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  ميناء سوسة التجاري  

 
 التي (1)السبعة الوطنية هو أحد املوانئ التجارية (فيما يلي امليناء)ميناء سوسة التجاري 

نش ئ قد و . 0000ماي  11املؤّرخ في  0000لسنة  1001ألامر عدد  هاضبط
ُ
              سوسة التجاري  ميناءأ

نقسم إلى ضّفتين شمالية وجنوبّية يهو و  .املختلفةالبضائع  مناولةفي  فيما بعد ّصصتخلي 1881سنة 

ويشتمل  .م 11ومعبر بحوالي م  8,1 مق حواليوحوض بعأرصفة تمتّد على طول ألف متر  7ويتكّون من 

ق بمراجعة تحديد امللك و  1991جوان  1املؤّرخ في  1991لسنة  1011عدد ألمر وفقا لامليناء 
ّ
املتعل

حة أراض تمثل ²ألف م 88 حوالي على الّتجاري بسوسةالعمومي البحري للميناء 
ّ
ومخازن  مهيأةو  مسط

 .في إطار إلاشغال الوقتي يتّم استغاللهمومي مينائي ملك عك ²ألف م 101وحوالي 

 

التي املبادالت التجارّية في دفع  0011-0009ميناء سوسة التجاري خالل الفترة  ساهمو 

 0011سنة في طن ليون م 0,2حوالي  البضائع املتداولة بلغ حجملي%  1سنوي ناهز  بمعدّل  تطورت

لت 
ّ
 روبّيةو بلغت حّصة املبادالت مع البلدان ألا و  .من الحركة التجارّية على املستوى الوطني%  11مث

أغلبها سفينة  109مجموع  0011في سنة  بامليناء رستأالتي التجارّية السفن  عدد وبلغ .منها%  91 نسبة

  .مترا 170طولها ال يتجاوز  التي أي تقليدّيةسفن 

 

املوانئ التجارّية إلى ديوان البحرية التجارية واملوانئ  على غرار بقيةامليناء  التصّرف فيوعهد ب

ق بإحداث  1911فيفري  10املؤرخ في  1911لسنة  0بمقتض ى القانون عدد ( فيما يلي الديوان)
ّ
املتعل

إلى  خاضعةتعتبر منشأة عمومية و ديوان للموانئ القومّية وهو مؤسسة عمومية ال تكتس ي صبغة إدارّية 

 . إلاشراف القطاعي للوزارة املكلفة بالنقل

 

بمهاّم  (إدارة امليناءفيما يلي )سوسة ميناء بمتواجد من خالل هيكل إدارّي الديوان  يضطلعو 

مراقبة ألانشطة املينائّية وإدارة و  ممارسة السلطة املينائّيةفضال عن  التجاري  نشاطالتسيير وتطوير ال

  .عونا 101مجموع  0011وتضم هذه إلادارة في سنة . وحماية امللك العمومي املينائي

 

حات ومخازن امليناء استغالل ويتّم 
ّ
عن الشركة التونسية للشحن والترصيف من قبل مسط

. 0008سنة  فيا مبرامهإتّم لزمة  عقدي  في إطار  شركة خاّصةو ( وكالةالما يلي  في)طريق وكالة سوسة 

وبلغت املداخيل الراجعة إلى إدارة امليناء بعنوان معاليم اللزمة وإلاشغال الوقتي للملك العمومي 

 . د.م 1,8حوالي  0011سنة  في املينائي والخدمات املينائّية

 
                                                           

 .سيدي يوسف وميناء قابس وميناء جرجيس وميناء الصخيرة-رادس وميناء صفاقس-حلق الوادي-منزل بورقيبة وميناء تونس-ميناء بنزرتإضافة إلى  (1)
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معالجة التصاريح الديوانّية مراقبة حركة السلع عبر امليناء و  ديوانةالمصالح  ؤمنتكما 

فة على البضائع عند التوريد والتصدير واستخالص املعاليم و
ّ
 . ألاداءات املوظ

 

ق واتجه اهتمام الدائرة إلى تقييم
ّ
املهام  في أداء املتدخلين العموميين املذكورين مدى توف

 استكملتالتي  امليدانية أعمال الرقابة ضتوأف .0011-0009الفترة  بعنوانأساسا  وذلك املوكولة إليهم

قت مالحظات صياغة  إلى وكيل عبور  و اال بحريّ يوك 01تتكّون من لى عّينة استبيان إبتوجيه 
ّ
تعل

الخدمات إسداء بو  (واملخازن واملقاسم رصفةألا سطحات وامل)بمكوناته ألاساسية  امليناء باستغالل

 .بامليناء ذات الصلة بالحركة التجارية الديوانّية
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 أبرز املالحظات                              
 

 امليناء  استغالل -

 

عدد السفن و حجم البضائع يتجاوز طاقة استيعابه الفعلية  فييشهد ميناء سوسة تطورا 

 انتج عنهالتي و  بأذون قضائية عقل السفن عملياتتزايد واقترن ذلك ب. مليون طن 1املقّدرة بـحوالي 

انتظار  فترةتمديد  إضافة إلى %( 10) املعتمد دولياتجاوز نسب إشغالها للحّد ألاقص ى تجميد ألارصفة و 

  .السفن باملنطقة املكشوفة

 

الاستغالل ألامثل لألرصفة لتأمين تطوير بنية امليناء و ل خطةإلاسراع بوضع إلى  تدعو الدائرةو 

العقل التحّفظّية ب الخاصمراجعة التشريع بوذلك الحّد من تجميد السفن مع  طبقا للمعايير الدولية

بة عن النزاعات الدولّيةعلى السفن التجارّية غير التونسّية 
ّ
  .واملترت

 

أّنها تبّين و 1988سنة  تم ضبطها منذ ينائّية توظيف معاليماملخدمات الويتم مقابل إسداء 

 .على ألاقّل  % 08املراجعة بالزيادة في مقدارها بنسبة تستوجب 

 

ة أمن امليناء و  وضع مثال جوالنإدارة امليناء تتوّل  ولم
ّ
خصوصية خطة اعتماد و  تحيين خط

 .إيالء هذا الجانب ألاهمية الالزمة بالنظر إلى املخاطر ألامنية والبيئية مما يستوجب ملجابهة التلوث

 

 إدارة امليناء متابعة تؤمنلم و . مقاولي الشحن والتفريغتقييم أداء ل إرساء نظاميتم لم كما 

 بعضما نتج عنه إقامة بناءات وتجهيزات ثابتة على م أجزاء امللك العمومي املينائيشغال ل  كافية

  .مباشرة بامليناء مال يرتبط نشاطهاملقاسم فضال عن تواجد شاغلين 

 

وتوص ي الدائرة بوضع مؤشرات لتقييم خدمات الشحن والتفريغ وبإجراء جرد لكافة املقاسم 

 .في املجال بها العمل الجاري  ام القانونيةفي اتجاه تطبيق ألاحك

 

خدماتها  أمينلترصيف من توفير املعدات الالزمة شحن والتتتمكن الشركة التونسية لل لمو 

 تهادعم قدر ي تزايد تكاليف اليد العاملة مما ال جراء خدماتهذه الكلفة  ارتفاعفضال عن بامليناء 

 .التنافسّية
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 الديوانّيةخدمات ال -

 

ة الديوانة%  10تبّين عدم إصدار 
ّ
عّدة مجاالت ترتيبّية  وبقيت من النصوص التطبيقّية ملجل

رات عاّمةمنظمة بمقتض ى 
ّ
معالجة ملفات إنشاء مخازن ومساحات التسريح طول آجال  تبّينكما . مذك

 .الديواني

 

تعود إلى الفترة لة لم يتوّل قابض الديوانة اتخاذ إلاجراءات الالزمة الستخالص ديون مثّق و 

قابض الديوانة لدى املكتب الحدودي بسوسة  باشركما لم ي .د.م 11حوالي بما قيمته  1991 -1980

وتدعو الدائرة قابض . البضائع التي انقضت آلاجال القانونية لبقائها قيد إلايداع جراءات التفويت فيإ

خاذ الديوانة باملكتب الحدودي بسوسة إلى 
ّ
تسوية الديون املثّقلة في أقرب ل القانونية إلاجراءاتات

ن من ضمان تحصيل موارد الدولةومباشرة إجراءات تصفية البضائع املودعة آلاجال 
ّ
 .بما يمك

 

لبضائع املنتفعة بامتياز املكتب الجهوي بسوسة لفي الرقابة التي يؤمنها  ضعف كما تبّين

وفقدان  اتمتياز هذه الا سات انتفعت بمؤّس  اندثار  هنتج عنتوقيف دفع املعاليم وألاداءات الديوانّية 

تسريب  لتفادياتخاذ التدابير الضرورّية وتستوجب هذه الوضعّية  .بضائع تحت القيد الديواني

 .النظم املذكورة بالسوق الوطنّية إطار  البضائع املوّردة في
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I- امليناء  استغالل 

 

 28بمقتض ى القانون عدد يخضع استغالل امليناء إلى أحكام مجلة املوانئ البحرية الصادرة 

هذا الجانب أن ميناء سوسة ال يزال في حاجة إلى  ن النظر فيوبيّ . 0009جويلية  8املؤرخ في  0009لسنة 

 اقتصاديةوخدماته اللوجستية حتى يضطلع بدور فاعل باعتباره منشأة تطوير طرق إدارته ومنشآته 

 .   ذات أهمية بالغة جهويا ووطنيا

 

 إدارة امليناء - أ

 

ق باملساهمات واملنشآت  1989فيفري  1املؤّرخ في  1989لسنة  9ألزم القانون عدد 
ّ
املتعل

ق بإجراءات و  ابإعداد عقود برامج تتضّمن أهداف الديوان العمومّية
ّ
فضال التصرف أوجه تحسين تتعل

ن من تقييم ألاداء
ّ
رات تمك

ّ
  .عن معايير ومؤش

 

 أنّ  0012-0010بعنوان الفترة  برنامج ي  عقدإعداد ولئن تّم 
ّ
الوزارة بمصادقة  ياظلم يح هماإال

فة بالنقل
ّ
ى كما لم يتوّل الديوان . املكل

ّ
                  مج الخاّص بالفترةناعقد البر إعداد  0011ماي شهر إلى موف

والالتزامات املحمولة على  ة الديوانألاهداف املنوطة بعهداملصادقة على من شأن عدم و  .0011-0017

فة بالنقل 
ّ
نيساعد على توفير إطار تعاقدي يال  أنالوزارة املكل

ّ
من متابعة ألاداء إدارة امليناء  مك

  .بالخدمات والارتقاء

 

 البنية ألاساسية  -1

 

ى الديوان 
ّ
تقديرّية بكلفة لتهيئة البنية ألاساسّية  أشغالبرمجة  0011-0009بعنوان الفترة تول

حات وإصالح منها %  72 تّم انجازد .م 01,1بقيمة 
ّ
قت أساسا بتهيئة املسط

ّ
والحاجزين  ةرصفألا تعل

 . الشمالي والجنوبي للميناء

 

الذي  7يذكر منها مشروع تدعيم الّرصيف عدد الاستثمارات  هذهتأخير في إنجاز بعض تبّين و 

ى  هأشغالمن هاء تنالا  كان من املفروض
ّ
 أّن  0010سبتمبر شهر في موف

ّ
ال ألسباب  هتنفيذ إال

ّ
شهد تعط

بات الّرصيف أساس ن أّن تبيّ فقد  .فنّية
ّ
 تحّمل وهو ما أّدى إلى التدعيم طاقة  تتطل

ّ
ف ألاشغال توق

ونتج عن ذلك  .د.م 1,9بمبلغ قدره  0011ديسمبر  7إبرام ملحق بتاريخ لفترة ناهزت الثالث سنوات و 

  .0011 سنة استغالل الرصيف منذ اضطراب في
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ب عنوهو ما  م 1000 تبلغالتي يشكو امليناء محدودّية طول ألارصفة و 
ّ
 في صعوبات هترت

مة ألامم املّتحدة للّتجارة  أدت إلى هااستغالل
ّ
تجاوز نسب إشغالها للحّد ألاقص ى املضبوط من قبل منظ

%  81بلغ أقصاها  0011أرصفة سنة  7أرصفة من جملة  1 على مستوى  وذلك%(  10)والتنمية 

 .2و 1و 0باألرصفة عدد 

 

