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طبقا للقانون ترفع دائرة املحاسبات إلى رئيس الجمهورية ورئيس 

تقريرها ورئيس املجلس ألاعلى للقضاء الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب 

السنوي الثالثون الذي يتضمن نتائج ألاعمال الرقابية املنجزة خالل السنة 

بخصوص عدد من املصالح والهياكل العمومّية فضال عن  5102-5102القضائية 

 .رامج ذات البعدين الوطني واملحليبجملة من ال

 

وانطالقا من حرص دائرة املحاسبات على مواكبة التحوالت التي تشهدها 

نتقال الديمقراطي، قامت بإعداد مشروع متكامل البالد في مجال إرساء دعائم لا 

بعة لدهاا للقانون ألاساس ي الجديد امل
ّ
تعل  بننييمها واختصاااهاا وجإلجراءات املت

وتضمن . مجلس نواب الشعب، تّمت إحالته إلى 5102طبقا ملا نص عليه دستور 

جملة من ألاحكام الجديدة من بيناا زجر أخطاء التصّرف مشروع هذا القانون 

ة إلى لوتعميم القضاء على درجتين بما يساهم في إرساء قواعد املحاكمة العاد

 ساعدةملالّدائرة في املجهودات الرامية إلى تقييم البرامج العمومّية  مساهمةجانب 

 .السلطة التنفيذية والنشريعّية

 

وسعيا مناا ملزيد ترسيخ توجهها نحو تطبي  املعايير الدولّية، خضعت 

ليا في إطار اتفاقّية مبرمة مع املنيمة الّدولية لألجهزة الع 5102الّدائرة خالل سنة 

بصفة طوعّية إلى مراقبة النيير حول مدى  (جإلنتوساي) للرقابة املالّية واملحاسبة

ستقاللّية، تّمت إحالة نسخة من التقرير التزامها باملعايير الدولّية املتعلقة باال 

املتضمن لنتائج هذه املهّمة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس 

 . واب للدائرةونشره بموقع ال نواب الشعب

 

 اكتمال استقاللية دائرة املحاسبات ييّل  هذا وقد خلص
ّ
التقرير إلى أن

باألساس بتوفير املوارد البشرية واملالّية الضرورّية لإلضطالع بدورها في ظّل  امرتبط

إلى مهام أخرى على  ،ع االحياهاا فضال عن مشموالهاا املكفولة بالدستور توّس 
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ة 
ّ
غرار مراقبة تمويل الحمالت لانتخابّية ومراقبة الهيآت الدستورية املستقل

 . واملراقبة املالّية للبلديات

 

ومن هذا املنطل  وبعد أن أثبنت الّدائرة حيادها واستقاللّية وحرفية 

بالدستور كهيئة عليا للرقابة على ألاموال  تبوأهااقضاهاا بما يتالءم مع املكانة التي 

يدة جّسمها تكليفها بعّدة مهام في هذا املجال، فهي مّية أّهلها لنيل ثقة متزاالعمو 

لع إلى مزيد دعم إمكانياهاا املادية ومواردها البشرّية ت
ّ
وتمكيناا من مناقشة تط

لهيآت الدستورية في إطار ل كما هو متاحمجلس نواب الشعب  ميزانيتاا أمام

ففي تعزيز إمكانات  .ألاساس ي للميزانّيةاملهّمات الخاّاة بمقتض ى مشروع القانون 

الرشيدة ودفع للعملية  للحوكمةدائرة املحاسبات ايانة للمال العمومي وتكريس 

 .التنموية

 

نة نتائجها بالتقرير السنوي الثالثين، مع ألاعمال الرقابية املضّم  وبالتوازي 

بالتصريح العام قامت الّدائرة بإعداد التقرير حول غل  ميزانية الّدولة املشفوع 

بين الحساب العاّم للسنة املالية وحسابات املحاسبين العموميين  باملطابقة

سبة إلى تصّرف سنة 
ّ
 . في ضوء نتائج تنفيذ قوانين املالّية 5102بالن

ّ
ت كما تول

الّدائرة بموجب اتفاقية القرض املبرمة بين الحكومة التونسّية والبنك الدولي سنة 

قة بالت 5102
ّ
وبرنامج الحكم املحلي بتونس، القيام بالرقابة نمية الحضرّية واملتعل

جماعة عمومّية محلّية التي تفوق ميزانياهاا املليون دينار  99املالية على حسابات 

 .تّم نشر نتائجها على موقع الواب للدائرة

 

وفضال عن ذلك أعّدت الدائرة وفقا للقانون تقريرا خاّاا حول التصّرف 

ة لإلنتخابات بخصوص جإلنتخابات النشريعية والرئاسّية املالي للهيئة 
ّ
              العليا املستقل

 .بالّرائد الّرسمي للجمهورية التونسّية هنشر  تّم  5102لسنة 
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النهج التحاوري في إنجاز أعمالها الرقابّية  يوإذ تحرص الّدائرة على توخ

لحقوق الجهات الخاضعة لرقابتاا في بيان وجهة نيرها وتوضيح موقفها ا تكريس

الثالثون  السنوي العام فقد تضمن التقرير  ،املعروضة علياا لاستنتاجاتإزاء 

يبدو من املفيد التذكير بجدوى و  .ردود هذه الهيآت وإجابات سلطة جإلشراف

لتأخير في موافاهاا باذه التفاعل جإليجابي مع الّدائرة للتوقي من ألاثر السلبي ل

يزيد في آجال  الردود والذي من شأنه أن يحّد من تحقي  مزايا هذا التوّجه وأن

 .إعداد التقارير الناائية للمهمات الرقابية

 

د الدائرة في هذا املجال على ضرورة حصولها على ردود الهيآت 
ّ
وتؤك

تدعيم عالقة الشراكة مع بما يساهم في  الخاضعة لرقابتاا في آلاجال القانونية

ائام في حسن توظيفهم للمال العاّم داملتصرفين العموميين من أجل رفع مستوى أ

 .دون أن يتعارض ذلك مع مستلزمات املساءلة

 

 و 
ّ
د من أن

ّ
تحرص دائرة املحاسبات على تفعيل دورها في مجال التأك

خالالت باعتبار الجهات الخاضعة لرقابتاا قد بذلت ما يلزم لتدارك النقائص وجإل 

 تثمين العملّية الرقابية يكمن أساسا في العمل على إدخال جإلاالحات 
ّ
أن

الضرورّية للناوض بجودة أداء املتصّرفين في املال العاّم وجإلرتقاء بمؤشرات 

 . على راد مواطن التقصير وال يقتصر املشروعّية واملردودّية والشفافّية 

 

الدائرة على التنصيص ضمن مشروع وتجسيما لهذا التوجه عملت 

قانوناا ألاساس ي الجديد على إضطالعها بمهّمة متابعة تنفيذ تواياهاا لتصبح 

 .جزء ال يتجزأ من االحياهاا وفقا للمعايير الدولّية

 

وعلى اعيد آخر، أولت الّدائرة جانب التعريف بنتائج أعمالها الرقابّية 

املعلومة حول تقييم طرق التصرف في الذي يراعي حّ  املواطن في الحصول على 

املال العاّم بكّل موضوعّية وشفافّية ما يستحقه من عناية عبر التركيز ضمن 
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طتاا جإلستراتيجي
ّ
ة إتصالّية قوامها تعزيز  5151-5102للفترة  مخط

ّ
على انتااج خط

انفتاح الّدائرة على محيطها وإرساء تفاعل بناء مع شركائاا من حكومة وبرملان 

 املحافية على املال العاّم تتطلب ومج
ّ
تمع مدني ووسائل إعالم إيمانا مناا بأن

جهود كّل ألاطراف بما يساهم في توظيفه في دفع التنمية بالبالد والنأي به  تكاثف

 .عن كّل مياهر النسيب أو الفساد

 

أنجزت باإلستئناس مهّمة رقابّية  52هذا التقرير نتائج أعمال  وتضّمن

( الباب ألاّول )شملت البرامج العمومّية وألانشطة القطاعّية باملعايير الدولية، 

مصالح الدولة واملؤّسسات واملنشآت العمومّية على السلط العمومية و و 

تعلقت بجملة من املحاور ( الباب الثاني والثالث)املركزي والجهوي الصعيدين 

العمومّية وبانشغاالت املواطن على غرار تعبئة ذات الّصلة باهتمامات الّسلط 

موارد الدولة وتعصير جإلدارة والصّحة والبيئة والبحث العلمي وتنمية املوارد 

 . البشرّية فضال عن تقييم أداء بعض املؤّسسات العمومّية

 

وقد خلصت الدائرة في ضوء أعمالها إلى جملة من املالحيات 

ول العديد من النقائص ومواطن التقصير ذات وجإلستنتاجات املختلفة تمحورت ح

العالقة خاّاة بضعف نيام الرقابة الداخلية وعدم التقّيد بالقوانين والتراتيب 

بات 
ّ
الجاري باا العمل فضال عن سوء استخدام جإلمكانات املتاحة وف  متطل

وقد نتجت عن هذه جإلخالالت جملة من التداعيات . لاقتصاد والكفاءة والفعالّية

ر إنجاز املشاريع خاّاة على 
ّ
حّدت من حسن توظيف املال العام على غرار تعث

املستوى الجهوي لغياب الدقة في ضبط جإلحتياجات وترتيب ألاولويات وعدم 

التوّال إلى تذليل العراقيل أثناء التنفيذ وعدم مراعاة مبادئ املنافسة 

تقصير في تعبئة موارد والشفافية في مجال تأدية النفقات العمومية فضال عن ال

م في كلفة وجودة الخدمات التي 
ّ
الدولة واملحافية على مقدراهاا والنقص في التحك

 .يسدهاا املرف  العمومي
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 العمل 
ّ
الرقابي للدائرة ال يقتصر على جوانب املطابقة واملشروعّية وبما أن

في املال  تقييمي يرمي إلى تطوير أداء القائمين على التصّرف فهو ينصهر في تمّش 

رات التنمية دون إغفال 
ّ

العاّم وإرساء دعائم الحوكمة الرشيدة وتطوير مؤش

لانطالق في إعداد ملتطلبات املساءلة ومقاومة الفساد حيث استوجب ألامر 

رات الخاّاة ب
ّ
قة بأخطاء تصّرف على دائرة الزجر املذك

ّ
إحالة بعض امللفات املتعل

 .القضاء العدلي علىاملالي وملفات أخرى تتضّمن قرائن حول مؤاخذات جزائّية 

 

ولتيسير التعامل مع نتائج ألاعمال الرقابّية للّدائرة من قبل شركائاا، تّم 

ص يتضّمن أهّم جإلخالالت التي تّم الوقوف عندها
ّ
مشفوعة  إعداد ملخ

الثالثين بموقع السنوي العام  نشره مع التقرير  تّم تداركها ببالتوايات الكفيلة 

 . واب الدائرة



 

 

 الباب ألاّول 

السلط والبرامج العمومّيـة   
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 املجلس الوطني التأسيس ي
 

بعد  (1)3122أكتوبر  32إثر انتخابات ( فيما يلي املجلس)تّم إحداث املجلس الوطني التأسيس ي 

 حّل مجلس النّواب ومجلس املستشارين 
ّ
 عمال باملرسوم املتعل

ّ
 .(2)ت للسلط العموميةق بالتنظيم املؤق

تاريخ التصريح بالنتائج النهائية  3122بر نوفم 32إلى غاية  (3)3122نوفمبر  22امتّد نشاطه من وقد 

  . (4)النتخابات مجلس نّواب الشعب

 

 3122ديسمبر  26املؤّرخ في  3122لسنة  6من القانون التأسيس ي عدد  3الفصل  وحّدد

ق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومّية
ّ
  حيثاملجلس  مهامّ  واملتعل

 
ف بوضع دستور الجمهورية ك
ّ
ل

القيام لطة التشريعية وانتخاب كّل من رئيس املجلس ورئيس الجمهورّية و التونسية وممارسة الس

  .رقابة على عمل الحكومةب

 

ى سنة و 
ّ
يخضعون  عونا 233 العاملين باملجلس العدد الجملي لألعوان 3122بلغ في موف

ق بضبط النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية
ّ
 2111لسنة  633ولألمر عدد  (5)للقانون املتعل

 . املتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بالسلك إلاداري ملجلس النّواب

 

 ة في إطار ميزانية الدولةواملالي ةإلاداري يةباالستقالل نائبا 323الذي يضّم  ع املجلسيتمتّ و 

ى رئيسو طبقا لقواعد املحاسبة العمومية  هنفقاتويتّم تنفيذ 
ّ
مهّمة آمر املقابيض واملصاريف  هيتول

 .يساعده في ذلك آمرون مساعدون  ويمكن أن

 

تباعا  3122إلى  3123 من خالل السنواتللمجلس الاعتمادات الاعتيادية املرصودة  تبلغو 

د .أ 361ود .أ 2613611د و.أ 3163311على التوالي  مقابل د.م 323122د و.م 323116د و.م 363262

  .اعتمادات العنوان الثانيبعنوان 

 

                                                           
(1)

 .تعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسيس يامل 3122ماي  21املؤرخ في  3122لسنة  22املرسوم عدد التي وقع تنظيمها ب 
(2)

 . 3122مارس  32املؤرخ في  3122لسنة  22املرسوم عدد  
 .قرار الهيئة املركزية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات واملتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية النتخابات املجلس الوطني التأسيس ي (3)
ة ل (4)

ّ
                 واملتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات التشريعية  3122لسنة  22النتخابات عدد قرار الهيئة العليا املستقل

 .3122لسنة 
ق بضبط النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية كما تّم  2162ديسمبر  23املؤرخ في  2162لسنة  223عدد  القانون  (5)

ّ
واملتعل

 .تنقيحه الحقا

http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/decrets/dec35.pdf
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ت الدائرة
ّ
أساسا ة ألاعمال الرقابيّ شملت و . أوجه التصرف باملجلس أهّم في النظر  وقد تول

مجلس نّواب الشعب إلى السنوات السابقة له وإلى فترة وامتّدت عند الاقتضاء إلى  جلساملنشاط فترة 

ق أهّمها بالتنظيم ونظام املعلومات  مالحظات عنوأسفرت عمليات الرقابة  .3126 سر ماموفى 
ّ
تعل

 .والتصّرف في املمتلكات هاّم املنوطة بعهدته فضال عن التصّرف املاليوبتأمين املجلس للم
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 املالحظاتأبرز 
 

نظيم -
ّ
 ونظام املعلومات  الت

 

رت عملية متابعة
ّ
عدم  ومنلحسن سير املجلس غياب هياكل ضرورية من  النشاط البرملاني تأث

ة وهياكل التسيير النيابي التي يوكل مصالح شؤون التنسيق واملتابععلى غرار  تفعيل العديد من املصالح

فضال عن مصالح اللجان الخاصة ولجان املتابعة والتحقيق إليها متابعة النشاط البرملاني وتحليله 

 . ومصالح اللجان التأسيسية والتشريعية

 

تصّرف إلاداري ال الضرورية ملزيد إحكامبعض التطبيقات إلاعالمّية كما تّمت معاينة غياب 

قت باستغالل وصيانة والبرملاني
ّ
رة فضال عن تسجيل نقائص تعل

ّ
 .التطبيقات والتجهيزات إلاعالمّية املتوف

 

لم  كما ؤسسة ألارشيف الوطنيإلى ملمجالس النيابّية لرشيف النها ي ألا تحويل  يقعلم و 

 هذا يتسّن للعموم الاطالع على 
ّ
الة لم يتّم إح فضال عن ذلك. العألارشيف بالرغم من حلول أجل الاط

 قانون 
ّ

التسجيالت الصوتية لكّل من كذلك و  311جلسة عاّمة من جملة  366ومحاضر  أّي ملف

 .لألرشيف التشريعي الجلسات العامةمداوالت اللجان و 

 

املسار  وعرضوشابت املوقع الالكتروني للمجلس نقائص خّصت أساسا تقديم هياكله 

 . التشريعي ومداوالت الجلسة العاّمة

 

إلى تدعو الدائرة زيدا من النجاعة على متابعة النشاط البرملاني للمجلس، وقصد إضفاء م

ضرورة تفعيل املصالح ذات العالقة وتدعيم منظومته املعلوماتية فضال عن العمل على إثراء املوقع 

إلالكتروني وإيالء جانب التصّرف في ألارشيف ما يستحّقه من عناية بما يساهم في توثيق وتثمين العمل 

 .يابيالن

 

  نشاط املجلس الوطني التأسيس ي -

 

شهرا مقارنة باألجل املحّدد باألمر  22أي بتأخير تجاوز  3122جانفي  33تّم ختم الدستور في 

ق بدعوة الناخبين النتخاب أعضاء املجلس الوطني التأسيس ي
ّ
ولم يتّم إرساء املجلس ألاعلى . املتعل

وتّمت املصادقة على . ستور من الد 226بالفصل  دةاملحّد للقضاء واملحكمة الدستورية في آلاجال 
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فترة الفراغ التشريعي سارية  سنها خاللمرسوما تّم  226 وظّل مرسوم ثالث مرسومين فحسب وإلغاء 

 .املفعول 

 

العديد من مشاريع ومقترحات  على الجلسة العامة 3126عرض إلى حدود موفى مارس يلم و 

رت املصادقة علىما ك .على املجلسالتي وردت القوانين 
ّ
لتبلغ في بعض الحاالت مشاريع القوانين  تأخ

ورودها على مكتب الضبط واملصادقة عليها من قبل الجلسة العامة ثالث  يلفترة الفاصلة بين تاريخا

 . سنوات

 

ى مارس واقتصرت إلى حدود 
ّ
نسبة الجلسات العامة التي تّم نشر محاضرها بالرائد  3126موف

مما يحول دون الاطالع على ألاسئلة وألاجوبة الكتابية للحكومة في % 22املجلس على  الرسمي ملداوالت

ه لم يتّم نشر هذه ألاسئلة وألاجوبة على املوقع إلالكتروني إطار مهّمة رقابة املجلس عليها
ّ
 .خاّصة وأن

 

فضال عن  وتدعو الّدائرة إلى إلاسراع بالنظر في مشاريع القوانين العالقة والنظر في املراسيم

 . ضرورة نشر محاضر الجلسات العاّمة بالّرائد الّرسمي ملداوالت املجلس وإلكترونيا بموقع واب املجلس

 

 التصّرف في املوارد البشرّية  -

 

بساعات إضافية ومنح بعنوان ساعات العمل الليلي ومنح وظيفية دون  انتفع أعوان املجلس

 أقّرها د.م 23232بزيادات في املنح بقيمة  في آلان نفسه ّوابالنكما انتفع . د.أ 363211وجه حّق بقيمة 

وباالمتيازات العينية عبر تكّفل املجلس بهذه  تغطية مصاريف إلاقامة وإلاطعام بهدفرئيس املجلس 

 .3122علما بأنه تّمت تسوية وضعية هذه الزيادات عبر املصادقة على قانون املالية لسنة املصاريف 

 

                    من  ضور النّواب خالل الجلسات العاّمة سوى بداية من جانفيمتابعة ح يقعلم و 

                   عذرمعّدل النّواب الغائبين شهريا عن كافة الجلسات العامة دون ها خاللتجاوز التي  3122 سنة

                 سات العامة بلغبأّن معّدل الجلعلما  (1)د.أ 2263121منحهم والبالغة اقتطاع من أّي  دون نّواب  6

 .شهريا جلسات 1

 

ويستدعي ذلك مزيد إحكام التصّرف في املوارد البشرّية للمجلس من نواب وأعوان وخاّصة 

ق بإسناد 
ّ
 .املنح وفق التراتيب الجاري بها العملفيما يتعل

 
 

                                                           
(1)

 .د.أ 23332ر املبلغ الخام الراجع لنائب باملجلس الوطني التأسيس ي بقيمة تّم اعتبا  
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 في املمتلكاتوالتصّرف التصّرف املالّي  -    

 

ى مارس لم يتّم إلى
ّ
 املباشر ملداوالت الجلسات العامة على  3126 موف

ّ
تركيز تجهيزات للبث

أي ما يعادل  دوالر أمريكّي  222.266بقيمة  3122منذ نوفمبر  ذلك بالرغم من برمجةاملوقع الالكتروني 

 . (1)د.أ 2623232حوالي 

 

عدم توسيع املنافسة وتأدية نفقات على سبيل التسوية وعقدها قبل تأشيرة  كما لوحظ

اقتناء و مراقب املصاريف العمومية مثلما تبّين ذلك بخصوص إصالح السيارات واقتناء قطع غيار 

باإلمكان املجلس النيابي من شروط تفاضلية كان  حرمتتّم إبرام مالحق على سبيل التسوية و . الزهور 

ي تّم تجاوز مبلغها بها في صورة إعمال املنافسة على غرار الصفقة املتعلقة بإطعام النّواب والتالتمّتع 

 .%612322ألاقص ى بنسبة  اتجاوز مبلغهتّم مع نزل  وصفقة %216ألاقص ى بنسبة 

 

أخّل املجلس بمبدإ املساواة عند قيامه بإصدار طلبات العروض وباالستشارات على غرار و 

قة الاستشارة املتعلطلب العروض املتعلق باقتناء وتركيز تجهيزات صوتية لقاعة الجلسات العامة و

 . بتركيز هيكلة جديدة للشبكات الاعالمية وتوفير تجهيزات وتركيبها

 

قة بتركيز منظومة  صفقةالعلى غرار  ببنود عقود الصفقات دائما يلتزم املجلسولم 
ّ
املتعل

تكوين مهندسين للقيام بعمليات إلاشراف  إعالمية للصوتيات بقاعة الجلسات العاّمة فيما يخّص 

جوء إلى مؤسسة خافي حين تّم  الفني وصيانة املعّدات
ّ
د .أ 2263622للقيام بهده ألاعمال بقيمة ة صّ الل

 .دون إبرام عقد في الغرض

 

م في نفقاته، ينبغي على املجلس الحرص على التقّيد بالتراتيب الجاري بها العمل 
ّ
وملزيد التحك

 .تنفيذ النفقات العموميةفي مجال 

                                                           
(1)

م املجلس التجهيزات 3122جوان 2د بتاريخ 236261بحساب الدوالر ألامريكي رف تّم اعتماد سعر ص  
ّ
 .املوافق لتاريخ تسل
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I- نظيم
ّ
 نظام املعلوماتو   الت

 

قت بالتنظيم إلاداري والتصّرف في املوارد البشرية  مالحظاتألاعمال الرقابية  تكشف
ّ
تعل

 .وكذلك بنظام املعلومات
 

  والتصرف في املوارد البشرّيةإلاداري التنظيم  - أ
 

 وكذلك في شؤون النّواب تبّين أّن جانب التصّرف في التنظيم إلاداري للمجلس وفي أعوانه

 .يحتاج إلى مزيد من التدعيم
 

 إلاداري  التنظيم -1
 

تنظيم املصالح ل (1)3123نوفمبر  6بتاريخ أصدر رئيس املجلس الوطني التأسيس ي قرارا 

ى إلى حدود ال يزال ساري املفعول إلادارية للمجلس 
ّ
ب التنظيم املعتمد املزيد و  .(2)3126 مارسموف

ّ
يتطل

ه 
ّ
ر باملجلس ذكور، من القرار امل الثانيو ألاّول  ينلفصلل اخالفمن التحسين حيث أن

ّ
راتلم يتوف

ّ
 مذك

 
ّ
صلب التابعة لكّل من الّديوان والكتابة العاّمة والهيئة العاّمة للمصالح املشتركة املصالح م تنظ

 دون تحديدلها  ةبعاتالاقتصار على ذكر املصالح الالهياكل هذه تّم بالنسبة إلى وحدات ومكاتب إذ 

مهرمي التسلسل ال
ّ
  .لعالقة بينهال املنظ

 

مهاّمه على الوجه املجلس ب قيامضرورية لتعتبر هياكل عدد من الالتنصيص على  ولم يقع

أّن العديد من البرملانات ألاجنبّية علما ب التفقديةو  الشؤون القانونية والنزاعات على غرار  املطلوب

 .سويسري الالبرملان البرتغالي و رملان بالالبرملان ألاملاني و غرار لى ع تشمل على هذين الهيكلين
 

لم يتّم بخصوص الهيئة العامة  ع حيثالواقمع دم تطابق الهيكل التنظيمي وتبّين ع

تنمية الكفاءات مصلحة التطوير إلاداري و مصلحة على غرار صالح عدد من امل للمصالح املشتركة تفعيل

 منهامس لم يتّم تفعيل خ ابعة للكتابة العاّمةتمصالح من جملة تسعة و  .الخدمات العاّمةمصلحة و 

مركز البحوث والدراسات والتوثيق ومصالح متابعة أنشطة املؤسسات العمومية ومصالح شؤون  وهي

فةالتنسيق واملتابعة وهياكل التسيير النيابي 
ّ
متابعة النشاط البرملاني وتحليله وإعداد تقارير دورية ب املكل

صالح اللجان التأسيسية فضال عن مصالح اللجان الخاصة ولجان املتابعة والتحقيق وم بشأنه

 . والتشريعية

                                                           
(1)

ح إلادارية ملجلس النّواب املصادق عليه بقرار رئيس مجلس النّواب املؤرخ تواصل إلى حين املصادقة على القرار املذكور اعتماد الهيكل التنظيمي للمصال 

 .3111أوت  21كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقرارات الالحقة وآخرها في  3113فيفري  22في 
(2)

رة داخلّية صادرة عن رئيس مجلس نوّ  
ّ
  .3122أوت  33اب الشعب في باستثناء بعض التغييرات خّصت الهيئة العاّمة للمصالح املشتركة عمال بمذك
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رتو 
ّ
لم يتوّل املجلس كما . نشاط البرملانيلل سلبا على متابعة الكتابة العاّمة هذه الوضعية أث

 الحصول علىقصد  (1)3113لسنة  3216وعدد  3213باألمرين عدد مراسلة املؤسسات املشمولة 

   .الوثائق املنصوص عليها
 

فقسم ال إلحاق أعاله تّم  املجلس املذكور  بقرار رئيسوخالفا ملا جاء 
ّ
بالخدمات الفنية  املكل

مصالح ألانظمة املعلوماتية  ا عنعوضلكتابة العامة بامباشرة لقاعات اللجان والجلسات العاّمة 

 . والخدمات الرقمية
 

جمع التي يتّم فيها معمول به في عدد من التجارب املقارنة هو  وخالفا ملا، وعلى صعيد آخر

موّحدة عاّمة إدارة  ارة املكتبة والتوثيق بإدارتي إلاعالم والعالقات العاّمة وتكنولوجيا املعلومات ضمنإد

فة ب
ّ
إلاعالم والاتصال مصالح و والجمعيات مع املواطن  اتمصالح العالق ألحقت ،اإلعالم والتوثيقمكل

صلب إدارة  عوضا عن تجميعها ةمصالح ألارشيف التشريعي واملكتبة إلى الكتابة العاّم و  بديوان املجلس

 . موّحدة تعنى كذلك بالتوثيق
 

  إعادة (2)3122أوت  33 ذولئن تّم من
ّ
 إلحاقأّن  تنظيم الهيئة العامة للمصالح املشتركة إال

فضال عن صعوبة اضطالعها بمهاّمها تجاهها  تهايحّد من استقالليبهذه الهيئة  التفقد والحوكمةإدارة 

  .لكتابة العاّمةإلى الديوان و اإلى  صالح التي تعود بالنظر املبالنسبة إلى بقية 
 

تة بين الديوان والهيئة العامة ومن ناحية أخرى 
ّ
، لوحظ أّن مصالح ألارشيف إلاداري مشت

كما تبّين وجود تداخل وعدم وضوح في . ئهايحّد من نجاعة أداوهو ما من شأنه أن للمصالح املشتركة 

ى هذه  املهاّم بالنسبة إلى عدد من
ّ
املصالح على غرار مصالح الشؤون املالية ومصالح التزويد حيث تتول

ه اعتمادا على قواعد حسن التصّرف 
ّ
ألاخيرة إعداد مقترحات التعّهد وإحالتها للشؤون املالية في حين أن

ي مصالح
ّ
ى مصالح التزويد تحديد الحاجيات ومتابعة استهالك املخزون مقابل تول

ّ
 من املفترض أن تتول

ه . املالية إعداد اقتراحات التعّهد
ّ
          تّم تصحيح هذه الوضعية بداية من قد وأفاد مجلس نّواب الشعب أن

 .3126سنة 
 

قة
ّ
مشروع دعم املسار التأسيس ي والتنمية البرملانية والحوار ب وخالفا ملا جاء باالتفاقية املتعل

تكوين لجنة يتّم  لم، حدةإلانما ي لألمم املتّ  البرنامجالوطني للجمهورية التونسية املمّول من طرف 

ى متابعة تقّدم 
ّ
في تأخير في  وهو ما تسّبب، وع وإلادالء بتوصيات لحسن تنفيذهاملشر هذا قيادة تتول

ا ساهمتهملالجهة اليابانية  إلغاءإلى  أّدىسنة مقارنة باآلجال التجاوز  هذا املشروع تحديد مكّونات

  .د.م 2بحوالي املقّدرة 
                                                           

 .املتعلقين بكيفية ممارسة إلاشراف تباعا على املنشآت واملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إداريةو  3113أكتوبر  3املؤّرخين في  (1)
(2)

رة صادرة عن رئيس مجلس نّواب الشعب  
ّ
 .طبقا ملذك
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رة باإلدارة إلى موفى مارس  للمشروع قيادةوفي غياب لجنة 
ّ
 3126بقيت املعطيات املتوف

ن منمنقوصة 
ّ
 . نجاز وتقارير النشاطإلا تابعة املشروع على غرار جداول تحوصل مدى تقّدم م وال تمك

 

 التصّرف في ألاعوان -2
 

الخطط الوظيفية في  تسمياتاليتطلب التصّرف في ألاعوان مزيدا من العناية فيما يخّص 

. الساعات إلاضافية وساعات العمل الليلي والتصرف في الامتيازات العينية فضال عن التكوين وإسناد

تبّين أّن املجلس لم يسّن النظام ألاساس ي العاّم ألعوانه وألانظمة ألاساسية الخاصة ملختلف قد ف

           لس نّواب الشعب إلى موفى فترة مج خاللعلما بأن هذه الوضعية تواصلت ألاسالك التابعة له 

من النظام الداخلي للمجلس وملجلس نّواب على التوالي  2و 226وذلك خالفا للفصلين  3126مارس 

  .(1)الشعب
 

ه يضبط التعيين بمختلف املصالح وتجرى  (2)خالفا لقرار رئيس املجلسو 
ّ
ذي ينّص على أن

ّ
ال

ة في  فضال عن غيابمقررات في الغرض  إصدار  لم يتّم  ،النقل بينها بمقرر من رئيس املجلس
ّ
الدق

قة بكّل تسمية
ّ
 انجّر عنه (3)تسمية 101في الخطط الوظيفية والبالغ عددها  تحديد الوظيفة املتعل

في ظّل خاّصة  عدم إحكام توزيع الصالحيات وضعف التنسيق بين مصالح املجلسو تداخل في املهاّم 

 العالقات الخارجّيةبمصالح  مثلما تّم الوقوف عليه ليل إجراءاتغياب بطاقات وصف ملهاّم ألاعوان ود

 .تعّد مديرين عاّمين والتي
 

تكليف سبعة موظفين بمهام رؤساء أقسام ودوائر بالنيابة  3122أكتوبر  36تّم بتاريخ و 

 لم يتّم  (4)3116لسنة  2322من ألامر عدد  2خالفا للفصل و  .عن الوزير ألاّول صادرة قرارات بمقتض ى 

تاريخ صدور  3122ماي  22 غاية إلى 3123أكتوبر   36الفترة من خالل السنوية تجديد هذه القرارات 

ونتج عن هذه الوضعية تمتيع ألاعوان املذكورين بمنح وظيفّية . أوامر تسميتهم في الخطط الوظيفية

 .د.أ 23123بقيمة جملية بلغت  خالل الفترة املذكورةحّق  وجهدون 
 

لتر من  261بكمية  3122وإلى غاية أكتوبر  3122منذ جويلية فاع مديرة عاّمة لوحظ انتكما 

من  2وذلك خالفا للفصل سيارة وظيفية لترا بالرغم من عدم إسناداها ل 311عوضا عن الوقود شهرّيا 

دون بامتيازات وقد أفضت هذه الوضعّية إلى انتفاع املوظفة املذكورة  .(5)2166لسنة  261ألامر عدد 

 .د.أ 33263حّق بقيمة مالّية بلغت  وجه

                                                           
(1)

 .3122فيفري  3وفي  3123جانفي  31اعا في املصادق عليهما بالجلستين العامتين املنعقدتين تب 
(2)

 .    واملتعلق بتنظيم املصالح إلادارية للمجلس الوطني التأسيس ي 3123نوفمبر  6املؤّرخ في  
(3)

 .بعنوان مدير عاّم طيلة فترة املجلس 8بعنوان مدير و 19بعنوان كاهية مدير و 5 3بعنوان رئيس مصلحة و 39تتفرع إلى  
(4)

 . واملتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة املركزية وإلاعفاء منها 3116أفريل  32املؤرخ في  
(5)

 .واملتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية 2166فيفري  26املؤرخ في  
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ر فيهم الشروط بالعدد ألاقص ى من الساعات إلاضافّيةانتفو 
ّ
ذين تتوف

ّ
ة ألاعوان ال

ّ
 (1)ع كاف

إلى معايير موضوعية  الاستنادوذلك دون  3122-3123خالل فترة د .أ 2333662التي بلغت قيمتها 

الساعات وحجمها اعتمادا على قرارات تسوية يتّم تحديد املنتفعين بهذه و . كضرورة العمل ومتطلباته

 . في آخر كّل سنة

 

تفع بها التي انالفترة العدد الفعلي للساعات إلاضافّية نفس تجاوز خالل  ،عالوة على ذلك

مما أّدى إلى  (2)العدد ألاقص ى الذي تّم ضبطه بقرارات رئيس الحكومة أعوان ديوان رئيس املجلس

 .دون وجه حّق  د.أ 33612بلغ جملي قدره بم تأدية نفقات بهذا العنوان

 

ة املحاسبة العمومّية  22لفصل ا ولم تتّم مراعاة مقتضيات
ّ
عونا  16حيث تمّتع من مجل

خالل انتفاعهم د .أ 23322دون وجه حّق بقيمة  بمنح ساعات إضافية 3122إلى  3123 الفترةخالل 

  .بعطل راحة سنوية أو مرض

 

فين  2جمع  ،(3)2162لسنة  623من ألامر عدد  3الفصل  هوخالفا ملا نّص علي
ّ
أعوان مكل

يلي بين املنحة 
ّ
ى و . د 2313611بقيمة  3122ومنح الساعات إلاضافّية خالل سنة الليلية بالعمل الل

ّ
يتول

يلي مباشرة مهامهم بمعّدل أربع ليال يتمتعون إثرها براحة لنفس املّدة
ّ
فون بالعمل الل

ّ
. ألاعوان املكل

يلي بقيمة ة منحألاّول من ألامر املذكور  حّدد الفصلو 
ّ
يم  211ساعة العمل الل

ّ
ع ألاعوان انتف في حينمل

ى أفريل  3123جانفي  2القائمين بخدمات ليلّية خالل املّدة من 
ّ
د  61بمبلغ جزافي قدره  3122إلى موف

 . شهرّيا

 

ف عن صرف هذه املبالغ جزافّيا بداية من شهر 
ّ
ه  3122ماي  ولئن تّم التوق

ّ
 أن

ّ
تّم صرفها إال

م ألاسبوع خالل الفترة من  بعنوان
ّ
ى نوفمبر  إلى 3122ماي  2العمل كامل أيا

ّ
ب عنو . 3122موف

ّ
هذه  ترت

ساعات منح  د بعنوان.أ 23221منها  د.أ 63211 بقيمة ذكور نفقات مخالفة لألمر املتأدية الوضعّية 

يلي خالل العطل
ّ
            ر منذ داصمراجعة ألامر املذكور والضرورة ى الّدائرة إل شير وت .السنوية العمل الل

 .2162سنة 

 

بين الديوان والهيئة العامة ودون تنسيق بقي جانب التكوين مشتتا على صعيد آخر، و 

ة تكوينية الاستناد إلى وتّم إنجاز العمليات التكوينية دون . للمصالح املشتركة والكتابة العامة
ّ
خط

                                                           
(1)

واملتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل إلاضافية لفائدة أعوان  2116مارس  21املؤرخ في  2116 لسنة 336الفصل ألاّول من ألامر عدد  

 .الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية
  .املتعلقة بالترخيص لتمتيع أعوان ديوان رئيس املجلس بالساعات إلاضافّية 3122و 3122و 3123قرارات رئيس الحكومة لسنوات  (2)
(3)

 .يتعلق بمنحة العمل الليلي 2162جوان  22مؤّرخ في  
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ت والفئات املستهدفة وروزنامة لنإنجاز وذلك خالفا ملناشير رئيس الحكومة تتضّمن ألاهداف واملجاال 

د .أ 21وتجدر إلاشارة إلى أّن الاعتمادات املرصودة سنوّيا للتكوين بلغت . (1)3122إلى  3122لسنوات 

على التوالي  استهالكهالم تتعّد نسبة  3122د بالنسبة إلى سنة .أ 21و 3122و 3123خالل سنتي 

 . %26362و %22366و 31336%
 

واب -3
ّ
 التصّرف في شؤون الن

 

                          وذلك إلى إلى النّواب  املنح الشهرية الراجعة (2)3111لسنة  263ضبط ألامر عدد 

هذه الترفيع في  اهاتّم بمقتض (3)في الغرضقرارات لتاريخ إصدار رئيس املجلس  3123جويلية  32غاية 

 رجعي بمفعول وتّم الانتفاع بهذه الزيادات . مصاريف إلاقامة بالنزل وإلاطعاممن  كّل املنح بهدف تغطية 

ى أكتوبر  3122نوفمبر  22بداية من 
ّ
في آلان الجمع خالل الفترة املذكورة لذلك، تّم  وتبعا .3123إلى موف

              الّنواب حمنفي الشهرية وبلغت الزيادات . وإلاقامة بالنزل وإلاطعام في املنح بين الزياداتنفسه 

 بالنسبة إلى النّواب املمثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهوريةالتوالي  على د.أ 63263ود .أ 23661

ل لدوائر انتخابية خارج الجمهورية املجلس رئيسنائب ل د.أ 33132و وخارجها
ّ
وهو ما أّدى إلى  .املمث

ى 3122نوفمبر  22طيلة الفترة من د .م 23232 إلى (4)للزياداتارتفاع املجموع الخام 
ّ
                       إلى موف

 .       3123أكتوبر 
                                                                                          

ه على إثر صدور قرارات املحكمة إلادارّية 
ّ
قةوتجدر إلاشارة إلى أن

ّ
 (5)توقيف تنفيذب املتعل

ف عن صرف قيمة  قرارات
ّ
في املنح بداية من  الزياداتالرفع في منح النواب ونائبي الرئيس تّم التوق

واملتعلق بقانون  3123لسنة  33تّم صلب القانون عدد  وبهدف تفادي هذا إلاخالل،. 3123مبر نوفشهر 

ضبط املنح املسندة  أقّر الذي  36تسوية هذه الوضعية عبر املصادقة على الفصل  3122املالية لسنة 

             أثر رجعّي على أن ال يتعدى ايمكن أن يكون لهالتي بمقتض ى قرارات من رئيس املجلس و للّنّواب 

 .3122نوفمبر  22

 

                  سوى بداية خالل الجلسات العاّمة اب لم يتّم متابعة حضور النوّ على صعيد آخر، و 

سنة نسبة الحضور هذه الوبلغت خالل . نظومة الالكترونية للتصويتتاريخ تركيز امل 3122من جانفي 

 . % 62حوالي

 

                                                           
(1)

 .املتعّلقة بإعداد خمّططات التكوين السنوية بعنوان السنوات املذكورة 
 .واملتعلق بضبط مقدار املنح البرملانية 2161جانفي  36ر ال ينشر يتعلق بتنقيح ألامر املؤرخ في وهو أم 3111جويلية  22املؤّرخ في  (2)
(3)

 .تفع رئيس املجلس الوطني التأسيس ي بالترفيع في املنح النيابيةلم ين 
(4)

 .تّم اعتبار تمتع كّل النواب بالتأجير خالل الفترة املذكورة 
(5)

 .3123أكتوبر  26بتاريخ  222636وعدد  222633وعدد  222636وعدد  222632عدد  القضايا 
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من النظام الداخلي  (1)جديد 236لفصل ولمن مجلة املحاسبة العمومية  22لفصل ل خالفاو 

ه الذي ينّص للمجلس 
ّ
إذا تجاوز الغياب دون عذر ثالث جلسات في نفس الشهر، على املكتب "على أن

ريا عن كافة ل النّواب الغائبين شهتجاوز معّد  3122تبّين خالل سنة  " اع من املنحةأن يقّرر الاقتط

علما بأّن  أّي اقتطاع دون  (2)د.أ 2263121 تحّصلوا على منح قدرها نّواب 6ر الجلسات العامة دون عذ

 .شهريا جلسات 1الجلسات العامة بلغ  (3)معّدل
 

منح سّيارتين لفائدة نائبيه دون  3123فري في 1تّم بمقتض ى قراري رئيس املجلس بتاريخ و 

امتيازاتهما في حدود  (4)3116لسنة  263من ألامر عدد ( جديد)لفصل ألاّول حيث ضبط  ا وجه حّق 

لتر من الوقود شهرّيا لكّل منهما وذلك عالوة على املنح البرملانية املسندة لبقية أعضاء مجلس  311

  .الرئيس بسيارة يعّد جريان عمل دأب عليه املجلس سابقا وحالياوجاء بالرّد أّن تمتيع نائبي . النواب
 

 نظام املعلومات - ب
 

قنظام املعلومات  يشكو
ّ
التصّرف في بو  ينظام املعلوماتالبخصوص الب باملجلس نقائص تتعل

 .ألارشيف
 

 ينظام املعلوماتال -1
 

رة أو يحتاج املجلس إلى مزيد تدعيم نظامه املعلوماتي عبر تطوير التطبيقات إلاع
ّ
المية املتوف

 .تركيز أخرى فضال عن حسن استغالل التجهيزات
 

لم تعد  التطبيقة املستعملة من طرف مصالح ألارشيف إلاداري  وتبّين في هذا إلاطار اّن 

. بغاية تحديد مواقعها مّما أّدى إلى إعادة ترقيم امللّفات يدوّيا مواكبة للتطّورات التكنولوجية في املجال

ن 
ّ
من تحويل قاعدة بيانات تخّص ألارشيف الوسيط  3122إلى غاية ديسمبر صالح إلاعالمية مولم تتمك

  6.211تضّم 
ّ

  .ملف
 

الواردات الخاصة بالطعون في الدستور ومشاريع  مكتب الضبط تتضّمن تطبيقة لمكما 

جان وطلبات
ّ
جان ومقترحات الل

ّ
العروض  القوانين والترشحات للهيئات الدستورّية ومطالب الانضمام لل

مة وال تحمل تاريخا . والاستشارات
ّ
  وهو ماوتّم تسجيل هذه الواردات يدوّيا في دفاتر غير مرق

ّ
من ن ال يمك

                                                           
(1)

 .3122مارس  33نّقح بالقرار املؤّرخ في  
(2)

 .دأ 23332 بقيمةتبار املبلغ الخام الراجع لنائب باملجلس الوطني التأسيس ي تّم اع 
(3)

 .لم يتّم احتساب شهر أوت املوافق للعطلة البرملانية 
(4)

 .يتعلق بإسناد امتيازات خصوصية للنائب ألاّول وللنائب الثاني لرئيس مجلس النواب 3116أوت  3خ في مؤّر  263أمر ال ينشر عدد  
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ة الواردات أو حذف بعضها
ّ
هذه التطبيقة ولوحظ أيضا أّن مستخدمي  .التأكد من تسجيل كاف

حدوث تجاوزات على  وهو ما من شأنه أن ال يضمن سالمة املعطيات أو نفس كلمة العبور  ون ستعملي

م الواردات غرار 
ّ
 .واردات تّم تسجيلها من قبل مكتب الضبط دون ترك أثر حذف وأتغيير تاريخ تسل

 

 يتوفر ال كّل الواردات الخاّصة بنشاط املجلس حيث مكتب الضبط ال تعكس تطبيقة و  

وهو ما وات السابقة بقاعدة بياناتها سوى معطيات السنة الجارية وال يتسنى الرجوع إلى معطيات السن

استغالل "أنه يتّم برّد املجلس جاء و  .البحث عن هذه املعطيات عند الاقتضاء أماميشكل عائقا 

 ". التي أخذت بعين الاعتبار هذه النقائص... منظومة مكتب الضبط املنجزة 
 

                         آلة طابعة رقمية بقيمة 21 ما مجموعه 3122جانفي  6منذ  استلم املجلسكما 

ه ل (1)د.أ 2213216أي ما يعادل  دوالرا أمريكياألف  332
ّ
 أن

ّ
 مفي إطار البرنامج إلانما ي لألمم املتحدة إال

ىاستكمال يتّم 
ّ
ى لم يو . أي خارج فترة الضمان 3122 تركيز هذه آلاالت سوى في موف

ّ
                 تّم إلى موف

بالّرغم من استالمها  (2)ربطه بالخادم املركزي املزمع  نمحاسوب  361استكمال تركيب  3126 سر ما

  .(3) د.أ2113333وهو ما يعادل  دوالرا أمريكيا 262.262بكلفة قدرها  3122جوان  32منذ 
 

ة التجهيزاتوتدعو الّدائرة إلى إلا 
ّ
لى تفعيل توصيات تقرير الوكالة وإ سراع باستغالل كاف

نظام استغالل  التي تنّص خاّصة على تحيين 3122جويلية  33الوطنية للسالمة املعلوماتية بتاريخ 

خادم الواب بإرساء نظام تخزين فضال عن القيام دورّيا باإلصالحات وعمليات التحيين املتعلقة 

 .وحدات هذا املوقعب
 

تطبيقة تصّرفه كملسايرة  ضروريةيفتقر املجلس إلى تطبيقات إعالمّية وعلى صعيد آخر، 

ملخزون حيث يتّم تسجيل املواّد عند الاستالم والتزويد يدويا مّما ال يساعد على تعنى بالتصرف في ا

 3122ولئن تّم خالل أكتوبر . متابعة هذا املخزون والقيام بعمليات الجرد وإحكام برمجة الشراءات

 أّنه
ّ
 .املوادّ  تشمل كافةلم  اتركيز تطبيقة تعنى بالّتصّرف في املخزون إال

 

لم يتّم تركيز تطبيقة إعالمّية خاّصة  (4)3112لسنة  6زير ألاّول عدد وخالفا ملنشور الو 

ن  بذلكبالتصّرف في أسطول السيارات تهدف إلى إرساء نظام رقابة داخلي لدى املصالح املكلفة 
ّ
يمك

من متابعة سيارات املصلحة وخاصة فيما يتعلق باستهالك الوقود ومقارنة املسافة املقطوعة 

 .بأذون املأموريات باملعطيات الواردة

                                                           
(1)

 .3122جانفي  6د بتاريخ  236263بحساب  الدوالر ألامريكي عتماد سعر صرفتّم ا  
(2)

 Clients légers  
م املجلس للحواسيب 3122جوان  32د بتاريخ  236322بحساب الدوالر ألامريكي تّم اعتماد سعر صرف  (3)

ّ
 .املوافق لتسل

(4)
 .ات إلادارية ونفقات املحروقاتواملتعلق بمزيد إحكام التصرف في السيار  3112جانفي  21بتاريخ  
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 تصّرف في ألارشيفال  -2
 

أهمية بالغة باعتباره  يتكّون من ألارشيف إلاداري وألارشيف التشريعيالذي  يكتس ي ألارشيف

 . الالزمةهمية ألا جزء من الذاكرة الوطنية مما يتطلب إيالءه 
 

قامت  ،(1)2166 لسنة 2162 من ألامر عدد 2طبقا للفصل فبخصوص ألارشيف إلاداري، و 

ه، جداول مدد الاستبقاءمشروع مصالح التصرف في الوثائق إلادارية وألارشيف بإعداد 
ّ
 أن

ّ
وخالفا  إال

 املجلس الوطني التأسيس ي  ا، لم يصدر رئيس(2)آنف الذكر من ألامر 2للفصل 
ّ

إلى عب ومجلس نّواب الش

... ق الدبلوماسية البرملانية وثائ"أّن ورد باإلجابة و  .نشر الجداول املذكورة تقرارا 3126موفى مارس 

     ."بصدد استكمال إلاجراءات الخاصة باملصادقة عليها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

تحويل  وجوبعلى  2166 لسنة 12 من القانون عدد 22 من جهة أخرى، ينّص الفصلو 

ألارشيف النها ي إلى مؤسسة ألارشيف الوطني باستثناء الحاالت التي تضبط بأمر والتي تتعلق بضرورة 

من املجالس  ألّي أّي تحويل لألرشيف النها ي  تّم وخالفا لذلك لم ي. ألامن أو بضرورة العمل القصوى 

  .3126 سر ما فىومإلى بعد ألامر املذكور لم يصدر  بأّن علما  منذ الاستقالللنيابية ا
 

 املتعاقبة املجالس النيابية ذاكرةخاّصة  التي تتضّمنألارشيف هذا لم يتّم تثمين معطيات و 

إطار جنبية وذلك لغياب ألا برملانية الوفود زيارات البرملانية بالخارج و الوفود لاات ومعطيات حول مهّم 

ينظم قنوات الاتصال مع باقي مصالح املجلس وخاصة املكتبة ولعدم تخصيص قاعدة لهذه املصالح 

 ".هتمامالا عملية التثمين ستكون محّل "وجاء بالّرد أّن  .وقع الالكتروني للمجلسفي امل
 

 أجل حلول لم يتسّن للعموم الاطالع على ألارشيف النها ي للمجالس النيابية بالرغم من كما 

 . من القانون املذكور  22 عمال بالفصل طالعالا 
 

حيث للسالمة تبّين أّن فضاء ألارشيف يفتقر للمقّومات الضرورية الدنيا من ناحية أخرى و 

ه 
ّ
 . ملقاييس حفظ ألارشيف ال يستجيبيشمل في آلان نفسه مكاتب ألاعوان ووثائق ألارشيف كما أن

 

ق ب
ّ
. ّون من كّل من ألارشيف الورقي والصوتيفيتك األرشيف التشريعيأّما فيما يتعل

                     إلى لم تتّم  اقانون 222على صادق قد بالرغم من أّن املجلس و  فبخصوص ألارشيف الورقي

قة بهذه القوانين لفاتاملإحالة  3126 سر ما موفى
ّ
 القانون  تتضّمنو  .املتعل

ّ
أهّم الوثائق املكّونة مللف

شرح ألاسباب ومحاضر اللجان وتقاريرها إضافة و والنهائية  بصيغتيه املعّدلةالقانون خاّصة مشروع 

 .لألسئلة وألاجوبة في إطار الحوار مع الحكومة
                                                           

(1)
واملتعلق بضبط وشروط وتراتيب التصرف في ألارشيف الجاري وألارشيف الوسيط وفرز وإتالف ألارشيف وتحويل  2166ديسمبر  22املؤّرخ في  

 . ألارشيف والاطالع على ألارشيف العامّ 
(2)

 .2116مبر ديس 36املؤّرخ في  2116لسنة  3226كما تّم تنقيحه باألمر عدد  
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إحالة  3126إلى موفى مارس لم تتّم  ،(1)جلسة عامة 299عقد املجلس فضال عن ذلك، ولئن و 

  .الورقي عيسوى محاضر الجلسات الثالثة والثالثين ألاولى إلى ألارشيف التشري
 

قا بخصوص ألارشيف الصوتي واملتأّم 
ّ
باملجلس وجلسات  مداوالت الجلسات العامةب عل

جان فلم يتّم إحالة 
ّ
 يقعلم حيث التسجيالت الصوتية ملداوالت اللجان ملصالح ألارشيف التشريعي الل

ى مارس 
ّ
 و  هاتجميع 3126إلى موف

ّ
تةت ظل

ّ
  .(2)لدى الفنيين مشت

 

البصرّية املنعقدة خالل فترة أو السمعية  (3)الجلسات العامة لة تسجيالتإحاكذلك تّم يلم و 

  .املجلس
 

ؤّدي إلى يأن  همن شأن 3112 الفترة السابقة لسنة بخصوصرقمنة ألارشيف  عدم أّن  اكم

ه  التسجيالتهذه فقدان 
ّ
لقة بمداوالت تعفقدان بعض التسجيالت التناظرية املتبّين قد علما وأن

  .(2121-2126) فترة املجلس القومي التأسيس يمة لالجلسات العا
 

يكتس ي أهمية بالغة ة وأنه خاصّ مزيد العناية باألرشيف وتدعو الدائرة إلى العمل على 

  .لةفضال عن كونه مصدرا للبحوث والدراسات ذات الّص باعتباره جزء من الذاكرة الوطنية 
 

II-  الوطني التأسيس ينشاط املجلس 

 

قت تّم الوقوف على 
ّ
املعلومات املّتصلة  بنشر و  ملجلسإلى اباملهام املوكولة نقائص تعل

 .بنشاطه
 

  والتشريعية التأسيسية املهامّ  - أ
 

يتولى املجلس بصفة أصلية  (4)3122لسنة  6من القانون التأسيس ي عدد  3عمال بالفصل 

ى عمل والرقابة عل التشريعية إلى جانب ممارسة السلطة وضع دستور للجمهورية التونسية

ق بدعوة و  3122 أوت 2 في املؤّرخ 3122لسنة  2166من ألامر عدد  6وخالفا للفصل  .الحكومة
ّ
املتعل

سنة ب املحّددشهرا مقارنة باألجل  22بتأخير تجاوز ختم الدستور  تّم الناخبين النتخاب أعضاء املجلس 

 . (5)انطالقا من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات

                                                           
 .بحسب مصالح الخدمات السمعية البصرية التابعة إلدارة ألانظمة املعلوماتية والخدمات الرقمية (1)
(2)

 .تحويل التسجيالت الصوتية ألعمال اللجان 3112لم يتّم منذ سنة  
(3)

 .تسجيالت رقمّية 
 . 3122فيفري  2و 2كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون ألاساس ي في واملتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية  3122ديسمبر  26املؤّرخ في  (4)
(5)

 .املجلس الوطني التأسيس ي اتالنتخابإصدار قرار الهيئة املركزية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املتعلق بالنتائج النهائية  3122نوفمبر  22تّم في  
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قوانين أساسية تخّص املجلس سّن لم يمن القانون التأسيس ي املذكور  33للفصل وخالفا 

إعادة هيكلة املجالس القضائية العليا إلادارية واملالية وضبط أسس إصالح املنظومة القضائية طبق 

 . املعايير الدولية الستقالل القضاء

 

ىو 
ّ
ه  (1)ملحكمة الدستوريةاملجلس ألاعلى للقضاء واإرساء  3126مارس  لم يتّم إلى موف

ّ
علما بأن

ق باملحكمة الدستورية سوى في  تقعلم 
ّ
وعلى  3122نوفمبر  31املصادقة على القانون ألاساس ي املتعل

 .3126مارس  32القانون ألاساس ي املتعلق باملجلس ألاعلى للقضاء سوى في 
 

                                املؤرخ في 3122لسنة  2من القانون عدد  3لفصل ينّص ا ،من جهة أخرى و 

  (2)3122فيفري  1
ّ
 .تتّم املصادقة على املراسيم التي يتّم اتخاذها في فترة الفراغ التشريعي هعلى أن

ب و ملجلس الوطني التأسيس ي كّل من امن النظام الداخلي ل236و 12ن لفصال ينّص او 
ّ
مجلس نوا

ف بالسلطة التشريعية يتّ 
ّ
خذ قراراته بالنظر في املراسيم الصادرة بداية الشعب على أّن املجلس املكل

 . 3122جانفي  22من 

 

من القانون  2من الدستور والفصل  63 عمال بأحكام الفصلنّواب ال وّل لم يتوخالفا لذلك، 

على التوالي للمجلس وملجلس نّواب  من النظام الداخلي 222و 216 ينر والفصلو ذكالتأسيس ي امل

ق ب الشعب
ّ
ة ممارسة املبادرة التشريعية عبر تقديم مقترحات قوانين تتعل

ّ
املراسيم البالغ عددها كاف

وباستثناء املرسومين املتعلقين بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية وبإحداث هيئة  حيث مرسوما 232

ذين تّم إنهاء العمل بهما بإصدار قانونين أساسّيين عليا مستقلة
ّ
املرسوم املتعلق و  (3)لالنتخابات الل

ى ، مازالت (4)بإحداث لجنة وطنية لتقص ي الحقائق حول الرشوة والفساد الذي تّم إلغاؤه
ّ
     إلى موف

 .(5)املراسيم سارية املفعول هذه  3126مارس 
 

مشاريع ومقترحات قوانين على املجلس لم تعرض على  ورود 3126موفى مارس  إلىلوحظ  كما

                223رح القانون املتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد الجلسة العامة على غرار مقت

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات  2162لسنة 

                                                           
(1)

نوفمبر  32و 3122ماي  32كّل من املجلس ألاعلى للقضاء واملحكمة الدستورية على التوالي قبل  من الدستور، من املفترض إرساء 226عمال بالفصل  

بوصفه يوم نشر النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  3122نوفمبر  32وتّم اعتماد اليوم املوالي لتاريخ  3122

 . ّتة والسنة من تاريخ التصريح النها ي لنتائج الانتخابات التشريعيةكمنطلق الحتساب أجلي ألاشهر الس
(2)

 .من الدستور  36املتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية املؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل  
وعدد  3122فيفري  2و 2ومتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تّم تنقيحه في  3122ديسمبر  26مؤرخ في  3122لسنة  6عدد  (3)

  .3123ديسمبر  31مؤرخ في  3123لسنة  32
(4)

ق بمكافحة الفساد 3122نوفمبر  22املؤرخ في  3122لسنة  231من املرسوم إلاطاري عدد  23تطبيقا للفصل  
ّ
 .املتعل

