا سنة قبل أن تشهد  د.م 052,245و د .م 024,434د و.م 020,024

  .د.م022,542حدود 

 

ه تّم تمكين  كما
ّ
 تأهيلهامؤسسة فندقية من ضمن تلك التي أنهت انجاز مشروع  00لوحظ أن

لقروض والفوائد خالص أقساط أصل ا من تلك الوحدات من امتيازات تأجيل %25أي ما يقارب 

املتعلق باإلجراءات  (1)التي تّم إقرارها بمقتض ى منشور البنك املركزي  3402و  3405 املستوجبة لسنتي

  .الاستثنائية الجديدة لفائدة مهنيي قطاع السياحة

 

ضرورة تركيز اهتمام سلط إلاشراف على إيجاد الحلول ملعالجة  ويستدعي هذا الوضع

 ارتفاع كلفةحدتها في  لذي أصبح يعاني من مشاكل مالية متفاقمة زادمديونية القطاع السياحي ا

 .  الخدمات السياحية املقدمة
 

ر معطيات ورؤية شاملة حول أثر برنامج التأهيل على املؤسسات الفندقية
ّ
 ورغم عدم توف

في إجراءات البحث عن تمويالت هذه ألاخيرة فقد لوحظ شروع  ،لدى الوزارة املكلفة بالسياحة

هيكلة املالية للمؤسسات إلعادة الو  ارجية لتقديم الدعم املالي لبرنامج جديد للتأهيل الفندقيخ

وقد أفادت الوزارة في هذا الشأن بأنه تم التأكيد على ضرورة مواصلة انجاز البرنامج مع   .الفندقية

تمر بصعوبات  مراجعة محتواه وذلك بالتركيز على توجيه الدعم نحو املؤسسات ذات ألاولوية والتي

 .مالية وقتية
 

* 
 

*  * 
 

باهتمام السلط العمومية حظي القطاع الفندقي من أهّم مكّونات القطاع السياحي وقد  يعتبر 

 .خارجيةموارد بميزانية الدولة  تّم تمويله عن طريقمن خالل إقرار برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية 

                                                           
.3405جويلية  33املؤرخ في  3405لسنة  03عدد  (1)
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التي أثرت على إحكام استعمال املوارد املتاحة  البرنامج جملة من النقائصهذا وشاب التصرف في 

تقييم أثر البرنامج على املردودية صعوبة  عالوة علىوحالت دون استكمال انجاز الاستثمارات املبرمجة 

 . والقدرة التنافسية للوحدات املنتفعة

 

الاقتصار على اعتماد معيار سالمة الوضعية املالية وعدم التقّيد بضرورة إعداد أدى و 

 عن عادة الهيكلة املالية للمؤسسات الفندقية التي تشكو من صعوبات مالية إلى العزوفإل مخطط 

ن من تحقيق النتائج املرجّوة
ّ
 .الانخراط في البرنامج وإلى عدم التمك

 

ه ورغم أهمية الاستثمارات املادية بالنسبة 
ّ
لوحدات الفندقية فقد تّم في إطار ى الإكما أن

من آلاليات جملة  وضع ألاولوية لالستثمارات الالمادية وذلك من خاللء إعطابرنامج التأهيل 

ب تحديد النسبة الدنيا للعناصر الالمادية 
ّ
إدراجها ببرامج الواجب وإلاجراءات لتدعيمها مّما يتطل

التأهيل والحرص من قبل مختلف ألاطراف املتدخلة على تنفيذها وذلك لضمان تحسين جودة املنتوج 

 .ونس يالسياحي الت

 

عدم في عدم تنفيذ أغلب املؤسسات الفندقية املنخرطة بالبرنامج ملخططات تأهيلها ساهم و 

دته الذي شهالصعب لظرف الاقتصادي والسياس ي لعالوة كما كان . ل للقطاعتحقيق مردودية أفض