عقلة  17إلى  0012عقلة سنة  11ارتفعت من التي عقل السفن حاالت زايد كما نتج عن ت

ر على للرصيف الواحد وهو ما يوما 01 ناهزبمعّدل تجميد ألارصفة  0011سنة 
ّ
 انتظارآجال  طول  أث

لت فقدالسفن باملنطقة املكشوفة 
ّ
من الفترة الزمنّية التي قّضتها السفن بامليناء %  11 فترة الانتظار مث

ر رصيف  باألساس إلى تعودو  0009-0007تّم ضبطها بعقد البرامج للفترة كنسبة %  00مقابل 
ّ
عدم توف

  .تونسّية أخرى وهو ما دفع الّديوان إلى اللجوء إلى طلب برمجة رحالت عبر موانئ شاغر 

 

الاستغالل بشأن تطوير بنية امليناء وواضحة  إستراتيجيةبوضع  بالسراع الدائرة وص يتو 

في مجال راجعة التشريع الجاري به العمل معالوة على طبقا للمعايير الدولية املعتمدة ألامثل لألرصفة 

بة عن غير التونسّية و السفن التجارّية التحّفظّية على عقل ال
ّ
 اشتراط تقديمالنزاعات الدولّية باملترت

نو  األرصفةب السفن تجميدمن حّد بما يساعد على الأو ضمان كفالة 
ّ
ألرصفة ألامثل  توظيفالمن  يمك

 .دفع املبادالت التجارّيةفضال عن الانتظار باملنطقة املكشوفة  آجالمن التحكم في و  امليناء

 

أساسا  تخّص معاليم ف يتوظينائّية املخدمات ال إسداءو مرافق امليناء  استغالل مقابليتّم و 

املراجعة بالزيادة في  تستوجب وهي 1988إلى سنة  إحداثها عودي القيادة والجر وإلارشاد ودخول ألارصفة

ى %  08مقدارها على ألاقّل بنسبة 
ّ
معاليم  إضافةمع  0009ديوان إنجازها منذ سنة الحسب دراسة تول

 أّن  ."كراء الجرار البحري للسفن خارج إطار الرسو"معلوم أخرى مثل 
ّ
لم تتوّل سلطة إلاشراف إال

ىجدو  تحيين
ّ
ه تّم ب أفاد الديوانو  .0011ماي شهر  ل املعاليم املينائّية إلى موف

ّ
في  إعداد مشروع أن

باملصادقة على  بالسراعوتوص ي الدائرة  .0011جويلية  07 إلى سلطة إلاشراف بتاريخوإحالته  الغرض

 .املينائّيةمراجعة جدول املعاليم 

 

 السالمة واملحافظة على البيئة -2

 

عمال بمقتضيات مجلة املوانئ البحرية إحداث لجنة السالمة وألامن والصحة والنظافة تّم 

 أّن  .يناءاملوالعناية بالبيئة ب
ّ
إتمام إعداد النظام الخاص بامليناء عالوة على و عدم وضع مثال جوالن  إال

ة أمن امليناء تركيز شبكة للمراقبة البعدّية و عدم 
ّ
عدم إحكام املتابعة الحينّية أّدى إلى تحيين خط

بات السالمة وتسجيل
ّ
ل ملتطل

ّ
  .بحرم امليناء وحصول سرقات حاالت تسل
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مة العمل الدولّية عتمدة من قبل ملاالتوجيهّية تقتض ي املبادئ و 
ّ
في مجال إدارة السالمة منظ

خاذ
ّ
 عند مناولة البضائع الخطرةمقاولي الشحن والتفريغ تدابير لضمان السالمة  والصحة املهنّية ات

ل السريع 
ّ
قة بمناولة هذه املواد وضبط إجراءات التدخ

ّ
ولم تتوّل إدارة  املالئمةكتقييم ألاخطار املتعل

هذه احترام ب الشحن والتفريغ ي  مقاول إلزامفي إطار ممارسة صالحّيات السلطة املينائّية امليناء 

ة املوانئ البحرّية وهو ما قد يحول دون ضمان املقتضيات
ّ
 .حماية امليناء وفقا ألحكام مجل

 

القانون خالفا ملا نّص عليه ،إدارة امليناء  لم تتوّل ف ،مجابهة التلّوث بامليناء صعيدعلى أّما 

ضع و  ،املتعلق بإحداث خطة وطنية للتدخل العاجل ملكافحة حوادث تلوث البحر 1991لسنة  09عدد 

الت الوقائّية  "خطة خصوصية ملجابهة التلوث املحدود ألاثر بامليناء"
ّ
في مجال مكافحة وضبط التدخ

لالتفاقيات الدولية املصادق الحوادث ذات الصلة بالنفط وغيره من املواد الخطرة أو الضارة طبقا 

  .عليها من قبل الدولة التونسية

 

                     بتاريخ الدائرةبطلب من  إجراؤهاتّم ،أفرزت تحاليل عينة من مياه حوض امليناء و 

تجاوز التلوث الزيتي بحوض امليناء للحد ،من قبل املخبر املركزي للتحاليل والتجارب  0011نوفمبر  00

  .% 110بحوالي  طبقا للمواصفات التونسّية املعتمدة في املجال ألاقص ى لإلفرازات املسموح بها

 

بات السالمة و وتوص ي الدائرة 
ّ
خاذ التدابير بمزيد الحرص على إجراء املتابعة الالزمة ملتطل

ّ
بات

 .ة عنهمللتصّدي للتلّوث واحتواء التأثيرات الناج الّضرورّية

 

 امللك العمومي املينائيالتصّرف في  - ب

 

 عقديهما إبرامتين تّم مفي إطار لز بميناء سوسة يتّم استغالل امللك العمومي املينائي 

ديوان من جهة وكّل من الشركة التونسية للشحن البين  0008ا خالل شهر جويلية مواملصادقة عليه

قمن جهة أخرى و  وشركة خاّصةوالترصيف 
ّ
حات واملخازن مناصفة  انتتعل

ّ
إشغال و باستغالل املسط

  .شاغال وقتّيا 11سند إشغال لفائدة  21بمقتض ى  وقتي

 

 امللك العمومي املينائيلزمة استغالل  -1

 

ر وحيد يتعلق  فيما عدىؤشرات تقييم أداء املستلزمين من عقدي اللزمة يلم يتم تضم
ّ

مؤش

لم تواكب تطّور وسائل  يعتمد على طرق عملوهو " بالحّد ألادنى لنسق عمليات الشحن والتفريغ"

تبّين تجاوز الحد ألادنى التعاقدي  حيث لألداء واقعيال يساعد على تقييم عملّيات املناولة مّما 
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بالنسبة  أضعاف 2ة الزيادة نسب لتفوق  بامليناءالجملّية املناولة  (1)من حجم البضائع%  92بخصوص 

  .0011-0009 خالل الفترة منها%  78 إلى

 

ر طريقة احتساب  ىلعالعقد ب التنصيص كما تبّين عدم
ّ

نسق عمليات الشحن والتفريغ مؤش

ى و 
ّ
ر بإدارة امليناء تتول

ّ
مقتضيات الالتزام بدون الفعلية للمناولة املّدة  على عتماداال احتساب هذا املؤش

مة ألامم املّتحدة للّتجارة  توصياتالتي تستند على  0011أوت  09بتاريخ  11العمل عدد ذكرة م
ّ
منظ

 .بعين الاعتبار مّدة رسّو السفينة بالرصيفأخذ  الداعية إلىوالتنمية 

 

ت الدائرة 
ّ
  هذا إعادة احتسابوتول

ّ
سفينة تّم فيها شحن  10بعنوان عّينة تتكّون من  راملؤش

تّمت مناولة و  0011يناء خالل سنة املسفينة رست ب 110بالوسائل آلالّية من جملة وتفريغ البضائع 

           بدال عنطنا في الساعة  17 معّدلنسق شحن وتفريغ ب وأفرزت النتائج  .وكالةالبضائعها من قبل 

 .مردود املناولةمّما يعكس صورة غير حقيقّية عن  طنا في الساعة تّم ضبطها من قبل إدارة امليناء 120

 

  ،اللزمة العقد بعض الالتزامات املحمولة على صاحبي   تضّمن لئنفي السياق ذاته 
ّ
لم يتم ه فإن

بأشغال الصيانة وإلاصالحات الالزمة وبنظافة املتعلقة  آلاجالمن ذلك بها  إلايفاءضبط آجال 

ة ورفع الرواسب املنجّرة عن الاستعمال و 
ّ
تجهيز امللك العمومي التي  برامج تقديمبالفضاءات املستغل

 . جب على املستلزمين إعدادها لتنمية امللك العموميي

 

ق 
ّ
                     جلسة العمل الوزارّية بتاريخ في تضبطفقد  ،مّدة مكوث البضائع باملوانئبأّما فيما يتعل

ل فيهدفا  0009نوفمبر  10
ّ
 أّن م اأيّ  1أّيام إلى  7من فيها  تقليصال يتمث

ّ
بامليناء  البضائع بقاء مدة إال

حة والحاويات املليئة  12و 9بين  0011-0010تراوحت خالل الفترة 
ّ
يوما بعنوان بضائع ألاراض ي املسط

 .بالسلع

 

ن أخرى  ووضع مؤشرات التعاقدي بمراجعة الحد ألادنىتوص ي الدائرة الديوان و 
ّ
من  تمك

قدما  21حاويات ذات قياس تداول الشروع في  خاّصة إثر  بامليناءعمليات الشحن والتفريغ متابعة أداء 

 .بضائع لم يشملها العقدجديدة من الأنواع  9ومناولة  0012منذ شهر سبتمبر 

 

 0010لسنة  1711مكرر من ألامر عدد  11الفصل ألحكام  خالفاو  ،وبخصوص تنفيذ اللزمة

ق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات 0010 جويلية 19املؤّرخ في 
ّ
الشحن  مقاوال  لم يتوّل  ،املتعل

  .البيانات الاقتصادية واملحاسبّيةبوالتفريغ مّد الديوان سنوّيا 

                                                           
 .والحيوانات( الشعير -laitier granulé-البلور -حجر صوان-البارينت-الفصة)وسوائب صلبة ( ملح-مواد كيميائّية)بضائع في أكياس كبيرة  (1)
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قتضيات طبقا مللبيانات الالزمة االواردة شهرّيا على إدارة امليناء النماذج  نتضّم ت لمكما 

حات شروط لزمة من كراس ي   19لفصل ا
ّ
تبّين عدم استغالل جميع  ،وفضال عن ذلك. استغالل املسط

التي يتيحها النظام آلالي املندمج ملعالجة إجراءات التجارة الخارجية حيث ال يتم تضمينه  الوظائف

قة بعمليات التصدير
ّ
  .كميات البضائع املوّردة بامليناء والبيانات املتعل

 

 أفرز و  .ولم تساعد هذه الوضعّية إدارة امليناء على تقييم ألاداء في إطار تنفيذ اللزمة

الشحن  مقاولي   تلبية سرعة بخصوص هممن%  78عدم رضا إلى الوكالء البحريين املوجه  الاستبيان

حة أو سرقة ب من املستجوبين لحاالت%  10تعّرض و والتفريغ لطلبات الحرفاء 
ّ
ضرار أل األراض ي املسط

 . ناتجة باألساس عن عدم إحكام استعمال معّدات الشحن والتفريغ

 

اللزمة بتأمين أشغال  عدم التزام صاحبي   تبّين ،وفيما يخّص شروط استغالل امللك املسند

حات بالتنوير والتوزيع الكهربائي لشبكات الصيانة وإلاصالحات الالزمة 
ّ
ب األرصفة واملسط

ّ
وهو ما ترت

ي عن الحّصة الليلّية ملناولة بعض أنواع السلع عنه 
ّ
 .الخشب والحديدكالتخل

 

 ملينائياإلاشغال الوقتي للملك العمومي  -2

 

ة املوانئ البحرّية  9وفقا ألحكام الفصل إلاشغال الوقتي  يهدف
ّ
إلى تطوير وتنمية من مجل

  .نشاط امليناء
ّ
 أن

ّ
مباشرة  هانشاطال يرتبط إلى مؤسسات  مقسما 21من جملة مقسما  10 منحه تبّين إال

وعدم إسناد مقسم تبّين شغوره على إثر زيارة ميدانية لفريق  (مقاسم 10) بيع مواد البناءكيناء املب

 .الرقابة وذلك بالرغم من تعّدد مطالب إلاشغال الوقتي الواردة بشأنه على إدارة امليناء

 

