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  شركة تهيئة صفاقس الجديدة 
 

 بمقتض ى 3891نوفمبر  22في ( فيما يلي الشركة)شركة تهيئة صفاقس الجديدة تم إحداث 

منه إلى كّل من  %22تعود نسبة  د.م 5برأس مال قدره  3891أكتوبر  31لعقد التأسيس ي املؤّرخ في ا

 البلديةتنفيذا لالتفاقية املبرمة بين وذلك  والوكالة العقارية للسكنى (فيما يلي البلدية)بلدية صفاقس 

هي و  .3893ديسمبر  31 بتاريخ( فيما يلي املستثمر)والشركة التونسية السعودية لالستثمار إلانمائي 

 3898فيفري  3املؤرخ في  3898لسنة  8شركة خفّيـة الاسـم ذات مساهمة عمومية طبقا للقانون عدد 

ق باملساهمات 
ّ
 .كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الالحقة العمومّية واملنشآتاملتعل

 

ل مهام الشركة كما حّد 
ّ
صفاقس الجديدة  في القيام بتهيئة منطقة دها العقد التأسيس يوتتمث

به من توكّل ما ( فيما يلي منطقة التدخل)
ّ
شاال وعمليات لا دراسات وأعمال لتطويرها على غرار التطل

 .البعث العقاري 

 

د .م 26252و د.م 1,,26خسائر بلات على التوالي  2232و 2231ي الل سنتالشركة خ وتكّبدت

ى سنة  ,3ويعمل بالشركة . 2232سنة في د .م 26131فاقت بعد أن حققت أرباحا 
ّ
 2235عونا في موف

 .%15بنسبة تأطير ناهزت 

 

منطقة "، تم في مرحلة أولى إعالن كامل املنطقة نشاطهاولتمكين الشركة من الانطالق في 

املتعلق بإحداث دائرة  3891أوت  32املؤرخ في  3891لسنة  111بمقتض ى لامر عدد " اري تدخل عق

تدخل عقاري بمنطقة الشهداء لفائدة بلدية صفاقس، ثم تم إصدار أمر انتزاع من أجل املصلحة 

 32,5املصادقة عليه بمقتض ى لامر عدد تّمت و لمنطقة لتفصيلي التهيئة الوقد صدر مثال . (1)العمومية

 .3891ديسمبر  23املؤرخ في  3891لسنة 

 

هكتار تمت تهيئتها  3,613مساحة لاراض ي التي تم انتزاعها بارض تنفيذ املشروع  ناهزتو 

املقدرة كلفة إنجازها " بيكفيل"تتعلق بمنطقة هكتار  1612منها نجاز إهكتار دون  2682وبقيت مساحة 

د .م ,,1261 هاناهزت كلفة أشاالهكتار  2368قرابة  قامت الشركة منذ إحداثها بتهيئةو  .د.م 31بحوالي 

جوء إلى التمويلتّم تمويلها على مر 
ّ
تهيئة عدد من  اكتمال إثروذلك ( revolving)املتجّدد  احل بالل

إضافة إلى د .م 5262,2 بنحوعن مداخيل جملية البيوعات املنجزة أسفرت و  .ّم بيعهاالتي تاملقاسم 

 .مشاريع بعث عقاري لفائدة الشركة زإلنجاأرض قطعة  22استاالل 

                                                           
املتعلق باالنتزاع من أجل املصلحة العمومية لفائدة بلدية صفاقس ملجموع عقارات الزمة لتهيئة  3895ماي  21املؤرخ في  3895لسنة  1,8لامر عدد   (1)

 .منطقة صفاقس الجديدة
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             وتندرج املهمة الرقابية على حسابات وتصرف شركة تهيئة صفاقس الجديدة للفترة

 38,9لسنة  9من القانون عدد  5و 1 نظر دائرة املحاسبات طبقا للفصلين في إطار مرجع 2228-2235

بات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص املتعلق بتنظيم دائرة املحاس 38,9مارس  29املؤرخ في 

 .الالحقة

 

د من مدى مطابقة إجراءات انتزاع وإخالء لاراض ي وتنفيذ أشاال التهيئة و 
ّ
باإلضافة إلى التأك

وفي حسابات الشركة  فيالتثّبت شملت لاعمال الرقابية املنظمة لها،  للقوانين والتراتيب (1)وبيع املقاسم

 .واملقاولة راتالاستشاعقود مدى حسن تنفيذ 

                                                           
  .ثقة عن التقسيماتقطع لارض املنب (1)
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 أبـرز املالحظات
 

 تهيئة منطقة صفاقس الجديدة -

 

ق بمراجعة  ,381أوت  33املؤّرخ في  ,381لسنة  95خالفا ألحكام القانون عدد 
ّ
واملتعل

التشريع الخاّص باإلنتزاع للمصلحة العمومية، لم تقم الشركة بتأمين بعض غرامات إلانتزاع وأمنت 

 .سنة 22و 33ير تراوح بين البعض آلاخر منها بتأخ

 

عقارات لفائدة الشركة رغم تأمين هذه لاخير ة  5كما تبّين أّن بلدية صفاقس لم تقم بإحالة 

قة بها
ّ
 .ملبالغ التعويض املتعل

 

ق بتقسيم لاراض ي، لم يتّم إلى غاية شهر مارس 
ّ
إنجاز تهيئة التقسيمات  ,223وفي ما يتعل

قة بمنطقة 
ّ
وذلك  2223و 3881غم من املصادقة عليها خالل الفترة املتراوحة بين بالر " بيكفيل"املتعل

ر التمويالت الالزمة وهو ما انجّر عنه 
ّ
لضعف التنسيق بين الشركة وبلدية صفاقس إضافة إلى عدم توف

 .هك غير مهيئة 2682بقاء مساحة قدرها 

 

ة مخالفة كما تّم استاالل آلية تعديل التقسيمات لتايير صباة بعض املقاسم بصف

لتوّجهات مثال التهيئة التفصيلي املصادق عليه والذي ساهم كذلك في تكريس املضاربة العقارية بما 

 .يتنافى مع هدف التهذيب العمراني للمنطقة

 

وتبّين أّن الشركة لم تتقّيد بإجراء الترخيص في تجزئة أشاال التقسيم إلى أشاال أولية 

التقّيد بآجال محّددة النتهاء أشاال التهيئة حيث لم تكتمل هذه وأشاال نهائية مّما انجّر عنه عدم 

أي بتأخير  2231وظلت متواصلة إلى بداية سنة  2222سنة  لاشاال التي كان يفترض أن تنتهي في موفى

 .سنة ,3تجاوز 

 

باإلضافة إلى ذلك لم تقم الشركة بمد بلدية صفاقس بأمثلة مطابقة للشبكات مؤشرا عليها 

عل كافة أشاال التهيئة املنجزة بمثابة تهيئة وقتية غير مستوفاة لإلجراءات الترتيبية وال تخلي وهو ما يج

 .مسؤولية الشركة
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ولتالفي التأخير الحاصل في إنجاز املشروع تدعو الدائرة الشركة إلى اتخاذ التدابير           

ل وذ
ّ
لك بالتنسيق مع كافة لاطراف الضرورية لضمان مواصلة تهيئة ما تبّقى من منطقة التدخ

لة وخاصة منها املستثمر السعودي وبلدية صفاقس
ّ
 .املتدخ

 

 التصّرف في الشراءات -

 

نتج عن عدم تطبيق الشركة ملبادئ حسن التصّرف وملداوالت مجلس إلادارة بخصوص تطبيق 

توجيه  ،ولاشاالمبادئ املنافسة والشفافية عند تلبيتها لحاجاتها من طلبات الشراءات والدراسات 

طلباتها إلى مسدي خدمات ومعماريين ومهندسين ومقاوالت على حساب آخرين كانوا أكثر تنافسية 

جوء إلى آلية التعاقد املباشر وهو ما تسّبب في حصول أضرار مالية 
ّ
وذلك إّما بإقصائهم دون مبّرر أو بالل

ل في قبول أشاال أو دراسات أو معدات 
ّ
ت قيمتها ناهز  ر مطابقة للمواصفاتغيمباشرة للشركة تتمث

 .د.م 26,32

 

وأّدى عدم حرص الشركة على تطبيق بنود عقود الاستشارة وعقود املقاوالت إللزام 

 باالعتماد على ماد .م 26,98املتعاقدين معها بتعهداتهم إلى التفريط في خطايا وعقوبات مالية ناهزت 

ر من معطيات 
ّ
 .2232-2221 لفترةحول تنفيذ هذه العقود خالل اتوف

 

وتوص ي الدائرة الشركة في هذا املجال إلى مزيد الحرص على تفعيل مبادئ املنافسة والشفافية 

 .وتكافؤ الفرص بين املزّودين واملقاوالت واملعماريين واملهندسين

 

القيام بتتّبع املقاوالت التي قامت بتنفيذ أشاال وتزويد الشركة بمعدات غير ينبغي عليها كما 

ابقة وإرساء قسم للشراءات يقوم بتحرير كّراسات الشروط إلادارية والفنّية وآخر للشؤون العقارية مط

 .والقانونية يقوم بتحرير العقود وبمتابعة تنفيذها ضمانا لحقوق الشركة

 

 بيع املقاسم -

 

مت ، تبّين أّن الشركة قد قا2225-3889بالنظر في عينة من البيوعات التي تّمت خالل الفترة 

ببيع بعض القطع بأسعار ال تعكس القيمة املتداولة بالسوق وهو ما تسّبب في تسجيل نقص في أرباحها 

 .د.م 2بما يناهز 
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وأبرمت الشركة أيضا بيوعات لم تأخذ فيها بعين الاعتبار عنصر املردودية في احتساب ثمن               

 .م وعلى نحو غير شفاف تسبب في نقص في أرباحهااملتر املربع وذلك لفائدة بعض الحرفاء دون سواه

 

وخالفا لكراس شروط بيع لاراض ي، ال تدرج الشركة بصفة آلية ضمن عقود البيع بندا يلزم 

 .املشتري بآجال البدء في لاشاال وإلانتهاء منها ويمنع التفويت في لارض قبل إتمام البناء 

 

سنة  22روع في لاشاال وإتمامها وصل إلى وفضال عما انجر عن ذلك من تأخير هام في الش

بالنسبة لبعض الحاالت، فقد ترتب عنه أيضا تسجيل مضاربة عقارية نتيجة ارتفاع قيمة املقاسم 

وحّققوا من خاللها أرباحا بلات في عينة من البيوعات             بنائها تولى أصحابها التفويت فيها دون 

 .د.م 336231

 

أّن الشركة لم تحرص على التثبت من وجود تضارب في املصالح في  ومن ناحية أخرى تبّين

خصوص عدد من عقود البيع التي أبرمتها مع أشخاص طبيعيين ومعنويين تبّين أّن لهم صلة مباشرة 

انجّر عنه أضرارا مالية للشركة  د.م 26223 ناهزبمبلغ بأعضاء من مجلس إلادارة وبأعوان الشركة 

 .د.م 26,25ناهزت 

 

خاذ كافة الضمانات خالل عمليات بيع وتق
ّ
تض ي هذه الوضعية من الشركة الحرص على إت

خاذ ما يلزم من إجراءات لجبر لاضرار التي لحقت 
ّ
املقاسم حفاظا على مصالحها وهي مدعوة أيضا الت

 .بها جراء البيوعات التي سجلت في شأنها تضارب في املصالح

 

             ير املوثقة بسندات استخالص والبالاة بتاريخكما تقادمت الديون املستحّقة للشركة غ

د .م 26393د وتلك املوثقة بكمبياالت والبالاة في نفس التاريخ حوالي .م 26911أكثر من  2235أوت  13

 .دون أن تسعى الشركة إلى استخالصها سقط حّق سدادهاوالتي 

 

غير القابلة لإلستخالص  وتوص ي دائرة املحاسبات بتطهير حساب الديون لضبط املبالغ

 .والتخاذ إلاجراءات الضرورية تجاه املدينين ضمانا لحقوق الشركة
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                 I-   تهيئة منطقة صفاقس الجديدة  

 