(5)
 3122لسنة  22إلى املعلومة، يتّم إلغاء املرسوم عد واملتعلق بالحّق في النفاذ  3126مارس  32املؤرخ في  3126لسنة  33عمال بالقانون ألاساس ي عدد  

 .3123مارس  32واملتعلق بالنفاذ إلى الوثائق إلادارية للهياكل العمومية كما تّم تنقيحه وإتمامه بداية من  3122ماي  36املؤّرخ في 
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هو كذلك و . 3122جانفي  33منذ  هفي اللجنة النظر  اءنهمن إ بالرغم العمومية ذات الصبغة إلادارية

واملتعلق بتنظيم  3113لسنة  26قانون متعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  مشروعى لإبالنسبة الشأن 

 بخصوصهذات النظر نشر تقريرها  نةاللج 3126لم تتوّل إلى موفى مارس  حيثمهنة خبير املساحة 

   .3122نوفمبر  22بالرغم من إحالته لها منذ 

 

ورودها على مكتب  يلفترة الفاصلة بين تاريخمشاريع القوانين ا بعضإلى  بالنسبة وتجاوزت

قانون الشراكة  بخصوص كّل منوذلك الضبط واملصادقة عليها من قبل الجلسة العامة ثالث سنوات 

 بخصوصوسنتين  إتمام مجلة إلاجراءات الجزائيةبتنقيح و بين القطاع العام والخاص والقانون املتعلق 

القانون  بخصوصتعلق باملنافسة وألاسعار وسنة ونصف قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون امل

 .ألاساس ي املتعلق بالحّق في النفاذ إلى املعلومة
 

 أعمال املجلس شر ن  -ب
  

قة أّن تبّين 
ّ
بنشر محاضر الجلسات العامة بالرائد الرسمي ملداوالت املجلس  الجوانب املتعل

 . يمتحتاج إلى مزيد من التدع موقعه الالكترونيشر على نوبال
 

 نشر محاضر الجلسات العامة بالرائد الرسمي ملداوالت املجلس -1
 

 وإتاحتها للعموم نشرها بالرائد الرسمي ملداوالت املجلس ةالنفاذ إلى املعلومحّق يستدعي 

ه وخالفا . عمال بالنصوص القانونية ذات الصلة
ّ
 أن

ّ
، للمجلس من النظام الداخلي 16و 36لفصلين لإال

علما بأّن تاريخ آخر  % 61 هنسبتما أي عاّمة  ةجلسمحضر  366نشر  3126مارس لم يتّم إلى موفى 

  .3123ماي  3جلسة عاّمة تّم نشر محضرها يعود إلى 
 

شر  التأخير  ويعزى 
ّ
ة التنسيق بين مصالح شؤون الجلسات العامة ومصالح  في الن

ّ
إلى قل

نشرية الرائد الرسمي للمداوالت  متابعة املسار التشريعي والعالقة مع السلطة التنفيذية ومصالح

 .ومصالح الخدمات الفنية لقاعات اللجان والجلسات العاّمة
 

من النظام الداخلي  222و 223ا بخصوص الّرقابة على عمل الحكومة، وعمال بالفصلين أّم 

ما دعت الحاجة 
ّ
بطلب من املكتب لذلك يخّصص املجلس جلسة للحوار مع الحكومة مّرة كّل شهر وكل

ويتّم نشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي ملداوالت . أغلبية أعضاء املجلسأو ب

 . املجلس الوطني التأسيس ي وعلى املوقع الالكتروني للمجلس
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ضحو 
ّ
أّن عدد محاضر الجلسات العاّمة التي تّم نشرها بالرائد الرسمي  في هذا إلاطار  ات

ى مارس  وأجوبة مع الحكومة واملتضّمنة ألسئلة ملداوالت املجلس
ّ
خمسة  على 3126اقتصر إلى موف

املحاضر  من جملة % 22322تّم نشرها أي ما نسبته محضر جلسة عاّمة  22 فقط من جملة محاضر 

 .جلسة عاّمة 311 فحسب من جملة محاضر الجلسات العاّمة والبالغ عددها % 2363املنشورة و 

 

على ألاسئلة وألاجوبة الكتابية للحكومة في إطار مهّمة  وتبعا لذلك ال يتسّنى للعموم الاطالع

ت للسلط  3رقابة املجلس عليها عمال بالفصل 
ّ
من القانون التأسيس ي املتعلق بالتنظيم املؤق

ه  من النظام الداخلي للمجلس 222والفصل  (1)العمومّية
ّ
لم يتّم نشر ألاسئلة الكتابية خاّصة وأن

وأفاد مجلس نّواب . مجلسلل الالكترونيوقع املوبة املتعلقة بها على املوّجهة من قبل النّواب وألاج

ال بّد من توفير كّل ألاسئلة وألاجوبة الكتابية لتضمينها في محاضر الجلسات "الشعب في إجابته أنه 

العامة ألن ألاسئلة وألاجوبة التي وقع مّد املصلحة بها وقع تضمينها في إلاّبان في محاضر الجلسات 

 ".بها الخاصة
 

 النشر على املوقع الالكتروني للمجلس  -2
 

ى لإالنفاذ الحّق في يعّد املوقع الالكتروني للمجلس النيابي وسيلة لتكريس مبادئ الشفافية و 

ملعلومة من خالل تمكين املواطنين والنّواب من متابعة تقدّم مشاريع ومقترحات القوانين وتثمين ا

وقد شاب املوقع الالكتروني للمجلس  .ةالعاّم  اتلتصويت بالجلسالوثائق البرملانية فضال عن نتائج ا

 .العاّمة اتم املسار التشريعي ومداوالت الجلسوتقّد  هديم هياكلنقائص خّصت أساسا تق
 

 3122لسنة  22للفصل الرابع من املرسوم عدد خالفا و فبالنسبة إلى تقديم هياكل املجلس 

وبالرغم من توصيات الاتحاد البرملاني الدولي في  (2)لهياكل العموميةاملتعلق بالنفاذ إلى الوثائق إلادارية ل

سمية لرؤساء إالهيكلي وقائمة  وتنظيمه ألاساسية لم يتوّل املجلس خاّصة نشر مهاّمه،هذا املجال

فين باإلعالم عالوة على املعطيات  هسمية ألعوانإالهياكل مع ضبط املهاّم املوكولة إليهم وقائمة 
ّ
املكل

 .رية لتيسير الاتصال بهم وخاصة منها عناوينهم الالكترونيةالضرو 
 

ى مارس  كما
ّ
نإنجاز موقع واب تفاعلي  3126لم يتّم إلى موف

ّ
من املواطنين  من شأنه أن يمك

ملهاّم البرملانية عبر تقديم املعلومات في هذا الشأن والّتواصل مع الّنواب حيث ال يحتوي الاطالع على ا

جان النيابّيةلين الالكترونّية على العناو املوقع 
ّ
إمكانّية تحديد درجة ال يتيح املوقع و  .لّنواب والكتل والل

للجان  ان وتاريخ إحالتهيانو قالع ير اأو مش اتد تاريخ ورود مقترححّد ال ي إذاملسار التشريعي تقّدم 

  .في جدول أعمال الجلسة العامة ااملختصة وتاريخ إعداد تقاريرها وإدراجه

                                                           
(1)

 .3122ديسمبر  26املؤّرخ في  3122لسنة  6عدد  
 .3122جوان  22املؤّرخ في  3122لسنة  22قيحه وإتمامه باملرسوم عدد كما تّم تن 3122ماي  36املؤرخ في  (2)
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د يتّم إلاعالن عن مواعيد انعقاال ، من النظام الداخلي للمجلس 36للفصل خالفا و 

بالجلسات  تفاصيل نتائج التصويت والاقتراع فضال عن عدم نشر  الجلسات العامة وجداول أعمالها

  .العاّمة
 

الالتزام بالقانون موقع واب املجلس النيابي الحالي عبر العمل على  إثراءتدعو الّدائرة إلى و 

  .تنفيذ توصيات الاتحاد البرملاني الدوليو  (1)ساس ي املتعلق بالحّق في النفاذ إلى املعلومةألا 

 

III- في املمتلكاتوالتصّرف املالي  التصّرف 

 

قوالتصّرف في املمتلكات أفض ى النظر في التصّرف املالي 
ّ
 إلى الكشف عن وجود نقائص تتعل

 . السيارات إلى جانب الشراءاتأسطول بباملخزون والفضاءات والتجهيزات وكذلك 
 

 اتمتلكاملاملخزون و التصّرف في  - أ
 

بع املجلس
ّ
العناية الكافية لكّل من  ولم يول ف في املخزون إجراءات واضحة للتصرّ  لم يت

 .الفضاءات والتجهيزات وأسطول السيارات
 

 والفضاءات والتجهيزات التصّرف في املخزون -1
 

إجراء جرد نواب سابقا تحت تصّرف املجلس بمناسبة وضع منقوالت مجلس اللم يتّم 

  .املجلس ترةف طيلة كما لم يتّم إجراء أّي جرد للمنقوالت واملخزون
 

اعتماد طريقة مثلى لحفظ املخزون طبقا لقواعد حسن التصرف حيث تّم تجميع  ولم يقع

 
ّ

ءات حفظ نفس املاّدة برفوف وفضاو  نفس الفضاءبو مواّد من طبيعة مختلفة داخل نفس الرف

ه تّمت معالجة  .مختلفة مّما ال يساعد على متابعة حالة املخزون وجرده
ّ
بعد  ذلكوجاء باإلجابة أن

 .التحّوز بمقّر مجلس املستشارين سابقا
 

ر لدى املجلس
ّ
عدد هاّم من الكتب والهدايا الفضية والخزفية تّم اقتناؤها منذ فترة  ويتوف

وتّم في املقابل خالل فترة املجلس اقتناء هدايا أخرى . مجلس النّواب تعّرض البعض منها إلى التلف

 .للوفود ألاجنبية
 

                                                           
(1)

 .3126مارس  32واملؤّرخ في  3126لسنة  33عدد  
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ا من ّم مكاميرات مراقبة وجهاز إنذار الحرائق  وغيابرطوبة مرتفعة فضاء املكتبة يشكو و 

وأفاد املجلس بأّن إلادارة تقوم بدراسة إلعادة توظيف  .لفشأنه أن يجعل الرصيد املكتبي عرضة للتّ 

 .الفضاءات
 

    نّواب  3وانتفاع على الوجه املطلوب  تبّين وجود أثاث يعود لفترة البايات غير مصون  ماك

وا إرجاعها عند انتهاء مهاّمهم 21و
ّ
 . أعوان بتجهيزات إعالمّية لم يتول

 

وتدعو الدائرة إلى دعم جانب حماية فضاءات املجلس خاصة عبر العمل على تنفيذ 

إيالء مزيدا من املجلس  ينبغي علىكما . (1)علق بتدقيق السالمة باملجلسالتوصيات الواردة بالتقرير املت

التي تّم تصنيفها كمعلم تاريخي من قبل املعهد العناية بممتلكاته بالنظر إلى القيمة التاريخية لبعضها 

 .الوطني للتراث
 

م املجلس  على صعيد آخرو 
ّ
ال كاميرات ومحطة تشغيل ومشّوش ي شبكة هاتف جوّ  2تسل

. (2)في إطار البرنامج إلانما ي لألمم املتحدة د.أ 2623232أي ما يعادل دوالر أمريكّي  222.266 لغمبب

ن و 
ّ
 املباشر ملداوالت الجلسات العامة على املوقع الالكتروني هذه التجهيزات تمك

ّ
عداد ومن إمن البث

تركيز  نطالقال  3122فمبر نو  2وتّم تحديد . الحفظ آلالي للمعطيات ومنمحاضر الجلسات العامة حينّيا 

ه املزمع تنفيذه في أسبوعين  هذه التجهيزات
ّ
 أن

ّ
 إال

ّ
 .الشروع في ذلك 3126ى مارس لم يتّم إلى موف

 

 اراتأسطول السيّ  -2
 

قت خاصة بصيانتها وإلاجراءات املتبعة شاب التصرّ 
ّ
 عندف في أسطول السيارات نقائص تعل

وملنشور الوزير ألاّول عدد ( جديد) 1وخاّصة الفصل  (3)2166لسنة  261فخالفا لألمر عدد  .استعمالها

كما لم يتّم إرساء نظام مراقبة داخلي  .ارات املصلحة دون إذن بمأموريةسيّ  تستعمل (4)3112لسنة  6

ق بتقييم استهالك كميات الوقود باعتماد جداول شهريّ 
ّ
افة ن تعريف السيارة واملستتضّم  ةيتعل

 . ومعّدل الاستهالكاملقطوعة 

 

ى مارس و  ،على صعيد آخرو 
ّ
إثر انتهاء  ،جلس النّواب السابقمرئيس لم يتوّل  3126إلى موف

يه مهاّم رئيس الجمهورّية
ّ
اب الشعب وأفاد مجلس نوّ . إرجاع سيارة وظيفية كانت على ذّمته ،مهاّمه وتول

ه تّم استرجاع هذه السيارة وذلك في غياب أّية وثيقة في إجابته 
ّ
 . ضفي الغر مرفقة أن

                                                           
(1)

 .3122تّم إنجاز هذا التقرير من قبل خبير في إطار البرنامج إلانما ي لألمم املتحدة منذ أوت  
(2)

م املجلس التجهيزات 3122جوان 2د بتاريخ 236261بحساب  الدوالر ألامريكي تّم اعتماد سعر ّصرف 
ّ
 .املوافق لتاريخ تسل

(3)
كما تّم تنقيحه  تعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلاداريةامل 2166فيفري  22خ في ؤّر امل 

 .2113ديسمبر  26املؤّرخ في  2113لسنة  3231باألمر عدد 
(4)

 .املتعلق بمزيد إحكام التصرف في السيارات إلادارية ونفقات املحروقات 3112جانفي  21املؤّرخ في  
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 التصّرف في الشراءات  - ب
 

ق 
ّ
 بالتصّرف في الشراءات خارج إطار الصفقات وفي إطار الصفقاتتبّين أّن الجانب املتعل

 . يد النفقات واملساواة أمام الطلب العموميرشيستوجب خاّصة ت
 

 إطار الصفقاتالتصّرف في الشراءات خارج  -1
 

لم يتّم احترام مبدأ املساواة بين  فلقواعد حسن التصرّ و  للتراتيب الجاري بها العمل خالفا

ضح بالنسبة إلى الاستشارة عدد 
ّ
قة بتركيز .أ 223611بمبلغ  3122لسنة  6العارضين حيث ات

ّ
د واملتعل

هيكلة جديدة للشبكات إلاعالمية وتوفير تجهيزات وتركيبها اختيار عارض بالّرغم من النقائص املسّجلة 

ائيا ومن اعتبار لجنة الشراءات الاستشارة املذكورة غير مثمرة في عرضه الفّني والتي تعتبر شرطا إقص

 .ودعوتها إلى إعادة إلاعالن عن املنافسة
 

قة بالقسط .أ 313622بمبلغ  2/3122وكذلك هو الشأن بخصوص الاستشارة عدد 
ّ
د واملتعل

ة العروض املالّية ومق
ّ
ارنة أسعارها الثالث إلعادة عزل أسطح قاعة الجلسات العامة حيث تّم فتح كاف

وبالّرغم . خارج آلاجال وعدم تقديم ثالثة عارضين آخرين عروضهم الفّنية (1)بالرغم من تقديم عرض

من إعالن الاستشارة غير مثمرة تّم منح الاستشارة مباشرة لعارض لم يقّدم عرضا فنيا والذي يعّد 

الاستعجالية لألشغال  شرطا إقصائيا وذلك عوضا عن إعادة طلب العروض خاّصة في غياب الصبغة

 .3122أوت  31كما جاء بمحضر لجنة الشراءات بتاريخ 
 

بخصوص إصالح املنافسة للحصول على أنسب ألاسعار مجال م يتّم توسيع لمن جهة أخرى 

جوء حيث وصيانة السيارات
ّ
مناسبة من  22إلى مزّود وحيد في  3122إلى  3123خالل الفترة من  تّم الل

  .د.أ 233233من جملة  د.أ 223213دره بمبلغ ق (2)21جملة 
 

طلب تزّود لدى املزّود  26 بما مجموعة نفس الفترة قد تقّدم خاللاملجلس  أّن لوحظ كما 

وقد . تضّمن في نفس الوقت اقتناء قطع غيار والقيام باإلصالحاتد .أ 323662املذكور بمبلغ جملي قدره 

ى 
ّ
اقتناء قطع الغيار لدى مزّودين آخرين السيارات  الذي يقتصر نشاطه على إصالحاملزّود هذا تول

ة مقارنة بسعر السوق تبّين أن أسعارها  د.أ 223262بقيمة 
ّ
  .(3)مشط

 

                                                           
(1)

 .3122جويلية  33في حين حّدد آخر أجل لقبول العروض في  3122جويلية  32ورد على مكتب الضبط في  
(2)

   .سياراتالتي وقع فيها اللجوء إلى ورشات ممثلي مصّنعي ال ملناسباتدون اعتبار ا 
(3)

د بلغ ثمنهما بالسوق على التوالي  231د و 621على التوالي بثمن  3122على غرار غطاء محّرك وواقي صدمات أمامي لسيارة تّم اقتناؤهما في نوفمبر  
 .اسباتمن مجلس نّواب الشعب لدى مزّودين آخرين إثر طلب من دائرة املح 3126د وفقا الستشارة في فيفري  2213236د و 2223122
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 و 
ّ
التزّود على ألاسعار و وإنجاز طلبات تفعيل املنافسة للحصول على أنسب ألاسعار عدم  ضحات

 مزّودإلى مباشرة  لجأ املجلس يثح 3122إلى  3123بعنوان الفترة قطع الغيار غرار  على سبيل التسوية

قت ب منها %1336 تبّين أّن نسبةد .أ 223221بمبلغ  وحيد
ّ
 .على سبيل التسويةقتناءات اتعل

 

على د .أ 323266والبالغة اقتناء الزهور تأدية كّل نفقات نشاط املجلس فترة خالل تّمت كما 

وخالفا . شاطه دون طلب أسعارسبيل التسوية حيث لجأ املجلس مباشرة إلى مزّود وحيد طيلة ن

د قبل تأشيرة مراقب .أ 223332نفقات بقيمة املجلس من مجلة املحاسبة العمومية، عقد  66للفصل 

وتجدر إلاشارة إلى أنه تّم التعامل حصرّيا مع املزّود املذكور خالل الفترة السابقة . املصاريف العمومية

                بمبلغ قدره  3122ة حصرّية خالل سنة لنشاط املجلس كما تواصل التعامل معه أيضا بصف

  .د.أ 233122
 

ة املحاسبة العمومّية وخاّصة الفصلين 
ّ
د من ثبوت القيام  ،226و 22وخالفا ملجل

ّ
ال يتّم التأك

ق بإصالح السيارات حيث ال يتّم استرجاع قطع الغيار التي تّم استبدالها مما 
ّ
بالعمل املطلوب فيما يتعل

أن بالنسبة إلى سيارتين تعّرضتا إلى حادثي مرور سنتي يحول دو 
ّ

د من إنجاز العمل مثلما هو الش
ّ
ن الّتأك

 . يتسّن إعادة استعمالهما دون أند .أ 33313تّم إصالحهما بمبلغ  3122و 3122
 

 فقاتالصّ التصّرف في الشراءات في إطار  -2
 

ق املجلس في ترشيد نفقاته
ّ
قة لم يتوف

ّ
إعمال بسبب عدم وإقامتهم اب إطعام النوّ ب املتعل

على نفس ألاثمان الفردية بالرغم ومحافظته في الغرض للصفقات املبرمة الحق مل هعند إبراماملنافسة 

 .من التصاعد البّين لحجم ألاكالت وإلاقامات
 

ملّدة ثالث سنوات  3111أكتوبر  2اتضح بالنسبة إلى الصفقة إلاطارّية املبرمة في  فقد

قة بإط
ّ
على سبيل التسوية تّم  3123جوان  1و 3121ديسمبر  6في عام الّنواب إبرام ملحقين واملتعل

د إلى .أ 2233131  بلغ مناملفي و % 361بنسبة لوجبات لبمقتضاهما الترفيع في العدد ألاقص ى السنوي 

  .% 216بنسبة  أي د.أ 2223162
 

ى املجلس بخصوص
ّ
 بعنوان 3111 أكتوبر 21 يفمع نزلين إقامات النّواب إبرام صفقتين  وتول

من ألاقص ى بالنسبة إلى الصفقة ألاولى و  .3123سبتمبر  21إلى  3111أكتوبر  2الفترة من 
ّ
د .أ 32بلغ الث

إبرام صفقة  تّم وتبعا لذلك . د.أ 2223612 إلى إلاقامات خالل الفترة التعاقدية ارتفعت نفقاتفي حين 

 .% 26232د أي بنسبة زيادة قدرها .أ 663612غ قدره على سبيل التسوية بمبل 3122أفريل  21بتاريخ 
 

وتبعا لتجاوز هذا الثمن، تّم إبرام . د.أ 311وبلغ الثمن ألاقص ى بالنسبة إلى الصفقة الثانية 

. د.أ 111للترفيع في الثمن ألاقص ى إلى  3123جوان  11و 3121أوت  32في على سبيل التسوية ملحقين 
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               بتاريخأخرى تّم إبرام صفقة إلاقامات الثمن ألاقص ى املعّدل و تجاوزت تكاليف وبالرغم من ذلك 

تأمين خدمات إقامة خارج فضال عن د .أ 2633623على سبيل التسوية بمبلغ قدره  3122أفريل  21

. د.أ 2113632على سبيل التسوية بما جملته كذلك إطار الصفقة خالل الفترة التعاقدية تّم خالصها 

د أي بتجاوز للثمن ألاقص ى للعقد .أ 2.2633666لغت كلفة إلاقامات خالل الفترة التعاقدّية وإجماال ب

 .% 612322ألاصلي بنسبة 
 

 هو وكذلك 
ّ

بمبلغ  3122جانفي  23فقة التي تّم إبرامها مع نزل ثالث في أن بخصوص الصّ الش

للترفيع في الثمن الجملي  3122جانفي  31في تسوية على سبيل الإبرام ملحق حيث تّم في شأنها د .أ 216

د خارج إطار الصفقة اعتمادا .أ 13632خالص نفقات بمبلغ  باإلضافة إلىد .أ 226ألاقص ى للصفقة إلى 

 . على إذن بالتزّود على سبيل التسوية
 

 3122ميزانية  تلنتج عن هذا التمش ي عدم احترام مبدأ سنوية امليزانية حيث تحّم كما 

من مجلة املحاسبة  61د وذلك خالفا للفصل .أ 3613312بمبلغ  3123و 3122مصاريف خّصت سنتي 

 . ميزانية السنة الجاريةالعمومية الذي ينّص على أن تحّمل النفقات املعقودة على اعتمادات 
 

وتدعو الّدائرة إلى إحكام الّتصّرف في هذا الجانب لتفادي نفقات كان من املمكن الضغط 

 .وض جديد قصد الحصول على أنسب ألاسعارعليها عبر إلاعالن عن طلب عر 
 

إخالل بمبدأ املساواة أمام الطلب العمومي وجود طلبات العروض  النظر في عدد منبّين و

من ألامر املنظم للصفقات  3وخالفا للفصل  ،من ذلك. مبدأ شفافية إلاجراءات ونزاهتهاب نتيجة املساس

ضح بخصوص (1)العمومية
ّ
املتعلق باقتناء  (2)3121ديسمبر  32بتاريخ  12/3121طلب العروض عدد  ات

ممثل شركة خاّصة في الجلسة املخّصصة  حضور  وتركيز تجهيزات صوتية لقاعة الجلسات العامة،

وتّم اقتراح إبرام صفقة  لتحديد الخاّصيات الفّنية ملشروع تحسين الّسماع بقاعة الجلسات العامة

اعتبرت لجنة الصفقات العمومية طلب بعد تقديم العروض و . املذكورةالخاّصة بالتراض ي مع املؤّسسة 

وبالرغم من عدم إدالء الشركة املذكورة بشهادة  .العروض غير مثمر وأوصت بإجراء استشارة موّسعة

نفس هذا وبقاء  2/3121طلب العروض عدد شرطا إقصائّيا في إطار  تعّد معادلة لشهادة مهندس والتي 

 .د.أ 613332ة فقد تّم إسنادها  لهذه املؤسسة بمبلغ الشرط قائما في إطار الاستشار 
 

وتدعو الدائرة إلى الالتزام بمبدإ املساواة أمام الطلب العمومي عبر توسيع املنافسة قصد 

 . الحصول على أنسب ألاسعار
 

                                                           
(1)

 .كما تّم تنقيحه وإتمامه 3113ديسمبر  23املؤّرخ في  3113لسنة  2226ألامر عدد  
(2)

 .3122أفريل  36تّم ختم الصفقة بتاريخ  
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إنجاز نفقات خارج إطار و بنود العقد ب أبرزت الفحوصات عدم التقّيدوعلى صعيد آخر 

لسنتي     النّواب بوجبات إلافطار خالل شهري رمضان  انتفعمن ذلك  .التعاقدّية الصفقة خالل الفترة

قة بإطعام الّنواب أسفرت عن خارج إطار الصفقة  3122و 3122
ّ
د .أ 223322 قيمةكلفة إضافّية باملتعل

النّواب ويعّد هذا إلاجراء مواصلة ملا دأب عليه مجلس . تطبيق عقد الصفقة لو تّم تفاديها  باإلمكانكان 

مصاريف إلافطار خارج إطار الصفقة علما بأنه تواصل كذلك مع مجلس نّواب الشعب حيث بلغت 

 .3122بعنوان شهر رمضان لسنة د .أ 313316
 

ق بتركيز منظومة إعالمّية حديثة  2/3111عدد من عقد الصفقة  32وخالفا للفصل 
ّ
املتعل

  للصوتيات بقاعة الجلسات العاّمة
ّ
مهندسين  2ي املؤسسة صاحبة الصفقة تكوين الذي نّص على تول

أعوان من بينهم مهندسين اثنين  6للقيام بعمليات إلاشراف الفني وصيانة املعّدات، انتفع بالتكوين 

وا القيام بعمليات إلاشراف أيام 21تفاع ألاعوان بتكوين دام وبالرغم من ان. (1)فحسب
ّ
 أّنهم لم يتول

ّ
، إال

جوء إلى إلى  3122جويلية  32إلى  3111نوفمبر  21خالل الفترة من  ما حدا باملجلسوهو الفني 
ّ
الل

 . مؤسسة خارجية لنإشراف على التسجيالت الّصوتّية للجلسات العاّمة
 

ة التدخالت في غياب عقد يضبط طبيعة الخدمات 
ّ
ه تّم تنفيذ كاف

ّ
وقد تبّين في هذا إلاطار أن

ت املؤسسة . ومبلغها
ّ
تلقائّيا وفي مناسبتين الترفيع في مبلغ الخدمة اليومّية من رة املذكو وتبعا لذلك، تول

الت . د 2623211د ثّم إلى  2663211د إلى  2633111
ّ
 . د.أ 2263622ؤسسة هذه املوبلغ مجموع تدخ

 

ونتيجة لذلك، لم يتسّن التأكد من حسن إنجاز ألاعمال حيث لم تتوّل مصالح إلاعالمية 

وفي هذا إلاطار تبّين وجود . فعلي للمساعدة الفنية لهذه الشركةمتابعة وتقييم مدى التأمين ال

جلسات عامة فضال عن تسجيالت مشّوشة  21تسجيالت صوتية ال تغطي كامل الجلسة بعنوان 

 . جلسة عاّمة 222يصعب سماعها بعنوان 
 

* 
 

*    * 

 

ف املجلس الوطني التأسيس ي 
ّ
طة بوضع دستور الجمهورية التونسية وممارسة السلكل

التشريعية وانتخاب كّل من رئيس املجلس الوطني التأسيس ي ورئيس الجمهورّية والرقابة على عمل 

 قانونا 222جلسة عاّمة وصادق على  311امتّد نشاطه طيلة ثالث سنوات عقد خاللها وقد . الحكومة

                                                           
(1)

 .تقنيان وتقن رئيس ومتصرف مساعد 
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ّ
 أن

ّ
املجلس ألاعلى للقضاء  كما لم يتوّل إرساء. شهرا 22إنجاز الدستور تجاوز  ه سّجل تأخيرا هاما في إال

 . واملحكمة الدستورّية والنظر في املراسيم التي تّم اتخاذها خالل فترة الفراغ التشريعي
 

على  بعض مشاريع القوانين التي وردت على املجلس الوطني التأسيس ي عرضتّم يولم 

بت املصادقة على عدد آخر من مشاريع القوانين فترة هاّمة . الجلسة العاّمة
ّ
بلغت في بعض وتطل

 . سنوات 2الحاالت 
 

وتدعو الدائرة مجلس نّواب الشعب إلى تقديم املبادرات التشريعية عبر إلاسراع في الّنظر في 

 . املراسيم ومشاريع القوانين عمال بالدستور 
 

للعموم نشرها بالرائد الرسمي للمداوالت وباملوقع  وعرضها ةالنفاذ إلى املعلومحّق يستدعي و 

وتدعو الدائرة إلى تالفي الّنقائص املسّجلة في هذا الجانب خاصة . للمجلس وتثمين ألارشيف الالكتروني

عبر مزيد التنسيق بين مختلف هياكله فضال عن ضرورة إعادة النظر في هيكله التنظيمي قصد مسايرة 

 .  مهاّمه البرملانية وإلادارية
 

لت خاّصة في تسجيل شاب التصّرف في ألاعوان والنّواب إخالال  ،من جهة أخرى 
ّ
ت تمث

ب مزيد عن صرف مبالغ مالّية دون وجه حّق غيابات وإسداء منح أسفرت 
ّ
حاطة إلا  وهو ما يتطل

 .والتقّيد بالتراتيب الجاري بها العمل في الغرضالتصرف في املوارد البشرية ب
 

لى سبيل إنجاز شراءات عتفادي تفعيل املنافسة و إلى  مجلس نّواب الشعب ةتدعو الدائر كما 

بما  إحكام التصّرف في املوارد وإضفاء املزيد من الدقة في تحديد الحاجياتو  ترشيد النفقاتو التسوية 

م في نفقاته
ّ
 .  يساهم في التحك
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 الرد على مالحظات دائرة المحاسبات
 

بخصوص المالحظات المضّمنة بالتقرير األّولي لدائرة  ىتّم إدراج الرد المتلقّ 

ا التقرير بالمواضع التي تستوجب التوضيح أو التعليق، غير أّنه لم المحاسبات صلب هذ

 .تتلق الدائرة اإلجابة في خصوص التقرير التأليفي النهائي
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 الانتدابات الاستثنائية بوزارتي التربية والشباب والرياضة

 
ى لإالتسمية املباشرة بالنسبة أو بالانتدابات في الوظيفة العمومية وفقا لصيغة التناظر  تم  ت

إجراءات استثنائية لالنتداب في سن  تم   1122انطالقا من سنة و . خريجي املدارس املصادق عليها

خ 1122 لسنة 2 عدداملرسوم  بمقتض ىالقطاع العمومي وذلك  ق بالعفو  1122 فيفري  21 في املؤر 
 
واملتعل

خامل 1122 لسنة 21 واملرسوم عدد العام قوامل 1122 أفريل 12 في ؤر 
 
استثنائية لالنتداب في  بأحكام تعل

خامل 1121 لسنة 4 عدد والقانون  1122 القطاع العمومي بعنوان سنة املتعلق و  1121 جوان 11في  ؤر 

 .بأحكام استثنائية لالنتداب في القطاع العمومي
 

الانتدابات املباشرة املنجزة لفائدة املنتفعين بالعفو العام الاستثنائية  شملت هذه إلاجراءاتو 

من أفراد  فرد وأ( سواء في إطار إعادة إدماج ألاعوان العموميين املعزولين سابقا أو الانتدابات الجديدة)

تلك املنجزة عن  شملت هذه الانتداباتكما . عائالت شهداء الثورة ولفائدة مصابيها أو فرد من عائالتهم

دة من املترشحين وهم  طريق املناظرات الخارجية بامللفات أو باالختبارات وذلك لفائدة فئات محد 

  .العاطلون عن العمل والذين يعملون دون مستوى شهائدهم
 

لة باإلطار القانوني والترتيبي املنظم لالنتدابات  ىوللوقوف عل
 
د الهياكل املتدخ مدى تقي 

رة واستجابتها  الاستثنائية ال سيما من حيث استيفائها للشروط القانونية وتطابقها مع إلاجراءات املقر 

الت املطلوبة ت الانتدابات الاستثنائية بوزارتي للمؤه  ة خص  ة رقابي  ت دائرة املحاسبات القيام بمهم 
 
، تول

ت 
 
ة أساسا التربية والشباب والرياضة غط  .1122و 1122بين سنتي  الفترة املمتد 

 

بلغ عدد الانتدابات الجملية املباشرة بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام وذوي شهداء قد و 

عونا بوزارة  222بوزارة التربية و عونا 1211ما جملته  1122ها إلى موفى شهر ماي الثورة ومصابي

 (1)من مجموع التعيينات بالقطاع العمومي %11و %12الشباب والرياضة وهو ما يمثل على التوالي 

 ما قدره تباعا 1122وبلغت جملة ألاجور املصروفة لفائدتهم إلى موفى سنة . لفائدة هاتين الفئتين

كما تم بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املعزولين سابقا واملعنيين بإعادة . د.م 2,221د و.م 22,222

من ميزانية الدولة لفائدة  1124و 1122د خالل سنتي .م 224إلادماج إحالة مبلغ جملي قدره 

 . الصناديق الاجتماعية بعنوان املساهمات الاجتماعية املستوجبة خالل فترة العزل 
 

                                                           
(1)

مجلس نواب الشعب حول الانتدابات املباشرة لذوي شهداء الثورة والجرحى واملتمتعين بالعفو العام الصادر عن رئاسة الحكومة واملعروض على  تقرير   

 .1122فيفري  2بتاريخ 
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عونا  2.222بامللفات وباالختبارات ما جملته وبلغ عدد الانتدابات املنجزة في إطار املناظرات 

             وبلغت ألاجور املصروفة لفائدة على التوالي. عونا بوزارة الشباب والرياضة 422بوزارة التربية و

 .د.م 12,242د و.م 222,211ما قدره تباعا  1122إلى موفى سنة  (1)منهم عونا 442عونا و 2.221

 

وشملت ألاعمال الرقابية اللجنة املشتركة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق إلانسان 

حين لالنتداب من أفراد عائالت شهداء وجرحى الثورة والعدالة الانتقالية 
 

ات املترش فة بالنظر في ملف 
 
املكل

عين بالعفو العام  واملصالح املركزية لوزارتي التربية والشباب  (فيما يلي اللجنة املشتركة)واملتمت 

وتم  توجيه طلب وثائق وبيانات إلى املندوبيات الجهوية للتربية والشباب والرياضة وإلى كل  من . والرياضة

والهيئة العامة للتصرف في  الهيئة العليا لحقوق إلانسان والحريات ألاساسيةاملركز الوطني لإلعالمية و 

 . كز إلاعالمية بوزارة املالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيميزانية الدولة ومر 

 

قة بالعفو العام 
 
نات املعتمدة بالنسبة إلى املحاور املتعل نت العي  منتدبا جديدا  422وتضم 

ت  214و . (2)مدمجا بوزارة الشباب والرياضة 22منتدبا جديدا و 221مدمجا بوزارة التربية فيما خص 

ت بالنسبة 
 
إلى الانتدابات املباشرة املنجزة لفائدة ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد وغط

ا بالنسبة إلى . (3)بوزارة الشباب والرياضة انتدابا 221بوزارة التربية و انتدابا 241 عائالتهم املناظرات أم 

اظرة بوزارة التربية من 22مناظرات من أصل  2التي تم تنظيمها وفقا لألحكام الاستثنائية فقد شملت 

ت على التوالي  (4)مناظرة بوزارة الشباب والرياضة 22ومناظرتين من أصل  ح و 222وخص 
 

 411ملف ترش

ح للمنتدبين في إطار هذه املناظرات بالوزارتين املذكورتين
 

 . (5)ملف ترش

 

ت إلاشكاليات القانونية  نت ألاعمال الرقابية من الوقوف على جملة من النقائص خص 
 
ومك

ة القانونية للمنتدبين سواء من املنتفعين بالعفو العام أو  ذات العالقة باملنتفعين بالعفو العام وألاهلي 

قت بشروط التر . ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهممن 
 
ح لالنتفاع كما تعل

 
ش

 .باالنتداب املباشر أو في إطار املناظرات وبإنجاز الانتدابات فضال عن متابعة املسار املنهي للمنتدبين

  

                                                           
املقبولين نهائيا في املناظرات نظرا إلى عدم إدراج أرقام بطاقات لم يكن ممكنا من خالل منظومة إنصاف استخراج مبلغ ألاجور لفائدة بقية املنتدبين  ( 1)

 .التعريف الوطنية الخاصة بهم باملنظومة أو إلى وجود أخطاء عند إدراجها بها
ل تباعا نسبتي  (2)

 
بوزارة الشباب  %211و %44من مجموع املنتفعين بالعفو العام املنتدبين واملدمجين بوزارة التربية ونسبتي  %11و %22وهو ما يمث

 .والرياضة
ل تباعا نسبتي  (3)

 
من املنتدبين من جرحى الثورة أو ذويهم بوزارة الشباب  %24من مجموع املنتدبين من هذه الفئة بوزارة التربية و %22و %22وهو ما يمث

 .والرياضة
ناظرات املنظمة وفقا لألحكام الاستثنائية بوزارتي التربية من العدد الجملي للخطط املفتوحة بعنوان امل %11و %22وهو ما يمثل نسبا تراوحت بين  (4)

 .والشباب والرياضة
بالنسبة إلى مناظرات وزارة الشباب  %211من مجموع املترشحين الناجحين نهائيا في مناظرات وزارة التربية و %21و %4وهو ما يمثل نسبا تراوحت بين  (5)

 .والرياضة
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 أبرز املالحظات
 

م لالنتدابات الاستثنائية لفائدة املنتفعين بالعفو العام -
ّ
 إلاطار القانوني املنظ

 

ق بانتداب املنتفعين  1122تم  انطالقا من سنة 
 
إصدار جملة من ألاحكام الاستثنائية تتعل

صوص التطبيقية لهذه ألاحكام . سابقامنهم بالعفو العام أو إعادة إدماج املعزولين  إال أن  بعض الن 

لم ين الجدد، املنتدب وخالفا ملا هو الشأن بالنسبة إلى. سنوات 2صدرت بتأخير ناهز في بعض ألاحيان 

م  يضبط
 
آلاجال القصوى إلثارة حق  املنتفعين بالعفو العامإلعادة إدماج إلاطار القانوني والترتيبي املنظ

قة بالترقيات املمنوحة  1121لسنة  2122وتثير بعض مقتضيات ألامر عدد . العودة إلى العمل
 
املتعل

للمنتفعين بالعفو العام في إطار إعادة تكوين مسارهم املنهي إشكاليات قانونية باعتبارها لم ترد في 

ينألحكا فضال عن مخالفتها، 1122لسنة  2املرسوم عدد   .م ألانظمة ألاساسية العامة لألعوان العمومي 

 

ات وقد نتج عن مختلف الامتيازات الاستثنائية التي تم  إسنادها تطبيقا لألمر املذكور  وضعي 

كما أن  تواصل الانتدابات املنجزة في . مبدأي إلانصاف واملساواة بالوظيفة العموميةإدارية ال تكر س 

لها من شأنه إثقال كاهل الوظيفة العمومية وميزانية الدولة وذلك هذا إلاطار دون ضبط قيد زمني 

تحميل املساهمات الاجتماعية املستوجبة بعنوان فترات انقطاع املعزولين سابقا عن  بغض  النظر عن

  . د.م 224والتي بلغت ما قدره العمل على ميزانية الدولة 

 

ح لالنتداب -
ّ

 شروط الترش

 

ن أن   ع و باإلدماج أو الانتداب  للمنتفعينسلسلة الاسم واللقب تبي  مت  نة بشهادة الت  املضم 

نة ببطاقة التعريف الوطنيةمع تلك متطابقة دائما لم تكن بالعفو العام              وكان ذلك هو شأن  املضم 

ىرفت لهم عونا ص   22
 
ى  .د.أ 221بما قيمته  1122سنة  أجور إلى موف

 
إصدار  1122ماي ولم يتم إلى موف

القائمات الاسمية الرسمية املعتمدة من قبل اللجنة  كما أن  . النهائية لشهداء الثورة ومصابيهاالقائمة 

ات املترشحين لالنتداب من ذوي الشهداء والجرحى تشوبها عديد  فة بالنظر في ملف 
 
املشتركة املكل

نت هذه القائمات  النقائص التي تمس  من مصداقيتها وا في السجن  22حيث تضم 
 
           شخصا توف

 اسمهض ى ترخيص من رئاسة الحكومة دون أن يرد تقوتم  الوقوف على انتداب عون بم .رضيعا 22و

ح وردت بعد آلاجال القانونية 2بالقائمة فضال عن قبول 
 

ات ترش  .ملف 
 

أو ذوي شهداء وفي حين يقتض ي الانتفاع باالنتداب املباشر لفائدة املنتفعين بالعفو العام 

ما بصفة املحال له الحق  الثورة أو مصابيها دة ترتبط ال سي  د بشروط محد  في إطار إحالة الحق التقي 
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ر وإثباتها، تم  الوقوف على 
 
حاالت انتداب بوزارتي التربية وبالوثائق الواجب الاستظهار بها وبحاالت التعذ

ر بها هذه الشروطوالشباب وا
 
ت  لرياضة ال تتوف رفت عونا  21خص  من بين املنتفعين بالعفو العام ص 

ى سنة .م 2,221لفائدتهم أجور بقيمة  
 
  .1122د إلى موف

 

سيما ال الشروط الالزمة وال يستوفي املنتدبون عن طريق التناظر بالوزارتين املذكورتين دائما 

ق
 
عددا من وبالوضعية املهنية للترشح للمناظرات إذ أن  وبالشهادة العلمية بالسن  القانونية  في ما يتعل

املنتدبين في هذا إلاطار ال يستوفون شرط البطالة، كما أن  عددا آخر منهم يمارسون أنشطة تساوي أو 

ت هذه الانتدابات ما مجموعه . تفوق مستوى شهائدهم صرفت لفائدتهم أجور  أعوان 212وخص 

ى سنة .م 2,211بقيمة 
 
ونتج عن عدم الالتزام في بعض الحاالت بتقديم مضامين سجل  . 1122د إلى موف

ر فيهم شرط حسن السيرة والسلوكيالسوابق العدلية مستوفاة الشروط انتداب أعوان ال 
 
 .توف

 

 إنجاز الانتدابات -

 

ب أخطاء على مستوى إصدار بعض قرارات  لوحظ بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام تسر 

تإعادة إلادماج ووجود اختالف على مستوى تاريخ الانتداب بين جملة من الوثائق إلادارية             خص 

ت مع مصالح املركز الوطني لإلعالمية قصد تسويتها ملا لها ونا ع 21 ا يستدعي التثب  من أثر على مم 

ين  . مجمل املسار املنهي لألعوان املعني 
 

ل بالنسبة إلى الانتدابات املنجزة لفائدة ذوي شهداء وجرحى الثورة تضارب في  ج  كما س 

املعطيات املنصوص عليها ضمن الشهادات املدرسية املدلى بها على مستوى الوزارات املعنية باالنتداب 

ق  وتلك الواردة على اللجنة املشتركة
 
عند دراسة ملفات الترشح وذلك باإلضافة إلى وجود إخالالت تتعل

قت هذه الوضعية بما مجموعه . بتصنيف املنتدبين من هذه الفئة
 
ت  عونا 21وتعل إلى حصولهم على  أد 

            في  د.أ 41 حوالي بلغت ادة في ألاجور املصروفة لفائدتهممبالغ دون وجه حق  بعنوان الفوارق بالزي

ى سنة 
 
 .1122موف

 

لت الزيادات في عدد الخطط املسندة لوزارة التربية بمقتض ى تراخيص إضافية على و               
 
مث

 1121و 1122من عدد الخطط املسندة بقوانين املالية لسنوات  %12و %22و %42التوالي نسب 

على امتداد الفترة املذكور بوزارة الشباب والرياضة استجابة  %22وفاقت هذه الزيادات نسبة . 1122و

بالنسبة إلى بوزارتي التربية والشباب والرياضة الانتدابات املنجزة ولوحظ أن   .لضغوطات اجتماعية

لكلفة إضافية بعنوان  تينتحميل الوزار  مما انجر عنه الحاجيات الفعلية قد تجاوزت العديد من الرتب

ى سنة ألاجور بلغت إل
 
بوزارة  د.م 221,222بوزارة الشباب والرياضة و د.م 22,221حوالي  1122ى موف

رة عند إنجاز الانتدابات خالل فترة نفاذ . التربية يغ القانونية املقر  د الوزارتان دائما بالص  ولم تتقي 



31 
 

 
 

عونا دون الخضوع  212جملته إذ تم  انتداب ما  ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي

ى سن.م 12,142لصيغة التناظر صرفت لهم أجور بقيمة 
 
شابت إلاجراءات كما . 1122ة د إلى موف

جان 
 
ة بمرحلة فتح بعض املناظرات وإحداث الل قت خاص 

 
املعتمدة بالنسبة إلى املناظرات إخالالت تعل

حين وباإلعالن عن 
 

ر أحيانا على املشرفة على سيرها وبصحة ألاعداد املسندة للمترش
 
ا أث النتائج مم 

تها قة بانتداب قيمين أول دورة  مصداقية النتائج وصح 
 
 .1122وذلك على غرار املناظرة املتعل

 

 متابعة املسار املنهي للمنتدبين -

 

لم يخضع ترسيم املنتدبين بوزارتي التربية والشباب والرياضة في إطار املناظرات وإدماجهم في 

رةرتب جديدة دائما  ه تم  ترسيم  للمقتضيات القانونية والترتيبية املقر 
 
ما أوال  1112إذ لوحظ أن

 
معل

ص 1121و 1122منتدبين بوزارة التربية في مناظرتي  ن كما . دون أن يستوفوا فترة الترب   عونا 21أن  تبي 

بالوظيفة منتدبين بالوزارتين املذكورتين في إطار ألاحكام الاستثنائية مارسوا بعد تاريخ انتدابهم 

قوا مداخيل متأتية من أو كان  العمومية أنشطة مهنية خاصة بمقابل فات جبائية وحق  لديهم معر 

 . أنشطة مختلفة ال تندرج ضمن الاستثناءات القانونية

 

لت بالنسبة إلى املنت ج  ة وحاالت وس  فعين بالعفو العام حاالت انقطاع عن املباشرة الفعلي 

ة بعد انتدابهم أو إعادة إدماجهم اء غيابات غير شرعي  كما صدرت . انقطاع وقتي أو نهائي عن العمل جر 

ة شبهة أعمال غير أخالقية أو إرهابية نتج عنها في بعض  في شأن البعض منهم قرارات تأديبية على خلفي 

ر بالنسبة إلى املنتدبين من جرحى الثورة  دائما شرط حسن السيرة . يداع بالسجنألاحيان إلا 
 
كما ال يتوف

عات جزائية فضال عن كثرة غياباتهم غير الشرعيةوالسلوك  ثيرت في شأن البعض منهم تتب 
 
ولم . إذ أ

قرارات تأديبية في  تتول املصالح املركزية والجهوية بالوزارتين املعنيتين في العديد من الحاالت اتخاذ

ن هذه الوضعيات إلادارة من الاستفادة من املباشرة الفعلية لهؤالء ألاعوان بها  .هذا الخصوص
 
وال تمك

ين  .فضال عن تأثيرها السلبي على صورة ألاعوان العمومي 
 

الت العلمية والبيداغوجية، أم   ة إلى دعم تكوينا على مستوى املؤه  نت الحاجة امللح   فقد تبي 

املنتفعين بالعفو العام املدمجين كإطار تدريس وتدارك ما فاتهم على املستوى املعرفي والبيداغوجي 

د وإلارشاد اليداغوجي خالل فترة الانقطاع عن العمل وكذلك هو  ،وذلك وفقا ملا جاء بتقارير التفق 

ن أن  املحتوى املعرفي املدر س  الشأن من قبلهم ال يتالءم دائما مع بالنسبة إلى املنتدبين الجدد فقد تبي 

ة في مواد  تدريس اللغات ألاجنبية مما  ة خاص  البرامج الرسمية فضال عن ارتكابهم ألخطاء لغوية ونسخي 

ب العمل على دعم تكوينهم
 
 .يتطل
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م لالنتدابات الاستثنائية لفائدة املنتفعين بالعفو العام - 
ّ
إلاطار القانوني املنظ   I 

 

سالف الذكر حق  الرجوع إلى العمل لفائدة املعزولين من  1122لسنة  2أقر  املرسوم عدد 

ع قضائي قبل  وكموا أو كانوا محل  تتب  من أجل جرائم ضبطها  1122جانفي  24الوظيف الذين ح 

املذكور آنفا  1121لسنة  4كما أعفى القانون عدد . املرسوم املذكور وذلك في إطار إعادة إلادماج

 2122واقتض ى ألامر عدد . ملنتفعين بالعفو العام من صيغة املناظرة الخارجية في إطار الانتداب الجديدا

واملتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية  1121ديسمبر  22املؤرخ في  1121لسنة 

ى ي املسار املنهإلادارية لألعوان العموميين املنتفعين بالعفو العام إحداث لجنة 
 
صلب كل وزارة تتول

ظر في مطالب إعادة تكوين املسار املنهي لألعوان العموميين  1121لسنة  222كما اقتض ى ألامر عدد . الن 

ق بضبط كيفية تطبيق القانون عدد  1121جويلية  11املؤرخ في 
 
إحداث لجنة  1121لسنة  4واملتعل

حين لالنتداب من املتم
 

ات املترش  .تعين بالعفو العاممشتركة للنظر في ملف 

 

قت بإثارة حق العودة إلى العمل من قبل 
 
ات قانونية تعل نت ألاعمال الرقابية إشكالي  وبي 

 .هماملنتفعين بالعفو العام وبنظام إعادة إدماج

 

ق بالعفو العام بعد  1122لسنة  2عدد فقد صدرت النصوص التطبيقية للمرسوم 
 
املتعل

سالف الذكر الذي  1121لسنة  4وخالفا للقانون عدد . لثالث سنواتمرور فترة تراوحت بين السنتين وا

ها بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املعنيين  ضبط أجال أقص ى لنفاذ ألاحكام الاستثنائية التي أقر 

م إلعادة إدماج املنتفعين بالعفو العام لم يضبط
 
 باالنتداب الجديد، فإن  إلاطار القانوني والترتيبي املنظ

ن إلى حدود انتهاء ألاعمال الرقابية في موفى . آلاجال القصوى إلثارة حق  العودة إلى العمل            وتبي 

بعد إنهاء اللجنة ألاولى ألعمالها للنظر في مطالب إعادة تكوين  (1)أن  اللجنة الثانية املحدثة 1122ماي 

دت بما جملته  ملفا إضافيا  41املسار املنهي لألعوان العموميين الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية تعه 

 .(2)ملفا آخر في طور التسوية 24وما زال ما يناهز 

 

ق بنظام إعادة إدماج املنتفعين بال
 
ا فيما يتعل               2املرسوم عدد عفو العام فقد نص  أم 

ووفقا . على أنه لكل  من سيشملهم العفو العام الحق  في العودة إلى العمل سالف الذكر 1122لسنة 

ون املنتفعون بالعفو العام  1121لسنة  2122عدد ملقتضيات ألامر  رجع ألاعوان العمومي  آنف الذكر ي 

إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة على على اختالف وضعياتهم إلادارية 

ع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ إلارجاع  .العدد وينتفعون بالتدرج الذي تمت 

                                                           
(1)

ر وزير التربية بتاريخ بمقتض ى    .1122ماي  11مقر 
(2) 

 .1122حسب إحصائيات إلادارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات وإلادارة العامة للشؤون املالية بوزارة التربية في موفى ماي 
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ويتم  تمكينهم عند إلادماج من ترقية برتبة أو رتبتين أو ثالث رتب حسب فترة انقطاعهم عن العمل 

وتنسحب نفس ألاحكام على املنتفعين  .ة من الرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن الانقطاعوذلك بداي

 . بالعفو العام املدمجين قبل صدور هذا ألامر

 

ها لم ترد في  ين ذلك أن  املرسوم عدد وتثير املقتضيات التي أتى بها ألامر املذكور إشكالين قانوني 

ة إلادارية واملالية للمنتفعين بالعفو الذي لم ينص  على مفعول  1122لسنة  2 رجعي لتسوية الوضعي 

ين بإعادة إلادماج بالوظيف ها مخالفة ألحكام ألانظمة ألاساسية العامة لألعوان . العام املعني  كما أن 

ف الواقع عزله إثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه  (1)العموميين
 
ه يمكن للموظ

 
التي تنص  على أن

و عام أن يطلب إرجاعه إلى العمل خالل السنة التي تلي تاريخ استرداد الحقوق ويمكن املدنية بعف

ل عليها في تاريخ العزل  أكيد على . لإلدارة أن تعيد إدماجه برتبته ألاصلية وبالدرجة التي تحص  وقد تم  الت 

والذي  سالف الذكر  1121لسنة  2122حول مشروع ألامر عدد  (2)ذلك صلب رأي املحكمة إلادارية

جه نحو حذف املقتضيات املذكورة
 
 .ات

 

وباعتبار أن  القاعدة القانونية تقتض ي في حال إقرار أحكام جديدة في مادة قانونية ما إصدار 

ه كان 
 
ا في نص قانوني مماثل أو أعلى درجة، فإن ا تنقيح مرسوم العفو  يفترضهذه ألاحكام إم  أن يتم  إم 

 .أو تضمين تلك ألاحكام الجديدة في نص  قانوني 1122العام لسنة 

 

وإضافة إلى ذلك، نتج عن مختلف الامتيازات الاستثنائية التي تم  إسنادها تطبيقا ألحكام 

ات إدارية ال تكر س  1121لسنة  2122ألامر عدد  . مبدأي إلانصاف واملساواة بالوظيفة العموميةوضعي 

ت على التوالي   2عونا مدمجا بوزارة التربية و 141عونا من جملة  12فقد تم  الوقوف على حاالت خص 

عونا مدمجين بوزارة الشباب والرياضة لم تتجاوز فترات مباشرتهم قبل العزل  22أعوان من جملة 

سنة وانتفعوا بترقيات في الرتبة مرورا من  12و 22حت بين السنتين في حين أن  فترات عزلهم تراو 

 . 1ومن صنف ب إلى الصنف الفرعي أ 2إلى الصنف الفرعي أ 1وأ 2ألاصناف الفرعية أ

 

ومن جهة أخرى لم يأت مرسوم العفو العام على وضعية من تجاوز سن  الستين سنة عند 

ل  ( 3) 1122 انون املالية لسنة ونص  ق. صدوره والذين ال يمكن إعادة إدماجهم بالوظيف على أن تتحم 

ة الانقطاع  ر خالل كامل مد  ولة مبلغ املساهمات الاجتماعية املحمولة على ألاعوان وعلى املؤج  ميزانية الد 

                                                           
(1)

واملتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية  2122ديسمبر  21املؤرخ في  2122لسنة  221عدد  القانون  

 واملتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدواوين 2122أوت  2املؤرخ في  2122لسنة  22واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية والقانون عدد 

ة وكليا  كما واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة مباشر 

 .تم تنقيحهما
(2) 

 .1121أكتوبر  21املؤرخة في  22222/1121الاستشارة عدد 
 .1121ديسمبر  11املؤرخ في  1121لسنة  12الصادر بمقتض ى القانون عدد  ( 3) 
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قاعد في هذا إلاطار  وقد تم  . عن العمل بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام بما في ذلك من بلغوا سن  الت 

أعوان بوزارتي التربية والشباب  2عونا و 22إصدار قرارات إحالة على التقاعد ملا جملته على التوالي 

والرياضة من ضمن املنتفعين بالعفو العام الذين لم ينتفعوا بحق العودة إلى العمل بسبب تجاوزهم 

لة من ميزانية الدول. سن  التقاعد ة لفائدة الصناديق الاجتماعية بعنوان وبلغت جملة املبالغ املحو 

 1122سنتي  د خالل.م 24د و.م 21املساهمات املستوجبة خالل فترة العزل ما قدره على التوالي 

 .1124و

 

ومن شأن تواصل الانتدابات املنجزة في إطار إعادة إدماج املنتفعين بالعفو العام بالقطاع 

لوظيفة العمومية وميزانية الدولة من حيث العدد العمومي دون ضبط قيد زمني لذلك إثقال كاهل ا

كما أن  تحميل املساهمات الاجتماعية املستوجبة خالل فترات الانقطاع عن العمل على . والكلفة

ذين ال يمكن إرجاعهم إلى العمل نظرا إلى بلوغهم سن 
 
ميزانية الدولة وسحب هذا إلاجراء على ال

  . عالتقاعد يساهم في مزيد تفاقم هذا الوض

 

II- ح لالنتداب
ّ

 شروط الترش

 

ح لالنتداب ألاهلية 
 

ت إلاخالالت التي تم  الوقوف عليها على مستوى شروط الترش خص 

قتكما . القانونية لالنتفاع باالنتداب املباشر
 
حين لشروط الانتداب في إطار ب تعل

 
استيفاء املترش

ات وباالختبارات  .وجرحى الثورة أو فرد من عائالتهمأو لفائدة شهداء  املناظرات الخارجية بامللف 

 

 ألاهلية القانونية لالنتفاع باالنتداب املباشر   - أ

 

أو انتداب املنتفعين بالعفو العام أو ذوي شهداء  إدماجتستند ألاهلية القانونية سواًء إلعادة 

 .بها الاستظهار  الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم إلى جملة من الشروط والوثائق الواجب

متع بالعفو العام وبالقائمات الاسمية  ت مالحظتها في هذا املجال بشهادة الت  قت إلاخالالت التي تم 
 
