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ّ
 
ّنموي بقفصةشركة القطب الت

ّّ 

ُ
 
خ بمقتض ى عقد تأسيس ي مؤر ُ ،"القطب"، في ما يلي القطب التنموي بقفصةّشركةّحدثتأ

ُ د تم ُ.م 1برأس مال قدره ة إلاسم في شكل شركة خفيُ 9002ُأفريل  92في 
 
رفيع فيه في الجلسة الت

تستأثر شركة فسفاط قفصة بحوالي ُو د.م 24ليبلغ 9011ُُمارس92ُاملنعقدة في  الخارقة للعادةة العام ُ

فة وزارة الإلشراف يخضع ُوة ة عموميُ ذات أغلبيُ  شركةالقطب عتبر يُ ُو .ألاسهممن  2282ُ%
 
املكل

ُ 9001لسنة  00طبق مقتضيات القانون عدد  ناعةالصُ ب
 
ُاملتعل ُ .(1)ةكنولوجيُ سات ألاقطاب التُ ق بمؤس 

ُ

ُ
 
ُعقد التُ الوفق ه ل مهاموتتمث

 
ُكر أسيس ي آنف الذ هوض باإلستثمار املساهمة في النُ ا في أساس 

ُ  فضاءات لالنتصاب لفائدةر يتوفُوة صناعيُ تهيئة ألاراض ي واملناطق البوالية قفصة وذلك عبر  الخاص 

ة كنولوجيُ الحتضان أصحاب املشاريع التُ بعث قطب تكنولوجي بالجهة ُوكذلك فيالخواص  ُاملستثمرين
جديد وإلابتكار القطاعات ذات القيمة املضافة العالية والقائمة على التُ ة املندرجة في نطاق أو الخدماتيُ 

ُُو
 

نمية وتكثيف دفع التُ  بهدفُكوينوالتُ العلمي والبحث  بين منظومات إلانتاجراكة تنشيط شبكة الش

ُإ
 

ُُ.غلحداثات الش

ُ

ل القطب نتائج   د.م18222ُبلغت تباعا  9010-9012خالل الفترة ة سلبيُ صافية ة سنويُ وسج 

صات اهتالكات خاصُ ُذلكعزى يُ ُوُ.د.م18233ُد و.م18220ُو الفضاءات ة إلى ارتفاع قيمة مخص 
مقابل ُد.م18410ُد و.م 18349و د.م 18310ُواليعلى التُ  التي بلغ مجموعهاُ(9)أجيروأعباء التُ ة ناعيُ الصُ 

ُداخيل مُكفايةعدم 
 
ُالاستغالل املتأت ات بيع املقاسم وتسويغ ية أساس  ت الصُ ا من عملي 

 
ُةناعيُ املحال

واليهذه املداخيل ة حيث بلغت تغطية ألاعباء الجمليُ ل ُُُُُُُُُُد .م 08432ُخالل نفس الفترة على الت 

 ُ.د.م 08220ود .م 08010و

ُ

ُ
 
ُهذه على ُةة رقابية ميدانيُ ت دائرة املحاسبات إجراء مهم ُوتول

 
ة الفترة خاصُ  شملتركة الش

ُا بهدف9013ُُجوانإلى موفى 9010ُسنة من 
 
ُلتأك

 
ناعية بعث وتهيئة املناطق الصُ في قها د من مدى توف

ومن مدى استجابتها  كنولوجي واستقطاب املستثمرين وإلاحاطة بهمتركيز القطب التُ في و واستغاللها

ُملبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية في أداء مهامها  ف املاليظر في أوجه التصرُ لنُ ة اكما شملت املهم ُ.

ُُو
 
ُ.الشركةبهذه إلاداري سيير الت

ُ

ُ
                                                           

(1)
 ُ ُ.9010لسنة  92وبالقانون عدد  9003لسنة  24تمامه بالقانون عدد إكما تم تنقيحه ُو 9001ماي  2خ في املؤر 

 .عونا 12عدد أعوان القطب  9013بلغ في موفى جوان  (2)
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ّأبرز املالحظات
ّ

هوض باالستثمار الخاص - ُُمساهمة القطب في الن 

ُُُُ

ق
 
ة املبرمجة وفي بعث القطب املناطق الصناعيُ من ُ%40ُنجاز إالقطب في  لم يتوف

ُباألساس إلى ضعف التُ  عزى ذلكويُ كنولوجي التُ 
 
 لة في هذانسيق بينه وبين مختلف ألاطراف املتدخ

هيئة واملصادقة ة عديد املشاريع املبرمجة من حيث إعداد دراسات التُ املجال باإلضافة إلى عدم جاهزيُ 
ُارية العالقة لألراض ي املخصُ ات العق ُعليها فضال عن عدم تسوية الوضعيُ 

 
راتيب صة لها وفق الت

ُ.املضبوطة وفي آلاجال املحددة

ُُُ

بتسوية ة ينبغي إلاسراع نمية الجهويُ نسق التُ نجازات والحاجة إلى دفع إلُاة وإزاء محدوديُ  
صة للمشاريع املبرمجة وبإعداد دراسات التهيئة واملصادقة عليها في ارية لألراض ي املخصُ العق ُ اتالوضعيُ 

ُ.ُالقطب عث من أجلهابلوغ ألاهداف التي بُ ُوهيئة في أشغال التُ  الانطالقأفضل آلاجال لضمان 

ُ

ُولم يلتزم القطب دوم ُ   
 
 قسيمات من ذلك إحداثه لثالثة في مجال التُ راتيب العمرانيُ ا بالت

ُأمثلة تهيئة تفصيليُ  دوُنتقسيمات 
 
رات على املحيط وأحيانا دون الحصول على ة ودراسات للمؤث

ُ ُ.ُُةة املختصُ لطة إلاداريُ مصادقة الس 

ُُُُ

ُُأة من قبل القطبناعية املهيُ املناطق الصُ ُال تستجيبُو ة للتُ  من لعدد  هيئة املواصفات الفني 

ناعية  ُ م هذه املناطقوال تتالءالص 
 
من ذلك عدم ربط بعضها  الاستثماُربات في بعض جوانبها ملتطل

ُ
 

ُرجيُ بكة الخابالش
 

بة للماء الصالح للش
 
ُ هاشبكاتُراب وتعط رة ربطها ُونوير اخلية للتُ الد 

 
بصفة متأخ

ُم التقيُ بشبكات تصريف املياه املستعملة باإلضافة إلى عد
 

ة باملناطق ة الخاصُ روط الفنيُ د بالش

ظافة مم ُضعف أعمال الص ُُوالخضراء  ُيانة وأشغال الن 
 
ر املستثمرين املنتصبين ب عنه شكاوى وتذم ُا ترت

ُ.بهذه املناطق

ُ

ُوتبيُ     ُناعيُ التفويت في بعض املقاسم الصُ  ن أن 
 
ت والفضاءات املنجزة من قبل ة وكراء املحال

ُ تم ُيالقطب لم 
 
ة في مجال تحديد أسعار البيع والكراء وتحديد ة املستوجبة خاصُ راتيب القانونيُ وفق الت

ُفترات إلامهال في الد ُ
 

ل بمبدأي الش
 
ا أخ ُ.ة واملساواة بين املستثمرينفافيُ فع وكيفية الخالص مم 

ُ

ُ 4كما ال تزال ُُُ
 
 اا صناعيُ مقسم21ُد و.م 2بكلفة تجاوزت أنجزها القطب ة ت صناعيُ محال

ُغير م ُ
 
ُُةستغل

 
ُ.9013ُى جوان إلى موف
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ُظر إلى حجم هذه الاستثمارات من حيث كلفتها املاليُ وبالنُ    إلى تكثيف  القطب مدعوُ  ة فإن 
تعر ض البعض  ة في ظل ُوظيف ألامثل لها خاصُ عريف باستثماراته لضمان التُ ة والتُ ألانشطة الترويجيُ 

ُ.خريبلتُ لمنها 

 

ّالتصر ف املالي ّو -
 
ّإلاداري سيير الت

ُُ
قتإخالالت جسيمة  9010-9002خالل الفترة ة خاصُ فقات وتنفيذها شاب إبرام الصُ 

 
ُتعل

ة إلاجراءات ونزاهتها ب وإبرام ُاسات الشروطعدم إقصاء عروض مخالفة لكرُ ُومبادئ املنافسة وشفافي 

ُمع صفقات 
 

ر على الش
 
لة إلنجاز روط الفنية الد ُمقاوالت ال تتوف ُ.ألاشغالنيا املخو 

ُ

ُُولم يتول  القطب
 
ُة العشريُ تأمين املسؤوليُ  9013ى جوان إلى موف

 
ه إنجاُزُعندلين ة للمتدخ

ُ  وتجسيمهاخالل الفترة املذكورة أعاله د .م 3بناءات بكلفة تجاوزت 
غياب مع ُبعقود ضمان عشري 

ة ُ.املراقبة الفني 

ُ

فقات بتطبيق مقتضيات في بعض املناسبات على إلزام أصحاب القطب لم يحرص كما  الص 
ُكرُ 

 
ُروط مم ُاسات الش

 
ُ.د من حسن إنجاز ألاشغالا لم يسمح بالتأك

ُ

ق يتم ُولم ُُُ
 
ؤساء ل وإلاقامة لفائدة استرجاع مصاريف التنق ُبُإحاطة الجانب املتعل الر 

ين للقطب باإلجراءات الضُ  فضال عن عدم  املنجزة في الغرضة املصاريف امنة لشفافيُ املديرين العام 

ُ
 
ُحصول القطب على الت

 
ُ.ات بالخارجزمة عند إنجاز أعوانه ملأموريُ راخيص الال

ُ

ن أن  القطب اُلُُُ روط يتقيُ  وتبي 
 

د دوما ببنود عقود الكراء وباإلجراءات الواردة بكر اسات الش

اته غير املستخلصة ب عنه تراكم مستحق 
 
ناعية مما ترت قة باستغالل الفضاءات الص 

 
 بهذا العنوان املتعل

ُ
 
ُ.ُد.أ 322حوالي  9013ى جوان لتبلغ في موف

ُ

ُجانب التُ  ولم يخل ُ  نظيم ونظام املعلومات من نقائص حيث ال يزال القطب يفتقر إلى هيكل 
ُمتنافرة فضال عن عدم شموليُ  تنظيمي مصادق عليه باإلضافة إلى جمع بعض ألاعوان ملهامُ 

 
ة ة أدل

ُ.ةعالميُ طبيقات إلُاألانشطة بالتُ إلاجراءات ونقص تغطية مختلف 

 
ُكذلك ة ف في املوارد البشريُ وشاب التصرُ 

 
ة في  انتداب أعوان دون لت خاصُ تجاوزات تمث

ُناظر وفي إسناد أعوان منح وامتيازات وخطط وظيفيُ إعمال مبدأ التُ  ُ.ة دون وجه حق 
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ُبعض العق ُة ملمتلكاته حيث ال تزال حرص القطب على الحماية القانونيُ يُولمُ
 
ت ارات واملحال

ة في اري فضال عن افتقاره لوثائق ملكيُ ة وفضاءات العمل عن بعد دون ترسيم بالسجل العق ُالصناعيُ 
ُ.ف فيهاشأن بعض ألاراض ي التي يتصرُ 

ُ

ُوالقطب م ُ
 
ُب بتجاوز ما يُ طال

 
ف املالي راتيب الجاري بها العمل سواء في مجال التصرُ خالف الت

ُ.ُت مالحظته من إخالالت في هذا إلاطارتم ُ أو إلاداري وتصحيح ما

ُ 
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I- باالستثماّرهوض النّ في  قطبمساهمة ال ّ  الخاص 

 

ة الخاصُ لية راسات ألاوُ لد ُحكم لم ُوإعداد سبق م ُتخطيط القيام بُالاستثماراتتقتض ي نجاعة 

نجاز املشاريع إُوة لألراض ي املزمع تهيئتها اريُ العق ُ اتلوضعيُ اتسوية فضال عن ناعية املناطق الصُ  تهيئةب

 ُ.حو ألافضلعلى النُ  واستغاللهاانها في إبُ ُاملبرمجة

ُ

ّّستثماراتلّا برمجةّ-أُ

 

ُ
 
ُ 2009منذ سنة قطب ال ىتول

 
 مجهودمجال دفع في ُههاتتوج ُ يضبطُاستثمارط وضع مخط

ط ُنتضم ُيُو .نميةالتُ 
 
ُُتارهك 136ة على مساحة مناطق صناعيُ  10تهيئة هذا املخط

 
ت وإنشاء محال

ُخالل الفترة ةالخدماتيُ ُوأة كنولوجيُ إليواء املشاريع التُ عمل عن بعد  فضاءات4ُإحداث ُوة صناعيُ 

 ُُُ.بالجهة قطب تكنولوجيُتركيزُفضال عن2009-2014ُ

 

ُوقد تبيُ ُُُ مواقع املناطق سن اختيار حبُكفيلةال ماناتلضُ وا دابيُرلتُ اُيضعالقطب لم  ن أن 
ُخاصُ ة الصناعيُ 

 
ُنسيق مع البلديُ بالتُ ق ة فيما يتعل

 
ا لة في هذا املجال مم ُات ومختلف ألاطراف املتدخ

ُ
 
ة عراقيل عقاريُ ُب عنه بروزترت ُعد 

 
برمجة  تتم ُ من ذلكُ.ر بعض املشاريع املبرمجةة ساهمت في تعث

في حين  تاُرهك 0ة على مساحة نطقة صناعيُ موقع ملد .أ 90إعداد دراسة مشروع تقسيم بكلفة ناهزت 