ق بضبط  0011 نوفمبر 01في  املؤّرخ 0011لسنة  2802مر من ألا  00فصل خالفا للو 
ّ
واملتعل

لم تتوّل إدارة  ،شروط وإجراءات الترخيص في إلاشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرّية التجارّية

 . القيام بدورها في متابعة إشغال املقاسمامليناء 

 

ب عن هذه الوضعّية عدم 
ّ
 الاقتصار ّم ليتوتعويضها بتراخيص  واتفاقيةقرارا  01سحب وترت

كما تبّين عدم ممارسة شاغلين اثنين ألي نشاط تجاري خالل  .التمديد آلالي لجميع السندات على

بمساحة  املينائي بالرغم من انتفاعهما بإشغال ثالث مقاسم من امللك العمومي  0011و 0012سنتي 

 . سندةاملقاسم عدد من امل إقامة بناءات وتجهيزات ثابتة على ةت معاينتّم و  0ألف م 01جملية تناهز 
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ركة تبّين عدم تقديم الضمانات املالية أو البنكية  ،ومن جهة أخرى 
ّ

من قبل كّل من الش

 ،املذكور  من ألامر  19لفصل ا خالفا ألحكام وذلكالّتونسية للكهرباء والغاز والّديوان الوطني للتطهير 

ن
ّ
مستحقاته املالية في صورة عدم خالص معاليم  تأمين من الديوان وهو ما من شأنه أن ال يمك

والبالغ  0012ملعلوم إلاشغال بعنوان سنة  الوكالةعدم خالص  ويذكر في هذا إلاطار، .إلاشغال الوقتي

 .د.أ 2,9

 

 خدمات الشحن والتفريغ -ج

 

 هع مجالتوّس و  0011-0010على امتداد الفترة %  1تطّور حجم نشاط الوكالة سنويا بمعّدل 

 أّن ذلك  .0011 حاوية سنة 1191يبلغ و  0012ليشمل الحاويات بداية من سنة 
ّ
برمجة لم يواكبه إال

الوسائل املاّدية الدنيا املضبوطة بقرار دون حيث بقيت التجهيزات املتوفرة  الضرورّية املعّدات اقتناء

  .1997نوفمبر  07وزير النقل املؤّرخ في 

 

               الفترةخالل  د.م 1,1حوالي  ت كلفتهبلغ الذيالكراء اللجوء إلى  هذا إلاطار في  تّم و 

ب عنه ءتحويل معّدات من موانئ أخرى ال تتالعالوة على  0011-0011
ّ
م وبعض أوجه النشاط مّما ترت

حة إلحاق
ّ
 والتي حالت دون  التي تمّر بهااملالّية ذلك بالصعوبات  الوكالة وبّررت .أضرار باألراض ي املسط

 .جديدة شراءات برمجة

 

رة لدى الوكالة والبالغ عددها  املعدات وضعّيةوبخصوص 
ّ
عدم استغالل  تبين ،آلة 02املتوف

ره التطبيقة 
ّ
من وظائف كمتابعة عمليات الصيانة واستهالك املحروقات بعنوان كّل  إلاعالميةما توف

الت  ثيقعدم تو و آلة 
ّ
ب عن . 0011منذ سنة التدخ

ّ
الت احترامعدم هذه الوضعّية وترت

ّ
 آجال التدخ

ة والوثائق الفنية الخاّصة باملعدات وهو ما ال يساعد  الوقائّية
ّ
  .الحفاظ عليهاعلى املضبوطة باألدل

 

 احتياطيتكوين مخزون و حاجياتها من قطع الغيار بصفة مسبقة كما لم تتوّل الوكالة ضبط 

السابقة لتتواصل عمليات التزود على  عطاب والاستهالكاتعلى أساس معايير موضوعية كنسق تواتر ألا 

ب بعض هذه الوضعية ونتج عن. امتداد السنة كلما اقتضت الحاجة ذلك
ّ
زيد عن ملدة ت املعدات تعط

  .جاهزّية البعض آلاخرعدم إضافة إلى  السنة

 

الحاويات  مردود الوكالة حيث تبّين بخصوص شحن وتفريغوانعكست حالة ألاسطول على 

 قي  يعتماد على فريق عمل واحد بالحصة وبعنوان السفينة الواحدة مقابل فر الا  0011بعنوان سنة 
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ب عنه  خاّصةالشركة لبالنسبة إلى اعمل 
ّ
             حاويات في الساعة مقابل 7مناولة على التوالي وهو ما ترت

  .حاوية 11

 

د .م2أعباء تأجير بقيمة ناهزت خدمات الشحن والتفريغ بعنوان  0011سنة  الوكالةتحّملت و 

من %  71تشغيل أنه تم أفرز النظر في الساعات إلاضافّية و . الساعات إلاضافيةبعنوان %  00 منها

كما  .ثالث حصص في يوم واحدخالل  0011شهر مارس  فيعونا  29أعوان الاستغالل البالغ عددهم 

ة الشغل تتم
ّ
%  19بنسبة  في منح الساعات إلاضافية تجاوز السقف املسموح بهب مخالفة أحكام مجل

 .0011خالل ( أعوان 1)عدادي البضائع  لفائدةاحتسبت ساعة إضافّية  آالف 7مجموع من 

 

ب تحسين أداءيو 
ّ
 . العمل على التحكم في كلفة خدمات الشحن والتفريغ املؤسسة تطل

ّ
  إال

ّ
ه أن

سنة لوحدها قد فاقت في  ور ألاج كلفة أّن  الخدمات إسداء هذهعناصر كلفة  تبين من خالل تحليل

شحن وتفريغ مواد الرمل وامللح والحبوب والتي  التي توظفها الشركة بعنوان القصوى  ةالتعريف 0011

 . من نشاطها % 80تمثل 

 

م في كلفة إسداء خدمات الشحن والتفريغ بما يساعد على دعم وتوص ي الدائرة 
ّ
بالتحك

 .القدرة التنافسّية للوكالة

 

II-  الديوانيةالخدمات 

 

لتطوير املبادالت التجارّية تّمت مراجعة التشريع الديواني وإصدار مجلة الديوانة بمقتض ى 

راقبة متضطلع مصالح الديوانة بامليناء بو . 0008جوان  0املؤرخ في  0008لسنة  12القانون عدد 

  .حركة السلع ومعالجة التصاريح الديوانّية

 

 الديوانية إلاجراءات - أ

 

 نصوص تطبيقية تعنى بضبط وتوحيد إلاجراءاتعدة إلى  تتضّمنت مجلة الديوانة إحاال 

ى جويلية  ،الديوانّية
ّ
ه لم يتم إلى موف

ّ
 أن

ّ
ي املدير %  10إصدار سوى  0011إال

ّ
منها وهو ما نتج عنه تول

ة للمخالفات العام للديوانة تنظيم عّدة مجاالت ترتيبية كالبيوعات باملزاد العلني والتسوية الصلحي

رات عاّمة يتّم تنقيحها بصفة متواترة 
ّ
على ضمان مبدأ  ال يساعدهو ما و الديوانية بمقتض ى مذك

 ،من املتعاملين مع مصالح الديوانة%  71 اعتبروقد . في الحصول على الخدماتوالشفافّية  املساواة
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 إلى أّن شارة تجدر إلا و  .املذكورةاملبادئ ب إلاخاللإلى  أّدت املمارساتهذه  أّن  ،حسب نتائج الاستبيان

ت الدائرة 
ّ
  .رفع ذات النقائص صلب تقريرها السنوي التاسع والعشرونسابقا تول

 

املتعلق بتبسيط  0001أوت  7املؤرخ في  0001لسنة  91عدد  تم بمقتض ى القانون و 

تعويض رخصة إلاجراءات إلادارية الخاصة بالرخص إلادارية املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية 

 أجل اختصارولئن استهدف هذا إلاجراء  .إنشاء مخازن ومساحات التسريح الديواني بكراس شروط

            يوما 81بين في الواقع  تراوح هذا ألاجل فإّن  (1)يوما 10حدود وحصره في إسداء هذه الخدمة 

  .يوما 078و

 

من املتابعة الالكترونية  الاستفادةمن بسوسة لم يتمكن املكتب الحدودي  ،جهة أخرى ومن 

لتصاريح نقل البضائع إلى مخازن ومساحات التسريح الديواني وتصفيتها وإجراء املقارنات الالزمة بين 

التصاريح وذلك نتيجة الصعوبات املتعلقة  هذه بيان الحمولة وقوائم إلارساء ووحدات الشحن وقائمة

  ."سند" بربط ألاجهزة إلاعالمية املتوفرة بمنظومة

 

بداية من تاريخ إيداع التصاريح الديوانية وصوال ) آجال التسريح الديوانيفي  التحكمولغاية 

نظومة الانتقائية التي املبتركيز  مراجعة منظومة املراقبة 0002تم منذ سنة  ،(إلى تاريخ منح إلاذن بالرفع

ن من التوجيه آلالي للتصاريح الديوانّية املودعة حسب درجة 
ّ
املخاطر إلى واحد من أروقة ثالث تمك

 0011ملهّمة املالّية لسنة  وضبط املشروع السنوي للقدرة على ألاداء. (ألاحمر -البرتقالي -ألاخضر)

ه لم يتسّن تحقيق  ،يوما 0,71في حدود " معّدل آجال التسريح الديواني للبضائع"
ّ
 أن

ّ
الهدف هذا إال

 .0011يوما في موفى سنة  0,99 املعّدل املذكور  بلغحيث باملكتب الحدودي بسوسة 

 

ق بتنظيم إسناد صفة املتعامل توص ي الدائرة بو 
ّ
السراع بإصدار إلاطار الترتيبي املتعل

يساهم في مزيد  بما 0011من قانون املالّية لسنة  72مثلما نّص عليه الفصل  الاقتصادي املعتمد

 .على تحقيق ألاهداف املضبوطة في املجاليساعد و الضغط على آجال التسريح الديواني 

 

 املخاطر  إدارة - ب
 

 "سند"املنظومة إلاعالمية  اعتمادالتصرف في املخاطر يتم على نجاعة اللضفاء مزيد من 

 أّن البيانات إال  .طبقا ملقاييس مضبوطة يوما 11توزيع املتفقدين على ألاروقة بصفة دورّية كّل ل

 تأمين أعمال الرقابةإلى  من إحكام التصرف في املخاطر حيث أدت هذه املنظومة لم تمكنب املدرجة

                                                           
(1)

واملتعلق بالخدمات إلادارية املسداة من قبل مصالح وزارة املالية وضبط شروط  0001أوت  09حسب ما نص عليه قرار وزير املالية املؤرخ في  

 .إسنادها
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الفترة املمتّدة من )دورات  2طيلة  8متفقدين من جملة  1املعّمقة واملادية بصفة مسترسلة من قبل 

ن بتأمين أعمال املراقبة بالرواق ألاحمر طيلة نصف وإفراد عوني  ( 0011ماي  1إلى  0011مارس  12

 إلاعالميةمن اعتماد التطبيقة  غايةالبلوغ دون  ذلك يحول و  .(لفاتاملمن %  20حوالي )وثلثي الفترة 

 .خاطرويضعف قدرة املصالح املعنية على التوقي من امل

 

التدقيق التي تقتض ي املكتب الحدودي بسوسة وفيما يتعلق باملراجعة الوجوبية لتصاريح 

 إطارتعّهد بها  هذه املهّمة تبّين أّن  ،اثر التعّهد بها ومعالجتها من قبل املتفّقدينفيها وفحص مؤيداتها 

 الّرقابة مهامتأمين إلى عدم  هذه ألاعباءحجم وقد يؤدي . 0011سنة  ألف تصريح 11شملت و  واحد

 . ةاملطلوب بالفعالّية

 

 واملعاليم ستخالص ألاداءات ا -ج

 

ر ا نصت
ّ
العاّمة  إلادارةالصادرة عن  0008جانفي  7املؤّرخة في  1عدد العاّمة  ةملذك

ر ي أن على ضرورة للمحاسبة العمومّية والاستخالص
ّ
فين بوظائف املحاسبة توف

ّ
في ألاعوان املكل

الكفاءة املهنّية والدراية الكافية بالنصوص القانونّية "تستند إلى  شروط ومقاييسوالاستخالص 

الديوانة باملكتب  بقباضة هذه املهامّ تأمين  أّن  غير  ."والترتيبية في مجال الاستخالص وحسن تطبيقها

 .لم يتّم تكوينهم في املجالو ا كانوا ينتمون إلى السلك النشيط عون 10من قبل  يتّم   الحدودي بسوسة