ل خالل السنوات ألاخيرة وضعف الاستثمارات الالمادية املبرمجة ومحدودية مصادر التمويالبالد 

رنامج واملتمثلة خاّصة في تدعيم القدرة بن تحقيق ألاهداف إلاستراتيجية للحالت دو تداعيات الخارجية 

 .التنافسية للقطاع وتحسين العروض السياحية

 

قة بنشاط املؤسسات الفندقية مرتبط ويبقى
ّ
بمدى تطّور مؤشراتها  اتحسين املؤشرات املتعل

ب تأهيل مختلف مكّوناته في املالية والحّد من مديونيتها عالوة عل
ّ
ى أّن النهوض بالقطاع السياحي يتطل

الضرورية  إطار برنامج مندمج وهو ما يتطلب تظافر  مجهودات كل ألاطراف املعنية لتوفير التمويالت

ضرورة توفير املوارد البشرية باإلضافة إلى ضمان نجاح التدخالت املبرمجة وإيجاد السبل الكفيلة ب

 
ّ
 .تنفيذ البرنامج في مختلف مراحله ن من إلاحاطة ومتابعةاملختّصة للتمك
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 رّد وزارة السياحة

 

 االنخراط ببرنامج تأهيل المؤّسسات السياحّية - 
 

عند االنطالق في تنفيذ البرنامج وحرصا على استقطاب أكثر عدد من المؤّسسات 

يين والوكالة الفرنسّية للتنمية الفندقّية وتبسيط اإلجراءات المتعلّقة بذلك، تّم االّتفاق مع المهن

وقد تجسم ذلك من خالل الملتقى حول استراتيجّية تنفيذ برنامج التأهيل السياحي )

الذي نظمته وزارة الّسياحة بالّتعاون مع الوكالة الفرنسّية " التشخيص ومخّطط التأهيل"

على اعتماد ( تونس-بدار المصدر المركز العمراني الّشمالي 3445أكتوبر  40للتنمية يوم 

مقاربة مرنة غير مقّيدة عند تقديم ملف االنخراط واالكتفاء بجذاذة ترّشح التي تقّدم جميع 

المعطيات المتعلّقة بالمؤّسسة وبوضعيتها المالية وتأجيل وجوب تقديم الموازنات المالّية في 

 .المرحلة الموالية عند تقديم ملف مشروع مخّطط التأهيل
 

نجاز دراسة تقييمّية لبرنامج تأهيل المؤّسسات الفندقّية بتمويل تّم إ 3400وفي سنة 

من الوكالة الفرنسّية للتنمية حيث تّم تكليف مجموعة من الخبراء الدوليين الّتابعين لمؤّسسة 

« France Expertise Internationale »  فيفري  42للقيام بهذه المهّمة في الفترة المتراوحة بين

وقد شملت مهّمة الّتقييم دراسة تأثير االستثمارات المنجزة على . 3400أفريل  05و 3400

 .تحسين جودة الخدمات والّرفع من القدرة التنافسّية وتحسين مردودّية المؤّسسات الفندقّية
 

وفي االجتماع التاسع والثالثون للجنة قيادة برنامج تأهيل المؤّسسات الفندقّية 

وبعد عرض نتائج الّدراسة التقييمّية لبرنامج  3400توبر أك 43             المنعقد بتاريخ

التأهيل تّم التأكيد على ضرورة مواصلة إنجازه مع مراجعة محتواه، وذلك بالتركيز على 

توجيه الّدعم نحو المؤّسسات ذات األولوّية خصوصا المؤّسسات ذات اإلمكانات االقتصادّية 

ر الّدعم المالي والفني ووضع إجراءات مرنة والتي تمّر بصعوبات مالّية وقتّية مع توفي

 .وتركيز آليات للتحسيس والمرافقة
 

وقد أقّرت لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤّسسات الفندقّية إجراء تعديالت على برنامج 