ُ ة لفائدة الغير أن   لالستغاللغير قابل ُتارهك 10مساحة بوتخصيص موقع  (1)جزءا منه يعود بامللكي 
ات ثابتة تابعة  الحتوائهة نظرا كمنطقة صناعيُ  ثالث برمجة موقع ُو لشركة فسفاط قفصةعلى معد 

عا ملياه ألامطار بنفس املساحةة ملنطقة صناعيُ  ل تجم 
 
 9902ألامر عدد ما يتعارض مع مقتضيات بُ(9)يمث

عة كالفيضانات أو  (2)1222لسنة 
 
ة متوق ر إقامة مباني باملناطق املعر ضة ملخاطر طبيعي  التي تحج 

ة ُ.الانجراف أو الانهيار بهدف وضع تدابير لحماية هذا املوقع د .أ 2بقيمة ولئن أعد  القطب دراسة فني 

ُ من خطر مياه ألامطاُر ُ هذه الدراسة فإن 
 
ىلم ت

 
ة 9013ُجوانُحض إلى موف لط املختص  ُُ.بمصادقة الس 

ُ

ُ عالوةُُُ
 
في حين ُُتارهك 14ة على مساحة موقع ملنطقة صناعيُ اختيار ى القطب عن ذلك تول

ُ يفتقُرُأن  هذا املوقع
 

طهير ُو (2)رابلشبكة املاء الصالح للش يوان الوطني للت  وهو ما لشبكة تطهير تابعة للد 

ُلال يستجيب ل
 
ُة حداث منطقة صناعيُ ة إُلالفنيُ بات متطل

 
ُيضمن للقطب الانتفاع ه اُلفضال عن أن

                                                           
(1)

 .9012ُجوان 00ُالحكم الصادر عن املحكمة العقارية بتاريخ  
(2)

 .دعوة القطب إلى العدول عن هذا املوقع واختيار موقع جديدالذي تمت فيه  9010جوان  0تقرير إدارة املياه العمرانية بتاريخ  
(3) ُ  ُ.واملتعلق باملصادقة على التراتيب العامة للتعمير 1222أكتوبر  11خ في املؤر 
(4)

 ُ
 

ُ.9010ُجوان  01ة الستغالل وتوزيع املياه في ركة الوطنيُ مراسلة الش
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ة تشجيع  51الواردة بالفصل  باالمتيازات
 
ر من مجل ُ الاستثماراتمكر 

 
ُاملتعل ل الد  ولة بكلفة قة بتكف 

ُُ.ةبط بالشبكات الخارجيُ الرُ 
ُ

ولئن أفاد القطب في إجابته أنه يحرص على تشريك مختلف ألاطراف في إطار اللجنة الوطنية 

خرات العقارية الصناعية فإنه جدير بالذكر أن هذه اللجنة  تتركب من ممثلين عن بعض لتحديد املد 

ُ ُ.ينة واملستلزمين العموميُ ة واملحليُ لط الجهويُ الوزارات فحسب دون الس 
ُُُّ

أراض ي صالحة ة تخصيص ناعيُ تهيئة املناطق والفضاءات الصُ  ستدعيت آخر ومن جانب

ُ
 
ُ أسندتقد ُوُ.(1)1222لسنة  13وفق مقتضيات القانون عدد  ناعيالصُ  شاطللن خالل الفترة ُولةالد 

ةقطع أرض 9010-9012ُ بغاية  تاُرهك 120ُبلغت ةمليُ جُعلى مساحةالقطب ُلفائدة ذات صبغة فالحي 
ُةاستغاللها في أغراض صناعيُ  تغيير صبغة بعض ألاراض ي بين ثالث وخمس سنوات  فتراتتراوحت ُو.

ة إلاجراءات القانونيُ و 9001لسنة  410شهرين طبق ألامر عدد  التي ال تتجاوُزة قانونيُ الجال اُلمقارنة ب

كما لم يسع ُ.ةتغيير صبغة ألاراض ي الفالحيُ  جالمُفيُ(9)1222لسنة  223باألمر عدد املنصوص عليها 

ُالقطب 
 
9019ُو 9011سنتي ألراض ي انتفع بها خالل ُةبغة الفالحيُ إلى تغيير الصُ 9013ُى جوان إلى موف

ُ.ُتارهك 40ُُعلى مساحة
ُُ

ىكما ُُ
 
ُ 3هك وإقامة  12ة على مساحة تهيئة منطقة صناعيُ قطب ال تول

 
ة على ت صناعيُ محال

ة 9م 12200مساحة  ُبذلك  امخالف ُ بأراض ي ذات صبغة فالحي 
 
ة بحماية ألاراض ي الخاصُ راتيب الت

ُ.ُ(2)1222لسنة  24لقانون عدد با اة املنصوص عليهالفالحيُ 
ُ

ُ في إجابته القطب وأشاُرُُُ
 
ُإلاجتماعيُ ُوضاع أُللنظرا  هأن

 
ارتأت  9002ارئة بالجهة سنة ة الط

ُ ُات والية قفصة بمعتمديُ ة ولة إلاسراع بإحداث مناطق صناعيُ الد  ُ كما أن 
 
ة ببعض ت صناعيُ بناء محال

ُُتم ُة ألاراض ي قبل تغيير صبغتها الفالحيُ  ُ.ةالجهويُ  طلبطلب من الس 
ُ

ّهيئة دراسات التّ ّ-ب
ُ

ُ ةصناعيُ الُاطقناملة تهيئة عمليُ  ستوجبت
 
ُة التُ طبقا ملقتضيات مجل

 
ُ(2)ُعميررابية والتُ هيئة الت

ُا دراسةُوإعداد مشروع تقسيم 
 
ُ ةصادقاملُورات على املحيط ملؤث ة لطات إلاداريُ عليهما من قبل الس 

ة خارج وجود موقع املنطقة الصناعيُ  صورةفي عليه بأمر  قصادُ يُ يلي إعداد مثال تهيئة تفصُوة املختصُ 

                                                           
(1)

 ُ ُ 1222جانفي  21ُخ فياملؤر 
 
 .ة واملباني وصيانتهاالصناعيُ ق بتهيئة املناطق املتعل

(2)
 ُ ُ 1222أفريل  4خ في املؤر 

 
ُواملتعل

 
 92ة ألامر عدد حة له خاصُ صوص املنق ُة والنُ ة لألراض ي الفالحيُ ة الجهويُ ة الاستشاريُ جان الفنيُ ق بتركيب وطرق سير الل

   .9012جانفي  4خ في املؤر ُ 9012لسنة 
(3)

 ُ   .حة لهصوص املنق ُة والنُ ماية ألاراض ي الفالحيُ واملتعلق بح 1222نوفمبر  11خ في املؤر 
(4)

 .حة لهصوص املنق ُوالنُ  1222نوفمبر  92خ في املؤر ُ 1222لسنة  199ادرة بمقتض ى القانون عدد الصُ  
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ُةهيئة العمرانيُ مثال التُ  .ُ  أن 
 
هيئة تين خارج مثال التُ نطقتين صناعيُ متقسيمات ب ثالث أنشأالقطب ُإال

ة ناهزت بكلفة جمليُ  9012-9011وتهيئتها خالل الفترة  تار هك 90ة قفصة على مساحة ة لبلديُ العمرانيُ 

ُ.تهيئة تفصيلي دون إعداد مثالد .م 98222
ُ

ة ب ويفتقر عدد من ة الخاص  فصيلي  هيئة الت  ات أمثلة الت  لوثائق لة املناطق الصناعيُ بعض ملف 

ُ
 

ُوالش
 
ُُعلى غرارُ(1)1996ُأكتوبر  30خ في جهيز وإلاسكان املؤر ُوزير التُ ُقرارببة ستوج ُروط امل

 
إنجاز  طمخط

ُ
 
ات ُ.للموقع والاقتصاديُوالاجتماعيبيعي املشروع وتحاليل للمحيط الط على كما تحتوي هذه امللف 

إعداد في  اتأخيُرعنه ُانجر ُمما  (9)ة املصاحبة لهاقارير والوثائق الخرائطيُ إخالالت بخصوص التُ 

ُال ُُ.سنوات 3تراوح بين سنة وواملصادقة عليها ة بها الخاصُ راسات د 

ُ

ُقسيمات املذكورة أعاله التُ  خصوصفي القطب  وأفاد ُ وزارةالُأن 
 
نسيق بالتُ جهيز التُ بُفةاملكل

ُ.ُنطقةاملة يشمل كامل بصدد إعداد مشروع مثال تهيئة عمرانيُ ة قفصة مع بلديُ 

ُ

ُُُ(2)9012ُلسنة  24ووفق القانون عدد 
 
ألارض  قطع ُستثنى من إعداد مثال تهيئة تفصيلي ت

ُتغيير صبغتها الفالحيُ  والتي تم ُ تاُرهك 00التي تقل  مساحتها عن 
 
ُة وأ ة اريُ خرات العق ُدرجت بقائمة املد 

ُ(2)ةناعيُ الصُ  .ُ
 
ُ إال قائمة ضمن  9ة بالعقيلة ناعيُ اقتراح إدراج موقع املنطقة الصُ ُلم يتول ُ القطب أن 

ا لم ُ(3)9012نوفمبر  04ُبمناسبة تحديده لقائمة في الغرض بتاريخُ(0)ةة الصناعيُ العقاريُ خرات املد ُ مم 

ن
 
ع من هيمك ُُ.ُهذه املنطقةل عفاء من إعداد مثال تهيئة تفصيليباإُلُالتمت 

ُ

ولئن أرجع القطب ذلك إلى املوافقة على مشروع مثال التهيئة التفصيلي الخاص بهذه 

لم تتم املصادقة  9013فجدير بالذكر أنه وإلى موفى جوان  9012في شهر مارس املنطقة في قراءة أولى 

النهائية على هذا املثال ولم يصدر أمر في شأنه باعتبار أن أمثلة التهيئة التفصيلية يتم اصدارها بأوامر 

ُ.وهو ما أعاق استكمال بقية مراحل أعمال تهيئة املنطقة الصناعية املذكورة أعاله
ُ

                                                           
(1)

 ُ
 
ُاملتعل

 
 .فصيليهيئة التُ اري ومثال التُ ل العق ُق بضبط محتوى ملف برنامج التدخ

(2)
ُة للتُ العام ُإلادارة وعمير إدارة التُ ّّتقريرا 

 
ُوزارة الة برابيُ هيئة الت

 
 .9010ديسمبر  00و  9010ديسمبر  02والي بتاريخ على التُ جهيز التُ فة باملكل

(3)
 ُ ُ 9012نوفمبر  01خ في املؤر 

 
ُاملتعل ُأحكام استثنائيُ  ق بسن 

 
ولة ابعة مللك الد ُة وتغيير وصف ألاراض ي التُ ة ألاراض ي الفالحيُ ق باجراءات تغيير صلوحيُ ة تتعل

ُ للغابات وتهيئة وتعمير
 
ُاة بأمثلة تهيئة واملخص ُألاراض ي الكائنة خارج املناطق املغط كن إلاجتماعي وإحداث املناطق صة لتنفيذ البرنامج الخصوص ي للس 

 . ةالصناعيُ 
(4)

 ُ
 
ُت

 
ُف بالصُ ضبط هذه القائمة بقرار مشترك من الوزير املكل

 
 .عميرف بالتُ ناعة والوزير املكل

(5)
ُ 9012ماي  00ُناعة والطاقة واملناجم ووزير والتهيئة الترابية والتنمية املستدامة املؤرخ فيوزير الصُ قرار من  

 
ة خرات العقاريُ ق بضبط املد ُاملتعل

ُناعيُ ة الصُ اريُ ة لفائدة الوكالة العق ُصة إلنشاء املناطق الصناعيُ الصناعية املخصُ 
 
 .ةكنولوجيُ ة والتُ ناعيُ بات الصُ ة وألاقطاب واملرك

(6)
 .ناعةوزير الصُ إلى ُللقطب ئيس املدير العاممراسلة الرُ  
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ُوخالفا 
 
ُة التُ ملقتضيات مجل

 
ُرابية والتُ هيئة الت

 
 منطقتينب ينالقطب إنجاز تقسيم ىعمير تول

د دون .م182ُناهزت ة بكلفة جمليُ  وتهيئتهما تاُرهك 19على مساحة 9012ُو 9011تين سنتي صناعيُ 

ُالحصول عل 9ُم 4311ُفي مقسمين على مساحةفويت تم  التُ ُثم   ةة املختصُ لطة الجهويُ ى مصادقة الس 

ُ  15قتضيات الفصلم دون مراعاة9010ُُأفريل3ُو9012ُُسبتمبر10ُبتاريخ 
 

ُمن كراس الش
 
ق روط املتعل

ُُ(1)ة وصيانتهاناعيُ اطق واملباني الص ُبتهيئة املن
 
قبل الحصول على في ألاراض ي فويت ر التُ حج ُالتي ت

قسيم املسبقة املصادقة  ُُ.ةة املعنيُ الجماعة املحليُ من قبل على الت 

ُُُ

ة على ناعيُ ات دراسات تقسيم بعض املناطق الصُ عرض ملف ُ بمناسبةالقطب  يلتزملم ُو 

ُ
 
ُقسيمات ة للتُ ة الجهويُ جنة الفنيُ الل

 
جهيز الواردة بقرار وزير التُ ة الوثائق الوجوبيُ بتوفير روط ُوبالش

خ في  ُ (9)1995أكتوبر  19وإلاسكان املؤر  ا نتج عنه مم ُ (2)2013ُسبتمبر16ُُخ فية املؤر ُاخليُ وبقرار وزير الد 