 .تعّدد ألاخطاء املادية وعدم إحكام مسك الوثائق املحاسبّية ذلك في وساهم

 

%  11تّم استخالص  0011د سنة .م 197قباضة حوالي البلغت املقابيض املنجزة من قبل و 

هوّية  تضمينها أحيانا ال يتم حيثيدوّية السجالت السك وتبّين عدم إحكام م. اتكشيمنها بواسطة 

 . املتابعة بالنجاعة املطلوبةبتأمين  وهو ما ال يسمح أو تاريخ إلاصدار  ّك صصاحب ال

 

رة العاّمة لإلدارة وخالفا أل 
ّ
ة التجارّية ومجلة املحاسبة العمومّية وملقتضيات املذك

ّ
حكام املجل

م تبّين ، 0008فيفري  1بتاريخ  02العاّمة للمحاسبة العمومّية عدد 
ّ
ت دون شيكاديوانة لالقابض تسل

د من يهاإجراء الّرقابة الالزمة عل
ّ
 وأغياب إمضاء الساحب ) عيوب شكلّية ظاهرةخلّوها من  والتأك

ب عنو  .(أخطاء في كتابة مبلغها باألحرف
ّ
 0011ماي شهر  إلى غاية رفض املؤسسات البنكّية  ذلك ترت

  .د.أ 18بمبلغ جملّي ناهز شيكا  11خالص 

 

حيث  يومّيا للخالصشيكات ال إيداععلى الديوانة قابض حرص عدم  في نفس إلاطار وتبّين

حالة  101في  شهرإلى صل تل( شيكا 0112)من الحاالت %  07ي ف ألاسبوع إلايداع ت مّدةتجاوز 
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أّي إجراء  القابض ّتخذي كما لم .مؤسسة في أكثر من مناسبة 17مؤسسة من جملة  11استفادت منها 

  20الستخالص 
ّ
ى سنة صك

ّ
البعض د رغم أّن رفض خالص .أ 111ناهزت بقيمة جملّية  0011ا في موف

 .يداع مبالغ مالية لفائدة خزينة الدولةإوما قبلها وهو ما أّدى إلى التأخير في  0011إلى سنة منها يعود 

رة العامة عدد  ذلك يستوجبو 
ّ
" جبر الضرر املاّدي الحاصل للدولة" ،آنفة الذكر 02عمال باملذك

ة املحاسبة العمومّية املسؤولّية القانونّيةالقابض  وتحميل
ّ
 .طبقا ملجل

 

وتوص ي الدائرة قابض الديوانة باملكتب الحدودي بسوسة بااللتزام بواجب التثّبت من 

ن  إيداعهاالبيانات الجوهرّية للشيكات وبضرورة 
ّ
موارد تحصيل من ضمان يومّيا للخالص بما يمك

  .ميزانّية الدولة

 

بلغت الديون املثّقلة لدى قابض الديوانة باملكتب الحدودي بسوسة في ،ومن جانب آخر 

ى 
ّ
لم يتم و   1991إلى سنة  1980د تعود إلى الفترة املمتّدة من سنة .م 11حوالي  0011ماي شهر موف

خاذ وتوص ي ال .0001ماي  01إجراءات بشأنها منذ تاريخ  أيةاتخاذ 
ّ
 تسويتهاالالزمة ل إلاجراءاتدائرة بات

   .في أقرب آلاجال

 

  تبّينكما 
ّ
 لم تتم ،من كراس الشروط العاّمة آنفة الذكر 8خالفا ملقتضيات الفصل ، هأن

التسريح الديواني عند بداية كل  املقدمة من قبل مستغلي فضاءات مراجعة قيمة الضمانات املالية

مبلغ الضمان ُضبط  فقد .خالل السنة املنقضية ةسنة وفق رقم املعامالت وحجم العمليات املنجز 

ين  املعتمد
ّ
 عدد العمليات تراوح)رغم التفاوت في نشاط بعض املخازن د .أ 10 في حدودلجميع املستغل

%  17و%  01وتطّور نشاط بعضها بنسب تراوحت بين ( 0011عملّية سنة  1081عملّية إلى  01من 

 .0011-0011خالل الفترة 

 

 تسوية التصاريح الديوانية  -د

 

                              بتاريختصريحا  009بلغ عدد التصاريح غير املسواة باملكتب الحدودي بسوسة 

تدابير  اتخاذتم  الدائرةثر تدخل إو . 0010-1990منها إلى الفترة %  72نسبة تعود  0011مارس  01

جزء من املعاليم  واستخالصا سابقا متسويته تتبّين أنه تّم  تصريحين لتسويتها نتج عنها إلغاء

تحويل الضمانات املالية املدلى بها و د .أ 102,1بما قيمته  تصريحا 18 بعنوان وألاداءات الديوانية

 .  د.م 0,787بقيمة ناهزت  الدولة ميزانّيةإلى مقابيض نهائية لفائدة بعنوان بعض التصاريح 
 

ى املكتب الجهوي بسوسة ضبط قائمة تفصيلية في تصاريح كما 
ّ
نظام القبول صنفين من تول

ى 
ّ
تصريحا تعود نسبة  0211هذه التصاريح  بلغ عددو   .0011فيفري شهر املؤقت غير املسواة إلى موف
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د تّم استخالص جزء منها .م 189 وبلغت املعاليم املستوجبة في شأنها 0010-1989منها إلى الفترة %  10

 .د.م 1,1ه قيمت بما الدولة ميزانّيةبتحويل ضماناتها املالّية لفائدة  0011خالل شهر مارس 
 

ت منح املؤسسات املعنّية امتياز توقيف دفع ،وفي سياق آخر
ّ
يتّم في إطار نظام القبول املؤق

املعاليم وألاداءات الديوانية ليتّم تحويل البضائع املوّردة طبقا لآلجال املضبوطة ثم تصفية عمليات 

  .التوريد أساسا بتصدير املنتوجات التعويضّية إلى خارج التراب الديواني
 

املكتب الجهوي حيث يتم اعتماد  التي يؤّمنهامحدودّية أعمال املراقبة  لفي هذا املجا تبّينو 

وسائل يدوية ملتابعة حركة هذه البضائع والاقتصار على دعوة املؤسسة املعنّية عند انقضاء آلاجال 

ذلك في ويتم  .القصوى لتصفية عملّيات التوريد لثبات الخروج الفعلي للبضاعة من التراب الديواني

قة بالبضائع في ظل خاّصة  جراء رقابة متزامنة لعمليات التحويلغياب إ
ّ
أهّمية حجم التصاريح املتعل

حوالي على التوالي  0011و 0012خالل سنتي  املوّردة تحت ألانظمة الديوانية التوقيفّية التي بلغ عددها

 .ألف تصريحا 10ألف و 20
 

ؤسسات انتفعت بتوريد بضائع كتب الجهوي ملتبّين بمناسبة املعاينات امليدانية التي أّمنها املو 

 مؤسسة منها بلغت قيمة بضائعها املتحّصلة على الامتياز الديواني 18 اندثارتحت نظام القبول املؤقت 

فضال صورّيا  لبضائعاد تّم في شأنها تحرير محاضر غيابّية وحجز .م 0,1حوالي باعتبار املعاليم والخطايا 

 . د.أ 080مؤسسات بقيمة  7 بالنسبة إلى الديوانيعن فقدان بضائع تحت القيد 
 

لتالفي الاخالالت املسّجلة في استغالل الامتيازات وتوص ي الدائرة باتخاذ التدابير الضرورّية 

 تسريب البضائع املوّردة في إطار النظم املذكورة بالسوق الوطنّية بما قدخاصة الديوانية املمنوحة و 

هذه النظم من  وضعيلحق ضررا باملؤسسات املحلية عالوة على الحياد عن تحقيق ألاهداف التي تّم 

 .أجلها فضال عن الّتهّرب من واجب خالص املعاليم لفائدة خزينة الدولة
 

 الديوانيإلايداع  -ه
 

تقديم في شأنها  يتّم من مجلة الديوانة وضع البضائع املوّردة التي لم  011قتض ى الفصل ا

ن في رفعها أو تصريح بالتفصيـل في آلاجال القانونّية أو التي تبقى لدى الديوانة بعد الحصول على إذ

مسك سجالت هذه البضائع ومتابعتها والتصرف فيها إثر انقضاء  وعهدت مهام. قيد إلايداع شحنها

 . آلاجال القانونية إلى قابض الديوانة
 

سجالت اعتماد الطرق اليدوّية في مسك  أن الخصوصوبينت ألاعمال الرقابية في هذا 

ملتابعة الحينية والدقيقة لهذه إجراء اب الم يسمح وجود فضاء مخّصص للغرضعدم و إلايداع 



912 
 

 
 

 املسّجلة لدى عدد الفصول وكميات البضائع قيد إلايداع تبّين وجود فوارق بينفقد ولإلشارة . البضائع

 .يوانةوتلك املضبوطة لدى مصالح الد وكالةال
 

ة الديوانة تبـاع باملـزاد العلني البضائع التي لم يقع  019وعمال بمقتضيات الفصل 
ّ
من مجل

ه تبّين عدم  .لإليداعالقانونّية  جالآلا  رفعها في
ّ
 ان

ّ
مباشرة قابض الديوانة لدى املكتب الحدودي إال

ت بضائع قيد إلا بيع البسوسة لجراءات 
ّ
ى إلى يداع حيث ظل

ّ
تاريخ  رغم أّن  0011 أفريلشهر موف

 .مواد خطرةها تتضّمن أنّ رغم و  0011-1997يعود إلى الفترة  ترسيمها بالدفتر 
 

 املخالفات الديوانية والتسوية الصلحية -و
 

ى املكتب الحدودي بسوسة تحرير 
ّ
خالل د .م 1,1 ناهزت ألف محضر بقيمة جملّية 02تول

بمعاينة املخالفات وتحرير محاضر في الغرض يتم بمقتضاها  تّم تكليف أعوانه 0011-0011الفترة 

قتو . توظيف الخطايا
ّ
 .بالنوع والقيمةهذه املخالفات أساسا  تعل

 

ة الديوانة لإلدارة سلطة إجراء التسوية الصلحّية في خصوص  100أسند الفصل و 
ّ
من مجل

طالب وجوبا على رأي اللجنة املركزية واللجان املاملخالفات والجنح الديوانية على أن يتم عرض 

إال أن عدم إصدار ألامر املذكور جعل  .الجهوية التي يتّم ضبط تركيبتها وطرق سير عملها بمقتض ى أمر

رات عاّمة أسندت صالحيات إبرام الصلح في 
ّ
إدارة الديوانة تستند للنظر في مطالب الصلح على مذك

( د.أ 10سقف )واملديرين الجهويين ( د.أ 00سقف )املكاتب الديوانية  حق إدارة الديوانة لكل من رؤساء

 . في حاالت تجاوز ألاسقف املذكورة إلى إلادارة العامةليعود الاختصاص 
 

من % ) 20 ناهزتبّين ارتفاع نسق إلاحاالت إلى إلادارة العاّمة بمعّدل سنوّي  ،وفي هذا إلاطار

إلاستشارات الصلحية  على إلادارة املركزّية ردّ  وطول آجال 0011-0010للفترة ( ملفا 111ملفا إلى  01

التي ( ملفا 180)من الاستشارات املوّجهة إلى إدارة النزاعات والتتّبعات %  20 ظّل املوجهة إليها حيث 

ى 0011تعود إلى سنة 
ّ
يحرم خزينة  أن ذلك شأنومن  .0011ماي  شهر  وما قبلها دون إجابة إلى موف

ما  0011من تنمية مواردها حيث بلغت عائدات الصلح التي تّم إبرامها بالجهة بعنوان سنة  الدولة

 .د.م 2 قيمته
 

* 
 

*  * 
 

ق استثماراتنجاز إشهد ميناء سوسة التجاري 
ّ
حة وتدعيم  تتعل

ّ
بتهيئة ألاراض ي املسط

 أّن  .ألارصفة
ّ
ن فضال عن محدودية طول ألارصفة التأخير في انجاز البعض منها  إال

ّ
أدى إلى عدم التمك
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 في املجالرصفة الحد ألاقص ى للمعايير املضبوطة شغال ألا إنسبة لتتجاوز من الاستغالل ألامثل للميناء 

 . آجال انتظار السفن باملنطقة املكشوفة لترتفعو 

 