ل عقاري 
ّ
هك لفائدة بلدية  ,,بمنطقة الشهداء املمتّدة على مساحة  (1)تّم إحداث دائرة تدخ

قت بتنفيذ الانتزاع ومثال . 3891أوت  32املؤرخ في  3891لسنة  111صفاقس بمقتض ى لامر عدد 
ّ
وتعل

التهيئة التفصيلي إخالالت تمحورت أساسا حول تأمين غرامات الانتزاع ودفعها وتقسيم لاراض ي 

 .وتهيئتها وبيعها وحول إنجاز بعض التجهيزات الجماعية

 

التهيئة لكامل املنطقة التي  ورغم إلامكانيات املرصودة لفائدة الشركة فإّنها لم تلتزم بآجال

ى سنة 
ّ
، في حين أّن أشاال التهيئة ال تزال متواصلة إلى بداية 2222كان من املفروض أن تنتهي مع موف

 .سنة ,3أي بتأخير تجاوز  2231سنة 

 

ن لامر عدد وق 
ّ
ق باالنتزاع من  3895ماي  21املؤّرخ في  3895لسنة  1,8د مك

ّ
املتعل

لتهيئة منطقة  الضروريةعقارات ال ة منلفائدة بلدية صفاقس ملجموعأجل املصلحة العمومية 

لت فيعقارا  2,9صفاقس الجديدة من انتزاع 
ّ
أراض بيضاء وبناءات تأوي عموما أنشطة تجارية  تمث

ى سنة  3,613الجملية  تهابلات مساح
ّ
ق بمسار الانتزاع . 2235هكتار إلى موف

ّ
من إلاخالالت  عددوتعل

 .الارامات ودفعها وإحالة امللكية والتحويز تمحورت حول تأمين

 

ق بمراجعة  ,381أوت  33املؤّرخ في  ,381لسنة  95فخالفا ألحكام القانون عدد 
ّ
واملتعل

ق باالنتزاع للمصلحة العمومية
ّ
وأمنت تأمين بعض غرامات الانتزاع لم تقم الشركة ب، (2)التشريع املتعل

 .سنة 22و 33بتأخير تراوح بين البعض آلاخر منها 

 

وخالفا للفصل الثاني من الاتفاقية املبرمة بين بلدية صفاقس والشركة التونسية السعودية 

فاقية لالستثمار إلانمائي املذكورة أعاله وللبند الرابع من ملحق
ّ
عقارات تشمل  5، تبّين وجود هذه الات

 .لغ التعويض املتعلقة بهاقطع لم تقم البلدية بعد بإحالتها للشركة رغم تأمين هذه لاخيرة ملبا ,

 

البلدية لم تقم  ،املذكور أعاله ,381لسنة  95من القانون عدد  31و ,3خالفا للفصلين و 

                     بالتحّوز املباشر أو بتقديم دعوى قضائية استعجالية لتقدير مبلغ الارامة الوقتية في خصوص

رغم مراسلة الشركة للبلدية في الارض منذ  اصأحد الخو  عقارات تنسب ملكيتها واستااللها إلى 5

 .2232جانفي  31تاريخ 

                                                           
ل في نطاقها الدولة أو الجماعات املحلية أو الوكاالت العقارية إلنجاز برامج تهي (1)

ّ
ل العقاري على أّنها مناطق تتدخ

ّ
ئة وتجهيز أو تجديد أو تعّرف دوائر التدخ

 .تهذيب
(2)

 .2221أفريل  32املؤّرخ في  2221لسنة  ,2كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد   
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  تقسيم ألاراض ي -أ 

 

تّمت املصادقة على املثال التفصيلي لتهيئة منطقة صفاقس الجديدة بمقتض ى لامر عدد 

وشابت إجراءات وأشاال التقسيم والتهيئة وبيع قطع . 3891ديسمبر  23املؤرخ في  3891لسنة  32,5

أفرزتها التقسيمات إخالالت كانت لها انعكاسات سلبية على وفاء الشركة بالتزاماتها وعلى لارض التي 

 .إنجاز املشروع في آلاجال وبالكيفية املطلوبة

 

تأخير في إنجاز  تم تسجيل ،3893ديسمبر  31فخالفا للبند الثامن من الاتفاقية املبرمة بتاريخ 

لة في" يكفيلب"أشاال تهيئة التقسيمات املتعلقة بمنطقة 
ّ
 2واملقسم عدد  3املقسم عدد  واملتمث

                                3881ديسمبر  23و 3881ديسمبر  2التي تّمت املصادقة عليها تباعا في  ,3واملقسم عدد 

التأخير إلى هذا ويعزى . ,223ولم تقم الشركة بإنجاز أّي منها إلى غاية شهر مارس  2223نوفمبر  9و

د وفق .م 31املقّدرة بأكثر من عدم توفر التمويالت الالزمة و  تنسيق بين الشركة والبلدية وإلىضعف ال

تقديرات الشركة باعتماد أثمان لم تحّين منذ التسعينات، وهو ما انعكس على تنفيذ املشروع حيث ال 

 .هك غير منجزة 2682تزال مساحة قدرها 

 

تايير صباة بعض املقاسم ل ي يسمح بها القانون،الت آلّية تعديل التقسيماتتم استاالل كما 

في مما تسبب بصفة مخالفة لتوّجهات مثال التهيئة التفصيلي املصادق عليه ملنطقة صفاقس الجديدة 

برمجته باملثال التفصيلي لتهيئة  تتعديل برامج استعمال قطع لارض املهّيأة حيث تبّين خالفا ملا تّم 

كذلك ذكر يو . مصّحات 5د املصحات الخاصة من مصّحة واحدة إلى ، ارتفاع عد3891املنطقة لسنة 

منطقة مختلطة ذات أغلبية سكنية وتجارية  إلنجاز املخّصص وفق البرنامج لاصلي  1املقسم عدد 

بات عقارية لإلدارة  تحتوي على
ّ
تجهيزات ذات بعد اجتماعي وترفيهي وتربوي والذي تّم تعويضه بمرك

 . والخدمات

 

 بما يتنافى معلشركة من خالل هذه التعديالت في تكريس املضاربة العقارية كما ساهمت ا

وفي املقابل لم يتّم أخذ الحاجيات الجديدة املنبثقة عن التعديالت . هدف التهذيب العمراني للمنطقة

حجم لاسطول الذي يتوّجه و إلى مآوى جماعية للسّيارات تناسب املنطقة تفتقر  حيثبعين الاعتبار 

 على مأويين إضافة إلى آخر ذي طوابق بطاقة استيعاب تقّدر  إليها
ّ
 بحوالي              كّل يوم فهي ال تحتوي إال

 . مكان 122

 

املخّصصة لبناء مأوى سّيارات ذي طوابق واملحتوية على  G1وتبّين بخصوص القطعة 

ةمساحة مخّصصة ملحّول كهربائّي، تايير في موقع املحّول من الواجهة الشرق
ّ
على نهج  ية للقطعة املطل
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نرئيس ي ومنفصال عن البناية إلى الواجهة الاربّية للقطعة ليصبح مدمجا داخلها 
ّ
الشركة  وهو ما مك

الذي و دون دفع ثمنها  2م 322مساحة تجارية إضافية تناهز من الانتفاع ب العقارية الخاصة املالكة لها

 من 5,اخيص إلادارية في الارض خالفا للفصل وذلك دون الحصول على التر  د.م 26522 ال يقّل عن

قد قام  للشركة التونسية للكهرباء والااز الفرع الجهوي  علما وأّن  مجلة التهيئة الترابية والتعمير 

وثبت حسب . الشركة أو البلدية ب من الباعث العقاري دون الرجوع إلى لباألشاال في الارض بط

املكتسبة للقطعة  العقارية الشركة أّن  2235أكتوبر  12تاريخ ب التي أجرتها دائرة املحاسباتاملعاينة 

 .في الارض لم تسند رخصة بناء للباعث العقاري البلدية  وأّن  (1)متقّدمة في إنجاز لاشاال

 

خاذ ما يلزم من إجراءات لفرض  
ّ
 من البلدية والشركة بات

ّ
وتوص ي دائرة املحاسبات كال

 .تطبيق التراتيب العمرانية

 

القطعة عدد  في خاصة للبعث العقاري  وعد بيع باملراكنة لشركةتّم إبرام ياق الّس وفي نفس 

د  5,2 باعتماد سعر فردي للمتر املربع في حدود املخصصة للتجهيزات الجماعية 32من املقسم عدد  3

ن من (2)العقاري  الاستااللارب و لصباة القطعة وض وفقاتّم تقديره 
ّ
( R+2)طوابق  1بناء  التي تمك

اة و 
ّ
  .2م31,8تناهز مساحة ماط

ّ
ه تّم قبل إتمام عقد البيع الّنهائيإال

ّ
القطعة صباة  على تايير  إدخال أن

وبمقتض ى هذا التعديل  .ة املجلس البلدي لبلدية صفاقسموافقلتصبح ذات صباة متنّوعة وذلك ب

بزيادة و ( R+9) (3)طوابق 32قامت الشركة بتقديم برنامج عمراني جديد الستاالل القطعة يسمح ببناء 

اة بنحو 
ّ
نظرا لتايير موضوعه  وعوضا عن فسخ الوعد بالبيع. ي باملوافقةظح %122في املساحة املاط

عقد البيع الّنهائي بنفس  بإتمامالشركة  قامت ،وبروز عناصر جديدة جوهرية تدخل في تقدير ثمن البيع

ب عن. الشروط وبنفس معايير ضبط الثمن واملساحة
ّ
ال  نقص في أرباح الشركة بما تصّرفال هذا وترت

د للمتر املرّبع وبخصائص  3222في نفس الفترة بثمن  اباعت قطعها علما وأنّ  (4)د.م 26,93 يقّل عن

  . عمرانية أقّل مردودية

 

أ 25كائنة باملقسم  2م 2221مساحتها  خضراءمنطقة  يستاّل  أحد الخواص تبّين أّن  كما

بدون مقابل لشركة كفضاء ترفيهي ومقهى اعلى ملك  2م 293ح إضافة إلى قطعة محاذية لها تمس

بدون وجه قانوني موجب هو ما يعتبر استاالال مللك عمومي بلدي سنة و  39 عن وذلك منذ ما يقارب

 .للتتّبع
 

                                                           
(1)

 .والبدء في أشاال الهندسة املدنية( R+6)انتهاء كامل أشاال لاسس والهياكل لجميع الطوابق   
(2)

 .3612 العقاري  استااللها وضارب 2621 لارض ضارب استعمال  
(3)

 ., العقاري  الاستاالل وضارب 268 لارض استعمال ضارب  
(4)

من عن القيمة الحقيقية للمق  
ّ
 .د للمتر املرّبع 522سم بــباعتبار نقص في الث
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املطالبة إلى الشركة وإحالتها إلى امللك البلدي و  G1وتوص ي الدائرة بضرورة إرجاع القطعة 

إلى مخزون الشركة العقاري التي تقّدر  Fسنة وبإرجاع القطعة  39ستااللها ملدة دفع املقابل املالي ال ب

 .ستااللها لنفس املّدةاملالي ال قابل املتسوية مع  د.م 26158 قيمتها بمبلغ

 

 تهيئة املقاسم  -ب 
 

ق بتهيئة املقاسم عدد من ال
ّ
شاال املصادق عليها لا تمحورت حول آجال إنجاز  ّنقائصتعل

قبل للشروط الفّنية وإلادارية والحصول على ما يفيد إنجازها على الوجه املطلوب من ا تهومدى مطابق

 .املصالح البلدية ذات النظر
 

ة التهيئة الترابية والتعمير ولقراري وزير التجهيز وإلاسكان  2,فخالفا للفصل 
ّ
من مجل

قين تباعا بضبط نوعية أشاال الته 3885أكتوبر  38املؤّرخين في 
ّ
يئة لاّولية ولاشاال النهائية واملتعل

 التقسيم وصيغ املصادقة عليه، 
ّ

لم تتقيد للتقسيم وكيفية استالمها وبضبط الوثائق املكّونة مللف

ق 
ّ
الشركة بإجراء الترخيص في تجزئة أشاال التقسيم إلى أشاال أّولية وأشاال نهائية فيما يتعل