ُُ.شهرا 19تجاوز قسيمات على هذه التُ صادقة املالحصول على تأخير في 

ُ

ُ لم يتم ُ ،باإلضافة إلى ذلك
 
إعداد دراسة تقسيم املنطقة استكمال 2016ُُجوانى إلى موف

ُالصناعيُ 
 
ُ في حينة ة باملظيل ُ أن 

 
2014ُُُماي27ُدراسات في ملكتب ى إلاذن القطب تول  راسةبإنجاز هذه الد 

ُخذ القطب إلاجراءات القانونيُ أخير لم يتُ غم من هذا التُ وبالرُ  .يوما 10في غضون 
 
زمة تجاه مكتب ة الال

ُ.ق بنود العقد املبرم بين الطرفينراسات املعني طبالد ُ

ُ

دراسة إعداد ناعية تهيئة املناطق الصُ ُتقتض يُ(2)9000لسنة  1221ألامر عدد ُوفق أحكامُو

ُل
 
ُُة لحماية املحيطمن قبل الوكالة الوطنيُ  عليها مصادقُرات على املحيطلمؤث

 
ُه غير أن قطب ال لوحظ أن 

ُ
 
ُ دون إعداد دراساتة ثالث مناطق صناعيُ إنجاز أشغال تهيئة 9019ُ-9010خالل الفترة ُىتول

 
رات للمؤث

ُ.يط في شأنهاعلى املح

ُُ

ُاملُدراساتُفتقرتوا
 
ها القطب رات على املحيط ؤث ة مناطق صناعيُ في شأن ثالث التي أعد 

 تطابق محتوياتُفضال عن عدمقسيمات ة وأمثلة التُ على غرار الخرائط الطبوغرافيُ الوثائق  لعدد من

ُ 9000لسنة  1221مع مقتضيات ألامر عدد  هذه الدراسات
 
يغ حيث لم تستند إلى الصُ  كُرآنف الذ

ُمم ُ (0)ألامرمن نفس  3ة املنصوص عليها بالفقرة ألاخيرة من الفصل ة القطاعيُ املرجعيُ 
 
ب عنه ا ترت

                                                           
 .1994سبتمبر  19املؤرخ في  1935ألامر عدد  ادر بمقتض ىالصُ ( 1) 
(2)

 ُ
 
ُق بضبط الوثائق املكوُ املتعل

 
 .قسيمالتُ  نة مللف

(3)
 ُ

 
ُق بضبط الوثائق املكوُ املتعل

 
ُ نة مللف ُالس 

 
ُصة تقسيم ألاراض ي املخص ُ المة املرفق بملف

 
ُإلنجاز البنايات الخاضعة ألحكام مجل المة والوقاية من ة الس 

 .ُأخطار الحريق
(4)

 ُ ُ 9000جويلية  11خ في املؤر 
 
ُواملتعل

 
ُق بدراسة املؤث

 
رات على املحيط وأصناف رات على املحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة املؤث

ُالوحدات الخاضعة لكرُ 
 

 .ُروطاسات الش
(5)

 .9012سبتمبر  94و 9010جويلية  12ة لحماية املحيط بتاريخ الوكالة الوطنيُ ّمراسلتا 
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ُ.ُاملحيط ة لحمايةالوكالة الوطنيُ رفض املصادقة عليها من قبل   يحرصُالقطب لم وتجدر إلاشارة إلى أن 

ُ
 
ُهذه تحيين محتوى على 9013ُُجوانُىإلى موف ُ.واستكمال الوثائق املنقوصة راساتالد 

ُ

ّ ةناعيّ املناطق الصّ إنجاز ّ-ج
 
ّّكنولوجيوالقطب الت

ُ

ُ
 
ى جوان ُقطبالى تول

 
 عشُرمن ضمن ة مناطق صناعيُ  تهيئة ثالث9013ُمنذ إحداثه وإلى موف

ليُ  ما هوُوُتارهك22ُُبلغت على مساحةد ُو.م 28220ة ناهزت بكلفة جمليُ ة مبرمجة مناطق صناعيُ 
 
ُُُُمث

ُُحسبة املبرمجة من املساحة الجمليُ فحسب 90ُ%ُ
 
ى ضعف نسق إنجاز عزُ ويُ  .الاستثمارط مخط

قسيمات يُ روُرهيئة الضُ ال دراسات التُ عدم استكم ة إلىالصناعيُ املناطق  ات الت  عدم أو إلى ة وإتمام ملف 
صة اريُ ة العق ُة الوضعيُ تسويُ  ُ.لهاة لألراض ي املخص 

 

ة باكما ُ هيئة الخاص  ات الت  ن من خالل فحص ملف  واملعاينات ُاملنجزةة صناعيُ الناطق ملتبي 
املنصوص عليها ناعية هيئة الصُ ة للتُ الفنيُ  بعض املواصفاتتستجيب ل أن  هذه املناطق اُلة امليدانيُ 

ُفي بعض جوانبها ُمءتتالوال 1994ُلسنة  1935باألمر عدد 
 
ُ.الاستثماربات مع متطل

ُ

ُُمن ذلك ى  تزالُالي ة باملتلوُ ناعيُ املنطقة الصُ  أن 
 
 بطرُ الإلى 9013ُُجوانتفتقر إلى موف

ُ
 

ُة للماء الصُ بكة الخارجيُ بالش
 

ولة غم من رُ بالراب الح للش ل الد  ربط هذه املنطقة بشبكتي بكلفة تكف 

ُ وإبرامُ(1)د.أ 932املاء والكهرباء في حدود مبلغ جملي قدره 
 
بين  9019سنة في الغرض منذ ة فاقيُ ات

ُ
 

ُُوُ.ة الستغالل وتوزيع املياهركة الوطنيُ القطب والش
 
ُات هذه بط تعود إلى مطالبة أسباب عدم الرُ  ضح أن 

ُ
 

ُركة بمراجعة ألاسعار املعتم ُالش
 
ُ.ة وتحيين كلفة ألاشغالفاقيُ دة باإلت

ُ

ملقتضيات مع اُُيباملتلوُ ناعية باملنطقة الصُ ُلةشبكة تصريف املياه املستعم ُ ولم تتطابق
ُالاس كرُ املنصوص عليها بة الفنيُ 

 
ُروط ش ة ناعيُ ربط املنطقة الصُ وارتفعت كلفة ُ.(9)تهابتهيئ الخاص 

ُ.في إلانجاز تجاوز ثالث سنواتأخير نتيجة التُ ُ%00ُبحوالي لة تصريف املياه املستعم ُبقفصة بشبكة 
ُ

ى جوان ُو
 
ة املراكز الحياتيُ ُإلىي بقفصة واملتلوُ  ناتناعيُ ن الصُ ااملنطقتُافتقرت9013ُإلى موف

ُناعيُ اس شروط تقسيم املناطق الصُ املنصوص عليها بكرُ  سات ة بهدف توفير خدمات مشتركة للمؤس 
ُُ.ةناعيُ الصُ 

ُُُُ

                                                           
(1)

9010ُُُلسنة9911ُُعددُألامر  ُ 9010سبتمبر  3خ في املؤر 
 
 09و 09ثالثا و 01ر ومكرُ  01ق بإسناد القطب الامتيازات املنصوص عليها بالفصول املتعل

ُ
 
ر من مجل  .ة تشجيع الاستثماراتمكر 

(2)
 ُ  .9019ديسمبر  12طهير بتاريخ يوان الوطني للتُ تقرير الد 
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ُالقطب د م يتقيُ لكما 
 

ة باملساحات الخضراء املحيطة باملنطقتين الخاصُ ة روط الفنيُ بالش
ُُيتين بقفصة واملتلوُ الصناعيُ  املساحات الخضراء وتشجير تهيئة 9013ُُجوانإلى غاية ُإذ لم تتم ُ.

ُملقتضيات كرُ خالفا ُهاتين املنطقتينباملبرمجة 
 

ُاس الش
 
ة ناعيُ بتهيئة املناطق واملباني الصُ ق روط املتعل

 .(1)وصيانتها

ُ

بةلتُ لرورية القطب إنجاز إلاصالحات الضُ ُلم يتول ُُو
 
ُ جهيزات املعط

 
ُبالش  نويُرة للتُ اخليُ بكات الد 

ظافة بمختلف هذه  نقصة يارات امليدانيُ الزُ  نتبيُ كما ُ.(9)منذ فترة تتجاوز ثالث سنوات أشغال الن 

اغرة وألارصفة
 

فايات باملقاسم الش ب عنه تراكم الن 
 
ا ترت ُ.ُاملناطق مم 

ُ

ُ ومن شأن
 
ة مالئمة باملناطق الصُ عدم توف ُناعيُ ر بنية أساسي 

 
قص في أشغال والنُ  الثة الث

ُة خاصُ  أنشطتهمتطوير ُواملستثمرين استقطاب  ال يساعد علىأن ُ(2)تهيئتها وصيانتها أغلب  وأن 

روا خاللبهذه املناطق املستثمرين  ُالتي قامت بها اُةيارات امليدانيُ الزُ  قد عب  ُاهمعدم رض نع ائرةلد 

ُجودة ب
 
ُُُُ.ُرة بهااملرافق والخدمات املتوف

ُ

كنولوجي بقفصة إلى بعث جيل جديد من إحداث القطب التُ ّيهدفُ،وعلى صعيد آخر
ناعة والبحث العلمي بما بين قطاعي الصُ  تفاعلعالقة  خلقكنولوجية ُوة والتُ ناعيُ الفضاءات الصُ 

ة في القطاعات الواعدة ألاجنبيُ  الاستثماراتيساهم في تثمين نتائج البحث العلمي ومزيد استقطاب 

ُُ.(2)وتشجيع املشاريع ذات القيمة املضافة العالية

ُُُ

ر 9099ُ-9012ُخالل الفترة القطب التكنولوجي  تركيُزت برمجة وقد تم ُ ة تقد  بكلفة جملي 

ُة بقفصةة العسكريُ القاعدة الجويُ بالقرب من  تاُرهك 22على مساحة د ُو.م 22حوالي ب ُإطارفي و.

ُ
 
فة بوزارة الفاقية املبرمة بين الات

 
ُللتُ ة الجنوبيُ ة ناعة والوكالة الكوريُ الصُ املكل ُُُُُُُُُُُُولي بتاريخعاون الد 

دت2013ُُسنةنجاز دراسة إُتم 9019ُُأكتوبر  19 ُُوناته القطب ومكوُ هذا ُاتاختصاص حد 
 
لة املتمث

ُمركز قطاعي للتُ في مدرسة للمهندسين ومركز بحوث ُوأساسا  اغبة في سات الرُ كوين لفائدة املؤس 

ُ الانتصاب ُُ."مركز حياة"وفضاءات مشتركة منها سات ومحضنة مؤس 

ُ

                                                           
(1)

 ُ
 
 .1222سبتمبر  12خ في املؤر ُ 1222لسنة  1220ق عليه باألمر عدد صادُ امل

(2)
 

ُالتُ   .ة بالقطباخليُ قارير الد 
(3)

ر الباعثين حول تذم ُ 9012ُفيفرُي19ُئيس املدير العام للقطب بتاريخ ة إلى الرُ ئيس املدير العام لصندوق إعادة توجيه وتنمية املراكز املنجميُ مراسلة الرُ  
 .ة بقفصةناعيُ قص في تهيئة وصيانة املنطقة الصُ من النُ 

(4)
ُ 9001لسنة  00القانون عدد  

 
 .كرسالف الذ
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ُانطالق ُشهدوقد ُ
 
ُنفيذللتُ خطيط املرحلي بالتُ ُنتيجة عدم التزام القطبرا هذا املشروع تعث

ُحيث 
 
إجراءات تسوية  يستكمللم هيئة ُوة للتُ ليُ في إنجاز الدراسات ألاوُ  9013ُجوانى لم يشرع إلى موف

ُة للموقع اريُ ة العق ُالوضعيُ  ى             قد ح ُ قى ى الستيفاء هذه ألاعمالألاجل ألُاُفي حين أن 
 
د في موف د 

ته تعبئة القطب ُلم يتول ُُو .9012سنة  ة حص  دةاملمن املوارد املالي  صة ُوُد.م 22بقيمة ُحد  إلنجاز املخص 
ُُ.9010املبرمجة لسنة  كنولوجيلقطب التُ اخلية لهيئة الد ُأعمال التُ 

ُ

ُالبكنولوجي ربط موقع القطب التُ  ا بخصوصأم ُ
 

ة بكات ش ُفقد الخارجي  010ُُألامر عدد نص 

أبرم القطب ُفي هذا إلاطاروُ.د.م08202ُألاشغال في حدود الدولة بكلفة هذه ل تكف ُعلى ُ(1)9011ُلسنة

تين 9019ُسنة  فاقي 
 
ُات

 
ُركة الوطنيُ مع كل  من الش

 
ونسية للكهرباء ركة التُ ة الستغالل وتوزيع املياه والش

ُلونتيجة ُ.والغاز
 
ُعدم التزام القطب ببنود إلات

 
ن بتحيين ألاسعار التي ان املذكورتاركتفاقيتين طالبت الش

ا انجر عُتحديدها سابقاتم  ُفي أشغال الربط الشروع  نه عدممم 
 
ُُ.9013ُجوانى إلى موف

ُ

ر القطب في تهيئة املناطق الصناعيُ  ومن شأن
 
دفع نسق  علىال يساعد أن ة املبرمجة تأخ

ُوأن   علمابالجهة  الاستثمارات
 

مت مطلبا إلنجاز مشاريع باملنطقة الصناعيُ قد ُركاتإحدى الش ة قد 

ُاملبرمجة 
 
ُ.م 02بحجم استثمار قدره  اتاُرهك90ُة على مساحة باملظيل ُ ة ُتشغيليُ  د وبطاقة 

 
ر ت ُبحواليقد 

ُ.ُات أخرُىة مبرمجة بمعتمديُ بمناطق صناعيُ مطالب استثمار فضال عن ورود  موطن شغل 920