التنسيق بين  ويستوجب تأمين السالمة واملحافظة على البيئة بامليناء العمل على مزيد

لة بفضائه مع إلاسراع بوضع مثال جوالن وتركيز شبكة للمراقبة 
ّ
مختلف السلطات وإلادارات املتدخ

ة أمن امليناء فضال عن إتمام إعداد النظام الخاص به والعمل على وضع الخطط 
ّ
البعدّية وتحيين خط

 .الضرورّية ملجابهة التلوث بامليناء

 

د العمل على  ولضمان حسن
ّ
تأمين املتابعة استغالل امللك العمومي وتنمية امليناء يتأك

 بتضمينها زمة مراجعة البنود التعاقدّية للو  شغال الوقتي للمقاسمالضرورّية لإل 
ّ

ن ات ر مؤش
ّ
من تمك

 .  نشاطلدعوة الوكالة إلى توفير التجهيزات بما يتناسب وتطّور ا عن فضال  تقييم ألاداء

 

خاذ الالتزام بعلى قابض الديوانة باملكتب الحدودي بسوسة  يتعّينو 
ّ
 الالزمة إلاجراءاتات

  .الدولةميزانّية موارد تحصيل وإحكام املراقبة على الشيكات لضمان الديون ستخالص ال 

 

يناء سوسة التجاري املستقبلية ملفاق آلا واضحة بخصوص  رؤيةبضبط توص ي الدائرة كما 

بنيته ألاساسية وملوقعه في وسط على الاستغالل ألامثل لبما يساعد ودوره في دفع املبادالت التجارية 

بما  هاتطوير  يتسنى وللخدمات التي يسديها حتىامليناء  لنشاط دقيقة تقييم طرق وضع  كما يتجه. البالد

 .والتجارة النقل البحري  يالتوّجهات العاّمة للدولة في قطاع يخدم
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 وزارة النقلرّد 
 

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

  التأليفي التقرير    أنّ   بإعالمكم  أتشّرف  بردودنا بشأنه،  لموافاتكم سوسة التجاري 

   .جانبنا من    مالحظات  يثير  ال  المذكور
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 رّد اإلدارة العامة للديوانة

 

 الديوانيةاإلجراءات  - أ
 

من  % 11)بخصوص عدم استكمال إصدار بقية النصوص التطبيقية لمجلة الديوانة 

 (.نص 72التي يبلغ عددها  جملة النصوص و
 

. نّصا 01نّصا تطبيقيا لم يصدر منها سوى عدد  81تضمنت مجلّة الديوانة عدد 

التأكيد على عدم وجود فراغ ترتيبي في هذا المجال نظرا لبقاء النصوص السابقة  ويجدر

وتعمل اإلدارة العامة للديوانة على إستكمال إصدار بقية النصوص . سارية المفعول

التطبيقية لمجلة الديوانة وحاليا هي بصدد تقديم مشاريع أوامر متعلقة بالبيع بالمزاد العلني 

 . وبلجان الصلح
 

" سند"بخصوص الصعوبات المتعلقة بربط األجهزة اإلعالمية المتوفرة بمنظومة 

مخازن و مساحات  لتصفية بيان الحمولة ومتابعة وحدات الشحن للبضائع الموجهة إلى

 .التسريح الديواني
 

اإلعالمية حيث مكنتنا من تطابق الفعل مراسلة إدارة اإلحصائيات ولقد تم ب

راقبة لألجهزة ووفرت كلمات العبور لفائدة جميع األعوان المكلفين بمالعناوين االلكترونية 

جاري العمل على استغالل منظومة سند من خالل جميع مغازات التسريح الديواني و

التطبيقات الموضوعة على ذمة األعوان و ذلك بالتنسيق مع ضابط سامي مختص كلفه 

 .السيد المدير الجهوي للغرض
 

 ما قدره 0011لتسريح الديواني، حيث بلغ في موفى سنة بخصوص ارتفاع آجال ا

 .يوما كمعدل آجال التسريح الديواني 0.71يوما بينما تم ضبط  0.99
 

يعتبر معّدل آجال التسريح الديواني بالمكتب الحدودي للديوانة بميناء سوسة الذي 

، ويرتبط أجل (وماي 0.71)قريبا من المعّدل العام المستهدف  0011يوما خالل سنة  0.99بلغ 

 . التسريح بمستوى المراقبة الذي تخضع له عملية التوريد أو التصدير
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اعتبار أّن نسبة كبيرة من التصاريح المسّجلة بالمكتب الحدودي للديوانة بميناء بو

فهي تستغرق أجال ( مسلك أحمر أو برتقالي)سوسة تعتبر ذات خطورة مرتفعة أو متوسطة 

 . التصريح ومنح اإلذن بالرفع مرتفعا نسبيا لدراسة 
 

وبهدف تقليص اآلجال، تتولى إدارة التصرف في المخاطر العمل على تألية 

تحسين أداء منظومة اإلنتقائية، ويبقى هذا الهدف مرتبطا أيضا بتوفر واإلجراءات الديوانية 

د العنصر البشري الالزم حيث يتجه العمل على تحديد الحاجيات الالزمة بخصوص الموار

 .البشرية من قبل السيد المدير الجهوي و منظوريه
 

بخصوص اإلسراع بإصدار اإلطار الترتيبي المتعلق بتنظيم إسناد صفة المتعامل 

قصد الضغط  0011من قانون المالية لسنة  72اإلقتصادي المعتمد مثلما نص عليه الفصل 

 .على آجال التسريح الديواني
 

ي المتعلّق بمنح وسحب صفة المتعامل االقتصادي تّم إعداد مشروع األمر التطبيق 

المعتمد وأحيل إلى وزارة المالية للدراسة وإتمام إجراءات المصادقة عليه، علما وأّنه تم إلى 

مع . مؤسسة صناعية 01حّد هذا التاريخ منح صفة المتعامل االقتصادي المعتمد لفائدة 

 .للديوانة ُتعنى بهذه المسألةه تم تكليف خلية صلب اإلدارة العامة نّ أاإلشارة 
 

 إدارة المخاطر - ب
 

أحمر، )بخصوص مزيد من الشفافية حول توزيع الضباط على مسالك المراقبة 

 .إلضفاء مزيد من النجاعة على التصرف في المخاطر( برتقالي أخضر
 

، يتولى رئيس المكتب توزيع تيب واإلجراءات الجاري بها العملحسب الترا

وذلك تحت إشراف السيد المدير ( أحمر، برتقالي، أخضر ) الضباط على مسالك المراقبة 

 . الجهوي للديوانة مرجع النظر 
 

تجدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أّن إدارة التصرف في المخاطر شرعت خالل و

ديوانة بدء بالمكتب الحدودي السنة الحالية بمتابعة هذا الجانب في سير عمل مصالح ال

يتم العمل على تعميم هذا اإلجراء على و. للعمليات التجارية بميناء رادس في مرحلة أولى
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ء المكاتب الراجعين لهم بقية المكاتب الحدودية بالتنسيق مع المديرين الجهويين ورؤسا

 .ذلك قصد ترشيد توزيع الضباط على مسالك المراقبةبالنظر و

 

مما يؤدي إلى  0011ألف تصريح من قبل مراجع واحد سنة  11مراجعة بخصوص 

 .عدم تأمين مهام هذه الرقابة بالفعالية المطلوبة
 

رة التصاريح بالنسبة لتامين المراجعة من طرف مراجع واحد الحظت اللجنة كث

هذا ربما يعيق الجدوى في العمل حيث لم يتم تعزيز هذه الخطة التي وجب مراجعتها و

هذه  إجابة على ذلك نشير إلى أنّ ظل تأمينها موكوال إلطار واحد، وارات إضافية ليبإط

لم نلحظ تعطيل ية في مادة التقنيات الديوانية وأقدمبرة والخطة هي خطة تقنية بحتة تتطلب خ

لسير العمل من طرف المراجع كما أنه لم ترد علينا تشكيات من طرف المتعاملين في 

 . الغرض
 

توجيه مطالب التحري في منشأ البضاعة نتج عنه انقضاء اآلجال بخصوص تأخر 

 .المحددة بثالثة سنوات من تاريخ التصريح الديواني إلنجاز المراقبة المطلوبة
 

رقابة سالمة المنشأ التي تقوم بها إدارة المنشأ التابعة لإلدارة العامة  حيث أنّ 

أشهر  2ها آجاال بلغ معدلها سنة وللديوانة، شملت تصاريح ديوانية مر على تاريخ إيداع

 مطلب،  11            حاالت من جملة 1أشهر في  9ليبلغ سنتين و
 

سنوات  1هذه اآلجال تم اعتبارها من قبلكم مرتفعة بالنظر إلى مدة  وحيث أنّ 

هي المدة القصوى ومن البرتوكول األورومتوسطي لقواعد المنشأ  11المدرجة بالفصل 

 بمطلب الحصول على شهادات تنقل السلع المودع ببلد التصدير، لإلحتفاظ
 

وحيث انجر عن ذلك عدم التمكن المصالح الديوانية المختّصة ببلد اإلصدار من 

 .إنجاز المراقبة الالحقة
 

من البرتوكول  11الفصل  وبالتنسيق مع المصلحة المعنية بهذا المجال، تبين أنّ 

يحدد مدة قصوى للسلطات الديوانية ببلد التوريد في  األورومتوسطي لقواعد المنشأ لم

اللجوء للمراقبة الالحقة وإّنما ألزم فقط السلطات الديوانية ببلد التصدير باالحتفاظ بمطلب 
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سنوات على األقل وألزم المصدر باالحتفاظ  1الحصول على شهادات تنقل السلع لمّدة 

 . على األقل بالوثائق المؤيدة لصفة المنشأ لمدة ثالث سنوات
 

الدراسات فإّنه سيتم تكليف مكتب التشريع وه، وعمال بمبدأ بذل العناية، نّ أغير 

قصد إصدار مذكرة عمل في الخصوص يتم بمقتضاها تحديد آجال معقولة للقيام بالمراقبة 

أشهر من تاريخ إيداع  2الالحقة من قبل إدارة المنشأ على أن ال تتجاوز هذه اآلجال 

 .المزمع إخضاعه للمراقبة الالحقةالتصريح 
 

 المعاليمإستخالص األداءات و - ج
 

عونا، غير ُمكونين في مجال اإلستخالص، لمسك الوثائق  10بخصوص تكليف 

 .المحاسبة ما نتج عن ذلك تعدد األخطاء المادية 
 

البيع بالمزاد هي التي ُتعنى باإليداع والحجز واحدة وفعال لم يتم إحداث إال خلية و

 . في أقرب اآلجال( اإلستخالصالمحاسبة و)الخليتين  العلني وسيتم إحداث
 

عدم تضمين هوية صاحب لشيكات وبخصوص عدم إحكام مسك السجالت اليدوية ل

 .هو ما ال يسمح بالقيام بالمتابعة بالنجاعة المطلوبةالصك أو تاريخ اإلصدار و
 

كتب ال تحتوي على خلية اعتمادا على ما تمت اإلشارة إليه من كون هيكلة الم

وعدم وجود رئيس خلية كفء ومكلف بنشاط لهذه المهمة وأمام كثرة نقل وتنقل محاسبة 

أمام عزوف المكتب الحدودي للديوانة بسوسة وينقطعون سنويا باألعوان الذين ُيباشرون و

وعلم ك من مثابرة وحسن مسك الوثائق ما يتطلبه ذلالعمل بخلية المحاسبة و علىان األعو

 نّ إلو بسيط بطرق التعامل مع جهاز اإلعالمية، فبالمفردات التقنية وجهد يومي، وإلمام و

التنفيذ الضامن لحسن سير الوظائف الموكولة لخلية المحاسبة ال يمكن لها أن تبلغ مستوى 

ر لدينا من من ذلك اإلعتماد على سجالت يدوية، حيث نسعى حسب ما يتوفّ العمل و

 .بشرية إلى حسن وإحكام مسكهاوإمكانيات مادية 
 

بدأ العمل بالقائمة التي يتم سحبها يوميا من النظام اآللي  0011منذ بداية ه ونّ أكما 

ل المعطيات الخاص بالصكوك التي وقع قبولها اليوم السابق و تحتوي هذه القوائم على كو

مما سهل عمل المصلحة  لإلستخالصالتصاريح الديوانية الراجعة لها المتعلقة بالصكوك و
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ه لم تعد تقبل الصكوك الغير مصرح نّ أارتكاب األخطاء المادية خاصة و خفف من إمكانيةو