وتعل

 .  لشهداء الثورة ومصابيها وبإثبات إحالة الحق

 

  شهادة التمتع بالعفو العام -1

 

ع بالعفو العام املستخرجة من املحاكم العدلية والعسكرية  مت  تم  اعتماد وثيقة شهادة في الت 

ين بإعادة إلى اإلثبات صفة املنتفع بالعفو العام سواًء على مستوى لجنة املسار املنهي بالنسبة  ملعني 

جنة املشتركة بالنسبة إلى 
 
اللجنة املشتركة وفقا وتحيل . املنتدبين الجددإلادماج أو على مستوى الل
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ح 
 

رش
 
ات الت ين باالنتداب الجديد ملف  لإلجراءات املعتمدة بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املعني 

ى هذه ألاخيرة موافاة الهيكل املعني باالنتداب برسالة التعيين 
 
املقبولة على مصالح رئاسة الحكومة وتتول

عتبر ترخيصا في الانتداب
 
 . التي ت

 
ح إلى  أن   إال

 
 الترش

 
هذه إلاجراءات لم تقتض إحالة نسخة من ملف

ت عند استكمال إجراءات  ات التثب  نه من إجراء جميع عملي 
 
ا لم يمك الهيكل املعني باالنتداب مم 

 .  الانتداب
 

ع بالعفو العام مع  مت  قب الواردة بشهادة الت 
 
ن في هذا إلاطار عدم تطابق سلسة الاسم والل وتبي 

ت هذه الوضعية . نة ببطاقة التعريف الوطنيةتلك املضم   عونا منتدبا جديدا بوزارة التربية  24وخص 

نة( مدمج ومنتدب جديد)وعونين اثنين  وبلغت ألاجور . بوزارة الشباب والرياضة من ضمن العي 

 د بالنسبة إلى وزارة.أ 412,212ما جملته  1122املصروفة لفائدة ألاعوان املذكورين إلى موفى سنة 

ي إلى الانتفاع . د بالنسبة إلى وزارة الشباب والرياضة.أ 24,114التربية و ومن شأن هذه الوضعية أن تؤد 

ه لم يتم  
 
ة أن ة القانونية خاص  ر فيهم ألاهلي 

 
باالنتداب املباشر في إطار العفو العام من قبل أعوان ال تتوف

نصيص على رقم بطاقة ال تعريف الوطنية في شهادة التمتع بالعفو بالنسبة إلى الحاالت املذكورة الت 

 .العام
 

وأفادت وزارة التربية في إجابتها بأن  الانتدابات الجديدة تمت بناء على التراخيص الواردة من 

ة  ه سيتم  التدقيق في هذه الوضعيات حالة بحالة مع املصالح املختص 
 
مصالح رئاسة الحكومة وبأن

 .ينص  عليه القانون  مركزيا وجهويا قصد تسويتها وفقا ملا

 

    القائمات الاسمية لشهداء الثورة ومصابيها -2

 

سالف الذكر على أن  الانتدابات املنجزة لفائدة فرد من  1121لسنة  4ينص  القانون عدد 

هداء
 

واملصابين التي يتم  إعدادها من قبل  أفراد عائالت شهداء الثورة ومصابيها تتم  وفقا لقائمة الش

ة إلى لجنة شهداء  (1)1121 ديسمبر  14املؤرخ في  1121لسنة  12وعهد القانون عدد . الجهات املختص 

ة إعداد القائمة  الثورة ومصابيها املحدثة صلب الهيئة العليا لحقوق إلانسان والحريات ألاساسية مهم 

ه .النهائية لشهداء الثورة ومصابيها
 
ى شهر ماي و  غير أن

 
 . (2) إصدار هذه القائمةلم يتم   1122إلى غاية موف

 

جنة املشتركةو
 
على القائمات  في غياب القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها اعتمدت الل

 الاسمية الواردة عليها من مصالح وزارة الداخلية واملعتمدة من قبل الواليات في الانتفاع بالتعويض

                                                           
م للمرسوم عدد  (1) ح واملتم  ق بالتعويض لشهداء ثورة  1122أكتوبر  14املؤرخ في  1122لسنة  12املنق 

 
 .جانفي ومصابيها 24واملتعل

 .1122إلى غاية ديسمبر  املذكورةلم يتم إصدار القائمة  (2)
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ح بهذه القائمات ومن احترام 
 

 لتقديم ملفات (1)آلاجال القانونيةوذلك للتأكد من ورود اسم املترش

 .الترشح
 

نت أشخاصا ال ينطبق عليهم ا ن أن هذه القائمات تضم  جديد  2لتعريف الوارد بالفصل وتبي 

سالف الذكر والذي ينص  على أن  شهداء الثورة ومصابيها هم  1121لسنة  12من القانون عدد 

وا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا " ألاشخاص الذين خاطروا وضح 

نت هذه ". 1122فيفري  12إلى  1121ديسمبر  22بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من  فقد تضم 

وا بالسجن و 22القائمات 
 
ت اللجنة . أشهر 2رضيعا تراوحت أعمارهم بين شهرين و 22شخصا توف

 
وتول

حات 
 

منهم بوزارة التربية صرفت أجور لفائدتهم  22شخصا من ذويهم تم  تعيين  11املشتركة قبول ترش

     . د.أ 241,222ما جملته  1122 موفى سنةبلغت قيمتها إلى 
  

ن  من شأنها أن تمس  تشوبها نقائص القائمات هذه أن  أيضا ومن جهة أخرى، تبي 

ها. صداقيتهابم ة الشهيد أو الجريح على غرار  من ذلك أن  ن دائما بيانات تثبت هوي  رقم بطاقة ال تتضم 

رة  كما . حالة 241 التنصيص عليه بخصوصلم يتم  الذيالتعريف الوطنية  ن أسماء متكر  تتضم 

ولئن لم يتم  (. حالة 22)لجرحى الثورة على مستوى نفس الوالية أو على مستوى واليتين مختلفتين 

ه لوحظ 
 
ة لنفس الشخص، فإن الوقوف على وضعيات تم  فيها قبول الترشح لالنتداب أكثر من مر 

تين (2)حصول الحاالت املذكورة على تعويضات التي تم  صرفها في هذا إلاطار دون لغ وبلغت قيمة املبا. مر 

ب إصدار أذون استرجاع أموال في .أ 224,2ما قدره  1124-1121خالل الفترة وجه حق 
 
د وهو ما يتطل

 . شأنها
 

ح لشخص  1121لسنة  222وخالفا ألحكام ألامر عدد 
 

 ترش
 

كر تم  قبول ملف
 
سالف الذ

بمقتض ى ترخيص انتداب صادر عن  1ربية تونسبعنوان جريح ثورة وتعيينه باملندوبية الجهوية للت

 . في حين أن  اسمه غير وارد بالقائمة الاسمية لجرحى الثورة 11/22/1122رئاسة الحكومة بتاريخ 
 

 
 

جنة املشتركة دائما آجال الترش
 
عند قبول  (3)ح القانونيةوعلى صعيد آخر، لم تحترم الل

ات ح  فقد .امللف 
 

جرحى رغم ورود ملفاتهم بعد آلاجال القانونية تم  تعيينهم بوزارتي  2تم  قبول ترش

وبلغ مجموع ألاجور املصروفة لفائدتهم إلى موفى (. حالتان)والشباب والرياضة ( حالة واحدة)التربية 

 .د.أ 24,221ما قدره  1122سنة 
                                                           

نتداب بالقطاع العمومي بسنة ستثنائية لال سالف الذكر أجل انتهاء العمل باألحكام الا  1121جوان  11املؤرخ في  1121 لسنة 4ضبط القانون عدد  (1)

 .ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ
املؤرخ في  1122لسنة  41عدد  بعنوان إلاصابات التي لحقت ألاشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى املنصوص عليها باملرسوم (2)

ق بجبر ألاضرار الناتجة عن التحركات الشعبية التي شهدتها البالد 1122ماي  21
 
 . واملتعل

سالف الذكر أجل انتهاء العمل باألحكام الاستثنائية لالنتداب بالقطاع العمومي بسنة  1121جوان  11املؤرخ في  1121لسنة  4ضبط القانون عدد   (3)

 .ن دخول هذا القانون حيز التنفيذابتداءا م
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 إثبات إحالة الحق -3

 

سالفي الذكر إحالة  1121لسنة  222عدد وألامر  1121لسنة  4عدد أقر  كل  من القانون 

ر انتدابه
 
. الحق  في الانتفاع باالنتداب املباشر بالقطاع العمومي من قبل صاحب الحق ألاصلي عند تعذ

ر التي تجيز إحالة الحق 
 
وأفراد ( وهي بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة)وتم  تحديد حاالت التعذ

ين باإلحالة والترتيب الواجب إتباعه في ذلكال خ في. عائلة املعني               وأوكل قرار رئيس الحكومة املؤر 

ة الواردة  1121سبتمبر  24 ر حسب ألاولوي 
 
حين في حالة التعذ

 
ة ترتيب املترش إلى اللجنة املشتركة مهم 

ن على املحال لهم الحق  في الانتداب . باألمر املذكور  فة باإلمضاء من قبل ويتعي  إلادالء بمطالب تنازل معر 

ا صاحب الحق ألاص ولي الحق  ألاعلى ترتيباإم 
 
 .لي أو أ

 

ق باملنتفعين بالعفو العام، و 
 
تطابق ( ألابناء)يقتض ي إقرار إحالة الحق  إلى الفروع فيما يتعل

ه تم  الوقوف إال . سلسلة اسم ولقب املحال لهم الحق مع سلسلة اسم ولقب صاحب الحق  ألاصلي
 
 أن

رط وذلك 
 

ر فيها هذا الش
 
بوزارة التربية بلغت ألاجور تم  انتدابهم أعوان  2 بخصوصعلى حاالت ال يتوف

ى سنة 
 
 .د.أ 222,211ما جملته  1122املصروفة لفائدتهم إلى موف

 

 كما تم  الوقوف على حاالت لم يتم  فيها استظهار صاحب الحق ألاصلي بتنازل لفائدة املحال

حا لالنتداب في إطار إحالة الحق بوزارة التربية 24عونان اثنان من أصل )له الحق  
 

وأخرى ( عونا مترش

لم يتم  فيها استظهار أفراد عائلة صاحب الحق ألاعلى ترتيبا بتنازل لفائدة املحال له الحق ألاقل  ترتيبا 

ومع ( بوزارة الشباب والرياضة 22عونا بوزارة التربية وعونا واحدا من أصل  24عونا من أصل  22)

ات وانتداب أصحابها بالوزارتين املذكورتين وبلغت ألاجور املصروفة لفائدتهم . ذلك تم  قبول هذه امللف 

ى سنة 
 
د بالنسبة إلى وزارة .أ 12,212د بالنسبة إلى وزارة التربية و.م 2,222ما جملته  1122إلى موف

 .الشباب والرياضة
 

ت ، فقدء الثورة ومصابيهاذوي شهداا بخصوص أم   اللجنة املشتركة بقبول إحالة الحق   أقر 

تم   (1)عونا بسبب عدم بلوغ الجريح أو الشهيد السن  القانونية لالنتداب بالوظيفة العمومية 12لـفائدة 

             222أعوان بوزارة الشباب والرياضة والحال أن  ألامر عدد  2عونا منهم بوزارة التربية و 22تعيين 

ر 1121لسنة 
 
وبلغت جملة ألاجور التي تم  صرفها . لم ينص  على هذه الحالة ضمن حاالت التعذ

د بوزارة الشباب .أ 212,222د بوزارة التربية و.أ 122,224ما قدره  1122لفائدتهم إلى موفى سنة 

بب في وفي املقابل تم  . والرياضة ولئن تم  بمقتض ى املراسلة . حاالت أخرى  4رفض إحالة الحق  لنفس الس 

إقرار حالة عدم بلوغ السن القانونية لالنتداب  1124جانفي 22الصادرة عن رئاسة الحكومة بتاريخ 

بالوظيفة العمومية ضمن حاالت التعذر فإن  هذا إلاجراء الذي ورد على سبيل التسوية يعتبر غير 

 . قانوني
                                                           

 .سنة على ألاقل 22من قانون الوظيفة العمومية في حدود  22والتي ضبطها الفصل  (1)
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ت كما 
 
الانتداب لفائدة ذوي شهداء وجرحى الثورة  اللجنة املشتركة قبول إحالة الحق  فيتول

الجريح أو الشهيد صاحب الحق ألاعلى ترتيبا بتنازل لفائدة املحال له الحق   دون استظهار أفراد عائلة

 . منتدبين بوزارة الشباب والرياضة 21منتدبا بوزارة التربية و 22بالنسبة إلى 

 

ت مصالح وزارة التربية تعويض املستفيد من إلاحالة بفرد آخر من أفراد ومن جهة أخرى، 
 
تول

سالف  1121لسنة  222ألامر عدد عائلة الشهيد دون املرور باللجنة املشتركة مخالفة بذلك مقتضيات 

      ما قيمته 1122وبلغت قيمة ألاجور املدفوعة لفائدته منذ تاريخ انتدابه إلى موفى سنة . الذكر

 . د.أ 22,122
 

  استيفاء املترشحين لشروط الانتداب -ب

 

ضبطت ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي والقوانين والتراتيب ذات العالقة 

رها في املترشحين لالنتداب سواء بصفة مباشرة أو عن طريق التناظر يستوجبالشروط  من جملة
 
. توف

 
 
ربية والشباب والرياضة في إطار هذه ألاحكام ال يستوفون دائما  إال

 
هذه أن  املنتدبين بوزارتي الت

ة ال هادات العلمية والوضعي 
 

ة والش نات ملف الترشح للمناظرات والسن  القانوني  شروط من حيث مكو 

 .املهنية والوثائق الواجب توفيرها قبل الانتداب
 

 ملفات الترشح للمناظرات -1

 

على أن يتم  تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي  1122لسنة  21نص املرسوم عدد 

ص فيها بعنوان سنة 
 
د ألامر عدد . عن طريق مناظرات خارجية بامللفات 1122املرخ                  244وحد 

خ في  1122لسنة  تي يتم على كيفية تطبيق هذه ألاحكام كما ضبط املعايير ال 1122ماي  24املؤر 

ه ال يمكن قبول أي   .أساسها ترتيب املترشحين والوثائق الواجب توفيرها
 
ونص  في هذا الخصوص على أن

 يصل بعد غلق قائمة 
 

رفض وجوبا كل  ملف ن كافة الوثائق املطلوبة وعلى أن ي  ح ال يتضم 
 

 ترش
 

ملف

حات
 

 .الترش
 

ات املقبولين نهائيا في مناظرتي معلمي ن فحص ملف  ول للتربية البدنية دورة وبي 
 
 1122ن أ

حملفات  2 أن  التي نظمتهما وزارة الشباب والرياضة  1122وأساتذة الشباب والطفولة دورة 
 

وردت  ترش

حات
 

حا 44ة بما جملته ات الخاص  لف  ولم تحتو امل .بعد انقضاء آجال ختم الترش
 

لهاتين املناظرتين  مترش

  في
 
حات كاف

 
حاتوفي حين كان من املفروض رفض . املطلوبةق ة الوثائتاريخ ختم الترش

 
ة هذه الترش

 
 كاف

ينقامت الوزارة مثلما يقتضيه ألامر املذكور  حين املعني 
 

لفائدتهم جور املصروفة ألا  وبلغت بانتداب املترش

ى سنة إلى
 
  .د.م 1,122حوالي  1122 موف
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ق بوزارة التربية فأم  
 
د باألحكام ا فيما يتعل ثبت من مدى التقي  لم يتسن  لدائرة املحاسبات الت 

ول 
 
مين أ ا في مناظرتي قي  اجحين نهائي  نات امللفات وآجال إيداعها بالنسبة إلى الن  قة بمكو 

 
             املتعل

ول دورة  1122دورة 
 
مين أ

 
ات الترشح الخاصة بهم من قبل  لعدمذلك و  1122ومعل توفير أي  من ملف 

ربية
 
ة بوزارة الت عد  هذا الوضع مخالفا ملقتضيات القانون عدد . املصالح املختص   2122لسنة  12وي 

واملتعلق  1111أكتوبر  2واملتعلق باألرشيف ولقرار الوزير ألاول املؤرخ في  2122أوت  1 املؤرخ في

وعالوة على . ستبقاء الوثائق املشتركة بين الوزارات واملؤسسات العموميةا آجالباملصادقة على جداول 

ب في مرحلة  ة الالزمة للتثبت من صحة نتائجهما فإنه تسب 
 
ما انجر  عن ذلك من استحالة توفير ألادل

 .سابقة في حرمان عدد من املعترضين على النتائج من إثبات استحقاقهم للنجاح
 

ص إلدارة املناظرات املهنية "إجابتها أنه وأفادت وزارة التربية في  على إثر تغيير املقر املخص 

ة لالمتحانات بقي جزء من ألارشيف  ة للموارد البشرية عوضا عن إلادارة العام  والتحاقها باإلدارة العام 

ابق ولم تتمكن إدارة املناظرات من الحصول عليه  ".والوثائق باملقر الس 

 

 السّن القانونية -2

 

ر في املترشح لالنتداب في القطاع  1121لسنة  222أوجب ألامر عدد 
 
سالف الذكر أن تتوف

ة  ة والخاص            العمومي الشروط العامة والخاصة لالنتداب املنصوص عليها باألنظمة ألاساسية العام 

ما شرط السن  القصوى لالنتداب ه خالفا ملقتضيات ألانظمة ألاساس. وال سي 
 
ن أن ية الخاصة وتبي 

عونا بوزارة الشباب والرياضة من ذوي  11عونا بوزارة التربية و 22تم  انتداب  (1)باألسالك املعنية

شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم تجاوزت أعمارهم السن القانونية لالنتداب وتراوحت 

  .سنة 22و 42بين 
 

 1121لسنة  4وفقا للقانون عدد بخصوص الانتدابات املنجزة في إطار املناظرات املنظمة  أما

ول دورة فقد 
 
مين أ

 
حة في مناظرة معل

 
ن أن  وزارة التربية قامت باإلعالن عن القبول النهائي ملترش تبي 

ها في غرة جانفي من سنتي فتح امل 1122ثم في مناظرة أساتذة دورة  1121 ناظرتين في حين أن سن 

ها ألامر عدد  فقد تبين . آنف الذكر 1121لسنة  222يتجاوز السن القانونية القصوى للترشح التي حدد 

ت التصريح عند ترشحها للمناظرتين املذكورتين 
 
من خالل فحص ملف الترشح الخاص بها أنها تول

اظرتين بالتثبت من صحة ولم تقم لجنة إلاشراف على هاتين املن. بمعطيات مغلوطة إلخفاء هذا التجاوز 

ل بداية من . البيانات املصرح بها م أو 
 
وهي ال تزال  1121أكتوبر  22وتم  انتداب املعنية باألمر في رتبة معل

                                                           
ك ضبطت ألانظمة ألاساسية الخاصة السن القصوى لالنتداب بخمسة وثالثين سنة بالنسبة إلى السلك إلاداري املشترك لإلدارات العمومية والسل (1)

 .وبأربعين سنة بالنسبة إلى سلك العملةالتقني املشترك 
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وبلغت ألاجور املصروفة . 1122في حالة مباشرة في رتبة أستاذ املدارس الابتدائية إلى موفى شهر ماي 

  .د.أ 42,121حوالي  1122لفائدتها إلى موفى سنة 

 

ح من املشاركة وحيث ينص القانون املذكور على أنه يتر 
 

ب عن كل  تصريح مغالط منع املترش
 
ت

سنوات وفي صورة نجاحه يتم  عزله عن وظيفته، فإن  وزارة  2في مناظرات القطاع العمومي ملدة 

 . التربية مدعوة إلى التقيد بهذه ألاحكام

 

مة وفقا ألحكام املرسوم عدد  قامت الوزارة في إطار وفي نفس السياق، 
 
 21املناظرات املنظ

ول و 2سالف الذكر بانتداب  1122لسنة 
 
مين أ ول بالرغم من تجاوزهم السن  القانونية  1قي 

 
مين أ

 
معل

دة بمقتض ى ألامر عدد  ن أن  . (1)1112لسنة  2122املحد  صريح ضمن موقع  21وقد تبي  منهم قاموا بالت 

وبلغت ألاجور املصروفة . دة مغلوط إلخفاء تجاوزهم السن القانونيةالتسجيل عن بعد بتاريخ وال 

  .د.أ 221,121ما جملته  1122لفائدتهم إلى موفى سنة 

 

 الشهادة العلمية -3

 

متها وزارة التربية ال توافق  للمنتدبينالشهادات العلمية  لوحظ أن  
 
في إطار املناظرات التي نظ

ول فبالنسبة إلى مناظرة . دائما املستوى العلمي املطلوب
 
اقتصرت الشهادة التي تم   1122دورة  قيمين أ

ب 
 
حين على شهادة نجاح في السنة ألاولى من التعليم العالي فيما يتطل

 
على أساسها انتداب أحد املترش

أو شهادة  هذه الرتبة الحصول على شهادة املرحلة ألاولى من التعليم العالي على ألاقل  الانتداب في 

مين ر  (2)معادلة وذلك وفق ما يقتضيه النظام ألاساس ي الخاص بسلك القي  ا . فتح املناظرة ومقر  أم 

ول بخصوص مناظرتي 
 
مين أ

 
فتح للمحرزين على شهادة البكالوريا زائد  1121ودورة  1122دورة  معل فت 

ري فتح هاتين املناظرتين ن أن  شهادة . ثالث سنوات بنجاح بالتعليم العالي وذلك حسب مقر  ه تبي 
 
إال أن

قفي إطارهما مترشحين  2تقني سامي التي تم  على أساسها انتداب 
 
ى سنوات  تتعل باختصاصات ال تتعد 

ات 2سة فيها حسب نظام الدراسات ساري املفعول في تاريخ الحصول عليها سنتين أو الدرا . سداسي 

ى سنة 
 
ين إلى موف  .د.أ 222,211ما جملته  1122وبلغت ألاجور املصروفة لفائدة ألاعوان املعني 

 

 

 

                                                           
خ في  (1) ة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من املشاركة  1112أفريل  22املؤر  ة لتحديد السن  القصوى وضبط كيفي  ق بضبط أحكام خاص 

 
واملتعل

خول إلى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع الع  .موميفي املناظرات الخارجية أو مناظرات الد 
مين العاملين باملعاهد الثانوية  1112أوت  2املؤرخ في  1112لسنة  2222ألامر عدد  (2) واملتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بسلك القي 

ربية كما تم  تنقيحه الحقا
 
 .واملدارس إلاعدادية التابعة لوزارة الت
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 الوضعية املهنية -4

 

فتح املناظرات بعنوان سنة  1122لسنة  21املرسوم عدد  نص  
 
لفائدة  1122على أن ت

بوزارة  أعوان 1بوزارة التربية و عونا 22ما جملته  لذلك تم  انتدابوخالفا . العاطلين عن العمل

ن من خالل النظر في  الشباب والرياضة في إطار هذه املناظرات ال يستوفون شرط البطالة إذ تبي 

ة من الثالثي  21إنصاف أن  منظومة  ين خالل الفترة املمتد  منتدبا منهم تقاضوا أجورا كأعوان عمومي 

ل لسنة  نت . وإلى غاية إعادة انتدابهم في الوظيفة العمومية بالوزارتين املذكورتين 1122ألاو  كما بي 

ه تم  
 
لفائدة البقية املعطيات التي تم  الحصول عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن

 .1122لسنة  ةالتصريح بأجور لدى الصندوق املذكور على امتداد الثالثيات ألاربع
 

ى 
 
وبلغت ألاجور املصروفة للمعنيين باألمر على إثر انتدابهم في إطار املناظرات املذكورة إلى موف

إلى وزارة الشباب د بالنسبة .أ 411,112د بالنسبة إلى وزارة التربية و.م 2,121ما جملته  1122سنة 

اوقد كان . والرياضة ثبتأن تن يالوزارتب حري  قبل  1122من الوضعية املهنية للمترشحين في مناظرات  ات 

حين من العاطلين عن العمل من الاستفادة من 
 

بهما حرمان مترش إلاعالن عن نتائجها النهائية بما يجن 

يصا لفائدتهم عت خص  وقد أفادت وزارة التربية في هذا الصدد بأن  عدم . إلاجراءات الاستثنائية التي وض 

ى إلى  وضوح إلاجابة التي تها من الصناديق الاجتماعية بخصوص الوضعية املهنية للمترشحين أد  تلق 

 .الاستغناء عن الشرط املتعلق بالوضعية املهنية
 

ق باملناظرات التي تم  تنظيمها على معنى القانون عدد أم  
 
فتح  1121لسنة  4ا فيما يتعل فت 

غل من العاطلين عن العمل  سالف الذكر لفائدة طالبي 1121لسنة  222وفقا لألمر عدد 
 

الش

ا دون مستوى شهائدهم حين الذين يمارسون نشاطا حر 
 

وخالفا لذلك قامت وزارة التربية . وللمترش

هم يعملون بالقطاع العام خالل سنة فتح املناظرة في رتب 22بانتداب  سا في حين أن  تساوي أو   (1)مدر 

ح في املناظرات املذكورة
 

وبلغت ألاجور املصروفة لفائدتهم منذ . تفوق مستوى الشهادات املطلوبة للترش

ى سنة 
 
 .د.أ 222,222ه ما جملت 1122انتدابهم بوزارة التربية إلى موف

 

 حسن السيرة وألاخالق  -5
 

د ألامران عدد  سالفا الذكر مجموع الوثائق  1121لسنة  222وعدد  1122لسنة  244حد 

ه ال يمكن 
 
الواجب توفيرها من قبل الناجحين في املناظرات قبل مباشرتهم العمل مع التأكيد على أن

ن ملفه هذه الوثائق ومنها مضمون سجل السوابق العدلية لم يمض على ح إذا لم يتضم 
 

 انتداب املترش

ن من خالل فحص امللفات إلادارية التي تم  الحصول عليها من املندوبيات . استخراجه أكثر من سنة وتبي 

                                                           
 .2أو مساعد التعليم العالي صنف فرعي أ 1صنف فرعي أ متصرف (1)
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ن من  نة تتكو  باب  221عونا و 222الجهوية بخصوص عي 
 

عونا منتدبين على التوالي بوزارتي التربية والش

ياضة ية لالنتداب في القطاع العمومي أن  في إطار املناظرات التي تم  تنظيمها طبقا لألحكام الاستثنائ والر 

وابق العدلية 22ملفا و 12ما جملته على التوالي  ن مضمون سجل  الس   . ملفا منها ال تتضم 

 

          أن  تاريخ استخراجها بالنسبة إلى ولوحظ بالنسبة إلى امللفات التي تضمنت هذه الوثيقة 

ربية يعود إلى فترات سابقة  2
 
سنة فيما  11سنوات و 4لتاريخ انتدابهم تراوحت بين أعوان بوزارة الت

  .بلغت هذه الفترة سنة وخمسة أشهر بالنسبة إلى عون بوزارة الشباب والرياضة

 

ومن جهة أخرى، أحالت ألاحكام الاستثنائية املنظمة لالنتدابات املباشرة إلى شروط الانتداب 

 . عوان العمومييناملنصوص عليها باألنظمة ألاساسية العامة والخاصة لأل 
 
ال ه وتنص  هذه ألاحكام على أن

عا بحقوقه املدنية وحسن السيرة  ن في خطة عون عمومي إذا لم يكن متمت  يمكن ألي شخص أن يعي 

ه . وألاخالق
 
ن أن عونا بوزارة التربية وعونين بوزارة الشباب والرياضة من  21ما جملته  (1)تم  انتدابوتبي 

وبلغت جملة ألاجور التي تم   .جرحى الثورة أو ذويهم دون تقديمهم ملضامين سجل  السوابق العدلية

 .د.أ 21,212د و.أ 112,211ما قدره تباعا  1122صرفها لفائدتهم إلى موفى سنة 

         

لة بوزارة التربية وعاملين اثنين بوزارة الشباب والرياضة من بين جرحى عم 2كما تم  انتداب 

مة من قبلهم وابق العدلية املقد  . الثورة أو فرد من أفراد عائالتهم رغم عدم خلو  مضامين سجل  الس 

وفي ظل  عجزهم عن استرداد حقوقهم املدنية نظرا إلى صدور أحكام جزائية في شأنهم تم  تمكينهم من 

وقصد . ة عملهم لفترات تجاوزت في بعض الحاالت السنتين دون إبرام عقود انتداب لفائدتهممباشر 

ي فترات 
 
تسوية هذه الوضعيات تم  إيقافهم عن العمل وإبرام عقود انتداب بصفة عرضية تغط

د .أ 41,142د و.أ 42,211لفائدتهم ما قدره على التوالي وبلغت جملة ألاجور املصروفة . املباشرة

 .وزارتين املذكورتينبال

 

وخالفا إلجراءات الانتداب املعمول بها في الوظيفة العمومية والتي تقتض ي أن يتولى  املترشح  

مه أكثر من 
 
وابق العدلية لم يمض على تاريخ تسل ن أن  وزارتي  2تقديم مضمون سجل  الس  أشهر تبي 

تا
 
 212)انتداب أو قرارات ( ة بوزارة التربيةحال 11)إبرام عقود انتداب  التربية والشباب والرياضة تول

رغم عدم  مصابيهالفائدة ذوي شهداء الثورة و ( حالة بوزارة الشباب والرياضة 21حالة بوزارة التربية و

 . السوابق العدلية حديثة العهدتقديمهم ملضامين سجل 
 

                                                           
(1)

بصفة تعاقدية ملدة ال  1122أوت  2املؤرخ في  14رئيس الحكومة عدد وفقا ملنشور  من أفراد عائالتهم يتم  انتداب ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد  

ة كعون متربص بتاريخ نفاذ رجعي انطالقا من   .تاريخ إمضاء عقد الانتدابتتجاوز ستة أشهر على أن تتم  تسوية وضعياتهم من خالل انتدابهم بصفة قار 
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فرد من أفراد  لثورة أو ودعت رئاسة الحكومة الوزارتين املذكورتين إلى تأجيل انتداب جرحى ا

خالية من السوابق  2وحصولهم على بطاقات عدد  (1)عائالتهم إلى حين استردادهم لحقوقهم املدنية

ت هذه الوضعية . العدلية ن  2وقد خص  أعوان بوزارة التربية وعون واحد بوزارة الشباب والرياضة تبي 

ق بجرائم مسك واستهالك وترويج م
 
ادة مخدرة والانخراط في أنهم مشمولون بأحكام جزائية تتعل

ولئن تم  الاستناد إلى . عصابة مفسدين والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاعتداء على ألاخالق الحميدة

ة إلاجراءات الجزائية فيما يتعلق باسترداد الحقوق تيسيرا إلعادة إدماج املحكوم عليهم 
 
مقتضيات مجل

الانحراف من جديد فإن  إجراء تأجيل الانتداب إلى حين وخاصة الشباب منهم ودرء ملخاطر انزالقهم في 

عد  غير قانوني  . استرداد الحقوق والذي يتجاوز في بعض ألاحيان السنتين ي 

 

III-  إنجاز الانتدابات  

  

ت إلاخالالت التي تم  الوقوف عليها إنجاز الانتدابات املباشرة لفائدة املنتفعين بالعفو  خص 

ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم والانتدابات املنجزة في إطار املناظرات العام وذوي شهداء الثورة 

 .الخارجية بامللفات وباالختبارات

 

 الانتدابات املباشرة - أ

 

بلغ عدد املنتدبين الجدد بوزارتي التربية والشباب والرياضة املنتفعين بالعفو العام على 

بلغ عدد املدمجين بالوزارتين املذكورتين ما جملته فيما  (2)عونا 211عونا و 2.122التوالي ما جملته 

صرف أجور لفائدة املنتدبين الجدد بما قدره  1122وتم  إلى موفى سنة . عونا 22أعوان و 2.212تباعا 

د بوزارتي التربية والشباب والرياضة فيما انتفع املدمجون بأجور .م 2,222د و.م 12,121على التوالي 

وبلغ عدد املنتدبين من جرحى الثورة أو ذويهم بالوزارتين . د.م 2,124ود .م 42,212قدرها تباعا 

فيما بلغ عدد املنتدبين من ذوي الشهداء على التوالي  (3)عونا 222عونا و 421املذكورتين على التوالي 

         بما قيمته على التواليلفائدتهم وتم  إلى موفى نفس التاريخ صرف أجور . (4) عونا وعونا واحدا 12

 .وزارة الشباب والرياضةد ب.أ 212,1ود .أ 22,422د بوزارة التربية و.أ 2.211د و.أ 212,2
 

                                                           
ة إلاجراءات الجزائية محو الحكم القاض ي باإلدانة بما اشتمل عليه من عقوبات أصلية وتكميلية بما يسمح (1)

 
قصد باسترداد الحقوق حسب مجل بعدم  ي 

 .2إدراجه في صحيفة السوابق العدلية املصطلح على تسميتها بالبطاقة عدد 
(2)

فيفري  2تقرير اللجنة املشتركة املعروض على مجلس نواب الشعب بتاريخ )تعيينا لفائدة هذه الفئة  2221من مجموع  % 2و% 22أي ما يعادل نسبتي   

1122.)   
(3)

ل نسب على التوالي وهو   
 
 .تعيينا 1212من مجموع التعيينات املنجزة لفائدة جرحى الثورة وذويهم والبالغ عددها  %2و %22ما يمث

.عونا 122ي للمنتدبين من ذوي شهداء الثورة بلغ العدد الجمل   (4)
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وتقتض ي إلاجراءات املعمول بها في إطار الانتدابات املباشرة لفائدة املنتفعين بالعفو العام 

وقرارات انتداب إصدار قرارات إعادة إدماج بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املعزولين سابقا 

  . بالنسبة إلى املنتدبين الجدد

 

ب أخطاء على مستوى قرارات إعادة إدماج  نت ألاعمال الرقابية تسر  أعوان من بين  21وبي 

ق بتاريخ الانتداب وبتاريخ 
 
املنتفعين بالعفو العام املدمجين بوزارة الشباب والرياضة وذلك فيما يتعل

ه لوحظ اختالف بين تاريخ الانتدا. إلادماج وبآخر وضعية إدارية قبل العزل 
 
ب املدرج بقرار من ذلك أن

ل اختالف بين تاريخ ( أعوان 4بالنسبة إلى )إعادة إلادماج والتاريخ الوارد بقرار الانتداب  ج  كما س 

ن بقرار إعادة إلادماج والتاريخ الوارد بوثيقة مباشرة العمل بعد إعادة إلادماج  عونين )إلادماج املضم 

ن اختالف على مستوى الدرجة عند العز ( اثنين ل وتاريخها بين ما ورد في قرار إعادة إلادماج وما فيما تبي 

نة بامللف إلاداري  وتستوجب الوضعية أن (. أعوان 4)تنص  عليه الوثائق إلادارية قبل العزل املضم 

ى وزارة الشباب والرياضة تدارك هذه ألاخطاء ملا لها من أثر على إعادة تكوين املسار املنهي لألعوان 
 
تتول

ة وأن  البعض  حيل على التقاعدخاص 
 
 . منهم قد أ

 

ن اختالفا بين تاريخ الانتداب الوارد بقرار الانتداب وتاريخ  وتم  الوقوف على حاالت تتضم 

ت هذه . الانتداب املدرج بمنظومة إنصاف بالنسبة إلى املنتدبين الجدد املنتفعين بالعفو العام وخص 

نة وترا 4الوضعية  ل . يوما 22و 14وح الاختالف بين أعوان بوزارة التربية من ضمن العي  ج  كما س 

بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املدمجين اختالف بين تاريخ إعادة إلادماج وتاريخ استئناف العمل 

. يوما 221عونا مدمجا بوزارة التربية وتراوح الاختالف بين يومين و 142عونا من جملة  21بالنسبة إلى 

ا بخصوص املنتفعين بالعف ن وجود اختالف بين تاريخ الانتداب وتاريخ أم  و العام املنتدبين الجدد، فتبي 

عونا منتدبا بالوزارة املذكورة وتراوح الاختالف بين  211عونا من جملة  42مباشرة العمل بالنسبة إلى 

 . يوما 124أيام و 2

 

ه تم  اعتماد تاريخ مباشرة العمل
 
كتاريخ سريان  ولئن أفادت وزارة التربية في إجابتها بأن

ه تتم  مراجعة الوضعيات 
 
لقرارات الانتداب بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املنتدبين الجدد وبأن

ه 
 
جدت بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املدمجين، فإن ت وإصالح ألاخطاء إن و  مركزيا وجهويا للتثب 

لة بالتنسيق مع  (1)على مستوى تاريخ الانتداب وجب الحرص على إلاسراع في تسوية إلاخالالت املسج 

 .مصالح املركز الوطني لإلعالمية
 

  1121لسنة  222وينص  ألامر عدد 
 
ص بصفة استثنائية للمنتدبين الجدد من على أن

 
رخ ه ي 

املنتفعين بالعفو العام والذين سيبلغون السن  القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص املطلوبة 

                                                           
قة باملسار املنهي لألعوان تاريخوهو  (1)

 
  .سريان كل القرارات املتعل
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م . سنة 22جراية تقاعد في مواصلة مباشرة نشاطهم إلى حدود سن الستحقاق 
 
ويقتض ي القانون املنظ

عاما على  22اكتساب العون الحق  في جراية التقاعد بعد مدة  (1)لجرايات التقاعد في القطاع العمومي

ه يمكن لألعوان الذين لهم 
 
ة على ألاقل الاختيار بين استرجا 2ألاقل وعلى أن ع سنوات أقدمي 

ن إحالة عون منتفع بالعفو . مساهماتهم من أجل التقاعد أو طلب التمتع بمنحة الشيخوخة إال أنه تبي 

سنة في حين أن  فترة مباشرته بالوزارة لم تتجاوز  21العام منتدب بوزارة التربية على التقاعد في سن 

 .الثالث سنوات
 

ن وجود إخالالت تتعلق بتصنيفومن جهة أخرى،  شهداء الثورة بين من ذوي املنتد تبي 

تصنيف رتب  (2)2111لسنة  21ويتم  وفقا ألحكام ألامر عدد  .ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم

عتمد . املوظفين العموميين حسب الشهائد العلمية أو املستويات التعليمية أو املهنية الدنيا املكتسبة
 
وت

رة بمختلف املستويات التعليمية طبقا ألحكام ألامر عدد 
 
 1111لسنة  1221الشهائد التكوينية املنظ

ق بضبط السلم الوطني للمه 1111جويلية  2املؤرخ في 
 
واقتض ى النظام ألاساس ي الخاص . (3)اراتواملتعل

ر من رئيس إلادارة املعنية (4)بسلك العملة نة خطط خاصة بهذا السلك بمقتض ى مقر   . ضبط مدو 
 

ى اللجنة املشتركة 
 
ات ودراستها تصنيف املترشحين املقبولين حسب وتتول بعد قبول امللف 

وتقوم . ة بالشهادات العلمية أو املهنية املدلى بهامؤهالتهم العلمية أو املهنية بناء على املعطيات الوارد

الجهوية بوزارتي التربية والشباب والرياضة بعد إتمام إجراءات الانتداب واستكمال الوثائق املصالح 

ن حسب إلادارية الالزمة للملف إلاداري بتعيين املنتدب الجديد  في صنف ورتبة ضمن سلك معي 

مةوذلك وفقا للشه مستواه التعليمي  .ادة العلمية أو املهنية املقد 
 

ن  هادات املدرسية املدلى بها في وتبي 
 

وجود تضارب في املعطيات املنصوص عليها ضمن الش

جنة املشتركة عند 
 
تاريخ املباشرة على مستوى وزارتي التربية والشباب والرياضة وتلك الواردة على الل

حين
 

ت معاينة هذه الوضع. دراسة ملفات املترش حاالت بوزارة التربية وحالتين  2ية بالنسبة إلى وتم 

ت في  حاالت منها إلى انتدابهم في السلك إلاداري املشترك لإلدارات  2بوزارة الشباب والرياضة، وأد 

حهم املودعة لدى اللجنة 
 

نة بملفات ترش العمومية بوزارة التربية في حين أن  الشهادة املدرسية املضم 

ل انتدابه وبلغت قيمة الفارق بالزيادة في ألاجور املصروفة لفائدتهم . م في سلك العملةاملشتركة تخو 

ى سنة 
 
 .د.أ 21,222ما جملته  1122دون وجه حق إلى موف

                                                           
ق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع  2122مارس  2املؤرخ في  2122لسنة  21عدد القانون  (1)

 
واملتعل

 .العمومي كما تم تنقيحه
ق بضبط ألاصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  2111جانفي  4املؤرخ في  (2)

 
واملتعل

 .إلادارية كما تم  تنقيحه الحقا
ح الفصل  (3) الذي ينص على توقيف العمل بهذا الباب عند  2114جوان  11املؤرخ في  2114ة لسن 2212من هذا ألامر الباب الثالث من ألامر عدد  2نق 

ف بالتكوين املنهي والذي صدر في 
 
 .1121أوت  1صدور قرار الوزير املكل

 .2112ديسمبر  22املؤرخ في  2112لسنة  1211ألامر عدد  (4)
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مطابقة رتبة وصنف بعض املنتدبين من جرحى الثورة املدرجة بعقود أو كما لوحظ عدم 

نة با ات إلاداريةقرارات الانتداب مع الشهائد العلمية أو املهنية املضم  فقد تم  إدراج منتدب بوزارة . مللف 

والحال أن  املستوى التعليمي املدرج بشهادته ( صنف ب)في رتبة كاتب تصر ف الشباب والرياضة 

ى مستوى الرابعة ثانوي  ل الانتداب في رتبة مستكتب إدارة ( نظام جديد)املدرسية ال يتعد  الذي يخو 

 حظيرةفي خطة عون ورشة أو  2كما تم  انتداب عامل بوزارة التربية وإدراجه ضمن صنف (. صنف ج)

ل له الانتداب في  من الدرجة ألاولى في غياب ن مستواه التعليمي والتي تخو  الشهادة املدرسية التي تبي 

ى سنة إلى مووبلغت قيمة الفارق بالزيادة في ألاجور املصروفة لفائدتهما دون وجه . هذه الرتبة
 
 1122ف

 .د.أ 1,212د و 222,124ما قدره تباعا 

 

نة خطط العملة بوزارة الشباب والرياضة عملة من  2تم  تغيير تصنيف  (1)وخالفا ألحكام مدو 

ة اتهم وانتدابهم بصفة قار  ل إلى الصنف الثاني عند تسوية وضعي  وبلغت . الدرجة ألاولى من الصنف ألاو 

ى سنة جور املصروفة لفائدتهم قيمة الفارق بالزيادة في ألا 
 
 .د.أ 2,141 ما جملته 1122إلى موف

 

على التوالي ( صنف ج)في رتبة مستكتب إدارة وباإلضافة إلى ذلك، تم  تعيين جريحي ثورة 

تهما 
 
بوزارتي التربية والشباب والرياضة رغم عدم تقديمهما شهادة مدرسية أو تكوينية تثبت مؤهال

رة  العلمية أو املهنية التي
 
ة منظ ل لهما الانتداب في الصنف والرتبة املذكورين أو لشهادة تكويني  تخو 

 .بذلك املستوى 

 

  الانتدابات في إطار املناظرات الخارجية بامللفات وباالختبارات - ب

 

دها بالتراخيص  قت بتنفيذ الانتدابات من حيث تقي 
 
بينت أعمال الرقابة وجود نقائص تعل

رةالقانونية واستجابتها للحا يغ القانونية املقر  كما شابت املناظرات . جيات املعلن عنها ومالءمتها للص 

 .وإلاعالن عن نتائجها وصحة هذه النتائج هاإخالالت على مستوى إجراءات تنظيم

 

 إنجاز الانتدابات في إطار التراخيص املسندة ومالءمتها للحاجيات -1

 

ن استغالل معطيات تطبيقة متابعة الانتدابات أن  عدد تراخيص الانتداب املسندة  (2)بي 

ياضة خالل الفترة  باب والر 
 

ربية والش
 
را ملحوظا قد  1122-1122بوزارتي الت لم يكن دائما و شهد تطو 

                                                           
ر وزير الشباب والرياضة املؤرخ في الصادرة بمقتض ى  (1) ق بجدول التصنيف املنهي وترتيب العملة التابعين لوزارة الشباب  1114 جويلية 12مقر 

 
واملتعل

 .والرياضة
ين وكذلك الانتدابات املنجزة في إطار إعادة إ (2) ما لفائدة ألاعوان املتعاقدين والوقتي  ي هذه التطبيقة التراخيص املسندة ال سي 

 
دماج املنتفعين ال تغط

 .بالعفو العام
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ر في الحاجيات لت الزيادات في عدد الخطط املسندة لوزارة التربية بمقتض ى  لكمن ذ. مرتبطا بتطو 
 
مث

من عدد الخطط املسندة بقوانين املالية  %12و %22و %42تراخيص إضافية على التوالي نسب 

ا بالنسبة إلى وزارة الشباب والرياضة، فقد فاقت الزيادات في أم  . 1122و 1121و 1122لسنوات 

ص فيها ضمن قوانين املالية خالل نفس الفترة نسبة 
 
 ستجابةباال  تبريرهاتم   %22مجموع الخطط املرخ

أن  التراخيص التي حصلت عليها تجاوزت  1122ولوحظ بالنسبة إلى سنة . (1)لضغوطات اجتماعية

نة بقانون املالية وفي نفس إلاطار حصلت الوزارة املذكورة على . ثالثة أضعاف عدد الخطط املضم 

ص فيها بعنوان سنتي 
 
بعدة أشهر  1121و 1122التراخيص الالزمة لتقديم تاريخ تنفيذ الانتدابات املرخ

ى إ لى تحميلها كلفة إضافية لتغطية نفقات التأجير بلغت حسب تقديرات املصالح املالية للوزارة مما أد 

 .  1121و 1122د خالل سنتي .م 1د و.م 2,2ما قدره على التوالي 

 

باب والرياضة خالل الفترة 
 

ربية والش
 
 1122-1122كما تجاوزت الانتدابات املنجزة بوزارتي الت

باب . الرتب الحاجيات الفعلية للوزارتين املذكورتينبالنسبة إلى العديد من 
 

فبالنسبة إلى وزارة الش

ل تربية بدنية خالل سنتي  م أو 
 
ياضة بلغ عدد الانتدابات املنجزة في رتبة معل على  1122و 1121والر 

ل تباعا  421انتدابا و 212التوالي 
 
ة للوزارة %222و %142انتدابا وهو ما يمث كما . من الحاجيات الفعلي 

باب والطفولة خالل سنة 
 

أستاذ أي بزيادة  411ما جملته  1121بلغت الانتدابات من أساتذة الش

تحميل  (2)وانجر  عن ذلك حسب تقديرات دائرة املحاسبات. مقارنة بحاجيات الوزارة %14قدرها 

ى سنة 
 
 .د.م 22,221حوالي  1122الوزارة لكلفة إضافية بعنوان ألاجور بلغت إلى موف

 

ربية حيث بلغ عدد الانتدابات املنجزة و 
 
ة بالنسبة إلى وزارة الت تم  الوقوف على نفس الوضعي 

 1.222على التوالي  1122و 1122في رتب سلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية خالل سنتي 

. مدرس 2.211مدرس و 2.211انتدابا مقابل حاجيات تم  ضبطها على التوالي في حدود  2.222انتدابا و

عامال فيما لم تتجاوز حاجيات  2.222ما جملته  1121كما بلغ عدد الانتدابات من العملة خالل سنة 

تحميل الوزارة  (3)وانجر  عن ذلك حسب تقديرات دائرة املحاسبات. عامل 211الوزارة من هذا الصنف 

ى سنة 
 
 .  د.م 221,222حوالي  1122لكلفة إضافية بعنوان ألاجور بلغت إلى موف

 

 

                                                           
حول الترفيع في الانتدابات املبرمجة  1122فريل أ 11مثلما تمت إلاشارة الى ذلك ضمن الطلب املوجه من وزير الشباب والرياضة إلى وزير املالية بتاريخ  (1)

إجابة على طلب التوضيحات املوجه له من  1122جانفي  22واملراسلة الصادر عن املدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث بتاريخ  1122بعنوان سنة 

 .قبل دائرة املحاسبات
ر بحوالي  1121خالل سنة تم اعتماد ألاجر الشهري الخام ملنتدب جديد  (2) د بالنسبة إلى رتبة أستاذ  2241د بالنسبة إلى رتبة معلم أول و 112املقد 

 . شباب وطفولة
ر بحوالي تم اعتماد ألاجر الشهري الخام ملنتدب جديد ف (3) ل املقد  كما تم اعتماد ألاجر الشهري الخام ملنتدب  1122د خالل سنة  111ي رتبة معلم أو 

ر بحوالي   .1121ة ند خالل س 421جديد في سلك العملة املقد 
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  التقّيد بصيغة التناظر في إنجاز الانتدابات -2

 

 21تنطبق ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي واملنصوص عليها باملرسوم عدد 

وينطلق تطبيقها بداية من تاريخ صدور . 1122بعنوان سنة على الانتدابات املبرمجة  1122لسنة 

ويمتد  على كامل الفترة الالزمة لتنفيذها فيما تنطبق ألاحكام التي جاء بها  1122أفريل  12املرسوم في 

املذكور آنفا على امتداد سنة من دخوله حيز التنفيذ وذلك انطالقا من  1121لسنة  4القانون عدد 

رة وتبي  . 1121جوان  11 يغ القانونية املقر  دا دائما بالص  ياضة لم تتقي  باب والر 
 

ربية والش
 
ن أن وزارتي الت

 .عند إنجاز الانتدابات خالل فترة نفاذ ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي
 

ة من  باب والرياضة، تم  خالل الفترة املمتد 
 

ق بوزارة الش
 
          إلى  1122جوان  4ففيما يتعل

ة سبتمبر  ناظر 2انتداب  1122غر  وبلغت قيمة . عملة بصفة مباشرة دون إخضاعهم إلى صيغة الت 

ى سنة 
 
سبتمبر  12كما تم  بتاريخ . د.أ 222,121ما جملته  1122ألاجور املصروفة لفائدتهم إلى موف

ه سبق أن 1121
 
 عفاؤه من العملإ تم   انتداب عامل دون أن يتم  تنظيم مناظرة في الغرض علما بأن

ص غير مرض ي 2111مارس  2 في بالوزارة ن القانونية . إثر ترب  عالوة على ذلك لوحظ تجاوزه الس 

دها النظام ألاساس ي الخاص بسلك العملة وبلغت قيمة ألاجور املصروفة لفائدته إلى . القصوى التي حد 

ى سنة 
 
 .د.أ 14,222ما جملته  1122موف

 

ة من أكتوبر وفي نفس السياق، قامت   1122إلى أفريل  1121الوزارة خالل الفترة املمتد 

ال للتربية البدنية و 212بانتداب ما جملته  ما أو 
 
أستاذا للتربية البدنية عن طريق التسمية  22معل

سالف الذكر  1121لسنة  222املباشرة عوضا عن صيغة التناظر وذلك خالفا ملقتضيات ألامر عدد 

باب وملقتضيات النظام ألا 
 

ظر إلى وزارة الش ربية البدنية الراجعين بالن 
 
ساس ي الخاص  بسلك مدرس ي الت

ياضة ساري املفعول آنذاك  . (1)والر 

 

نوت دقيق في الصيغ التي تم  اعتمادها النتداب  بي  عونا بوزارة التربية أن   2.221من خالل الت 

دبوا عن طريق التسمية املباشرة عوضا عن عونا منهم  411 وذلك في إطار الاتفاقيات  صيغة التناظرانت 

املمضاة بين الوزارة والطرف الاجتماعي أو بناء على اقتراح من اللجنة الاستشارية للنظر في املطالب 

ربية املؤرخ في غرة مارس 
 
ربية املحدثة بمقتض ى قرار وزير الت

 
عد  . 1122والشكاوى املقدمة إلى وزارة الت

 
وت

إلطار القانوني املنظم لالنتداب في القطاع العمومي ساري املفعول آنذاك إذ هذه الانتدابات مخالفة ل

               4لم تتعلق أي  منها بانتدابات مباشرة منجزة في إطار الاستثناءات املنصوص عليها بالقانون عدد 

                                                           
ية الراجعين بالنظر لوزارة املتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التربية البدن 1121مارس  12املؤرخ في  1121لسنة  221مر عدد ألا  (1)

 .الشباب والرياضة
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عوان وقد بلغت ألاجور املصروفة لفائدة ألا . سالفي الذكر 1122لسنة  2واملرسوم عدد  1121لسنة 

ى سنة 
 
 .د.م 22,122ما جملته  1122املذكورين إلى موف

 

ه تم  بتاريخ 
 
ن أن سة في رتبة أستاذ  1124فيفري  12وفي نفس إلاطار، تبي  إعادة انتداب مدر 

ل بداية من  1122أكتوبر  4التعليم الثانوي بداية من  م أو 
 
ه سبق أن تم  انتدابها في رتبة معل

 
علما بأن

ول دورة  نفس التاريخ في
 
مين أ

 
ولئن تم  ذلك بترخيص من رئاسة الحكومة ودون . 1122إطار مناظرة معل

عد  مخالفا للنظام ألاساس ي الخاص بسلك املدرسين العاملين باملدارس  مفعول مالي فإن  ذلك ي 

ربية
 
ب الانتداب في رتبة أستاذ ال (1) إلاعدادية واملعاهد الثانوية التابعة لوزارة الت

 
تعليم الثانوي إذ يتطل

. التخر ج من املدارس املصادق عليها أو النجاح في مناظرة خارجية باالختبارات أو بالشهائد أو بامللفات

 1122ديسمبر  22وقد صدر في شأن املعنية باألمر قرار إحالة على عدم املباشرة ينتهي بتاريخ 
 
  ، إال

 
ه أن

تها ضمن منظومة إنصاف إلى ح إثر  الع على وضعي 
 
ن ت 1122دود غرة أفريل الاط إصدار قرار  عدمبي 

ق بتجديد إحالتها على عدم املباشرة على إثر انتخابها كعضوة في مجلس نواب الشعب علما بأنها 
 
يتعل

 .   لم تتلق  أجورا على ميزانية وزارة التربية

 

ن أن  وزارة التربية انتدبت خالل شهر ديسمبر  أن يتم  عامال دون  12ما جملته  1122كما تبي 

نصيص فيه على أنه تم  إجراء . تنظيم مناظرة في الغرض وتم الاكتفاء بتحرير محضر جلسة تم الت 

حينو محادثة تقنية 
 

              21وعالوة على مخالفة هذا إلاجراء ألحكام املرسوم عدد . نفسية للمترش

عد  منافيا ملبادئ الشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص 1122لسنة  وبلغت كلفة هذه . سالف الذكر فإنه ي 

 . د.م 1,222ما جملته  1122-1121الانتدابات خالل الفترة 

 

  النتائجإجراءات تنظيم املناظرات وإلاعالن عن  -3

 

ربية والشباب 
 
متها وزارتا الت

 
ظر في إلاجراءات املعتمدة بالنسبة إلى املناظرات التي نظ ن الن  بي 

قت بالنسبة إلى 
 
والرياضة وفقا لألحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي وجود إخالالت تعل

جان املشرفة على سيرها 
 
نتائج الإلاعالن عن  ايةوتواصلت إلى غالبعض منها بمرحلة فتحها وإحداث الل

قة  والبت في
 
وقد كان للبعض من هذه إلاخالالت تأثير على مصداقية هذه النتائج . بهاالاعتراضات املتعل

تها  .وصح 

 

                                                           
واملتعلق بضبط  2122مارس  22املؤرخ في  2122لسنة  224املتعلق بتنقيح وإتمام ألامر عدد  1122جانفي  11املؤرخ في  1122لسنة  222ألامر عدد  (1) 

ربية القوميةالقانون ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام 
 
 .لوزارة الت
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مين امل فقد قامت وزارة الشباب والرياضة بالنسبة إلى مناظرتي
 
 عل

 
            ول للتربية البدنية ألا

فولة دورة  1122دورة 
 
باب والط

 
باالستغناء عن أحد املعايير التي يتم على أساسها  1122وأساتذة الش

قة ببعض املعايير ألاخرى إضافة إلى 
 
ترتيب املترشحين وبإدخال تغييرات على صيغة إسناد ألاعداد املتعل

ري فتح املناظرتين ودون  حات بعد إصدار مقر 
 

مديد في آجال غلق الترش ى تنقيحهما الت 
 
عد  . أن تتول وي 

سالف الذكر إذ أن  ضبط تاريخ ختم الترشحات يتم   1122لسنة  244ذلك مخالفا ألحكام ألامر عدد 

ر فتح املناظرة ولئن تم  التنصيص على إمكانية مالءمة صيغة إسناد ألاعداد مع . بمقتض ى مقر 

لك أو الرتبة املعنية فإن  ذلك يتم  بمقتض ى ا ر املذكور خصوصيات الس   . ملقر 
 

ول دورة أم  
 
مين أ

 
را فتح مناظرتي معل مين  1122ا بالنسبة إلى وزارة التربية فلم ينص  مقر  وقي 

ول دورة 
 
على الوثائق الواجب تقديمها إلثبات استحقاق عدد النقاط بالنسبة إلى معياري  1122أ

عد  ذلك مخالفا لنفس . الوضعية العائلية والتربصات التكوينية ة مطالبة وي  ألامر الذي نص  على إمكاني 

ر فتح املناظرة نصيص على ذلك ضمن مقر  حين بوثائق أخرى على أن يتم  الت 
 

ى هذا الوضع . املترش وأد 

ح وتوحيد طرق التعامل مع مختلف 
 

ا لكل  مترش إلى صعوبات في إسناد عدد النقاط املستحق  فعلي 

ح
 

ات الترش نات ملف   .مكو 
 

ري فتح هاتين املناظرتين تشرف على كل  مناظرة لجنة مناظرة  يتم  إحداثها على وحسب مقر 