بآجال محّددة تنتهي بحلولها  التقّيدعنه عدم  بالطرقات وحواشيها واملساحات الخضراء، مّما انجرّ 

ق باآلجال لجميع أشاال التهيئة باملنطقة كما . أشاال التهيئة
ّ
ب عن ذلك عدم ضبط أّي شرط يتعل

ّ
وترت

عن هذه إلاخالالت عدم اكتمال أشاال التهيئة بكامل  نتجوقد . لم يتّم ضمانها بكفالة بنكية أو برهون 

ة التهيئة الترابية والتعمير والتي كان من املفروض حسب  11املنطقة على معنى الفصل 
ّ
من مجل

ى سنة  فيالدراسات املصاحبة ملثال التهيئة التفصيلي أن تنتهي 
ّ
سنة  ,3، أي بتأخير تجاوز 2222موف

أجزاء املنطقة  ببعضأشاال تهيئة أخرى  عدم إنجاز  دون تهيئة إضافة إلى" بيكفيل"حيث ال يزال جزء 

 .الرئيسية
 

املذكور،  3885أكتوبر  38من جانب آخر تبّين خالفا لقرار وزير التجهيز وإلاسكان املؤّرخ في و 

               إلى بداية  وذلك عدم استالم أشاال التهيئة لاولية والنهائية بكامل حوزة املشروع منذ انطالقه

 .,223سنة 
 

مثلة مطابقة للشبكات مؤشّرا الشركة بمّد بلدية صفاقس بأ لم تقمخالفا لنفس القرار ، و 

لين املعنّيين 
ّ
بمسؤولية صيانة التجهيزات واملنشآت البلدية  تعّهدت حيثعليها من قبل املتدخ

ر شهادات املطابقة
ّ
وتنطبق هذه الوضعية . والفضاءات املدمجة بامللك العمومي والخاص لها دون توف

ة أشاال التهيئة املنجزة غير  على كافة منطقة صفاقس الجديدة منذ انطالق تهيئتها، وهو 
ّ
ما يجعل كاف

بذلك تهيئة وقتية وغير مستوفاة لإلجراءات الترتيبية وال تخلي مسؤولية  وتعتبر مشمولة بأمثلة مطابقة 

 .الشركة املهّيئة
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 بيع القطع املهيأة -ج 
 

ق شاب عمليات بيع القطع املهّيأة عدد من إلاخالالت 
ّ
أهّمها بالعقود وإجراءات البيع تعل

 .الخالص والتحويز والرقابة وآلاجالو 

 

ق  3882فيفري  ,2املؤّرخ في  3882لسنة  31من القانون عدد  35فخالفا للفصل 
ّ
واملتعل

تبّين عدم تقّيد الشركة بواجب إبرام عقد البيع النهائي في  ،بتحوير التشريع الخاّص بالبعث العقاري 

من املقسم  39ئي للعقار ، على غرار القطعة عدد أجل شهر ابتداء من تاريخ الخالص التام للثمن النها

 قد تّم إبرام عقد البيع النهائي  في حين أّن  3881ماي  22خالصها بتاريخ تمت إجراءات التي " ب25"

ويرجع هذا التأخير في أغلب الحاالت إلى عدم تسوية . سنة 38أي بتأخير ناهز  2232مارس  1بتاريخ 

 . البيعالوضعية العقارية للقطع موضوع 

 

قجراءات القانونية املعمول بها إلا تفعيل  لم تتول الشركةكما 
ّ
فسخ العقود ب في ما يتعل

وإعادة إجراءات البيع وتحميل املوعود لهم الارامة املنصوص عليها بالوعود بالبيع وبكراسات شروط 

ل صاحبه عن التسبقة الذي تناز  G1القطعة ب الوعد بالبيع املتعلق ذكر على سبيل املثاليو . التقسيمات

يذكر كما . د.م 26211مصاريف فسخ العقد لاول فاقت  أّن  حيثد لفائدة منتفع آخر .م 26322بمبلغ 

البالغ  3Cمن املقسم  39مواصلة انتفاع مشتر ثان بنفس سعر بيع القطعة عدد  السياق ذاتفي 

ترتب عن عدم و  .قد البيع النهائيوتاريخ ع الوعد بالبيع سنوات بين تاريخ إبرام 8د رغم مرور .م ,2631

 .د.م 26239ما قيمته مراجعة الثمن بما يتماش ى مع أسعار السوق ضرر مالي للشركة ب

 

الشركة ببيع بعض قيام  ، تبين2225-3889وبالنظر في عّينة من البيوعات تمت خالل الفترة 

               بمبلغ يناهز هافي أرباح تسبب في نقصالسوق، وهو ما في القطع بأسعار ال تعكس القيمة املتداولة 

 . د.م 2

 

كما قامت الشركة بإبرام بيوعات لم تأخذ فيها بعين الاعتبار عنصر املردودية في احتساب 

في نقص في  لفائدة بعض الحرفاء دون سواهم وعلى نحو غير شّفاف وهو ما تسّببثمن املتر املربع 

مساحة ماطاة قدرتها بناء وتمكن من  2م 522تمسح التي  2بعلى غرار بيع القطعة عدد  مواردها وذلك

بنفس املقسم وخالل نفس الفترة  3بقطعة المقابل بيعها للمتر املربع د  952بثمن  2م 2519 ــالشركة ب

أي بنقص في  متر املربع الواحدللد 5,,بـ 2م 1121 قدرهامساحة ماطاة بناء وتمكن من  2م 999تمسح 

 . د.م 263,2لارباح ال يقّل عن 
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ق بتحوير التشريع  3882فيفري  ,2املؤّرخ في  31من القانون عدد  32خالفا للفصل و 
ّ
املتعل

الشركة مبالغ مالية بعنوان تسبيقات على بيع قطع  قبضتالخاص بالبعث العقاري وللوعود بالبيع، 

 .ي عّينة من امللّفاتد ف.م 26255ود .م 26225أرض قبل إمضاء الوعود بالبيع وتراوحت هذه املبالغ بين 

 

ر أصحابها  لم تقممن نفس القانون،  31خالفا للفصل و 
ّ
الشركة بإلااء عقود البيع التي تأخ

 .وآجال التنبيه على املتلّددين ولم تحترم إجراءاتعن الدفع في آلاجال 

 

 الفصل الثالث من وعود البيعبتطبيق خطايا التأخير املنصوص عليها ها لم تسهر على أنّ كما 

فة  فاقو . عن كّل شهر تأخير %3625واملحّددة بنسبة 
ّ
د في .م 26235 ما قيمتهمبلغ الخطايا غير املوظ

 .ملّفات 1عّينة من 

 

           الشروط املنظمة للبتة، لم تتول الشركة تقديم صك بمبلغ سوخالفا ملقتضيات كرا

( 31من املقسم عدد  33و 32عدد )أحد املشترين لقطعتي أرض  صادر عنو د للخالص .م 26589

إلااء الصك املذكور، انتفع املعني وفضال عن .  في إطار مزاد علني بيعبنصف ثمن ال بعنوان تسبقة

ورغم عدم التزامه بآجال  الوعد بالبيعنص عليه ملا  ةفي الدفع مخالفبتقسيط دون تبرير باألمر 

 .د.م 26213 اقدية التي ناهز مبلاهاتطبيق خطايا التأخير التعتتول الشركة لم  الخالص التفاضلية،

 

آليا ضمن عقود البيع شروطا تلزم  الشركة وخالفا لكّراس شروط بيع لاراض ي، ال تدرج

شهرا  ,1شهرا من تاريخ التحّوز وبإتمامها في ظرف  32املشتري بالبدء في أشاال البناء في أجل أقصاه 

 . وبمنع التفويت في لارض قبل إتمام البناء
ّ
تراوح في  الشروع في لاشاالب عن ذلك تأخير في وقد ترت

 .سنة 33سنوات و 1تأخير في إتمامها تراوح بين سنة و  22سنوات و 2 بينعّينة من امللفات 

 

ب عن هذا إلاخالل مضاربة عقارية نتيجة ارتفاع قيمة املقاسم بين كما 
ّ
شرائها  تاريخترت

لاراض ي التي تولى أصحابها التفويت فيها دون  بيع عقودلإضافة إلى عدم إلااء الشركة بنائها وتاريخ 

              د وتراوحت بين .م 336231 (1)وحققوا من خالل ذلك أرباحا بلات في عّينة من البيوعات هاءبنا

القطعتين عدد  3889أكتوبر  2من ذلك أن الشركة العقارية التي اقتنت بتاريخ . د.م 56112د و.م ,2631

 .د.م 26852 بما قيمته 2225سبتمبر  5بتاريخ قامت ببيعها د .م 26,22بثمن  5دد من املقسم ع 1و 2

  

وقد نتج عن عدم حرص الشركة والبلدية على تطبيق الشروط القانونية والتعاقدية 

قة بآجال
ّ
ال تزال تشكو من  هاحيث أنأشاال البناء عدم اكتمال أشاال تهيئة وبناء املنطقة  تنفيذ املتعل

                                                           
 .ملف بيع 21ثمانية ملفات من مجموع  (1)
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سنة من بداية املشروع من ذلك أن أشاال تعبيد بعض لانهج وتهيئة  12بعد مرور ية فوض ى عمران

املترّجلين غير مكتملة  وممراتاملناطق املخّصصة للتجهيزات الجماعية وخاّصة املناطق الخضراء 

 .للفضالت مصّباوأضحت القطع الشاغرة باملنطقة 

 

 إنجاز التجهيزات الجماعية -د 

 

في حين أّن  د.م 36153 املخّصصة للتجهيزات الجماعية بمبلغ قدره الشركة بيع القطعتولت 

 ملكية هذه القطع من املفروض أن تؤول بمجّرد املصادقة على التقسيم إلى امللك العمومي البلدي

ة التهيئة الترابية والتعمير 1,وفقا ألحكام الفصل 
ّ
 .من مجل

 

 نسبة انجازهاباملنطقة حيث لم تتجاوز ولم تنجز الشركة كافة املآوي ذات الطوابق املبرمجة 

أن تنتهي أشاال بنائهما تباعا منذ  ضتر املفكان من  إذ G2و G1على غرار املأويين بالقطعتين  %,296

 .%13نسبة إنجاز املآوي نصف التحتية التي لم تتجاوز أّن كما .2231وماي  2232ماي 

 

ة املساحات املخّصصة  لشركةا وخالفا ملا تّمت برمجته بأمثلة التقسيمات، لم تنجز 
ّ
بعد كاف

ملساحات الخضراء التي لم اوكذلك كان شأن  %2862نسبة تنفيذها  لم تتعدملمّرات املترّجلين حيث 

 .%1562تتجاوز نسبة إنجازها 

 

II-  التصّرف في الشراءات 

 

 شاب التصّرف في شراءات الشركة عدد من الّنقائص شملت عدم إلالتزام بتطبيق إلاجراءات

كما لم تحرص الشركة على تنفيذ العقود املبرمة مع املتعهدين واملقاوالت مّما . والتضييق في املنافسة

ت هذه الّنقائص أساسا في تنفيذ كّل من مشروعي البعث العقاري . أضّر بذمتها املالية
ّ
مأوى "وتجل

 .طقة صفاقس الجديدةأ من من21الكائن باملقسم " لاسوار"و أ31باملقسم عدد " السيارات ذو طوابق

 

 الشراءات في إطار الاستشارات - أ
 

الشركة تعيين لجنة ، لم تتول (1)إبرام الشراءات ها الداخلية في مجالخالفا إلجراءات

في  املذكور  مبلاها الّسقفعقد شراءات يتجاوز قامت بكما . د.أ 322مبلاها  ال يتجاوز التي  شراءاتلل

                                                           
(1)

حول كيفية ابرام  3892فيفري  ,3تعتمد الشركة في تحقيق شراءاتها مبادئ حسن التصّرف ومحاضر مداوالت مجلس إلادارة املنعقد بتاريخ   

 3882مارس  32بمقتض ى محضري مداوالت مجلس الادارة املنعقد بتاريخ  الصفقات وأسقف اختصاص كّل من لجنة الشراءات ولجنة الصفقات املنّقحة