منذ نفس التاريخ أي بداية ( Chèques certifiés)باعتمادها من طرف البنك المسحوب عليه 

 .0011سنة 
 

ي بخصوص تسلم قابض ديوانة المكتب الحدودي بسوسة لشيكات دون التثبت ف

وكذلك أخطاء في كتابة مبلغها  عيوبها مثل غياب إمضاء صاحب الصك أو عدم مطابقته

 18صكا بمبلغ جملي ناهز  11باألحرف وقد ترتب عن ذك رفض المؤسسة البنكية خالص 

 . 0011د في ماي .أ
 

من يمكن أن يليه من األعوان  كلّ و( caissier)بالرغم من التثبت من طرف الخازن 

العاملين بالمكتب، يمكن أن تتسرب بعض األخطاء يرجع بسببها الصك بعد الخالص بعد 

تقديمه للبنك المركزي التونسي أو إصالحه قبل ذلك عند التفطن إليه بإمضائه من طرف 

 منتسليمه بعد تعويضه بصك آخر و الشركة الساحبة فوق اإلصالح على الصك أو إعادة

 00/11/0011بتاريخ  90الصك عدد و 08/00/0011بتاريخ  11ذلك موضوع الصكين عدد 

 .تسويتهما بنفس المبلغو 109عدد و 108اللذان وقع تعويضهما بالصكين عدد و
 

نقصا ملحوظا في الصكوك المرفوضة ألي سبب  0011قد سجلنا منذ بداية سنة و

يان بعض الكلمات لمبلغ باألحرف، نساإلمضاء، كتابة ا)من األسباب سواء كانت شكلية 

و ضمنية تخص الرصيد في حد ذاته أ...( الممثلة للمبلغ المكتوب باألرقامالمضمنة بالصك و

ذلك الشتراطنا صكوكا مشهود بتوفر رصيدها على المتعاملين من طرف البنوك و

 .المسحوب عليها
 

على إيداع الشيكات يوميا للخالص حيث  بخصوص عدم حرص قابض الديوانة

ليصل مدة التأخير إلى شهر في ( شيكا 0112)من الحاالت  % 07تجاوزت مدة األسبوع في 

مؤسسة في أكثر من مناسبة و حول عدم  17مؤسسة من جملة  11صك استفادت منها  101

 .0011لسنة             د تعود .أ 111صك بقيمة  20القيام بأي إجراء لخالص 
 

عدم تركيز خلية محاسبة بالمكتب، ُتوكل لها من  نّ إكما سلف توضيحه سابقا ف

قبولها بالخزينة إلى حين الحصول  منذضمن مشموالت عملها مهمة اإلعتناء بالصكوك 

ويثبت فعال تحويل المبالغ ( القابض)على شهادة من البنك يبرأ ذمة المحاسب العمومي 
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رف مصالحنا إلى الحساب الخاص بالسيد أمين المال المذكورة بالصكوك المقدمة من ط

ما لها من حجم عمل والعام للبالد التونسية، يكون له األثر السلبي على مهام هذه الخلية 

 .من ذلك النقاط السلبية التي تمت اإلشارة إليها بهذه المالحظاتوشهري وسنوي ويومي 
 

باب تسوية الشيكات التي لم يتم خالصها بسبب رفضها ألي سبب من األس كما أنّ 

قد أتممنا خالص الجانب الكبير منها خالل السداسية األولى يكون عادة بالطريقة الودية و

 .وسنواصل العمل بالطرق التنفيذية بالنسبة لما تبقى منها 0011لسنة 

 

المثقلة التي بلغت  بخصوص عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص استخالص الديون

إلى  1980تعود إلى الفترة الممتدة من سنة  0011موفى ماي            د في .م 11حوالي 

و هو ما نتج  01/01/0001آخر إجراء تم اتخاذه في الشأن يعود إلى تاريخ  وأنّ  1991سنة 

 .عنه سقوط هذه الديون بالتقادم
 

عند تعيينه بالقباضة اتخاذ أي  0001لم يكن بإمكان القابض أواخر سنة  أّنهنفيدكم و

دعوة قباض التدابير الالزمة و قد تم اتخاذبخصوص جملة هذه الفصول المثقلة وإجراء 

 .الديوانة إلى الحرص على عدم سقوط الديون بتقادم اآلجال
 

سريح بخصوص مراجعة الضمان المالي المقدم من قبل مستغلي فضاءات الت

الديواني عند بداية كل سنة وفق رقم المعامالت وحجم العمليات المنجزة خالل السنة 

 .المنقضية
 

بخصوص مراجعة مبلغ الضمان المقدم من قبل مستغلي فضاءات التسريح 

  .الديواني
 

المعامالت لسنتي  بـحجمتم توجيه مراسلة إلى جميع مستغلي المغازات لمدنا 

 . للنظر في إمكانية مراجعة الضمانات البنكية 0012-0011
 

 تسوية التصاريح الديوانية -د
 

من مجلة الديوانة قصد  129بخصوص عدم إتخاذ التدابير الضرورية، طبقا للفصل 

 .تسوية وضعية البضائع التي تم توريدها وفقا للطرق المبسطة لرفع البضائع
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اريح المبسطة واألولية التي يتم اكتتابها على مستوى المكتب التص نفيدكم أنّ 

المعاليم الديوانية في شأنها وإنما يتم ة بسوسة ال يتم توقيف االداءات والحدودي للديوان

يتم و .المعاليم المستوجبة على البضائع الموردةيطة تضمين مبالغ االداءات وقبولها شر

 (.regularisation)معاليم ديوانية صلب تصريح التصفية داءات وأبيق هذه المبالغ بعنوان تط

ا بخصوص التصاريح العادية فإن البضائع الموردة التي تخصها تبقى بمساحات أمّ 

 ال يمكن تسريحها إالّ مانا لألداءات والمعاليم المستوجبة ومغازات التسريح الديواني ضو

ه ال يمكننا ، حيث أنّ ءات والمعاليمقا بدفع جملة االدايكون مسبو( BAE)بواسطة إذن بالرفع 

إعالمه كي يبادر وإنما تتم مراسلته حب البضاعة الموردة على الخالص والرفع وإرغام صا

. بالتسوية قبل اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني طبقا للصيغ القانونية المتبعة في الخصوص

الل إيداع تصاريح وحيث تطرقت هذه النقطة إلى الطرق المبسطة لرفع البضائع من خ

تصريحا  10019حسب تقرير دائرة المحاسبات  0011التي بلغ عددها سنة وأولية و موجزة

 . مبسطا
 

وفي هذا اإلطار نفيدكم أن التصاريح الديوانية غير المسواة بالمكتب بلغت إلى 

بلغت عدد التصاريح  10/01/0011إلى حدود تصريحا و10117عدد  07/01/0012حدود 

هناك مجهودات مبذولة للتقليص من عدد  تصريحا مع العلم أنّ  10111غير المسواة  الديوانية

 .هذه التصاريح
 

لمجلة الديوانة ومذكرات العمل الصادرة  107تفعيل مقتضيات الفصل  بخصوص

والمذكرة العامة  المذكورالقابض بالمكتب الجهوي بسوسة مقتضيات الفصل فعل  ،للغرض

بتحويل  00/09/1991الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية بتاريخ  01عدد 

مليون دينار إلى مقابيض نهائية لفائدة  0,787الضمانات المالية المدلى بها والتي بلغت 

 .خزينة الدولة مع العلم أن المجهودات متواصلة على النحو السابق
 

غير المسواة  SA530و  SS940لية لفائدة الدولة للتصاريح بخصوص الضمانات الما

د .م 1,1د تم استخالص جزء منها بمبلغ .م 189تصريحا بمبلغ ناهز  0211والتي بلغ عددها 

 .البقية ال تزال غير مسواةو 0011في مارس 
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بتاريخ  1107091تنفيذا للمذكرة الصادرة عن اإلدارة العامة للديوانة عدد 

تولى المكتب توجيه  00/10/0011بتاريخ  121مراسلة إدارة اإلستخالص عدد و 00/01/0009

استدعاء لشركات قصد تسوية التصاريح المتضمنة لضمانات بنكية للفترة الممتدة  11عدد 

في انتظار  SA530و SS940بما في ذلك تصاريح التحويل الفعال  0011و 0010بين سنتي 

يوما،  11           تدعاءات ثانية مع إعطاء أجلمضي أجل ثالثة أشهر إلعادة توجيه اس

وفي صورة عدم التسوية سيتولى المكتب مراسلة البنوك الضامنة لتنزيل مبالغ الضمانات 

البنكية بحساب قباضة المكتب الجهوي للديوانة بسوسة، وفي صورة عدم اإلستجابة فإن 

جراءات اإلستخالص قابض المكتب الجهوي للديوانة بسوسة سيكون مضطرا إلتباع إ

 .المتمثلة أساسا في إصدار بطاقات إلزام ضد المؤسسات البنكية الضامنة

بخصوص إجراءات التأكد من الخروج الفعلي للبضائع الواجب تصديرها و 

المنتفعة بامتيازات جبائية في إطار التوريد تحت نظام التحويل الفعال وأنظمة توقيفية أخرى 

وكذلك  0011ألف تصريح لسنة  10و                  0012ألف تصريح لسنة  20بلغت 

د .م 0,1مؤسسة بلغت قيمة بضائعها المتحصل في شأنها على امتيازات ديوانية  18اندثار 

د وهو دليل .أ 080مؤسسات أخرى بلغت قيمتها  7وفقدان بضائع تحت القيد الديواني بعدد 

نظم التوقيفية بالسوق الوطنية بما قد هناك تسريب للبضائع الموردة في إطار ال على أنّ 

يلحق ضررا بالمؤسسات المحلية عالوة عن الحياد عن تحقيق األهداف التي تم وضع هذه 

النظم من أجلها فضال عن التهَرب من واجب خالص المعاليم و األداءات الديوانية لفائدة 

 .خزينة الدولة
 

يل الفعال فإن مراقبتنا لهذه نظرا للعدد الهائل للمؤسسات المنتفعة بنظام التحو

المؤسسات تبقى محدودة نظرا لقلة الوسائل البشرية و المادية إلجراء مراقبة ميدانية و فعلية 

، حيث إن خلية النظم الديوانية والتحويل والتصنيع والتصديرومتزامنة مع عمليات التوريد 

. اإلدارية و الميدانية مالضباط فحسب الشيء الذي يعيق األع 07بالمكتب تقتصر على عدد 

بالرغم من هذه النقائص فإن خلية النظم الديوانية تتولى شهريا إعداد قائمة من لكن و

 1989التصاريح الديوانية المنضوية تحت نظام التحويل الفعال للفترة المتراوحة بين سنة 

تحت هذا تسوية تصاريحها كما قامت بتوجيه استدعاءات للشركات التي لم تقم ب 0011سنة و

شرعت في إجراء زيارات ميدانية لهذه الشركات لمعاينة البضائع الموردة تحت هذا النظام و
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ص من بضاعة تحت القيد محضرا من أجل التنقي 01عدد  النظام وقد أفضى ذلك إلى تحرير

بـ                           الحجز الصوري لكمية من البضائع قدرت قيمتها الديواني و

 .دينارا 1019171
 

وفي هذا الصدد يتجه العمل على المزيد من الحوكمة الرشيدة بخصوص التصرف 

، حيث أن (GBO) في الوسائل البشرية من ذلك توزيعها حسب الحاجة و حسب األهداف 

موظفين بخلية النظم الديوانية بالمكتب  07           ألف تصريح تحتاج ألكثر من 70متابعة 

 .سةالحدودي للديوانة بسو

 

 اإليداع الديواني -ـه
 

يقضي  ،بوضع البضائع قيد اإليداع ةبخصوص المسك اليدوي للدفتر المتعلق

من مجلة الديوانة بتسجيل البضائع التي وضعت قيد اإليداع بدفتر خاص ولم  011الفصل 

 .يشر إلى طبيعته 
 

أنه تالفيا لمثل هذه اإلشكاليات تم التنسيق مع إدارة اإلحصائيات كما أفيدكم و

ركيزها بمستودع الحجز ببن عروس اإلعالمية لوضع منظومة معلوماتية في الغرض تم تو

 .التعديل ريثما يتم تعميمها عندما تكون جاهزةوهي اآلن في طور التجربة و
 

بخصوص اختالف كمية البضائع المودعة المسجلة لدى قابض الديوانة مع ما هو 

قطع رخام تعود لشركة  01لقد تم تضمين عدد :  مسجل لدى مقاول الشحن و الترصيف

IMEX  نسيق مع وبالنسبة للحاويات فقد وقع الت. 70بدفتر البضائع قيد اإليداع السطر عدد