ى بدورها تكوين لجان فرعية جهوية
 
ن بخصوص . مستوى الوزارة تتول جهوية للتربية تم   مندوبية 12وتبي 

ت تكوين لجان فرعية جهوية لالحصول على معطيات بشأنها أن  عدد 
 
ات التي تول  4م يتعد  املندوبي 

مين املمندوبيات بالنسبة إلى مناظرة 
 
 عل

 
مين المندوبية بالنسبة إلى مناظرة  24ول وألا  قي 

 
أما . ول ألا

ق بنتائج أعمالهابالنسبة إلى بقية املندوبيات 
 
م أي  منها محاضر تتعل ر هذه الوضعية . فلم تقد 

 
وال توف

ة في  مانات الكافية لتوفير حد  أدنى من املصداقي  ات الض  نتائج أعمال الهياكل التي قامت بقبول ملف 

 على املستوى الجهوي قبل إحالتها على لجنتي املناظرتين
 
ح وترتيبها تفاضليا

 
وقد أرجعت وزارة . الترش

وضاع التي مر ت بها البالد في تلك الفترة من احتجاجات اجتماعية وغلق للمندوبيات ألا التربية ذلك إلى 

ن
 
ى إلى عدم تمك  . اللجان الجهوية من عقد جلسات لدراسة امللفات واملصادقة عليها مما أد 

 

غم من هذه إلاخالالت  توبالر 
 
ربية بتاريخ  تول

 
إلاعالن عن النتائج  1122نوفمبر  12وزارة الت

ول دورة 
 
مين أ ات الجهوية في شكل قائمات إسمية  1122ألاولية ملناظرة قي  املحالة عليها من املندوبي 

نة ملا جملته ) ات املترشحين املقترح ( مقبوال أوليا 2.242واملتضم  ى لجنة املناظرة دراسة ملف 
 
دون أن تتول

ت من صحة ألاعداد املسندة وتحرير محضر في الغرض قصد عرضه على مصادقة قبو  ثب  ا للت  لهم أولي 

ربية قبل إلاعالن عنها ونشرها للعموم
 
ة . وزير الت ويمس  هذا الوضع من قانونية هذه النتائج إذ تبقى مهم 

ح واقتراح قائمة املقبولين في كل  مرحلة حسب ألامر عدد 
 

ات الترش سالف  1122لسنة  244دراسة ملف 
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ق بفتح هذه املناظرة من مشموالت لجنة املناظرة التي ال تكون نتائج أعمالها قانونية 
 
ر املتعل الذكر واملقر 

ربية
 
 بعد مصادقة وزير الت

 
 . إال

 

د ألاخطاء التي شابت نتائج مرحلة القبول ألاولي ملناظرة قيمين أول دورة   1122وباعتبار تعد 

رت وزارة التر  ات ودعت قر  املندوبيات الجهوية إلى القيام بهذه املهمة وإلى بية إعادة التثبت في كافة امللف 

إعداد قائمة في املترشحين املقترح قبولهم نهائيا مشفوعة بمحاضر في الغرض يتم  الاستناد إليها عند 

 . ضبط قائمة املقبولين نهائيا
 
ن أن   إال ه تبي 

 
رت بشأنها معطيات تو  12مندوبيات فقط من أصل  21أن

 
ف

 .قامت بتحرير املحاضر املذكورة

 

صت املداوالت النهائية لهذه املناظرة حسب املحضر املؤرخ في 
 
إلى  1121جويلية  12وقد خل

 . في الناجحين مؤشرة من وزير التربيةنهائية ضبط قائمة 
 
ه لوحظ اختالف بين عدد الناجحين  إال

 
أن

حين 2.212)الذي تم  التنصيص عليه ضمن هذا املحضر 
 

ن ( مترش والعدد الجملي للناجحين املضم 

 (. مترشحا 2.242)بالقائمات املرفقة له 

 

قة بإجراءات املناظرة وما كان لها من تأثير على صحة 
 
ة املآخذ املتعل ظر إلى جدي   النتائج،وبالن 

ربية املؤرخ في  أصدرت
 
ق بإيقاف تنفيذ قرار وزير الت

 
ة قرارات تتعل  1121جويلية  12املحكمة إلادارية عد 

قرارا  21واملتعلق باإلعالن عن النتائج النهائية لهذه املناظرة تم  في إطار ألاعمال الرقابية الحصول على 

ي. منها
 
ت إلاخالالت التي شابت مختلف مراحل إجرائها إلى تول إصدار بالغ  1121أكتوبر  12الوزارة في  وأد 

ن  صريح بالقبول النهائي لقائمة تتضم  مترشحين فيما لم يتعد  عدد الخطط املفتوحة  1.112تم  فيه الت 

ا باعتبار الحقوق التي . خطة 2.242للمناظرة  حين املقبولين أولي 
 

وقد شملت القائمة املذكورة كافة املترش

لي دون  21 اكتسبوها بعد مض ي  أكثر من يوما على صدور القرار املتعلق باإلعالن عن نتائج القبول ألاو 

حين املقبولين نهائيا حسب . (1)أن يتم  الطعن فيه أمام املحكمة إلادارية
 

كما شملت كافة املترش

 .1121جويلية  12املداوالت النهائية للمناظرة املؤرخة في 

 

حين ال يحق  لهم النجاح
 

ها. وقد احتوت هذه القائمة على مترش نت من ذلك أن                 تضم 

ت في صحة نتائج مرحلة القبول ألاولي بعدم  222 يها التثب 
 
ت لجنة املناظرة عند تول حا سبق أن أقر 

 
مترش

ى إلى التصريح برفض ت النهائية املؤرخة في حسب املداوال  ترشحاتهم استيفائهم لشروط النجاح مما أد 

نت. 1121جويلية  12 حا أقر ت مصالح رئاسة الحكومة حسب نتائج التدقيق الذي  222 كما تضم 
 

مترش

تهم في النجاح لوجود نقائص بملفاتهم 1121قامت به خالل شهر أوت  ن  إلى أشارة تجدر إلا و . بعدم أحقي 

ة هذه ال ثبت من صح  ن من الت 
 
حا وذلك في ظل   222نتائج بالنسبة إلى املصالح املذكورة لم تتمك

 
مترش

                                                           
   .واملتعلق باملحكمة إلادارية كما تم تنقيحه 2121جوان  2املؤرخ في  2121لسنة  41القانون عدد  (1)
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اتهم بالوزارة ر ملف 
 
بفتح بحث  1121أكتوبر  22ولئن أذنت مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ . عدم توف

ه لم يتم  إلى موفى شهر ماي 
 
 . اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن 1122لتحديد املسؤوليات فإن

 

ن اللجنة املحدثة للغرض أم  
 
ق باإلجراءات املتعلقة بدراسة الاعتراضات، فلم تتمك

 
ا فيما يتعل

قة بما جملته 
 
حهم  22من دراسة الاعتراضات املتعل

 
ات ترش ر العثور على ملف 

 
حا نظرا لتعذ

 
مترش

دد أن  وزارة التربية لم تتول  انتداب. باملندوبيات الجهوية للتربية أحد املترشحين  ولوحظ في هذا الص 

 بتاريخ 
 
أي بعد حوالي سنة ونصف من تاريخ قبول اعتراضه من قبل  1124نوفمبر  22املعترضين إال

 . اللجنة املذكورة

 

حين وصحة النتائج -4
ّ

  صحة ألاعداد املسندة للمترش

 

نت ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي عن طريق التناظر معايير لترتيب  تضم 

ق هذه املعايير بالنسبة إلى . املترشحين تعطي ألافضلية في الترتيب لألكبر سنا وألاقدم تخر جا
 
وتتعل

ح والوضعية ا ج وسن  خر  سنة الت  ب 1122لسنة  21املناظرات التي تنظم وفقا ألحكام املرسوم عدد 
 

ملترش

 العائلي  
 

أما بالنسبة إلى املناظرات التي تنظم طبقا . كوينيةصات الت  هادة العلمية والترب  ة ومالحظة الش

ح  فيتم   1121لسنة  4ألحكام القانون عدد 
 

حين وفقا ملقياس ي سن  املترش
 

في مرحلة أولى ترتيب املترش

ة ثم  وسنة التخر ج املوافقة للمستوى العلمي املطلوب ل
 
حين إلجراء  يتم   لخط

 
في مرحلة ثانية دعوة املترش

 
 
رت حون تفاضليااختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات ي 

 
  .ب على أساسها املترش

 

نت أعمال الرقابة أن  ألاعداد املسندة  في مختلف مراحل املناظرات لم تكن  للمترشحينوبي 

ر أحيانا على 
 
ا أث  . مصداقية النتائجدائما صحيحة مم 

 

 1122ففيما يتعلق بمعيار الوضعية العائلية تقتض ي ألاحكام املذكورة بالنسبة إلى مناظرات 

سند 
 
ح 2أن ت

 
 . له أبناء نقاط إضافية لكل مترش

 
 أن

 
قاط لفائدة إال ن إضافة هذه الن  حين  4ه تبي 

 
مترش

دات املطلوبة أو عدم استيفائها بالرغم من عدم تقديمهم املمقبولين نهائيا بوزارة الشباب والرياضة  ؤي 

ر ا بخصوص معيار سنة التخرج فتقتض ي نفس ألاحكام إسناد صفر لهذا املعياأم  . للشروط الالزمة

 
 
ح ال يثبت أن

 
ل بالنسبة إلى كل  مترش وذلك بناء على  1122من سنة ه عاطل عن العمل خالل الثالثي ألاو 

مة في الغرض من قبل مكتب التشغيل والعمل املستقل  
 
 . الاستظهار بشهادة مسل

 
  إال

 
ه لم يتم دائما أن

ه التقيد بهذا املعيار 
 
هم عاطلون عن لم يقدموا ما يفيد بأن  بالنسبة إلى املترشحين الذين  حيث أن

حا مقبوال  242ملا جملته لم يتم إسناد صفر  (1)العمل
 

                  نهائيا بوزارة الشباب والرياضة مترش

                                                           
 .سب ما أقرت به لجنة املناظرة بالنسبة إلى مناظرة قيمين أول وما بينه فحص ملفات الترشح بالنسبة إلى مناظرة معلمين أول تربية بدنيةح (1)
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حا مقبوال نهائيا بوزارة التربية فيما  212و
 

مترشحا من املشاركة في املناظرات التي  122إقصاء  تم  مترش

 . نظمتها وزارة التربية

 

حين وبالتالي على النتائج النهائية 
 

وقد نتج عن هذه إلاخالالت تأثير على ترتيب املترش

ة  حينوهو ما يتنافى مع للمناظرات املعني 
 

 .مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص أمام كافة املترش

 

ولم يتم  دائما على مستوى مناظرات وزارة التربية اعتماد املستوى العلمي املطلوب املوافق 

ن شهادات ف. طة املعروضة للتناظر في احتساب العدد املسند ملعيار سنة التخرجللخ بالرغم من تضم 

ات إلادارية أو ملفات الترشح ملا جملته  منتدبين لتفاصيل حول تواريخ  212ألاستاذية املضمنة بامللف 

ه لم يتم  اعتماد سنة
 
اة في الحياة الجامعية فإن ة مقض  جاح في كل سنة دراسي  جاح املوافقة  الن  الن 

ى إلى حرمان البقية من عدد نقاط يتراوح  21للمستوى العلمي املطلوب سوى بالنسبة إلى  منهم مما أد 

 .نقاط 4بين نقطتين و

 

ت  ،ومن ناحية أخرى  ن من خالل عينة خص  حا من أصل  2.411تبي 
 

ت دعوتهم  2.211مترش تم 

                    4طبقا ألحكام القانون عدد الجتياز الاختبار الشفاهي في املناظرات التي نظمتها وزارة التربية 

قاط املسندة لهم في  22املسندة ملا جملته  أن  ألاعداد 1121 لسنة حا ال تتطابق مع مجموع الن 
 

مترش

ضح . عناصر شبكة التقييم
 
ى على وجه الخصوص أن  الفارق بالزيادة بنقطتين ألحد املترشحين وات أد 

ح آخر  وانتدابه في رتبة أستاذ انقليزية 1122إلى قبوله نهائيا في مناظرة أساتذة دورة 
 

وإلى حرمان مترش

لوا على نفس العدد  وبلغت ألاجور . من النجاح باعتباره يعد  ألاكبر سنا في قائمة املرفوضين الذين تحص 

ى سنة 
 
  .د.أ 24,224ما جملته  1122املصروفة لفائدته إلى موف

 

IV- متابعة املسار املنهي للمنتدبين  

 

قت النقائص التي تم  
 
الوقوف عليها على مستوى متابعة املسار املنهي للمنتفعين  تعل

باالنتدابات الاستثنائية بإدماج املنتدبين منهم في رتب جديدة وترسيمهم وبممارسة نشاط منهي خاص 

الت العلمية والبيداغوجية للمنتدبين  بمقابل بعد الانتداب وباالنقطاع عن الوظيف والتأديب وباملؤه 

 . تدريس اتكإطار 
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 إدماج املنتدبين في املناظرات الخارجية بامللفات في رتب جديدة وترسيمهم -أ

  

س ي التعليم الابتدائي  تنص  ألاحكام الانتقالية الواردة بالنظام ألاساس ي الخاص بسلك مدر 

ربية
 
 "أن على  (1)العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة الت

 
مون ألا

 
دمج املعل ول من حاملي شهادة ي 

وفي حين . "1121سبتمبر  وذلك فيإلاجازة أو ألاستاذية أو ما يعادلهما في رتبة أستاذ املدارس الابتدائية 

لمذكرة املوجهة من إلادارة العامة طبقا ل 1121عملية إلادماج في سبتمبر   من املفروض أن تتم  كان 

منتدبين في إطار مناظرة  2لنسبة إلى باذلك  تم   فقد للشؤون املالية إلى املندوبين الجهويين للتربية

مين أول دورة 
 
وباعتبار (. حاالت 4) 1121جانفي  1وفي ( حالة واحدة) 1122سبتمبر  21في  1122معل

رت 
ل قد  م أو 

 
الفارق في ألاجر الشهري الخام للمنتدبين الجدد في رتبتي أستاذ املدارس الابتدائية ومعل

 . (2)د.أ 21,122املبالغ املصروفة للمعنيين باألمر بحوالي  دائرة املحاسبات قيمة

 

س ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية  وخالفا للنظام ألاساس ي الخاص بسلك مدر 

ربية ساري املفعول آنذاك
 
ص  (3)التابعة لوزارة الت ول إلى فترة ترب 

 
مون ألا

 
الذي ينص  على أن يخضع املعل

ه تم  ترسيم 
 
نت أعمال الرقابة أن ال منتدبين  22تدوم سنة واحدة يمكن تمديدها بسنة بي  ما أو 

 
معل

ربية في إطار مناظرتي 
 
ها قامت . في تاريخ انتدابهم 1121و 1122بوزارة الت وقد أفادت وزارة التربية بأن 

 .ندوبيات الجهوية للتثبت والتحري بخصوص هذه الوضعيات وإصالح ألاخطاء إن وجدتبمراسلة امل

 

ه تم  ترسيم ما جملته 
 
ال منتدبين بوزارة التربية في مناظرتي  1.112ولوحظ كذلك أن ما أو 

 
معل

ص  1121و 1122 التي تقتضيها تسميتهم في رتبة أستاذ املدارس  بسنتيندون أن يستوفوا فترة الترب 

ص وفق ما يقتضيه نفس ألامرالاب  . تدائية على إثر إدماجهم الحقا في هذه الرتبة وهم في وضعية ترب 

 

ق بوزارة الشباب والرياضة، فقد نص  النظام ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي أم  
 
ا فيما يتعل

ياض باب والر 
 

ربية البدنية الراجعين بالنظر لوزارة الش
 
مين (4) ةالت على أن يخضع ألاعوان غير املترس 

ص تدوم سنتين يمكن  والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة ألحكام هذا ألامر لفترة ترب 

باب والرياضة بتاريخ . تمديدها بسنة واحدة
 

 1122مارس  11وخالفا لهذه ألاحكام أصدر وزير الش

صب يقض يمنشورا  وقد نتج عن هذه الوضعية . تدوم سنة واحدة إخضاع هؤالء ألاعوان إلى فترة ترب 

ول املنتدبون خالل شهر جانفي 
 
مون ألا

 
في  1121وجود اختالف في فترات التربص التي خضع إليها املعل

                                                           
 .1122جوان  2املؤرخ في  1122لسنة  1112مر عدد ألا  (1)
ر الفارق في ألاجر الشهري الخام للمنتدبين الجدد في رتبة أستاذ املدارس الابتدائية وفي رتبة معلم أول خالل فترات إلادماج غير  (2) املستحقة والتي يقد 

 .د 121,224شهرا بحوالي  22أشهر و 1تتراوح بين 
 .1112نوفمبر  14املؤرخ في  1112لسنة  1421ألامر عدد  (3)
 .1121مارس  12املؤرخ في  1121لسنة  221ألامر عدد  (4)
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ربص بالنسبة إلىو . 1122إطار املناظرة الخارجية بامللفات دورة 
 
ة الت ال سنة  122 بلغت مد  ما أو 

 
معل

ت بالنسبة إلى واحدة بداية من تاريخ انتدابه مين آخرين إلى سنتين 2م فيما امتد 
 
 . معل

 

باب والطفولة، فخالفا ألحكام النظام ألاساس 
 

ي الخاص برجال وبخصوص أساتذة الش

ياضة والتربية البدنية وشؤون املرأة وألاسرة والطفولة  باب والر 
 

التعليم الراجعين بالنظر إلى وزارتي الش

ين إلى سنة تربص  1122في إطار مناظرة  1121جانفي  12منتدب بتاريخ  تم  إخضاع أستاذ (1)واملسن 

أساتذة شباب وطفولة منتدبين في إطار نفس املناظرة  2وفي املقابل مازال . واحدة عوضا عن سنتين

ة من  ى أفريل  1121فيفري  22إلى  1121جانفي  14خالل الفترة املمتد 
 
ص إلى موف  1122في وضعية ترب 

ف الذي لم يتم وهو ما يتنافى 
 
م وجوبا املوظ رس  وأحكام قانون الوظيفة العمومية الذي ينص  على أن ي 

 .سنوات من تاريخ انتدابه 4النظر في ترسيمه بعد انتهاء أجل 

 

  ممارسة نشاط منهي خاص بمقابل بعد الانتداب -ب

  

بعنوان منهي ر على كل عون عمومي أن يمارس حج  على أنه ي  قانون الوظيفة العمومية نص  

قة بهذا التحجير بمقتض ى  .وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه
 
وقد تم  ضبط الاستثناءات املتعل

ولوحظ من خالل املعطيات املتعلقة بالتصاريح باألجور التي تم  الحصول عليها من . (2)نصوص ترتيبية

ياضة  11 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن   باب والر 
 

ربية وعونين بوزارة الش
 
عونا بوزارة الت

منتدبين في إطار مناظرات خارجية بامللفات قاموا بعد تاريخ انتدابهم بالوظيفة العمومية بأنشطة مهنية 

نت التصاريح املذكورة أن  . بمقابل ال تندرج ضمن هذه الاستثناءات ين  2وبي  من بين ألاعوان املعني 

  .(3)بوزارة التربية حصلوا على أجور بعد تاريخ انتدابهم من هياكل عموميةاملنتدبين 

 

ن أن   عونا من ضمن املنتفعين بالعفو العام املدمجين أو املنتدبين  11ومن جهة أخرى، تبي 

عين تباعا بين )بالوزارتين املذكورتين 
( أعوان بوزارة الشباب والرياضة 4عونا بوزارة التربية و 22موز 

ية من أنشطة مختلفةلديه
 
قوا مداخيل متأت فات جبائية وحق  دون اعتبار ألاجور أو ساعات ) م معر 

قة خالل الفترة . 1124ابتداء من سنة الانتداب إلى موفى سنة  (التدريس العرض ي وبلغت املداخيل املحق 

 .د.أ 1,222د و.أ 242,112املذكورة على التوالي ما جملته 

                                                           
 .2124نوفمبر  1املؤرخ في  2124لسنة  121مر عدد ألا  (1)
واملتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات  2112جانفي  22املؤرخ في  2112لسنة  22ألامر عدد  (2)

واملتعلق  2112سبتمبر  12املؤرخ في  2112لسنة  2222الصبغة إلادارية واملنشآت العمومية بعنوان منهي لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وألامر عدد 

روط و
 

قة بإسناد املوظفين العموميين ترخيصا ملمارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهمبضبط الش
 
 .إلاجراءات املتعل

(3)
ع الكيميائي التونس ي وشركة تونس للطرقات السيارة والشركة التونسية لتوزيع    .البترول املجلس الجهوي بالقيروان واملجلس الجهوي باملهدية واملجم 
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من جرحى الثورة أو ذويهم تعاطيهم ألنشطة خاصة بالرغم من كما واصل بعض املنتدبين 

ل . انتدابهم بالوظيفة العمومية منتدبين بوزارة الشباب  4منتدبين بوزارة التربية و 1فقد تحص 

أعوان  2كما لوحظ أن  . على مداخيل متأتية من أنشطة خاصة 1124و 1122والرياضة خالل سنتي 

ن إلى موفى ماي من بين ألاعوان املنتدبين بوزار  فات جبائية لم يتبي  ما يفيد  1122ة التربية لديهم معر 

قة بها
 
قة من قبلهم ما قدره على التوالي. غلقها وإيقاف ألانشطة املتعل               وبلغت املداخيل املحق 

يف للتدقيق وأشارت وزارة التربية في إجابتها بأنها ستتولى مراسلة أمانة املصار . د.أ 2,212د و.أ 22,142

 .في هذه الوضعيات

 

  الانقطاع عن الوظيف والتأديب  - ج

 

 شملت ألاعمال الرقابية الجوانب 
 
والتأديب بالنسبة إلى املنتدبين في إطار  بالغيابات قةاملتعل

نت هذه ألاعمال من الوقوف . ألاحكام الاستثنائية سواءا عن طريق املناظرات أو الانتداب املباشر
 
ومك

على حاالت انقطاع وقتي أو نهائي عن العمل سواء بعد إعادة إدماج أو انتداب املنتفعين بالعفو العام 

ن إلادارة من الاستفادة من  أو ذوي شهداء الثورة ومصابيها
 
أو فرد من أفراد عائالتهم، وهو ما لم يمك

كما لوحظ صدور قرارات تأديبية في شأن بعض . املباشرة الفعلية لألعوان املدمجين أو املنتدبين بها

ة شبهة أعمال غير   .أخالقية أو إرهابيةألاعوان املذكورين على خلفي 

 

  املنتفعون بالعفو العام -1

  

حاالت انقطاع عن املباشرة على بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املدمجين  الوقوفتم  

ن بها إثر إعادة إلادماج الفعلية باإلدارة انتفع فيها ألاعوان املدمجون بعطل مرض طويل ألامد  املعي 

تثنائية أو ألسباب غير مهنية أو بإحالة على عدم املباشرة للقيام بمهام نيابية أو من أجل ظروف اس

 .إلالحاق بوزارة الداخلية أو برئاسة الجمهورية أو لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني

 

ت هذه ا نة تراوحت فترات  12لوضعية وخص  عونا مدمجا بوزارة التربية من جملة العي 

بالنسبة إلى أما . (1)سنوات وبعض ألاشهر 2يوما و 21مباشرتهم الفعلية بالوزارة بعد إعادة إلادماج بين 

ت هذه الوضعية عونا واحدا ناهزت فترة مباشرته الفعلية بالوزارة  وزارة الشباب والرياضة، فقد خص 

 . (2)أشهر 2بعد إعادة إلادماج 

                                                           
نت  (1) وتم احتساب فترات الانقطاع واملباشرة بعد إعادة . هذه الحاالت قرارات إلحاق وإحالة على عدم املباشرة وقرارات عطل مرض طويل ألامدتضم 

 .1112و 1121و 1122و 1122وذلك بالنظر إلى أن فترات إلالحاق ال زالت متواصلة إلى حدود السنوات  22/21/1122إلادماج إلى حدود تاريخ 
 .1122وذلك بالنظر إلى أن فترة إلالحاق ال زالت متواصلة إلى موفى سنة  22/21/1122تساب فترة املباشرة بعد إعادة إلادماج إلى حدود تاريخ تم اح (2)
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ل من بين ألاعوان  م تطبيق أو 
 
ويذكر في هذا الصدد أن  عونا مدمجا بوزارة التربية في رتبة معل

ر ع
 

ليه من مصالح رئاسة الحكومة بإلحاق بالوكالة التونسية للتعاون املذكورين انتفع وفقا لقرار مؤش

  .الفني وذلك بتاريخ سابق لتاريخ إدماجه بالوزارة بستة أيام

 

ب العون امللحق ابتداء من تاريخ 
 
ولئن أفادت وزارة التربية في إجابتها بإيقاف صرف مرت

 .ينفي عدم املشروعية عن قرار إلالحاقإلحاقه بالوكالة التونسية للتعاون الفني، فإن  ذلك ال 

 

اء غيابات غير شرعية لفترات  لت حاالت انقطاع وقتي أو نهائي عن الوظيف جر  ج  كما س 

  2يوما و 22تراوحت بين 
 
أعوان مدمجين  4ي أو استقالة وذلك بالنسبة إلى أشهر أو عزل من أجل التخل

إعادة إلادماج إلى حين الشطب أو الاستقالة بين بوزارة التربية تراوحت فترة مباشرة البعض منهم منذ 

أشهر وسنتين، وعونين اثنين مدمجين بوزارة الشباب والرياضة ناهزت فترة مباشرة أحدهما منذ  4

 (أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية) إعادة إلادماج إلى حين الشطب السنتين فيما تم  إيقاف العون الثاني

جن ثم تسريحه بصف ة مؤقتة في إطار التحقيق في قضية من أجل الدعوة إلى ارتكاب وإيداعه الس 

 .   جرائم إرهابية

 

ات بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املنتدبين الجدد  وقد تم  الوقوف على نفس الوضعي 

اء غيابات غير شرعية تراوحت الفترات بين ) حيث لوحظ حاالت انقطاع وقتي أو نهائي عن الوظيف جر 

أعوان بوزارة التربية تراوحت فترة  2أو عزل أو استقالة وذلك بالنسبة إلى  (يوما 11د ويوم واح

           مباشرتهم منذ الانتداب إلى حين الشطب أو الاستقالة أو إلايقاف عن العمل بين الشهرين والسنتين 

حين الانقطاع النهائي أعوان بوزارة الشباب والرياضة ناهزت فترة مباشرة أحدهم منذ الانتداب إلى  2و

 . عن العمل السنتين

 

ه تم إيقاف أستاذ منتدب بوزارة التربية من ضمن ألاعوان املذكورين 
 
ويذكر في هذا الصدد أن

ت إحالة أستاذ آخر على مجلس التأديب من أجل إلاخالل بكرامة  على خلفية استرشاد أمني فيما تم 

إليداعه السجن من أجل شبهة ارتكاب أفعال غير الوظيف وإيقافه عن العمل بصفة تحفظية نظرا 

   .على طفل أخالقية

 

  ذوي شهداء الثورة ومصابيها -2

 

فرد من أفراد عائالتهم بوزارتي التربية والشباب والرياضة  من جرحى الثورة أو ينتمي املنتدبون 

توزيع هذه  وتم  . إلى سلك العملة وفي حدود الثلث إلى السلك إلاداري املشترك نفي حدود الثلثي
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تربية الناشئة على بسات التربوية والشبابية التي تضطلع في إطار وظائفها في أغلبها باملؤس   الانتدابات

 .ألاخالق الحميدة والسلوك القويم

 

قتو 
 
التربية والشباب والرياضة بعض املنتدبين من مصابي الثورة أو ذويهم بوزارتي ب تعل

لوحظ عدم احترامهم للتوقيت إلاداري وكثرة  فقد. في العمل الانضباطمؤاخذات ارتبطت بعدم 

غياباتهم غير الشرعية وتكرارها فضال عن عدم أدائهم للمهام املوكولة إليهم وعدم التحلي بحسن 

ر بوزارة التربية و 21من ذلك أنه تم  تسجيل . السيرة والسلوك حالة بوزارة  22حالة غياب غير مبر 

ب غير الشرعي بالنسبة إلى العون الواحد وباإل . الشباب والرياضة ن طول فترات التغي  ضافة إلى ذلك، تبي 

تين  . شهرا 22أشهر و 2حيث تراوحت بين  ولئن قامت املصالح الجهوية واملركزية بالوزارتين املعني 

ها لم تتول  اتخاذ إلاجراء بات ألاعوان املذكورين خالل فترات الغياب غير الشرعي فإن 
 
ات بإيقاف مرت

ه سيتم  التنسيق بين املصالح املركزية . التأديبية الالزمة إزاءهم
 
وأفادت وزارة التربية في إجابتها بأن

واملندوبيات الجهوية للتربية قصد تطبيق القانون على املخالفين والتسريع في تنفيذ العقوبات التأديبية 

 . دد إلانجازبالنسبة إلى امللفات التي هي بص واستكمال إلاجراءاتالصادرة 

 

ن أن   سات التربوية والشبابية التابعة  214عونا من ضمن  24كما تبي  أعوان مباشرين باملؤس 

ر فيهم شروط حسن السيرة 
 
لوزارتي التربية والشباب والرياضة من جرحى الثورة أو ذويهم ال تتوف

عات جزائية من أجل ارتكابهم  2والسلوك منهم  ثيرت في شأنهم تتب 
 
استهالك  على غرار جرائم لأعوان أ

رات 
جار فيهامخد 

 
الاعتداء بالعنف كر والس  ردة و السرقة املجو الاعتداء على ألاخالق الحميدة و والات

سات املشرفة على تربيةالشديد  ت . الناشئة وهو ما يتنافى مع مقتضيات العمل بهذه املؤس 
 
ولئن تول

ت في املصالح املركزية والجهوية بالوزارتين املذكورتين  ة فيما يخص  البعض منهم أد  اتخاذ قرارات تأديبي 

ي فإن  
 
خذ إلاجراءات التأديبية بالنسبة إلى البعض آلاخر منهم حالتين إلى الشطب من أجل التخل ها لم تت 

  .1122أو لم تستكملها إلى حدود شهر ماي 

 

  املؤّهالت العلمية والبيداغوجية للمنتدبين كإطار تدريس -د

 

الت علمية لديهمتقتض ي  ر مؤه 
 
 كما تقتض ي ألانظمة ألاساسية الخاصة إلطارات التدريس توف

ة  دات بيداغوجية دوري   .  منتظمةو انتفاعهم بدورات تكوينية وخضوعهم إلى تفق 

 

ن من خالل املعطيات التي تم  الحصول عليها بخصوص  ال و 221وتبي  أساتذة  221معلما أو 

متها وزارة التربية وفقا لألحكام الاستثنائية لالنتداب أن  نسب منتدبين في إطار املناظرات ا
 
لتي نظ

وا تكوينا قبل مباشرتهم العمل لم تتجاوز على التوالي  ول وألاساتذة الذين تلق 
 
مين ألا

 
 .%12و %22املعل
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ن أن   ال و 24كما تبي  ما أو 
 
وا أي تكوين منذ تاريخ انتدابهم وإلى غاية  2معل . 1122فيفري أساتذة لم يتلق 

ال و 22ا بالنسبة إلى البقية فلم تتعد  فترات التكوين التي انتفع بها أم   ما أو 
 
 .أساتذة يومين اثنين 21معل

 

ة  موال تتالءم محدودية أنشطة التكوين التي انتفعت بها هذه إلاطارات مع حاجته  لذلكامللح 

ما وأن   ب تحيين  م تم  في الثمانينات والتسعيناتمهتخر ج معظ ال سي 
 
من القرن املاض ي، وهو ما يتطل

 .املعلومات واملعارف التي اكتسبوها وتأهيلهم بيداغوجيا ملمارسة مهام التدريس

 

نت تقارير التفق   إطار تدريس منتدبين في  222د وإلارشاد البيداغوجي بخصوص وقد تضم 

ق ال سيما بضرورة 
 
الدورات التكوينية لدعم التكوين  تكثيفإطار املناظرات املذكورة توصيات تتعل

ى النقص في الكفاءة . العلمي بالجوانب البيداغوجية  4والبيداغوجية بالنسبة إلى  العلميةوقد أد 

ص غير مرض ي 2إطارات إلى تأجيل ترسيم   .منهم فيما تم  إعفاء إطار آخر بسبب ترب 

 

نة من تقارير التفقد وإلارشاد  ن استغالل عي 
 
ق باملنتفعين بالعفو العام فقد مك

 
أما فيما يتعل

من الوقوف ( تقريرا 14و 12تباعا )البيداغوجي للمدمجين واملنتدبين الجدد كإطار تدريس بوزارة التربية 

قت بالجوانب العلمية والبيداغوجية وبلغة التدريس
 
 . على نقائص تعل

 

ن أن  املحتوى املعرفي املدر س بالنسبة إلى املنتدبين الجدد تنقصه أحيانا الدقة فقد تبي  

وانتهت مالحظات التفقد في شأنهم إلى ضرورة . واملنهجية أو ال يتالءم تماما مع محتوى البرامج الرسمية

ضافة مالءمة الوسائل البيداغوجية وطريقة تنشيط الفصل لطبيعة الدرس وملستوى التالميذ وذلك إ

الع على تجارب زمالئهم من ذوي الخبرة
 
سين أنفسهم بالتكوين الذاتي والاط د املدر  . إلى ضرورة تعه 

ولوحظ بالنسبة إلى املدمجين اعتماد طرق التدريس التقليدية وعدم تنويع الوسائل البيداغوجية 

ن التلمي
 
ذ من استخالص املستعملة وهو ما يستدعي اعتماد مقاربات التدريس الحديثة التي تمك

ن . املعارف واملشاركة في بنائها فضال عن توظيف تكنولوجيات الاتصال في سياق الدروس كما تبي 

والبيداغوجي خالل فترة  املعرفيحاجتهم إلى دعم تكوينهم الذاتي وتدارك ما فاتهم على املستوى 

ت هذه املالحظات . انقطاعهم عن التدريس نةمدمجا م 24منتدبا جديدا و 11وخص   .ن جملة العي 

 

ن بالنسبة إلى املنتدبين الجدد استعمال العامية أثناء الدرس فضال عن ارتكاب عديد  كما تبي 

سة بالفرنسية  ألاخطاء على مستوى اللغة والنسخ ونطق املصطلحات خاصة بالنسبة إلى املواد املدر 

ت هذه الوضعية . فضال عن مواد تدريس اللغات ألاجنبية نفسها نة 21وقد خص  سا من ضمن العي  . مدر 

ت من  غة الرسمية للتدريس والتثب 
 
د في هذا املجال إلى ضرورة اعتماد الل وانتهت مالحظات التفق 

املصطلحات املستعملة كتابة ونطقا وتدريب التالميذ على التحاور باللغة الرسمية للدرس وإصالح 

 .أخطائهم اللغوية وتقويم نطقهم
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الت العلمية وأفادت وزارة التربية في  إجابتها بأن  الوضعيات املثارة بخصوص املؤه 

 دينومتابعة املتفق  والبيداغوجية للمنتفعين بالعفو العام املنتدبين كإطار تدريس تخضع إلى تأطير 

ه . للتربية الجهويةات املندوبيو  ات التربويةاملؤسس ي مدير و  البيداغوجيين
 
دت بأن التنسيق  سيتم  كما تعه 

التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية لتفادي هذه املصالح البيداغوجية الجهوية واملركزية وال سيما بين 

 .النقائص

 

* 

 

         *            * 

 

م صيغ الانتداب في  1122تم  بداية من سنة 
 
سن  جملة من ألاحكام الاستثنائية التي تنظ

دة  من الانتدابات املنجزة بصفة مباشرة  شملت القطاع العمومي وفق إجراءات وشروط محد 
 

كال

لفائدة املنتفعين بالعفو العام وذوي شهداء وجرحى الثورة أو فرد من أفراد عائالتهم وتلك املنجزة عن 

 .طريق املناظرات الخارجية بامللفات أو باالختبارات

 

م إلدماج املنتفعين 
 
قائص التي تم  تسجيلها على مستوى إلاطار القانوني املنظ ظر إلى الن  وبالن 

كما . بالعفو العام، فإن  دائرة املحاسبات تدعو إلى تقييد الحق  في العودة إلى العمل بأجل زمني أقص ى

استكمال إجراءات تعيين تدعو مصالح رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والشباب والرياضة إلى استعجال 

وذلك احتراما ملبدأي الشفافية واملساواة أمام  لوظائفهموانتداب املنتفعين بالعفو العام ومباشرتهم 

أما على مستوى . الوظيفة العمومية وحفاظا على توازنات املالية العمومية والصناديق الاجتماعية

ة إلى إجراءات إعادة إدماجهم وانتدابهم، فإن  مصالح رئاسة ا لحكومة والوزارتين املذكورتين مدعو 

تهم القانونية سواء بخصوص شهادة  تسوية إلاخالالت التي تم  الوقوف عليها بخصوص إثبات أهلي 

التمتع بالعفو العام أو إحالة الحق  وذلك فضال عن مزيد التثبت مع مصالح املركز الوطني لإلعالمية 

لة على مستو   .ى قرارات انتداب أو إعادة إدماج املنتفعين بالعفو العامقصد تسوية إلاخالالت املسج 

 

الت  ق بالنقائص التي تم  تسجيلها على مستوى املؤه 
 
وتوص ي دائرة املحاسبات، فيما يتعل

العلمية والبيداغوجية للمنتفعين بالعفو العام املدمجين أو املنتدبين كإطار تدريس بوزارة التربية، 

 .زمة لتداركها ملا لها من تأثير مباشر على جودة التعليمبضرورة اتخاذ التدابير الال 

 

ن التعجيل  ا بخصوص ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم، فيتعي  أم 

بإصدار القوائم الاسمية النهائية لشهداء الثورة وجرحاها والحرص على استيفاء امللفات للشروط 

تين . القانونية وإلاجرائية إلحالة الحق   د بالصيغوالوثائق املطلوبة والتقي   كما أن  الوزارتين املعني 
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قة بتصنيف املنتدبين من هذه الفئة 
 
ات إلادارية واملالية املتعل تان إلى العمل على تصحيح الوضعي  مدعو 

 . والحرص على استرجاع املبالغ املصروفة لفائدتهم دون وجه حق

 

ق باملنتدبين من جرحى الث
 
عات جزائية، فإن  وزارتي وفيما يتعل قت بهم تتب 

 
ورة الذين تعل

تان إلى الحرص على استكمال إلاجراءات التأديبية قصد ردع املخالفين  التربية والشباب والرياضة مدعو 

ب كل  ما من شأنه إلاخالل بكرامة الوظيف  .وإلزامهم بتجن 

 

ا بخصوص الانتدابات املنجزة في إطار املناظرات الخارجية ب امللفات وباالختبارات، تدعو أم 

فة باإلشراف على 
 
دائرة املحاسبات وزارتي التربية والشباب والرياضة إلى تفعيل دور اللجان املكل

ة النتائج  كما تدعوها إلى تفعيل . بها املصر حاملناظرات في التثبت من ألاحقية في املشاركة فيها ومن صح 

 دور الرقابة الذي تلعبه املندوبيات الجهو 
 
يها استكمال ية للتربية والشباب والرياضة بمناسبة تول

وفي نفس السياق، ينبغي على الوزارتين املذكورتين  .إجراءات الانتداب للمترشحين املقبولين نهائيا

رة وذلك لضمان قانونية الانتدابات املنجزة واحترام  يغ القانونية املقر  د عند إنجاز الانتدابات بالص  التقي 

ب إهدار املال العامقواعد حسن   .التصرف وتجن 

 

ومن جهة أخرى، توص ي دائرة املحاسبات بوجوب التنسيق مع الصناديق الاجتماعية 

ت من عدم ممارسة املنتفعين باالنتداب في إطار ألاحكام الاستثنائية  ومصالح وزارة املالية قصد التثب 

ة خاصة بمقابل بعد انتدابهم بالوظيفة العمومي  .ةألنشطة مهني 
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 رّد وزارة التربية

 

بالنسبة إلى اإلطار القانوني المنظم لالنتدابات االستثنائية  -1

 لفائدة المنتفعين بالعفو العام 
 

نفيدكم أّن المالحظات المتعلقة بالنصوص القانونية الخاصة سواء بانتداب  -

باألحكام العامة أو المنتفعين بالعفو العاّم أو إعادة إدماج المعزولين سواء ما تعلق منها 

بالنصوص التطبيقية هي أحكام صادرة عن مصالح رئاسة الحكومة وقد كان دور وزارة 

التربية على غرار بقية الوزارات تطبيق أحكامها مع ما تحمله من مالحظات، مثال ذلك 

تواصل أعمال اللجنة المكلفة بإعادة تكوين المسار المهني لألعوان العموميين إلى موفى 

، أو بالنسبة لألحكام المتعلقة باحتساب فترات العزل ضمن أقدمية العون، 1122ماي شهر 

وحتى بالنسبة إلى تحمل ميزانية وزارة التربية ألجور األعوان الذين بلغوا سن التقاعد عند 

 .صدور مرسوم العفو العام
 

في  بالنسبة إلى األعوان الذين لم تتجاوز فترات مباشرتهم قبل العزل السنتين –

سنة وانتفعوا بترقيات في الرتبة مرورا من  12و 22حين أّن فترات عزلهم تراوحت بين 

، 1ومن صنف ب إلى الصنف الفرعي أ 2إلى الصنف الفرعي أ 1وأ 2األصناف الفرعية أ

 .فإّن تمتيعهم بهذه االمتيازات مرّده األحكام االستثنائية المذكورة
 

 بالنسبة إلى شروط الترشح لالنتداب   -2
 

 األهلية القانونية لالنتفاع باالنتداب المباشر -أ
 

تّم انتداب األعوان المنتفعين بالعفو العام عن طريق  :شهادة التمتع بالعفو العام  -

التعاقد في مرحلة أولى اعتمادا على القائمات الموجهة من رئاسة الحكومة إلى مصالح 

داب وعليه فإّن بعض النقائص في الوثائق وزارة التربية ثم تتم في مرحلة الحقة عملية االنت

أو غيرها كان نتيجة اعتماد هذا التمشي علما بأنه ال يمكن انتداب أي مترشح ما لم تتوفر 

فيه الشروط القانونية والبدنية والذهنية الالزمة لممارسة نشاطه وفقا لما ينّص عليه القانون، 

الجهوية للتربية قصد التثبت في بعض هذا وقد قامت الوزارة بمراسلة مختلف المندوبيات 

 .الحاالت وإصالحها
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تجدر اإلشارة إلى أّن عدم إصدار  :القائمات االسمية لشهداء الثورة ومصابيها  -

وما شاب القائمات االسمية  1122قائمة شهداء الثورة ومصابيها إلى غاية موفى ماي 

لفات المترشحين لالنتداب من ذوي المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة المكلّفة بالنظر في م

الشهداء والجرحى من نقائص ال يمكن لوزارة التربية الرّد عليها إذ أّن هذه المهام من 

 .مشموالت أنظار هياكل أخرى
 

مثلما تّم بيانه فإّن النقائص التي شابت القائمات االسمية  :إثبات إحالة الحق  -

المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين االنتداب من ذوي 

الشهداء ولجرحى، ال يمكن للوزارة اإلجابة عليها، كما تجدر اإلشارة إلى أّنه تّم التقيد بهذه 

 .القائمات عند عملية االنتداب
 

 استيفاء المترشحين لشروط االنتداب  -ب 
 

إضافة إلى تغيير المقّر المخصص إلى إدارة : ملفات الترشح للمناظرات  -

المناظرات المهنية والتحاقها باإلدارة العامة للموارد البشرية عوضا عن اإلدارة العامة 

تتمّكن إدارة  لالمتحانات فقد أُبقي على جزء من األرشيف والوثائق بالمقّر السابق ولم

المناظرات المهنية من الحصول عليه، نفيدكم أّن لجنة رئاسة الحكومة قد قامت بالتدقيق في 

المناظرات المذكورة بجميع مراحلها بما في ذلك إعادة التثبت في الملفات، وهو ما ينفي نية 

 .ما تّم ذكره بالتقرير إخفاء حجج تتعلق بمصداقية النتائج
 

تعمل الوزارة على تطبيق األحكام الخاصة بتحديد السن  :السّن القانونية  -

القصوى لالنتداب في الوظيفة العمومية سواء عند االنتداب المباشر أو عند المشاركة في 

مختلف المناظرات وهو مبدأ يجب احترامه، غير أّنه يبقى من الوارد تسّرب بعض األخطاء 

 .ظراتاحتى عند عملية التثبت التي تقوم بها لجان المن
 

في نفس السياق فإّن لجان المناظرات مطالبة بالتدقيق في  :الشهائد العلمية  -

 .الشهائد العلمية ومدى استجابتها للمستوى المحّدد لالنتداب
 

تجدر اإلشارة إلى أّن التمّشي الذي اتخذته الوزارة  :الوضعية المهنية   -

ظّل عدم وضوح اإلجابة الواردة من باالستغناء عن الشرط المتعلّق بالوضعية المهنية ، في 
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الصناديق االجتماعية بخصوص الوضعية المهنية للمترشحين، هو قرار اّتخذته اللجان 

 .المكلّفة باإلشراف على سير المناظرات تحقيقا للمساواة والعدالة بين مختلف المترّشحين
 

ي ه 2تجدر اإلشارة إلى أّن وثيقة البطاقة عدد  :حسن السيرة واألخالق  -

وثيقة يطالب المترشح بتسليمها بعد قبوله في إحدى المناظرات قصد استكمال إجراءات 

انتدابه، وقد قامت الوزارة بمراسلة مصالحها بالجهات قصد التثّبت من مختلف الوضعيات 

المسّجلة التي أّكدت أّن إجراءات االنتداب وتسلّم مركز العمل ال يتّم إالّ بعد استظهار 

 .يقة المذكورةالمترّشح الوث
 

 إنجاز االنتدابات  -3
 

 االنتدابات المباشرة  -أ
 

بالنسبة إلى اعتماد مباشرة العمل كتاريخ سريان لقرارات المنتفعين بالعفو العام 

المنتدبين الجدد نفيدكم أّنه تّمت مراسلة مختلف المندوبيات الجهوية للتأّكد من الحاالت 

مثال، في حين ما تزال عمليات التثبت  2صفاقس المسّجلة وقد نفت بعض الجهات ذلك، 

وسيتّم التعامل مع الوثائق التي تحمل اختالفا على مستوى . جارية مع مندوبيات أخرى

 .تاريخ االنتداب بإصالحها بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني لإلعالمية والجهات المعنية
 

الوزارة قد تّم التثبت فيها لدى كما أّن التعامل مع الشهائد المدرسية المدلى بها لدى 

المصالح المختّصة بحيث لم يتمّكن المعنيون باألمر إالّ من الحصول على رتبة أو صنف 

 .مساو للشهادة العلمية المقّدمة
 

االنتدابات في إطار المناظرات الخارجية بالملفات  –ب 

 وباالختبارات 
 

تشكو : تها للحاجيات إنجاز االنتدابات في إطار التراخيص المسندة ومالءم -

الوزارة من نقص فادح في إطار التدريس وحتى في بقية األسالك الخاّصة بالخدمات أو 

بالتأطير على غرار سلك العملة، مّما يجعل الوزارة في بعض األحيان مجبرة على إعادة 

توظيف أعوان بتغيير مراكز عملهم لمجابهة النقص الحاصل بمؤسسات أخرى، مّما يجعل 
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الوزارة لتراخيص االنتداب من وزارة المالية في تزايد من سنة إلى أخرى، علما بأّن طلب 

 .االنتدابات تخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة المالية
 

التقيد بصيغة التناظر في إنجاز االنتدابات خالل فترة نفاذ األحكام  -

تعتمد الوزارة مبدأ التناظر في االنتدابات التي تقوم بها وفقا للتراتيب  :االستثنائية لالنتداب 

الجاري بها العمل، وبالنسبة إلى الوضعيات المذكورة بالتقرير فإّنها حاالت تّمت بالتنسيق 

أّما بالنسبة إلى االنتداب في سلك العملة . مع مصالح رئاسة الحكومة وبترخيص مسبق منها

ّخل أطراف أخرى في لتدظرات ايا عّما هو معمول به في إطار المنفإجراءاته تختلف جزئ

نصوص في العملية االنتداب مثل الوالي أو األطراف االجتماعية تنفيذا لالتفاقيات و

ال تمّس بأّي شكل من مبدإ اإلنصاف والمساواة            غير أّن هذه اإلجراءات. الغرض

قد خضعوا إلى اختبار مهني في  1122ة سنة بين المترشحين، وأّن المنتدبين من العمل

 .الصدد

على مستوى فتح  :إجراءات تنظيم المناظرات واإلعالن عن نتائجها  -

، فإّن الوزارة سعت 1122المناظرتين الخارجيتين النتداب قيمين أول ومعلّمين أول دورة 

قاط بالنسبة من خالل عدم التنصيص على الوثائق الواجب تقديمها إلثبات استحقاق عدد الن

إلى معياري الوضعية العائلية والتربصات التكوينية، إلى التقيد بما ورد في النّص المنّظم 

بإمكانية مطالبة المترّشحين، مّما يفيد عدم تقييد المترّشح بوثائق دون ( 1122لسنة  244)

 .فتحأخرى التساع مجال أنواع الوثائق وتنّوعها مّما ال يمكن حصرها خاّصة في فترة ال
 

وبالنسبة إلى النتائج األّولية فإّنها تعتبر مرحلة من مراحل المناظرة التجأت إليها 

الوزارة آنذاك ربحا للوقت وإلعطاء إمكانية مزيد التثّبت إلى اللجان الجهوية والمركزية 

للمناظرات، ولتمكين المترشحين من اإلدالء باعتراضاتهم قبل المرور إلى النتائج النهائية 

 .يسمح بإصدار نتائج تحتمل أقّل قدر ممكن من األخطاء بما
 

علما بأّن األوضاع التي مّرت بها البالد في تلك الفترة من احتجاجات اجتماعية 

وغلق للمندوبيات أّدى إلى عدم تمّكن اللجان الجهوية من عقد جلسات لدراسة الملفات 

 .والمصادقة عليها
 

المتمّثل في إصدارها لقائمات أولية للناجحين ثّم إّن التمّشي الذي اّتخذته الوزارة و

إعادة التثّبت من قبل اللجان الجهوية بمصالح المندوبيات التي كانت أكثرها مغلقة حينذاك 



66 
 

 
 

بسبب االحتجاجات االجتماعية وما انجّر عنه من سقوط ناجحين من القائمات األّولية 

يات التثّبت يعّد إنجازا قامت به المذكورة، وما أقّرته مصالح رئاسة الحكومة بعد عمل

 .الوزارة في ظّل األوضاع التي مّرت بها البالد في ذلك الوقت
 

من بين االجتهادات : صّحة األعداد المسندة إلى المترّشحين وصّحة النتائج  -

التي ذهبت إليها اللجان المكلّفة بدراسة الملفات جهوّيا أو على مستوى اإلدارة المركزية، 

الحصول على الشهادة العلمية المضّمنة بملّف الترّشح كتاريخ إلسناد العدد  اعتماد سنة

سنة ثالثة )المخّصص لسنة التخّرج، هذا في غياب وثيقة تثبت المستوى الجامعي المطلوب 

 (.تعليم عالي بالنسبة إلى المعلّمين األول
 

ة المناظرة تعتمد أّما بالنسبة إلى األعداد المسندة في االختبارات الشفوية فإّن لجن

العدد المسند بشبكة التقييم دون إعادة جميع عناصرها، ذلك أّنها تعّد مسؤولية لجان المحادثة 

التي تمضي على الشبكة بعد إسنادها للعدد كما تمضي كذلك على محضر صّب األعداد بعد 

 .مقارنتها باألعداد التي أسندوها
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 بالنسبة إلى متابعة المسار المهني للمنتدبين  -4
 

إدماج المنتدبين في المناظرات الخارجية بالملفات في رتب  - أ

 جديدة وترسيمهم 
 

بالنسبة إلى الوضعيات التي يمكن أن يكون قد تسّرب إليها أخطاء في مستوى 

وية للتربية ، فقد تّمت مراسلة المندوبيات الجه(حالة 22)أو الترسيم ( حاالت 2)اإلدماج 

 .المعنية بهذه الحاالت قصد التثّبت وإصالحها
 

 ممارسة نشاط خاّص بمقابل بعد االنتداب   -ب 
 

تولّت الوزارة من جهة التثبت في بعض الوضعيات التي تّمت اإلشارة إليها ضمن 

تقريركم األّولي إلى أّنها تحمل معّرفات جبائية حيث أّن الوزارة بصدد متابعة هذه 

 .الوضعيات بالتنسيق مع أمانة المصاريف
 

 االنقطاع عن الوظيف والتأديب  - ج
 

 المنتفعون بالعفو العام وذوي شهداء الثورة ومصابيها  -
 

بالنسبة إلى الغيابات غير الشرعية أو غيرها من اإلخالالت التأديبية فقد تّم التعامل 

 .معها وفقا لما تنّص عليه التراتيب الجاري بها العمل
 

 المؤهالت العلمية والبيداغوجية للمنتدبين كإطار تدريس  -د
 

حيث تّمت اإلشارة إلى أّن المتمّتعين بالعفو العام المدمجين يتوّجهون نحو الطرق 

وال يعملون على تنويع الطرق البيداغوجية فقد تّم التنسيق بين               التقليدية للتدريس 

التربية واإلدارة العاّمة للبرامج والتكوين المستمّر قصد مزيد التفقدية العامة لبيداغوجيا 

 .متابعة الالزمة قصد تطوير أدائهماإلحاطة البيداغوجية بهؤالء وتمكينهم من ال
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 والرياضة شؤون الشبابرّد وزارة 

 

I - من جهة األصل  
 

إّن التقرير التأليفي المحال إلينا وموضوع مالحظات الرّد هذه قد أثار عديد 

الجوانب المتعلقة بالمرجعية القانونية والترتيبية التي وقع اعتمادها في إنجاز االنتدابات 

ذ بالرغم االستثنائية، هي على جّديتها، فإّنه لم يكن من الممكن إثارتها من قبل هياكل التنفي

من أّنها مّثلت عوائق حقيقية عند التطبيق وتسّببت أحيانا في طول المّدة التي يتطلّبها التثّبت 

والمراجعة والبّت في عديد الوضعيات والحال أّن الظروف المحيطة بعملية اإلنجاز كانت 

 .تمّثل عامل ضغط على المباشرين للتصرف في الملفات المحالة لإلنجاز
 

شؤون الشباب والرياضة، ذات العالقة ، مّد الفريق  صالح وزارةلقد تولّت م

الرقابي لدائرة المحاسبات أثناء قيامه بمهّمته بجميع الملفات والوثائق والمعطيات التي طالب 

علما بأّن االنتدابات االستثنائية موضوع تلك المهّمة . بها والتي كانت بحوزة تلك المصالح

ا موضوع أعمال سابقة ومراسالت ملزمة من قبل عديد الرقابية كانت في جانب منه

بالنسبة إلى االنتدابات في إطار العفو العام وفرد )األطراف المتدّخلة أبرزها رئاسة الحكومة 

مع . ووزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني( من ذوي الشهداء وجرحى الثورة

اسل اإللكتروني في أغلب األحيان لمّدنا اإلشارة إلى أّن هذه األخيرة قد اعتمدت التر

بالمعطيات الالزمة من ذلك قائمات المترشحين الذين قاموا بالتسجيل بموقع 

(www.concours.gov.tn(  الذي تتولى إدارته وزارة التكوين المهني والتشغيل، الجتياز ،

واحدة النتداب معلمين أول )قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة المناظرتين المفتوحتين من 

، وكذلك التثّبت إن كان المقبولين (للتربية البدنية وأخرى النتداب أساتذة شباب وطفولة

بالقائمة األصلية والقائمة التكميلية للمناظرتين المذكورتين ما زالوا غير مباشرين لنشاط 

من البنك الوطني للتضامن لبعث مشروع خاّص، مهني بمقابل أو متحصلين على قروض 

بالرغم من أّنهم كانوا قد أرفقوا مطالب ترشحهم بشهادة ترسيم بمكاتب التشغيل والعمل 

 .المستقلّ 
 

II- من جهة الوضعيات المثارة  
 

http://www.concours.gov.tn/
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 1121ديسمبر  22المؤرخ في  1121لسنة  2122إّن ما جاء باألمر عدد  -1

بخصوص تمكين المعزولين سابقا والمنتفعين بالعفو العام بعد إدماجهم من ترقيات آلية وما 

يثيره ذلك من مآخذ وخاّصة من ناحية توازي الصيغ وتعارضه مع أحكام األنظمة األساسية 

ع لفت انتباه األطراف المتدّخلة وخاّصة رئاسة الحكومة إليه العاّمة لألعوان العموميين قد وق

 .ولم يكن من الممكن االعتراض على تطبيقه
 

إّن عدم وجود قائمة نهائية ورسمية لشهداء وجرحى الثورة وعدم التطابق في  -2

بعض األحيان بين سلسلة االسم واللقب المضمنة بشهادة التمّتع بالعفو العام مع تلك المضمنة 

بطاقة التعريف الوطنية ال ُيحمل على هياكل التصرف بالوزارات التي أُحيلت لها قائمات ب

اسمية لالنتداب وكان أمر التثّبت في ما أحيل من أنظار أطراف إدارية أخرى بما في ذلك 

اللجنة المشتركة المكلّفة بالنظر في ملفاّت المعنيين باالنتداب أو اإلدماج سواء من المنتفعين 

 .فو العام من ذوي شهداء وجرحى الثورةبالع
 

لقد تّم إعادة تكوين المسار المهني بعد إدماج المعزولين سابقا والمنتفعين بالعفو  -3

 1121لسنة  2122العام وتمكينهم من ترقيات باعتبار مّدة انقطاعهم، ذلك أّن األمر عدد 

 .بل العزللم يحّدد لذلك فترة مباشرة دنيا ق 1121ديسمبر  22المؤرخ في 
 

إّن إحالة خمسة أعوان على التقاعد راجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب  -4

والرياضة من بين المعزولين سابقا والمنتفعين بالعفو العاّم مّمن وقع إدماجهم ودون أن 