 .2221مارس  21وبتاريخ 
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وقد شمل هذا إلاخالل سبعة أقساط فنية من أشاال . وضاستشارة عوضا عن إجراء طلب للعر  إطار 

 .د.م 26122بمبلغ جملي يساوي " العين باالص"و" رباط املدينة"تنفيذ مشروعي 

 

 متابعةملصممين ومكاتب  سوء تحديد الشركة لحاجياتها على الّرغم من تعيينهان كذلك تبيّ و 

 موضوع" بمأوى السيارات ذو طوابق"ء فقد آل تنفيذ أشاال الاستشارة الخاصة بقسط الطال .للارض

من  %25د أي ما يعادل .أ 526312د إلى زيادة في الكميات بلات قيمتها .أ 3226125بمبلغ عقد أولي 

 .ألشاالل لاصلية قيمةال

 

خالفا ملبدأ الشفافية ولشروط  معينة كما قامت الشركة بتوجيه بعض الطلبات إلى مقاوالت

بمأوى "ار الاستشارة املتعلقة بأشاال قسط تزويق لاسقف والفواصل فقد تبّين في إط. املنافسة

العرض لاقل يفوق العرض املالي للشركة املكلفة بتنفيذه  أّن د .أ 332بمبلغ ناهز " السيارات ذو طوابق

وكذلك كان الشأن بالنسبة لقسط الهيكلة املعدنية للمحالت وتاليف لاطر  .د.م 26223ثمنا بمبلغ 

فازت به مقاولة بسعر فاق العرض لاقل والذي " بمأوى السيارات ذو طوابق"رج النجدة وحواجز مدا

 .د.م 26213ثمنا بمبلغ 

 

سوء تحديد شروط املشاركة وقصر آلاجال املمنوحة لتقديم العروض ومن ناحية أخرى أّدى 

االستشارة ب معاينته توهو ما تم. إلى تضييق مجال املنافسة وإلى توجيه الطلبات إلى مقاوالت دون غيرها

أيام ( 8)إقرار تسعة ترتب عن د حيث .م 26121املتعلقة بقسط حواجز املمرات وتاليف لاعمدة بمبلغ 

فقط كأجل أقص ى لتقديم العروض انحصار املنافسة بين شركتين تم إسناد الطلبية إلى إحداهما رغم 

من كراس  2.2الفصل  إلقصاء حسبلعدم تقديمها لوثيقة الضمان الوقتي وهو سبب موجب 

 .الشروط إلادارية الخاصة باالستشارة

 

 
ّ
الاستشارتين املذكورتين تنفيذ د املعاملة التفاضلية التي انتفعت بها املقاولة املكلفة بوتتأك

قتين تم خالصهما كليا قبل الشروع في تنفيذ لاشاال كينها وبدون ضمانات بنكية من تسبأعاله بتم

 12من قيمة الاستشارة الثانية علما وأن الفصل  %22تشارة لاولى وبنسبة من مبلغ الاس %52بنسبة 

سبقة بنسبة 
ّ
 .%5من كراس الشروط إلادارية الخاصة لكلتا الاستشارتين حّدد الت

 

باسناد وتنفيذ الاستشارة الخاصة بقسط املصاعد الكهربائية وكذلك كان الشأن فيما يتعلق 

ث تسبب قصر آجال تقديم العروض إلى الحّد من املنافسة حيث د حي.م 26382برباط املدينة بمبلغ 

كما تم توجيه الطلبية إلى . شركات 1سوى بعروض شركات ملف الاستشارة ولم تتقدم  ,سحبت 

للشروط الفنية حيث  هامقاولة رغم خلو عرضها من وثيقة الضمان الوقتي إضافة إلى عدم استجابت

تقل  ميكانيك صاحب خبرة ال-ة ال تحتوي على مهندس في الالكتروأنها أدلت بقائمة في الوسائل البشري



946 
 

كما تم تمكين الشركة املعنية من . الخاصة باالستشارةوالفنية شروط إلادارية لل خالفا سنوات 5عن 

من مبلغ الصفقة دون أن تقدم ضمانا بنكيا في هذا املبلغ  %22تسبقة عند إمضاء العقد تساوي 

د أي .أ 329625مبلغ  كما تم تمكينها من. كراس الشروط إلادارية الخاصة من 32وذلك خالفا للفصل 

أشهر وذلك خالفا لنفس الفصل الذي ينص  ,الصفقة قبل تسلم التجهيزات بمدة  قيمةمن  25%

مبلغ وبذلك تّم تمكين صاحب الصفقة من  .على دفع تلك النسبة عند قبول املصاعد على عين املكان

ل  باملعّداتد د قبل التزّو .م 26395
ّ
من مبلغ  %5,ودون الحصول على أّية ضمانات في شأنها وهو ما يمث

 .من قيمة كشف الحساب الّنهائي %89الصفقة و

 

وآل تنفيذ الصفقة إلى قبول معدات غير مطابقة للشروط الفنّية التعاقدية وغير قابلة 

وقامت الشركة الحقا بتعويض . ةالفّني ةاملراقبمكتب لالستاالل وفقا ملحضري املهندس املستشار و 

إلى تعّمد  ذلك ويعود. د.م 26211بقيمة املصاعد الكهربائية املعابة تكّبدت من خاللها مبلاا إضافيا 

دون أّي ضمانات بوخالصها في معظم الثمن قبل إنجاز الصفقة  املعنية شركةالتوجيه الطلب إلى 

 .ود شبهة فساد موجبة للتتّبعوعدم تجربة املعدات قبل خالصها مّما يثبت وجمالية 

 

في أشاالهم قاموا بإنجاز ولم تقم الشركة بتطبيق غرامات التأخير على كّل املتعّهدين الذين 

 ما قيمتهالخطايا غير املطبقة بالنسبة ألربع استشارات  وفاق مبلغ. آجال تعدت آلاجال التعاقدية

 .د.م 26329

 

 عقود مقاوالت ألاشغال - ب
 

من إلاخالالت من أبرزها ما تمت مالحظته عدد التي أبرمتها الشركة  شابت عقود الصفقات

 ".لاسوار"ومشروع " مأوى السيارات ذو طوابق"بخصوص مشروعي 

 

 31باملقسم " مأوى السيارات ذو طوابق"مشروع   -1

 

الكائنة بشارع قرطاج بمنطقة صفاقس الجديدة  31من املقسم  2خّصصت القطعة عدد 

                    ويتكّون املبنى من. د.م ,35658بكلفة ناهزت  2ملف أ 25طوابق يمسح  يذقامة مأوى سيارات إل

طوابق علوية مخّصصة للمأوى بطاقة استيعاب تناهز  ,طوابق سفلية معّدة لألنشطة التجارية و 2

 مختلف لاقساط إخالالت تعلقت أساسا باإلعالن عن املنافسة وبقبول  شاب إنجاز وقد . مكان 522

 .العروض وفرزها وبإسناد الطلبات وإنجازها
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  د.م 0,153قسط ألاسس العميقة بمبلغ  -1-1
 

شركة الأّن عرض  تبّين املساواة بين العارضين حيثو الشفافية  مبادئالشركة  لم تراع

شهادة في الوضعية الجبائية غير  االفائزة بالصفقة غير مطابق لشروط طلب العروض وذلك لتقديمه

 أّن الشركة قامت في  .دون أن تكون صاحبة العرض لاقل ثمناسنادها الصفقة إّم كما ت. صالحة
ّ
إال

على عرضها لاصلي مباشرة لدى تخفيضا  إثره علىاملقاولة  هذه اقترحت بطلب أثمان جديدلاثناء 

نها من الفوز بالطلبوهو ما املدير العام للشركة 
ّ
ض تسّرب خطأ في احتساب نسبة هذا التخفيكما . مك

ب عنه خالص مبلغ غير مستحّق ناهز 
ّ
 .د.م 26212ترت

 

د .م 26153لاشاال املنجزة  قيمة تبّين عدم دقة ضبط حاجيات املشروع حيث بلات كما

تاييرات تراوحت  32فصال من مجموع  32املبلغ لاصلي للصفقة كما شهد  عن %25 قرابةوهو ما يقل ب

هو ما يعّد تقصيرا من قبل مجمع مهندس ي الهياكل و  %322و %52 بالنقص أو بالزيادة بيننسبها 

 .عقدالمن  1املسموح بها بالفصل  % 32نسبة ل هذه النسب بصفة كبيرة تجاوز ل ظربالن

 

 5, مّدةسنة متجاوزة لاجل التعاقدي املحّدد ب امتداد وقامت املقاولة بتنفيذ لاشاال على

الشروط إلادارية الخاصة القاض ي بتطبيق من كراس  13الفصل  تفعيل الشركةدون أن تتولى يوما 

 .د.م 26322إلى حّدها لاقص ى التي وصل تأخير و ال اتغرام

 

خزان مياه  قامةاملشروع وذلك إل حوزةمم خارج  122أوتاد قطر  5قامت املقاولة بإنشاء كما 

عليه في  خالفا مللف التقسيم املصادق دراجه في الدراسة لاصليةإالسالمة نتيجة سهو املصّمم عن 

 .وهو ما حال دون قبول لاشاال من قبل البلدية التي رفضت إسناد شهادة املطابقة لألشاال الارض

 

 د .م 6,140طلب عروض الهندسة املدنية بمبلغ  -1-2

 

ق بإسناد و 
ّ
العديد من الّنقائص " املأوى ذو طوابق"تنفيذ صفقة الهندسة املدنية ملشروع تعل

ببنود العقد كما لم تقم الشركة بما يلزم  املقاولةعدم التزام نتيجة عدم دقة شروط املشاركة و 

 .لضمان حسن تنفيذ لاشاال

 

تبّين ضيق لاجل املمنوح للعارضين لتقديم عروضهم  ،فبخصوص الدعوة إلى املنافسة

ر رغم يوما  38الفنية واملالية الذي لم يتجاوز 
ّ
 الصباة الفنية الخصوصية ملكونات املشروع وهو ما أث

واحدة  إقصاءمقاوالت فقط تّم  1حيث سحبت امللف وشاركت في طلب العروض  املنافسة على باسل

 .منها لعدم الكفاءة الفنية
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نت الشركة املقاولة من دفوعات على الحساب
ّ
غير  أّما خالل تنفيذ لاشاال فقد مك

ة بخالص قامت الشركبالصفقة من كراس الشروط إلادارية الخاصة  33فخالفا للفصل  .مستحقة

         كما لم تقم بخصم مبلغ يناهز . د.م 36352بمبلغ جملي قدره  (1)تسبيقات على الكشوفات الوقتية

  .من نفس الفصل 2خالفا للفقرة  ,د من كشف الحساب الوقتي عدد .م 26335

 

 لقاء تجميد املعدات والوسائل ملدةدون وجه حق د .م 262,2كما تّم تمكين املقاولة من مبلغ 

 بعد هذه أّن  ينّص علىأّن دفتر الحضيرة  في حين (2)يوما 82
ّ
املعدات لم توضع على ذمة املشروع إال

ه انقضاء املدة التي طالبت املقاولة خاللها بالتعويض 
ّ
خالص كشفين تّم خالل هذه املدة علما وأن

ق بأشاال تركيز الحضيرة والتتريب وتحجيم.م 26222للحساب الوقتي بقيمة 
ّ
والحفر وهي لاوتاد  د تتعل

أجل تنفيذ  تمكين املقاولة منتم ولنفس لاسباب  ذلكإضافة إلى و . املقاولة إنجاز مطابقة ملخطط 

  .يوما 82إضافي مدته 

 

أّن املقاولة صاحبة الصفقة قامت بتقديم ضمان  ,3وورد بكشف الحساب الوقتي عدد 

  غير د .م 26,22مبلغ  املذكور  الكشفخ تاريبنكي مقابل الحجز بعنوان الضمان البالغ إلى حدود 
ّ
ه تبّين أن

املدير املالي وقسم  يتول كما لم . تزوير للوقائعما يعتبر وهو املقاولة لم تقدم البتة الضمان املذكور  أّن 

د من صحة تصفية املبلغ املذكور وتضمينه في مجلدات الشركة الحسابية
ّ
 .املحاسبة التأك