أما . تم ضبط قائمة متطابقة في الحاويات قيد اإليداعالشركة التونسية للشحن والترصيف و

فلقد قامت هذه الشركة  STE PYRAMIDE قطع رخام تعود إلى شركة 01بخصوص عدد

قام قابض المكتب الحدودي و( 71فقرة  2008إرساء عدد )قطعة رخام  11بتوريد عدد 

يخ بتار 0119ذلك حسب محضر بيع عدد قطع رخام منها و 01بسوسة ببيع عدد 

 1112و الوصل عدد  02/11/0012بتاريخ  1111والمضمنة بالوصل عدد  01/11/0012

 .02/11/0012بتاريخ 
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حيث تجدر اإلشارة إلى أن :  بخصوص عدم التقيد بآجال البيع بالمزاد العلني

ديوانة )من طرف الجهات الحاجزة تأمين البضائع المحجوزة بالجهة و عملية تحويل إيداع

التابع للمكتب الجهوي مقر المستودع الذي وقع تخصيصه و إلى( طةشري وحرس وطنو

بالمنستير قد مكننا من إعطاء أكثر وقت لعمل خلية المحاسبة حيث تم اإلهتمام بعملية قبول 

و إيداع الصكوك بالبنك المركزي كما تم التفرغ إلعداد عملية بيع بالمزاد العلني وقع 

كذلك محجوزة بالميناء التجاري بسوسة وشملت بضائع  01/09/0011جراؤها بداية من يوم إ

التصدير كل من مغازتي التسريح الديواني وبضائع مودعة وأخرى محجوزة حجزا مؤقتا ب

SMA وSMC bahria ،إعداد عمليات بيع بالمزاد العلني ستشمل ونحن ماضون في التحضير و

ة و كذلك مراكب بضائع محجوزة بالميناء التجاري بسوسنقل و وسائلالمغازات المتبقية و

 .مؤمنة بالميناء الترفيهي بالقنطاويترفيهية محجوزة و
 

 التسوية الصلحيةالمخالفات الديوانية و -و
 

بخصوص اإلعتماد على مذكرات عامة بخصوص النظر في مطالب الصلح بينما 

إلى رأي اللجنة المركزية واللجان  من مجلة الديوانة هذه المسألة 100ُيخضع الفصل 

مر تبين عدم إصداره إلى موفى أالجهوية على أن يتم ضبط تركيبتها وطرق عملها بمقتضى 

 .0011ماي 
 

من مجلة  100اللجان الجهوية للصلح الواردة بالفصل بالنسبة للجنة المركزية و

هو المنظم لهذه اللجان وشروع األمر اإلدارة العامة للديوانة بصدد تحضير م نّ إالديوانة ف

 .في األطوار األخيرة منه
 

 20بخصوص ارتفاع نسق اإلحاالت إلى اإلدارة العامة للديوانة بمعدل سنوي ناهز 

وطول آجال انتظار ورود إجابات اإلدارة  0011-0010ملفا للفترة  111ملفا إلى  01من ) %

من اإلستشارات  % 20الموجهة إليها حيث ظل  المركزية حول اإلستشارات الصلحية

ما قبلها بدون و 0011التي تعود إلى سنة ( ملفا 180)الموجهة إلى إدارة النزاعات والتتبعات 

ومن شأن ذلك أن يحرم خزينة الدولة من تنمية مواردها حيث . 0011إجابة إلى موفى ماي 

 .د.م 2ما قيمته  0011ة بلغت عائدات الصلح التي تم إبرامها بالجهة بعنوان سن
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إلدارة الجهوية التتبعات من طرف اات المحالة على إدارة النزاعات وبالنسبة للملف

إدارة  فإنّ  0011إلى سنة  0010ملفا من سنة  180التي ورد أنها بلغت عدد للديوانة بسوسة و

 المستوى فإنّ ه على هذا المالحظ أنّ و. ملفا منها 011النزاعات والتتبعات أجابت على عدد 

التتبعات زيادة على تلقيها مباشرة مطالب الصلح موضوع محاضر ديوانية وإدارة النزاعات 

نظرا الرتفاع عدد المئات والتي تعد بن طرف إدارة األبحاث الديوانية وأو صرفية محررة م

التتبعات تتعهد أيضا بالمئات من وإدارة النزاعات  المحاضر المحررة بعد الثورة، فإنّ 

إدارات جهوية للديوانة لكل جنحة ديوانية أو صرفية  07اإلستشارات الواردة عليها من عدد 

تسعى و. قف إختصاصهاتجاوزت قيمة البضاعة أو المبلغ من العملة موضوع المخالفة س

التتبعات إلى اإلجابة على مطالب المخالفين أو الرد على إستشارات وإدارة النزاعات 

وتلك األسباب تفسر طول مدة . البشريةحدود إمكانياتها المادية وية في اإلدارات الجهو

( اإلستشاراتوأالف المطالب )اإلنتظار للرد على اإلستشارات، فأمام الكم الهائل للملفات 

نأمل أن يصدر األمر المنظم للجان الصلح في وإلختصاص الحكمي اكان ال بد من مراجعة 

لمحالة على اإلدارة المركزية من جهة وليقلص أقرب وقت ممكن ليحد من عدد الملفات ا

 .مدة إنتظار الرد
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 رّد ديوان البحرية التجارية

 والشركة التونسية للشحن والترصيف

 

لتأمين بوضع خّطة لتطوير بنية الميناء وباإلسراع المحاسبات دائرة تبعا لتوصية 

ذلك بمراجعة تجميد السفن ودولية مع الحّد من ستغالل األمثل لألرصفة طبقا للمعايير الاال

المترتبة عن النزاعات ى السفن التجارية غير التونسية والتشريع الخاص بالعقل التحفّظية عل

حجم البضائع يتجاوز طاقة ّورا في عدد السفن وتط يشهد ميناء سوسة، حيث أّن الدولية

عقل السفن بأذون  عملياتاقترن ذلك بتزايد مليون طن و 1ية المقّدرة بحوالي استيعابه الفعل

ها للحّد األقصى المعتمد دوليا تجاوز نسب إشغالو قضائية والتي نتج عنها تجميد األرصفة

 0001الديوان في ديسمبر  ، قامانتظار السفن بالمنطقة المكشوفة تسببت في تمّدد فترةو

بتكليف مكتب دراسات للقيام بدراسة جدوى اقتصادية وفنية لتقديم فرضيات لتوسعة الميناء 

 :تترّكز أساسا على
 

إنجاز محّطة الستقبال السفن السياحية بالضفة الشمالية المتواجدة بقلب  -

 .المدينة

إحداث رصيد عقاري وتحويل األنشطة التجارية من الضفة الشمالية للميناء  -

 . جديد بالضفة الجنوبية المرتبطة بالطرقات السيارة والسكة الحديدية والمناطق الصناعية
 

 : قد أنجزت الدراسة على مرحلتينو
 

تضّمنت جمع المعطيات وتشخيص الوضعية الحالية وتصّور  : مرحلة أولى -

ث األولية لقيس األراضي األبحالتجارية بالميناء وتضّمنت كذلك مستقبلي لتطّور الحركة ا

دراسات التأثير األرضية والدراسات االقتصادية وومسح األعماق وتقرير حول خاصيات 

 .على المحيط
 

إقترحت فرضيات تطّور وتهيئة وتوسعة الميناء في أفق :  مرحلة ثانية -

 .0020و 0010و 0000و 0010السنوات 
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اء المياه االعتبار مشروع إحداث مينقّدمت الدراسة ثالثة فرضيات مع األخذ بعين 

 : تتمّثل أهّم االشغالالعميقة بالنفيضة    و
 

 .توسعة حوض الميناء بإحداث منشآت حماية جديدة -

 .القيام بأشغال جهر الحوض الخارجي  -

 (.أشغال ردم بالضفة الجنوبية)تهيئة أرصفة و مسّطحات جديدة  -

 .اع العام و القطاع الخاصعلى أن يتم اإلنجاز في إطار الشراكة بين القط
 

خاصة عندما يكون طرفي النزاع من   أّما بالنسبة لتزايد العقل على السفن    

وهو ما أّثر على  0011عقلة سنة  17إلى و  0012سنة  عقلة 01 إلىالتي  ارتفعت والخارج 

مدى ، فإّنه ليس من أنظار الديوان مناقشة انتظار السفن بالمنطقة المكشوفة طول آجال

لو كانت بدون كفيل تحفظية على السفن والعقل ال بخصوصا وجاهة األذون الممنوحة قضائي

يّدخر الديوان جهدا للتحسيس باإلشكال المتعلّق بإصدار المحاكم ألذون أو ضمان كما لم 

من مجلة التجارة  102عقل تحفظية على السفن دون التقّيد بمقتضيات الفصل لعلى عرائض 

نعكاسات السلبية العديدة التي يسبّبها ذلك على الحركة التجارية باإلضافة الى البحرية و اال

تطويرها حيث جودة الخدمات بالموانئ والمّس من سمعة الديوان دوليا وإعاقة برنامج 

عرض الديوان مذكرة في الغرض على أنظار السّيد وزير العدل تحت اشراف السيد وزير 

الب الديوان بدعوة سائر المحاكم الى الحرص على التقيد كثر من مناسبة حيث طأالنقل في 

وتعمل وزارة النقل  .عقل تحفظية على السفن بإجراءبالنصوص الخاصة المتعلقة باإلذن 

حاليا بالتشاور مع األطراف المعنية وخاصة وزارة العدل بمراجعة إجراءات العقلة 

 .عقلة إلى وضع ضمان ماليحيث يتجه الرأي إلى دعوة من يطلب إجراءات الالتحفظية 
 

 استغالل الميناء  -1
   

  2112-2112و 2112-2112عقد البرنامج  -
 

تّمت المصادقة عليه بمجلس و 0012-0010البرنامج للفترة قام الديوان بإعداد عقد 

 02تمت احالته إلى سلطة االشراف بتاريخ و 0010اكتوبر  18بتاريخ  011ة عدد اإلدار

رئاسة لعقد إلى كل من وتمت احالة نسخة من ا  0011مارس  11تاريخ و  0010أكتوبر 

 .لكّنه لم يحض بمصادقة سلطة اإلشرافووزارة المالية و الحكومة
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فقد تّمت مطالبة الديوان من قبل سلطة  0017-0011فيما يخّص انجاز عقد البرنامج 

أهم التوجهات   والذي  يتضّمن 0000-0011االشراف بإعداد المخطط الخماسي للفترة 

 . 0017-0011االلتزامات التي كان سيتم إدراجها بعقد البرنامج للفترة واألهداف و

 

 البنية األساسية -
 

 7من بينها مشروع تدعيم الرصيف رقم سبة لتأخّر إنجاز بعض المشاريع وبالن

المصادقة ، فقد تّمت 0010الذي كان من المفروض االنتهاء من أشغاله في موفى سبتمبر 

ء سوسة بتاريخ بالضفة الجنوبية لمينا 7            على صفقة أشغال ترميم الرصيف عدد

مارس  01                    قد تّم اإلذن بانطالق إنجاز األشغال بتاريخ، و0010أكتوبر  08

0011. 
 