 1121لسنة  12يكونوا قد عادوا للمباشرة الفعلية قد تّم على أساس ما جاء بالقانون عدد 

وبعد النظر في ملفّاتهم من  1122الضابط لقانون المالية لسنة  1121ديسمبر  11المؤرخ في 

 .قبل اللجنة المحدثة في الغرض و أخذ رأي رئاسة الحكومة
 

أو إعادة إدماج المنتفعين بالعفو العام يتّم كما سبق ذكره على أساس  إّن انتداب -5

لرسالة ترخيصا وال يمكن رسالة تعيين صادرة عن مصالح رئاسة الحكومة وتعّد تلك ا

لهيكل االنتداب أو إعادة اإلدماج التثبت من مدى تطابق سلسلة االسم واللقب المضمنة 

بشهادة التمتع بالعفو العاّم مع تلك المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية باعتبار أّن الملّف 

االنتداب أو  األصلي هو من أنظار اللجنة المشتركة المحدثة في الغرض وال يحال إلى هيكل

 .إعادة اإلدماج
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يعود أمر التثبت من ورود مطالب االنتداب المقّدمة في إطار الترشح النتداب  -6

ذوي الشهداء وجرحى الثورة في اآلجال المحّددة إلى اللجنة المشتركة المحدثة في الغرض 

 .يخ الورودوال يتلقى هيكل االنتداب غير رسالة التعيين وليس من مشموالته التثبت من تار
 

بخصوص احترام الشروط واإلجراءات عند إحالة الحّق لفائدة أبناء المنتفعين  -7

بالحّق العاّم أو ذوي الشهداء وجرحى الثورة فإّن أمر البّت في مثل هذه الوضعيات يعود 

 .أساسا للجنة المحدثة للغرض
 

نظرا للظروف االستثنائية ولتعّطل عمل البوابة االلكترونية  -8

www.concours.gov.tn  في عديد المناسبات خالل اآلجال األولى لتقديم الترشحات فقد تّم

التمديد في تلك اآلجال بناء على محضر جلسة حّرر بوزارة التشغيل والتكوين المهني 

زير الشباب والرياضة ، كما أقّرت لجنة المناظرة وبعد مصادقة و1122أكتوبر  2بتاريخ 

وقتئذ إصدار قائمة في الترشحات المقبولة أّوليا وتمكين جميع المترّشحين من االعتراض 

 .وإتمام ملفات ترّشحهم ببعض الوثائق الالزمة
 

عونا من بين المنتفعين بالعفو العام أو ( 11)إّن انتداب ما عدده اثنين وعشرين  -9

تجاوزوا السن القانونية لالنتداب بالقطاع العام تّم من ذوي الشهداء وجرحى الثورة مّمن 

كذلك على أساس ما تّم موافاة مصالحنا به من مراسالت تعيين صادرة عن رئاسة الحكومة 

 11المؤرخ في  1121لسنة  4وبالرجوع إلى القانون عدد . التي أّشرت على عقود االنتداب

فقد خّول كذلك  1121جويلية  11المؤرخ في  1121لسنة  222واألمر عدد  1121جوان 

للمنتدبين الذين يبلغون السّن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة الترّبص المطلوبة الستحقاق 

 .سنة 22جراية التقاعد مواصلة مباشرة نشاطهم إلى حدود 
 

 1122إّن التثّبت من كون المترشحين للمناظرتين المنظمتين بعنوان سنة  -11

تربية بدنية وأساتذة للشباب والطفولة هم من بين العاطلين عن العمل قد النتداب معلمين أول 

تّم على أساس شهادة الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقّل عند تقديم الترشحات كما 

أحيلت أسماء وأرقام بطاقات التعريف للمقبولين بالقائمة األصلية والقائمة التكميلية 

راسل االلكتروني إلى مصالح وزارة التشغيل والتكوين للمناظرتين المذكورتين عبر الت

المهني لتتولّى التنسيق مع الهياكل ذات العالقة وخاّصة الصناديق االجتماعية  لمزيد التأّكد 

http://www.concours.gov.tn/
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إن كان المذكورون بالقائمتين ما زالوا غير مباشرين لنشاط مهني بمقابل أو متحّصلين على 

روع خاّص، والتي أفادتنا بوجود ثالثة قروض من البنك الوطني للتضامن لبعث مش

مترّشحين فقط متخلّدة بذّمتهم ديون لفائدة البنك المذكور لم يقع سدادها بعد التخلّي عن 

 .المشاريع الخاّصة التي بعثوها
 

إّن الفارق الزمني بين تاريخ مباشرة العمل والتاريخ المضّمن بسجّل السوابق  -11

منتدبة عن طريق التناظر قد يفّسر بطول المّدة بين تاريخ فتح العدلية بالنسبة إلى الحالة ال

كما أّن عدم توفّر مضمون من سجّل السوابق . المناظرة وتاريخ اإلعالن عن نتائجها النهائية

العدلية بالملفات اإلدارية لبعض المنتدبين من بين جرحى الثورة أو فرد من عائالتهم يرّجح 

ة الماسكة للملّف بعد إحالته لها على ظرف المضمون أن يكون نتيجة عدم حرص اإلدار

 . المذكور بملّف العون المعني
 

إّن وجود اختالف بين الشهادة العلمية أو شهادة التكوين المقّدمة للجنة  -12

المشتركة وتلك المقّدمة لهيكل االنتداب يعود إلى غياب التنسيق بينهما وهو ما أّدى إلى مثل 

كان يمكن تالفيه بإحالة الملّف المقّدم للجنة إلى هيكل االنتداب لالعتماد هذا االختالف والذي 

بصورة نهائية وملزمة، مع اإلشارة إلى أّن عقود االنتداب كانت تخضع لتأشير مصالح 

 .رئاسة الحكومة وخاّصة فيما يتعلّق بالتصنيف
 

نية دون لقد تّم انتداب عدد من العملة ومن معلّمي وأساتذة التربية البد -13

الخضوع إلى صيغة التناظر التي تقتضيها األحكام الترتيبية الواردة باألنظمة األساسية 

حيث تّم العمل كليا بصيغة التناظر بالنسبة  1124الخاصة وهو أمر تّم تالفيه بداية من سنة 

 .إلى جميع الرتب المفتوحة لالنتداب الخارجي بجميع األسالك
 

ى معايير تقييم الجدارة بالنسبة إلى المناظرتين إّن التغيير المدخل عل -14

النتداب معلّمين أول تربية بدنية وأساتذة للشباب والطفولة قد  1122المنظمتين بعنوان سنة 

أكتوبر  2تّم على أساس محضر الجلسة المحّرر بوزارة التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 

لمترشحين الجتياز المناظرتين من والذي أخذ بعين االعتبار خصوصية التكوين ل 1122

 .خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية والمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي
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بالنسبة إلى األعوان التابعين لسلك مدرسي التربية الذين وقع ترسيمهم قبل  -15

النظام األساسي  انقضاء الفترة المستوجبة من المباشرة والمقّدرة بسنتين مثلما تقتضيه أحكام

لهذا السلك فإّن ما جاء بناء على منشور صادر عن سلطة اإلشراف في ذلك التاريخ وهو ما 

 .يتعارض مع تلك األحكام
 

لقد تّم تسجيل قيام عديد األعوان سواء من بين المنتدبين أو الذين وقع إدماجهم  -16

وجرحى الثورة بأفعال موجبة للتتبع من المنتفعين بالعفو العام أو المنتدبين من ذوي الشهداء 

الجزائي بما في ذلك الجرائم اإلرهابية وهو ما اقتضى على مستوى اإلدارة اّتخاذ ما يتعّين 

قانونيا تجاههم بما في ذلك الشطب من قانون اإلطار، وذلك بالرغم من صعوبة التعامل مع 

ة وخاّصة حالتي اإليقاف هذه الوضعيات باعتبار بلوغ المعطيات بصورة متأّخرة أو منقوص

 .التحفّظي واالسترشاد
 

هذا باإلضافة إلى ما أتاه العديد منهم من ممارسات تتعارض مع واجبات العون 

العمومي وتخّل بكرامة الوظيفة العمومية مثل التطاول على رؤسائهم في العمل وكثرة 

التي استوجبت الخصم الغيابات غير المبررة ورفض العمل والسلوك والهندام غير الالئقين و

 .من المرّتب واتخاذ العقوبات التأديبية تجاههم في عديد المناسبات
 

بعمل اإلدارة خالل الفترة التي أنجزت فيها  هذا واعتبارا للخصوصية التي حفّت

األعمال موضوع مهّمتكم الرقابية وباعتبار التوصيات الواردة بتقريركم في الغرض فإّن 

د ما تتيح لها القوانين والتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل مصالحنا ستعمل في حدو

وما يتوفّر من معطيات لألخذ بتلك التوصيات صونا للمال العام وضمانا لحسن سير 

 .ونجاعة عمل هياكل الدولة
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 التصّرف في ألاموال واملمتلكات املصادرة

 
لة للدولة  ضمنمن املصادرة آلية  تعد   املكتسبة املمتلكات و  ألاموالالسترجاع آلاليات املخو 

ت عليه وذلك وفق ما نص   متطلبات املحاسبة ومقاومة الفساد وهي تندرج ضمن. بصفة غير شرعية

 
 
حدة ملكافحة الفسادات  . (1)فاقية ألامم املت 

 

اتخاذ جملة من التدابير بهدف تركيز ،تم  1144جانفي  41وفي هذا إلاطار، ومباشرة إثر ثورة 

شخصا شملت أساسا  441ن من قبل قائمة تتضم  دون وجه حق  منظومة ملصادرة ألامالك املكتسبة 

  .أصهاره وأقاربهو  وجتهابق زين العابدين بن على وز الرئيس الس  
 
حصولهم  ثبت بمنقت املصادرة كما تعل

 . املدرجة أسمائهم بالقائمة أو حقوق جراء عالقتهم باألشخاص أمالكعلى 

 

م ذلك في  العقارية والشؤون الدولة لدى الوزارة املكلفة بأمالكلجنة املصادرة  إحداث وتجس 

خ في  1144لسنة  41املرسوم عدد  بموجب ق بمصادرة أموال وممتلكات  1144مارس  41املؤر 
 
واملتعل

ة كما تم  تنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد منقولة  خ في  1144لسنة  14وعقاري  . 1144ماي  14املؤر 

ل مهامها
 
ة  وتتمث ة أساسا في القيام باإلجراءات إلاداري  زمة والقانوني 

 
ة واملنقولة لالال نقل ألاموال العقاري 

ولةاملصادرة والحقوق  ىمجموعها  استنادا إلى قرارات املصادرة التي بلغ لفائدة الد 
 
 1142 سنة إلى موف

 .قرارا 4681 عددهما 

 

ة باملصادرة أو  كما تم   ة للتصر ف في ألاموال واملمتلكات املعني  جنة الوطني 
 
إحداث الل

ولة ة الاسترجاع لفائدة الد  بمقتض ى املرسوم عدد ( في ما يلي لجنة التصرف) لدى الوزارة املكلفة باملالي 

خ في  1144لسنة  86 قة  .1144جويلية  41املؤر 
 
ة في اتخاذ جميع إلاجراءات املتعل ها خاص  ل مهام 

 
وتتمث

ة باملصادرة أو الاسترجاع  ندات املعني  ة والحصص والس  بالحقوق والالتزامات املرتبطة باألوراق املالي 

قة بالعقود الجارية واتخاذ كما ي. والتصر ف فيها
 
عهد إليها اتخاذ جميع إلاجراءات املستوجبة املتعل

ة باملصادرة أو  ركات ذات املساهمات املعني 
 

زمة لضمان املحافظة على السير العادي للش
 
دابير الال الت 

 .الاسترجاع

 

دائرة الائتمان والتصفية والتصر ف القضائي  عهد إلى،وبالتوازي مع إحداث هاتين اللجنتين

باملحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملفات املمتلكات املصادرة وإلاشراف على املتصرفين القضائيين 

 . املكلفين على التوالي بالتصرف في الشركات والائتمان على ألامالك واملؤتمنين العدليين

 
                                                           

(1)
خ في  1116لسنة  48صادقت الدولة التونسية على اتفاقية ألامم املتحدة ملقاومة الفساد بموجب القانون عدد   .1116فيفري  12املؤر 
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مساهمة مباشرة وغير مباشرة للدولة منها  81ف في التصر  (1)لشركة الكرامة القابضة عهدكما 

                    شركة تمت إحالتها من قبل الدولة بمقتض ى الاتفاقية املبرمة بينهما بتاريخ 11مساهمات في 

 .1141ديسمبر  41
 

صندوق لألموال  فتحتم   ،رونة على التصرف املالي في عمليات املصادرةاملوبغاية إضفاء 

 1144من  الفترةخالل  هذا الصندوق  بلغت مداخيلو . سجالت أمين املال العام  بواملمتلكات املصادرة 

إلى  د.م 344التي تم  تحويلها إلى ميزانية الدولة  املبالغ مجموع وارتفع(2)د.م 346,411ما قيمته   1142 إلى

 .1142 سنة موفى

 

ق مختلف 
 
لين في التصرف في ألامالك املصادرةوللوقوف على مدى توف

 
ت دائرة ،املتدخ

 
 تول

ة ميدانية  ة رقابي   املحاسبات القيام بمهم 
 
                             موفى إلى  1144فترة من سنة الب أساساقت تعل

وتجدر . لجنتي املصادرة والتصر ف وشركة الكرامة القابضةأساسا أعمال شملت و  1148فيفري  شهر

ه تم  استثناء أعمال اللجنة
 
ة السترجاع ألاموال املوجودة بالخارج واملكتسبة بصورة  إلاشارة إلى أن الوطني 

ة الرقابية وذلك بالنظر إلى اقتصار أعمال هذه اللجنة على (3)مشروعةغير  تحريك  من نطاق املهم 

 .نابات قضائية بالخارجإإجراءات قضائية ومتابعة 

 

املتوفرة لدى  املعطيات والوثائق املستنديةواستندت دائرة املحاسبات إلنجاز أعمالها إلى 

وتم  استكمال املعطيات لدى . التصرف أو دائرة املصادرة باملحكمة الابتدائية بتونسو  تي املصادرةلجن

ة لألداءات ة املساهمات بوزارة وإدار  الة الفنية للنقل البري والوك هياكل أخرى على غرار إلادارة العام 

ة فة بأمالك الدولة والشؤون  املالي 
 
والوزارة املكلفة بالفالحة وإدارة التصرف والبيوعات بالوزارة املكل

العقارية واملعهد الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية وبورصة ألاوراق املالية بتونس والخزينة العامة 

 . بالبالد التونسية

 

 قتصار مرجع ال وبالنظر
 
ق بمراقبة املنظومة القضائية على التصرف في نظر الدائرة فيما يتعل

الهياكل إلادارية دون النظر في مشروعية أو مالئمة القرارات أو ألاحكام القضائية، وانطالقا من تداخل 

ق بالتصرف في ألاموال واملمتلكات 
 
ألادوار بين الهياكل العمومية واملنظومة القضائية في ما يتعل

اعتماد منهجية تقييمية تتمحور أساسا حول إبراز إلاشكاليات التي شابت ارتأت الدائرة درة، املصا

ولم تشمل ألاعمال . التصرف في ألاموال واملمتلكات املصادرة املنضوية تحت املنظومة القضائية

لم تغط  كما. ين أو ختم أعمالهميالرقابية مشروعية تعيين املتصرفين القضائيين أو املؤتمنين العدل

                                                           
(1)

 .%411شركة مصادرة بنسبة 
(2)

 .الدولة ميزانية إلى تحويلها يتم التي ألامالك أنواع ملختلف التفويت وموارد الاستغالل مداخيل أساسا شملت
(3)

 .1144مارس  11املؤرخ في  1144لسنة  42ملحدثة باملرسوم عدد 
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 ألاعمالوخلصت . ألاعمال منظومة املراقبة القضائية للمتصرفين القضائيين أو املؤتمنين العدليين

قت بإصدار قرارات املصادرة وتنفيذها
 
 واستغاللها املمتلكات املصادرةحفظ وب الرقابية إلى مالحظات تعل

 .عمليات التفويت فيهابوكذلك 
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 أبرز املالحظات
 

 املصادرة وتنفيذهاإصدار قرارات  -

 

ة  1148ل لجنة املصادرة إلى موفى شهر فيفري تتوص   لم إلى مصادرة كل  ألامالك املعني 

 وأرصدة بنكية شركة 11مساهمات في رأس مال و  سيارات 1وعقار  27باملصادرة حيث لم يتم  مصادرة 

ىو  .د.م 1,822بما قيمته  تفويت أشخاص معنيين  إلىتأخير في إصدار بعض قرارات املصادرة ال أد 

شركات بلغت  1وحصص في  د.أ 121 عقارات بقيمة 2 شملتباملصادرة في ممتلكات دون وجه حق  

سحب مبالغ مالية من الحسابات البنكية بما قيمته فضال عن سيارة  41و د.أ141قيمة إحداها 

 .د.أ113,668

 

ولئن شرعت لجنة املصادرة في العمل على إبطال عمليات التفويت فقد اقتصر ألامر على 

          عقارين فقط تولى املكلف العام بنزاعات الدولة بطلب من اللجنة نشر قضايا في شأنهما خالل 

 .1141و 1141سنتي 

 

ت واتخاذ التدابير وتدعو الدائرة لجنة املصادرة إلى إلاسراع في استكمال مصادرة املمتلكا

ت فيها  .الالزمة السترجاع املمتلكات املفو 

 

 املحافظة على العقارات واملنقوالت املصادرة واستغاللها -

 

نة تخص  هذه  ف في املمتلكات املصادرة معطيات شاملة ومحي  ر لدى لجنة التصر 
 
ال يتوف

ارة و 411عقار و 214املمتلكات التي تعد   ا جعلها غير قادرة على تأمين املحافظة عليها  46سي  يختا مم 

 .على الوجه ألافضل ال سيما تلك املوضوعة تحت إلائتمان العدلياللها غواست

 

ت معاينة  حدوثى أد  و . فيالت للسرقة 1عقار للتخريب و 44تعرض  وفي هذا إلاطار تم 

صادر منهم إلى حرمان و إستغاللها من قبل املمشاغبة في شأن بعض العقارات وتواصل التحوز بها أ

ولة من ن و  .د.م 4,1 عقارات بمبلغ 6موارد قدرت بخصوص  الد  عقار شاغر  18عدم تسويغ أيضا تبي 

ه من موانع مادية أو قانونية ضيعة  11فضال عن غياب ما يفيد تحصيل مداخيل استغالل  رغم خلو 

ة تلك التي تم  وتراجع في  1142-1144فترة الفالحية خالل  ارات املصادرة وخاص  قيمة عدد من السي 

 . ها بثكنة العوينة بفضاءات غير محميةؤ إيوا
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وعلى صعيد آخر، لم يحض جانب صيانة املمتلكات املصادرة ما يستحقه من عناية وهو ما 

ل الدولة في سنة  ى إلى تحم  قت بعقارات .أ 111ألشغال تهيئة بكلفة  1142أد 
 
يعتزم التفويت فيها د تعل

ب عن غياب الصيانة ألربع سيارات من تراجع في قيمتها بما قدره 
 
 .د.أ 486فضال عن ما ترت

 

 تأمين السير العادي للشركات املصادرة  -

 

ن أن  القسط ألاكبر من الشركات املصادرة البالغ عددها  شركة قد شهد صعوبات  218تبي 

ة ألغلبهافي التسيير شملت مختلف أوجه التصر ف  ة املالي  ت إلى تدهور الوضعي  وقد كان ذلك هو . بها أد 

شأن الشركات املوضوعة تحت التصر ف القضائي التي عرفت تراجعا ملحوظا في نشاطها وفي نسق 

داتها تجاه املزودين والبنوك وألاعوان فضال عن عدم  ى إلى عجزها على إلايفاء بتعه  استثماراتها أد 

نها من خالص ديو 
 
فين . ائيةبنها الجتمك ل بين املتصر  وقد ساهم في ذلك ضعف التنسيق املسج 

ى
 
سوى ما نسبته  1142جوان  شهر  القضائيين ولجنة التصر ف في ألامالك املصادرة التي لم تتلق إلى موف

قة بهذه الشركات وهو ما حال دون أخذ إلاجراءات  % 4,2
 
من تقارير التصر ف القضائي املتعل

 .إلابانالتصحيحية في 

 

كما لوحظ أن  الشركات التي عهد بالتصر ف فيها إلى وكالء أو مجالس إدارة قد شهدت 

ا يتيحه ذلك من مرونة في التسيير مقارنة بالتصر ف م  مبدورها تراجعا في وضعيتها املالية بالرغم 

 .القضائي

 

ن أن  لجنة التصر ف في املمتلكات املصادرة لم تول ال حرص الكافي وعلى صعيد آخر، تبي 

 ف، تأمين متطلبات السير العادي للشركاتل
 
لين للدولة في هياكل التسيير، لم فضال عن عدم تعيين ممث

شركات رغم تلقيها العديد من املراسالت في ة عوبات الاقتصادية التي تشهدها عد  في الص تقم بالبت  

ف بعضها عن النشاط
 
ا انجر  عنه توق  .الغرض مم 

 

العمل على استكمال رفع التصرف القضائي على الشركات املصادرة وتستدعي هذه الوضعية 

 . وتفعيل دور لجنة التصرف بتطوير آلاليات الكفيلة بضمان تأمين السير العادي لهذه الشركات

 

 استخالص مستحقات الّدولة بعنوان أرباح الشركات  -
 

 1141شركة مصادرة خالل الفترة من سنة  14تسجيلها من قبل  ربا  التي تم  رغم أهمية ألا 

ى شهر جوان فإن استخالص مستحقات الدولة اقتصر في  د.م 811والبالغة  1141إلى سنة 
 
 1141موف

د بعنوان ألاربا  املحققة .م 141بالنسبة إلى الشركات التي تتابعها لجنة التصرف و د.م 2على مبلغي 
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ولئن لم يتوفر للدائرة معطيات دقيقة حول . 1141و 1144القابضة في سنتي من قبل شركة الكرامة 

ولة من هذه ألاربا  ال يقل  في جميع الحاالت عن املبالغ الواجب تحويلها بهذا العنوان  فإن  مناب الد 

 .د.م423املبالغ املوزعة وغير املستخلصة والتي ارتفعت إلى 

 

الحرص على استخالص مستحقات  مزيد الدائرة علىتؤكد قصد تدعيم موارد الصندوق و 

ولة  قة بأربا  الشركات املصادرةالد 
 
بما يساعد على تالفي تقادم دعوى خالص هذه املستحقات  املتعل

 . من مجلة الشركات التجارية 166طبقا للفصل 

 

 لتفويت فيهابغاية اتأهيل املمتلكات املصادرة  -

 

ل شركة الكرامة القابضة إلى تأهيل  لم رغم إصدار لجنة التصرف من الشركات  عددتتوص 

 قرارات تفويت في شأنها 
 
ى إلى تعط ل هذه الشركة إلى حل  . ل عمليات التفويتوهو ما أد  كما لم تتوص 

ات املساهمين وإلى رفع العوائق القانونية املتأتية من اتفاقي املحالة إليهاإلاشكاليات العقارية للشركات 

 .شركات 2وهو ما نتج عنه تعطيل التفويت في 

 

باإلجراءات الالزمة لتسوية  القيام لم تتول لجنة التصرف بالتنسيق مع ألاطراف املتدخلةو 

قة بامللفات الخصوصية للعقارات وذلك قصد التفويت فيها 
 
العقارات ذات و الرهون وال سيما تلك املتعل

 .وإلاقامات الخاصة الصبغة الفالحية والقصور 

 

 إنجاز عمليات التفويت في املمتلكات املصادرة  -

 

اعترت عمليات التفويت املنجزة سواء بعنوان الشركات أو العقارات واملنقوالت نقائص 

د بقواعد املنافسة عند إلاعالن عن طلبات  تعلقت أساسا بعدم احترام إجراءات التفويت وبعدم التقي 

اعتمادها كأثمان مرجعية عند  نتائج عمليات التقييم التي يتم  في دقة  ففضال عن النقص. العروض

لت أساسا فيالوقوف على  التفويت تم  
 
ة نقائص تمث عدم التقيد بمنهجية الفرز والترفيع في سعر  عد 

 .الخدمات خارج إطار املنافسة وترتيب عروض مالية ال تغطي نفس الخدمات

 

من جملة العقارات  % 1 في العقارات التي لم تتجاوز فويت وعالوة على محدودية نسبة الت

ن   املصادرة تبي 
 
من  % 11مداخيله سوى نسبة  ضعف مردودية معرض املمتلكات الذي لم تغط

 .ملعرضمتخلدات ابعنوان  د.م 4,611 إثقال كاهل الدولة بمبلغ وذلك فضال عن املصاريف
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- Iإصدار قرارات املصادرة وتنفيذها 

 

 
 
 نت مك

 
املصادرة  إصدار قرارتقت أساسا بألاعمال الرقابية من الوقوف على مالحظات تعل

 .هاوبتنفيذ

 

 إصدار قرارات املصادرة-أ

 

ة باملصادرة توصل لجنة املصادرة إلى ت لم استكمال إجراءات مصادرة جميع ألامالك املعني 

دون وجه  الحاالت التفويت في أمالكفي بعض انجر  عنه قرارات ال إصدارفي  فضال عن تسجيلها لتأخير 

 . حق  
 

  وفي هذا إلاطار،
 
 مك

 
رة لدى لجنة املصادرة بتلك املقدمة من قبل نت مقاربة املعطيات املتوف

ل  (1)الهياكل العمومية ذات الصلة  لامن الوقوف على عدم توص 
 
ألامالك املعنية  كل  مصادرة  إلىجنة ل

 .أرصدة بنكيةعقارات ومنقوالت ومساهمات و  من بمختلف أصنافها باملصادرة

 

  فبخصوص العقارات
 
غير عقار  27مصادرة إجراءات ن لجنة املصادرة من استكمال لم تتمك

هارغم  عقار  14ولم تصدر قرارات مصادرة في شأن  مسجل تصاريح من قبل املؤتمنين العدليين في ب مد 

           موفى  إلىوذلك  د.أ411تجاريين بقيمة إجمالية قدرها  لم تتول اللجنة مصادرة أصلينكما . الغرض

ن أيضاو . 1148شهر فيفري               راجعة بامللكية للمصادر منهم بتاريخ (2)اتسيار  1عدم مصادرة  تبي 

 . 1144جانفي 41

 

في الوعود  أدى عدم تولي كل من لجنة املصادرة ولجنة التصرف البت   صلوفي سياق مت  

حال وهو ما  .(3)د.م 8بقيمة تجاوزت عقار  41بالبيع وإتمام عقود البيع النهائية إلى عدم تسوية وضعية 

 منتصبح  التيوعود البيع  عنوانباملسندة  قاتالتسب استرجاعأو  دون مصادرة هذه العقارات

ولةمستحقات ال  .د 

 

املعنية باملصادرة في عدم وساهم التأخير في إنجاز أعمال التحري في خصوص الشركات 

 1148فيفري شهر لجنة املصادرة إلى موفى لم تتوصل حيث شركة  11ساهمات في رأس مال ممصادرة 

                                                           
(1)

 .إلادارة العامة لألداءات والوكالة الفنية للنقل البري وهيئة الرقابة العامة للمالية
(2)

 . 1142سبتمبر  14بتاريخ  1142-8628تحت عدد من الدائرة لها رد الوكالة الفنية للنقل البري على طلب إلارشادات املوجه  
(3)

 .1141نوفمبر  14بتاريخ  411محضر جلسة لجنة املصادرة عدد  
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ر رغم تو من استكمال ملفات هذه الشركات للبت  فيها 
 
            والحصص منذ تاريخ ألاسهمهذه قائمة في ف

 .(1)1144جوان  11

 

ق ماوفي 
 
نت األرصدة البنكيةب يتعل طيات املستقاة لدى املقاربة بين ألارصدة املصادرة واملع بي 

 .د.م 1,822ين العدليين ولجنة التصرف وجود أرصدة غير مصادرة بلغت قيمتها كل من املؤتمن

 

ت مصادرة رصيد كما    به من الرصيد املصر   في حين يبلغ د.أ 4,424 في حدود مبلغ (2)بنكيتم 

رغم إعالمها  لم تتول لجنة املصادرة معالجة هذه الوضعيةو  1144أوت  48د في .م 1,214البنك  قبل

ا أفض ى إلى عدم مصادرة  (3)بذلك من طرف الكتابة القارة للجنة التصرف وقد  .د.م 1,213ما قيمته مم 

 .سيتم إصال  قرار املصادرة املعنيأنه في هذا الخصوص بأفادت لجنة املصادرة 

 

لدى لجنة بنك ثان   بها من قبل مصادرة ألارصدة البنكية املصر   لم يتم  وفضال عن ذلك 

الرئيس  باسم أحد أصهار د.أ 11,411دفاتر ادخار بقيمة جملية  وكذلك د.أ 41,122املصادرة بقيمة 

 .تسوية الوضعية أنه سيتم  بوقد أفادت لجنة املصادرة  .ابقالس  

 

ىولئن وعلى صعيد آخر  الواردة للجنة املصادرة القيام بأعمالها في خصوص ألاشخاص  تسن 

ق أسماؤهم 
 
بمساهماتهم في الشركات أو باستحقاقهم العقاري أو  ألامر بمرسوم املصادرة سواء تعل

ه يستوجب ،باملنقوالت
 
ل والذي يهم  أشخاصا لم ترد  فإن النظر في تفعيل الفرع الثاني من الفصل ألاو 

قانونية في الغرض ومنهجية عمل قامت بتحديدها لجنة املصادرة في (4)أسمائهم بالقائمة ضبط معايير

 عدد قرارات املصادرة التي تم  أن  علما ب واملواثيق الدولية املصادق عليهاضوء قراءة للقانون التونس ي 

  اقرار  464 قد بلغ 1142إلى موفى سنة  اتخاذها بهذا العنوان
 
 إجماليمن  % 41ل حوالي وهو ما يمث

 .  قرارات املصادرة
 

ت القيام بأعمال تقص  بخصوص وتجدر إلاشارة في هذا إلاطار إلى أن  
 
 لجنة املصادرة تول

املتعلقة بالرشوة والفساد من لجنة تقص ى الحقائق في املسائل التي وردت عليها سمية إلا قائمة ال

والبنك املركزي التونس ي حول أشخاص معنيين باملصادرة في إطار تطبيق الفرع الثاني املنصوص عليه 

هضمن املرسوم
 
 أن

 
  ، إال

 
ةللدائرة ر لم يتوف وقد . ما يفيد البت  في نتائج هذه ألاعمال إلى تاريخ إنهاء املهم 

                                                           
(1)

 .تم إعدادها من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية
(2)

 .1141ماي  11الصادر بتاريخ  264قرار املصادرة 
(3)

 .1141أوت  16بتاريخ  4461املراسلة عدد 
(4)

غير املذكور باملرسوم عالقة شخصية أو موضوعية باألشخاص املذكورين به وأن يكون الغير قد استفاد شخصيا من تلك العالقة  أن يكون للشخص

 .وأن ينبنى تنامي الكسب على خرق القانون أو باستعمال القانون ألغراض شخصية
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رت لجنة املصادرة ذلك بعدم تلقي رد بخصوص امللفات املعنية من قبل الجهات املذكورة  اودفس 

  .وكذلك بصعوبة إثبات توفر شروط املصادرة

 

 
 
ق بالتأخير في إصدار قرارات املصادرة لوحظ طول آجال البت في امللفات حيث وفي ما يتعل

ل التنصيص على آجا غيابورغم . قرارا 4644يوما بالنسبة إلى  131جال ما قدره هذه آلا بلغ معدل 

ة أدى هذا التأخير  فإن   املصادرةلجنة قصوى للبت في امللفات من قبل  التحوز عدم إلى في حاالت عد 

ىكما. في بعض الحاالت املصادرة مما نتج عنه تراجع قيمتهاباألمالك  معنيين إلى قيام أشخاص ذلك  أد 

خالل  د.أ 31بقيمة  نعقاري على غرار  صدرت في شأنها قرارات مصادرة في ممتلكاتتفويت بالباملصادرة 

عن ما انجر  عن  وبغض النظر .شركتينرأس مال  فيأسهم وحصص و  سيارات 2و 1141و 1141سنتي 

 .مرسوم املصادرة حكاموفقا أل  باطلةهذه العمليات   تعتبر الضرر بموارد الخزينة ذلك من

 

في طول بدوره ساهم قد وتجدر إلاشارة إلى أن  النقص في املوارد البشرية لدى لجنة املصادرة 

عدد ألاعوان وإلاطارات املكلفين بأعمال الاستقصاء وإلاعداد  حيث لم يتعد   في امللفات آجال البت  

دد ملفات بلغ ع إذ أعوان وهو ما ال يتماش ى مع حجم ألاعمال املعهودة إليهم 41الفني للملفات 

 .ملفا 4681جملته فيها ما  املصادرة التي تم  البت  

 

فتوالية  46في  بعث خاليا جهويةمن رغم بالو 
 
مهام استقصاء املعلومات وتكوين ملفات ب كل

هو و  إليها ولم تتول القيام باملهام املوكولة تجتمعلم  هاأغلب في خصوص املمتلكات املعنية باملصادرة فإن  

تعطيل أعمال اللجنة في ما يتعلق خاصة بالتقص ي عن العقارات غير املسجلة والتي تتطلب  ى إلىأد  ما 

 . عمال فنيا ميدانيا

 

دون العمومية  الهياكلكافية حول ألامالك املصادرة لدى بعض عدم توفر معطيات  حالكما 

التي امللكية العقارية إدارة  على غرار في امللفات بالسرعة املطلوبة بت  تمكين لجنة املصادرة من ال

العمليات املنجزة في خصوص  شكل ال مادي دون توفير على توفير سندات امللكية العقارية في قتصر ت

ن لجنة املصادرة من الحصول على العقود املبرمة من قبل ألاشخاص املعنيين  .العقارات
 
كما لم تتمك

لعدم حفظها الكترونيا  4334ديسمبر  14إلى  4364نوفمبر  4باملصادرة واملسجلة في الفترة املمتدة من 

ن  باعتبار أن  " رفيق"باعتماد منظومة   .ضمن دفاتر يدويااملعامالت كانت تدو 

 

 تنفيذ قرارات املصادرة -ب 
 

  املصادرة نقائصقرارات تنفيذ  شاب
 
ت فيها  املمتلكاتباسترجاع و لكية امل بنقلقت تعل املفو 

 .البنكيةتحويل ألارصدة بو  دون وجه حق  
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 نقل امللكية  -1

 

 
 
لجنة اتخاذ التي صدرت في شأنها قرارات مصادرة وألاموال ب نقل ملكية ألامالك يتطل

ولةابير الالزمة لترسيم العقارات وإلا التد املصادرة  . شهار بانتقال ملكية ألاسهم والحصص لفائدة الد 

 

                            موفى إلى اقتصر ة عدد العقارات املرسم   أن  ن تبي   ،فبخصوص ترسيم العقارات

 . 214من جملة  عقار 235على  1148فيفري   شهر 

 

ويعود ذلك أساسا إلى التأخير في إبرام الكتائب التكميلية والعقود التوضيحية من قبل لجنة 

إتمام استكمال الاجراءات لديها  يستوجبفي خصوص العقود املبرمة مع شركات عقارية والتي  التصرف

إصدار واكتفت اللجنة في هذا الخصوص ب. عملية التقسيم وإفراد الشقق برسوم عقارية مستقلة

ب وضعية .عقار 414من ضمن  لطلب إتمام إلاجراءات 1141سنة في  مراسلة12                  كما ساهم تشع 

 .بحقوق أخرى  الرتباطهااملشاعة أو  تهامللكيإما  هاترسيمأراض ي في تعطيل  6

 

تتول  لجنة املصادرة القيام  لم ،1144لسنة  41عدد من املرسوم  6وخالفا للفصل 

باإلجراءات إلادارية والقانونية الالزمة لنقل ألاموال العقارية واملنقولة والحقوق املصادرة لفائدة الدولة 

 . وأحالت ملفات الشركات املعنية إلى لجنة التصرف دون القيام بإجراءات إلاشهار والتسجيل
 
ق وتعل

 . شركة 418نة من متكو   نةشركة من ضمن عي   31ألامر بما جملته 

 

ى عدم القيام بإجراءات التسجيل وإلاشهار للمساهمات التي تمت مصادرتها في إطار أد  و 

 .بتاريخ الحق لتاريخ املصادرةشركتين وذلك  مساهمة الدولة في رأس مال الفرع الثاني إلى التفويت في

 

 فيها دون وجه حّق  املفّوت املمتلكاتاسترجاع  -2

 

 
 
ب تنفيذ قرارات املصادرة القيام بإجراءات الاسترجاع للممتلكات التي تم  التفويت فيها يتطل

وقد تبين في هذا  .من مرسوم املصادرة 3والتي تعتبر باطلة طبقا للفصل  1144جانفي  41بعد 

 
 
ق ألامر بالعقارات أو الخصوص عدم إيالء لجنة املصادرة العناية الالزمة لهذه املسألة سواء تعل

 .املنقوالت أو املساهمات أو ألارصدة البنكية

 

لم تشمل القضايا املرفوعة سيارة  41في و د.أ 121 عقارات بقيمة 2في التفويت  فبالرغم من

وقد أفادت لجنة  .1141و 1141نشرهما خالل سنتي السترجاع هذه ألامالك سوى عقارين فحسب تم  
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ها لم تتوصل من قبل وزارة املالية بقائمة محينة في العمليات املسجلة وعمليات التفويت املصادرة بأن  

 .1141رغم مطالبتها بذلك خالل سنة  1144جانفي  41تاريخ بعد  املنجزة

 

د إضافة إلى سحب مبالغ .أ 141شركات بلغت قيمة إحداها  1تفويت في حصص ال تم  كما 

 ما قيمته أحد البنوكبالنسبة إلى  بلغت والتي  املصادر منهم من قبل مالية من الحسابات البنكية

ولم يتوفر للدائرة ما يفيد شروع  .سحبها بعد صدور مرسوم املصادرة د تم  .أ 31,111د منها .أ 113,668

 .لجنة املصادرة في اتخاذ إلاجراءات الالزمة إلبطال مفعول عقود البيع أو السترجاع ألاموال املسحوبة

 

 البنكية املصادرة  ألارصدةتحويل  -3

 

 
 
حساب لألارصدة هذه تحويل ضرورة ألارصدة البنكية مصادرة ب عن صدور قرارات يترت

ن من خالل استغالل تبي   لذلكوخالفا . القراراتببهذه  املنصوص عليهاملصادرة بداية من التاريخ 

ر على البنوكعدد من املعطيات الواردة على الدائرة من قبل 
 
من جملة ألارصدة  % 88نسبة  تتوف

وبلغت ألارصدة البنكية . د لفائدة حساب املصادرة.م 41,141بقيمة  عدم تحويل أرصدة(1)املصادرة

 .م36,540ما قيمته  املذكور حساب التحويلها لفائدة  املصادرة التي تم  
 
%  44,41 ل نسبةد وهو ما يمث

 .ملعنية بالتحويلمن ألارصدة ا
 

بما بخصم مبالغ من ألارصدة املصادرة  بنكينقيام تبين مرسوم املصادرة حكام أل خالفا و 

  د.م13,31 قيمته
 
م  صر ف بأنه توأفادت لجنة الت .خالص أقساط قروض وتفعيل ضمانات ماليةبقت تعل

جه  مراسلة البنوك املعنية للمطالبة بتحويل املبالغ التي تم  خصمها لفائدة حساب املصادرة وأنه تت 

ة  لة للمحاسبين العموميين طبقا ملإلى اتخاذ إجراءات الخالص الجبري املخالني  ة املحاسبة و 
 
جل

ة  .العمومي 
 

لفائدة حساب املصادرة وذلك نتيجة وجود  د.م 1,188أرصدة بنكية بمبلغ  تحويل يتم  لم و 

               مبلغتحويل ثر تدخل الدائرة على إ وتم   .توقيف تنفيذ بعض قرارات املصادرةبقرارات قضائية 

سنوات  1أي بتأخير فاق  1148جوان  8من هذه ألارصدة إلى حساب املصادرة وذلك بتاريخ  د.م 1,414

 . من تاريخ إصدار قرارات املصادرة
 

ها ـــأجل حل   د.م 1,411بقيــــمة ع خزينة ارق وانـــــبعنأرصدة بنكية مصادرة ل ــــــلم يتم  تحويا ــــكم

 وأفادت لجنة التصرف بأنها راسلت البنك املعني باألمر . لفائدة حساب املصادرة 1141في شهر جويلية 

 .لتحويل هذه املبالغ 1148 أفريل 41بتاريخ 

                                                           
(1)

 .ونسية للبنكالاتحاد الدولي للبنوك والبنك التونس ي والبنك العربي لتونس والشركة الت
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ومن جهة أخرى،تبين من خالل متابعة العمليات املالية التي تم إجراؤها على الحسابات 

ألحد د من حساب إيداع مصادر .أ 481بلغ قيمته مل املالي توظيفالالبنكية املصادرة قيام أحد البنوك ب

 .1141وذلك خالل شهر نوفمبر  أصهار الرئيس السابق

 

II –  واستغاللها تلكات املصادرةاملمحفظ 

 

لة بمنظومة املصادرة في
 
ق ألاطراف املتدخ

 
حفظ  خلصت أعمال الرقابة إلى عدم توف

 .على الوجه املطلوب وتأمين السير العادي للشركاتها العقارات واملنقوالت وحسن استغالل

 

 استغالل العقارات واملنقوالتحفظ و -أ

 

املنقوالت  منومجموعة  تيخ 46سيارة و 411عقارا و 214املصادرة  ألامالكبلغ عدد 

إخالالت ف في هذه ألامالك التصر  شهدو  .1142وذلك إلى موفى سنة  متواجدة بتسعة وأربعين عقارا

نها  حالت دون املحافظة عليها واستغاللها على الوجه ألافضل من ذلك أن  عمليات التشخيص التي أم 

ن غياب معطيات حول  عقارات مؤمنة لديهم املؤتمنون العدليون لم تشمل كافة العقارات حيث تبي 

لت
 
ى كما أد   .منها للتخريبعقار  44ض تعر  (1)عقارا 411عينة من العقارات تتكون من من % 18 نسبة مث

 . منها للسرقة والنهب 1سنوات إلى تعرض  1فيالت دون حراسة على امتداد حوالي  3بقاء 

 

حالة  باستثناءميم العقارات القيام بصيانة وتر تولي املؤتمنين العدليين ما يفيد ن يتبي   لمو 

قد  خزينة الدولةأن  املحافظة على هذه ألامالك علما ب وهو ما حال دون  د.أ 42قدرها  بكلفةوحيدة 

لت  . وذلك قصد تهيئة عقارات للتفويت فيها 1142سنة في  (2)د.أ111بلغت كلفتها صيانة أعمال  تحم 

 

 على صعيد آخر، و 
 
رةالبيانات قاعدة سمت ات

 
حول هذه العقارات لدى لجنة التصرف  املتوف

بعض من قبل تعاون ال إلى نقصلجنة ال هأرجعت املدرجة بهاشمولية وحينية املعطيات و دقة  بعدم

رة 
 
ة إلامكانيات املتوف ر املعطيات لديهم أحيانا باإلضافة إلى محدودي 

 
املؤتمنين العدليين وعدم توف

التي تتوفر لدى لجنة التصرف معطيات حول  حصة العقاراتأن  علما ب وجسامة ألاعمال املستوجبة

نة شملت  % 1بة إستغاللها لم تتجاوز نس  .عقارا 41من عي 

 

                                                           
(1)

 .مؤتمنا عدليا 41ترجع بالنظر إلى 
(2)

 .تم خالصها من قبل لجنة التصرف لفائدة عقارية قمرت
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ن  ملو 
 
ل العقارات تحت هذا الوضع اللجنة املذكورة من متابعة تحصيل مداخيل استغاليمك

فترة للضيعة فالحية  11مداخيل استغالل  غياب ما يفيد تنزيلويذكر على سبيل املثال  .الائتمان العدلي

دائرة املصادرة باملحكمة الابتدائية بتونس في أفادت و . بحساب الائتمان 1142إلى سنة  1144من سنة 

 .ا نهبها أو استغاللها بدون صفةإم   عددا من الضيعات الفالحية يتم   هذا الخصوص بأن  

 

ه لم يتسن ن تبي   كما
 
 إشغالها مواصلةفي شأنها أو وجود مشاغبة عقار نتيجة  11استغالل أن

وهو ما  لى مداخيل إستغالل هذه العقاراتع يدهمأو وضع أمالكهم منهم  ةاملصادر  أصحابهامن قبل 

ولة من موارد خزينة إلى حرمان أدى  ما  ولم يتوفر . د.م 4,1 ما قيمتهبعقارات  6قدرت بخصوص الد 

أو مواصلة  كف الشغبرفع قضايا في خصوص ب التصرف واملؤتمنين العدليينمن لجنة  قيام كل   يفيد

 . استغالل العقارات املصادرة دون صفة

 

ها من  لوحظكما  في نفس الخصوص عدم تسويغ عدد من العقارات الشاغرة رغم خلو 

دليل ل وذلك خالفا 1142إلى سنة  1144عقار خالل الفترة من سنة  18شمل موانع مادية أو قانونية 

 بأفادت دائرة املصادرة في هذا الصدد و . الائتمان العدلي
 
 أن

 
استغالل العقارات في عدد من ر ه تعذ

 
 
ر ألاموال الالزمة بحساب الائتمان للقيام بإجراءات التسويغ وعدم وجود حلول الحاالت نظرا لعدم توف

 .من قبل املكلف العام بنزاعات الدولة لتوفير املصاريف املستوجبة للمؤتمنين العدليين

 

ت شاغرة فيال  وقد كان ذلك هو شأن
 
ى إلى عدم تحصيل وهو ما  ملدة تفوق السنتينظل أد 

 ة فيال أخرى حراستحمل خزينة الدولة ملصاريف فضال عن  (1)د.أ 448موارد بعنوان الكراء بحوالي 

 .(2)د.أ 14ما يناهز  1141بلغت إلى موفى سنة 

 

ى بقاء وعلى صعيد آخر ملدة بفضاء غير محمي رابضة بثكنة العوينة سيارة مصادرة  43، أد 

غياب مع العلم وأن   (5)د.أ 112إلى قرابة  (4)د.أ 182منها من  عشر(3)مةـــــتراجع قيوات إلى ــــــثالث سن

 . د.أ 486,116 بما قدره 1141ببرنامج التفويت لسنة أدرجت سيارات  1ى إلى تدني قيمة الصيانة أد  

 

 

 

                                                           
(1)

 .1141أكتوبر  14بتاريخ  846مراسلة املكلف العام بنزاعات الدولة إلى وزير املالية عدد 
(2)

 .1142 جانفي 16 بتاريخ 4/111عدد التصرف لجنة إلى العدلياملؤتمن  مراسلة
(3)

 .1141الاختبارين لسنة  نتائج حسب القيمة معدل اعتماد تم
(4)

 .1141حسب تقارير الاختبار املنجزة من قبل خبيرين في السيارات سنة 
(5)

 .1141حسب إعادة التقييم الذي تم  في سنة 
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 تأمين السير العادي للشركات - ب

 

ى شهر جوانإلى  شركة 546 الشركات املصادرة بلغ عدد
 
 شركة تحت 111 منها 1142 موف

 وقدتم   .شركة تتولى تسييرها هياكل تصرف 422شركة تحت التصرف القضائي و 444و الائتمان العدلي

قت خاصة بتسيير
 
الشركات املوضوعة تحت التصرف القضائي والشركات التي  الوقوف على نقائص تعل

ه علما ب لجنة التصرف من قبلمتابعة الشركات وبتتصرف فيها هياكل التصرف والتسيير 
 
 أن

 
ر لم تتوف

 . تحت الائتمان العدلياملوضوعة الشركات  أغلب معطيات حول 

 

 ف القضائيالشركات تحت التصرّ  -1

 

 
 
غم من التنصيص صراحة ضمن ألاحكام املتعل على أن   قة بتعيين املتصرفين القضائيينبالر 

            املصادرةفإن  عددا هاما من الشركات  هذا التعيين يتم  بصفة وقتية إلى غاية انتهاء املوجب،

 .لفترة ناهزت الخمس سنوات منذ تاريخ مصادرتها (1)بقي تحت طائلة املنظومة القضائية( شركة 444)

 

ل مهام املتصرف القضائي أساسا في إدارة الشركات التي تمر  بصعوبات اقتصادية في 
 
وتتمث

الخاص  دليل إلاجراءات وحسب. في تسييرها املتنازع إدارة املؤسساتفي نطاق التسوية القضائية أو 

ة املتصرف القضائي تقتصر  (2)واملصفي باملؤتمن العدلي واملتصرف القضائي وأمين الفلسة  علىمهم 

وال تشمل إمكانية التدخل لضبط  العمليات املحاسبية والجبائيةبتصريف الشؤون اليومية والقيام 

ب
 
 .ات حسن تسيير هذه الشركاتالاستراتيجيات وهو ما ال يتالءم مع متطل

 

التصرف القضائي يبقى إجراءا قانونيا إجباريا بعد مصادرة  أن  بولئن أفادت لجنة التصرف 

الشركات هذه في تأمين تسيير فعاليته من  د  حساهمت في ال هالشركات فإن  النقائص التي اعترت تطبيق

ة في ظل ضعف  إلى موفى  لم تتلق هاعلما بأنقضائيين املتصرفين الو  اللجنة التنسيق بينوذلك خاص 

 .الشركاتهذه من تقارير التصرف القضائي املتعلقة ب %4,2 سوى نسبة 1142شهر جوان 

 

فترة طويلة نسبيا في لبقاء الشركات املصادرة تحت منظومة التصرف القضائي ساهم و 

لتدهور الوضعية املالية لهذه الشركات والتأثير على سيرها العادي حيث  تراجع ملحوظ للنتائج  سج 

خسائر  د إلى.م 5 أربا  بقيمة من 2015إلى سنة  1141من سنة للفترة شركة  11 عددهاملحاسبية ملا 

 .د.م 6قدرها 

                                                           
(1)

ق باملصفين واملؤتمنين العدليين وأمناء 4334لسنة  44املنظمة بالقانون عدد 
 
 .الفلسة واملتصرفين القضائيين واملتعل

(2)
 .املذكور  املتعلق باملصادقة على دليل إلاجراءات  1111جوان  1قرار وزير العدل وحقوق إلانسان مؤرخ في 
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على تجاوز الصعوبات املتصلة ة املتصرفين القضائيين عدم قدر لوحظ في هذا الخصوص و

 .للشركات املصادرةبالسيولة والتمويل وباملديونية 

 

ا  فقد ن أن  عددا هام  املعطيات  شأنهافي  توفر تالمن الشركات املوضوعة تحت تصرفهم تبي 

ضحو . ة في غياب قوائم مالية مصادق عليها من قبل مراقبي الحساباتخاص  املحاسبية 
 
من خالل  ات

  11النظر في ملفات 
 
كما اقتصر إيداع  .1141إلى  1144ر قوائمها املالية للسنوات من شركة عدم توف

دون هذا الوضع وحال . شركة 484شركة من ضمن  11 علىخالل نفس الفترة  التصاريح الجبائية

 
 
تفويت  اتعمليدون إنجاز  املالية واتخاذ القرارات املالئمة في إلابان وكذلك الع على حقيقة وضعيتهاإلاط

 .التي تتطلب وجود قوائم مالية مصادق عليها

 

فقد . هاضرر بمواردإلحاق  ترتب عنها إخالالت في التصر ف في بعض الشركاتأن  حدوث كما 

إلى تآكلها وفقدان قيمتها " الصفاء املهدية"و" املتوسطية للصيد البحري "ى عدم صيانة سفن شركتي أد  

 .التجارية

 

شركة لفائدته وذلك د من حساب .أ111 تولى أحد املتصرفين القضائيين سحب مبلغ كما

د من ألاربا  الراجعة للدولة وذلك بعنوان خالص دين .أ 34بعنوان خالص دينه وكذلك طر  مبلغ 

مت إحالة دائرة املصادرة باملحكمة الابتدائية بتونس في هذا الصدد بأنه ت أفادتوقد . أحد الشركاء

 .املتصرف القضائي على النيابة العمومية

 

ه لم ين وتبي  
 
 تفطنالجراءات الكفيلة برفع قضية في كف الشغب بعد إلا  تم  أخذأيضا أن

 .لوجود عقارين تابعين لشركة تحت تصرف شخص دون وجه حق  

 

 و 
 
توفير السيولة الالزمة الستكمال مشاريعها وخالص مزوديها  منأربع شركات ن لم تتمك

كما ساهم النقص في  .مشاريعها وإتمام تمويل التعامل معهارفض البنوك واستعادة توازنها املالي بسبب 

ات العملة واملزودين  السيولة بالنسبة إلى أربع شركات أخرى في عدم تمكنها من خالص مستحق 

 .ى إلى توقف شركتين منها عن النشاطوالبنوك وهو ما أد  

 

وعالوة على ذلك لوحظ أهمية حجم الديون املتخلدة بذمة الشركات املصادرة والتي تجاوزت 

 1141أكتوبر  14حيث بلغت هذه الديون في %  111إلى أغلبها قيمة رأس املال بنسب فاقت بالنسبة 

د ديون .م 411 د منها.م 111شركة تحت التصرف القضائي ما قيمته  81عينة شملت  بالنسبة إلى

 .د ديون بنكية.م 31و جبائية
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              ات إلىشرك 6ففي خصوص الديون الجبائية وصل مبلغ التوظيف إلاجباري في خصوص 

 قامت ركات لديونها الجبائيةعدم خالص هذه الش إزاءو . د.م 1د في حين لم يتجاوز رأس مالها .م 13

ة للمحاسبة العمو   البنكية حساباتللل عق وإجراءإصدار بطاقات إلزام بمية والاستخالص إلادارة العام 

 .د.م 14بما قيمته لشركتين 

 

بخالص ديون البنوك املتصرفين القضائيين بعض عدم التزام  ولوحظ في نفس إلاطار 

ى إلى تقديم شكاوى ضد الشركات وتفعيل الضمانات من قبل البنوك  ا أد  واملزودين في آلاجال مم 

 .شركات 1 شملتوكذلك إجراء عقل 

   

مكن من  من أعمال التنفيذلألموال املصادرة  إجراءات حمائيةوتجدر إلاشارة إلى أن غياب 

من مجلة  14على الرغم من أن الفصل وذلك  القيام في بعض الحاالت بعمليات مقاصة أو تنفيذ عقل

... إجراء عقلة ولو كانت بمقتض ى أحكام أو بطاقات تنفيذية على ألاموال"املحاسبة العمومية منع 

 . ..."استثناء التي تملكها الدولة واملكاسب املنقولة وغير املنقولة بدون أي

 

صلة  الصعوباتالقضائيين على مجابهة  عدم قدرة املتصرفين لوحظوعلى صعيد آخر،  املت 

والسياحة  قطاعي البعث العقاري تعليق املشاريع لعدد من الشركات الناشطة في ن تبي   إذ باالستغالل

عدم استغالل عقارات على ملك عدد من الشركات العقارية وذلك منذ مصادرتها وعدم إضافة إلى 

إستراتيجية للتصرف في هذه العقارات من قبل لجنة التصرف وذلك بالرغم من أهمية قيمتها  وضع

 د.م4,1ما قيمته  "كوريال"و" عقاريةصقلية ال"شركتي بالنسبة إلى الشرائية التي بلغت على سبيل املثال 

 .مما حرم الشركتين من أربا  منتظرة

 

منذ مصادرة الشركات إلى نقص في املداخيل  عدم استكمال املشاريع العقاريةى أد  كما 

". تونس الخليج السياحية "و" البعث العقاري والترفيه السياحي"شركتي بالنسبة إلى  (1)د.م 16,2بلغ

املصادرة بأن ذلك يرجع إلى غياب برنامج استثمار وكذلك عدم الحرص على مواصلة  لجنةوأفادت 

 .املشاريع الجارية

 

 تصرف والتسييرالشركات تحت هياكل ال -2

 

إلى أنه شركة تحت تصرف وكالء أو مجالس إدارة  21 عينة شملت النظر في وضعية أفض ى

مرونة التصرف التي تتميز بها هياكل التصرف والتسيير باملقارنة مع التصرف القضائي فقد بالرغم من 

                                                           
(1)

 .1141ديسمبر  11بتاريخ  28محضر جلسة لجنة التصرف عدد 
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املحاسبية املصر  بها لدى النتائج جعت تراإذ  تم  الوقوف على تدهور الوضعية املالية لهذه الشركات

د .م210شركة تبلغ القيمة إلاسمية ملساهمة الدولة في رأس مالها  47ه إلادارة العامة لألداءات ملا عدد

ولة  .1142د سنة .م 38إلى  1141د سنة .م 99من  ولوحظ كذلك تراكم ديونها مما أدى إلى تحميل الد 

 .الشركات وكذلك إحالة عدد منها على التسوية القضائيةملساندة هذه  بعنوان تسبقات أعباء إضافية

 

ل نسبة .م 4481شركة ما قيمته  41ة وقد بلغت الديون املتخلدة بذم  
 
%  113د وهو ما يمث

د الشركات د مم  .م 123من قيمة رأس مال هذه الشركات الذي يبلغ ما يناهز  ا ترتب عنه عدم تقي 

قيام البنوك خالصها و  التي حلت آجالأقساط الديون  بتسديدخاصة منها املتعلقة و بتعهداتها 

إلى القيام بعقل " ن.ت.ج"أدى عدم خالص ديون شركة،فعلى سبيل املثال .هابإجراءات تنفيذية ضد  

وكذلك إقرار بيع مجموعة  (1)سيرها العادي فيعلى السيولة ومستحقات الشركة لدى حرفائها مما أثر 

 ".السيراميك"من أصول شركة 

 

حيث لم تسجل ثالثة في عدد من الشركات املصادرةوضعية الاستغالل تدهور كما لوحظ 

بعد أن ناهزت أرقام  1141أرقام معامالت منذ سنة "( بريكوراما"و" صوتيداف"و" ن.ت.ج)"شركات 