 

 استجابةد .م 26222مبلاا جزافيا قدره املقاولة ى منح الشركة عل وافقتومن جانب آخر 

يوما ومراجعة  (3)225عن تجميد املعدات ولاعوان ملدة للتعويض  هذه لاخيرة تقّدمت به لطلب ثان

د لتاطية تكاليف أشاال تعديل قياسات املدرجات .م 26322أثمان الصفقة إضافة إلى مبلغ 

د وهو املبلغ املدون بطلبها بتاريخ .م 26152تمكين املقاولة من مبلغ  تّم خالفا لهذا الاتفاق، و . الكهربائية

 .2232جوان  5بتاريخ  2232-23وموضوع الفاتورة عدد  2232جويلية  31

 

ف كليا  تبين 2وعدد  1وبالرجوع إلى مجلدي الحضيرة عدد 
ّ
قأّنها و أّن لاشاال لم تتوق

ّ
 تتعل

 والتنظيف ال يستدعي إنجازها قائمة املعدات التي تّم تعويضباألشاال النهائية مثل التلبيس والتبليط 

يوميا بعنوان د  219إضافة إلى د  1.522ذمة املشروع بمبلغ يومي يساوي على تجميدها  املقاول على

 . كلفة لاعوان
ّ
مثل صّب مدرجات النجدة والزيادة في القيمة  إضافيةأشاال ق أهم جزء منها بكما يتعل

ح والتي تّمت فوترتها على سبيل التسوية في إطار لاثمان الجديدة لبعض فصول إلاسمنت
ّ
  .املسل

                                                           
(1)

 .,3و 35و 32و 33أعداد   
(2)

 .2229أفريل  5تاريخ إلاذن ببداية لاشاال و 2229فيفري  33بين   
(3)

 .2232جوان  35و 2232فيفري  22والثانية بين  2232فيفري  23و 2228نوفمبر  3لفترتين لاولى بين   
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كة في الارض أّن تعليق لاشاال تنفيذ لاشاال ومراسالت الشر املقاولة ليثبت مخطط  كما

مّما على غير وجه حق وبذلك فإّن هذه املبالغ ليست مستحقة وتّم دفعها  صاحب الصفقة تسّبب فيه

  .ألحق ضررا ماليا بالشركة

 

د فعالوة على عدم إبرام ملحق في .م 26122وبخصوص لاثمان الجديدة التي ناهزت مبلغ 

ق بأشاال تعاقدية تّم تمكين صاحب الصفقة في إطارها من زيادة في 
ّ
لاسعار شأنها، فإّن أغلبها يتعل

ق مبلغ حيث  ن مبرردو املعماري واملقاولة والشركة  املهندس تبعا ملحاضر بين
ّ
د منها بتايير .م 26222تعل

د دون تقديم  15د إلى أكثر من  3369من  منها مّر ثمن املتر املربع والتيالجوالن لطبقة أشاال التبليط 

 .مذكرة في كيفية احتسابه

 

من قيمة لاثمان الجديدة مقابل  %1 وخالفا لعقد الصفقة لم تقم الشركة بخصم

طرحه بهذا  كان يفترضاحب الصفقة في عرضه املالي وبلغ مجموع ما التخفيض الذي منحه ص

 .د تّم دفعه دون وجه حق.م 26223العنوان ما يناهز 

 

من كراس الشروط إلادارية الخاصة لم تقم الشركة بطلب حجز الضمان  5وخالفا للفصل 

قة بأشاال الكتامة السطحية .أ 382.3,9الّنهائي بمبلغ 
ّ
وتاليف الطابق تحت د رغم العيوب املتعل

  .د.أ 5,ناهز بما الشركة على هذا الّنحو ضررا ماليا  ألحق تصّرفوقد . لارض ي

 

بواسطة أذون تزّود خارج إطار  1م/كغ 152 بكمية خرسانةالوقامت الشركة بالتزّود ب

د للمتر  91د بحساب .م 26229صاحبة الصفقة بمبلغ فاق املقاولة متفرعة عن شركة الصفقة لدى 

د للمتر  22 قدره وذلك خالفا لجدول لاثمان الذي يحتوي على هذا الفصل بثمن فردي الواحد كّعبامل

من كراس الشروط  1-32مراجعة لثمن هذا الفصل خالفا للبند بمثابة ويعتبر هذا التمش ي . املكّعب

 .وجه حّق  على غير د .م 26235 على مبلغ فاقبموجبه إلادارية الخاصة تحّصلت املقاولة 

 

د .م 26251 غير مستحقة فاقت قيمتها زيادات في القيمة كما تّم تمكين صاحب الصفقة من

ق بأشاال أنجزها.م 26212منها 
ّ
وصالت التمّدد والباقي في  إصالح عيوب بخصوصآخر مزود  د تتعل

 .بواسطة أذون تزّود منفصلة عن الصفقةآخرين لدى مزّودين قامت الشركة باقتنائها  فصول ب

 

               مبلغ ناهزه دون وجه حّق لفائدة املقاولة صاحبة الصفقة جموع ما تّم دفعوبلغ م

ل خطأ  د.م 26,21
ّ
 .في حّق الشركة تصّرفوهو ما من شأنه أن يشك
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من كّل أعضاء لجنة القبول ممض ى عند قبول لاشاال تبّين أّن محضر القبول الوقتي غير و 

جنة املتكونة منورغ .عوخاصة املراقب الفّني للمشرو 
ّ
املعماري واملهندسين  املهندس م ذلك قامت الل

املستشارين لقسط الهيكل واملدير العام للشركة بالتصريح بالقبول الوقتي لألشاال دون تحفظات 

ه تبّين الحقا أّن املراقب الفّني قد أبدى تحفظات بخصوص أشاال ال. 2232جويلية  8بتاريخ 
ّ
 أن

ّ
عزل إال

 تسّربظهرت عيوب جوهرية خالل وبعد تنفيذ لاشاال نتج عنها حيث  مياه السالمةللمأوى وملجمع 

            وأعلمت الشركة املقاولة بتاريخ. مياه لامطار من لاسقف عبر كّل الطوابق وصوال إلى الطابق السفلي

هذه  رفضوأمام . بهذه العيوب ودعتها إلى إصالحها نظرا لفداحة لاضرار الحاصلة 2233جوان  3

ه لاشاال بمبلغ جملي ذإلنجاز هقامت الشركة بتعيين مناولين ة يلاخيرة القيام باإلصالحات الضرور 

 .د.م 262,5بلغ 

 

في هذا الخصوص أّن الشركة قامت بالقبول الوقتي للمشروع دون تحفظات في  ويالحظ

 أّن دفاتر 
ّ
 2232سبتمبر  28ون انقطاع إلى غاية تبّين ّأّن لاشاال تواصلت د يرةضالحالتاريخ املذكور إال

 22الفصل  بتطبيق الشركةتقم ورغم ذلك لم . يوما 112يوما أي بتأخير ال يقّل عن  8,2على امتداد 

 .د.م 26991 هامن عقد الصفقة القاض ي بتطبيق خطايا تأخير ناهز مبلا

 

حرير كامل الشركة بت قامت بالصفقة من كراس الشروط إلادارية الخاصة 5خالفا للفصل و 

أيام من التصريح بالقبول الوقتي دون تحفظات كما  1بعد  د.م 26531بمبلغ  الحجز بعنوان الضمان

حقة.م 26328خصم الحجز بعنوان الضمان بمبلغ تتول لم 
ّ
التي  د على الكشوفات الوقتية والفواتير الال

 . د.م 36295بلات قيمتها 

 

ب عن هذا التصّرف إعدام كامل ضمانات 
ّ
غير مطابقة لاشاال التي تبّين الحقا أّنها وترت

ق بأشاال الكتامة للسطح وخزان املاء ووصالت التمّدد حيث راسلت الشركة  للمواصفات
ّ
فيما يتعل

املقاولة لتعلمها أّنها مطالبة بإرجاع مبلغ الحجز بعنوان الضمان نظرا للعيوب في لاشاال موضوع تقرير 

املقاولة بإرجاع أي مبلغ أو بأشاال إلاصالح الضرورية نظرا لعدم  ولم تقم. إختبار وإذن على عريضة

ر آليات تعاقدية أو حجوزات على مستحقاتها تجبرها على القيام بذلك
ّ
وأفادت الشركة أّنها قامت . توف

إلتمامه  املشروعحوزة من دخول  باقي املناولين بهذا التصّرف حرصا منها على إنجاح املشروع ولتمكين

ه صدر الحقا حكم قضائي ابتدائي يقض ي بتحميل املسؤوليةفي آلاجا
ّ
 .للمقاولة املعنية ل كما أفادت أن
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طلب العروض املتعلق بنجارة ألاملينيوم موضوع الصفقة املبرمة بمبلغ  -1-3

 د.م 0,002
 

د وإسناد .م 269,9تبّين خالل مرحلة فرز العروض املالية إقصاء العرض لاقل ثمنا بقيمة 

 هذا التصرف فيندرج وي .وذلك خالفا لشروط طلب العروض د.م ,3622بقيمة ض املوالي للعر الصفقة 

في  املزّود املعنيعلى التعامل في معظم مشاريعها مع الشركة للصفقة حيث دأبت  املتعّمدوجيه تّ ال إطار 

 28املؤّرخ في  3883لسنة  2,من القانون عدد  5و 2ملنيوم وذلك خالفا للفصلين مجال نجارة لا

حقة 3883جويلية 
ّ
ق باملنافسة ولاسعار كما تّم اتمامه وتنقيحه بالّنصوص الال

ّ
 .املتعل

 

املقاولة صاحبة إسناد فصول لم تنجزها تّم  املعتمدة لدى الشركةإلجراءات الشراء  خالفاو 

جوء إلى املنافسة وذلك جديدة  أخرى  وفصول الصفقة 
ّ
 أخرى  بمقتض ى أذون تزود لشركةدون الل

أّن وكيلها  هذه الشركةل التجاري  سجّل ال وتبّين من خالل إلاطالع على. د.م 26219جملي يساوي  بمبلغ

 يعمل القانوني 
ّ
ف بمتابعة مشروع ب فموظ

ّ
ل تضاربا في " مأوى ذو طوابق"الشركة مكل

ّ
وهو ما يشك

 .على نحو غير شّفافاملقاولة املصالح ويؤكد توجيه الطلبات مباشرة إلى هذه 

 

 أّن ال 132تأخيرا ناهز  خالل ملف الخالص أّن تنفيذ لاشاال شهد تبّين منو 
ّ
شركة يوما إال

 .قبول لاشاالالّتصريح بد كما لم يتّم .م 26222خطايا التأخير بمبلغ يساوي  تطّبقلم 

 

طلب العروض القتناء وتركيب مصاعد كهربائية ملأوى السيارات ذو  -1-4

 د.م 0,100طوابق موضوع الصفقة املبرمة بمبلغ 

 

ق بالشفافية وبالنزاهة حيث عمدت الشركة إلى توجيه  إسنادشاب 
ّ
الصفقة عيوب تتعل

 العرض لاقل ثمنا لم يكند .م 26522املالي النهائي البالغ ه رغم أن عرض أحد املشاركين الطلب إلى

لت كل من لجنة الصفقات ومجلس إلادارة هذا القرار بالقيمة الفنية ومتانةو  (د.م 26259)
ّ
 عل

 .املقترحةالتجهيزات 

 

كّل من رئيس مجلس إلادارة واملدير العام واملدير املالي املتعاقد بزيارات قام  وفي هذا إلاطار

قبول معدات  ومن شأن. ميدانية إلى مصنع املعدات ببلد املنشأ الصين على حساب صاحب الصفقة

أن يحجب بعض تقرير الفرز ضمن به  خالفا ملا تّم إلاقرار  للمواصفاتتبّين الحقا أّنها غير مطابقة 

 شركةالأفادت الشركة أّن الهدف من الزيارات هو التعرف على منتوج املصّنع بمبادرة من و . التجاوزات

التي كانت تسعى آنذاك للحصول على موافقة املصنع املذكور لتسويق منتوجه  صاحبة الصفقة
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لزيارات لعدد من شركات البعث العقاري بالسوق التونسية ألول مرة وقد قامت ببرمجة مثل هذه ا