ُ

ُ
 
خاذ إلاجراءات بُعجيلإلى التُ  و الدائرة القطبدعُ وت

 
ة العقاريُ ة تسوية الوضعيُ بُالكفيلةات

راسات املستوجبةكنولوجي ملشروع القطب التُ 
ُُهوقعمُربطُوُفي شأنه وإعداد مختلف الد 

 
بكات بالش

فة بالصُ نسيق مع مزيد التُ ة ُوالخارجيُ 
 
فاع الوطني ناعة الوزارات املكل عليم العالي والد  لة والت 

 
في املتدخ

ة  ةتعبئة املوارد املاليُ كذلك ُو املجالهذا  روري  ن من ُشأنه بما منالض 
 
ناتإنجاز مختلف أن يمك  مكو 

ُ هذا املشروع ة وأن  رت  خاص 
شغيلية قد 

 
بصفة  7500بصفة مباشرة وموطن شغل 4700ُبــ طاقته الت

ُ.ُغير مباشرة

ُ

ّّلاستثمارات املنجزة ستغاللاّ-د 

ُ

ُوإلى  منذ إحداثهُقطباملنجزة من قبل الالاستثمارات ُبلغت كلفة
 
حوالي  9013ُى جوانموف

ا ا معد ُمقسما صناعيُ  22أفرزت إنشاء  ةمناطق صناعيُ  ثالثتهيئة بعنوان د .م 28220ُمنهاد .م 208222
ُ 90بناء بعنوان د .م 918220و9ُم 120012ة تبلغ للبيع على مساحة جمليُ 

 
د .م 28142و اصناعيُ  محال

ُُ.بناء ثالثة مراكز عمل عن بعدكلفة 

                                                           
(1)

ُامل9011ُماي  2خ في ؤر ُامل  
 
09ُُر ومكرُ  01ق بإسناد القطب الامتيازات املنصوص عليها بالفصلين تعل

 
 . ة تشجيع الاستثماراتمكرر من مجل
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ُإخالالت حيث استغالل جزء من هذه الاستثمارات ة وقد شابت عمليُ 
 
فويت التُ القطب ى تول

على مصادقة  هادون عرض أسعار بيع 9ُم 31243 ة على مساحة جملية بلغتفي خمسة مقاسم صناعيُ 

خ في  9002لسنة  22وزارة إلاشراف مثلما يقتضيه القانون عدد   2ُبيعتم  ُوُ(1)9002جوان  92املؤر 

ُُمقاسم دون  10ة في شأن مبدئيُ  اتوإسناد موافقمقاسم 
 
ة ملتابعة املناطق الجهويُ ُجنةأخذ رأي الل

ُوثائقبُالباعثين مطالبةدون في مقاسم ات تفويت عمليُ 2ُُنجازإُو 9010ُسنةة بقفصة املحدثة الصناعيُ 
 ُ.(9)للمشروعة ة والاقتصاديُ راسة الفنيُ الد ُة على غرار ضروريُ 

ُ

ُ ن أن  ُالقطب يُكما تبي  نظام محاسبة ُدون الاستناد إلىة ناعيُ أسعار البيع باملناطق الصُ د حد 

ة  ُُ.%90ُو %10ُُتراوحت بينمتفاوتة من منطقة إلى أخرى ة ُوجزافيُ هامش ربح بنسب ُوباعتمادتحليلي 
ُ

يث ة حناعيُ سناده املقاسم الصُ إعند د القطب بتطبيق مبدأ املساواة بين الباعثين لم يتقيُ ُو

ُ
 
ن البعض منهم من ُللغرضه وفي غياب معايير معتمدة أن

 
مهال الستكمال الوثائق بلغت فترات إمك

ن باعثين آخرين سوى من فترة إمهال ال تتجاوز  24أحيانا 
 
ُأشهر 3شهرا في حين لم يمك ُأتاحكما .

دون أن ة نطقة صناعيُ مب (2)ادة لهما مبدئيُ استغالل املقاسم املسنُ  9010و 9011ين سنتي ستثمرُ مل

ُ
 
ُلكرُ وذلك خالفا  نها أة في شبرام عقود بيع نهائيُ إ9013ُُجوانى إلى موفى يتول

 
ُاس الش  روط الخاص 

ُ.ُبتقسيم هذه املنطقة

ُُُُ

ى القطبُ(2)1220لسنة  14وخالفا ألحكام القانون عدد 
 
خالل الفترة في ثالث مناسبات ُتول

 .ُد.أ 32بلغت جملية بقيمة  د بالبيعُوقبول تسبقات قبل إمضاء وع 9010-9012

ُُُُ

ضح أن  القطب ل ومن جانب آخُر
 
ُُمات روط ُديحد 

 
ُضمن كر اس الش إجراءات بُالخاص 

ة ت الصناعي 
 
سويغ ومعايير تقدير معينات الكراء  (0)استغالل املحال

 
القانون بجاء ملا ُخالفاشروط الت

9001ُُلسنة  00عدد 
 
ُكرسالف الذ ت متواجدة بنفس كراء لُمتفاوتة أسعاُرُدااعتمتم  قد ف.

 
محال

ة  ع  20د و 10بين  تراوحتاملنطقة الصناعي  دة في تحديد فترات ولم يضبطد للمتر املرب  ُمعايير موح 

ُكراء ُمعاليمغين من تسديد املتسوُ ُعفاءإ
 
ُُُشهرا 92وُ أشهر 3ُلتتراوح بينناعية ت الصُ املحال في ُلتمتد 

ُ غايةإلى أخرى ُحاالت ُ.خول في طور إلانتاجالد 

ُ

                                                           
(1)

ق بتنقيح وإتمام القانون عدد   
 
خ في  1221لسنة  24املتعل ُ 1221جوان  2املؤر 

 
ُ.ةة الصناعيُ ق بإحداث الوكالة العقاريُ واملتعل

(2)
 ُ

 
 .9010جويلية  3ة بتاريخ ة ملتابعة املناطق الصناعيُ جنة الجهويُ محضر جلسة الل

(3)
 .92مقسم عدد و  10مقسم عدد  

(4)
 ُ ُ 1220فيفري  93خ في املؤر 

 
ُاملتعل

 
ُق بتحوير الت  .بالبعث العقارُي شريع الخاص 

(5)
 .9002أفريل  13دارة في املصادق عليه من قبل مجلس إلُا 
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ُالقطب كذلك على إلزام املتسوُ  يعمللم ُو
 
تهم ت املوضوعة على ذم ُغين بتأمين املحال

ُوالتُ  ُ جهيزات املوجودة بداخلها ضد  ُ.الكراءبنود عقود ة مثلما تقتضيه رقة وألاخطار املهنيُ الحرائق والس 

ُُُُ

ُقة برمجة مسبُ  إلىالقطب يفتقر آخر  وعلى صعيد
 
ُ رويج الستثماراتهفي مجال الت  حيث أن 

ُ مل جالاملألانشطة املنجزة في هذا 
 
ات ة متكاملة من حيث ألاهداف والوسائل وإلامكانيُ تتم  في إطار خط

ُ
 
ُة في بعض التُ ة واملناسبتيُ رفيُ املتاحة بل اقتصرت على املشاركة الظ

 
هوض متها وكالة النُ ظاهرات التي نظ

ُجاريُ ة والتُ ناعيُ ة والغرف الصُ ونسيُ التُ ة كنولوجيُ ة ألاقطاب التُ جديد وجمعيُ ناعة والتُ بالصُ  سات ة ومؤس 
الواب الخاص به بصفة  موقعالقطب على تحيين وإثراء  يعمللم ُوزيادة عن ذلكُ.عليم العاليالتُ 

ُُ.ستقطاب الباعثينمنتظمة اُل

ُ 

ُ لوحظُوإجماال
 
باملناطق استغالل بعض الاستثمارات ال يزال  9013ُجوانه إلى غاية أن

ة مقسما على مساحة جمليُ  14سوى في ُفويتالتُ  يتم ُمتواضعا حيث لم ي بقفصة واملتلوُ ة الصناعيُ 

ُ 9م 109222على مساحة  غير مستغل ُمقسما  21ُفيما ظل 9ُُم 24043تبلغ 
 
من  %02ُل نسبة بما يمث

ُُ.ةأاملهيُ ة املساحة الجمليُ 

ُُ

ُبالقطب  وأفاد محدودة نظرا  9019سنة ة كانت إلى غاية ناعيُ ات بيع املقاسم الصُ عمليُ  أن 

ُ 9011لألحداث التي شهدتها الجهة سنة  ُ.9012ا منذ سنة ات شهدت نسقا تصاعديُ هذه العمليُ  وأن 
ُد بعدم تمكين املستثمرين من استغالل املقاسم الصناعيُ كما تعهُ 

 
ُ.بعد إبرام عقود بيع في شأنها ة إال

ُ

تكما 
 
ُ 4ُظل

 
ُد .م 2ة قيمتها املاليُ تجاوزت بناءها بكلفة  ة تم ُت صناعيُ محال

 
ة غير مستغل

ُسنوات ت بين ثالث وخمسراوحت لفترات في  وعود كراء9010ُو 9012منذ سنتي القطب أسند ُو.

ُ 0ُخصوص
 
ُفي شأنها ة نهائيُ  اعقودُبرميُ ُدون أنت محال

 
9013ُُجوانى إلى موف ال ُومن شأن ذلك أن.

ُمواطن ألاهداف املرسومة في مجال إحداث يساعد على بلوغ 
 

ال ة يُ الوضع أن  هذهغل فضال عن الش

طو على التُ  حماية هذه املمتلكات من بعض املخاطُرتضمن  خريب والس   على غرار ماجهيزات كأعمال الت 

ت معاينت ُ.د.م 982ُاملالية تجاوزت قيمتها بكلفة ينزُ املنج ُُ(1)العرائس بأمُ  ينناعيصُ الئين فضابالُتهم 

ُ

ن أن   لىوزيادة ع ُ 2ذلك تبي  من ضمن املنشآت املنتصبة بفضاءات القطب  ساتمؤس 

ُ
 
فة عن الن

 
 .9013ُجوانوذلك إلى غاية  9010منذ سنة  وأخرُى9012ُشاط ثالث منها منذ سنة متوق

ُ ُُعتتمتُ ُثالث مؤسسات منهاُعلما وأن  ة بقيمة ولة بعنوان املساهمة في تكاليف البنية ألاساسيُ بمنحة الد 
ُ.د.م 18322ة ناهزت جمليُ 

                                                           
(1)

 .9013أوت  0محضر معاينة من قبل عدل منفذ بتاريخ  
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ُُو
 
د .م 28142فضاءات عمل عن بعد بكلفة  إنجاز ثالث9011ُو 9010سنتي القطب  ىتول

هائد العليا وخلق 
 

ة موطن شغل واستغاللها في ألانشطة التُ  200بهدف تشغيل حاملي الش غير كنولوجي 

ُ
 
ة لها حيث يتم ُ في غيُر 9012منذ سنة استعمال هذه الفضاءات لوحظ  هأن تسويغها ُألاغراض املعد 

ركة التُ اشركات البيئة والغراسة ُولفائدة 
 

ة ُولش ة لنقل املواد املنجمي  شركة فسفاط قفصة وهو ما ونسي 
ُيتعارض مع قرار وزير تكنولوجيُ 

 
نص  على استغالل يي ذال 9002جوان  92خ في صال املؤر ُات الات

ا في ألانشطة ذات العالقة بتطوير البرمجيُ  ة لكترونيُ ات واملنظومات إلافضاءات العمل عن بعد حصري 
ُ.ُداءومواقع الواب وصيانتها وإيواء مراكز النُ 

ُ
ُظر إلى ألاهداف املضبوطة وبالنُ 

 
ناعة ة املبرمة بين القطب ووزارة الص ُفاقيُ ضمن الات

القطب في إحداث مواطن الشغل  مساهمة استثمارات تظل 9011ُُأوت  92كنولوجيا بتاريخ والتُ 

ُ نسبةز تجاُوتلم ُإذُمحدودة ُالهدف املرسوممن  %11ُُهاملنتصبة بفضاءاتسات املؤس   لم يتعد ُكما .