 :الّتأهيل الحالي في مرحلته االنتقالّية نحو مراجعة عميقة تتمّثل أساسا في 
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هيل من خالل تأجيل اشتراط توفّر الوضعّية تسهيل االنخراط في برنامج التأ -

المالّية إلى حين المصادقة على صرف منحة االستثمارات بعد إنجاز مخّطط التأهيل وإعادة 

 .الهيكلة المالّية للمؤّسسة الفندقّية
 

السماح للمؤّسسة الفندقّية بإمكانّية تنفيذ أكثر من مخّطط تأهيل بصفة متتالية  -

 .راسة التشخيص ومخّطط التأهيلمع وجوب إعادة إنجاز د
 

 .مراجعة العملّيات المخّولة لالنتفاع بمنح االستثمار -
 

الّشروع في إجراءات إيجاد خّط تمويل أجنبي إلعادة الهيكلة المالّية  -

 .للمؤّسسات الفندقّية ذات األولوّية
 

توسعة برنامج الّتأهيل ليشمل بقية مكّونات القطاع الّسياحي وذلك بالّشروع  -

 .مرحلة أولى بدراسة جدوى لبرنامج تأهيل وكاالت األسفار في
 

دراسة إمكانّية إحداث صندوق لتمويل مساندة المؤّسسات الفندقّية التي  -

 .ماليةتعترضها صعوبات 
 

فيفري  42أّما بخصوص االستثمارات الالّمادّية، فلئن أقّرت لجنة القيادة بتاريخ 

من االستثمارات  % 54حة شريطة تنفيذ نسبة بضرورة صرف القسط األّول من المن 3442

من االستثمارات الالّمادية على األقل، فإّن الواقع أثبت عجز المؤّسسات  % 54الجملّية منها 

الفندقّية في التقّيد بهذا الّشرط حيث أّكد أصحاب الّنزل ضرورة إنجاز االستثمارات المادّية 

المطبخ، منظومة )خاّصة إذا كانت مرتبطة بها  قبل البدء في تنفيذ االستثمارات الالّمادية

 ...(.السير إلى األمام، 
 

وفي ذات الّسياق، فإّن إنجاز االستثمارات الالّمادية يتطلّب ما بين سنتين إلى ثالثة 

سنوات خاّصة ذا تعلّق األمر بتنفيذ وإشهاد نظم لجودة البيئة والسالمة الغذائّية وفقا 

هذا وسيتولّى مكتب الّتأهيل . 33444وإيزو              00440وإيزو  2440لمواصفات إيزو 

 .السياحي إعادة عرض المسألة على أنظار لجنة القيادة في اّتجاه تصويب هذا اإلجراء
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 تمويل برنامج تأهيل المؤّسسات الفندقّية -
 

يعود ضعف نسق تنفيذ برامج الّتأهيل إلى مرور عديد المؤّسسات الفندقّية  

بات اقتصادّية وقد قام مكتب الّتأهيل السياحي بمراسلة المؤّسسات الفندقّية المنخرطة بصعو

في البرنامج والتي لم تشرع بعد في إنجاز برامج تأهيلها قصد تذكيرها بضرورة البدء في 

تنفيذ االستثمارات المصادق عليها وبإجراءات طلب صرف منحة استثمار التأهيل وعند 

كتب بالمعوقات التي تحول دون الّشروع في التنفيذ أو الّتعبير عن رغبة االقتضاء إعالم الم

هذا، وتعمل الوزارة حالّيا على مراسلة . في االنسحاب من برنامج تأهيل المؤّسسات الفندقّية

المؤّسسات المعنية بغاية استرجاع منحة دراسة الّتشخيص وإلغاء قرارات إسناد منح 

 .االستثمار
 

عة التنفيذ فإّنه يتّم التأكد من مطابقة االستثمارات المنجزة مقارنة أّما بخصوص متاب