 .د.م 44د و.م 1د و.م 41على التوالي  1141سنة في معامالتها 

 

 وضعيتها فيتحسنا  من صندوق ألاموال املصادرةسبقات الشركات التي انتفعت بتلم تشهد و 

وذلك على التسوية القضائية  "(بريكوراما"و" صوتيداف")شركتي  إحالةفعلى سبيل املثال، تمت  .املالية

 . د.م 2صندوق ناهزت الرغم صرف تسبقات لفائدتهما من 
 

ة  مجابهةأن صرف املبالغ املذكورة كان بغاية بلجنة التصر ف  فادتأو   النفقات الضروري 

 .أجور العمال منها خاصة
 

 متابعة لجنة التصرف للشركات املصادرة-3
 

شركات فالحية ورفع التصرف القضائي  1في  هياكل تسيير تعيين التصرف لجنة لم تتول 

 علق بأربع شركات إحياء خاصة وأن التسيير الفعليفيما يتم من مطالبة وزارة الفالحة بذلك عليها بالرغ

 للاكما لم تحرص  .إلحداها يتم من قبل أحد املساهمين
 
لين عن الدولة في مجالس جنة على تعيين ممث

             %  12بالرغم من امتالك الدولة على التوالي لنسبة " تونيزياقولف سرفيس"و" أدوية"إدارة شركتي 

 بوأفادت لجنة التصرف  .1141و 1141سنتي خالل من رأس مال الشركتين ومصادرتهما %  13و
 
 ه تم  أن

 
 
 .2016 سنةخالل " أدوية"ل للدولة في مجلس إدارة شركة تعيين ممث

                                                           
(1)

 .1141حسب تقرير اختبار عدلي في سنة 
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كما لوحظ وجود شركات مصادرة يتصرف فيها أشخاص مصادرة ممتلكاتهم بالرغم من 

والتي " ه.ب.م"و" إنفستاك"شركتي ذلك على غرار تعيين هياكل تسيير من قبل شركة الكرامة القابضة و 

أنها بأفادت شركة الكرامة القابضة و  .د.م 14قرابة  رأس مالها مية ملساهمة الدولة فيالقيمة الاس تبلغ

على أمالك الغير وهي في طور  الءيالاستدعوى جزائية في  وكذلك هذا الخصوصرفع قضايا في  تولت

 .التحقيق

 

وجود  العامين للشركات،ظل التأخير في ضبط معايير الختيار الوكالء واملديرين في  كما تبين  

تعيين رئيس مدير عام لشركة  1142 أوت 6تم  بتاريخ  حيث شركات 1إخالالت في تعيين هياكل تسيير 

وعدم القيام بإجراءات لتغيير  (1) بالرغم من أنه محل  تتبع قضائي من أجل تجاوزات مالية "بيان فو"

كما تبين . (2)رغم وجود معلومات حوله بخصوص حصول تجاوزات "الشاملة للتأمين"وكيل شركة 

  1141بداية من جانفي فقط أشهر  1ملدة " كاليداي"تعيين وكيل على شركة 
 
تغييره إلى  لم يتمه غير أن

 .(3)عدم استجابته للمستوى العلمي املطلوبم إقرار لجنة التصرف برغ 1148فيفري شهر غاية 
 

حيث املسيرين  ضبط معايير لتأجير  1148 جويلية موفىلم تتول اللجنة إلى  صلوفي سياق مت  

عتبار الوضعية املالية ألاخذ بعين الا دون د شهريا .أ2فاقت مبلغ خالص أجور لعدد من املسيرين  تم  

اذ القرار بضبط معايير تأجير املسيرين . لشركاتلالصعبة 
 
وقد أفادت لجنة التصرف في ردها بأنه تم  اتخ

 .1148بالشركات وذلك منذ شهر جويلية 

 

شركة تبلغ القيمة إلاسمية ملساهمة  48وعلى صعيد آخر، تبين من خالل النظر في وضعية 

رغم بها  الصعوبات الاقتصادية التي تمر   فيلجنة التصرف  تبعدم  د.م 44,1الدولة في رأس مالها 

من  1الفصل وذلك بالرغم من أن   وضعيتهاتدهور مما أدى إلى تلقيها عديد املراسالت في الغرض 

  ينص   1144لسنة  86املرسوم عدد 
 
لجنة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان ال هذه ه من مهامعلى أن

والتي تم  إقرار تصفيتها " رينغ"ا إلاطار مجمع شركات في هذويذكر . املحافظة على السير العادي للشركات

ألاجور نتيجة توقفها عن النشاط وتحمل الدولة ألعباء  عن خالص عجزهاوذلك بعد  1142في سنة 

 . د.أ 461البالغة و  1142ألاجور الخاصة بشهري ماي وجوان من سنة 

 

وكذلك  يقتضيه نظامها الداخلي مثلماشهري وقد ساهم عدم إنعقاد اللجنة بالنسق ال

في الحد  من تغطية اللجنة إلشكاليات الشركات املصادرة حيث تم  النظر  تفعيل إنابة الوزراءالتأخير في 

                                                           
(1)

ق بالتعامل مع 
 
 .1141ماي  41شركات وهمية وعمليات اختالس وذلك  حسب نتائج مأمورية اختبار بتاريخ تجاوزات تتعل

(2)
 .1141فيفري  44مراسلة وزير املالية إلى رئيس لجنة التصرف بتاريخ 

(3)
 .1142أكتوبر  8بتاريخ  82محضر جلسة لجنة التصرف عدد 
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               شهروذلك إلى غاية  % 11ته ـشركة مصادرة أي ما نسب 546شركة من ضمن  446في ملفات 

 .1142جانفي 

 

 ومن ناحية أخرى و 
 
يفيد لم يتبين للدائرة ما  ق بمتابعة البضائع العالقة بالديوانة،فيما يتعل

د إلى .م 1واملقدر بمبلغ  بيع حاويات البضائع التابعة لشركات مصادرة محصول  تحويل مصالح الديوانة

بيعها باملزاد العلني خالل الثالثية ألاولى  تم   الحسابات البنكية للشركات املعنية علما بأن  هذه الحاويات

 .(1)1142من سنة 

 

الديوانة بالتفويت في املعدات املوجودة  ذلك، لوحظ عدم تكليف اللجنة قباض وفضال عن

ى سنة مصادرة خاصة مع توقفها عن لثالثة شركات باملستودعات الحرة 
 
 وتجدر . 1142النشاط إلى موف

عدم تسديد معاليم الكراء قد ألحق ضررا بالشركات املعنية و إلى أن  بقاء هذه املحالت مغلقة إلاشارة 

 .املسوغين من استغالل محالتهم جراء تواصل معاليم الكراء وعدم تمكن

 

ن نقص في متابعة اللجنة لإلخالالت التي تم  رفعها من قبل مراقبي الحسابات  كما تبي 

وبفسخ عقود  "أيرو سرفيس"شركة على غرار واملتعلقة أساسا بعدم صحة املداخيل املسجلة 

دون توفر عقد بيع بيع أهم ألاصول وب" رينغ"من قبل وكيل شركة  الاستغالل وإسنادها إلى شركة أخرى 

عدم صحة حساب الحرفاء وكذلك ب" مايودور الفالحية"شركةبالنسبة إلى  أو موافقة القاض ي املراقب

 ."الشاملة للتأمين"شركة د بالنسبة إلى .م 3البالغ 

 

 
 
متابعة إستخالص مستحقات الدولة بعنوان أربا  الشركات تبين للدائرة أنه بق وفي ما يتعل

 1141إلى سنة  1141شركة مصادرة للفترة من سنة  14 قبلتسجيلها من  ورغم أهمية ألاربا  التي تم  

ى شهر جوان  اقتصر استخالص مستحقات الدولة  ن  فإ (2)د.م 811والبالغة ما قيمته 
 
على  1141في موف

د بعنوان ألاربا  املحققة من .م 141بالنسبة إلى الشركات تحت تصرف لجنة التصرف و (3)د.م 2 يمبلغ

 . 1141و 1144قبل الكرامة القابضة بعنوان سنتي 

 

ولة بهذا العنوان أساسا إلى النقص في نجاعة  وتعزى محدودية استخالص مستحقات الد 

شركة  48متكونة من  عينةفحص  فقد لوحظ من خالل. أعمال املتابعة املوكولة إلى لجنة التصرف

 1141إلى  1141مصادرة حققت أرباحا في السنوات من 
 
ه ورغم إقرار توزيع ألاربا  من خالل ، أن

با  إلى صندوق محاضر الجلسات العامة لعدد من هذه الشركات لم يتم  تحويل مناب الدولة من ألار 

                                                           
(1)

 .العلني مرسلة من قبل مصالح الديوانةحسب قائمة في حاويات البضائع التي تم بيعها باملزاد 
(2)

  .مراسلة إلادارة العامة لألداءات واملتعلقة بالنتائج املحاسبية املصر  بها
(3)

 .1141تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية بتاريخ ديسمبر 
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ة بالنظر إلى وفي املقابل، لم تتول اللجنة اتخاذ أي. ألاموال املصادرة ة إجراءات إزاء هذا الوضع خاص 

 .شركات مصادرة 1د بالنسبة إلى .م 423 ارتفاع مناب الدولة من ألاربا  التي تقرر توزيعها والبالغة

 

ولة جراء تقادم دعوى خالص من شأن و  عدم تحصيل املبالغ املذكورة أن يضر  بخزينة الد 

وقصد تالفي هذا الوضع . (1)مجلة الشركات التجارية من 166لفصل با املنصوص عليهاهذه املستحقات 

توص ي الدائرة بضرورة القيام باإلجراءات الالزمة لتحصيل مناب الدولة من هذه ألاربا  قبل انقضاء 

 .أجل التقادم

 

             ة املتوفرة بملفاتومن جهة أخرى، لوحظ من خالل النظر في محاضر الجلسات العام   

48  
 
ة للشركاء لم تقرر رغم وجود مبالغ بعنوان النتائج القابلة للتوزيع، فإن الجلسة العام  و ه شركة أن

             بقيمة" Injection Plastiques Systèmes"و" ألفا"الشأن بالنسبة إلى أربا  شركتي مثلما هو توزيعها 

ي الشركات التي ال تمتلك فيها ولئن يتعذر على لجنة التصرف املطالبة بتوزيع ألاربا  املحققة ف. د.م 3,3

ولة أغلبية حق   ه يخو   الد 
 
ل لها قانونا املطالبة بتوزيع ألاربا  في الشركات التي تمتلك فيها التصويت فإن

 .1148 وهو ما لم تقم به اللجنة إلى موفى شهر فيفري "ألفا" ألاغلبية على غرار شركة الدولة

 

ألاربا  املحققة لعدم عقد جلسات عامة توزيع شركتين وعلى صعيد آخر، لم تتول 

فقد تبين من خالل النظر في القوائم املالية لشركة . للمصادقة على القوائم املالية وتخصيص النتائج

لم يتم توزيعها  1141في سنة  د.م486أربا  بمبلغ تحقيق %  411الكرامة القابضة املصادرة بنسبة 

ى 
 
شركة التونسية للتبغ ال كذلكويذكر . 1148شهر فيفري لعدم عقد جلسة عامة في الغرض إلى موف

 .1141و 1141د بعنوان سنتي .م 4وإلاستثمار التي حققت أرباحا تفوق 

 

 كما 
 
بما قيمته  1144و 1141قة بسنتي لوحظ عدم تحصيل مناب الدولة من ألاربا  املتعل

فيهما للكرامة القابضة وذلك لعدم حرص اللجنة على عقد  (2)التفويت د بعنوان شركتين تم  .م1,1

شركة تحصيل هذه ألاربا  من قبل  وتجدر إلاشارة إلى أنه تم  . ينتالشركجلسات عامة سنوية في 

الدولة وذلك بسبب عقد جلسات عامة لتخصيص النتائج بعد تاريخ التفويت في  ا عنالكرامة عوض

 .هذه املساهمات

 

 1144و 1141شركات بعنوان سنتي  1في خصوص د.م 4,211تناهز تحويل مبالغ أيضا ن تبي  و 

إلى حساب الائتمان العدلي دون أن يتم  الحقا تحويلها لصندوق ألاموال املصادرة على إثر صدور قرار في 

 . مصادرة هذه الشركات
                                                           

(1)
 .تي قررت توزيع ألاربا تنقرض دعوى خالص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ انعقاد الجلسة العامة ال

(2)
 .ألاربا  هذهالتفويت  مبلغ يشمل ولم 1141 ديسمبر في عمليةالتفويت تمت
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ن الدولة بعنوا مستحقات حرص على متابعة واستخالصوتوص ي الدائرة لجنة التصرف بال

 .أربا  الشركات املصادرة

 

-IIIالتفويت في املمتلكات املصادرة 

 

ى مارس 
 
عقار بقيمة                  44ما مجموعه  1148شمل التفويت في ألامالك املصادرة إلى موف

 .د.م4.281,431د فضال عن الشركات وألاوراق املالية بقيمة .م 1,14سيارة بمبلغ  21د و.م 448,1

 

 العقارات واملنقوالتالتفويت في  - أ

 

 إعترى التفويت في العقارات واملنقوالت عد  
 
الرهون  ورفعتقييم الصلت أساسا بة نقائص ات

 
 
 . قة بالعقارات ذات الطبيعة الخصوصيةوبمعالجة العوائق املتعل

 
شفافية ق ألامر بنقص في كما تعل

 .عمليات التفويت  وبضعف مردودية معرض املمتلكات املصادرة

 

 العقارات -1

 

د .م 448.1عقار بمبلغ جملي قدره  44التفويت في  1142و 1144تم  خالل الفترة بين سنتي 

لتو (1)1142تم أغلبها خالل سنة 
 
من جملة العقارات % 1 ما نسبته العقارات التي تم  التفويت فيها مث

لعدم  هذه النسبة، ساهم في محدوديةقد و . املصادرة  ختباراتالعامة لال  وإلادارةلجنة التصرف  توص 

 هذه ألاخيرة قامت حيثتقييم العقارات  إلى التسريع في نسقبوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 

عقارات املرسمة بملك الدولة الخاص الجملة من  فحسب  %(3)48 ما نسبته أي (2)عقارا 16تقييم ب

ى سنة وذلك
 
 .1142 إلى موف

 

ت أولئن  لجنة التصرف في إطار التسريع في إنجاز أعمال التقييم اللجوء إلى الخبراء قر 

على  ىأد   فقد.تقييم العقاراتالرفع من نسق لم يساهم في هذا إلاجراء  فإن   1141العدليين في سنة 

التي كلف بانجازها خبراء عدليون إلى تأجيل طلب العروض الاختبار  ثال عدم جاهزية عمليةسبيل امل

 .د.أ 811 تهقيمبلغت عقارات  1عقار من جملة  بخصوص

 

                                                           
(1)

ف لحساب الغير املبرمة مع شركة  ة التصر   .عقارا 48التفويت في " عقارية قمرت"تم في إطار اتفاقي 
(2)

 .تقارير الاختبار املتوفرة لدى الكتابة القارة للجنة التصرف
(3)

 .د.م414وذلك بقيمة إجمالية قدرها 
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ى الفارق و  عدد من  بعدم إثمار التصريح بين قيمة الاختبارات وقيمة العروض إلى الهام  أد 

                  علق ألامر بأربعة عقارات من جملةعروض وذلك خاصة في ظل ضعف إلاقبال على املشاركة وتال

. % 43,2و% 11,1عقار تراو  الفارق بين قيمة الاختبارات وقيمة العروض املقدمة في شأنها بين  41

في بعض الحاالت طلب لجنة التصرف إعادة الاختبار لدى وزارة أمالك  هذه الوضعيةواستوجبت 

 . إعداد العقارات للتفويت فيها فترة فيا ساهم في التمديد الدولة والشؤون العقارية مم  

 

ق بها ر هون  81تتوصل لجنة التصرف إلى تسوية وضعية  ، لموعلى صعيد آخر
 
عقارا تتعل

باشرة إلاجراءات الالزمة لتسوية مل(1)لم تقم بالتنسيق مع ألاطراف املتدخلةد حيث .م 411بقيمة 

ا أدى إلى عرقلة عمليات التفويتهذه وضعية  لم تتول لجنة التصرف في هذا إلاطار و. الرهون مم 

مراسلة لجنة املصادرة لدعوتها للقيام باإلجراءات الالزمة لتطهير الرسوم من الرهون طبقا ألحكام 

إمكانية  فيا أثر سلبا سنوات مم   1أي بتأخير ناهز  1142أوت شهر إال في 1144لسنة  41املرسوم عدد 

عقارات موضوع طلبات عروض في  6جملة  من التفويت في العقارات املصادرة، وذلك على غرار عقارين

 .د.م 1بلغت قيمة الرهون في شأنهما  1142سنة 

 

ال تمس من حقوق "من املرسوم املذكور على أن مصادرة ألاموال واملمتلكات  4نص  الفصل و 

 ". 1144جانفي41الدائنين في املطالبة بالوفاء بديونهم املترتبة قبل 
 
فة باملالية حسب وتتولى الوزارة املكل

خ في  1144لسنة  14من املرسوم عدد  41أحكام الفصل  تسديد الديون الثابتة  1144ماي  14املؤر 

وخالفا لهذه ألاحكام، تبين أن اللجنة لم تتول البت  في ملفات الديون . ة ألاشخاص املصادر منهمفي ذم  

ة هؤالء ألا دة بذم 
 
 .(2)شخاصواقتصرت على ضبط قائمة في الديون املتخل

 

كما لوحظ تأخير في تسوية ملفات العقارات ذات الطبيعة الخصوصية على غرار العقارات 

نجاز عمليات التفويت املتعلقة بها وحرمان خزينة الدولة من موارد بهذا إ فيا أثر الفالحية والقصور مم  

في  اتخاذ التدابير الضرورية 1148إلى موفى شهر فيفري  فقد تبين أن  لجنة التصرف لم تتول   .العنوان

ل بمعية  عقارا 61جاوز عددها التي ت خصوص العقارات الفالحية بقية ألاطراف حيث لم تتوص 

ق بالتفويت في ألامالك  1144لسنة  86الحسم بخصوص تطبيق املرسوم عدد إلى  (3)املتدخلة
 
فيما يتعل

 املصادرة 
 
خ في  4332لسنة  14أراض فالحية باعتبار أن القانون عدد  لة فياملتمث  4332فيفري  41املؤر 

ق بالعقارات الدولية الفالحيةواملت
 
وأفادت لجنة . من العقارات الصنفيمنع التفويت في هذا  عل

 .في هذه املسألة يقتض ي الرجوع إلى السلطة التشريعية بأن البت  التصرف 

                                                           
(1)

 .أساسا لجنة املصادرة وإدارة امللكية العقارية
(2)

د وبلغت الديون غير الثابتة ما قيمته .م 481,1د ديون ثابتة علما بأن الديون العمومية قد ناهزت .م 314,211د منها .م 4141بلغت هذه الديون 

 .د.م 216,444
(3)

 .أمالك الدولة والشؤون العقاريةوزارة الفالحة ووزارة  
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ة على  للبت   اواضح اتمشيلجنة التصرف  تنتهجلم كما  في مآل القصور وإلاقامات الخاص 

علما سنوات وهو ما ساهم في تدهور وضعيته املادية  1قصر سيدي الظريف وذلك ملدة تجاوزت  غرار 

 .(1)د بعنوان تكاليف الصيانة.أ411خزينة الدولة تتحمل سنويا مبلغا قدره  بأن

 

خذت في جلستها عدد أفادت لجنة التصرف في هذا الخصوص بأنها و 
 
                 بتاريخ 42ات

 .قرارا باالحتفاظ بقصر سيدي الظريف لفائدة وزارة الدفاع 1148جويلية  21

 

تجسدت في نجاز عمليات التفويت في العقارات إوعلى صعيد آخر، لوحظ وجود نقائص في 

د بقواعد املنافسة عند إلاعالن عن طلبات العروضعدم   .التقي 

 

فخالفا لدليل إجراءات التفويت الذي يقتض ي اعتماد شروط املنافسة وتكافؤ الفرص 

تولت لجنة التصرف تعديل  ،اصيله والتزامات ألاطراف املعنيةضبط موضوع البيع وتفو والشفافية 

العارض من صفة بتغيير  وذلك (2)1141لسنة  4قرار إسناد العقارات موضوع طلب العروض عدد 

ة التفويت ألاولى في إل  سعيهاإلى  هأرجعت املعني باألمرشركة يساهم فيها شخص طبيعي إلى  نجا  عملي 

 .الذي تمت معاينته في طلب العروضظل  العزوف 

 

 تم  قبول العرض املذكور دون توفر وثيقة الضمان البنكياس الشروط وخالفا ملقتضيات كر  

أجل في دون دعوته لدفع كامل املبلغ تمكين العارض من وعود بالبيع وافقت لجنة التصرف على  كما

خالص ألاقساط  1142إلى موفى سنة  تأخر العارض في إتمام التعاقد، لم يتم  وإزاء  .يوما 11أقصاه 

من تاريخ املوافقة على سنوات  1ا استوجب إعادة طلب العروض بتأخير بلغ إجماال د مم  .م 1.8البالغة 

نهاية إلى نزاع بين لجنة التصرف واملعني باألمر  أن طلبات العروض الجديدة بقيت محل  بعلما  التفويت

 .املهمة الرقابية

 

 املنقوالت -2

 

ى شهر 
 
سيارة مصادرة وهو ما  411سيارة من جملة  21التفويت في  1148فيفري تم  إلى موف

ل 
 
بلغت املداخيل  كما. إلى صندوق ألاموال املصادرة تحويله تم   د.م  2,070وذلك بمبلغ % 16نسبة يمث

قت بعمليتي تفويت.أ330,830 ما جملته في املنقوالت املختلفةبعنوان التفويت 
 
خالل أجريت  (3)د تعل

 .1141و 1141سنتي 

                                                           
(1)

 .1142نوفمبر  11محضر املجلس الوزاري بتاريخ  
(2)

 .الكائن باملنطقة السياحية بقمرت 81شقق كائنة باملنطقة السياحية ياسمين الحمامات واملقسم عدد  1 
(3)

 . د.أ 116,111بارك باملنستير بمبلغ  د وأثاث وتجهيزات لحديقة آدم.أ 11.211بمبلغ  3ألاثاث املتواجد بفيال املنزه  بيع 
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في إطار إعالن بيع عن طريق قد تم   3التفويت في منقوالت فيال املنزه  ن أن  تبي   وفي هذا إلاطار،

في حين أن  قيمة إلاختبار تناهز ضعف هذا د.أ 11,211املغلقة إلى مشتري العقار بثمن قدره الظروف 

وقد أرجعت اللجنة ذلك إلى خصوصية العملية وآلاجال املضبوطة مع مشتري املحل لرفع . املبلغ

 .املنقوالت

 

ن أ  معرض املنقوالت املصادرة لم  ن  مداخيلكما تبي 
 
من جملة  % 11من تغطية سوى ن تمك

 .د.أ 341حوالي البالغة  املصاريف

 

ته لتنظيم هذا املعرض ر  وفضال عن ذلك، لم تتول  لجنة التص
 
ف إرجاع املبنى الذي استغل

ة   خالل شهر أوت  8ملد 
 
ى إلى وهو ما أد   أي بتأخير تجاوز السنتين 1142أشهر إلى الشركة املسوغة إال

غةن عدم خالص كامل مستحقات كما تبي   .(1)د.م 4,61بمبلغ إثقال كاهل الدولة  بعنوان  الشركة املسو 

دات بهذا العنوان إلى  1148معينات الكراء إلى موفى شهر فيفري 
 
 .(2)د.أ 141وارتفعت املتخل

 

خذت في جلستها عدد أفادت لجنة التصر  و 
 
قرارا باملوافقة  1148أفريل  1بتاريخ  44ف بأنها ات

ة مللف  داتعلى التسوية الرضائي 
 
 .مليون دينار 4بمبلغ جزافي قدره  املعرض متخل

 

 ةوألاوراق املاليّ  التفويت في الشركات - ب

 

قت 
 
بتهيئة الشركات  التفويت في الشركات وألاوراق املالية املصادرة في خصوصاملالحظات تعل

فضال نجاز طلبات العروض وبالتفويت في ألاوراق املالية إوإعدادها للتفويت وبتعيين مكاتب الخبرة وب

ولة بعنوان التفويت عن  .استخالص مداخيل الد 

 

 للتفويت   هاوإعدادالشركات تهيئة  -1

 

ت  قة ستراتيجيةإلا نص 
 
صادق عليها من قبل رئيس وامل التصرف في املساهمات املصادرةب املتعل

 آفاق ذات املساهمات وإحالة ةالهام   املساهمات في ويتالتف على 1141أفريل 11بتاريخ  الحكومة

الكرامة  املساهمات إلى شركة من وإحالة مجموعة الودائع وألامانات صندوق  إلى ةهام   مستقبلية

 .الظروف أحسن في فيها والتفويت وتطويرها تأهيلها قصد القابضة

 

                                                           
(1)

دات بعنوان خطايا التأخير واملقدرة بحوالي .أ 411تعلقت باستهالك الكهرباء واملاء بمبلغ  
 
 .د.م 4,8دواملتخل

(2)
 .(تاريخ غلق املعرض) 1141ماي  41إلى  1141جانفي  42للفترة املمتدة من  
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خذ في  واملتعلق  1141ديسمبر  4وفي هذا إلاطار، لم تقم لجنة التصر ف بتفعيل قرارها املت 

الودائع  صندوق شركة ناشطة في القطاعات الفالحية والسياحية والعقارية لفائدة  41بالتفويت في 

 وألامانات 
 
د .أ 211ب عنه تحميل صندوق املصادرة كلفة تقييم هذه الشركات والتي بلغت وهو ما ترت

ولةوألحق التصر   .دون موجب جراء فقدان الدراسات لجدواها بمرور  ف على هذا النحو ضررا ماليا للد 

 .(1)نجازهاإثالث سنوات على 

 

ن النظر في ملفات الشركات املبرمجة للتفويت من الوقوف على نقائص اعترت ألاعمال 
 
ومك

وفضال عن عدم توصل . املنجزة من قبل شركة الكرامة القابضة لتأهيل الشركات وإعدادها للتفويت

ها لم هذه ال رفع العوائق القانونية  منكذلك  تتمكنشركة ملجابهة إلاشكاليات العقارية للشركات فإن 

تأهيل بعض دون توفر الوثائق القانونية واملحاسبية كما حال عدم . (2)املتأتية من اتفاقيات املساهمين

 .فيها للتفويت الشركات

 

ا فقد تبي   تسبب في توقف أعمال التدقيق القانوني ن نقص في متابعة إلاشكاليات العقارية مم 

املدرسة الدولية "فعلى سبيل املثال حالت الوضعية القانونية ألصول . واملالي الخاصة بعمليات التقييم

ب عن . دون استكمال أعمال املساندة للتفويت في املساهمات العمومية لهذه الشركة" بقرطاج
 
وترت

 .أ 11,111الي إضافي بقيمة ذلك تحمل شركة الكرامة القابضة ملبلغ م
 
ل أشغال سبق إنجازها د يمث

 .د.م 88التفويت في هذه املدرسة بمبلغ  1144جانفي  41بتاريخ  وقد تم   .بنفس العنوان

 

عدم اتخاذ التدابير الكفيلة برفع العوائق القانونية  فإن  وبخصوص اتفاقيات املساهمين 

أفادت شركة الكرامة القابضة في و . شركات 2ى إلى تعطيل التفويت في املنجرة عن هذه الاتفاقيات أد  

نت بتاريخ 
 
من الحصول على موافقة لجنة التصر ف للتفاوض  1148ماي  1هذا الصدد بأنها تمك

املباشر مع هؤالء الشركاء حول الصيغ املمكنة للتفويت مباشرة في املساهمات اململوكة من قبلها في 

يرأس مال الشركات امل
 

ة وأنها قد شرعت في تفعيل هذا التمّ   .عني 

 

شركات حال دون إتمام إجراءات  2ومن جهة أخرى تبين أن  النقص في تأهيل وإعداد 

التفويت وذلك خاصة نتيجة عدم توفر الوثائق القانونية واملحاسبية على غرار القوائم املالية 

 . اعتمادها في عملية تقييم املساهمات املزمع التفويت فيها ومخططات ألاعمال والتي يتم  

 

                                                           
(1)

 .1148وتاريخ فيفري  1141جوان  13الفترة املتراوحة بين تاريخ انجاز الدراسة في 
(2)

ق خاصة بكيفية بيع املساهمات من ذلك إدراج شرط الحصول على  
 
ل اتفاقيات املساهمين في عقود تتضمن جملة من الشروط منها ما يتعل

 
تتمث

 .بشرط الخروج املشتركموافقة الشريك أو البيع بصفة جماعية وهو ما يعبر عليه 
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بتحيين  (1)تبين أنه رغم قيام لجنة التصرف املساهمات الضعيفةوفي خصوص التفويت في 

وذلك دليل إجراءات التفويت من خالل إضفاء مرونة على إجراءات تقييم هذا الصنف من املساهمات 

               التفويت إلى غاية شهر  التقييم املسبقة للكتابة القارة للجنة التصرف لم يتم   إسناد عمليةب

الاسمية  تهاشركة قدرت قيم 412في  (2)للدولةئمة أولية من املساهمات الضعيفة في قا 1148فيفري 

 .د.م4,141بمبلغ 

 

 تعيين مكاتب الخبرة2 -

 

 
 
تنظيم استشارات في خصوصها من  التي تم   ن النظر في ملفات تعيين مكاتب الخبرةمك

 .بتفعيل املنافسة وبنتائج الفرز الفني واملاليالوقوف على مالحظات تعلقت بالتأخير في إبرام العقود و 

 

ساهم  أشهر  41حوالي بلغ معدله يتم  بتأخير كبير إبرام العقود مع هذه املكاتب  أن  ن فقد تبي  

له  يوم وهو ما ترتب  62فيه التأخير في تبليغ قرار مصادقة رئيس الحكومة على قرارات التفويت بما معد 

 .عنه تأخير في انجاز عمليات التفويت

 

ى عدم  لت أساسا في الاستنادكما أد 
 
ة نقائص تمث  إلى كراس عناصر مرجعية إلى تسجيل عد 

عر الخدمات خارج إطار املنافسة وترتيب عروض مالية ال عدم التقيد بمنهجية الفرز والترفيع في س

 .تغطي نفس الخدمات

 

فخالفا ملنهجية فرز العروض الفنية واملالية املنصوص عليها باالستشارة املتعلقة باختيار 

ترتيب العروض الفنية من قبل لجنة الفتح والفرز  لم يتم  " سيتي كار"بنك أعمال للتفويت في شركة 

على ألاعداد املسندة للعروض الفنية وفق  2012أوت  1لجنة بتاريخ الكما لم يتم  التنصيص بمحضر 

ل 
 
 %  42املقاييس املبينة بنص الاستشارة والتي تمث

 
 .حمن العدد الجملي املسند لكل مترش

 

ه فعليا من طرف املشاركين ذلك تقديم ترتيب العروض املالية ال يتوافق مع ما تم   ن أن  وتبي  

نا أسعارا أقل  من تلك املقدمة من طرف العرض املالي املتحصل على املرتبة  قدعرضين ماليين  أن   تضم 

 .ألاولى

 

                                                           
(1)

 .1142جويلية 1جلسة بتاريخ 
(2)

بالنسبة %  2بالنسبة للشركات ذات املسؤولية املحدودة وعن %  12تعتبر هذه املساهمات ضعيفة سواء من حيث نسبة املساهمة والتي تقل  عن 

 .د.أ 11للشركات خفية الاسم أو من حيث القيمة املالية للمساهمة والتي تقل  عن 
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النقل للسيارات "ملف اختيار مكتب خبرة لقيادة عملية التفويت في شركة وبخصوص 

بالترفيع في كلفة الدراسة بعنوان الخبرة من عند إبرام العقد شركة الكرامة القابضة  ،قامت"اعيةالصن

ولئن تزامن هذا الترفيع مع التخلي عن .د.أ 11السعر املقدم من قبل املكتب الفائز إلى وهو  د.أ 42

صلة بالتدقيق القانونيالجزء ألاوفر من الخدمات موضوع الاستش د  ارة واملت  د .أ 62 بمبلغوالذي حد 

ة وأن تقييم العروض  فإن التصرف على هذا النحو من شأنه أن يخالف مبدأ املساواة والشفافية خاص 

. الفنية واملالية وترتيبها تم على أساس الخدمات املقدمة واملتمثلة في التدقيق املالي واملحاسبي للشركة

ن في هذا الخصوص أن الدراسة القانونية ت م  القيام بها من طرف املستشار القانوني لشركة وتبي 

 .الكرامة القابضة

 

 
 
قة بتعيين مكتب خبرة لقيادة عملية التفويت في شركة وخالفا ملقتضيات الاستشارة املتعل

  والتي تنص  " ستافيم بيجو"
 
ل في مرافقة شركة الكرامة القابضة في على أن الخدمات املطلوبة تتمث

والقيام بالدراسات املطلوبة وتقييم كتلة ألاسهم تبين قبول عروض مالية كامل مراحل التفويت 

 .وترتيبها في حين أنها ال تغطي نفس الخدمات

 

ومن شأن هذا التصر ف أن يمس  بمصداقية ونزاهة النتائج املترتبة عن عملية الفرز الفني 

كرامة القابضة في هذا وقد أفادت شركة ال.واملالي ويتعارض مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص

كراس شروط "بإعداد  1142الخصوص بأنها وتفاديا للنقائص املشار إليها قامت منذ شهر أفريل 

الختيار بنوك املساندة كما أحدثت لجنة فتح عروض ولجنة فرز ولجنة قيادة بالنسبة لكل  " نموذجي

 .عملية تفويت

 

 نجاز طلبات العروضإ3 -

 

نجاز طلبات عروض للتفويت في الشركات مالحظات إأفرزت ألاعمال الرقابية بخصوص 

تعلقت بالنقص في توفير املعطيات وبدقة نتائج التقييم وبتسديد فوائد بنكية دون التثبت في طريقة 

 .احتسابها

 

ه  نفقد تبي  
 
الشروع في إلاجراءات الخاصة بطلبات العروض دون توفر كل الوثائق  تم  أن

ت القانونية والتي تتضمن معلومات ومعطيات محينة ونهائية حول الشركة موضوع التفويت وهو ما تم  

 تمكين حيث لم يتم   "النقل للعربات الصناعية"مالحظته في خصوص ملف التفويت في شركة 

 1113ديسمبر  11إبرامه بتاريخ  ن امللحق الخاص بعقد التمثيلية الذي تم  نسخة نهائية ممن املشاركين 

 .بين الشركة واملصنع الفرنس ي
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املصنع الفرنس ي قام بتغيير بنود العقد وذلك بإدخال شروط  ن أن  وبالرجوع إلى امللحق تبي  

 
 
شملت التعديالت كما .ق بإلزام موزع العالمة املحتمل بتحقيق نتائج سنوية يتم ضبطها مسبقاتتعل

يوم وإمكانية فسخ العقد من  81يوم إلى  461املضمنة بامللحق التقليص في أجل خالص املزود من 

 .طرف واحد وذلك دون سابق إنذار

 

قد أشار إلى أن عدم تمكين " التجاري للمالية"الوسيط بالبورصة  وتجدر إلاشارة إلى أن  

املصنع الفرنس ي يعد من ألاسباب الرئيسية  قبلمن املشاركين من ملحق للعقد املذكور مؤشر عليه 

 .التي أدت إلى الحصول على عروض مالية متدنية مقارنة بنتيجة التقييم

 

باألساس  الاعتماد فيه قبل بنوك ألاعمال والذي يتم  ا في خصوص تقييم الشركات من أم  

أن تمس بدقة نتائج  على مخططات ألاعمال والقوائم املالية فقد تمت مالحظة نقائص من شأنها

عمليات التقييم التي يتم اعتمادها كأثمان مرجعية ال يمكن أن تقل عنها العروض املالية املتحصل 

 .عليها في إطار طلبات العروض املعلن عنها

 

ة وتبي   سكر "من رأس مال شركة %  11,38ن في إطار طلب العروض الدولي للتفويت في حص 

ه " تونس
 
لك املشارك الوحيد في طلب يمشركة قبل من تم إعداده تم الاعتماد على مخطط أعمال أن

 . من رأس مالها%  88العروض 
 
ل مخاطر على ويعتبر ذلك من قبيل تضارب املصالح ويمكن أن يشك

قد أشار  شفافية ومصداقية املعطيات املضمنة باملخطط خاصة وأن مكتب الخبرة الذي قام بالتقييم

استنادا إلى فرضيات مبنية على غياب نمو  رقم املعامالت خالل مدة  إعداد مخطط ألاعمال تم   إلى أن  

سنوات وهو ما يعني تجميد ألاسعار والكميات التي يتم إنتاجها خالل الفترة املذكورة إضافة إلى  41

 .حجم استثمارات مضخم وهو ما ينجر عنه نتائج سلبية خالل نفس املدة

 

 وتجدر إلاشارة إ
 
أورو للسهم الواحد من  411ه تم اقتناء ألاسهم املعروضة للبيع بسعر لى أن

طرف الشركة الدولية للخدمات والاستثمار وهي نفس القيمة الاسمية للسهم الواحد عند تكوين 

            مع العلم وأن نتيجة التقييم أفضت إلى قيمة السهم الواحد في حدود 1114أوت  1الشركة في 

 .روأو  36,32

 

وانجر  ومن جهة أخرى، ساهمت نتيجة التقييم لبعض الشركات في عدم إثمار طلب العروض 

املزمع "النقل للعربات الصناعية"شركة ل الصناعينشاط الاعتماد طرق تقييم ال تتالءم مع طبيعة عن 

هذا إلاطار وتم  في  .وذلك حسب ما ورد بتقرير التقييم التفويت فيها اعتبار طلب العروض غير مثمر

ل قرابة  وأفضت د.أ 41,2إعادة التقييم بكلفة إضافية قدرها 
 
من قيمة التقييم %  81إلى تقييم يمث
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ل  د خذ إلاجراءات الالزمة وأن العقد املبرم ال يتضمن بنود تحد  أن اللجنة لم تت   إلى وتجدر إلاشارة. ألاو 

 .   مسؤولية مكاتب الخبرة
 

ن من خالل فحص ملفات القروض قيام وزارة بنكية فقد تبي  الفوائد الخصوص تسديد با أم  

د من حساب املصادرة بعنوان خالص فوائد بنكية وذلك دون التدقيق .م 43,188املالية بتسديد مبلغ 

تقديره  تم  كما دون موجب مليون دوالر  4,611ملبلغ اب املبلغ وهو ما ترتب عنه تحمل في طريقة احتس

د القرض تولت تحويل تسديالشركة املعنية ب وتجدر إلاشارة إلى أن  . ابضةشركة الكرامة الق قبلمن 

 . مبلغ الفوائد البنكية لفائدة حساب املصادرة
 

وتدعو الدائرة وزارة املالية إلى إعادة النظر في هذا امللف وذلك بالتثبت من صحة احتساب 

 .الفوائد التعاقدية
 

 التفويت في ألاوراق املالية4 -

 

بعنوان ألاسهم والحقوق  765 516 14منها  42 881 442بلغ عدد ألاوراق املالية املصادرة 

 
 
قيمته  اأسهم وحصص مصادرة بم 087 146 4التفويت في وتم  %.  31,86ل املرتبطة بها وهو ما يمث

 ر وهو ما د بعنوان حصص شركات الاستثمار ذات رأس املال املتغي  .م 448,116د منه .م 483,111
 
ل يمث

 .من قيمة املحصول الجملي للتفويت في ألاوراق املالية املصادرة%  86,43نسبة 
 

 
 
ى التأخير في إعداد وتقديم إلاستراتيجية املتعل قة بالتصرف في ألاوراق املالية املصادرة وأد 

  والتي لم يتم  
 
إلى عدم التفويت في مجموعة من  1141جويلية 42في  عرضها على لجنة التصرف إال

الدائرة بها  تلتوص  خالل النظر في الكشوفات التي ن من وتبي  .د.م 14,311تقدير قيمتها بمبلغ  ألاسهم تم  

  1142ماي  41بتاريخ  مراسلتها إثرمن الوسطاء بالبورصة 
 
قة عدم تنفيذ قرارات لجنة التصرف املتعل

التفويت الذي تم ضبطه في بالتفويت في جملة من ألاوراق املالية التي تم إقرارها ضمن برنامج 

                  وبلغت ألاوراق املالية التي لم يقع التفويت فيها بحصة التداول ليوم. إلاستراتيجية املذكورة

 .د.م 4,864قيمته ما  1142أكتوبر  14
 

 1141جويلية 42بتاريخ ومن جهة أخرى لوحظ عدم تنفيذ قرار لجنة التصرف املنعقدة 

ر موضوع العقلة التنفيذية من ت في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس املال املتغي  واملتعلق بالتفوي

بحصة  6381وارتفعت قيمة هذه ألاسهم والبالغ عددها . البنك العربي لتونس وذلك بعد رفع اليد عنها

 .د.م 1,312إلى ما قدره  1142جوان  41التداول ليوم 
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زمة لرفع العقلة لجنة التصرف بأن الكتابة القارة أفادت و 
 
ا التخاذ إلاجراءات الال ت ملف  أعد 

يولة املتعلقة بها  عطاء ألامر للوسيط بالبورصة إلعادة شرائهاإه ألاسهم و التنفيذية عن هذ وتحويل الس 

 .إلى صندوق ألاموال املصادرة
 

 ساهمات املاستخالص مستحقات الدولة املتعلقة بالتفويت في 5 -

 

شركات مصادرة  4التفويت في املساهمات الراجعة للدولة في رأس مال  مداخيلبلغت 

رفع اليد على بغاية بنوك اللخالص قروض لفائدة  منهاد.م 613,1 تم  تخصيص مبلغ د.م4.131,388

 . التفويت فيها الرهون املوظفة على ألاسهم التي تم  
 

ــــة 2وخالفا للفصل  إبرامها بين الدولة التونسية وشركة الكرامة  التي تم   من الاتفاقي 

 (1)واملتعلقة ببيع بعض مساهمات الدولة باملصادرة أو الاسترجاع 1141ديسمبر  41القابضة بتاريخ 

تحويل  أشهر، تم   1فق عليه بعقد البيع خالل فترة ال تتجاوز والذي ينص  على أنه يتم  دفع الثمن املت  

كما لم . شهر 11و 42د على أقساط وبتأخير تراو  بين .م 411,218 جزء من مستحقات الدولة بمبلغ

 .د لفائدة حساب املصادرة.م 14املتبقي بما قيمته  يتم  تحويل املبلغ
 

بعنوان الربح املحقق كذلك باستخالص مستحقات الدولة  شركة الكرامة القابضة متقلم و 

سكر "و" ستافيم بيجو"رأس مال شركتي  في" أزور هولدينق"من عملية التفويت في كتلة أسهم شركة 

على ضرورة استخالص الدولة  الذي ينص  سالف الذكر  2 للفصلخالفا  د.م 414,431والبالغة " تونس

من ألاربا  التي يتم تحقيقها وذلك بعد طر  جميع ألاداءات واملصاريف %  31أشهر نسبة  1خالل أجل 

ة في صورة بيع ألاسهم بسعر يفوق ثمن إلاحالة املستوجبة والتي تتحملها شركة الكرامة القابض

ن بعقد البيع  . املضم 
 

    * 
 

*  * 
 

من  ألاهداففي عدم تحقيق  تساهممتعددة التصرف في ألامالك املصادرة نقائص  شاب

ففضال عن عدم تحصيل قسط وافر من املداخيل املقدرة ضمن قوانين املالية .وضع هذه املنظومة

 بعنوان املصادرة لم 
 
قرار مرسوم إمختلف التدابير املتخذة في جميع الحاالت من بلوغ الغاية من  نتمك

                                                           
(1)

ركات تم في هذا إلاطار إبرام عقود بين الدولة التونسية وشركة الكرامة القابضة تعلقت ببيع ألاسهم والحصص لفائدة الدولة في مجموعة من الش

 .د.م 412,218املصادرة من املساهمات بثمن جملي في حدود 
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الدولة لألمالك املكتسبة بصفة غير شرعية وبالتالي من تحقيق  استرجاعفي  ةلاملصادرة واملتمث

 .طلبات املحاسبة ومقاومة الفسادتم
 

استرجاع  ملصادرة وعدمع ألامالك املعنية بافباإلضافة إلى عدم التوصل إلى مصادرة جمي

ال املتدخلة يين باملصادرة بقيت ألاطراف نمن قبل ألاشخاص املع ت فيها دون وجه حق  ألامالك املفو  

سنوات بعد مرسوم  2 حوالي أي 1148شهر فيفري  سيما لجنة املصادرة ولجنة التصرف إلى موفى

قصد  بها والتحوز العقارات املصادرة املصادرة غير قادرة على مجابهة الصعوبات املتصلة بمعاينة 

إلى غاية نفس التاريخ من تحصيل جميع مستحقات هذه ألاطراف كما لم تتمكن . حسن استغاللها

املصادرة سواء تعلق ألامر بحصة الدولة من أربا  الشركات وكراء العقارات  املمتلكاتالدولة بعنوان 

 . ومداخيل التفويت ومحصول ألارصدة البنكية
 

من هذا الوضع تؤكد الدائرة على ضرورة مراجعة منظومة املصادرة في جوانب عدة  ابهةوملج

 .إلاطار القانوني والتنظيم والتنسيق وآليات املتابعة حيث
 

ففضال عن الحاجة إلى إعادة النظر في التنظيم من حيث توزيع املهام بين جميع ألاطراف 

في اتجاه تركيز هيكل إداري يعنى باألمالك املصادرة  املتدخلة ال سيما لجنة املصادرة ولجنة التصرف

صة للتصرف في بمختلف جوانبها تؤكد الدائرة على ضرورة دعم إلامكانيات املادية والبشرية املخص  

 ملعنية باملصادرةبين مختلف ألاطراف ااندماجية تبادل املعطيات  تالفي النقص فية و ألامالك املصادر 

  بما
 
 .  بالدقة والشمولية املطلوبتيننات ن من توفير البيايمك

 

 
 
وقصد تالفي النقائص التي اعترت إلاطار القانوني تدعو الدائرة إلى مزيد توضيح ه كما أن

 الرتباطهادون التفويت في العقارات  التي حالت تجاوز العوائق القانونيةو  الفرع الثانيتطبيق  مقتضيات

 
 
 . الفالحية الدوليةألاراض ي بالتصرف في  قبالتشريع املتعل

 

التي  كما تدعو الدائرة في نفس السياق إلى ضرورة إلاسراع بالبت في وضعية الشركات

بقاؤها تحت املراقبة سيما وأن ال من خالل تعيين هياكل تسيير بها تنضوي تحت التصرف القضائي 

كما تستدعي أهمية عدد  .يتالءم مع تأمين سيرها العادي وإنخراطها في الدورة إلاقتصاديةالقضائية ال 

النشاط اتخاذ التدابير الكفيلة بتجنب مواصلة  مر بصعوبات مالية أو املتوقفة عنالشركات التي ت

ولة تحمل أعباء إضافية غير مجدية بعنوان دعم هذه الشركات  . الد 
 

وقصد تحقيق متطلبات املحاسبة ومقاومة الفساد توص ي الدائرة بإيالء رفع الشغب على 

 .ب الدولة تحمل نتائج الاستغالل غير الشرعي لهذه ألامالكك املصادرة مزيدا من العناية بما يجن  ألامال
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 رد شركة الكرامة القابضة 

 

 الشركات تحت هياكل التصرف والتسيير -1
 

لئن أقّرت اللجنة الوطنّية للتصرف في األموال و الممتلكات المعنّية بالمصادرة أو 

االسترجاع لفائدة الدولة بيع عدد من األصول الخارجة عن نشاط االستغالل لشركة 

السيراميك قصد تسديد جزء من ديون الشركة فإّن عملية التفويت في هذه األصول لم 

من رأس المال أسعار البيع المعروضة  % 21يملك  تستكمل بعد أن رفض الشريك الذي

معلاّل  ذلك بأّنها دون القيمة الحقيقية المتداولة في السوق ورافضا إتباع إجراءات التفويت 

 .المعتمدة من قبل لجنة التصرف باعتبار صفته كشريك غير عمومي
 

 متابعة لجنة التصرف للشركات المصادرة -2
  

عينت "  MPH"أنفستاك و "القابضة أسهم شركة  على إثر اقتناء شركة الكرامة

وقد طعن السيد مروان المبروك أمام . رئيسا مديرا عاما وأعضاء مجلس إدارة لكل منهما

القضاء في شرعية هاذين الهيكلين غير أن القضاء حكم لفائدة شركة الكرامة القابضة في 

ة بما يستوجب للّدفاع عن وتقوم شركة الكرامة القابض. الطورين اإلستئنافي والتعقيبي

 .حقوقها وبمتابعة مجموع القضايا المرفوعة من طرفها أو المرفوعة من طرف الضد
 

كما تتابع شركة الكرامة القابضة الدعوات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية 

قات "وشركة " أورنج تونس"التونسية مواعيد انعقاد الجلسات العامة لكل من شركة 

بصفة مباشرة في  % 18و % 24                ي تمتلك فيهما على التوالي نسبةالت" للتأمين

رأس مال كل منهما وترسل في كّل مرة ممثل عنها صحبة عدل تنفيذ يتّم منعه من طرف 

ويتّم إثر ذلك رفع قضايا في إلغاء مداوالت هذه . السيد محمد مروان المبروك من الحضور

شركة الكرامة القابضة رفع دعوى جزائية في اإلستيال ء على كما تولت . الجلسات العاّمة

 .أمالك الغير ضّد السّيد محّمد مروان المبروك وهي في طور التحقيق
 

لئن تمتلك شركة الكرامة القابضة األغلبية في شركة ألفا فورد إال أّن صاحب 

من الشركة إلى  % 411يشترط للموافقة على عملية البيع التفويت في ( شركة فورد)العالمة
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مستثمر جديد يشارك في اختياره مع شركة الكرامة القابضة، والتفويت في الشركة بأكملها 

 % 11يستدعي موافقة الشريك التونسي الخاص الذي يملك مع الدولة بصفة غير مباشرة 

. ويشترط توزيع المرابيح قبل البدء في عملية التفويت". ألفا فورد"من رأس مال شركة 

دعت إلى "والتي  1142جويلية  42ّم عرض الموضوع على لجنة التصرف بتاريخ وقد ت

مكاتبة لجنة المصادرة بخصوص وضعّية الشريك السيد محمد الطويل قبل البت في 

هذا وقد أقّر مجلس إدارة شركة الكرامة القابضة مبدأ توزيع ".  موضوع توزيع المرابيح

 .مرعاة الوضعية المالية لكل شركة منهامع " ألفا"المرابيح لمختلف شركات مجمع 
 

فقد تّم االتفاق مع الشريك األجنبي Injection Plastique Système  أّما بالنسبة لشركة

وقد تّم فعال توزيع المرابيح بالنسبة . من رأس المال على توزيع المرابيح % 81الذي يملك 

د .أ 111منها على التوالي  والتي بلغ مناب شركة الكرامة القابضة. 1142و 1141لسنتي 

 . د.أ 811و
 

هذا مع . تجدر المالحظة في هذا المجال أن تحقيق األرباح ال يعني توفّر السيولةو

العلم أّن الجلسة العاّمة العادية لشركة الكرامة القابضة قد قّررت توزيع األرباح بما قيمته 

 421إلى حّد اآلن إحالة سوى  ولم يتم 1141وكذلك الشأن بالنسبة لسنة  1141د سنة .م 421

د إلى الدولة وذلك نتيجة عدم توفر السيولة جّراء اقتناء شركة الكرامة القابضة جملة من .م

د بالحاضر وتسديد ما تخلد من ديون لدى البنوك .م 411المساهمات من الدولة بحوالي 

 .تتعلّق بالشركات التابعة لشركة الكرامة القابضة
 

فلم تتّم المصادقة على القوائم المالّية إال خالل الجلسة  1141 أّما بالّنسبة لسنة

وقد تّم خاللها إقرار توزيع المرابيح في  1148جويلية  1العاّمة العادية المنعقدة بتاريخ 

ويعزى التأخير في عقد الجلسة العامة إلى عدم تعيين متصّرفين في مجلس . د.م 486حدود 

 . اإلدارة من طرف سلطة اإلشراف
 

 تهيئة الشركات وإعدادها للتفويت -3
 

حضي مقترح شركة الكرامة القابضة بموافقة لجنة التصرف على مواصلة 

  1141التعامل مع بنك األعمال التونسي بنفس شروط العقد المبرم مع الدولة في سنة 

د لغاية اختصار اآلجال بما أن هذا البنك قد قام .أ 53,400وبنفس المبلغ األصلي له أي 
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أّما ما ورد من أن هنالك ترفيع في ثمن الصفقة قدره . بأعمال في إطار العقد المشار إليه

ذلك أن هذا المبلغ يمّثل دينا محموال على الدولة في . فهو مجانب للصواب  د.أ 11,111

وقد تّم بعد موافقة . يطالب بتسديدهألعمال اما فتئ بنك  1141 ةإطار العقد المبرم معها سن

لجنة التصرف تحيين قيمة هذا العقد الجديد مع تعّهد بنك األعمال بالتوقّف عن المطالبة 

بدفع هذا المبلغ مقابل قبوله بإنجاز العملية بنفس القيمة والتي تعتبر أقّل بكثير من األسعار 

ت عملّية التفويت هذه نجاحا باهرا حيت تّم وقد الق. المتداولة بالنسبة للعمليات المماثلة

روط الثالثة د تضاف إليها مداخيل بيع كراسات الش.م 66,6التفويت في المساهمات بما قدره 

 .د.أ 21عشر والبالغة 
 

تجدر اإلشارة أّن مكتب التجاري للمالية حّين تقييمه للشركة مقترحا سعرا أدنى 

علما أّن آخر . بيعت الشركة في مرحلة الحقة للتفويت في الشركة وهو الذي على أساسه

تقييم قد تّم انجازه للتثبت قبل بيع الشركة كان من قبل احد أكبر مكاتب الخبرة المشهود لها 

 .أقّل بكثير من سعر التفويت بما يثبت نجاح بيع الشركة من الناحية المالية
 

استخالص مستحقات الدولة المتعلقة بالتفويت في   -4

 دولةمساهمات ال
 

 : من االتفاقية 2 يتجه األخذ بعين االعتبار الجوانب التالية المتعلقة بالفصل
 

فيها من طرف الدولة  شركة الكرامة القابضة المساهمات المفّوت اقتنت -

 .أصبحت بذلك مالكة للمساهماتو

في المائة من األرباح المحققة على  31لم تتضمن االتفاقية شرطا يحّتم دفع  -

 .تكملة لسعر البيع بما أنه تّم التفويت في المساهمات على أساس القيمة االسميةأساس أنها 

ال تجيز القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة مجلة الشركات  -

 .التجارية والنظام المحاسبي تطبيق ما جاء بالفصل الخامس من االتفاقية

ت حيث أّن شركة أّن األولوّية تّم إعطاؤها لخالص سعر اقتناء المساهما -

د لفائدة حساب صندوق األموال والممتلكات .م 14الكرامة القابضة ما زالت مطالبة بتسديد 

المصادرة علما بأّن شركة الكرامة قامت بخالص  ثمن اقتناء عدد من المساهمات دون أن 

تتمّكن في المقابل من التملك فيها لعّدة أسباب وهي تحاول عن طريق القضاء تسوية هذه 
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اإلشكاليات والدفاع عن مصالحها ومصالح الدولة أمام رفض الشركاء السابقين تمكين 

 .شركة الكرامة القابضة من حقوقها في التصرف في هذه الشركات
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 رد لجنة المصادرة
 

 إصدار قرارات -1
 

تقتصر فقط على التصاريح  بالنسبة للعقارات غير المسجلة فإن أعمال اللجنة ال

المؤتمنون العدليون للبت في شأنها بل كذلك على األبحاث الميدانية التي تقوم التي يقدمها 

بها اإلدارات الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة أمالك الدولة 

والشؤون العقارية وفريق البحث المحدث بموجب مقرر كاتب الدولة ألمالك الدولة 

وذلك للوقوف على الحالة المادية  1141أكتوبر 13تاريخ م ب/412/2والشؤون العقارية عدد 

كما أن جل الملفات تفتقر ألمثلة تشخيصية  لهذه العقارات مما يصعب في بعض .للعقار

األحيان التعرف عليها على عين المكان ويستوجب بالتالي مطالبة ديوان قيس األراضي 

اللجنة بمثال التحديد الوقتي إذا ما والمسح العقاري بإنجاز مثال تشخيصي للعقار أو موافاة 

 كذلك هنالك عقارات تعلقت بها مطالب تسجيل موضوع طعون. تعلق به مطلب تسجيل

يستوجب متابعتها حتى يكون قرار اللجنة مالئما للوضعية  جارية لدى المحكمة العقارية مما

 .وكل هذه األعمال تتطلب حيز من الوقت.القانونية للعقار
 

ال يمكن مبدئيا التفويت في لتفويت في العقارات غير المصادرة فأما بالنسبة ل

لوجود تنصيص بتجميد التعامل  1144جانفي  41عقارات مسجلة مشمولة بالمصادرة بعد 

بالرسوم العقارية المتعلقة بها صدرت بطلب من عميد قضاة التحقيق كما صدر منشور أو 

ت أو التعامل على ممتلكات يكون احد مذكرة عن وزير المالية تمنع تسجيل عقود التفوي

 .أطرافها مشمول بالمصادرة
 

األصل التجاري المتمثل في تاكسيفون بمارينا الحمامات الراجع في وفي ما يتعلق ب

فقد تمت مصادرة األصل التجاري صلب القرار عدد  "ع-ن" ــل            األصل بالملكية 

" محل الكائن بضفاف البحيرة المسمىللأما بالنسبة  . 14/41/1142المؤرخ في  4341

تبّين أن المحل المذكور صدر في شأنه  ،"ل-ع"ــ والراجع بالملكية في األصل ل" مارقريتا