ل تّم تعليق تنفيذ الصفقة إلى حين التوصّ توقّفت األشغال و 0011سبتمبر  1 بتاريخ

إلى حّل فّني مالئم وتدعيم األسس الحالية التي تبّين أّنها ال يمكن أن تتحمل الحمولة التعاقدية 

وقد  .طن للمتر المربع الواحد 0,8أّن الطاقة القصوى هي طن بالمتر المربع و 1لمقّدرة بـ ا

انونية اء جميع اإلجراءات القبعد إستيف 0011ديسمبر  7بتاريخ  1تّم ابرام ملحق صفقة عدد 

تّم اإلذن باستئناف موافقة اللجنة العليا للصفقات ومصادقة مجلس اإلدارة وبعد التوصل بو

 .0011جانفي  11األشغال بتاريخ 
 

أّن استغالل و 0011وليس  0011ل كان في سنة أّن تاريخ انطالق األشغاعلما و

ريخ انطالق تا م منه منذ 120الرصيف لم يتوقّف بشكل نهائي حيث تواصل استغالل حوالي 

  .م 80حاليا يقع استغالل حوالي و 0011األشغال إلى حدود ماي 
 

 1811التعريفات الذي يعود إلى سنة ومراجعة جدول المعاليم  -
 

اإلشراف إلى سلطة  المينائية المحّين  والمعاليم التعريفات تّم إحالة مشروع جدول

 السفن على الموظفة المينائّية المعاليم جميع تحيين قد تضّمن الجدولو 0011جويلية  07بتاريخ 

كما تّضمن الترفيع في معاليم كراء   % 10 بنسبة  الجر  معلومو % 00 بنسبة  والبضائع

وقد تم إستيفاء الصيغة النهائية لهذا القرار على  .الجّرار البحري للسفن خارج إطار الرسوّ 
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ة لإلمضاء المشترك ثم يحال إلى رئاسة مستوى وزارة النقل وسيتم إحالته إلى وزارة المالي

 .الحكومة للنشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة على البيئةالسالمة و -2
 

  عدم تركيز شبكة للمراقبة البعدية -
 

البحرية لجميع الموانئ  تشمل ز دراسة لتأمين المنافذ البرية وقام الديوان بإنجا

 .المعّدات الضرورية لتأمين الموانئتركيز المرافق و
 

طلب حيث تّم اإلعالن عن  رنامج االستثمار المعّد في الغرضنجاز بإشرع في و

العروض سيقع فتح د و.م 11لق الوادي وبنزرت بقيمة حالعروض الخاص بموانئ رادس و

على أن يتّم استكمال باقي االجراءات بالنسبة لبقية الموانئ  خالل  0017خالل شهر مارس 

 .0017سنة 
 

  تحيين خطة أمن الميناءإعداد مخطط جوالن و -
 

تبعا ألشغال تهيئة األرصفة والمسّطحات والمخازن بالضفة الشمالية والجنوبية 

التي شهدها الميناء خالل السنوات األخيرة، وتبعا الستغالل مصالح الديوانة لمساحات 

لوضع المحجوزات من خارج الميناء، فإّنه لم يكن باإلمكان إعداد مخطط  بالحرم المينائي

 .جوالن وستحرص إدارة الميناء على  إعداد هذا المخطط في أقرب اآلجال
 

 لمجابهة التلوث الخّطة الخصوصية -
 

ستحرص إدارة الميناء على إعداد الخطة الخصوصية لمجابهة التلوث المحدود 

 .اآلجال األثر بالميناء في أقرب
 

ضبط قواعد السالمة لعمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها  -

 وخزنها بالموانئ البحرية التجارية
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ضمن مشروع النظام المخازن وتقييم لزمات استغالل المسطحات و في إطار 

 :  الخاص سيقع إدراج
 

 .تفريغ البضائع الخطرةعليمات السالمة المتعلّقة بشحن وت -

 .توابعهااللباس الواقي و المعدات ومة في قائ -

 . المخاطر الواجب توفيرهاات والوسائل لمقاومة الحرائق والتلوث وقائمة المعدّ  -

 .شروط خزن ومناولة البضائع الخطرة -
 

اإلشارة إلى أنه ال يتم خزن المواد الخطر بالميناء ويتم رفعها مباشرة بعد  وتجدر

 .تفريغها من الباخرة حيث يتم تحضير جميع وثائق الخروج اإلدارية مسبقا
 

 التصّرف في الملك العمومي المينائي -3
 

 لزمة استغالل الملك العمومي المينائي -
  

مخازن بميناء سوسة قبل صدور تّم اعداد عقدي لزمة استغالل المسّطحات وال

والذي حّدد النظام  0008أفريل  1المؤرخ في  0008لسنة   01القانون المتعلّق باللزمات عدد 

القانوني للـزمات وضبط المبادئ األساسية المتعلـقة بمنحها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها 

نفيذها وقد تّم التنصيص على والنظام القانـوني للبنـايات والمـنشآت والتجهيزات الالزمة لت

 .مبدأ عام للمراقبة المباشرة دون ذكر تفاصيل أو التنصيص على آليات لذلك 
 

وقد قام الديوان بإحداث وحدة متابعة وتقييم اللزمات تعكف حاليا على تشخيص 

وتقييم لزمات استغالل المسطحات والمخازن الممنوحة وتبعا لهذا التشخيص سيقع تدارك 

غياب مؤشرات التقييم فيما عدى مؤشر الحد األدنى )الالت الواردة بعقد اللزمة جميع االخ

لنسق عمليات الشحن والتفريغ، عدم تضمين طريقة احتساب مؤشر نسق العمليات الشحن 

ضبط آجال إيفاء صاحبي اللزمة بااللتزامات المحمولة على عاتقهما من  عدموالتفريغ، 

 .(..حصائية و المحاسبيةتنظيف وصيانة، غياب البيانات اال
 

 اإلشغال الوقتي للملك العمومي المينائي -
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عدم اسناد مقسم شاغر بالرغم من تعدد المطالب الواردة على  -

 إدارة الميناء
 

ال يوجد بالملك العمومي لميناء سوسة أّي مساحات شاغرة حاليا حيث أّن المقسم 

الديوان بصدد مواصلة بشكل نهائي و ارقي لم يقع اخالءهالذي كان يشغله حمزة المز

 .االجراءات لبيع المنقوالت التي بقيت بالمقسم
 

وطبقا لتوصيات مجلس اإلدارة سيقع تنظيم طلب عروض الستغالل المقسم  في 

 .إطار لزمة

 

لسنة  2122لألمر عدد  تابعة ملفات اإلشغال الوقتي طبقام -

  2113نوفمبر  22 المؤرخ في  2113
 

وقع مراسلة جميع شاغلي الملك العمومي لتحيين الملّفات ووقع استبدال التراخيص 

للشاغلين الذين قاموا بتحيين ملفّاتهم  0011لسنة  2802عند انتهاء مّدتها طبقا لألمر عدد 

 .ويقع حاليا تذكير من بقي لتحيين الملّفات واستبدال التراخيص
 

العمومي مباشرة عدم ارتباط نشاط بعض شاغلي الملك  -

 بالميناء

 

و لم يكن  1990يعود تاريخ منح هذه الشركات تراخيص االشغال الوقتي إلى سنة 

 .أوامر تضبط اجراءات منح التراخيصهناك أي قوانين أو 
 

عدم قيام شاغلين اثنين بأّي نشاط تجاري رغم انتفاعهما  -

 بإشغال ثالث مقاسم من الملك العمومي
 

الف طن في  21و  0012ألف طن من االسفلت في  20وقع عبر ميناء سوسة توريد 

  0011سنة 

 .0011ألف طن في سنة  111و  0012ألف طن من الحبوب و مشتقاته في  110وتوريد 
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عدم تقديم الضمانات المالية أو البنكية من قبل كلّ من الّشركة  -

 للتطهير الّتونسية للكهرباء والغاز والّديوان الوطني
 

تّم مراسلة الّشركة الّتونسية للكهرباء والغاز والّديوان الوطني للتطهير في مناسبات 

مراسلة من الرئيس )تحيين ملفّات اإلشغال د موافاة الديوان بالضمان البنكي وعديدة قص

از المدير العام للديوان إلى الرئيس المدير العام لكّل من الّشركة الّتونسية للكهرباء والغ

ولم تقع االستجابة (  0017جانفي  09و 0011أكتوبر  12بتاريخ  والّديوان الوطني للتطهير

 .إلى حّد هذا التاريخ

 

 

 

 خدمات الشحن والتفريغ   -2
 

 إقتناء المعدات الضرورية لنشاط الحاويات  -
 

 %1تطور حجم نشاط وكالة الشركة التونسية والترصيف بسوسة سنويا بمعدل 

وخاصة  0011ويعتبر مسألة إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة منذ سنة 

نشاط الحاويات تم بشكل سريع وغير مبرمج . فيما يخص النقص في المعدات واليد العاملة

ونظرا لكون عملية إقتناء المعدات  0012نوفمبر  10بتفريغ أول شحنة في قامت الشركة وقد 

حاويات  رافعات 00تولت الشركة تحويل عدد ق مدة زمنية طويلة فقد الضرورية تستغر

 فارغة من ميناء رادس وصيانتها لتكون صالحة لإلستغالل في إنتظاررافعات حاويات  00و

 .0017إقتناء معدات جديدة خالل سنة 
 

 اللجوء إلى الكراء  -
 

تشهد وكالة سوسة نقص في المعدات مثلها مثل باقي الوكاالت ونظرا لكبر سن 

األعطاب، وأمام طول إنتظار التزود بقطع الغيار إلصالح العطب من المزود  ةكثرو أغلبها

األجنبي فإن الوكالة تلجأ مباشرة إلى عملية الكراء وذلك للمحافظة على حرفائها، خاصة 

من قيمة الكراء تخص القبان  %80 كما أنّ . شط في مناخ تنافسيالوكاالت الداخلية تن وأنّ 
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من البواخر  %70 دنانير للطن الواحد مع العلم أنّ  2المتحرك يقع فوترته للحرفاء بقيمة 

 .بدون قبان
 

 وضعية المعدات المتوفرة لدى الوكالة  -
 

صعوبة في عملية وكالة الشركة التونسية للشحن والترصيف بسوسة غالبا ما تجد 

 0توثيق وتسجيل المسائل الفنية نظرا لمحدودية تركيبة فريق الصيانة الذي يتكّون من عدد 

بعمل مكثف داخل الورشة إلى جانب التدخل يقوم  الفريق ميكانيكي حيث  1تقني سامي و

العاجل والسريع لمعالجة األعطاب الطارئة والعرضية للتجهيزات أثناء مناولة البواخر 

ة هذا العدد على أقل لميناء وبإعتبار حجم وأهمية المعدات بالوكالة يستوجب مضاعفبا

 . تقدير
 

تّم توفير منظومة إعالمية فيما يتعلق بأعمال الصيانة بالوكاالت الداخلية  قدل

وجاري العمل بهذه المنظومة في الوقت الحالي  0011للشركة خالل الثالثي األول من سنة 

 .لنقائص حتى يتم التحكم التام في إستعمال المنظومة في أحسن الظروفمع السعي لتفادي ا
 

 ضبط حاجيات الوكالة من قطع الغيار بصفة مسبقة  -
 

من الصعب ضبط الوكالة لحاجياتها من قطع الغيار خصوصا التي يتم توريدها من 

في  ليستالشركة  نّ إفمزودين أجانب، وغالبا ما تكون هذه األعطاب نادرة ومكلفة لذا 

وضعية مالية مريحة للمجازفة بإقتناء قطع غيار بصفة مسبقة وتخزينها مع إحتمال عدم 

 .اللجوء إليها أو إستعمالها ولو على مدى طويل
 

 2112شحن وتفريغ الحاويات بعنوان سنة  -
 

على فريق عمل واحد في عملية شحن وتفريغ الحاويات كان برضاء  اإلقتصار

الحريف نظرا لكون الحمولة الموجهة لميناء سوسة غالبا ما تكون مشحونة في عنبر واحد 

وكذلك عمليات الشحن والتفريغ كانت تتم بالمعدات الخاصة . لذا تتطلب فريق عمل واحد

 .بالبواخر
 

 الساعات اإلضافية  -
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بالنسبة للساعات اإلضافية، تشهد وكالة سوسة نقص في اليد العاملة بالنسبة 

( 1)وعدادي بضائع ( سائقي قبان 02منهم  12)وسواق ( 29)ألعوان اإلستغالل من عملة 

لذا تلجأ  18مثال بالنسبة لعدادي البضائع يجب أن يكون عددهم . مقسمين على ضفتين

مع العلم أن هذا اإلجراء . الحرفاء إزاءم بتعهداتها الوكالة للساعات اإلضافية حتى تلتز

 أنّ كما . متعامل به في جميع المواني التجارية وهو معتمد من قبل هيكل عملة الرصيف

 .الشركة حاليا بصدد إعداد نظام أساسي جديد
 

 التعريفة المستخلصة بحساب الطن  -
 

ال يمكن تجاوز التعريفة القصوى التي تم ضبطها من قبل سلطة اإلشراف والتي تم 

ه وبالرغم من تحيين هذا أنّ  إالّ . 0012جانفي  11إقرارها وتحيينها بالرائد الرسمي بتاريخ 

التعريفة حديثا، فإن هناك مساع جدية حاليا من قبل الغرفة الوطنية لمقاولي الشحن 

تعمل وزارة النقل حاليا على دراسة هدا و. لتعريفة والترفيع فيهاالترصيف لمراجعة هذه ا

 .المقترح