ُ
 

ُُُُُُُُُُُونسبةُجملبرم ُمن العدد ا %12800ُعادل نسبة ما يُ ب1200ُغل املحدثة العدد الجملي ملواطن الش

93849ُ% ُ ُمن العدد املستهد  ُ.ساتف من قبل باعثي املؤس 

ُ

ُ
 
ُه يعمل على بعث مصلوقد أفاد القطب أن

 
لها عهد يُ ُوعنى بهذا الجانب من أنشطته حة ت

ُ
 
ُة ترويجيُ بضبط خط ُ.ُُط والبعيدة على املدى املتوس 

ُ
ُويستدعي التُ 

 
ُسويق وظيف ألامثل لالستثمارات املنجزة مزيد العناية بنشاط الت

 
رويج والت

ُللتُ 
 
ُعريف بهذه الاستثمارات وبمختلف الحوافز والت

 
ُ.ُرةشجيعات املتوف

ُ

ّّ-هـ
 
ّالقطب اتاستخالص مستحق

ُ

ية أساسا  9013جوان إلى 9010ُُمن سنة خالل الفترةالقطب مداخيل جملة ُبلغت
 
واملتأت

ُمن 
 
ولوحظ أن  القطب لم  .د.م 283حوالي ُةناعيُ والفضاءات وبيع املقاسم الصُ ت معاليم كراء املحال

قة باستغالل هذه 
 
روط املتعل

 
يلتزم دوما ببنود عقود الكراء وباإلجراءات الواردة بكر اسات الش

اته غير املستخلصة بهذا العنوان لتبلغ في موفى جوان  ب عنه تراكم مستحق 
 
 9013الفضاءات مما ترت

ُمن ذلك لم يحرص القطب على استخالص معينات ال.ُد.أ 322حوالي 
 
غين سبة لبعض املتسوُ كراء بالن

ُخذ إلاجراءات القانونيُ وفق آلاجال املنصوص عليها بالعقود ولم يتُ 
 
ُة الال ُ زمة ضد  سات بعض املؤس 

ُ
 
أخير في دفع معينات الكراء  فة عن دفع املعاليم لفترات طويلة كما لم يتول ُاملتخل احتساب خطايا الت 

ُ.د.أ 00ة ناهزت ه من موارد ماليُ حرما  مم ُ

ُ
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فع لعدم الخالص الصُ  القطب يعملولم  ُ ادرة لفائدتهعلى تنفيذ ألاحكام بالد  غين  ضد  متسو 

ُوذلك 
 
نفيذ املتاحة على غرار ة املرافعات املدنيُ وفق ما تقتضيه مجل ة وتفعيل أعمال الت  ة والتجاري 

ُوالعُ  الاعتراضات
 
ق .أ 102ستخالص مبلغ مالي قدره على اُحرصيلم كما .ُلق

 
ات تفويت في بعمليُ د تعل

ه كان عليه استخالص هذه املستحق 9011ُُة منذ سنة مقاسم صناعيُ 
 
ات قبل تمكين والحال أن

ُ.ُاملستثمرين من استغالل املقاسم وفق بنود العقود

ُ

الحصول على منحة بعنوان مساهمة  (1)9012لسنة  2322آخر أتاح ألامر عدد  وعلى صعيد

ت صن
 
ولة في كلفة إنجاز محال ات ة كما أتاح  قرار وزير تكنولوجيُ من كلفتها الجمليُ   %90ة بنسبة اعيُ الد 

ُ
 
خ في الات كر إلانتفاع بمنحة استثمار في حدود  9002جوان  92صال املؤر 

 
من كلفة  %90ُسالف الذ

ُ.ُإنجاز فضاءات العمل عن بعد
 
ُه تبيُ غير أن القطب لم يسع إلى الحصول على املنح املتاحة له بهذا  ن أن 

ُ.ُد.م 18130ة تناهز العنوان بقيمة جمليُ 

ُ

ر القطب في املطالبة باسترجاع فائض 
 
ب عن تأخ

 
داء على القيمة املضافة بعنوان ألُاوترت

ة إضافيُ سيولة تحويل هذا الفائض إلى حرمانه من  9011إلى نوفمبر  9010ة من ديسمبر الفترة املمتد ُ

ُ.د.م 18222بقيمة 

ُ

II-ّ ّّف املالي ّوالتصر
 
ّإلاداري سيير الت

 

ّ -ّأ
 
ّف املاليصرّ الت

ُ

ّفقاتنجاز الصّ إ -1

ُ

ن  .د.م 22ة تجاوزت بقيمة جمليُ  9010-9002صفقة خالل الفترة  42أبرم القطب 
 
وقد مك

قتخالالت إالوقوف على  فقات منهذه الص ُات ملف ُظر في النُ 
 
ُالاملنافسة ُوبادئ مبُتعل

 
ة فافيُ ش

ُ ُُُُُ.(9)في الغرضاخلية وباإلجراءات الد 

ُ

ُبإبرام القطب  قاممن ذلك  بقيمة ت يانجاز بناإُلُ(2)9010-9002خالل الفترة  صفقات ست 
ُفاوض املباشر د بالتُ .م 08023ُبلغتُةجمليُ 

 
ُفقات ما يبر ُات هذه الصُ بملف ُر دون أن يتوف

 
جوء إلى ر الل

                                                           
(1)

خ في    9012ُُأكتوبر  2املؤر 
 
ُق بتحديد قيمة املنح واملتعل

 
ُ.إسناد هذه املنحُطرُقوشروط ُوة ة بمناطق تشجيع التنمية الجهويُ ت الصناعيُ إلنجاز املحال

(2)
ُ 9002أفريل  92محضر اجتماع مجلس إدارة القطب بتاريخ  

 
 .9019ُنوفمبر  13ق عليه بتاريخ راءات املصادُ ودليل إجراءات الش

(3)
 .9010لسنة  92وعدد  9002لسنة  191وعدد  9002لسنة  22وعدد  9002لسنة  13وعدد  9002لسنة  10وعدد  9002لسنة  2فقات عدد الصُ  
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هيئة جهيز وإلاسكان والتُ لة لذلك وفق قرار وزير التُ ملقاولة غير مؤه ُصفقات منها  2ُوإسناد هذا إلاجراء

ُ
 
ُُُ.(1)9002أوت  12خ في ة املؤر ُرابيُ الت

ُ

ُالقطب ولم يبرم  ُراسة الجيولوجيُ صفقة في خصوص الد 
 
صناعي بقيمة  قة ببناء محل ُة املتعل

ُ.أ 1283
 
ُ.مة لهذا املجالد وفق ما تقتضيه إلاجراءات املنظ

ُ

ُ لمكما 
 
ُفي املشاركين القطب ن يمك ُ صفقاتُست 

 
من آجال ُ(9)9002و9002ُسنتي  برمتأ

ُ
 
ا ساهم في ضعف ُأيام4ُإذ لم تتجاوز آلاجال املمنوحة لهم  قديم عروضهملبات وتكافية لدراسة الط مم 

ُُ.بين عرض وحيد وعرضينوالذي تراوح فقات عدد العروض الواردة بخصوص هذه الصُ 
ُ

ُأن  عمليات أيضا ُنتبيُ ُو
 
 مل 9011-9002فقات املبرمة خالل الفترة للصُ ة روف املاليُ فتح الظ

د.ُةتتم  في جلسات علنيُ  ُ فضال عن عدم التقي 
 
 9012-1فقتين عدد ة بالصُ لخاصُ روف ابآجال فتح الظ

9010ُ-31ُوعدد إعالم  9012لسنة  20و 93و 90و 9فقات عدد برام الصُ إعند القطب ُولم يتول ُ.

ُتقتضيه إلاجراءات الد ُمجلس إلادارة مثلما 
 
ُ.ُ(2)مة لهذا املجالاخلية املنظ

ُ
ة ارة وظيفيُ اقتنى القطب سيُ ُ(2)1229لسنة  2ل عدد وخالفا ملقتضيات منشور الوزير ألاوُ 

 .ُُدون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة إلاشراف 9019لسنة  20فقة عدد موضوع الصُ 

ُ

ر لجنة فرز العروض  وكان على ُ صفقاتخمس ُبخصوصُعروضإقصاء أن تقر 
 
خالل  برمتأ

ُة وثائق وجوبيُ  نتتضم ُلم ُ(0)9010-9002الفترة 
 
روري ملمارسة مهنة مقاولة رخيص الض ُعلى غرار الت

ُُوُ.ة املطلوبةة واملاديُ ة في املوارد البشريُ فصيليُ تُ القائمة الُو
 
بلغت على ة بقيمة ماليُ ُامنهّانصفقتُتسندأ

ُطبق بنود كرُ  عرضيهما إقصاءين كان يجدر عارضُ إلى د .م 0822د .م 181لياالتُو
 

ة روط الخاصُ اسات الش
ُ كماُ.فقتينبهاتين الصُ 

 
ة بتأخير تراوح بين هائيُ مانات النُ قبول الضُ  (3)صفقاتُستى القطب بخصوص تول

                                                           
(1)

 ُ
 
ة الحصول فيها على ق بضبط ألانشطة والاختصاصات وألاصناف والحدود القصوى املوافقة لها والتي يمكن ملقاوالت البناء وألاشغال العموميُ املتعل

ُيُ ة واملالة واملاديُ ات البشريُ املصادقة وكذلك إلامكانيُ 
 
 .رها لدى هذه املقاوالتة الواجب توف

(2)
 .9002لسنة  22و  42و  41و  40و  00فقات عدد و الصُ  9002لسنة  13فقة عدد الصُ  

(3)
 ُ

 
ُُراءاتدليل اجراءات الش

 
 .كرسالف الذ

(4)
 ُ ُ 1229جانفي  92خ في املؤر 

 
 .ةة العموميُ ت ذات ألاغلبيُ ق بنظام تأجير رؤساء املنشآواملتعل

(5)
 .9010لسنة  09و 01و 00و 94والصفقات عدد  9002لسنة  9من ذلك الصفقة عدد  

(6)
لسنة  20و 09و 94فقات عدد والصُ  9002لسنة  10فقة عدد والصُ  9002لسنة  13فقة عدد والصُ  9002لسنة  4فقة عدد ذكر من ذلك الصُ يُ  

9010. 
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ُ(1)القيمة املنصوص عليها بعقود الصفقاتتقل  على بقيمة مالية وبخصوص صفقتين يوما  102و 44

مانتحرير ُو هائي إثر  الض  ُُُ.(9)الوقتي لألشغال الاستالمالن 

ُ

 9012لسنة  1وعدد  9012لسنة  92و 2الصفقات عدد بخصوص ولم يحرص القطب ّّّّ

ُبتطبيق مقتضيات كرُ  هاعلى إلزام أصحاب9010ُلسنة  33وعدد 
 

روط على غرار تضمين دفاتر اسات الش

ة صاريح الثالثيُ ة ونسخ من التُ في املوارد البشريُ الحضيرة مختلف املعطيات املستوجبة وتقديم قوائم 
ُ.ُأمين الاجتماعي لفائدة ألاجراءلألجور والاشتراكات في نظام التُ 

ُ

خذ إلاجراءات القانونيُ لوحظ أن  القطب ُو فقة عدد لم يت  زمة في شأن صاحب الص 
 
 42ة الال

ُ (2)9012لسنة 
 
غم من عدم التزامه بالت ُة راتيب القانونيُ بالر 

 
ُالواردة بمجل

 
مان غل وبأنظمة الضُ ة الش

ُ
 
ُفاقية القطاعيُ الاجتماعي وباالت ُ(2)ساتة املشتركة لحراسة املؤس  القطب تسليط الخطايا  كما لم يتول ُ.

ُفقةاملستوجبة عند معاينته غياب بعض أعوان الحراسة مثلما يقتضيه عقد الصُ  وساهم تصر ف .

حو في تمادي صاحب الصف ا نتج عنه سرقة القطب على هذا الن  عاقدية مم  قة في إلاخالل بواجباته الت 
ات وتجهيزات بفضائين صناعيُ  ُ.(0)العرائس ين بأمُ وتخريب معد 

ُ

دون  (3)د.م 4ة ناهزت خمس بنايات بقيمة جمليُ  9010-9002القطب خالل الفترة  أنجُزُوُُُ

ُ
 
ُأن يتول

 
ُة العشريُ تأمين املسؤوليُ  9013ُجوانى ى إلى موف

 
في تنفيذها بعقود ضمان عشري  لينة للمتدخ

ُ (4)1222لسنة  10والقانون عدد  1222لسنة  2طبق مقتضيات القانون عدد  على أن   الذي ينص 
ُ أمين يتم ُمعلوم التُ   

ُمن املقاول ومكتب املراقبة الفنيُ  خصمه من أجر كل  راسات واملهندس ة ومكتب الد 

تكليف  دوُند .م 10ة ناهزت بناءات بقيمة جمليُ 3ُالقطب كما أنجز ُ.املعماري قبل افتتاح الحضيرة
ُ 1222لسنة  2ق عليهم بما يتعارض مع أحكام القانون عدد ين مصادُ مراقبين فنيُ 

 
ُُُُ.ُكرآنف الذ

ُُُُُ 

را في إلانجازفقات بعض الصُ  تنفيذُوشهد
 
ى جوان حيث لم يتم  ُتعث

 
استكمال 9013ُُإلى موف

قةألاشغال 
 
غم من أن  بُهائيإلاستالم النُ ُولم يتول  القطب9010ُلسنة  02فقة عدد الصُ بُاملتعل الر 

ُ
 
فضال عن عدم استكمال  9011تم  منذ سنة قد فقة ق بهذه الصُ الاستالم الوقتي لألشغال املتعل

قةُناعيةاملناطق الصُ  ىحدإببناء سور خارجي أشغال 
 
يتم  كما لم .9011ُلسنة  92الصفقة عدد بُاملتعل

                                                           
(1)

 .9010لسنة  09فقة عدد والص ُ 9002لسنة  10فقة عدد الصُ  
(2)

 .9002لسنة  49و 32و 22وعدد  9002لسنة  13و 10فقات عدد من ذلك الص ُ 
(3)

 .د.أ 200فقة حوالي ة لهذه الص ُبلغت القيمة املاليُ  
(4)

ُتقارير مصالح تفقديُ  
 

 .9013فيفري  9و 9010ديسمبر  12و  9010نوفمبر  10و  9010نوفمبر  0و  9010أوت  12بتاريخ غل بقفصة ة الش
 .9013ُأوت0ُُذ بتاريخمن قبل عدل منف ُ محضر معاينة (5)
(6)

 .9010ُُلسنة  01و 9002لسنة  10وعدد   9002لسنة  24و 23و 13و 10فقات عدد موضوع الص ُ 
(7)

ُُ ُ 1222جانفي  21خ في املؤر 
 
ُواملتعل

 
 .أمينة التُ ق بإدراج عنوان ثالث بمجل
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ُ
 