 .وغيرهم من لاطراف املعنية باعتبارهم حرفاء محتملين

 

بنكية في  د دون تقديم ضمانات.م 26332قات غير مستحقة ناهز مبلاها يوتبّين إسناد تسب

 ساوي ت بكلفةبإنجاز أشاال توسعة حوض املدارج الكهربائية كلفت الشركة مقاولة أخرى كما . شأنها

ة شركةالتحميلها على كاهل لم تقم ب ،نتيجة عدم مطابقة قياسات املدارج ،د.م 26322
ّ
 .املخل

 

قامت بها املعاينة امليدانية التي إثر  ىعلالنهائي لألشاال تبّين و القبول الوقتي  وفي غياب

مصعد  أّن عدم استاالل مدرجين كهربائيين نظرا لخلل في التركيب كما  2235جوان  31بتاريخ  الدائرة

على الّرغم من من قبل العموم استاالل املصاعد الكهربائية  في حين يتّم السلع غير قابل لالستعمال 

ل خطرا على سالمة املستعملين  أّن  الفنّيةتأكيد مكتب املراقبة 
ّ
الذي ينسحب أيضا على و ذلك يمث

 .املدارج الكهربائية

 

خطايا التأخير بمبلغ  تطبيقيتّم  دون أنوما ي 98,وتبّين أّن تنفيذ الصفقة شهد تأخيرا ناهز 

 .د.م 26313يعادل 

 

مطابقة غير قامت بقبول وخالص معدات الشركة  ، فإّن ملجمل هذه إلاخالالتونتيجة 

دون تفعيل الضمانات املالية التي بصاحب الصفقة فائدة وجه حّق ل على غير دفع مبالغ للمواصفات و 

ومن شأن التصّرف د .م 26,32ضررا ماليا مباشرا ناهز بها ألحق وهو ما خالفا للعقد لم تقم بحجزها 

ل خطأ تصّرف
ّ
 .على هذا النحو أن يشك

 

أفادت الشركة بخصوص جميع الاخالالت التي شابت تنفيذ العقود املذكورة أّن مصلحتها و  

فات من مرونة في فض الخال ذلك تقتض ي العمل على إنهاء إنجاز املشروع في آلاجال مع ما يستوجبه 

أّن الهدف الذي  إذ التي يمكن أن تصدر عن مقاولة الهندسة املدنية أو غيرها من املقاوالت لاخرى 

تسعى الشركة إلى تحقيقه يكمن في ضرورة تحقيق النتائج املالية املرجوة من املشروع واملحافظة على 

 .سمعتها لدى الحرفاء

 

 أ21املقام على املقسم " ألاسوار"مشروع  -2
 

إلقامة  2م 8.211 تهمساح البالاةأ من منطقة صفاقس الجديدة 21قسم خّصص امل

وبعد إتمام قسط لاسس العميقة والشروع في . د.م 25مشروع سكني وتجاري بكلفة تقديرية ناهزت 

ف املشروع بقرار من البلدية مّما أضّر بمصالح الشركة
ّ
 .تنفيذ أشاال الهندسة املدنية توق
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في أنجز والتي د .م 39ية موضوع الصفقة املبرمة بمبلغ فبخصوص قسط الهندسة املدن

قد شابته سنادها وتنفيذها وفسخها إ فإّن  ،فسخ العقد قبل أن يتّم د .م 26229مبلغ شأنها أشاال ب

لم تأخذ الشركة  أّن في هذا الباب  نتبيّ  كما. حالت دون ضمان حقوق الشركة إلاخالالتالعديد من 

مل مع الوضعية املعقدة للمشروع املنبثقة عن القرارات إلادارية الصادرة في التعا الاحتياطات الكافية

 .في الارض

 

ف بالثقافة بتاريخ 
ّ
القاض ي بتوقيف  2233مارس  35فعلى الّرغم من صدور قرار الوزير املكل

 يمكن أن أشاال املشروع واصلت الشركة إجراءات تعيين املقاوالت لقسط الهندسة املدنية رغم ما

                       فقد قام مجلس إلادارة املنعقد في. من تبعات قانونية ومالية على الشركة ن ذلكع ينجرّ 

            املنعقدة بتاريخ جلسةتّم الحقا في الفيما  باتخاذ قرار مواصلة إنجاز أشاال املشروع 2233ديسمبر  35

بعدم املطالبة تعهد املقاول ط شر د .م 39املصادقة على اسناد الصفقة بمبلغ  2232جانفي  ,

ف لاشاال 
ّ
 تنفيذالفي  الشروع تّم و . خالل التنفيذبمقتض ى قرارات إدارية بتعويضات في صورة توق

  2232أفريل  32بتاريخ 
ّ

 2232مارس  35ركة بتنبيه صادر عن بلدية صفاقس بتاريخ رغم توّصل الش

 .لاشاال يقض ي بتوقيف

 

صدر  حيثي على مصالح الشركة وعلى مدى وفائها بالتزاماتها كان لهذه القرارات لاثر السلبو 

عن املحكمة الابتدائية يقض ي بإيقاف لاشاال كما صدر  ثانقرار بلدي  2232أفريل  39بتاريخ الحقا 

يقض ي بتوقيف لاشاال  2232جويلية  5بتاريخ  في حّق الشركة واملقاولة حكم استعجاليبصفاقس 

ب عنه فسخ الصفقة بتاريخ قرار في الهدم ت تالهحاال 
ّ
  .2232نوفمبر  ,2رت

 

تسويق املشروع وعمليات الحجز  الشركة تاملالية واصل توازناتها ورغم جدية املخاطر على

   ما قيمته 2235ديسمبر  13بلات التسبيقات املقبوضة من الحرفاء إلى حدود حيث  والبيع على لامثلة

دت بذمة الشركة ولم تقدر على الوفاء بها .م 26,35د من مجموع وعود بالبيع ناهزت .م 26912
ّ
د تخل

 .مهمستحّقات بعد إيقاف املشروع ومطالبة الحرفاء باسترجاع

 

تّم  2232أوت  29بتاريخ  صاحب الصفقة مع وقامت الشركة الحقا بإبرام إتفاق صلح

               انات بمبلغبمقتضاه التصريح بالقبول النّهائي لكّل لاشاال دون تحفظات وتسريح كامل الضم

ضّخ املياه التي تّم د بعنوان أشاال .م 26228 ال تستحق منه سوى  (1)د.م 36223د ودفع مبلغ .م 26198

إضافة إلى بين الشركة واملقاولة واملكلفين باملتابعة ممضاة خالص  بمقتض ى كشوفات تحرير مبلاها

ؤجلة وهو ما تّم تدوينه في مداوالت مجلس بفوائض مالية على الدفوعات امليتعلق د .م 26239مبلغ 

                                                           
(1)

 .د مقابل أشاال حماية مستعجلة ومصاريف الحضيرة.أ 212د مقابل أشاال الضّخ ومبلغ .أ 3.3,8  
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وهي د .م 26882 إلىدون وجه حّق  ترتفع املبالغ التي تّم دفعهاوبذلك . 2232جوان  8إلادارة بتاريخ 

 .الصلح اتفاقولم يصدر في شأنها حكم بات عند إبرام  بين الطرفين موضوع قضايا منشورة

 

الاستثمارات  فاقتلعام ولالتفاقات املبرمة ونتيجة لقرارات مجلس إدارة الشركة ومديرها ا

دون اعتبار الديون  (1)د.م 26982ناهزت الخسارة املباشرة للشركة مبلغ و د .م 32املنجزة في هذا إلاطار 

التي استعملتها الشركة و د .م 26912تأتية من التسبيقات املقبوضة بمبلغ وامللدى الحرفاء الثابتة 

 .لتسوية نزاعها مع املقاولة

 

ى سنة  وتراكمت بذلك ديون الشركة لتصل
ّ
 شركةال مّما يجعلد .م 316335إلى  2235في موف

مسؤولية أعضاء مجلس  يثير  أن مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها وهو ما من شأنه غير قادرة على

 .من مجلة الشركات التجارية 222على معنى الفصل  في التسّبب في هذه الوضعية إلادارة

 

من رأسمال الشركة وللمعهد الوطني للتراث  %35ن لبلدية صفاقس صاحبة كما كا

املسؤولية املباشرة إلى جانب مجلس إدارة الشركة ومديرها العام فيما آلت إليه وضعية الشركة من 

ق باملشروع . عجز تام عن الوفاء بالتزاماتها
ّ
فقد تّمت في مرحلة أولى املصادقة على ملف التقسيم املتعل

بناء على الرأي املطابق للمعهد الوطني للتراث شريطة القيام ببعض التعديالت  2229فيفري  ,2خ بتاري

ب السكني والتجاري  إليها التي امتثلت
ّ
الشركة ووافقت البلدية تبعا لذلك على ملف رخصة بناء املرك

 أّن البل .2228ديسمبر  38بتاريخ " لاسوار"
ّ
دية تراجعت عن وشرعت الشركة في تنفيذ املشروع إال

 عن املحكمة إلادارية الحقا أحكاموقد صدرت . تبرير وقامت بإيقاف لاشاالقراراتها الحقا دون 

 .ابتدائية لصالح الشركة تقض ي ببطالن القرارات إلادارية بسبب عيوب شكلية

 

III- والتسيير التنظيم 

 

ر نظام رقابة داخلية بالشركة وغياب كلي لهياكل
ّ
ب عن عدم توف

ّ
اخلية عدد الرقابة الد ترت

تعلقت بنظام القيد املحاسبي وبتصفية أتعاب املستشارين واملعماريين وبالتصّرف في  من الّنقائص

 لم يتّم إعالمكما شابت بعض البيوعات عيوب التضارب في املصالح . رصيد الشركة من العقارات

 .ماليا بالشركةعلى نحو ألحق ضررا بها مجلس إلادارة والجلسة العامة للمساهمين 

 

 

 

                                                           
(1)

ل في النفقات املترتبة عن الجزء املنجز من أشاال الهندسة املدنية بمبلغ   
ّ
 .د.أ 882د ومبلغ التعويض .أ 1.989تتمث
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 نظام القيد املحاسبي -أ 
 

نت أعمال الرقابة على بيانات القوائم املالية النهائية للشركة لسنوات 
ّ
من  2232-2232مك

الوقوف على عدد من املالحظات شملت التنظيم املحاسبي وعددا من لاخطاء في تقييم لارصدة 

وتعلقت هذه املالحظات أساسا . القوائم هفي هذوتسجيلها كان لها انعكاس مباشر على درجة الثقة 

 .باملخزونات وبتسبيقات الحرفاء
 

 التنظيم املحاسبي -1
 

لم تعّد الشركة وثيقة معتمدة تنّص على التنظيم املحاسبي وتحتوي خاصة على عناوين 

ة ومحتوى الدفاتر املستعملة الستاالل املعلومات وكيفية الّربط بين هذه الدفاتر واملستندات املتعلق

ق  ,388ديسمبر  12املؤرخ في  ,388لسنة  332من القانون عدد  35بها وذلك خالفا للفصل 
ّ
واملتعل

 .بنظام املحاسبة للمؤّسسات
 

وتبّين خالفا ألحكام الجزء الثاني من املعيار العام للمحاسبة أّن الشركة تفتقر إلى نظام 

 صالح التي شابت بعض املعامالت بمبلغللرقابة الداخلية حال دون الكشف عن حاالت التضارب في امل

وعن أخطاء في تصفية أتعاب املهندسين واملعماريين وأجور أعوان الشركة ناهز مبلاها  د.م 26223

ة لإلجراءات وغياب مصالح الرقابة من بين لاسباب التي أّدت إلى و . د.م 26222
ّ
ر أي أدل

ّ
ذلك عدم توف

 .خليبالشركة مثل رقابة التصّرف والتدقيق الدا
 

ق  ,388ديسمبر  12املؤّرخ في  ,388لسنة  2258من لامر عدد  29وخالفا للفصل 
ّ
املتعل

القيمة املحاسبية للمتر املرّبع الواحد من ال يمكن تأكيد باملصادقة على إلاطار املرجعي للمحاسبة 