هذا وتباشر اللجنة  . حكم إستئنافي يقضي بخروج الشخص المصادر أمالكه إن لم يدفع

 . إجراءات التقصي والبحث في األصل التجاري للبت في موضوعه
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لوكالة الفنية للنقل البري فتبين أن اتولت اللجنة مكاتبة وبخصوص السيارات 

األشخاص المشمولين بالمصادرة إلى الغير قبل  فيها العربات ذات محّرك سبق أن فّوت

 .1144جانفي  41تاريخ 

 

لجنة المصادرة حريصة بالتنسيق مع السادة فإن  أما بخصوص الشركات  

واإلدارات المعنية على إستكمال الملفات القانونية للشركات المعنية المؤتمنين العدليين 

 .بالمصادرة حتى يتسنى البت في مصادرتها
 

د .أ 4,424 في حدود مبلغ تهالذي تمت مصادروبالنسبة لألرصدة البنكية فإن المبلغ 

حيث تم التنصيص على المبلغ المذكور عوضا  264حصل حوله خطأ بقرار المصادرة عدد 

المصرح به وسيتم عرض الموضوع على لجنة المصادرة إلتخاذ قرار بإصالح قرار  عن

 . المصادرة المعني
 

  رصدة البنكية المصرح بها من طرف الشركة التونسية للبنك بمبلغكما أن األ

    :د والتي لم تتم مصادرتها تتعلق بــ .أ 41,218
 

تمت مكاتبة البنك الذي أمد لجنة  "ع-س"الحساب المفتوح بإسم المدعو  -

 د  وسيتم عرض الموضوع على جلسة لجنة.أ 42,318 المصادرة بالرصيد الفعلي هو

 .المصادرة إلتخاذ القرار المناسب

هناك خطأ في اإلسم تبين أن :  "ع-س"الحساب البنكي المفتوح بإسم المسماة  -

و تم مكاتبة البنك  1144لسنة  28وذلك طبقا لجدول إصالح خطأ الوارد بالرائد الرسمي عدد 

 .الموضوع و عرض الملف على لجنة المصادرة للبت فيه  الستيضاح

د تبين أنها غير .أ 1,164 بمبلغ "م-ن"الحساب البنكي المفتوح بإسم المسماة  -

 .1144لسنة  11معنية بالمصادرة وهو ما تم تصويبه بالرائد الرسمي عـــدد 
  

اللجنة صادرت الحقوق المترتبة عن وعود البيع لجميع بالنسبة لوعود البيع فإن و

الملفات المتعلقة بها وإحالتها إلى لجنة التصرف إلتخاذ ما تراه من إتمام البيع أو فسخ وعد 

وليس للجنة .البيع وإسترجاع التسبقة عن ثمن البيع بإعتبار أن الموضوع من إختصاصها

 .أي دخل في تعطيل البت في مثل هذه الملفات
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قع تركيزها بمقتضى مقررات و ،خلية جهوية 46في خصوص تركيز الخاليا فان و

تم مّدها بدليل اجراءات في عنيين و عقدت اجتماعات تحضيرية وصادرة عن والة الم

لجنة المصادرة ساعية في م يقع تركيز خاليا جهوية في بقية الواليات ولو هذا ،الغرض

 .تركيزها
 
 
 
 

 المصادرةتنفيذ قرارات  -2
 

 نقل الملكية -
 

تولت اللجنة إحالة ملفات الشركات المعنية إلى لجنة التصرف في األموال 

والممتلكات المعنية بالمصادرة أواإلسترجاع لفائدة الدولة والتي تولت في إطار تحيين 

وضعية الشركات المصادرة تلقي تقارير المتصرفين القضائيين وتكليفهم بإجراءات إشهار 

وتسجيل الحصص واألسهم المصادرة ليتسنى إحالة الملفات الحقا على شركة الكرامة 

القابضة للتصرف في تلك المساهمات وبالتالي أصبح هذا االجراء جزء من جريان العمل 

وهو ما تم تضمينه ضمن دليل إجراءات لجنة التصرف للقيام باإلجراءات القانونية الالزمة 

 . همات المصادرة محمول على لجنة التصرفلنقل وإشهار ملكية المسا
 

 فيها دون وجه حقّ  المفّوتاسترجاع الممتلكات  -
 

بالنسبة للقضايا في ابطال عمليات التفويت في  أمالك مصادرة فان العقارات التي 

وقع التفويت فيها سبق مصادرتها و ترسيم الملكية لفائدة الدولة التونسية و بالتالي فان 

ما و 84ت غير ذات موضوع النعدام السبب في العقد على معنى الفصول عمليات التفوي

لم يبقى غير عقارين تم القيام بقضايا من قبل المكلف و .العقودت وبعده من مجلة االلتزاما

 .العام بنزاعات الدولة في ابطال العقود
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 لكترونيةإلا إلاستراتيجية الوطنية لتطوير إلادارة

9002-9002 
  

فيما يلي ( 9002 -9002تندرج إلاستراتيجية الوطنية لتطوير إلادارة الالكترونية للفترة 

العمل إلاداري من خالل الاعتماد على  ضمن توجهات الدولة لتحديث أساليب )إلاستراتيجية

قة مع ف الرفع من أداء املؤسسات الاقتصادية وتحسين العالتكنولوجيات املعلومات والاتصال بهد

 . نجاعة وفاعلية املواطن بتقديم خدمات أكثر

 

ستراتيجية أساسا ى ى وضع خدمات على اط ب بالبس ة ل ل القطاعات واطصر  إلا وتهدف 

 .تطلعاتهممستوى  وترقى ى ىعلى تطويرها لتستجيب ى ى حاجيات املستعملين 

 

تنفيذ من ق ل الوزارات و وضع استراتيجيات قطاعية خاصة ستراتيجية إلا  يستوجب تجسيمو 

الالكترونية تطوير مواقع الواب ودعم املشاركة اط دمات إلادارية على اط ب و تطوير باملشاريع املتعلقة 

دعم و  تحديث إلاطار القانوني من خالل هات تنفيذدعم مرتكزاكذلك و  تطوير النظم املعلوماتيةو 

ال لفة وبلغت  .وضع خطة اتصال في املجالودعم املوارد املالية والبشرية و ؤسساتي النظام امل

 .د.م 500,093 إلاستراتيجيةالتقديرية لتمويل املشاريع املبرمجة في 

 

ت د ،في هذا إلاطارو
ّ
مدى تحقيق ألاهداف املرسومة  يفالنظر املحاس ات ائرة تول

مشاريع إلادارة الالكترونية املدرجة  وشمل التقييم .صودة لهافقها مع إلام انيات املر باإلستراتيجية وتوا

وتأكد دعمها باإلضافة ى ى مشاريع أخرى انطلقت ق ل هذه الفترة  (9002-9002)باإلستراتيجية 

  .إلاستراتيجية كمستلزمات لتنفيذ

 

وحدة إلادارة لدى  مهّمات ميدانية على أساسا هذا التقييم نجازإل دائرة الاستندت و 

فة باملتابعةرئاسة اطص ومة ب لكترونيةالا
ّ
لين لتنفيذ إلاستراتيجية على لدى و  والتبسيق امل ل

ّ
أهّم املتدخ

عقد جلسات مع مبسقي إلادارة وتّم . علوماتيةركز الوطي  لعإعالمية والواالة الوطنية للسالمة املاملغرار 

فة بالداخلية وبا منهاوزارات س ع الالكترونية ب
ّ
ط ارجية وباملالية وبال يئة وبالتعاون الدو ي الوزارات امل ل

تحت ىشرافها  (1)وشمل الهياال( وزارة 92)ى ى اافة الوزارات  وّجهيان كما تّم اعتماد استب .وبالسياحة

 .الدائرة بإجابتها أفادت جميعها

          

                                                           
(1)

 .إلادارة العامة للدراسات وإلاصالحات إلاداريةو العامة للشؤون إلادارية واملاليةوإلادارة  املركزي للعالقات مع املواطنكتب وامل 
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قت أساسا ب مالحظاتى ى  ألاعمال الرقابّيةوخلصت 
ّ
جية عدم ىح ام ىعداد إلاستراتيتعل

وغياب الص غة الترتيبية وإلالزامية لها وعدم ىشفاعها باستراتيجيات قطاعية خاّصة في ظّل عدم 

كفاية آليات املساندة مّما أّدى ى ى ىنجاز جزئي ملشاريع وعدول عن أخرى خاّصة في غياب خطب عمل 

 . تحديد مؤشرات ملتابعة تنفيذها عدمو ع ودراسات دقيقة حول خصوصيات اّل مشرو 

 

 املالحظاتألاخذ بعين الاعت ار بأنه تم  رئاسة اطص ومةب وحدة إلادارة الالكترونية أفادتو 

 .SmartGov  2020اط طة إلاستراتيجية الواردة بتقرير الّدائرة عند ىعداد
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 ملالحظاتأبرز ا
 

 لقطاعية االاستراتجيات إعداد إلاستراتيجية الوطنية و -
 

لت نقائص 9002-9002 شاب ىعداد إلاستراتيجية للفترة
ّ
أساسا في عدم املصادقة عليها  تمث

وغياب دراسات دقيقة ومس قة  ى ى خطب عمل سنوية قابلة للتنفيذ بلورتهامن طرف اطص ومة وعدم 

 . تحدد ال لفة وخصوصية املشاريع املدرجة بها
 

شامل  تقييم دون ى ى مراجعة إلاستراتيجية  9000أّدت التغييرات في ألاولويات في سنة و 

لت خاّصة في  توتّم . لعإنجازات
ّ
تنفيذ  وانطلق". املشاركة الالكترونية"ىضافة أهداف نوعية جديدة تمث

خطة العمل الوطنية لشراكة اطص ومة املفتوحة  وذلك بمناس ة ىعداد 9002في سنة هذه التغييرات 

9003-9002. 
 

ت خمس وزارات ن ضعف انخراط الوزارات في ىعداد استراتيجياتها القطاعيوت يّ 
ّ
ة حيث تول

 من ق ل  تمكما  .ىعداد هذه الّدراساتوزارة  92من جملة فحسب 
ّ
تطوير خدمات ىلكترونية على اط ب

مّما حاجيات محّددة  ووفقواضصة وشاملة  رؤية ىستراتيجيةبم ادرات فردية في غياب بعض الوزارات 

قة باإلدارة إلاإ ات فيأّدى ى ى صعوب
ّ
 .لكترونيةنجاز املشاريع املتعل

 

 املشاريع املدرجة باإلستراتيجيةتنفيذ  -
 

قة باط دمات على اط ب وفق  في ظل
ّ
غياب منهجية لض ب املشاريع ذات ألاولوية املتعل

عن ىنجاز عديد املشاريع الت  شرعت وحدة إلادارة إلالكترونية في تنفيذها  العدول تّم  ،معايير محّددة

  .ة أخرى الشروع في ىنجاز مشاريع أخرى كما لم تتول هياال وزاري 9000سنة 
 

 منها  930وتم وضع 
ّ
ه  دمة مسداة عن طريق الهاتف اطجوالخ 90خدمة على اط ب

ّ
غير أن

  .اط دماتهذه ن وجود تفاوت بين القطاعات في عدد ت يّ 
 

من الوزارات علما بأّن  %29,3 من ق لعلى اط ب مستعملي اط دمات  ارضكما لم يتّم تقييم مدى 

قحيث  إلاق ال املنتظر لم تلق منها  ديدعال
ّ
دون العمل على تطوير  أغلبها على اطجانب إلاعالمي تعل

ل عدد اط دمات  مول" مطلب على اط بتعمير "على  منها %20 قتصروااط دمات املندمجة 
ّ
يمث

ر . من مجموع اط دمات على اط ب %7سوى ( خدمة 02)املندمجة 
ّ
ويعود ذلك أساسا ى ى عدم توف

ىطار تنظيم  مالئم للتعامل  غيابومعّرف الكتروني موّحد ى ى جانب لت ادل املعلومات ضية موّحدة أر 
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صال والترابب بين النظم وواجهت . بين املتدخلين
ّ
مختلف املشاريع املبرمجة في ىطار تطوير ش  ات الات

 .حالت دون استكمالهافي تنفيذها عديد الّصعوبات  املعلوماتية إلادارية
 

ى أغلب الوزارات تحيين مواقع الواب بصفة آلية وال
ّ
تفعيل مجال املشاركة  وي قى. تتو 

 .دون املستوى املأمول الذي يهدف ى ى تكريس النزاهة والشفافية ومقاومة الفساد  الالكترونية
 

ق بالسالمة املعلوماتية  مول
ّ
لة باملتابعة يحظ اطجانب املتعل

ّ
الالزمة من ق ل الهياال املتدخ

 .حماية الفضاء السيبرنيأهّميته في اطصفاظ على النظم والش  ات و  الّرغم منب
 

مستعملي  الاستجابة قدر إلام ان لتطلعاتوتوص   الدائرة رئاسة اطص ومة بالعمل على 

 وجعلها أكثر اندماجا  اطصر اط دمات من خالل خاّصة 
ّ
على تطوير اط دمات إلادارية على اط ب

بما يساهم هم وتشجيع املشاركة الالكترونية عبر مواقع الواب والهاتف اطجّوال متابعة طل اتوتفاعلية و 

 .أهداف الانخراط في منظومة إلادارة الالكترونية في تحقيق
 

 تنفيذ إلاستراتيجية  مقّومات -

 

ب 
ّ
لتنظيم الهي لة املالئمة  مات على غرار قوّ من املستراتيجية توفير جملة إلا تنفيذ يتطل

لين فضال عن توفير املوارد املادية الالزمة على ىإلاشراف 
ّ
نجاز املشاريع واطصر  على التبسيق بين املتدخ

 . وتطوير إلاطار القانوني خاّصة فيما يتعلق بحماية املعطيات الش صية وتنظيم الت ادل الالكتروني
 

حاور ورغم الدور الهام الذي يلع ه ت وين املوارد البشرية في ضمان نجاعة تنفيذ مختلف م

 بالعناية ال افيةهذا اطجانب  ظيحلم  ،في منظومة إلادارة الالكترونية الفّعالإلاستراتيجية والانخراط 

قة بالت وين حيث لم يتّم في عديد اطصاالت
ّ
 .تنفيذ ألانشطة املتعل

 

لين وخاّصة املواطن بأهمية 
ّ
وي قى تنفيذ إلاستراتيجية رهين تحسيس مختلف املتدخ

على اط ب ذات جودة وفي أحسن آلاجال وكسب ثقتهم من خالل ضمان سالمة اطصصول على خدمة 

 .وسرية املعطيات
 

مشروع ىرساء إلادارة الالكترونية يتعين اطصر  على إلاسراع في استكمال تنفيذ  كما

خطة  ىعدادو  9090-9002املتعلقة بالفترة وضع إلاستراتيجية واطص ومة املفتوحة خاصة فيما يتعلق ب

 .املتعلقة بهاالاتصال 
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I- إلاستراتيجيات القطاعية و الوطنية إعداد إلاستراتيجية 

 

نت
ّ
قت بإعداد وبمتابعة تنفيذمن ألاعمال الّرقابية  مك

ّ
 الوقوف على مالحظات تعل

 .وإلاستراتيجيات القطاعيةلتطوير إلادارة الالكترونية إلاستراتيجية الوطنية 

 

 إلاستراتيجية الوطنية إعداد - أ

 

               أنجزت  دراسة انبثقت عنلى نتائج ومقترحات بناء ع الوطنيةإلاستراتيجية تّم ىعداد 

دت على ضرورة  الت و  9002سنة 
ّ
عات املواطن  وضع خدمات على اط ب ى ى ستجيبي أنأك

ّ
تطل

 تتيحه ما على باالعتماد مرت طا بتحديث إلادارةذلك ي قى و  .اديةألاطراف الاجتماعية والاقتص ومختلف

 .من فر  وىم انيات تكنولوجيات املعلومات والاتصال

 

 
ّ

 ىال
ّ
ات تحدد بدقة ىعداد دراسالتوصيات الواردة بالدراسة على غرار  تنفيذ أهّم  لم يتّم ه  أن

يمتّد على مخطب استراتيجي ووضع خصوصيات املشاريع املدرجة باإلستراتيجية ال لفة التقديرية و 

 مة وترجمته ى ى خطب عمل سنوية دقيقة وقابلة للتنفيذخمس سنوات مصادق عليه من طرف اطص و 

خاصة في غياب تحديد مؤشرات واملتابعة الناجعة لها  إلاستراتيجيةوهو ما لم يساعد على حسن تنفيذ 

الص غة الترتيبية جية يىعطاء إلاسترات كما لم يتّم  .تقييم مرحلي لها باإلضافة ى ى غياب في الغرض

 .هاهم في ضعف انخراط ألاطراف املتدخلة في تنفيذساوهو ما  (1)وإلالزامية

 

في هذا إلاطار  وتّم  .9000تحيينها في سنة  مّما استوجبتأخيرا إلاستراتيجية كما شهد تنفيذ 

  ".املشاركة الالكترونية"إلابقاء على ألاهداف الكمية وىدخال أهداف نوعية جديدة تمثلت خاصة في 
ّ

 ىال

 . لعإنجازات وفي غياب دراسة معّمقة في املجال جراء تقييم مرحلي دون ى تّم قد حيين التهذا  أّن 

 

ولويات والتوجهات الت  اقتضتها ط يعة املرحلة في ألا ات تغيير الشروع في تنفيذ ال تّم يولم 

  9000الانتقالية لسنة 
ّ

وذلك ىثر ىعداد خطة العمل الوطنية لشراكة اطص ومة  9002سنة  في ىال

ه لم يقع 9002-9003املفتوحة للفترة 
ّ
تحديد ألانشطة بالدقة الالزمة ق ل ىدراجها في هذه  علما وأن

 .اط طة

 

                                                           
(1)

 9002-9003على غرار ما تم بالبس ة ى ى خطة العمل الوطنية لشراكة اطص ومة املفتوحة  
ا

ن ع 9002أكتوبر  90لت  تم ىقرارها باملقرر الصادر بتاريخ 

(.كتابة الدولة للصوكمة و الوظيفة العمومية)رئاسة اطص ومة 
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قة بإنجاز الّدراسات وعلى  أّن  وتجدر املالحظة
ّ
طول ىجراءات املصادقة على الصفقات املتعل

مواك ة مّما يجعلها غير  ات املذاورةاتفاقيات اله ات والقروض أّدى ى ى التأخير في ىعداد الّدراس

الدراسة  ىنجاز شهدمن ذلك . تطّورات في املجال وال تستجيب أحيانا لألهداف الت  أنجزت من أجلهالل

 صفقةالىجراءات ىبرام  استغرقتو  (2)تأخيرا بما يقارب العشرة أشهر (1)9002إلاستراتيجية لسنة 

 .ما يفوق ثالث سنوات (3)املتعلقة بها

 

والت   9090-9002لفترة اجعة إلاستراتيجية لبمر لّدراسة املتعلقة ل بالبس ة شأنالكذلك و 

 صفقةىبرام ىجراءات  استغرقتىذ في ىطار مشروع ىرساء إلادارة الالكترونية واطص ومة املفتوحة  تندرج

 .ما يعادل السبتين من تاريخ املوافقة على قرض تمويلها (4)هاىنجاز 

 

ء إلادارة الالكترونية تنفيذ مشروع ىرسا باستحثاث نسقوتوص   الدائرة رئاسة اطص ومة 

ىضفاء الص غة إلالزامية و  9090-9002للفترة إلاستراتيجية  الذي تنصهر في ىطاره واطص ومة املفتوحة

 .لالنجازات دوري ىرساء آليات متابعة وتقييملهذه إلاستراتيجية مع 

 

 إلاستراتيجيات القطاعية –ب 

 

 
ّ
دارة إلالكترونية من إلا عية لتطوير دت إلاستراتيجية على ضرورة ىعداد ىستراتيجيات قطاأك

  .9000ق ل اّل وزارة خالل سنة 
ّ
في ىعداد استراتيجياتها وذلك  بالقدر ال افيم تنخرط ل الوزارات أّن ىال

 .على ىنجازها (5)حّثها خالل عديد جلسات العملبالرغم من 

 

 
ّ
اد بإعد (6)92وزارات من جملة  لم تقم سوى خمس 9003ه ى ى موفى سنة واتضح أن

عدم ىحداث وحدات و  ى ى ضعف املوارد البشرية واملالية أساسا ذلكويعود  .ىستراتيجّياتها القطاعية

 .متفرغة ملتابعة املشاريع حيث تم الاقتصار في جّل الوزارات على تعيين مبسق لعإدارة الالكترونية

 

                                                           
فاقّية قرضاملنجزة   (1)

ّ
بين اطجمهورّية الّتونسّية وال نك الّدو ي  9002جويلية  9و بتاريخ  9002أوت   9املؤّرخ في  9002لسنة  22عدد  املبرمة بالقانون  في ىطار ات

صاللعإنشاء والّتعمير واط اّ  باملساهمة 
ّ
 .في تمويل مشروع تنمية قطاع تكنولوجّيات املعلومات والات

   .من ق ل وزارة تكنولوجيات الاتصال 9002نوفمبر  90م يتّم تط يق خطايا تأخير في شأنها وتّم ىصدار شهادة في عدم تط يق اط طايا بتاريخ ل (2)
 .9007نوفمبر 95بتاريخ " سوفري وم "أورو مع شركة  92, 969.001املبرمة بم لغ جملي قدره  (3)
وبم لغ   9003جوان  09فرع تونس بتاريخ " دلوات كبساي"مع  مجمع في شأنه تم ىمضاء عقد صفقة و  املمول من ق ل ال نك إلافريقي للتنمية (4)

 .دينار يتعلق بانجاز الدراسة 325.200,200م لغ  دينار منه 0.290.220,220
واجتماع طجنة قيادة مشروع دعم تطوير إلادارة إلالكترونية  9009ماي  02و 9000فيفري  92رونية بتاريخ جلست  عمل مبّسقي إلادارة إلالكت (5)

 .واطص ومة املفتوحة
 وزارة ال يئة وزارة الثقافة واملحافظة على التراث ووزارة النقل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدو ي ووزارة الداخلية،  (6)
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تراتيجياتها اس تشريك املواطن في ىعدادتتوّل لم  اط مس وزاراتال أّن  الاستبيان أبرز و 

ىعداد خطوط  منها كما لم تتول ثالث وزارات. ولم تقم بجرد الدراسات املنجزة في املجال القطاعية

 .مرجعية ق ل الشروع في ىنجاز دراساتها

 

ات القطاعية متابعة تنفيذ إلاستراتيجي نقائص على مستوى ل يسجت ، تمفضال عن ذلكو 

وضع آلاليات تقم باملشاريع ولم  نسق تقّدم انجاز تابعة ملر ىعداد تقاريحيث لم تتوّل الوزارات املعنية 

 .واملؤشرات الالزمة للقيام بهذه املتابعة

 

  ،وفي غياب ىستراتيجيات قطاعية
ّ
قامت بعض الوزارات بتطوير خدمات ىدارية على اط ب

 التمويل ومصادر ألهداف واطصاجياتلمس ق خارج ىطار رؤية ىستراتيجية ودون تحديد  بم ادرات فردية

 بطاقة" تتعلق بإحداثفي ىعداد دراسة رة التعليم العا ي وال حث العلم  شرعت وزا أّن ذلك من 

  "الطالب
ّ

 .املشروع توقف عند طلب العروض لعدم توفر املوارد املالية  أّن إلالكترونية ىال

 

وطنية وتوص   الدائرة رئاسة اطص ومة بمزيد حث الوزارات على الانخراط في إلاستراتيجية ال

 استراتيجياتها وذلك من خالل ىعداد 
ّ
 .القطاعية ق ل وضع خدماتها إلادارية على اط ب

 

II-  (9002-9002)تنفيذ املشاريع املدرجة باإلستراتيجية 

 

من  جملةتم الشروع في ىنجاز مع مختلف التعديالت الت  شهدتها لتجسيم إلاستراتيجية 

والنفاذ ى ى املعلومة واملشاركة الالكترونية  ات على اط ببوضع وتطوير عدد من اط دماملشاريع تعلقت 

 .الواب وش  ات الاتصال والترابب بين النظم املعلوماتية إلاداريةمواقع  طويروت

 

 الخطوضع وتطوير خدمات إدارية على  - أ

 

رفوقا بوضع آليات دون أن ي ون ذلك مستراتيجية تعّددت ألاطراف املتدخلة في تنفيذ إلا 

إلادارة خاصة بين وحدة على مشاريع إلادارة الالكترونية  هياال إلاشرافبين  والتبسيق ابعةلمتل ناجعة 

سواء في مستوى البرمجة حيث اتضح أحيانا تداخل في املهام وزارة تكنولوجيات الاتصال إلالكترونية و 

بمختلف رونية على إلادارة الالكتالهي لة املالئمة لتنظيم إلاشراف  غياب باإلضافة ى ى أو التنفيذ

ىحداث هياال على املستوى اطجهوي واملحلي تعيى باملتابعة والتبسيق قصد  لم يتمكما  .الوزارات

 .ضمان اندماج املشاريع في ىطار التوجهات إلاستراتيجية العامة
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والت  تّم نجاز مشاريع تشرف على تنفيذها وحدة إلادارة إلالكترونية ىن عدم استكمال ت يّ و 

 م. 9000منذ سنة الشروع فيها 
ّ
املتعلق بإعداد دراسة لوضع موزع املط وعات ف املشروع ن ذلك توق

 تأخير فيكذلك سّجل و ، بوابة املؤسسةتخص تطوير دراسة تعويضها ب تم اقتراح الت و إلادارية الذكية 

مشروع بنك املعطيات حول املؤسسات ومشروع ىعداد منهجية موحدة لتألية إلاجراءات  ىنجاز 

لم يتّم بعد الانطالق في ىنجاز مشروع و . رشاد إلاداري ات ومشروع توسيع مجال مركز النداء لعإ واملسار 

 .9005تركيز املعرف الوحيد للمواطن رغم برمجته منذ أكتوبر 

 

مشروع  منهاو أخرى تّم انجازها جزئيا  مشاريع تشرف على تنفيذها هياال كما ت ين أّن 

تصوره بالبس ة للمؤسسات فقب دون ىدراج مراجعة وتبسيب  ّم الذي ت (1)مقصلة إلاجراءات إلادارية

لم ينطلق ىنجاز بعض ، 9002ى ى غاية شهر فيفري و  .إلاجراءات إلادارية لل دمات املوجهة للمواطن

وزارة تكنولوجيات الاتصال  املشاريع ألاخرى على غرار مشروع املوفق الّرقم  الذي تشرف عليه

 .9 صالة املدنيةومشروع منظومة اط واملعلومات

  

ى ى الدرجة العالية أساسا ى ى عدم تهيئة إلادارة فنيا و املشاريع هذه في ىنجاز ويعود التأخير 

سم بها بعضهاالتعقيد من 
ّ
 .باإلضافة ى ى ضعف التبسيق بين ألاطراف املتدخلة الت  ات

 

نظومة الشراءات مشروع مقامت بإنجاز  الهيئة العليا للطلب العمومي أّن وتجدر إلاشارة ى ى 

 .في املجال ال وريةبالتجربة استئناسا العمومية على اط ب 

 

خدمة على اط ب خالل خمس  900إلاستراتيجية ضمن أهدافها العمل على وضع وحددت 

على اط ب من ق ل  لياعدد اط دمات الت  تم وضعها فع تطّور  هذا الهدف حيث تحقيق تّم و  .سنوات

            لغ لي 9002خدمة في سنة  930ى ى  9002خدمة في سنة  22ها من الوزارات والهياال تحت ىشراف

 .9003خدمة في سنة  920

  

ه  
ّ
 أن

ّ
منهجية لض ب اط دمات ذات ألاولوية وفق معايير محددة على غرار قيس  غيابت ّين ىال

مة على ومدى استعداد املستعملين لق ول اط د(3) ومن حيث القيمة (2)أثر اط دمة من حيث اطحجم

 .ومدى توفر ال بية التحتية الانترنتدرجة الربب بش كة و  اط ب

 

                                                           
 . تنفيذه إلادارة العامة لعإصالحات والدراسات املستق ليةالذي تشرف على  (1)
 ....(العدد املتوقع للمستعملين، دورية الاستعمال واللجوء ى ى اط دمة ونس ة تطور تغطية اط دمة املتوقع) (2)
 ....(مدى توفير الوقت ومدى التقليص في عناء التنقل والتقليص في تعقيد ىجراءات ىسداء اط دمة) (3)
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د  الذي  (1)9009لسنة  09عدد  ملبشور قتضيات املخالفا و 
ّ
ض ب خطة عمل "على ضرورة أك

على أن ت ون هذه اط دمات ذات قيمة مضافة وذات ص غة  سنوية لوضع خدمات جديدة على اط ب

 .في الغرض وزارات فقب ض طت خطة عمل سنوية  7ّن أ من خالل الاستبيان ت ين "تفاعلية

 

عدد اط دمات املض وطة بقرارات وزارية مع مقارنة اط دمات املوضوعة على اط ب وأبرزت 

الصصة العمومية ووزارة  من ذلك أّن وزارة. تفاوت بين مختلف الوزارات والهياال الراجعة لها بالنظر

ى سن السياحة
ّ
 20سوى خدمة وحيدة على اط ب من بين على التوا ي  9002ة لم تضع ال منهما ى ى موف

 .خدمة ىدارية مسداة 53خدمة و

 

 كما 
ّ
ق بالعمل على تطوير خدمات ىدارية على اط ب والارتقاء وضعت إلاستراتيجية هدفا يتعل

 . بها ى ى أعلى درجات النضج وجعلها أكثر تفاعلية
ّ

على اط دمات اقتصرت على اطجانب إلاعالمي و   أّن ىال

ملعلومات ومعرف ابعض املعامالت دون تطوير خدمات مندمجة لعدم توفر أرضية موحدة لت ادل 

ىلكتروني موحد ى ى جانب عدم توفر ىطار تنظيم  مالئم للتعامل بين مختلف املتدخلين في ىسداء 

 .اط دمات

 

على اط ب  تقييم اط دمات إلادارية بواسطتهيتم  معياراوتعتمد وحدة إلادارة إلالكترونية 

من مجموع   %20أي ما يمثل  (3)950خدمة من جملة  020 واتضح أّن  .(2)حسب مستويات نضجها

ل في 
ّ
أو على " تعمير مطلب على اط ب"اط دمات إلادارية على اط ب تقتصر على املستوى ألاول املتمث

ء مسكن وذلك على غرار خدمة التسجيل عن بعد القتنا" متابعة مطلب خدمة"املستوى الثاني 

خدمة وهو  02مقسم صناعي في حين أّن اط دمات املندمجة ال يتجاوز عددها  اقتناءاجتماعي ومطلب 

 .فقب من مجموع اط دمات على اط ب  %7ما يمثل 

 

اط ال  إلالكتروني لألداء  باعتمادبعض ال لديات على غرار بلديت  تونس ونابل  بادرت ولئن

بقية اطجماعات  فإّن ب رخصة بناء عن طريق الهاتف اطجوال متابعة مطلبعلى العقارات امل بية و 

ويعود ذلك أساسا ى ى عدم توفر مواقع واب في بعض . املحلية ال تزال تشهد تأخيرا في هذا املجال

 .ال لديات وى ى اون هذه املواقع معطلة أو غير محينة

 

                                                           
 .الصادر عن الوزير لدى رئيس اطص ومة امل لف باإلصالح إلاداري واملتعلق بتطوير اط دمات إلادارية على اط ب 9009 فيفري  92تاريخ ب (1)

ة متابعة مطلب خدمة واملستوى الثالث يتمثل في تقديم خدمة اامل تعمير مطلب على اط ب واملستوى الثاني يتمثل في املستوى ألاول يتمثل في خدمة  (2)

 .على اط ب أما املستوى الرابع فيوفر خدمة مندمجة قطاعية وأخيرا املستوى اط امس يوفر خدمة مندمجة بين القطاعات
 .خدمة نظرا لعدم تقييمها حسب درجة النضج 90دون اعت ار عدد اط دمات املسداة عن طريق الهاتف اطجوال والت  ت لغ   (3)
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دت 
ّ
 داريةاط دمات إلا إلسداء  اعتماد قنوات اتصال مختلفةعلى ضرورة إلاستراتيجية وأك

 . واملتمثلة أساسا في استعمال مواقع الواب والهاتف اطجوال
ّ

 ىال
ّ
من ق ل  اعتماد الهاتف اطجوال تّم  (1)ه أن

ه لم %2 خدمة على اط ب وهو ما يمثل نس ة 930خدمة من جملة  90 ءإلسدا وزارة 03
ّ
 يتّم  علما وأن

 . تقييم هذه اط دمات

 

 الخط تقييم الخدمات إلادارية على -1

 

إلادارية على اط ب ببس ة  اط دماتفع من مستوى رضا مستعملي تهدف إلاستراتيجية ى ى الرّ 

  .راءآلا تقييم ذلك من خالل سبر  ويتّم  سنويا 3%
ّ

ى  %29,3 أّن  أبرز  الاستبيان أّن  ىال
ّ
من الوزارات ال تتو 

 .هذا التقييمىنجاز 
 

خدمة تأسيس الشراات عن  غرارولم تلق بعض اط دمات على اط ب ىق اال ك يرا على 

ويعود هذا . وخدمة التسجيل عن بعد طحجز موعد اجتياز امتحان اطصصول على رخصة سياقة بعد

هذه اط دمات تستوجب اطصصول على الدينار إلالكتروني لدفع امل الغ  العزوف خاصة ى ى أّن 

 .املستوج ة وتقديم الوثائق الضرورية ممضاة الكترونيا
 

 %0 ّن ت ّين أعن بعد  هادماتمدى سهولة النفاذ ى ى خات الت  قامت بتقييم بخصو  الوزار و 

 . تعتبر ذات سهولة نفاذ متوسطة هامن %22 اط دمات تعتبر مرضية للغاية وأّن من هذه 
ّ
هذا  أّن  ىال

من مواقع الواب على خانة خاصة  %20التقييم شابته بعض إلاخالالت تعلقت أساسا بعدم توفر 

 .برصد آراء املستعملينباالستبيانات و 
 

كما لم تقم وحدة إلادارة إلالكترونية بإعداد دليل ىجراءات يساعد الوزارات والهياال 

 عض الوزارات التابعة لها على تقييم اط دمات إلادارية عن بعد حسب درجة النضج وهو ما أدى ب

وزارة  ى ى بالبس ة الشأناان ف خدماتها إلاخ ارية ضمن اط دمات التفاعلية مثلما يتصبى ى  أحيانا

أمالك الدولة والشؤون العقارية الت  صنفت خدمة التعرف على إلادارة اطجهوية املاسكة للرسم 

العقاري وخدمة إلاطالع على املعرفات اطجديدة للرسوم العقارية كخدمات تفاعلية في حين أنها خدمات 

 .ىخ ارية
 

ل سنوية لل دمات املزمع وضعها ض ب خطة عم وتوص   الّدائرة بهذا اط صو  بضرورة

واملؤسسات  نطصاجيات املواط بما يستجيب ومندمجةخدمات تفاعلية  جعلهاعلى اط ب وبالعمل على 

 .اط دمات إلادارية عبر الهاتف اطجوال تدعيم بمزيدكذلك و 

                                                           
 .9003في موفى سنة  (1)
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ورصد آراء مستعملي لذلك تقييم اط دمات إلادارية على اط ب تطوير معايير  يقتض  كما 

 .وتحسين العالقة معهم متابعتها ملزيد كسب ثقتهم دمات و اط

 

 النفاذ إلى املعلومة واملشاركة الالكترونية -ب

 

ونّص . الارتقاء باإلدارة الالكترونية ى ى مستوى املقاييس العامليةاتيجية ى ى إلاستر  تهدف

في إلاعالم  تضمن الدولة اطصّق "على أن  (9002 جانفي 97)اطجمهورية التونسية  من دستور  59الفصل 

عتبر مواقع الواب ال ّوابة التقنية لتيسير ولوج املواطن ى ى املعلومة في ". واطصّق في النفاذ ى ى املعلومة
ُ
وت

 .ال عن تشريكه ومزيد الانفتاح على مشاغلهأسرع آلاجال وبأقّل الت اليف فض

 

 مواقع الواب العمومية -1

 

ايير خاّصة بمواقع الواب العمومية وضع مع أهّمية 9002بّيبت الّدراسة املنجزة سنة 

من خالل توحيدها شكال  وىعطاء صورة واضصة عن املواقع الّرسمية ها بهدف تحسين جودتهاتقييسو 

ض ب مرجعية لتوحيد أساليب البشر  9000وتّم منذ جانفي  .ومضمونا لتيسير النفاذ ى ى املعلومة

فة بتكنولوجيات املعلومات والصياغة على الواب وضمان سهولة النفاذ ى ى املواقع 
ّ
من ق ل الوزارة امل ل

 . والاتصال
ّ

إلحداث مواقع  ا الدليلتعتمد هذ من الوزارات فقب%  90أن نس ة  الاستبيان أبرز   أّن ىال

 . اط اّصة بها الواب

 

 ية املعّدان من طرف الوحدة في سنت تقريرا تدقيق ومتابعة مواقع الواب العموم كما خلص

 .الوقوف على عدم وجود هوية بصرية موحدة للمواقع الالكترونية الرسمية للوزاراتى ى  9003و 9009

 

غياب ىحصائيات دقيقة حول العدد اطجملي ملواقع الواب العمومية بالهياال التابعة  وت ّين

من الهياال الت  تشرف عليها الوزارات لديها مواقع واب في حالة  فحسب% 22,20أّن كما . للوزارات

عديد مواقع الواب ى ى قامت بعض الوزارات بإحداث في املقابل و .(1)غير محّينة% 97منها  استعمال

لوقوف عليه مثال في رئاسة جانب موقعها الرسم  دون التبسيق بين مختلف هياالها وهو ما تّم ا

ة فضال عن محدودية التواصل الالكتروني بين مختلف هياال الوزار  (3)وبوزارة املالية(2) اطص ومة

 .ةبسبب اختالف املنظومات املستعملة وغياب ش  ات التواصل الّداخلي الواحدة

 

                                                           
 .9003ىعدادها من ق ل الوحدة بطلب من الدائرة في أكتوبر قائمة تّم   (1)
(2) (legislation.tn, data.gov.tn, ogp.tn, consultations-publiques.tn, anticorruption-idara.tn ) 
(3) (impots.finances.gov.tn, douanes.gov.tn, gbo.tn) 

http://www.impots.finances.gov.tn/
http://www.impots.finances.gov.tn/
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 9000ماي  92املؤّرخ في  9000لسنة  20من املرسوم عدد الرابع لفصل قتضيات اوخالفا مل

ق بالنفاذ ى ى الوثائق إلادارية للهياال العمومية
ّ
من % 30ت ّين من خالل الاستبيان أّن  (1)واملتعل

من الوزارات ال تبشر برامج عملها وىنجازاتها % 22صاطح ومهاّمهم واملال تبشر أسماء رؤساء  الوزارات

رة الكترونيا% 93 وأّن 
ّ
 .منها ال تبشر القرارات الت  تهّم العموم وقائمة الوثائق املتوف

 

ثالث لغات آلاخر في  عض الو ( عربية وفرنسية)نس تين  فيبعض املواقع تم تصميم ولئن 

 ( وفرنسية وىنقليزيةعربية )
ّ
كما أّن . محّينةن الفرنسية وإلانقليزية غير االبس ته غال ا ما ت ون فإن

ى تحيين بعض اط انات بمواقع الواب وأن أغلب 
ّ
واقع ال تحتوي على هذه املأغلب الوزارات ال تتو 

ضع استعمال على روابب ى ى صفحات ليست في و يحتوي  هابعض ن أّن ت يّ كما  معرض لألسئلة املتداولة

 .أو بصدد إلاعداد

 

ل ويطرح تطوير املواقع وتحيينها بعض إلاش اليات 
ّ
خاّصة في قدم التكنولوجيا املستعملة تتمث

دون الرجوع تحيين املوقع عدم ىم انية مّما يؤّدي ى ى صعوبة ىدخال تغييرات على املحتوى باإلضافة ى ى 

ت ىحداثه واان ذلك شأن اّل 
ّ
 .من وزارة التنمية والتعاون الدو ي ووزارة التجارة ى ى الشركة الت  تول

 

الت  تّم اعتمادها عند ىحداث  (CMS)منظومة التصّرف في املحتوى  محدودية طاقة كما ت ّين

 .وهو ما نتج عنه صعوبة التعامل مع الش اك اط لفي للموقع (2)موقع الواب اطص ومي

 

 مختلف اله
ّ

ياال العمومية على العمل على تحيين وتدعو الدائرة رئاسة اطص ومة ى ى حث

 .للغرضمع ضرورة الاستئناس باملعايير الت  تّم وضعها  مواقع الواب اط اّصة بها

 

ىعداد منهجية موّحدة من ق ل وحدة  9000تّم منذ جويلية فقد  ،أّما بخصو  املتابعة

ق بمتابعة مواقع الواب وتدقيقها
ّ
من الوزارات فقب %  30أّن يان وأبرز الاستب .إلادارة الالكترونية تتعل

 .املنهجية املذاورةاعتمدت 

 

اقتصرت أعمال التدقيق الواب للوزارات حيث متابعة مواقع أعمال  عدم انتظامكما ت ّين  

-9009-9000)على ثالث مناس ات  9003-9002الت  أنجزتها وحدة إلادارة الالكترونية خالل الفترة 

 .عوضا عن تدقيق سنوي ( 9003

 

                                                           
 .9002مارس  92املؤّرخ في  9002لسنة  99تّم تعويضه بالقانون ألاساس   عدد  الذي  (1)
(2)

 tunisie.gov.tn . 
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من مواقع واب الهياال العمومية ليست في حالة  %2,73 ت ّين أّن ضافة ى ى ذلك، وباإل 

ية من جملة  000أّن كما استخدام 
ّ
ر لديها موقع واب منها  925جماعة محل

ّ
موقعا في حالة  000يتوف

ضحفي املقابل و. استعمال
ّ
ت الانفتاح عل ات

ّ
ى أّن بعض ال لديات مثل بلدية صيادة وال اف واملرس ى تول

وتدعو الدائرة بقية ال لديات ى ى الاستئناس  .املجتمع املدني واملواطنين باستعمال إلادارة الالكترونية

ية
ّ
 .التشاركية بتجارب ال لديات املذاورة قصد دعم اطصوكمة املحل

 

           من جملة  فحسبمراكز  2 قاماملراكز الدبلوماسية والقنصلية فقد فيما يتعلق بأّما 

واقع من حيث التصميم هذه املاختالف بين ة نتمت معايو . (1)تطوير مواقع واب خاّصة بهابا مركز  22

 .واملعلومات
 

 املشاركة الالكترونية -2
 

تّمت ترجمة ذلك ى ى تّم عند مراجعة إلاستراتيجية ىدراج هدف يتعلق باطص ومة املفتوحة و 

لت في ىعداد موقع الكتروني مفتوح
ّ
ال وابة الوطنية للصوكمة )للعموم  مجموعة من إلاجراءات تمث

ن املتعاملين مع إلادارة من ت ليغ ش اياتهم  (الرشيدة ومقاومة الفساد
ّ
ووضع بوابة الكترونية وطنية تمك

ىنجاز بّوابة ال يانات املفتوحة لتمكين املواطنين من النفاذ ى ى كذلك في و  (2)وتقديم مقترحاتهم ومتابعتها

 .(3)املعطيات العمومية
 

 أّن ولئ
ّ
 ن تّم وضع خانة خاّصة باملشاركة الالكترونية بال وابة الوطنية لعإعالم القانوني ىال

ر النصو  القانونية الت  يتّم استشارة املواطنين في شأنها  هذه
ّ
على غرار ما هو معمول )ال وابة لم توف

  .ستشارات العموميةوال ما يفيد التبسيق مع املشرف على موقع الا ( به في اوريا اطجنوبية وفي فرنسا
 

لم املوقع  غير أّن هذا. 9009 ل يانات املفتوحة في شهر جويليةلوتّم تطوير أّول موقع واب 

ن 
ّ
في نس ته ألاّولية من اطصصول على النتائج املنتظرة كتمكين الهياال العمومية من وضع يمك

اختالف نظم املعلومات بين  ببسب حيث ت ّين صعوبة نقل ال يانات(4)ال يانات املفتوحة بطريقة سلسة

لم تتوّل عديد الوزارات جرد ال يانات الت  يمكن نشرها كما . ىدارة وأخرى وداخل الهي ل الواحد

ة لبشر ال يانات املفتوحة للعموم ولم
ّ
وبقيت املعطيات املضّمنة بهذا املوقع غير محّينة . يتم اعتماد خط

 .9009سنة  منذ
 

                                                           
(1)

 .9003جويلية  95املؤرخ في  222وهو ما يخالف املبشور املشترك بين وزيري الشؤون اط ارجية واملالية عدد  
(2)

  Open Gov 
(3)

 Open Data 
 .9003العمومية الصادر عن وحدة إلادارة الالكترونية في سنة تقرير متابعة مواقع الواب  (4)
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 موقع الواب اط اّ  باال  ويهدف
ّ
-www.consultations)ستشارات العمومية على اط ب

publiques.tn) ى ى تنظيم استشارات حول مختلف البرامج العمومية . 
ّ

ولئن تّم وضع ىطار ترتيب  طصث

ه  (1)الهياال العمومية على تفعيل املشاركة الالكترونية وتنظيمها
ّ
لم يتّم توفير سوى عدد محدود ىال أن

شملت مجاالت مختلفة االتشغيل  (3)عبر هذا املوقع (2)(استشارة 09)ة من الاستشارات العمومي

 كما أن . واطصفاظ على الطاقة ومجلة اطجماعات املحلية
ّ
اان  عدد املشاركين في الاستشارات على اط ب

م تتجاوز في لالت  و آلاجال املحّددة للمشاركة في الاستشارات  ويعزى ذلك أساسا ى ى قصر . محدودا

 .ت الشهرأغلب اطصاال 
 

الش ايات وإلابالغ عن حاالت الفساد والذي  (4)ورغم العدد الهاّم للش ايات الواردة عبر موقع

ى سنة  9299بلغ 
ّ
كما . فقد ت ين عدم معاطجة هذه الش ايات من ق ل ألاطراف املعنية، 9003ى ى موف

طار التعاون مع اوريا وتّم في ى. على اطجانب إلاعالمي (5)اقتصر موقع الواب حول مقاومة الفساد

تلّقي ومتابعة ش ايات املواطنين في مجال م افحة لبرمجة منظومة مماثلة  9005اطجنوبية في سنة 

 .الفساد من شأنها تالفي إلاش اليات الت  عرفها موقعي الواب املذاورين
 

لين في إلادارة الالكترونية بالعمل 
ّ
على وتوص   الدائرة رئاسة اطص ومة بحث مختلف املتدخ

 .تطوير مواقع الواب إلرضاء مستعمليهم وكسب ثقتهم
 

صال والترابط بين النظم املعلوماتية -ج
ّ
 تطوير شبكات الات

 

صاالت  إلاستراتيجيةتضّمنت 
ّ
جملة من املشاريع الت  من شأنها تعزيز ال بية التحتية لالت

شاريع حول تركيز ش كة ىدارية وتتمحور أبرز امل .خاّصة من خالل تطوير الش  ات وتحقيق الترابب بينها

صال إلاداري الّداخلي ومنظومة اطص ومة املندمجة
ّ
وقد عهد للمركز . مندمجة وتطوير منظومة لالت

 . (6)د.م 2,050الوطي  لعإعالمية باإلشراف على تنفيذ اطجوانب الفّنية لتلك املشاريع ب لفة جملية تناهز 

 
 

                                                           
(1)

 .حول تطوير نظم املعلومات والاتصال 9000ماي  90املؤّرخ في  9000لسنة  00املبشور عدد  

 .حول تشريك املتعاملين مع إلادارة في تقييم اط دمات العمومية 9000ماي  90املؤّرخ في  9000لسنة  09املبشور عدد 

  9009فيفري  92املؤرخ في  9009لسنة  09ر عدد املبشو 
ّ
 .حول تطوير اط دمات إلادارية على اط ب

رها 9002أكتوبر  50املؤرخ في  9002لسنة  50املبشور عدد 
ّ
 .حول ال وابة الوطنية لعإعالم القانوني واط دمات الت  توف

 .تشاراي في ىعداد النصو  القانونية حول اعتماد مسار  9002أكتوبر  50املؤرخ في  9002لسنة  50املبشور عدد 
.استشارات 3استشارات عمومية وتوفير رابب تقي  ملا جملته  7تّم تطوير  (2)

 

(3)
 9003-9002خالل الفترة  
(4)

  www.anticorruption-idara.gov.tn 
(5)

  www.anticor.tn 
 .لعإعالمية معطيات مالية تّم موافاة الفريق الرقابي بها من طرف املركز الوطي  (6)
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 تركيز شبكة إدارية مندمجة  -1
 

صالية قادرة على توحيد  وعيهدف مشر 
ّ
الش كة إلادارية املندمجة ى ى تركيز ببية تحتية ات

صالية الربب 
ّ
ق ذو السعة العالية وى ى توفير خدمات ات

ّ
بين مختلف الش  ات إلادارية مع تحّمل التدف

تراسل لفائدة الهياال املرت طة بالش كة على غرار خدمات املهاتفة عبر ألانترنت والاجتماعات عن بعد و 

 . املعطيات

 

                 وقد تّم اعتماد تمّش مرحلي من خالل تركيز الش كة على املستوى املركزي ق ل 

ى
ّ
ى سنة  9000سنة  موف

ّ
وبلغت نفقات املشروع ما  .(1)9002ثّم تعميمها على اطجهات وذلك ق ل موف

بب عدم استكمال بعض م ّوناته د بس.أ 538د وبلغت الاعتمادات الت  لم يتم صرفها .م 5,020يناهز 

لة في تركيز منظومة التصّرف إلالكتروني في الوثائق ودراسة تعميم الش كة على املصاطح اطجهوية
ّ
 .املتمث

 

ق بمنظومة التصّرف إلالكتروني في الوثائق
ّ
 9009 ى ى 9000تّم خالل الفترة  ،ففيما يتعل

وتركيزها باملركز  د.أ 793,064 قدره بم لغ جملي GEDاقتناء منظومة للتصّرف إلالكتروني في الوثائق 

ه وى ى موفى سنة  .الوطي  لعإعالمية على أن يتّم تعميمها على اّل املواقع املرت طة بالش كة
ّ
 ،9003غير أن

موقعين  علىاستغالل املنظومة حيث اقتصر مختلف الهياال العمومية في املشروع  م تنخرطل

 .(2)التعليم العا ي وال حث العلم  والت وين املنه  والتشغيل يموقعا وزارتنموذجّيين فقب وهما 

 

فقد أبرم املركز  ،أّما بخصو  دراسة تعميم الش كة إلادارية املندمجة على املصاطح اطجهوية

صاالت في
ّ
فاقية مع املركز الوطي  للدراسات وال حوث لالت

ّ
إلعداد  2010 فيفري   1الوطي  لعإعالمية ات

مصاطح  لم تتوّل ىنجاز الدراسة  ورغم عدم. (3)د.أ 52تّم تمكينه من تس قة قدرها دراسة في الغرض و 

 عات إلادارية والقانونية
ّ
تعميم الربب على نتج عن ذلك عدم و . املركز الوطي  لعإعالمية ىجراء التت

ية
ّ
 .املصاطح اطجهوية واملحل

 

ص
ّ
االت تونس تض ب الشروط وتم ىبرام صفقة ىطارية بين املركز الوطي  لعإعالمية وشركة ات

℅ 92غير أّن نس ة ربب املواقع بالش كة لم تتجاوز . الفّنية وإلادارية للربب بالش كة
من املواقع  (4)

ى سنة فقب موقعا 057 املستهدفة حيث بلغ عدد املواقع املرت طة بالش كة
ّ
كما ت ّين بأّن . 9002 في موف

وأفضت  .ة هي خطوط ذات سعة ضعيفة ومتوّسطةالبس ة ألاوفر من اط طوط الت  تم ربطها بالش ك

                                                           
(1)

 .9000نوفمبر  92محضر املجلس الوزاري املضّيق بتاريخ و  9000سبتمبر 50محضر جلسة العمل الوزارية بتاريخ  
 .يتّم استغالل املنظومة املذاورة خاّصة في عمليات ىرسال جداول ألاجور اط اّصة بالوزارتين واملستخرجة من منظومة ىنصاف (2)
 .املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 9009ديسمبر  07املؤرخ في  9009لسنة  5032ثالثا من ألامر عدد  007مثلما يقتضيه الفصل (3)
 .تقييم إلانجاز: 9009-9002تقرير حول الش كة إلادارية املندمجة  (4)
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ويعزى ذلك أساسا ى ى . هذه الوضعية ى ى عدم قدرة الش كة على استيعاب خدمات ىلكترونية جديدة

 .التبسيق بين اطجهات املتدخلة عدم كفايةضعف انخراط الهياال العمومية في املشروع وى ى 

 

يع ش  ات ربب خاّصة بها وهو ما أفض ى كما أقدمت بعض الهياال إلادارية على ىنجاز مشار 

ت الش  ات واكتظاظها
ّ
 . (2)وى ى ت اين أحجامها ودرجات نضجها من هي ل ى ى آخر (1)بدوره ى ى تشت

 

ع تحقيقه 
ّ
صاالت الذي اان من املتوق

ّ
ولم يتّم ىنجاز أّي دراسة لتقدير الاقتصاد في الفة الات

تركيز أّن اعتبرت فحسب من الوزارات  ℅57 ن أّن فقد أفرز الاستبيا .الهياال العمومية من طرف

صاالت
ّ
ن من ترشيد النفقات بعنوان الات

ّ
تلك البس ة في جانب منه ى ى عدم  تدنيويعزى . الش كة مك

صال الصوت
ّ
من وزارة الت وين املنه   مثلما أفادت به اّل  يالشروع في استغالل التقنيات اطصديثة لالت

 . ة والشؤون العّقاريةوالتشغيل ووزارة أمالك الّدول

 

وتستدعي الوضعية اطصالية ضرورة تعّهد الوزارات باقتراح خدمات جديدة الستغالل الطاقة 

 9002 املفترض أن ينطلق سنة  9القصوى الت  سيتيحها مشروع الش كة إلادارية املندمجة اطجديدة 

 . (3)سنوات 3على انجازه ويمتّد 

 

صال الّداخ -9
ّ
 ةلي وإطار الحكومة املندمجتطوير منظومتي الات

 

صال إلاداري الّداخلي ومنظومة ىطار اطص ومة املندمجة 
ّ
يندرج مشروعي تطوير منظومة لالت

(CGF)(4)  بموجب  "مايكروسوفت"ضمن ىطار الشراكة الت  تّم ىرساؤها بين اطص ومة التونسّية وشركة

الدولة  ىستراتيجيةى ى دعم ومساندة تهدف  9002جويلية  00بتاريخ  مذكرة تفاهم مبرمة بين الطرفين

 .في مجال تكنولوجيات املعلومات

 

ومدى مالءمتها لوضعية  "مايكروسوفت"وفي غياب دراسة جدوى فنية الختيار حلول شركة 

د املتدخلون في املشروع ،(5)النظم املعلوماتية باإلدارة التونسية
ّ
على ضرورة عدم رهن تطوير نظم  (6)أك

 ".مايكروسفت"ل العمومية وآليات التواصل فيما بينها بتقنيات شركة املعلومات بالهياا

                                                           
(1)

 .9005جوان  2محضر جلسة العمل الوزارية بتاريخ  
(2) Projet d’Appui à la mise en oeuvre de l’e-Government et de l’Open-Government en Tunisie :  Rapport d’Analyse 

de l’existant 
 .9005جوان  2محضر جلسة العمل الوزارية بتاريخ  (3)
(4)

 (CGF : Connected Government  Framework) 
(5)

صال في سنة  
ّ
 .9009دراسة تقييمية أنجزتها وزارة تكنولوجيا املعلومات والات

صال واملركز الوطي  لعإعالميةخاّصة  (6)
ّ
 .وزارة تكنولوجيا املعلومات والات
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صال إلاداري الّداخلي
ّ
ق بمشروع تطوير منظومة لالت

ّ
فاقية مع  ، لم يتمففيما يتعل

ّ
ىبرام ات

ة وهو ما جعل الشركة غير ملزمة تعاقديا ب لوغ 
ّ
شركة مايكروسوفت تض ب تعّهدات اّل ألاطراف بدق

ما اق
ّ
 .تصر دورها على توفير اط براء عند الطلبأّي نتائج وىن

 

ة عمل إلنجاز مختلف مراحل املشروع لم يتم ىعداد كما 
ّ
ض ب عناصره املرجعية و خط

صال الّداخلي صلب املركز الوطي  لعإعالمية . الوظيفية واط دمات املزمع توفيرها
ّ
وتّم تركيز منظومة الات

على سبيل  لم يتّم استغالل اط دمات املبرمجة حيث ت ينكما . دون تعميمها على بقّية املواقع إلادارية

ن من الوزارات ال تستفيد من خدمات التراسل إلالكتروني املؤّم  %70 من خالل الاستبيان أّن  املثال

 .باستعمال إلامضاء إلالكتروني

 

الترابب بين نظم املعلومات داخل إلادارة  ى ى ضمان منظومة ىطار اطص ومة املندمجة وتهدف

اعت ار تعّدد املنظومات إلاعالمية وتنّوع واجهاتها وذلك من خالل ىرساء منّصة تكنولوجية وطنية ب

من د .أ 385,235 ولم يتم استهالك م لغ. (1)لتأمين التواصل بين النظم املعلوماتية وبنوك املعطيات

ف ىنجازه منذ سنة 
ّ
بب ضعف بس 9009الاعتمادات املفتوحة لعدم استكمال املشروع الذي توق

 .وتّم تركيز منظومة ىطار اطص ومة املندمجة صلب املركز الوطي  لعإعالمية دون تعميمها .القيادة

 

ن 
ّ
الش  ات القطاعية من التخاطب بين املنظومات املعلوماتية على غرار منظومة ولئن تمك