قةُألاشغالنجاز إفي  روعالش
 
شهرا  19مرور أكثر من  غم منبالرُ  9010لسنة  30بالصفقة عدد  املتعل

ُنتيجة  ألاشغالُببداية إلاذنُإصدار على
 
ُفي الحصول القطب ر تأخ

 
ُعلى الت

 
زمة من وزارة راخيص الال

ُُ.ة بقفصةة العسكريُ بالقرب من القاعدة الجويُ  املشروعفاع الوطني باعتبار تواجد الد ُ
 

هائي لكل  صفقة وعرضه على  هملا تقتضيه إجراءاتوخالفا  اخلية من إعداد الختم الن  الد 
هائي لألشغال، لوحظ أن  مجلس إلادارة للمصادقة في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ الاستالم النُ 

فقاتلبعض الهائي إنجاز الختم النُ لم يسع إلى  القطب  9010لسنة  94ُعدد على غرار الصفقات ص 

ُوذلك على الرُ 9012ُلسنة  21و 1وعدد  9012سنة ل 92و ُالاستالم النُ  غم من أن   هائي لألشغال الخاص 

ُ وقصد ضمان حقوقه فإن  القطب مدعو إلى إلاسراع بإعداد الختم .ُشهرأ2ُة تزيد عن بها تم  منذ مد 
ة وأن  هائي للصُ النُ  ا في إلانجاز منهاعديد الفقات في آجالها خاص  ُ .شهدت تأخيرا هام 

 
د القطب بإلزام أصحاب الصُ  ُات كرُ د بمقتضيُ قيُ فقات بالتُ وقد تعه 

 
روط والعقود اسات الش

ُ.املبرمة في الغرض فضال عن متابعة تنفيذها

ُ

2-ّّ
 
ّّةفقات إلاعتياديّ الن

ُ

ظر في هذا الجانب من تصر ف القطب  أفض ى ة بعض إلى الن  الوقوف على عدم مشروعي 
د ُوفقات النُ  ُدائما عدم التقي 

 
ذكر من ذلك إنجاز نفقات دون  .راءاتبدليل إلاجراءات الخاص  بالش وي 

ات كهربائيُ   9012ة وأثاث مكاتب وخدمات سنتي إعداد استشارات في شأنها على غرار اقتناء معد 

ُد.أ 24بلغت ة جمليُ بقيمة  9012و لُو. دون  نفقات9013ُجوان  -9010خالل الفترة  القطب تحم 

ُد .أ 100موجب بقيمة 
 
ُ قتتعل

 
ُصاالت بتسديد فواتير خدمات استهالك الكهرباء واملاء والات

 
ت ملحال

ُصناعيُ 
 
ت صيانة سيُ .أ 10ُوبقيمةُة من قبل بعض املستثمرينة مستغل ارات تابعة ملنشأة د خص 

ئيس املدير العام سكن الرُ ممصاريف حراسة وصيانة د بعنوان .أ 12ُنفقات بقيمةفضال عن ُةعموميُ 

ى ماي  9012ة من شهر أفريل املمتد ُخالل الفترة 
 
ُ.9013ُإلى موف

ُ
ؤساء املديرين ل وإلاقامة لفائدة الرُ نق ُقابة بخصوص استرجاع مصاريف التُ نت أعمال الرُ وبيُ 

ُ ُ.ُرهاثباتات تبر ُإت في غياب تم ُ 9010-9012زة خالل الفترة نج ُة م ُمهم ُ 12ُالعامين أن  إلاجراءات  كما أن 
ُفقات من ذلك ة هذه النُ ة ومشروعيُ املعتمدة في هذا املجال ال تضمن شفافيُ   ة يتم ُأموريُ مألاذون ب أن 

ُؤساء املديرين العام ُإمضاؤها من قبل الرُ  ات فقالنُ  ذكر أن  قيمةيُ ُوُ.كميليإجراء رقابي ت ين في غياب أي 

لها القطب  ُُُُُُُُُُُُُُُُإلى 9012من سنة ُ%22ُارتفعت بنسبة ل استرجاع مصاريف التنق ُعنوان بالتي تحم 

ُُ.ُُالقطب عامالتممن رقم  %2ُُيعادل نسبة د بما.أ 2082ُلتبلغ 9010سنة 
ُُُ
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ُ
 
ُوخالف

 
9012ُُجويلية  99خة في ناعة املؤر ُرة وزير الصُ ا ملذك

 
ُإنجاز  ى القطبتول ات مهم ُ ست 

9012ُُمنذ سنة بالخارج 
 
ل  ناعةق من قبل وزارة الصُ في غياب ترخيص مسبُ  9013ُجوانى إلى موف تحم 

 .د.أ 19بعنوانها مصاريف ناهزت قيمتها املالية 
ُ

ارات املصلحة  ومتابعة  استعمالها تنظيمُمزيد الحرص علىويستدعي حسن التصر ف في سي 
ه تم  الوقوف على استعمال هذه السيُ 

 
ة وأن غير في أغراض رة ارات بصفة متكرُ استهالكها للوقود خاص 

ُُةإداريُ  ُُُُُُ.9013إلى موفى جوان  9012ة من سنة خالل الفترة املمتد 

 

ّ -ّب
 
ّوحماية ألامالك إلادارّيّسييرالت

ّ

ُ
 
ونظام  فصرُ وبأدوات التألاعوان وتأجيرهم  بانتدابة خاصُ قت شاب هذا املجال نقائص تعل

ّ.ُةوبحماية ألامالك العقاريُ املعلومات 
ُُُُ

ُفقد 
 
ر أعوان دون  2انتداب 9019ُ-9002خالل الفترة القطب ى تول

 
ُُقانون إطارتوف د يحد 

ُ بصيغةالالتزام ُودوُن ةمن املوارد البشريُ  هاتحاجيُ 
 
ل خرق

 
ناظر وهو ما يشك ا ملبادئ املساواة الت 

ُ
 

ُفافيُ والش
 
ُة وتكاف

 
ُتبين ُو .ال يضمن انتقاء أفضل الكفاءاتُوغل ؤ الفرص بين طالبي الش إلحاق ة عمليُ  أن 

أشيرة املسبقة لرئاسة  تتم ُلدى القطب من شركة فسفاط قفصة  إطاراتثالثة  دون الحصول على الت 

ُالحكومة 
 
ُ(1)9001لسنة  92ل عدد قتضيات منشور الوزير ألاوُ ملُاخالف .ُ

 
ُفضال عن ذلك ات  ضح أن 

ُ القطب ُ لم يول 
 
ُحيث  هأعوانتكوين لزمة العناية الال

 
ن قة تتضم ُمسبُ شاط لبرمجة يفتقر هذا الن

ُُ.فينكوين وألاعوان املستهد ُمجاالت التُ 
ُ

ُخداخلي نظام ولئن وضع القطب  ُُةموارده البشريُ ف في بالتصرُ  اص 
 
ُ إال

 
ُُُُُُُُُُُُُُه ال يزال إلى أن

ُ
 
ُيفتقر إلى إطار قانوني يضبط شروط ومعايير  9013ُجوانى موف

 
 حيثُةسمية في الخطط الوظيفيُ الت

ُأسند  ُُ.في الغرضُعاييرمُدون اعتماد9010ُ-9012ة خالل الفترة خطط وظيفيُ  ست 
ُ

ُنح مامتيازات ُوالقطب سند أفضال عن ذلك  ُُدون وجه حق 
 
عوان ألُاُبعضفي تمكين  لتتمث

ةالنحة امل"ارتين ومن سيُ  ُ.أ 12ة ناهزت بقيمة ماليُ وقود  ومقتطعات"فني   ة مند خالل الفترة املمتد 

ى  9012أفريل 
 
بمناسبة إحالتهما تمكين عونين 9010ُو 9012سنتي ُتم  خاللكما ُ.9013ُجوانإلى موف

قاعد من منح ة تجاوزت  على الت  ام عطل غير مستهلكة بقيمة جملي  ُُ.د.أ 90كمقابل ألي 
ُُُُ

                                                           
(1) ُ ُاملوارد البشريُ ف في حول مزيد إحكام التصرُ  9001أفريل  92خ في املؤر    .ةسات العموميُ ة باملنشآت واملؤس 
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رات إلالحاق  من قبلقفصة شركة فسفاط ُمن قبل عوان امللحقينألُاتأجير ُيتم ُ ووفق مقر 

 أن  هذا ألاخيُر.ُالقطب
 
ن من التثبُ  املذكورة أعالهشركة الضبط آليات تنسيق مع  لم يتول ُ إال

 
ت من تمك

 ة من عدمهالعينيُ  والامتيازاتاملنح ببعض  الانتفاعُة فيحقيُ ألُاز ونج ُقاعدة العمل املقين لامللح ُاحترام 

ن ُمن ذلك،.ُعنه بعض إلاخالالت ا انجرُ مم ُ  9013جوان -9010خالل الفترة ُقينألاعوان امللح ُجمع تبي 

ُملنح ُو
 
وحصص  "منحة وقود"ة ووسيارة وظيفيُ  "ارةمنحة السيُ "بيعة على غرار امتيازات من نفس الط

ئيس املدير العام للقطب واملدير إلادوتمتُ ُد.أ 20ة ناهزت وقود بقيمة جمليُ  اري واملالي باإلضافة إلى ع الر 
ُُ.تهما من قبل شركة فسفاط قفصةموضوعة على ذم ُلكل  منهما ارة ثانية بسيُ  تينالوظيفيُ  ارتينالسيُ 

ُ
ات تنسيق مع شركة فسفاط قفصة بخصوص أجور وامتيازات ومن شأن وضع القطب لليُ 

ُألاعوان امللح ُ
 
ُ.سلفاة أن يساهم في وضع حد  لإلخالالت املذكورة راتيب القانونيُ قين وإلالتزام بالت

ُ

قائص  ومن جانب آخر يشكُو القطب من حيث تنظيمه ونظام املعلومات لديه جملة من الن 

ى .ُهانعكست سلبا على حسن أداءه ملهام ُ
 
يفتقر إلى هيكل  9013ُجوانفقد ظل  منذ تأسيسه وإلى موف

ُتنظيمي مصادق عليه من قبل مجلس إلادارة .ُ ُّكما أن  ة إلاجراءات املعد 
 
وزها تعُ  9012سنة  فية أدل

ُ
 

ُأن ُة حيث موليُ الش
 
ف في الخزينة وفي إعداد ي بعض جوانب التصر ف لديه على غرار التصرُ ها ال تغط

ف العون متنافرة من ذلك تصرُ  جمع بعض ألاعوان ملهامُ  وباإلضافة إلى ذلك تم  الوقوف على.ُةامليزانيُ 

ة  ؤون إلاداري 
 

ف بالش
 
راءبمفرده املكل

 
ف بمصلحة الش

 
ات بإصدار في منظومة ألاجور وقيام العون املكل

دين والتصر ف في الخزينة د واستالم املواد وخالص املزو  ُ.ُأذون التزو 
ُ

ت محدودة حيث لم يتم  إلى كما 
 
ة ظل تطبيقات إلاعالمي 

 
لوحظ أن  تغطية أنشطة القطب بال

ى 
 
قان بالتصر ف في تأجير ألاعوان ومسك املحاسبة فيما يتم ُتركيز سوى تطبيُ  9013ُجوانموف

 
 قتين تتعل

ة للمعلومات وتعصير طرق العمل ن من املعالجة آلالي 
 
ة مما ال يمك ة ألانشطة بصفة يدوي  ُ.ُتأمين بقي 

ُ

ُ لوحظفقد  املمتلكاتا بخصوص حماية أم ُ إلى توفير الحماية دائما لم يسع القطب  أن 
ُة واملاديُ القانونيُ   9012منذ سنة ُقتناةم ُهك  4ُعلى مساحة قطعة أرضُة الكافية ألمالكه من ذلك أن 

ُ
 
ُ 9013ُجوانى ال تزال إلى موف ُ.ُارُيالعق ُ مة بالسجل ُغير مرس 

ُُُ

على ف فيها يتصرُ بعض ألاراض ي التي  في شأنة وثائق ملكيُ القطب تلك يمذلك ال  فضال عن

ُُُُُُُُُُُعلى مساحةأخرى وقطعة أرض ُتارهك 20على مساحة ُتينبمنطقتين صناعيُ أرض قطعتي  غراُر

9ُم 2201 ُولئن .
 