د .م 386213بمبلغ  2232مخزونات الشركة حسب الصنف من العقارات املدرجة بالقوائم املالية لسنة 

بسبب انعدام طرق قيس معتمدة مدعومة بمعطيات محاسبية ثابتة وغياب نظام للمحاسبة التحليلية 

د لم يتّم  212حيث تعتمد الشركة على سبيل الذكر كلفة نظرية للمتر املرّبع من لاراض ي املهيأة يساوي 

 .2221تحيينها منذ سنة 
 

 حسابات املخزونات وتسبيقات الحرفاء -2
 

محالت كائنة  5و (1)أرضقطع  2 يتضّمن ما مجموعهال حساب املخزونات للشركة  أّن  تبّين

ر جميع شروط إدراجها بالرصيد .م 26223بقيمة ناهزت " رباط املدينة"بمركب 
ّ
د على الّرغم من توف

                                                           
(1)

 .أ25من املقسم عدد  Fوالقطعة  3من املقسم عدد 9و 1و ,القطع عدد   
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تّم رصده " بيكفيل"ملنطقة  الراجعةالقطع كّل ما صرف على أفادت الشركة بأّن و . العقاري للشركة

 .بباب خاص نظرا الستمرار عمليات التهيئةها إلفراد اموجب تر لم أنها و حساب املخزون الجاري  ضمن

 

مأوى "مكان إيواء باملركب التجاري  1,8 تّم إدراج ما عدده 25وخالفا للمعيار املحاسبي عدد 

لى عوضا عن إدراجها بحساب لاصول عبحساب املخزون د .أ 1.152بكلفة إنتاج تساوي " ذو طوابق

إلسداء خدمة إلايواء لحرفائها وتسجيل املداخيل  2232شركة منذ أوت قبل الالرغم من استااللها من 

ب عن . 2235-2232د خالل الفترة .أ 2,9املتأتية منها بحساب مداخيل إلاشاال بمبلغ 
ّ
عدم  ذلكوترت

وعلى الّرغم . 2232-2232د سنويا للسنوات .أ 399احتساب الاستهالكات السنوية الخاصة بها بمبلغ 

رة تجعل من هذه لاماكن  معّدامن تأكيد الشركة على أّن املأوى 
ّ
 أّن العناصر الواقعية املتوف

ّ
للبيع إال

 .ملبية لشروط إلادراج بحساب لاصول أكثر منها باملخزون

 

أ املقدرة 21املقسم  في شأنلم تقم بتكوين مدخرات  حيث مبدأ الحيطة ولم تراع الشركة

د نظرا للمخاطر القانونية والترتيبية املنبثقة عن القرارات إلادارية القاضية بإيقاف .م 86215بمبلغ 

التي لم يصدر بشأنها بعد حكم قضائي بات فضال عن و أشاال املشروع والنزاعات املنشورة بخصوصها 

ف عمليات الضّخ مثلما تّم تدهور وضعية لاشاال املنجزة 
ّ
معاينته خالل  التي غمرتها املياه جراء توق

 .2235أكتوبر  32الزيارة امليدانية التي قام بها فريق الرقابة بتاريخ 

 

 كما تبّين 
ّ

بمبلغ جملي ناهز لتسبيقات متراكمة للحرفاء  2235ركة لسنة تضّمن حسابات الش

رغم أّن العقارات  منشئهابإيرادات الاستاالل لسنة  لم تدرج 2235-2221د تعود إلى الفترة .م 26523

مها من املوعود لهم بالبيع وذلك خالفا للفصل 
ّ
فقرة ثانية من مجلة لاداء  5موضوع العقود تّم تسل

املتعلقة بالنظام الضريبي الخاص باألداء على  38/2222على القيمة املضافة وللمذكرة العامة عدد 

  .القيمة املضافة املطبق على نشاط البعث العقاري 

 

 دخراتاستخالص الّديون وتقدير امل -3

 

قد و . د.م 36252مبلغ  2235أوت  13ناهز الحجم الجملي للديون غير املستخلصة إلى تاريخ 

قد سقط  3885إلى سنة والتي تعود د .م 26219 في هذا إلاطار أّن عددا من هذه الديون بمبلغتبّين 

 .دمن مجلة الالتزامات والعقو  222طبقا للفصل التتّبع في حّق الشركة  وانتفىبالتقادم 

 

ق بسندات  غير د من هذه الديون .م 26911أّن مبلاا يفوق  نتبيّ ومن جانب آخر 
ّ
موث

               علما وأّن د .م 26393ناهزت قيمة الكمبياالت غير املستخلصة مبلغ و . استخالص أو رهون عقارية
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صها ونتيجة لعدم حرص الشركة على استخال . سنوات 1منها قد تجاوز أجل خالصها د .م 26319

من املجلة التجارية سقط حّقها في الّدعوى بالتقادم طبقا  ,12و 283بالطرق الجبرية طبقا للفصلين 

ةممن  115للفصل 
ّ
  .الالتزامات والعقود جل

 

استخالص البعض من هذه الديون فإّن الشركة لم تتوّل  إمكانيةوأمام الشكوك الجدية في 

كما لم . 32د وذلك خالفا للمعيار املحاسبي عدد .م 26328تقييم املدخرات املتعلقة بها سوى في حدود 

نظرا لسقوطها حساب الخسارة في تسجيل غير القابل لالستخالص منها بيتّم تطهير وضعية الديون 

 .بالتقادم

 

  -ب 
ّ
 ضارب في املصالحالت

 

لاراض ي املهيأة للبناء أن الشركة أبرمت عقود بيع بيع بعض ملفات  النظر في تبّين من خالل

أشخاص معنويين لهم صلة مباشرة بأعضاء مجلس إلادارة وبأعوان الشركة و مع أشخاص طبيعيين 

وأحد معماريان مهندسان وقرينته ومستشار الشركة ومديرها املالي و املدير العام السابق وهم الرئيس 

مع الاير  شراكة بينهم أو في إطار أو  لحسابهم الخاص بتكوين شركات بعث عقاري  هؤالءوقام  .أعوانها

 
ّ

دون ترخيص مجلس إدارة الشركة  تم إبرامها د.م 26121ركة مبلغ ناهز مجموع معامالتها مع الش

 222و 389راقب الحسابات خالفا للفصول متقرير بدون التنصيص عليها ومصادقة الجلسة العامة 

 .من مجلة الشركات التجارية 221و 222و

 

بدفع وذلك مع هذه الشركات دون تفعيل املنافسة إبرام وعود بالبيع وعقود بيع نهائية تم و 

بها في أغلب لاحيان  الالتزاموإمهال بالدفع وفق جدولة لم يتّم لحجز القطع تسبقة مالية على الحساب 

د من سالمة 
ّ
 .والصباة العادلة لألثمان املبادالتوهو ما حال دون التأك

 

منها املعنيون وحّققوا مصالح  اداستفمالية للشركة  االبيوعات أضرار  هذه ترتب عن وقد

ل  إفصاحهمشخصية باستااللهم لوظائفهم وعدم 
ّ
 ةموجباء خطأعن التضارب في املصالح وهو ما يمث

 .للتتّبع

 

                           د للمتر املرّبع بتاريخ 152بثمن  8 من املقسم عدد 1و ,ففي إطار بيع القطعتين 

د تتمثل في قاصة .م 26231متر مربع مجانا بقيمة  ,1من  املقتنيةة تمكين الشركتم  2222أفريل  21

 . ينتفعوا بهذا إلاجراء التفاضلي حرفاء الشركة لم علما وأّن بقيةزاوية 
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كما تبّين من جانب آخر أّن الشركة فّوتت في القطعتين بنصف قيمتها املتداولة في السوق 

نفس الخصائص العمرانية وفي نفس وبس املقسم من نف 2للقطعة عدد آخر  مستثمر حيث ثبت شراء 

من الذي اشترت به د للمتر املربع  123الفترة بثمن 
ّ
د استاالل  لاولى شركةالأي بضعف الث

ّ
وهو ما يؤك

هو ما و  اب مصالح الشركة ووجود شبهة فسادلصفاتهم لتحقيق أرباح على حسشركة ال هذه أصحاب

 .د.م 26229عن تسّبب في خسارة مباشرة للشركة ال تقّل 

 

من مجلة  222خالفا للفصل  قامت الشركة ،2222أكتوبر  1وبتاريخ  وفي نفس إلاطار 

 (د للمتر املرّبع 152)نفس السعر التفاضلي ب 8من املقسم عدد  5ببيع القطعة عدد الشركات التجارية 

خسارة مالية  وهو ما انجّر عنه من رأس مال الشركة %35 التي تمتلكرئيس بلدية صفاقس لفائدة 

 .د.م 26321للشركة ال تقّل عن 

 

الشركة مشاركة بين أ التي تّم اقتناؤهما 33من املقسم  8وب 3لقطعتين بإلى اأّما بالنسبة 

ملدير الرئيس اقرينة أعاله وأخرى على ملك املذكورة  8من املقسم عدد 1و ,املتحصلة على القطعتين 

د  5,, بسعر وأحد املقاولين املتعاملين معها الشركةبعون و املعماري املذكور للشركة و السابق العام 

بضرر مالي املعابة بالتضارب في املصالح ، وبذلك تسّببت هذه البيوعات 2221أوت  8للمتر املرّبع بتاريخ 

د د نتيجة لعدم بيع القطعتين بقيمتهما املتداولة بالسوق .م 26212للشركة ال يقّل عن 
ّ
وهو ما يؤك

هاتين الشركتين لصفاتهم لتحقيق أرباح على حساب مصالح الشركة ووجود شبهة استاالل أصحاب 

 .فساد

 

ركة أّن هذه البيوعات قد تّمت بعد تنظيم بّتة عمومية في الارض 
ّ

وأّن وقد أفادت الش

ه تبّين أّن إجراءات. لاثمان ناتجة عن العرض والطلب
ّ
 أن

ّ
ر فيها كامل شروط  هذه إال

ّ
البّتة لم تتوف

أدنى معايير حسن التصّرف من تحديد لثمن أدنى للبيع وإجراءات ية واملنافسة فقد غابت عنها الشفاف

 .قبول العروض في ظروف مالقة وفرزها وتبرير إسناد البّتة للعارض الذي قّدم الثمن لارفع

 

التي  شركةالمع  ,222نوفمبر  31وتبّين الحقا أّن الشركة أبرمت عقد بيع نهائي بتاريخ 

وعوضا عن . 2م 518على مساحة  8بخصوص القطعة ب فيها قرينة الرئيس املدير العام السابق تساهم

د للمتر املربع الواحد أي بتخفيض  2869,تطبيق ثمن الوعد بالبيع قامت الشركة بتحرير البيع بثمن 

 .د.م 26211جملي غير مستحق بلغ 

 

من املقسم  3تين في القطعة عددومن جانب آخر تبّين أّن الشركة فّوتت للشركتين املذكور 

 2221نوفمبر  32بتاريخ  38من املقسم عدد  35والقطعة عدد  2222ديسمبر  2بتاريخ  23عدد 

 31من القانون عدد  35بمقتض ى عقود بيع نهائية دون خالص كامل ثمنها خالفا لوعود البيع وللفصل 
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لخاص بالبعث العقاري حيث ورد املتعلق بتحوير التشريع ا 3882فيفرى  ,2مؤرخ في  3882لسنة 

ت الشركة د قد تعّهد.م 26512د من أصل .م 262,2 بقية الثمن والبالغبعقد تفويت القطعة لاولى أّن 

 املنتفعة شركةالكما ورد بعقد القطعة الثانية أّن . على قرض بنكي لهابخالصه عند حصو املنتفعة 

 .ق جدولة زمنيةد الحقا وف.م 26221الدين بمبلغ تعّهدت بدفع باقي 

 

 أحد أعوان املصلحة التجارية للشركة تضارب في املصالح عند بيع محل لفائدةتبين كما 

د وذلك بمقتض ى .أ 1إيواء سيارات لفائدة قرينته وصهره بمبلغ  مكانيو " لاروقة"د بفضاء .أ 861بمبلغ 