باالستثمارات المبرمجة بمختلف عناصر مخّطط الّتأهيل وذلك عند التثّبت في الفواتير 

البيانية المقّدمة في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية بمناسبة المعاينة الميدانّية التي تقوم بها 

ثة صلب الديوان الوطني التونسي للسياحة لمتابعة وتقييم االستثمارات اللّجنة الفنّية المحد

 2200المنجزة في إطار برنامج تأهيل المؤّسسات الفندقّية بمقتضى مقّرر وزير السياحة عدد 

 .3405جويلية  40بتاريخ  2023كما تّم تنقيحه بالمقّرر عدد  3442نوفمبر  32بتاريخ 
 

 ات الفندقّية وتقييم نتائجهتنفيذ برنامج تأهيل المؤّسس -
 

يفتقر مكتب الّتأهيل إلى خلّية ُتعنى بمتابعة تنفيذ برامج الّتأهيل وتطّور مؤّشرات  

وحّتى يتمّكن مكتب الّتأهيل السياحي من إنجاز مهامه على . الّنزل المنخرطة في البرنامج

ت يكلّفون بتركيز مختصين في اإلحصاء وتحليل المعلوماإلى حاجة ال تتأّكدالوجه األمثل 

بنك معلومات وبتجميع البيانات وتحليل جميع المعلومات المتعلّقة بوضعّية المؤّسسات 

الفندقّية المنخرطة في البرنامج وباستغالل ونمذجة المعلومات من قواعد البيانات ويتطلّب 

 . ذلك اعتمادات وتوفير موارد بشرّية مختّصة يصعب الحصول عليها حالّيا
 

 :وص التأخير في تنفيذ البرنامج فيعود ذلك لعّدة أسباب أهّمها أّما بخص
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الصعوبات االقتصادّية التي يمّر بها القطاع الّسياحي حالّيا والتي تعرقل  -

 .إنجاز مخّططات الّتأهيل
 

عدم شروع بعض المؤّسسات الفندقّية في إنجاز استثمارات الّتأهيل نظرا إلى  -

 .عدم توفّر الّتمويل البنكي

قيام بعض المؤّسسات الفندقّية بطلب الحصول على القسط الّثاني من  عدم -

على األقّل من إنجاز  % 24بلوغ ما نسبته  إثباتمنحة االستثمار خاّصة مع وجوب 

 .االستثمارات الجملّية التي تّمت المصادقة عليها من قبل لجنة القيادة
 

ستكمال تنفيذ مخّطط الّصعوبات التي تالقيها بعض المؤّسسات الفندقّية في ا -

االستثمار وبالّتحديد االستثمارات الالّمادية المتعلّقة بمعايير الجودة بسبب رفض الّشركات 

األجنبّية المستغلّة لهذه الّنزل القيام بهذه االستثمارات نظرا إلى كونها تمتلك المعايير 

 .الخاّصة بها
 

بين سنتين إلى ثالث  صعوبة إنجاز االستثمارات الالّمادّية الذي يتطلّب ما -

سنوات خاّصة إذا تعلّق األمر بتنفيذ وإشهاد نظم لجودة البيئة والسالمة الغذائّية وفقا 

 . 33444وإيزو                00440وإيزو  2440لمواصفات إيزو 
 

إنجاز دراسة تقييمّية لبرنامج تّم حرص على تقييم البرنامج فقد هذا، وفي إطار ال

لفندقّية بتمويل من الوكالة الفرنسّية للتنمية حيث تّم تكليف مجموعة من تأهيل المؤّسسات ا

وقد . للقيام بهذه المهّمة « France Expertise Internationale »الخبراء الدوليين الّتابعين لمؤّسسة 

شملت مهّمة تقييم برنامج الّتأهيل الفندقي دراسة تأثير االستثمارات المنجزة على تحسين 

دمات والّرفع من القدرة التنافسّية وتحسين مردودّية المؤّسسات الفندقّية تّم على جودة الخ