فيها لفائدة فويت تُ الة على موافقتها املبدئيُ  9019ُسنةجنة العليا لالستثمار أبدت الل

ه لمُقطبلا
 
ُ يتم ُ فإن

 
طبق مقتضيات  تهعلى ذم ُُهاة بوضعالخاصُ مر واألُااستصدار  9013ُجوانى إلى موف

ُمكرُ  09الفصل 
 
ُُتجدرُوُ.ة تشجيع الاستثماراتر من مجل

 
املعاينات  من خالل الوقوف تم ُُهإلاشارة إلى أن
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عبر إقامة بناءات  إحدى ألاراض ي املذكورة أعالهمادي من قبل الغير على عتداء حاالت اُعلىة امليدانيُ 

ُ.ُبها
ُُ

ُُكما
 
ة بناء القطب ى تول ُست 

 
 9010فضاءات عمل عن بعد سنتي ُثالثت صناعية ُومحال

على الحصول الحرص دون د .م 282وبقيمة جملية ناهزت  9م 12300ة بلغت على مساحة جمليُ 9011ُو

ُ.9013ُإلى موفى جوان  ة في شأنهاوثائق ملكيُ  على
ُ

   ُ
 
ُوأفاد القطب في هذا إلاطار أن

 
ة مع شركة فسفاط قفصة فاقيُ ه بصدد إعداد مشروع ات

ُ
 
ُ.ف فيهاة بعض ألاراض ي التي يتصرُ ه من الحصول على وثائق ملكيُ مكنُ ت

ُ

ُُُ*ّ
ّ

   ّّ*   ّّّّّّّّّّّّ  ّ*ّ
ُ

ُ باالستثماُرهوض إلى النُ  تهدفنموي ضمن رؤية يندرج إحداث القطب التُ  وتنويع  الخاص 

ُ
 
ُ الاقتصاديسيج الن

 
.ُة وبعث قطب تكنولوجي بالجهةناعيُ ت الصُ بوالية قفصة عبر تهيئة املناطق واملحال

ُ ا يستدعي إنجازات القطب  غير أن  في  لةاملسج ُقائص العمل على رفع النُ لم تبلغ ألاهداف املرسومة مم 

بما من  هيئةة وإعداد دراسات التُ اريُ ات العق ُوتسوية الوضعيُ الاستثمارات واستغاللها مجاالت برمجة 

ُ
 
ُن من شأنه أن يمك ُتدعيم نسق إحداث املؤس 

 
ُ.غلسات ومواطن الش

ُ

الحرص على ن على القطب ة يتعيُ اريُ ات العق ُوتسوية الوضعيُ  الاستثماراتبرمجة  فبخصوص
ين لضمان حسن اختيار مواقع املناطق ة واملستلزمين العموميُ املحليُ ُنسيق مع الجماعاتمزيد التُ 

ة إلاجراءات القانونيُ  وفقة تغيير صبغة ألاراض ي الفالحيُ ات عداد ملف ُإحكام إوالعمل على ة ناعيُ الصُ 

ُ
 
ُ.تهاتسوية وضعيُ ل في أخير املسج ُمة لها لتالفي التُ املنظ

ُُُُ
ُوالقطب مدعُ  ة ناعيُ ة بتهيئة املناطق الصُ ة الخاصُ ليُ راسات ألاوُ عداد الد ُإحكام إإلى كذلك ُو 

ُ
 
قسيمات والتي تقتض ي ة في مجال التُ راتيب العمرانيُ لضمان املصادقة عليها في أقرب آلاجال واحترام الت

ُهيئة العمرانيُ قسيم خارج مثال التُ وجود التُ  عندعداد مثال تهيئة تفصيلي إضرورة 
 
ق سبُ ة والحصول امل

ُ ُعلى مشروع التُ ة ة املختصُ لط إلاداريُ على مصادقة الس 
 
ُ.رات على املحيطقسيم وإعداد دراسة للمؤث

ُ

ُ ُالقطب م ُ كما أن 
 
ُب بمزيد التُ طال ُنسيق مع مختلف الوزارات واملؤس 

 
لة في بعث سات املتدخ

ُ ةكنولوجي وتوفير املوارد املاليُ القطب التُ مشروع 
 
ناته في آلاجال نجاز مختلف مكوُ إلضمان له زمة الال

ُ ُُ.دةاملحد 



384 
 

 
 

ُكذلك التقيُ  وينبغي على القطب
 
ة وكراء ناعيُ ات بيع املقاسم الصُ مة لعمليُ د باإلجراءات املنظ

ُ
 
ُت والفضاءات التابعة له وتكثيف ألانشطة الترويجيُ املحال

 
رات ة ملختلف استثماراته لتحسين مؤش

ُ.تهامردوديُ استغاللها وتطوير 

ُُُ

ُ ولالرتقاءُ ُ بأدائه في مجال التصر ف املالي وإلاداري فإن 
 

ة فافيُ القطب مطالب بمزيد الش

ُُو
 
ُاحترام القوانين والت

 
فقات فقات وبتنفيذ النُ ف في الصُ صرُ ق بالتُ راتيب الجاري بها العمل فيما يتعل

ُخارج إطار الصُ 
 
ُالتُ  خاذ كل ُفقات وات

 
ف في ه والعمل على حسن التصرُ تاتحق ُزمة الستخالص مسدابير الال

 وُ وهو مدعُ .ُوالامتيازاتسناد املنح إُو لة في مجال تأجير ألاعوانخالالت املسج ُتالفي إلُاة ُوموارده البشريُ 
طبيقات ما عبر تغطية مختلف أنشطته بالتُ ف لديه ال سيُ كذلك إلى إلاسراع بتعصير أدوات التصرُ 

ُ.ةإلاعالميُ 

ُ 
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 التنموي بقفصةشركة القطب رّد 

 

 9002أفريل  92شركة القطب التنموي بقفصة شركة خفية االسم أنشئت بتاريخ 

ثر التحركات االجتماعية بالحوض المنجمي حيث ارتأت الدولة العمل واإلسراع على إعلى 

بعث مناطق صناعية بالحوض المنجمي وبكل معتمديات والية قفصة وبناء محالت صناعية 

لتنويع النسيج االقتصادي بالجهة وتخفيف الضغط على شركة فسفاط ومراكز عمل عن بعد 

قفصة والستقطاب االستثمار الوطني واألجنبي وعليه عملت شركة القطب التنموي بقفصة 

بتوصيات من السلط المركزية والجهوية على تسريع بعث بنية تحتية قادرة على استقطاب 

فصة منشأة ذات أغلبية عمومية فهي المستثمرين ولئن كانت شركة القطب التنموي بق

 1222لسنة  2من القانون عدد  2التستجيب لمفهوم المنشأة العمومية على معنى الفصل 

المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والمؤسسات و 1222المؤرخ في غرة فيفري 

 (.12/02/9019بتاريخ  024مراسلة السيد وزير المالية عدد)العمومية 
 

I -  القطب في النهوض باإلستثمار الخاصمساهمة 
 

 برمجة االستثمارات وتسوية الوضعيات العقارية -1
 

المستلزمين العموميين في تحديد ص القطب على تشريك مختلف السلط ويحر -

 .حديد المدخرات العقارية الصناعيةمواقع المناطق الصناعية في إطار اللجنة الوطنية لت
 

هك المبرمجة سابقا النجاز منطقة صناعية بالقطار تم 0قطعة األرض الماسحة  -

من طرف اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية  بشأنهاإجراء بحث عقاري 

 .لشركة القطب  فيها تفويتالقبل ( الملك الخاص للدولة )
 

هك من خطر  10سحة تم اتخاذ تدابير لحماية المنطقة الصناعية بالسند الما - 

 .02/02/9013األمطار وتمت المصادقة على ملف التقسيمات بتاريخ 
  

هك تمت الموافقة عليها من  14الماسحة ( الرحيبة)المنطقة الصناعية بالشبيبة  - 

ويتم درس استغالل الماء  90/00/9010اللجنة الوطنية للمدخرات الصناعية بتاريخ قبل 

 .لماء مع انطالق الدراسات األولية في الغرضالصالح للشراب عبر جمعية ا
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هك بأم العرائس التي تحتوي على معدات تابعة لشركة  10المنطقة الماسحة  -

باعتبار  9002 فسفاط قفصة تم االقتصار على تهيئة وبناء فضاءات صناعية بها منذ سنة

 . غياب أرض تابعة لملك الدولة بالمنطقة
  

نتيجة لطول اإلجراءات المتبعة وتداخل كان التأخر في تغيير صبغة األراضي  -

ويحرص القطب ( هك 112)الوزارات المعنية هذا وقد تم تغيير صبغة مجمل األراضي 

 . على إتمام وتسريع تغيير صبغة ما تبقى
 

 دراسات التهيئة والمصادقة عليها -2
 

 السلط الجهوية والمركزية بداية من سنةتمت تهيئة المناطق المذكورة بطلب من 

 1 على أن تتم تسوية وضعيتها هذا وقد تمت المصادقة على ملف التقسيمات للعقيلة 9011

بعد موافقة والية قفصة  9ل من المنطقة الصناعية العقيلة وتم تهيئة قسط أو 9002منذ سنة 

 .9010سنة 
 

 يرجع إلى أن   9012لسنة  24بالقانون االستثنائي عدد  9عدم إدراج العقيلة  -

المنطقة قد تم تغيير صبغتها وتمت المصادقة على أمثلة التهيئة التفصيلية في قراءة أولى في 

 . 9012مارس 
 

استجابة لطلبات المستثمرين واستقطابهم تم إبرام عقود بيع لمقسمين بعد ضبط  -

بالرائد الرسمي للجمهوية  بصدد النشرهو مساحة المقاسم وفق مثال التهيئة التفصيلي الذي 

 .التونسية بعد المصادقة عليه في قراءتين
 

تم استكمال مجمل التقسيمات ودراسات المؤثرات على المحيط والمصادقة على  -

ثالث منها ويحرص القطب على تالفي التأخير للحصول على المصادقات التي ترجع إلى 

 .طول اإلجراءات المتبعة في الغرض
 

 المناطق الصناعية والقطب التكنولوجينجاز إ -3
 

التأخير في إنجاز الشبكات الخارجية يرجع إلى طول اإلجراءات المتبعة إنطالقا  -

من الدراسات،عرض الكلفة على مصادقة اللجنة العليا لالستثمار، الصدور بالرائد الرسمي، 
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الوكالة العقارية  إبرام اإلتفاقيات، موافاة القطب بالفاتورة، المصادقة عليها من طرف

 .الصناعية ثم عرضها على الوزارة للخالص
 

برمج القطب إنشاء مركز حياة بالمناطق الصناعية ولم ينطلق في االنجاز بسبب  -

محدودية الشركات المنتصبة ويعمل القطب حاليا على تشجير المناطق الخضراء وصيانة 

 . العديد من العمليات التخريبية شبكة الكهرباء بالتنسيق مع مجمع الصيانة والتصرف رغم
 

لقطب التكنولوجي فقد تم االنطالق في إعداد مثال التهيئة إلى اأما بالنسبة  -

التفصيلي ودراسة المؤثرات على المحيط وتمت تسوية الوضعية العقارية بتسجيل قطعة 

 .هك 93هك لفائدة القطب وصدور أمر انتزاع القطعة الماسحة  39األرض الماسحة 
 

وتبعا لمراسلة  93/00/9010بوزارة الصناعة بتاريخ  ةتبعا لجلسة العمل المنعقد -

ستسعى وزارة الصناعة إليجاد مصادر لتمويل  99/04/9010وزارة اإلشراف بتاريخ 

 .مختلف مكونات القطب التكنولوجي وخاصة فيما يتعلق بانجاز التهيئة
 

التأخر في انجاز الشبكات الخارجية يرجع إلى طول اإلجراءات المتبعة  -

 . ويحرص القطب على التنسيق مع مختلف المتدخلين
 

  ستغالل االستثمارات المنجزةا -4
 

على مصادقة وزارة اإلشراف وسيتم  1تم عرض سعر بيع المقاسم بالعقيلة  -

التهيئة ومجمل المصاريف على إثرها يتم اثر ضبط كلفة  9عرض سعر بيع المقاسم بالعقيلة 

عرض االسنادات على أنظار اللجنة  9012تحيين عقود البيع في الغرض ويتم منذ سنة 

كما أن تمديد فترة اإلمهال للباعثين يتم على  9010الجهوية بعد أن كانت متوقفة منذ نهاية 

حاليا على تسوية وضعية  اثر تقديم مطلب وما يفيد التقدم في انجاز المشروع ويعمل القطب

المقاسم المستغلة وشروط التسويغ وتقدير معينات الكراء وفترات اإلمهال  ضمن مخطط 

 .أعمال بصدد اإلعداد
 

يعمل القطب على التنسيق والمشاركة في كل الملتقيات الجهوية والوطنية  -

المتوفرة والحوافز والتعريف باالستثمارات  والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية

والتشجيعات عبر الوسائل المسموعة والمرئية كما تعمل الشركة حاليا على بعث مصلحة 

تعنى بالتسويق تعهد إليها ضبط خطة ترويجية للقطب على المدى المتوسط والبعيد وتحيين 
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موقع الواب الخاص به بصفة دورية وتضمينه كافة المعطيات التي تخص المناطق 

 .لصناعية وأنشطة القطبوالفضاءات ا
 

ويرجع ذلك إلى ( بيوعات  09)كانت عمليات البيع محدودة  9019غاية سنة إلى  -

بدء الشركة في نشاطها المتمثل أساسا في تهيئة المناطق الصناعية ولألحداث التي شهدتها 

من سنة  مما انعكس سلبا على االستثمار وبيع المقاسم لكن بداية 9011البالد إبان الثورة سنة 

 .(بيوعات 04) عملية بيع المقاسم نسقا تصاعديا إلى حد هذا التاريخ  شهدت 9012
  

إبرام عقود كراء نهائية يتم اثر استيفاء إجراءات تكوين الشركة أما تسويغ  -

تم على اثر مراسلة فضاءات مركز العمل عن بعد لشركات في غير الغرض المعدة له فقد 

للتنسيق مع السيد والي الجهة إليجاد حل  91/02/9012تاريخ ب 220وزارة اإلشراف عدد 

يضمن حقوق شركة القطب بخصوص طلب تسويغ فضاءات مراكز العمل من طرف 

شركات البيئة ونقل المواد المنجمية وشركة فسفاط قفصة لتضعها على ذمة الصناديق 

 . على اثر االحتجاجات التي شهدتها الجهة لهذا الغرض(CNSS,CNAM,CNRPS)االجتماعية 
 

 استخالص مستحقات القطب -5
 

االقتصادية  يعزى التأخير الحاصل في استخالص معاليم الكراء إلى الصعوبات -

كما تسعى  9011جانفي  12والمالية التي تمر بها بعض الشركات المتسوغة خصوصا بعد 

متخلدة عبر جدولة الديون في مرحلة أولى ثم اللجوء شركة القطب إلى استخالص الديون ال

إلى القضاء في مرحلة ثانية عند استيفاء الحلول التوفيقية غير أن جل هذه الشركات تخضع 