ه. يعتبر وصال في ذلكأّن الثمن تم دفعه كامال وأّن إمضاء هذه العقود على عقود نهائية تنّص 
ّ
 غير أن

  .تاريخ إمضاء العقود 3882د وذلك منذ سنة .أ 1695تبّين وجود متخلدات بذمة هؤالء الحرفاء بمبلغ 

 

يشوبها عيب البيوعات غير الشفافة والتي  هاتهوبلات لاضرار املالية املباشرة للشركة نتيجة 

  د.م 26,25 ما قيمته املصالحفي تضارب ال
ّ
ألحقت أضرارا مالية بالشركة  تصّرفل أخطاء وهو ما يمث

 .وهي بذلك موجبة للتتّبع ضّد مرتكبيها واملستفيدين منها

 

البيوعات ليست معنية بالتصريح عن حاالت التضارب في  هاتهوقد أفادت الشركة أّن 

 أّن القوانين والتراتيب املنظمة
ّ
للتصّرف في  املصالح وأّنها تّمت في ظروف عادية وبأثمان معقولة إال

ودون إعمال الشّركات خفية الاسم تصّنفها في هذا الباب فضال عن أّنها تّمت وفق إجراءات غير شفافة 

ب عنها 
ّ
ل في البيع بأثمان تقّل عن أثمان السوق واملنافسة في شأنها ترت

ّ
في إسناد امتيازات مباشرة تتمث

 .يتّم الالتزام بهاتسهيالت في الّدفع لم في التفويت في مساحات دون مقابل و

 

 ات مع الخبراءيمرتبات الوسطاء وألاتعاب والاتفاق -ج 

 

املستشارين عدد من  ين واملهندسينشاب الاتفاقيات املبرمة مع بعض الخبراء واملعماري

 .التجاوزات نتج عنها خالص مبالغ غير مستحقة

 

 اتفاقيات املساعدة -1

 

املبرمة معه للمساعدة في مجاالت  تفاقيةالاتبّين عدم التزام املستشار املالي للشركة ببنود 

رغم د وذلك .أ 25 البالاةوتحّصل على أتعابه السنوية كاملة . التصرف املالي واملحاسبي ورقابة التصرف

بإعداد أدلة لإلجراءات وال بإرساء نظام  ال يقم في حين أنه لمالصعوبات املالية التي تعرفها الشركة 

ى بحكم وضعه التعاقدي عن الواجبات املحمولة على مسيري  .معتمد للمحاسبة التحليلية وقد تفص ّ
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ر من معطيات بمعية  بالشركات التجارية عند قيامه بإحداث شركة للبعث العقاري حس
ّ
ما توف

سنة ويعّد تبعا  12الرئيس املدير العام السابق لكّنه مارس جميع صالحيات املسير ملدة ال تقّل عن 

 .الواقع لذلك مسّير للشركة بحكم

 

د تم الترفيع .أ 5كما أبرمت الشركة اتفاقية مساعدة قانونية مقابل منحة جزافية مقدارها 

 . 2231د منذ سنة .أ 8فيها لتبلغ 
ّ
ه  إال

ّ
باستشارة قانونية تبين أن املستشار القانوني املذكور قام أن

د  2.2286512مبلغ بدون موجب خالصها  تولتقام بفوترتها للشركة التي  2232واحدة خالل سنة 

 .خالفا لبنود الاتفاقية

 

 مهمات الهندسة املعمارية والاستشارية -2
 

تبّين أّن الشركة تقوم بإسناد املهمات املعمارية والهندسية باالتفاق املباشر مع معماريين 

اثنين ومع نفس املهندسين إلاستشاريين لألقساط الفنية على نحو أّدى إلى تقاسم الطلبات بينهم 

 3883جويلية  28املؤّرخ في  3883لسنة  2,من القانون عدد  5و 2تداول وذلك خالفا للفصلين وبال

ق باملنافسة ولاسعار كما تّم ات
ّ
حقةاملتعل

ّ
قد  املعماريانعلما بأّن هذين  .مامه وتنقيحه بالّنصوص الال

ى سنة  انتميا
ّ
 .3881إلى الشركة إلى موف

 

 "ذو طوابقاملأوى "أتعاب الهندسة ملشروع  -2-1

 

ألحد املعماريين أسندت الشركة مهمات التصميم واملتابعة والتنسيق بين املتدخلين 

ولنفس املهام تّم تعيين شركة الدراسات واملتابعة الراجعة ملجمع . د.أ ,2625بمبلغ ناهز املذكورين أعاله 

ة للااية حيث همات ألكثر من مناول بمبالغ امل نفس تّم إسناد وبذلكشركات صفاقس الجديدة 
ّ
مشط

د تحّصلت منها شركة .م 26192تجاوزت كلفة خدمات املتابعة والتنسيق وضبط ملفات الخالص مبلغ 

د عند تطبيق .م 26222د في حين ال تتجاوز مبالاها الفعلية .م 26528الدراسات واملتابعة على مبلغ ناهز 

 .نفس معايير اسناد باقي املهمات
 

نتج عنها خالص مبلغ  املذكور  مستحقات املعماري  احتسابي وتبّين وجود أخطاء مادية ف

 عقوبةمن مستحقاته وال بتطبيق البخصم هذا املبلغ كما لم تقم الشركة . غير مستحق د.م 26211

من لامر  28و 29د وذلك خالفا لبنود العقد القاضية بتطبيق الفصلين .م 26211املالية واملقدرة بمبلغ 

 .(1)3819جانفي  ,2خ في املؤّر  3819لسنة  13عدد 

                                                           
(1)

دمات يتعلق باملوافقة على كراس الشروط إلادارية العامة املنظم ملهمات الهندسة املعمارية وأشاال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخ 

 الخاضعون للقانون الخاص النجاز البناءات املدنية
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د مقابل خدمات تنسيق مع .م 26393 إضافي يساوي  تمكين هذا املعماري من مبلغكما تم 

في حين تبّين أّن أتعاب هذا املكتب لم تتجاوز باملأوى الفضاء التجاري هندسة الحريف صاحب مكتب 

فقد تّم تمكينه من مبالغ غير  نفس املهام إطار د في .م 26228في مبلغ  هونظرا لخالص. د.م 26325مبلغ 

 .د لاياب ما يقابلها من عمل منجز لفائدة الشركة.م 26322مستحقة تناهز 
 

وبلغ مجموع ما تّم صرفه دون وجه حّق لفائدة املعماري املذكور في إطار أتعاب تصّور 

املحاسبات  د توص ي دائرة.م 26228د من مجموع .م 26391ومتابعة تنفيذ مشروع املأوى ذو طوابق مبلغ 

 .باتخاذ ما يلزم السترجاعها
 

 "ألاسوار"أتعاب الهندسة ملشروع  -2-2
 

املؤّرخ في  3819لسنة  13من لامر عدد  29خالفا لبنود العقد القاضية بتطبيق الفصل و 

 د من أتعاب.أ 126185بمبلغ  ةالعقوبة املالية املقّدر خصم لم تقم الشركة ب ،املذكور  3819جانفي  ,2

 .د.أ 8692إضافة إلى الخطية املنصوص عليها بنفس الفصل والبالاة  ثانمعماري 
 

اسناد املهمة املتعلقة بإعداد ملفات الخالص لشركة الدراسات واملتابعة الراجعة  تّم كما 

د حيث تّم .أ ,222652 ما قدرهملجمع شركات صفاقس الجديدة بمبلغ تجاوز مستحقاتها الفعلية بـ

د في حين ال تتجاوز مستحقاتها عند تطبيق نفس معايير اسناد باقي .أ ,2,2612تمكينها من مبلغ 

 .د في أقص ى الحاالت.أ 2169املهمات 
 

* 
 

*  * 
 

عملت شركة تهيئة صفاقس الجديدة منذ نشأتها على تنفيذ مهمتها املتمثلة في إنجاز جميع 

 . أشاال التهيئة وفقا للمثال التفصيلي املصادق عليه في الارض
ّ
 % 93نت من تحقيق نسبة وإن تمك

هكتار تعتبر املرحلة لاكثر صعوبة والتي لم  1612املتبقية واملقدرة بمساحة " بيكفيل"فإّن منطقة منها 

كما تشكو املنطقة املنجزة من . سنة ,3تشرع بعد في إنجازها رغم تجاوز لاجل املحّدد لها بأكثر من 

 .رقات املختلفة وبالتجهيزات الجماعيةنقص في أشاال التهيئة املتعلقة بالشبكات والط

 

 تذليلالشركة مدعوة إلى  إّن ما تبّقى من أشاال التهيئة ف وإتمامولتالفي هذه الصعوبات 

إلاشكاليات العالقة مع املتدخلين في املشروع خاصة منهم البلدية مقابل التزامها بتطبيق القوانين 

 .املجال والتراتيب املعمول بها في
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الذي بذلت في اطاره استثمارات " لاسوار"بمشروع البعث العقاري  الشركة لمستقب وارتهن

زمة نتج عنها دخولها في أزمة مالية خانقة بعد .م 32مباشرة تجاوزت 
ّ
د دون اتخاذ الاحتياطات الال

ف املشروع 
ّ
ى سنة حيث اتخاذ السلط العمومية قرارات أفضت إلى توق

ّ
بلات ديون الشركة إلى موف

ية أساسا نتيجة الصعوبات التي يشهدها هذا املشروعد .م 316335مبلغ  2235
ّ
 جعلها غير مّما  واملتأت

 .قادرة على الوفاء بها

 

ق بالعمليّ 
ّ
دين جارية فقد تسّببت الّنقائص التي شابت عقود املزّو ات التّ أّما فيما يتعل

 واء في أضرار ماليّ والحرفاء على حّد الّس 
ّ

وتّمت  2235-2222في الفترة  د.م 26255ركة ال تقّل عن ة للش

 
ّ
ر فيها أدنى شروط راتيب املعمول بها وفي ظروف لوفق إجراءات مخالفة للقوانين والت

ّ
ة الشفافيّ م تتوف

 .النزاهة

 

قة بعقود املزّو و 
ّ
 يستدعي تالفي الّنقائص املتعل

ّ
ركة على تطبيق مبادئ دين والحرفاء حرص الش

 
ّ

 الش
ّ
  زاهة واملنافسة التي لمفافية والن

ّ
ر في معظم معامالتها في هذا الش

ّ
 .أنتتوف
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  شركة تهيئة صفاقس الجديدةرد 

 

المنعقد بين الفريق الرقابي لدائرة  2231ماي  1تبعا لمحضر الجلسة بتاريخ 

المحاسبات وممّثلي شركة تهيئة صفاقس الجديدة نحيطكم علما بأّن الشركة لم تدخر جهدا، 

-2228)حاات اوأولية التي فضضت لها المهّمة الرقابية للفترة منذ تلقيها التقرير المتعلّق بالمال

، للعمل على تجاوز اإلخالالت المضّمنة بالتقرير وسعت إلى تصحيحها باتخاذ (2232

 :مذّكرات ضي الغرض لتحسين طرق العمل منها 

 

متكاملة لمنطقة التدخل العقاري ( SIG)جغرضة رقمية إنجاز تطبيقة مناومة  -

دة مّما مّكن الشركة من إحداث قاعدة معطيات رقمية شاملة لكامل المنطقة تّم صفاقس الجدي

بموجبها إعداد مناومة خرائط متطّورة متعّددة الخصائص لتسهيل التصّرف ضي المنطقة 

 .وفخذ القرارات

 .إحداث وتركيز وحدة تعنى بحفا والتصرف ضي جميع الوثائق وفرشيف الشركة -

بع جزائي ضقد تّم عرض من فخطاء جسيمة ذات طاوبخصوص ما ورد بالتقرير 

على فناار فعضاء مجلس إدارة الشركة وتّم تدارسه ضي العديد من المناسبات هذا الملف 

 ,223ديسمبر  ,2نوضمبر و 3سبتمبر و 28كما هو مضمن بنسخ محاضر المداوالت بتاريخ 

ية لدى المحكمة االبتدائية تقديم شكاية إلعالم النيابة العمومو 2231ضيفري  ,3جانفي و ,3و

 .بمضمون التقرير واّتخاذ اإلجراءات الالزمة 3صفاقس 

 