 .إثرها مراجعة العديد من العناصر ببرنامج الّتأهيل
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 رّد البنك الوطني الفالحي
 

التي تّم تمويل استثمارات برنامج تأهيلها على خّط تمويل " ليال"إّن الوحدة الفندقّية 

دفعات حسب جدول إجمالي تّمت المصادقة عليه من طرف  2تنمية على الوكالة الفرنسّية لل

 :البنك والبنك المركزي والوكالة المذكورة على الّنحو الّتالي 
 

 % منّقـــح أّولــــي التمويـــــل منّقــــح أولــــي االستثمــــار
التهيئة الداخلّية 

 والديكور
 د.أ 3222 د.أ 0554

 (% 24) د.أ 0334 د.أ 0444 تمويــــل ذاتــي

 (% 22)د .أ 0054 (% 44)د .أ AFD 0054قرض  د.أ 0022 د.أ 0354 معّدات مختلفــة

(24 %) 
 الدراسات والمتابعـــة

تكميلي  AFDقرض  د.أ 523 د.أ 544

1 
 (% 30)د .أ 254 (% 32)د .أ 254

تكميلي  AFDقرض    

2 
 (% 02)د .أ 502 

 المجمـــــــــــوع
 د.أ 0422 د.أ 2244

 المجمــــوع
 د.أ 0422 د.أ 2244

(044 

%) 
 

وتتمّثل جملة االستثمارات المدرجة في برنامج الّتأهيل بالوحدة المذكورة بـــــ 

 :د تّم تمويلها على ثالث دفعات .أ 0422
 

  د.أ 0054 :         قرض أّول 

 د.أ 254 :      قرض تكميلي 

  د.أ 502 :قرض تكميلي ثان 
 

من حجم االستثمار الجملي والّتمويل الّذاتي  % 24ة القروض المسندة وتتمّثل جمل

 . % 24بـــ 
 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أّن القروض الثالث تّم صرفها في إطار نفس برنامج 

الّتأهيل وأّن مراجعة جدول االستثمارات في مناسبتين قد أماله تجاوز مصاريف الّتهيئة 

الغرف بما يتماشى مع الّتصنيف المطلوب من وزارة  الداخلّية ألغلب المرافق وكذلك

 .، وذلك خالفا لما تّم اعتباره كثالث تمويالت(نجوم 0)اإلشراف 
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 المركزي التونسيرّد البنك 
 

تبعا لمكتوبكم والذي أحلتم علينا بمقتضاه نسخة من التقرير التأليفي بشأن برنامج 

أنه، أتشّرف بإعالمكم أّن التقرير التأليفي تأهيل المؤسسات الفندقية لموافاتكم بردودنا بش

 .المذكور ال يثير مالحظات من جانبنا
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 رّد الّشركة التونسّية للبنك                                             

 

 0505فيما يتعلّق بالقرضين اللّذين تّمت الموافقة على تمويلهما بقيمة جملّية قدرها 

فقد وقع إسنادهما في إطار  3400خالل شهر أكتوبر " بالص تمغزة"د والمسندة لنزل .أ

تحسين مكّونات المشروع وإضفاء مزيد من الجودة على الّتوسعة التي كانت في طور 

ويندرج هذا الّتمويل في نطاق تشجيع . اإلنجاز وذلك بإحداث مركز تجاري ومركز صّحي

تنويع المنتوج الّسياحي وتحسين المستثمرين السياحيين في المناطق الصحراوّية وذلك قصد 

 .مردودّيته

 

د أي .م 2فقد بلغت الّتكلفة النهائّية للمشروع " يدن كلوب"أّما في ما يخّص نزل 

د وقع تمويلها من .أ 3253د بالّنظر إلى الّتقديرات األولّية لالستثمارات .أ 02بزيادة قدرها 

 .طرف البنك على مواردها العادّية

 
 