لمراقبة الديوانة مما يستدعي الحصول على التراخيص الالزمة إلتمام اإلجراءات الخاصة 

و ما يحول دون التسريع في استخالص بالمعاينات واالختبارات والعقل والبيع العلني وه

 .الديون المستحقة باعتبار تعدد وطول اإلجراءات المتبعة وصعوبات التنفيذ
 

لئن استرجعت شركة القطب منحة الدولة الخاصة ببيع المقاسم الصناعية بمبلغ  -

ها تواصل إعداد ملفات تقديم طلب في الحصول على منحة المحالت الصناعية د فإن  .م 18400

ومنحة مراكز العمل عن بعد ويعزى التأخير في الطلب نتيجة تعدد الوثائق المطلوبة كسند 

ملكية األرض وشهادة في صبغة العقار وباعتبار أنه تم بناء فضاء صناعي بالسند ولم يتم 
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التفويت للقطب في قطعة األرض إلى حد هذا التاريخ وفي انتظار استكمال بقية الوثائق 

 .في المنح المذكورة سيتم إيداع طلب 
 

تقديم مطلب السترجاع فائض األداء على القيمة المضافة اليعني االسترجاع  -

اآللي لهذه المبالغ وذلك الشتراط المراجعة المعمقة لفترات تتجاوز فترة الفائض المطلوب 

لم لغ الذي مما ينجر عنه عديد التأويالت حسب قراءة فريق التفقد بوزارة المالية أما المب

سنوات يعتبر رصيد مسجل ضمن التصاريح الشهرية  02استرجاعه لتجاوز أجل  يتسن

 .    للشركة ويمكن طرح منه أي أداء على القيمة المضافة التي ستستخلص الحقا
 

II- التصرف المالي والتسيير اإلداري 
 

 التصرف المالي  -1
 

 نجاز الصفقات  إ -أ
 

الصفقات المذكورة أبرمت في ظروف استثنائية تمر بها والية قفصة وخاصة  -

وذلك عند بداية بعث القطب (  9002أحداث الحوض المنجمي سنة )الحوض المنجمي 

التنموي ونتيجة لتدخالت السلط المركزية والجهوية لإلسراع ببعث المشاريع التنموية 

طاب اليد العاملة خاصة مع رغبة شركات الحتواء الوضع االجتماعي وبعث مشاريع الستق

 . عالمية لالنتصاب بالجهة على غرار شركتي يازاكي وبينيتون
 

 31/9010و 1/9012التأخير الحاصل في فتح الظروف الخاصة بالصفقتين عدد -

يرجع إلى عدم اكتمال نصاب لجنة فتح العروض مع العلم أنه يقع مراسلة المتعهدين 

تم  9012لسنة 20و93و90و9وإعالمهم بالتاريخ الجديد لفتح العروض كما أن الصفقات عدد 

عمال وسيتم التنصيص عليها مستقبال بمحاضر إعالم مجلس اإلدارة بها ضمن جدول األ

   .1229لسنة  2الجلسات هذا وسيتم العمل طبقا  للمنشور التفسيري للوزير األول عدد 
 

كما تقوم شركة القطب حاليا على إقصاء العارضين الذين اليقدمون الوثائق  -

تهم النهائية المطلوبة أثناء عملية الفرز كما تحرص على أن يودع أصحاب الصفقات ضمان

 .المحددة بكراس الشروطفي اآلجال 
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نظرا لنقص الموارد البشرية بالشركة وتعدد الملفات فإن مراقبة أشغال البناء و  -

 دفتر للحظيرة التهيئة ال تكون يومية وبصفة مسترسلة مع العلم أن المناول ملزم بمسك 

تدوين األشغال مع ب يقومحضيرة مكتب المراقبة ومن خالل المهندس القار بال إضافة إلى أن  

باحترام  42/9012كما يعمل القطب على إلزام صاحب الصفقة عدد  التقرير الشهري المفصل

 02/02/9010محاضر جلسات بتاريخ )كل بنود العقد وكراس الشروط 

 (92/01/9013و02/19/9010و
 

فان ولئن تم صرف كافة مستحقات المناولين  9010-9002بعض الصفقات لسنة  -

شركة القطب قامت بمراسلة المعنيين بانجاز الصفقات قصد مد القطب بعقود ضمان عشري 

البناءات تتم مراقبتها من طرف مكاتب مراقبة  9011للبناءات لكافة الصفقات ومنذ سنة 

 .مصادق عليها
 

فقد  9010لسنة  02أما بخصوص عدم االستالم النهائي لألشغال للصفقة عدد -

لصرف المبلغ  الذي تم حجزه بعنوان  بإجراءات 09/00/9013ب منذ قامت شركة القط

الضمان البنكي الذي يعوض الحجز بعنوان الضمان النهائي لتتولى شركة القطب القيام برفع 

 .االخالالت 
 

موضوع الصفقة  1تعطل إتمام بناء السور الخارجي للمنطقة الصناعية بالعقيلة  - 

يرجع إلى اعتراض بعض المواطنين على انجاز السور  9011لسنة                 92عدد 

باعتبار وجود حي سكني خلف المنطقة الصناعية وتسعى شركة القطب مع والية قفصة إلى 

 .إيجاد حل يضمن مرور المواطنين عبر برمجة طريق وذلك إلتمام بناء السور
 

الحصول على  فيعود إلى التأخر في 9010لسنة  30أما تعطل انجاز الصفقة عدد  -

التراخيص الالزمة من وزارة الدفاع الوطني للمقاول المكلف بانجاز الصفقة ونظرا لطول 

الفترة طالب المقاول بمراجعة كلفة الصفقة وعلى اثر ذلك رفض مجلس اإلدارة  هذا 

 .المقترح وتم فسخ الصفقة واالتفاق مع وزارة الدفاع على انجاز هذه األشغال 
 

النهائي لكل صفقة على مجلس اإلدارة للمصادقة يتم االلتزام أجل عرض الختم  -

به غير أن اكتمال نصاب أعضاء مجلس اإلدارة وضبط موعد للجلسات مع ما يتطلبه 

يوما يحول دون  20تجميع وإعداد الملفات لعرضها على مجلس اإلدارة من مدة زمنية تفوق 
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قة على ختمها اثنين منها قبل موفى عرضها مع العلم أن الصفقات المذكورة قد تمت المصاد

 (.  92/03/9013بتاريخ  02جلسة مجلس اإلدارة عدد ) 9013جوان  
 

 النفقات االعتيادية   -ب 
 

إلصالح وحدة محول  12/09/9012قامت شركة القطب باستشارة بتاريخ  -

طرف  إال أن التقرير المقدم من 02/02/9012كهربائي تم على إثرها إبرام طلبية بتاريخ 

الشركة األم المصنعة لوحدات المحول الكهربائي بين أن الوحدة المزمع إصالحها متلفة 

 .وغير قابلة لإلصالح وعليه تم إسناد طلبية مستعجلة للشركة األم باعتبارها المزود الوحيد 
 

 02قامت شركة القطب باقتناء أثاث لمكتب باعتماد طلب األثمان من طرف  -

 .مزودين 
 

عن امتياز تسديد فواتير خدمات استهالك الماء  9011تم العدول منذ نهاية  -

والكهرباء لمراكز العمل عن بعد والذي كان معمول به سابقا قصد جلب المستثمرين إلى 

الحوض المنجمي كما تم إيقاف مصاريف حراسة وصيانة مسكن الرئيس المدير العام 

 . فسفاط قفصة المسندة للملحقينونفقات صيانة السيارات التابعة لشركة 

لضرورة العمل والحرص على متابعة ملفات الشركة يقوم الرؤساء المديرين  -

العامين بمهمات تنقل لمختلف الوزارات واألقطاب األخرى وترفق دائما هذه المهمات 

بدعوات غير أنه في بعض األحيان يتم القيام بمهمات تنقل للحرص على متابعة وتسريع 

ومكاتب ( الصناعة،التجهيز،أمالك الدولة ،الفالحة)ات مع العديد من الوزارات الملف

 .الدراسات والمراقبة ويوثق ذلك في إذن المأمورية دون وثائق إضافية
 

قام الرؤساء المديرين العامين وإطارات من الشركة بمهمات تنقل خارج البالد  -

 .ختلف األقطاب التنموية تحت إشراف وبمشاركة مسؤولين من وزارة الصناعة وم
 

استعمال سيارتي ( مرض وجنازة)تم بصفة استثنائية ومحدودة ولظروف إنسانية  -

مصلحة من طرف بعض أعوان الشركة دون إسنادهم مقتطعات وقود الشركة وبموافقة 

 .  اإلدارة العامة على الطلب
 

  التسيير اإلداري وحماية األمالك -2
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وفي  92/02/9002في إطار سد الشغورات بمختلف مصالح الشركة عند بعثها في  -

غياب قانون إطار جاهز يضبط حاجيات القطب من الموارد البشرية لجأت الشركة أوال إلى 

أعوان  00أعوان وفي مرحلة ثانية وقع انتداب  02عملية انتداب عن طريق المناولة لعدد 

  .وعة من اإلطارات وتم تعزيز الفريق بإلحاق مجم
 

شركة فسفاط قفصة هي التي تتولى عملية إلحاق عدد من إطاراتها بشركة  -

 .القطب ويتم الحقا تسوية الوضعية مع وزارة اإلشراف
 

تقوم شركة القطب حاليا باعتماد تخطيط في التكوين يتضمن البرامج واألعوان  -

رض مصادق عليها من طرف المعنيين حسب حاجيات الشركة مع رصد ميزانية في الغ

 .مجلس اإلدارة ويتم حاليا إعداد مشروع ضبط الشروط المطلوبة للتمتع بالخطط الوظيفية
 

المنحة الفنية التي تم إسنادها للمصلحة القانونية تدخل في إطار ارتباط بعض  -

تعيينه بالمصلحة المهام الموكولة  لها بالمصلحة الفنية أما العامل المسند له منحة فنية فقد تم 

ا بخصوص السيارتين وحصص الوقود المسندة لرئيسي أم   الفنية وبالتالي بات يتمتع بها،

 .فنتيجة لضرورة الحضور المستمر بالشركة  9012مصلحة منذ سنة 
 

الستحالة استهالك العطل السنوية لألعوان الملحقين وحيث أن النظام الداخلي  -

ان الملحقين من شركة فسفاط قفصة صادق مجلس لشركة القطب الينطبق على األعو

 .اإلدارة على خالصهم في العطل المتخلدة بالذمة
 

سيقع التنسيق مع شركة فسفاط قفصة من خالل ضبط آليات لتأجير األعوان  -

الملحقين وقد دأبت شركة فسفاط قفصة على تمتيع إطاراتها الملحقين بالسيارات الوظيفية 

 . رات التابعة لشركة فسفاط قفصةهذاوقد تم إرجاع السيا
 

الهيكل التنظيمي لشركة القطب تم النظر فيه من طرف مجلس اإلدارة بالجلسة  -

وسيقع عرضه على مصادقة مجلس االدارة مع العلم أن  93/01/9010بتاريخ  01/9010عدد

شركة القطب تعمل على إجراء عملية انتداب لسد الشغورات بانتداب مهندس اختصاص 

 ة مدنية واطار في التسويق وذلك تبعا لموافقة وزارة الصناعة هندس
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جمع بعض أعوان القطب لوظائف متنافرة يرجع للنقص في الموارد البشرية  -

عملية الرقابة الداخلية من طرف مراقب حسابات الشركة لم تتعرض  ن  إوبالرغم عن هذا ف

 .إلى اخالالت في الغرض
 

إعالمية لمصلحة المحاسبة والمصلحة اإلدارية  في مرحلة أولى تم تركيز نظم -

 .بصدد النظر في تعميم مختلف النظم اإلعالمية على بقية المصالح
 

 9013هك فقد صدر في شهر أكتوبر  32بخصوص بعض العقارات على مساحة  -

مطلب مودع لدى المحكمة )هك  39حكم بالتسجيل لفائدة القطب لقطعة األرض الماسحة 

هك فهو موضوع مطلب تسجيل  04والعقار المقتنى بمساحة (  9011سنة العقارية منذ 

قفصة وصادر في شأنه حكم بالتسجيل وعليه وعند صدور رسم عقاري  20232مسحي عدد 

هك للحصول على رسم  04لكامل مساحة القطعة سيتم إبرام عقد تكميلي للقطعة الماسحة 

يوان قيس األراضي قصد إحالته إلدارة الملف بصدد المتابعة لدى د)عقاري خاص بالمنطقة 

 .ويرجع التأخر إلى طول إجراءات البت من طرف المحاكم مرجع النظر( الملكية العقارية 
 

إلى حد هذا التاريخ لم يتم استصدار األمر الخاص بالتفويت في قطعتي أرض  -

 9م 2201سحة كما أن القطعة الما  14/11/9010بالرديف والسند رغم تغيير صبغتهما بتاريخ 

بالقطار فهي موضوع نزاع بين وزارة أمالك الدولة وأحد الخواص مع العلم أن مجلس 

قرر التخلي عن القطعة مع إدراج الدراسة الهندسية  12/02/9010اإلدارة بجلسة بتاريخ 

 .للمشروع ضمن خسائر عادية
 

االتفاق على بالنسبة لبعض العقارات المحالة من شركة فسفاط قفصة فقد تم  -

موافاة شركة القطب بمشروع اتفاقية للتفويت في العقارات ويعمل القطب على إتمام 

 .اإلجراءات المستوجبة في القريب العاجل

 