 ، (2)الرادار آلا ي الت  تؤّمن الربب بين مصاطح وزاراتي الّداخلية واملالية
ّ
أّن هذه التجارب بقيت  ىال

من الوزارات في الربب بين مختلف  %55لم تشرع سوى  حيثمحدودة مثلما يؤكده الاستبيان 

وتعزى محدودية النتائج املسّجلة ى ى عّدة عوامل أبرزها اختالف النظم . (3)الش  ات القطاعية لعإدارة

ة نضجها ومرونتها
ّ
 .(4)وقل

 

لف الهياال املتدخلة ووضع ىطار موحد يضمن ويستدعي الوضع مزيد التبسيق بين مخت

 .التالؤم بين النظم املعلوماتية

 

 

 

                                                           
ل الترابب  (1)

ّ
 . في قدرة نظام ذو واجهة يمكن التعّرف عليها على التفاعل مع نظم أخرى حالية أو مستق لة (Interopérabilité) ال يي يتمث

site de l’Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres  https://aful.org:    
ة الوزارات (2)

ّ
  .معطيات مستقاة من الاستبيان املوّجه من دائرة املحاس ات ى ى ااف

(3)
 .وهي وزارات الداخلية والّدفاع واملالية والتنمية والتعاون الّدو ي والتربية وأمالك الدولة والشؤوون العّقارية 
(4) - Projet d’Appui à la mise en oeuvre de l’e-Government et de l’Open-Government en Tunisie :  Rapport d’Analyse de l’existant p59 

https://aful.org/
https://aful.org/
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ظم املعلوماتية -3
ّ
ة لضمان سالمة الن

ّ
 إرساء خط

 

ة لضمان سالمة الّنظم املعلوماتية يع
ّ
ّد من بين الراائز ورد باإلستراتيجية أّن وضع خط

ه لم يتّم ىعدادالّضرورية 
ّ
ة لتجسيمها غير أن

ّ
 .هذه اط ط

 

ى ى تدقيق ىج اري دوري لسالمة نظمها  تخضع الهياال العمومية وتجدر إلاشارة ى ى أّن 

ر على  (1)وش  اتها املعلوماتية
ّ
بهدف ض ب النقائص التنظيمية واملادية والفنية الت  من شأنها أن تؤث

ه ت ّين أّن املعّدل السن. توفير اط دمات وعلى سالمة ال يانات وعلى خصوصيتها
ّ
 أن

ّ
وي لبس ة تغطية ىال

وذلك بالرغم من قيام  %2,2يتجاوز لم  9003-9000الهياال املعنية بأعمال التدقيق خالل الفترة 

 .بت ليغ ىنذارات في الغرض (2)الواالة الوطنية للسالمة املعلوماتية

 

 ت يّ  لكنه تضطلع الواالة كذلك بمهاّم حماية الفضاء السيبرنيو 
ّ
حادثا  222 ضمنمن ه ن أن

عنها  إلاعالم تّم ( تتعلق باإلصابة بفيروس% 3تتعلق باختراقات مواقع الواب و% 22من بينها ) (3)اسيبرني

عدم توفر  بسبب منها وذلك حادثا 090 سوى  لم تتم معاطجة، من طرف بعض الهياال 9002سنة في 

 .مع الواالة غياب التعاون و  املعطيات الفنية الضرورية

 

ل العمومية على ىخضاع نظمها وش  اتها املعلوماتية ى ى الهيااوتوص   الدائرة بمزيد حث 

 .التدقيق إلاج اري الدوري للسالمة املعلوماتية

 

III- تنفيذ إلاستراتيجية الوطنية لتطوير إلادارة إلالكترونية  مقّومات 

 

لتنفيذها تعلقت أساسا بتدعيم إلاطار التشريعي  املقّوماتشملت إلاستراتيجية عددا من 

ي في املجال وتنمية املوارد املالية والبشرية وبوضع خطة اتصال وترويج في مجال إلادارة املؤسساتو 

 .كترونيةإلال

 

 تطوير إلاطار التشريعي لإلدارة إلالكترونية - أ
 

ب تجسيم إلاستراتيجية 
ّ
 اتتشريعي الطار تحديث إلا يتطل

ّ
الاعتماد على  ليتماش ى ومتطل

ار التشريعي في مراجعة إلاط الشروع لئن تّم و  .دمات العمومّيةتقنيات املعلومات والاتصال في مجال اط 

                                                           
ق بالسالمة املعلوماتية و ألامر عدد  9002لسنة  3بمقتض ى القانون عدد  (1)

ّ
 .9002لسنة  0930املتعل

ق بالسالمة املعلوماتيةامل 9002لسنة  3بمقتض ى القانون عدد  (2)
ّ
  .تعل

(3) 
 .9002املستقاة من إلاحصائيات املتوفرة بموقع واب الواالة الوطنية للسالمة املعلوماتية واملتعلقة بسنة 
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توفير محيب من الثقة والشفافّية وىرساء بيئة حّرة ومحمّية تضمن حماية بهدف  لعإدارة إلالكترونية

 .مع ط يعة املشاريع الرقمية لعإدارة إلالكترونية مءليتالمزيد تطويره  فإنه يتعين حقوق جميع ألاطراف

 

القانون املتعلق باطصق في النفاذ ى ى  صدار عدد من القوانين في الغرض على غرارى وقد تّم 

  .(1)ومراجعة إلاطار القانوني املنظم للصفقات العمومية على اط ب املعلومة
ّ

 أن النصو  املتعلقة ىال

العمومية  على غرار إلاطار املنظم للت ادل إلالكتروني بين الهياال بمجاالت أخرى ال تزال بصدد التحيين

 .وبينها وبين املتعاملين معها

 

املتعلقة باالعتراف بالقيمة القانونّية للوثيقة إلالكترونّية وحّجيتها ض ب إلاجراءات  تّم و 

ة الالتزامات و وباإلمضاء إلالكتروني من خالل تنقيح وى
ّ
 تمام فصول من مجل

ّ
 أ العقود ىال

ّ
 لم يتّم ه ن

 .جراءات الضرورية لتط يقهاتحديد إلا 

 

 الذي ينّص على  منه 7وخاصة الفصل  (2) 9002لسنة  522ألامر عدد  كما لم يتّم تفعيل

ال  حيثد من طابعه املادي عند ىسداء العديد من اط دمات إلالكترونية تسليم وصل في الغرض مجرّ 

ب وهو آليا تسليم الوصل املذاور عند ىيداع امللفات واملطالب للتمتع باط دمات إلادارية على اط  يتّم 

 .جوء ىليهالما يش ل عائقا عند ال

 

داخل إلادارة وبينها وبين املتعاملين وفي غياب نص قانوني ينظم عملية إلامضاء إلالكتروني 

 معها 
ّ
 من الضروري ىرسال الوثائق على نسخ ورقية لعإدارة خاصة فيما يتعلق بالفواتير ه ال يزالفإن

 .(3)وذلك على غرار التصاريح اطج ائية على اط ب

 

على غرار الفصول املتعلقة باطحجج والكتائب  وال تزال بعض النصو  في طور املراجعة

والفصول املتعلقة بالتحويل إلالكتروني ( مجلة إلاجراءات اطجزائية) والت  أعطت مفهوما جديدا للحجة

باط ال   املتعلق (4)يمن راائز تطوير إلادارة إلالكترونية حيث ت ين أن إلاطار القانونلألموال الذي يعتبر 

البريد التونس   وأقص ى ال نوك وهو ما يش ل عائقا أمام املعامالت  على اقتصر  إلالكتروني العمومي

                                                           
املؤرخ  9009نة لس 5032و  تلغى جميع ألاح ام السابقة املخالفة لهذا ألامر وخاصة ألامر عدد  9002مارس   05فيمؤرخ  9002لسنة  0052ألامر عدد   (1)

املتعلق  9000ماي  95املؤرخ في  9000لسنة  295واملنظم للصفقات العمومية وجميع النصو  املنقحة واملتممة له وألامر عدد  9009ديسمبر  07في 

 .بأح ام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية
املتعلق بض ب إلاطار العام للعالقة بين إلادارة  0225ماي 5في  املؤرخ 0225لسنة  229املتعلق بتنقيح ألامر عدد  9002فيفري  00املؤرخ في  (2)

 واملتعاملين معها
املتعلق  9000ديسمبر  93املؤرخ في  9000لسنة  22من القانون عدد  37املتعلق بض ب مجال وطرق تط يق الفصل  9003لسنة  9222ألامر عدد  (3)

 .9003املتعلق بقانون املالية لسنة  9002ديسمبر  50املؤرخ في  9002لسنة  20القانون عدد  من 70كما تم تنقيحه بالفصل  9000بقانون املالية لسنة 
  .من مجلة املحاس ة العمومية  37والفصل  32الفصل  (4)
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لضمان  (1)كما ت ين ضرورة مراجعة إلاطار القانوني للم ادالت والتجارة إلالكترونّية .املالية إلالكترونية

 .حقوق مختلف ألاطراف املعنّية

 

  وتّم 
ّ
  ض ب القواعد العامة طصماية النظم املعلوماتية والش  ات ىال

ّ
 على الاقتصار  ه تّم أن

لنظام وبقي ا. ىحداث هياال مختصة في املجال وذلك على غرار الواالة الوطنية للسالمة املعلوماتية

 22 دون تحيين حيث تم بموجب القانون عدد الزجري طصماية نظم البرمجيات وال يانات املعلوماتية

تحديد املخالفات املرتك ة في املجال إلالكتروني وتت ع مرتك يها وال يزال القانون املتعلق  (2)0222لسنة 

 .باطجريمة إلالكترونية في طور التشريع
 

ه تّم وتجدر املالحظة ى ى 
ّ
                  25القانون ألاساس   عدد تنظيم حماية املعطيات الش صية بأن

 ىال  (3)9002لسنة 
ّ
تحيين هذا القانون ودعم آلّيات حماية اطصياة اط اّصة لألفراد ضّد  يقعه لم أن

خصوصا بعد تدعيم هذه اطصماية من  (4)التجاوزات الت  قد ترتكب في حّقهم باستخدام تلك املعطيات

 .(5)خالل الدستور 
 

الوطي   رشيفعلى غرار نظام ألا  لم تنظم بعد بنصو  قانونيةبعض املجاالت  ن أّن ت يّ كما 

والشراكة بين القطاعين العام واط ا  خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية  الالكتروني للوثائق

 .ريع املتعلقة باالقتصاد الرقم ملؤسسات الصغرى من املشاركة في املشااحيث ال يمكن 
 

من خالل وتوص   الدائرة رئاسة اطص ومة باطصر  على تنظيم مجاالت إلادارة الالكترونية 

 .في الغرضمجلة قانونية موحدة  وضعو  بها املتعلق تحديث إلاطار القانوني
 

 شاريعاملموارد تمويل  دعم - ب
 

 
ّ
ع ئة موارد مالية هاّمة دت إلاستراتيجية على أّن تنفيذ املشاريع املدرجة بها يتطلب تأك

ل مصادر التمويل أساسا في ميزانية الدولة وصندوق تنمية املواصالت ومتنّوعة
ّ
وتكنولوجيات  وتتمث

 .التعاون الدو يين القطاع العام والقطاع اط ا  و املعلومات والاتصال والشراكة ب
 

                                                           
ق بامل ادالت و التجارة إلالكترونّية ،  9000أوت  2مؤّرخ في  9000لسنة  25القانون عدد  (1)

ّ
 واملتعل

ة اطجنائّية  0222أوت  9مؤّرخ في   (2)
ّ
ق بتنقيح و ىتمام بعض أح ام املجل

ّ
 .(ثالثا 022مكرر و  022و079الفصول  )املتعل

 .9002جويلية  97مؤّرخ في   (3)
 .ط قا لهذا القانون تتمتع إلادارة باطصق املطلق في النفاذ ى ى املعطيات الش صية لألفراد وفي املقابل ال تتقيد بأي التزام تجاههم  (4)
 .9002من الدستور التونس   لسنة  92صل الف (5)
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ال لفة التقديرية لتمويل خارطة الطريق املقترحة  9002وحّددت الدراسة املنجزة في سنة 

ه ت ّين  د.م 590,093 بم لغ 9002 -9002للفترة 
ّ
 أن

ّ
اإلضافة ى ى غياب تع ئة املوارد املالية ب عدم كفايةىال

 .املوارد املخصصة للبرنامجفي للتصرف  إلالكترونيةمن ق ل وحدة إلادارة  املتابعة الشاملة
 

مشاريع  ىفرادفقد ت ّين أنه ال يتم  ،خصو  ميزانيات الدولة والهياال اطجهوية واملحليةف 

وفق منهجية التصّرف حسب استثناء الوزارات الت  تقدم ميزانيتها ب بتمويل خا  إلالكترونية إلادارة

 .ألاهداف
 

صندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيات تمويل مشاريع إلادارة الالكترونية على موارد  وبقي

الت   أهمية مواردهو  هذا الصندوق  بالرغم من أهمية مجاالت تدخل محدودا املعلومات والاتصال

 .9003د في سنة .م 322,325ى ى  9002د في سنة .م 090,539تطورت من 
 

 ويل تملل هاّمامصدرا  يمثل التعاون الدو يو 
ّ
املشاريع الت  تتّم متابعتها من ق ل وحدة  أّن  ىال

فضال عن ضعف التبسيق بين الهياال املتدخلة  على مستوى ىنجازها تش و نقائص إلادارة إلالكترونية

 .في تنفيذها
 

والذي تم في  تحاد ألاوربياملمول من طرف الا دارة الالكترونيةفقد شهد ىنجاز برنامج إلا 

تأخيرا هاما مما أدى ى ى طلب ، (1)لتمويل ثالثة مشاريع مليون أورو 2,73ه ة بم لغ  ىطاره تخصيص

ولم يتّم صرف . 9000تّم ىيقاف املشروع في سنة شهرا بمقتض ى ملصق ثم 02مدتها آجال ىضافية 

عدم احترام شروط صرف بعض  مليون أورو بسبب 0,093سوى القسب ألاّول من اله ة وال الغ 

 .قساطألا
 

الشأن بالبس ة ملشروع تحديث إلادارة إلالكترونية املمول من طرف برنامج ألامم  اانوكذلك 

ق بت املتحدة للتنمية
ّ
عزيز الالمركزية وتوسيع نطاق إلادارة إلالكترونية بهدف والذي تضمن محورا يتعل

 ىرساء 
ّ

  ىدارة فّعالة وقري ة من املواطن ىال
ّ
أي ما أمري ي دوالر  77.225,20ه لم يتّم صرف سوى م لغ أن

 .(2)9000طلب ىيقاف املشروع في سنة  تّم و  من امل لغ املخّصص %20,50نسبته 
 

تمويل مشروع دعم ىرساء إلادارة الالكترونية واطص ومة املفتوحة  9005كما تّم خالل سنة 

في ىطار اتفاقية مصادق عليها  وحدة حسابية 225.330 تهامن طرف ال نك إلافريقي للتنمية به ة قيم

في الغرض  قانون  ىصدار عوضا عن  9005جويلية  0املؤرخ في  9005لسنة  9795عدد  مر ألا بمقتض ى 

واملتعلق  9000ديسمبر  02املؤرخ في  9000لسنة  2ط قا للفصل السادس من القانون التأسيس   عدد 

                                                           
(1)  

قت بإحداث بنك املعطيات حول املؤسسات ومشروع تألية إلاجراءات واملسارات ومشروع توسيع مجال مركز النداء لعإرشاد إلاداري 
ّ
 .تعل

(2)  
 (.امة لعإصالحات والدراسات املستق لية إلاداريةإلادارة الع) 9000جوان  97وبتاريخ  3/922من خالل املراسلة الصادرة عن الوزارة ألاو ى تحت عدد 
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اءات تأخيرا هاما بسبب طول ىجر  املشروع ذ هذا وشهد تنفي. بالتنظيم املؤقت للسلب العمومية

                               حيث لم يتّم ى ى غايةها كما ت ّين ضعف في نسق استهالك .على اتفاقية اله ة املصادقة

 ال  على اط وهو ما استوجب التمديد في آجال من قيمتها %05,2سصب سوى  9003ديسمبر  50

 .(1)نموارد اله ة في مناسبتي

 

وفي خصو  املشروع املمول من طرف الواالة ال ورية للتعاون الدو ي لتطوير منظومة 

، فإن ىنجازه مليون دوالر 3ولعإبالغ عن حاالت الفساد واملمول به ة قدرها  ى لكترونية مندمجة للش او ا

 لم 
ّ
ىبرام  يقع ولم. ولم يتّم سوى ىعداد دراسة اطجدوى  9005النصف الثاني من سنة  في ينطلق ىال

 .للمصادقة عليهاقانون ال استصدار اله ة و في شأن اتفاقية 

 

خاصة ب ّل من مشروع  يتّم ىبرام اتفاقيات تعاون لم  ،وخالفا للتراتيب اطجاري بها العمل

 9005التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية املتعلق بشراكة اطص ومة املفتوحة خالل سنة 

تنفيذ وهو ما ال يمكن من حسن متابعة و  9002لفي  بين تونس واستونيا في سنة ومشروع التعاون ا

 .هاذين املشروعين

 

التبسيق على املستوى الوزارات مع مختلف الهياال املتدخلة إليجاد  نقص فيكما اتضح 

يات تعاون في لم تقم بإبرام اتفاق وزارة 21 الاستبيان أّن  أبرز و  التمويالت الالزمة في ىطار التعاون الدو ي

ب تمويل مشاريع في غيا الدراسات يقتصر عادة على تمويلالتمويل أّن مجال إلادارة إلالكترونية و 

 .مت املة

 

دت إلاستراتجية و 
ّ
 القطاع العام والقطاع اط ا بين على أهمّية الشراكة  9002-9002أك

 مج إلادارة الالكترونية لتوفير املوارد إلاضافية الالزمة لتحقيق برا
ّ

ىبرام سوى خمس  لم يتّم   أنهىال

 .9007اتفاقيات شراكة بين القطاعين منذ ىنشاء إلاطار القانوني لهذه الشراكة في سنة 

 

مشاريع  إلنجاز وتوص   الدائرة رئاسة اطص ومة باطصر  على تع ئة التمويالت الضرورية 

ال الشراكة بين القطاع العام من خالل تطوير مصادر التمويل العمومي وتطوير منو  إلادارة إلالكترونية

والقطاع اط ا  وتفعيل صندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات والاتصال وىنجاز املشاريع 

 .ي ىطار التعاون الدو ي في آجالهااملبرمجة ف

                                                           
من خالل مراسلة  9002ديسمبر  50ى ى غاية من ال نك إلافريقي للتنمية و  9002نوفمبر  92خالل مراسلة بتاريخ  نم 9003ديسمبر  50ى ى غاية  (1)

 .9003أكتوبر  92ني بتاريخ وعلى أساس طلب تمديد ثا  9003 ديسمبر 02 الصادرة عن ال نك إلافريقي للتنمية بتاريخ
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 التكوين في مجال إلادارة إلالكترونية -ج 
 

 
ّ
  الالكترونيةشاريع إلادارة إلاستراتيجية على أهمية الت وين لضمان حسن تنفيذ مدت أك

ّ
 ىال

مة ألامم املتحدة أّدى ى ى التخلي عن أّن 
ّ
ىيقاف تنفيذ مشروعي التعاون مع الاتحاد ألاوروبي ومع منظ

قة  ىنجاز كما لم يتّم  .انجاز أنشطة الت وين املبرمجة بهما
ّ
من ق ل   9002و 9005بسنت  البرامج املتعل

 .بميزانية رئاسة اطص ومةترسيم إلاعتمادات الضرورية  عدم وحدة إلادارة الالكترونية بسبب 
 

ب ت وين لعإدارة إلالكترونية  00وأبرز الاستبيان أّن 
ّ
 05 أّن و وزارات فقب اعتمدت مخط

واقتصرت أنشطة الت وين املنجزة في . ضمن برامجها السنوية للت وين املجال في ت ويناوزارة أنجزت 

العرض على تقنيات ات املعلوماتية الوطنية كإنصاف وأدب و استعمال املنظومبعض الوزارات على 

 .إلالكترونيالتراسل و 
 

لتواكب املوارد البشرية  تنمية قدراتىيالء ألاهمية الالزمة طجانب  ويستدعي الوضع ضروة

 .مجال إلادارة إلالكترونية الّتطّورات في
 

 خطة اتصال وترويج في مجال إلادارة إلالكترونية إعداد -د
 

وترويج في مجال إلادارة  اتصالخطة  ىعدادضمن مستلزمات تنفيذها  إلاستراتيجيةجت أدر 

لو  .إلالكترونية
َّ
  .إلنجازها هاّمة اط ارجي آلية التمويل مث

ّ
 أنه ت ين عدم استكمال انجاز محور الاتصال ىال

نظيم ملتقيات تطوير عالمة مميزة لعإدارة الالكترونية وت منهابعض ألانشطة على  حيث تّم الاقتصار

 .السنوي حول إلادارة إلالكترونية املؤتمرعلى غرار عقد ىلغاء أنشطة أخرى تّم و  .وورشات عمل
 

رصد  برامج وحدة إلادارة الالكترونية املتعلقة بالتسويق والاتصال لعدم ولم يتّم ىنجاز 

خطب اتصال  بإعدادالنظر والهياال الراجعة ىليها ب عديد الوزارات كما لم تقم. إلاعتمادات الالزمة لها

 .لتعريف بها لدى مستعمليهاللل دمات الت  وضعتها على اط ب  وترويج
 

صال وضع خطة العمل على  يتعّينقصد بلوغ أهداف ىستراتيجية تحديث إلادارة و 
ّ
ات

هذه  تعزيز الثقة الّرقمية فيوللتعريف باط دمات على اط ب تستهدف مختلف املتعاملين مع إلادارة ل

 . اتاط دم
 

* 
 

 *  * 
 

ضمن آليات تحديث إلادارة والارتقاء إلاستراتيجية الوطنية لتطوير لعإدارة إلالكترونية تندرج 

 .بجودة خدماتها وفقا لتطلعات املواطن
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 بصورة جزئيةجعل تنفيذها ي ون إلاستراتيجية العديد من الصعوبات مما تفعيل وشهد 

 اان دون املستوى املأمول حيث التابعة لها في تنفيذها انخراط جل الوزارات والهياال أّن  حيث ت ين

اقتصرت بعض مشاريع إلادارة الالكترونية على عدد من امل ادرات الفردية من ق ل الوزارات في غياب 

رؤية ىستراتيجية واضصة وشاملة وحسب أهداف وحاجيات محددة مس قا مّما أّدى ى ى صعوبة في 

قة باإلد
ّ
 .ارة إلالكترونية خاّصة في غياب املوارد املالية املخصصة لتنفيذهاانجاز املشاريع املتعل

 

بمزيد تطوير اط دمات على اط ب وجعلها أكثر تفاعلية واندماجا واستجابة  وتوص   الدائرة

ط دمات هذه الواملؤسسات وبالعمل على وضع آلاليات الالزمة لتسهيل النفاذ  طصاجيات املواطنين

عين اطصر  كما يت.ين مع إلادارة ملزيد كسب ثقتهم وتحسين العالقة معهماملتعامل رضاوتقييم مدى 

 .على استعمالهاوىثرائها حّتى ترتفع نس ة ىق ال املواطنين واملستثمرين  على تحيين مواقع الواب

 

ر لعإدارة الالكترونية  وتدعو الدائرة
ّ
ى ى ضرورة ىعادة النظر في استغالل إلام انات الت  تتوف

مت امل يشمل جميع الهياال إلادارية وتوفير املوارد البشرية واملادية الالزمة وبإحداث بوضع مسار 

لعإشراف على مشاريع إلادارة الالكترونية وتوفير إلاطار القانوني  ا وجهويا ومحلياركزيم هي لة مالئمة

مال تنفيذ كما يتعين اطصر  على إلاسراع في استك .املالئم والضامن طصقوق املتعامل مع إلادارة

املتعلقة بالفترة خاصة بوضع إلاستراتيجية وذلك مشروع ىرساء إلادارة الالكترونية واطص ومة املفتوحة 

 .للترويج لهااتصال خطة و  9002-9090
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ّالحوكمةوزارةّالوظيفةّالعموميةّوّردّ 

 

 :هأفادت الوزارة  في إجابتها بأن  
 

عمال الرقابة الميدانية المستندية تمت دراسة النتائج األولية التي أفضت إليها أ -

حدة اإلدارة اإللكترونية واالنطالق في تنفيذ التوصيات الواردة به و والميدانية من قبل فريق 

 أخذها بعين اإلعتبار في المستقبل،ى أن يتم  تنفيذ باقي التوصيات وعل
 

ي تخص المركز الوطني توجيه المالحظات الت ،9002ماي  07تم بتاريخ -

تم إدراج اإلجابات و كل فيما يخصه، ،الة الوطنية للسالمة المعلوماتيةالوكمية ولالعال

 ،(وحدة االدارة اإللكترونية ) المتحصل عليها بتقرير
 

 Smart Gov 2020 تمت موافاة مكتب الدراسة الذي قام بإعداد الخطة اإلستراتيجية -

بأبرز المالحظات " المفتوحة دعم إرساء اإلدارة االلكترونية والحوكمة"في إطار مشروع 

 .9002ألخذها بعين اإلعتبار في إعداد هذه الخطة والتي تم اإلنتهاء من إعدادها في ديسمبر
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ّوحدةّاإلدارةّاإللكترونيةّردّ 

 

I- ةّالوطني ةّواالستراتيجي اتّالقطاعي ةّحول  إعدادّاالستراتيجي 
 

ّإعدادّاالستراتيجي ةّالوطني ةّ-أ
 

راسة االستراتيجي ة للفترة  بالنسبة لتنفيذ مخرجات ، فإن  إعتماد نتائج 9002-9002الد 

ة  راسة كمشاريع استراتيجي ة وتنفيذها رهين خيارات وأولي ات الحكومة وتوف ر خاص  الد 

راسةلإلشارة، تجا)الموارد المالي ة الالزمة لذلك  مليون  500 وزت تقديرات كلفة تنفيذ الد 

ط االستراتيجي لم يتسن  القيام بتقييم وفي غياب توفير االعتماد(. دينار روري ة للمخط  ات الض 

ط جزئي ا  .شامل حول إنجاز االستراتيجي ة حيث تم  فقط إنجاز هذا المخط 
 

د خصوصي ات كل  مشروع قبل الش روع في اإلنجاز من خالل إعداد العناصر  وتحد 

م الكلفة حسب المرجعية التي تحتوي على كاف ة خصوصي ات المشروع وعلى عناصر ته

وقد تم  االستئناس في تقدير كلفة المشاريع بنتائج الدراسة باإلضافة إلى . نوعي ة المشروع

وسيتم  الحرص مستقبال على اعتماد دراسات .مشاريع شبيهة على المستوى الوطني والدولي

 .قبل الشروع في تنفيذهادقيقة لتقدير كلفة مشاريع اإلدارة اإللكتروني ة 
 

 9002-9002االلكترونية للفترة  تراتيجية الوطنية لتطوير اإلدارةاإلسوقد شهدت 

استوجبه الت غيير السياسي والمرحلة االنتقالية التي عرفتها  9000تعديال وحيدا وطفيفا سنة 

ه استراتيجي   وتبعا لذلك، . تونس في تلك الفترة، تمث ل في إعتماد الشفافي ة واالنفتاح كتوج 

ة عمل أولى وأعد ت 9002في جانفي4 (1)الحكومة المفتوحة انظم ت تونس لشراكة تغط ي  خط 

ي الفترة  9002-9003الفترة  ة عمل ثانية تغط   . 9002-9007وخط 
 

، تطل بت المصادقة 9002-9002وبخصوص التأخير في إعداد الدراسة االستراتيجي ة 

ر لجنة القيادة الت ي على كل  تقرير من تقارير الدراسة عرضه أكثر من مناسبتين على أنظا

قة، فضال على أن ه، وبطلب من  كانت شديدة الحرص على الحصول على نتائج جي دة ومعم 

                                                           
 .1122سنة  (Open GovernmentPartnership) المفتوحة الحكومة شراكة تم  بعث مبادرة (1)
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ة عناصر خارج الن طاق  م تتم برمجتها ل (hors  scope/périmètre)لجنة القيادة تم ت إضافة عد 

راسات ضمانا لنجاح  اس العناصر المرجعي ة، وهو ما قبل به مكتب الد  في كر 

راسةال رة بـ .د  ة إنجاز الصفقة المقد  أشهر لم تشمل آجال المصادقة على  2ويالحظ أن  مد 

وقدتم  في كل  . التقارير الخمسة للدراسة والتي تم ت إثر أكثر من قراءتين في أغلب الحاالت

راسات للمراجعة واإلصالح وإعادة عرضها  مرحلة إعادة إرجاع الت قارير إلى مكتب الد 

دة لكل  تقريرثانية على ل  .جنة القيادة كما تبي نه االصدارات المتعد 
 

ر إعداد عن ، فقد نتج باألساس 9090-9002الدراسة االستراتيجي ة  وبخصوص تأخ 

ر إبرام إت فاقي ة الهبة مع البنك اإلفريقي للت نمية نتيجة حصول تغيير في الحكومة خالل  تأخ 

لفترة الت وقيع وطول إجراءات الموافقة على ا د .لهبة من جانب الممو   باإلضافة إلى تعد 

ر من طرف اللجان المختصة يوطول آجال المصادقة على التقار االجراءات وتشع ب

 .ومصالح البنك االفريقي للتنمية
 

هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن ه تم  اإلنتهاء من إعداد هذه الدراسة في شهر ديسمبر 

اإللزامي ة لهذه االستراتيجي ة وإرساء آلي ات ، وسيتم  الحرص على إضفاء الصبغة 9002

 .لمتابعتها وتقييمها بصفة دوري ة
 

ّاإلستراتيجي اتّالقطاعي ةّ-ب
 

يرتبط وضع خطة قطاعي ة من عدمه بخصوصي ة القطاع وبخيارات الوزارات 

ة استراتيجي ة لتطوير اإلدارة اإللكتروني ة  روري للوزارات أن تكون لها خط  ويكون من الض 

وسيتم  مزيد تحسيس . ضع الخدمات اإلداري ة على الخط  بها وبالهياكل الت ابعة لهاوو

ة عمل واضحة لذلك  .الوزارات بضرورة وضع خط 
 

II- ّ ة ّباالستراتيجي  ّالمدرجة ّالمشاريع -9002)بخصوصّتنفيذ

9002ّ) 
 

 وضعّوتطويرّخدماتّإداري ةّعلىّالخطّ  -ّأ
 

 وضعّخدماتّإداري ةّعلىّالخطّ ّ-0
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وبخصوص  .عدد من المشاريع وإلغاء أخرى تسجيل تأخير في 9000 تم  إثر سنة

ف الوحيد للمواطن فقد تم  اسناد اإلشراف عليه وانجازه إلى وزارة تكنولوجيا  مشروع المعر 

وكانت وحدة االدارة االلكترونية . ووزارة الش ؤون المحلي ة والبيئة (1)المعلومات واالتصال

دارة اإللكتروني ة باستونيا ببرامج تكوينية حول المعرف قامت بالتعاون مع أكاديمي ة اإل

ف الوحيد في تونس وقد تم  .اإللكتروني للمواطن كما تم إعداد تقرير يخص تركيز المعر 

القيام بدراسة من طرف وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال  9002-9003سنة  خالل

ن لجنة قيادة صلب وزارة وقد تم  مؤخرا تكوي.سبل وضع معرف وحيد للمواطن تخص

ط الشؤون المحلية والبيئة ل ف اإللكتروني للمواطن خالل فترة مخط  تجسيم مشروع المعر 

 .، حيث يتطل ب إنجاز هذا المشروع إمكاني ات مالي ة هام ة9090-9002الت نمية 
 

، تم (Guillotine Administrative)وبخصوص مشروع مقصلة اإلجراءات اإلداري ة 

ية تصور المشروع ليشمل المؤسسات االقتصادية فقط وذلك بهدف تحسين المناخ منذ البدا

اإلداري لألعمال تماشيا مع متطلبات المرحلة وتنفيذا لإلصالحات االقتصادية التي تم 

إدراجها ضمن التزامات الحكومة التونسية في برنامج دعم الميزانية الممول من قبل البنك 

وقد تم تصور اعتماد مسار تشاركي .نمية والبنك األوروبيالدولي والبنك اإلفريقي للت

لمراجعة اإلجراءات اإلدارية المنظمة لممارسة األنشطة االقتصادية وفقا لمقاربة المقصلة 

التشريعية التي تم تنفيذها في عديد الدول والتي تقوم على مراجعة اإلجراءات اإلدارية التي 

 .عوق ممارسة األنشطة االقتصاديةتحد من القدرة التنافسية لالقتصاد وت
 

، فإن   ل بين مختلف الوزارات في تقديم الخدمات على الخط  وبالنسبة للتفاوت المسج 

هذا يرجع باألساس للتفاوت في تطور النظام المعلوماتي والشباك الخلفي لكل وزارة، كما 

أن  تطوير  كما يالحظ.أن بعض القطاعات ليس لها معامالت عديدة ومباشرة مع المواطن

نسبة الخدمات المندمجة مرتبط أساسا بتهيئة أرضي ة تكنولوجية تسمح بالتخاطب بين مختلف 

بما يمكن من انجاز خدمات مندمجة " Plateforme d’interopérabilité"األنظمة المعلوماتية 

 وهذا ما يتم العمل عليه حاليا في اطار مشروع يشرف على انجازه. ذات قيمة مضافة عالية

عديد اإلجرءات يتطلب دمج أنظمة المعلومات باإلضافة إلى ذلك .المركز الوطني لإلعالمية

الواجب اتخاذها بمختلف القطاعات من حيث اإلطار التنظيمي وإطار تبادل المعلومات 

 .وتهيئة الشباك الخلفي إلى جانب توفير اإلمكانيات المادية والبشرية النجاز ذلك

                                                           
(1)

4112مجلس وزاري منعقد في نوفمبر    



137 
 

 

الخدمة التي تقتصر على إعالم  0ات، تعتبر الخدمة درجة وبالنسبة لتصنيف الخدم

م الخدمة درجة  ‘مطلب’المستعمل وتقديم المعلومة على غرار طباعة  خدمة عبر  5وتقد 

الص اإللكتروني خدمة درجة . الواب ولو جزئي ة كما أن  . 5وتعتبر الخدمات الت ي تعتمد الخ 

ل باإل  5جابة على الخط  يمكن إعتباره درجة عدد تعمير مطلب على الخط  وإرساله والتوص 

ويتطلب تطوير خدمات الكترونية مندمجة أي التي تبلغ . حسب نوعي ة الخدمة المطلوبة

وسيتم  مزيد التعم ق والحزم . لكل وزارة نظم معلوماتية متطورة( 3) أو( 2)درجة نضجها 

 .في تقييم الخدمات وتصنيفها

مشروع دعم االدارة االلكترونية الممول في شكل هذا، ويتم  العمل حالي ا في اطار 

هبة من البنك االفريقي للتنمية على تطوير باقة جديدة من الخدمات اإللكترونية، ويجري 

. التنسيق مع مختلف الوزارات لحث هم على انجاز خدمات جديدة باستعمال الهاتف الجوال

اإلدارة اإللكترونية والحكومة كما قامت وحدة االدارة االلكترونية في إطار مشروع دعم 

ل بهبة من البنك االفريقي للتنمية بانجاز بوابة وطنية للبيانات المفتوحة  المفتوحة الممو 

ستمكن من النفاذ للبيانات العمومية واعادة استعمالها في انجاز منظومات جديدة ذات قيمة 

 .مضافة عالية
 

 تقييمّالخدماتّاإلداريةّالمسداةّعلىّالخطّ  -9
 

يختلف تقييم محور الخدمات على خط من وزارة إلى أخرى حسب مستوى تطور 

النظام المعلوماتي والشباك الخلفي وهذا ما يتطلب تحليال معمقا خاصا بكل قطاع وفي هذا 

اإلطار تقوم وحدة اإلدارة اإللكترونية باالتصال المباشر مع مختلف المتدخلين في إسداء 

وذلك من خالل القيام بجلسات عمل ميدانية يتم خاللها الخدمات على الخط بالوزارات 

عرض مختلف اإلستنتاجات المتعلقة بموقع الواب الخاص بالوزارة وتخصيص محور 

. خاص بتقييم محور الخدمات المسداة على الخط ودراسة السبل الكفيلة لتطوير هذا المجال

ير تقييم مواقع الواب القادم من كما سيتم األخذ بعين االعتبار بهذه المالحظة في إعداد تقر

 .خالل تخصيص ركن للخدمات عن بعد بهذا التقرير
 

وسيتم  العمل على دعم ومتابعة وضع الخدمات على الخط  من طرف الوزارات من 

دمات ذات الخخالل مرجعي ة مشتركة لتصنيف الخدمات على الخط ووضع منهجي ة لتحديد 
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وزارات في تحديد رزنامة الخدمات المزمع إنجازها األولوي ة يتم  استعمالها من طرف ال

 .حسب األولوي ات وتوف ر المناخ المالئم لها
 

 النفاذّإلىّالمعلومةّوالمشاركةّاإللكتروني ةّحول -ّب
 

 مواقعّالوابّالعمومي ةّ -0
 

سات )تمسك وحدة اإلدارة اإللكتروني ة قائمة بمواقع الواب العمومي ة  وزارات ومؤس 

عمل على تحيين هذه القائمات بصفة دقيقة عبر دعوة جميع الوزارات وسيتم  ال( عمومي ة

سات التي تحت إشرافها على الموقع الرسمي  إلدراج روابط كل مواقع واب الهياكل والمؤس 

كما سيتم  دعوة .للوزارة بما يمك ن من حصر عدد هذه المواقع بطريقة محي نةوشاملة

لة على مستوى مواقعها الوزارات المعنية التخاذ اإلجراءات الالز مة لتالفي النقائص المسج 

 . على مستوى الشكل والمحتوى

وستعمل وحدة اإلدارة اإللكترونية على مزيد متابعة مواقع الواب للمؤس سات 

كما . والهياكل الت ابعة للوزارات ولفت الن ظر بخصوص المواقع التي ليست في وضع الخدمة

ون الخارجي ة قصد استكمال وضع مواقع واب سيتم  العمل مع وزارة الداخلي ة و وزارة الشؤ 

فارات  . للبلدي ات والس 
 

هذا، ويتم  من خالل تقرير تدقيق ومتابعة مواقع الواب لفت نظر الوزارات 

وسيتم  . المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداري ة 20بخصوص إحترامهم إلحكام المرسوم عدد 

المتعلق بالحق  في الن فاذ  9002لسنة  99ساسي عدد في إطار متابعة تطبيق القانون األ

 . للمعلومة مزيد الحرص على احترام الوزارات لنشر الوثائق الواردة بهذا القانون
 

هذا، ويتم  العمل على تسريع نسق إنجاز اإلصدار الجديد للموقع 

كترونية في إطار استكمال مشروع دعم إرساء اإلدارة اإلل(www.tunisie.gov.tn)الحكومي

ل بهبة من البنك االفريقي للتنمية  .والحوكمة المفتوحة الممو 
 

ّالمشاركةّاإللكتروني ة -9
 

يتطل ب تفعيل المشاركة اإللكتروني ة وتنظيمها وضع إطار قانوني لها قصد دفع 

ياسات العمومي ة وبلورة الن صوص  المصالح العمومي ة لتشريك المواطن في وضع الس 
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م االستشارات العمومي ة بهدف تحديد ويجري ا. القانوني ة آلن إعداد مشروع أمر حكومي ينظ 

ب القيام فيها باستشارات عمومي ة وطرق القيام بها  . المجاالت الت ي يتوج 
 

 والحكومة اإلدارة اإللكترونية إرساء دعم ويجري العمل، في إطار مشروع

ة على الخط  وبوابة جديدة المفتوحة، على إعداد إصدار جديد لموقع االستشارات العمومي

ستمك ن مختلف الهياكل العمومي ة من تنزيل قواعد البيانات   (Data.gov.tn)للبيانات المفتوحة

ابة الوطني ة، وسيتم  التنسيق وحث الوزارات على توفير  ها مباشرة على البو  التي تخص 

 .البيانات وتحيينها بصفة متواصلة
 

ةّمندمجةّ-  تركيزّشبكةّإداري 
 

ة وزارة تكنولوجيا سي لة وخاص  تم  الحرص على مزيد الت نسيق مع الهياكل المتدخ 

لة  االتصال واالقتصاد الرقمي والمركز الوطني لإلعالمي ة قصد تالفي النقائص المسج 

 .وتسريع نسق الت نفيذ
 

اخليّوإطارّالحوكمةّالمندمجةّّّ-  تطويرّمنظومتيّاالت صالّالد 
 

ة وزارة تكنولوجيا سيتم  الحرص على مزيد الت   لة وخاص  نسيق مع الهياكل المتدخ 

لة  االتصال واالقتصاد الرقمي والمركز الوطني لإلعالمي ة قصد تالفي النقائص المسج 

 .وتسريع نسق الت نفيذ

ةّّ- ةّلضمانّسالمةّالن ظمّالمعلوماتي  ّإرساءّخط 
 

ذ احداثها، بمهامها أفادت الوكالة الوطنية للس المة المعلوماتي ة بأن ها تقوم، ومن

 :وفق محاور االستراتيجية التالية  9002لسنة  3المنصوص عليها بالقانون عدد 
 

 فضاء سيبرني وطني مؤمن ضد المخاطر والتهديدات السيبرنية، -

 نظم معلوماتية وطنية ذات سالمة ناجعة، -

 نصوص ترتيبية وتشريعية مواكبة ومتطورة، -

عي وتحسيس متطورة في مجاالت األمن مستوى تكوين ورسكلة ونسبة و -

 السيبرني،

 محيط شراكة بناء مع الوسط األكاديمي البحثي والقطاع الخاص، -
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وتقوم الوكالة وبصفة دورية بتوجيه انذارات إلى المؤسسات الخاضعة إلجبارية 

ق التدقيق في سالمة نظمها المعلوماتية والغير ملتزمة بالقيام به مع تذكيرها بضرورة تطبي

التراتيب الجاري بها العمل في المجال وذلك بمراسلة مباشرة أو عن طريق سلطة 

انذار إلى مؤسسات ذات  92توجيه  9002مع االشارة بأن ه تم  خالل شهر مارس . االشراف

بنى تحتية معلوماتية حساسة ومراسالت الى مختلف الوزارات عن طريق وزارة االشراف 

 دائرةوتعمل الوكالة على توسيع . لها بالنظر ت الراجعةعية التدقيق للمؤسساتتضمن وض

 التحتية البنى ذات المؤسسات لدى وخاصة جديدة مسابير وتركيز المجال في شركائها

  . بيني ة اتفاقيات إطار في الحساسة
 

وسيتم  الحرص على حث  الهياكل العمومي ة على إخضاع نظمها وشبكاتها 

وري للس المة المعلوماتي ةالمعلوماتي ة إلى الت دقيق اإل  .جباري الد 
 

III- ّلتطويرّّبخصوص ة ّالوطني  ة ّاإلستراتيجي  ّتنفيذ مرتكزات

 اإلدارةّاإللكتروني ة
 

ّتطويرّاإلطارّالتشريعيّلإلدارةّاإللكتروني ة -ّأ
 

بخصوص اإلطار المنظم للتبادل اإللكتروني بين الهياكل العمومية وبينها وبين 

القانون لدى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة المتعاملين معها، اليزال مشروع 

اب الش عب، وستتم  إعادة طرح هذا المشروع قصد المصادقة  ولم تتم إحالته على مجلس نو 

اب الش عب  .عليه بمجلس الوزراء وإحالته لمجلس نو 
 

ت وبالنسبة لتعزيز اإلطار القانوني المتعل ق بالس المة المعلوماتي ة وحماية المعطيا

الشخصية، يجري العمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات واإلقتصاد الرقمي قصد اإلنضمام 

كما تعمل بودابست لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر أنظمة المعلومات واالتصال، إلى ات فاقي ة 

الهيئة الوطني ة لحماية المعطيات الش خصي ة على إصدار قانون جديد يتعلق بحماية المعطيات 

 .صي ة يأخذ بعين اإلعتبار التوصيات المذكورةالشخ
 

تم  في إطار مشروع استراتيجية االدارة االلكترونية التي تم  اعدادها في إطار 

ضبط النصوص القانونية " دعم إرساء اإلدارة االلكترونية والحكومة المفتوحة"مشروع 

لبات تطوير االدارة التي يتعين تعديلها أو وضعها ليكون االطار القانوني مالئما لمتط
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 9007وسيتم  الشروع في تطوير االطار القانوني في المجال ابتداء من سنة . االلكترونية

وسيشمل هذا التطوير المالحظات المشار اليها ضمن هذا التقرير ووفقا لخطة العمل الواردة 

 .باستراتيجية االدارة االلكترونية
 

 دعمّمواردّتمويلّالمشاريع -ّب
 

لى تعبئة التمويالت الضروري ة لتمويل مشاريع اإلدارة اإللكتروني ة سيتم  الحرص ع

ط الخماسي  مليون  30تم  إدراج تمويالت بمبلغ  مع اإلشارة أن ه 9090-9002خالل المخط 

دينار وذلك لتنفيذ برامج اإلدارة اإللكتروني ة وتنفيذ االستراتيجي ة الجديدة لإلدارة اإللكتروني ة 

9002-9090. 
 

ل من قبل االتحاد األوروبي وبرنامج وبخصو ص برنامج دعم التنافسي ة الممو 

مة األمم المت حدة، فقد تم  إيقاف تنفيذ  ل من طرف برنامج منظ  تحديث اإلدارة العمومي ة الممو 

 .استكمال انشطة التعاون المبرمجة ولم يتسن   9000سنة هذه البرامج 
 

ة والحكومة المفتوحة الت ي تم  اإلنتهاء من لمشروع دعم اإلدارة اإللكتروني وبالن سبة

، تجدر اإلشارة أن  المصادقة عليه تم ت بمقتضى أمر 9002ديسمبر           إعداده موف ى 

بناء على ماجرى به  9000لسنة  2وليس بقانون، وذلك في إطار القانون التأسيسي عدد 

لحكومة بأمر وال يعرض على العمل من أن  هذا الصنف من اإلتفاقيات يصادق عليه رئيس ا

 9005نوفمبر  02مؤرخ في  9005لسنة  2222أنظر مثال األمر عدد )مجلس نواب الشعب 

المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان يتعلق 

 (.بمنح هبة مخصصة لتمويل شراء معدات
 

ي، فقد تم  إثر زيارة وزير الخارجي ة وبخصوص مشروع التعاون التونسي االستون

القيام بعدد من أنشطة الت عاون بين وحدة  9009األستوني إلى تونس في شهر مارس من سنة 

اإلدارة اإللكتروني ة وأكاديمي ة الحكومة اإللكتروني ة بأستونيا في مجال اإلدارة اإللكتروني ة، 

م كبير في هذا وتهدف هذه األنشطة إلى ربط . المجال وذلك لما تتمت ع به أستونيا من تقد 

ف على هذه الت جربة في  الصلة مع أكاديمي ة الحوكمة اإللكتروني ة بأستونيا ومزيد التعر 

وقد قامت أكاديمي ة الحكومة اإللكتروني ة بأستونيا بتمويل كاف ة األنشطة الت ي يتم  . المجال
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نيين إلى تونس قصد الت عريف إنجازها في هذا المجال وتتمث ل في زيارة خبراء أستو

وإنجاز تقارير للمساعدة على الن هوض بهذا المجال في تونس، كما تم   الغرضبتجربتهم في 

ونظرا لنجاح هذه الت جربة . تنظيم دورات تكويني ة لخبراء من القطاع العمومي بأستونيا

عي لتطوير برنامج تعاون أ وسع يتم  من خالله االولى في الت عاون بين البلدين، سيتم  الس 

رفين  .  توقيع إت فاقي ة تعاون في المجال بين الط 
   

 التكوينّفيّمجالّاإلدارةّاإللكتروني ةّ-ّج
 

لم يتم استكمال تنفيذ برامج التكوين ببرامج التعاون المذكورة مع االتحاد األوروبي 

هذا،وتقوم . 9000وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نظرا لتوقف العمل بهذه البرامج سنة 

وحدة اإلدارة اإللكترونية بتنظيم دورات تكويني ة لفائدة الوزارات في مجال اإلدارة 

ورات الت كويني ة الت ي تم  تنظيمها في إطار مشروع دعم اإلدارة  اإللكتروني ة على غرار الد 

ل من طرف البنك األفريقي للت نمية  .اإللكتروني ة والحكومة المفتوحة الممو 
 

نوي للتكوين مجاالت ذات صلة باإلدارة ك  ط الس  ما تدرج الوحدة في إطار المخط 

ة للت كوين  اإللكتروني ة قصد االستئناس بها من طرف الوزارات، حيث تقوم اإلدارة العام 

وتطوير الكفاءات بتنسيق كاف ة األعمال ذات العالقة بالت كوين في كاف ة المجاالت بالوزارة 

طات وتقوم وحدة اإلدار ب إدراجها ضمن المخط  ة اإللكترونية باقتراح المجاالت التي يتوج 

نوي ة للتكوين  .الس 
 

ةّّ-د ةّات صالّوترويجّفيّمجالّاإلدارةّاإللكتروني  ّإعدادّخط 
 

ة االت صال للتعريف والترويج في  لم يتسن  إنجاز اإلعتمادات المرصودة إلعداد خط 

م وحدة اإلدارة اإلل 9002سنة  هذه  كتروني ة بمشروع في الغرض نظرا إلعادة رسكلةرغم تقد 

نات االتصال والترويج في إطار .االعتمادات ألولوي ات أخرى هذا، وقد تم  تنفيذ عدد من مكو 

ل من طرف البنك األفريقي  مشروع دعم اإلدارة اإللكتروني ة والحكومة المفتوحة الممو 

 .(Brochure, Dépliant, Vidéo)للت نمية
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  برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية
 

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

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

اية خاصة وذلك عبر إحداث برنامج الفندقي الذي يمثل إحدى أهّم مكّونات القطاع السياحي بعن

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

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

وحدة  05ي شمل عبر برنامج نموذج 3445خالل سنة التأهيل وتّم الانطالق في تنفيذ برنامج 

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

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

 .سريرا 304422قدرت طاقة استيعابها في حدود 
 

صة إلى الترفيع في مردودية الوحدات الفندقية وتحسين قدرتها ويهدف برنامج التأهيل خا

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

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

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

 .(2)في إطار آلية التدابير الالمادية ذات ألاولوية
 

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

 (3)وتركيز نظام اليقظة إلاستراتيجية التسويق والترويج والاتصال وتنمية املوارد البشرية وتطوير وظيفة

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

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

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

م في الطاقة على التوالي من قبل الصندوق 
ّ
قة بالتكوين والتحك

ّ
إمكانية تمويل الاستثمارات املتعل

 .الوطني للتحكم في الطاقة والبرنامج الوطني للتكوين املستمر

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

.الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخول الانتفاع بهذه املنح
 

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

.نظرة استشرافية
 

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

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

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

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

 .%044و% 22  سبةاستهالك تلك املوارد الخارجية على التوالي بن
 

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

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

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

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

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

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

 تنفيذ السياحي بالوزارة املكلفة بالسياحة مهّمة إلاشراف علىوعهد إلى مكتب التأهيل 

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

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

 .   احةالوطني التونس ي للسي
 

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

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

إضافة إلى التأكد من . حةالانخراط والانتفاع باالمتيازات والنظر في مدى إحكام التصّرف في املوارد املتا

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

 

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

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

ّ
من مختلف ألاطراف املتدخ

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

ّ
د تّم إلغاؤها نظرا لعدم تول

 
 

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

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

سسات الفندقيةاملؤ 
 

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

ّ
ق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخ

ّ
واملتعل

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

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

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

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

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

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

 . % 32بنسبة 

 

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

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

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

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

راتها تهاتقييم أثرها على مردودي  صعوبةو تأهيلها 
ّ

  .   وتطّور مؤش
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 أبرز املالحظات

 

 راط ببرنامج تأهيل املؤسسات الفندقيةالانخ -

 

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

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

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

 .  الانخراط بالبرنامج

 

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

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

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

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

ر في كّل الحاالت على سالمة الوضعية املالية للمؤسسة الفندقية
ّ

 .  القضائية ال يؤش

   

وحدة فندقية من ضمن تلك املؤسسات تقديم مخطط إلعادة هيكلتها  03ّل سوى ولم تتو 

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

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

 .يةاملال

 

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

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

                     ها واملتعلقة بما جملتهنسبة الاستثمارات املبرمجة بهذا العنوان ببرامج التأهيل املصادق علي

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

 

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

اجها بمخطط التأهيل لضمان بلوغ التأهيل وبتحديد نسب دنيا لالستثمارات الالمادية الواجب إدر 

 . ألاهداف املرجّوة من البرنامج

 

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

  

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

ى شهر مارس التي تم صرف القيمة الجملية ملنح الدراسات التشخيصية ومنح الاستثمار
ّ
 3402ها إلى موف

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 .د.أ 542

 

 تنفيذ برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية وتقييم نتائجه -

 

لفندقية املنخرطة ببرنامج التأهيل إلى موفى بلغت القيمة الجملية الستثمارات املؤسسات ا

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

 .   % 22,22تنفيذها بنسبة 

 

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

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

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

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

 .وى لالنتهاء من إنجازهاوعدم ضبط آجال قص

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

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

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

 .املالية للمؤسسات الفندقية لتقديم الدعم املالي لبرنامج جديد للتأهيل الفندقي وإلعادة الهيكلة

 

 املؤسسات الفندقية على استكمال برامج تأهيلها وإلى 
ّ

وتدعو دائرة املحاسبات إلى حث

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

 .مبنية على تقييمات موضوعية تكون التوجهات الاستراتيجية في هذا إلاطار  يساهم في أن
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I- الانخراط ببرنامج تأهيل املؤسسات الفندقية   

 

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

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

 .ثانية تقييمهما من قبل مكتب التأهيل السياحي قبل عرضهما على اللجنة املذكورة للمصادقة مرحلة

 

 املصادقة على مطالب الانخراط بالبرنامج  - أ

 

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

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

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

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

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

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

  

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

               ملؤشرات املدرجة بالدراسة املتعلقة بتحديث املؤّسسات الفندقّية املنجزة بالبرنامج جملة من ا

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

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

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

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

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

 .الانخراط بالبرنامج

 

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

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

  . عدد املؤسسات الفندقية املنخرطة

 

                                                           
(1) 

.3442املحدثة خالل سنة 
 

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

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

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

ية مطالب الانخراط بالبرنامج بموازنات السنوات الثالث ألاخيرة والحسابات امللحقة املؤسسات املعن

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

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

 . ج تأهيل املؤسسات الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخّول الانتفاع بهذه املنحببرنام

 

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

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

 .  البنك املركزي التونس ي بلجنة القيادة
 

ات التأهيل تقييم -ب
ّ
 واملصادقة عليها ملف

 

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

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

 .بتقييم ملفات التأهيل واملصادقة عليهاو  التشخيصية الدراسات
  

 الدراسات التشخيصية -1

 

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

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

 بداية من اللجنة هذه  فإّن  ،هيلالتأ
ّ

            لم تتوّل اعتماد شبكة لتقييم الدراسات التشخيصية إال

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

 .3405فيفري  35بتاريخ الجلسة املنعقدة خالل 
 

ت املصادقة على عدد من الدراسات التشخيصية لوحظ أّن لجنة قيادة البرنام وقد
ّ
ج تول

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

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

بلغت  بنسبةوذلك  دينار ألف  24ألف دينار و  34  بين هاتدراسات تراوحت قيم التخفيض في كلفة ست

    .% 24و  %54على التوالي 

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

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

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

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

   .العناصر املرجعية لكراس الشروط

 

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

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

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

ه تبّين مصادق ،ونوعية املنتوج املستهدف
ّ
دراسات منها مقتصرة على  04ة لجنة القيادة على غير أن

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

 

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

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

 .  التأهيل

 

طات التأهيل -2
ّ
 مخط

 

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

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

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

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

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

ّ
أن يؤث

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

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

 

دت لجنة قيادة البرنامج منذ سنة  لئنو 
ّ
يعلى ضرورة  3445أك

ّ
الديوان الوطني التونس ي  تول

ه،سياحي لتقييم برامج التأهيلالدعم الفني ملكتب التأهيل التقديم للسياحة 
ّ
لم يتّم إحداث لجنة  فإن

 بتاريخ 
ّ

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

    .سنوات من الانطالق في تنفيذ البرنامج 04

                                                           
(1) 

  .حاسباترّد مكتب التأهيل السياحي على استبيان فريق دائرة امل
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قتعملية تقييم برامج التأهيل نقائص  شابتقد و 
ّ
ط بشروط امل تعل

ّ
صادقة على مخط

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

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

 

ق بإعادة الهيكلة املالية
ّ
 قبول مبدأ  ادة كما تّم بيانه سابقا لجنة القي أقّرت ،ففيما يتعل

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

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

 . اليةقضائية ولكنها تشكو من هشاشة وضعيتها امل

 

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

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

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

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

   . في شأنها تدهور وضعيتها املالية
 

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

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

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

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

  املؤسسات املاليةو البنوك 
ّ

 إال
ّ
 من ضمن املؤسسات املذكورة  فحسب فندقيةوحدة  03 أّن  لوحظه  أن

 .املاليةتقديم مخطط إلعادة هيكلتها تولت 

 

، 3442وخالفا لتوصيات الدراسة التقييمية للمرحلة النموذجية املنجزة خالل سنة     

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

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

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

 .تقديم مخططات إعادة هيكلتها املالية

 

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

 .املالية للمؤسسات الفندقية

                                                           
ق ألامر بنفس  (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 . الفندقية مكونات برامج تأهيل الوحدات

 

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

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

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

   .د.م 320.222إعادة التأهيل املصادق عليها والبالغة 

 

الاستثمارات  ات الفندقية التي ردت على استبيان الدائرة أّن من الوحد % 20 توقد اعتبر 

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

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

وحدة فندقية، على غرار تلك املتعلقة  22رجة ببرامج تأهيل عينة شملت الاستثمارات الالمادية املد

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

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

    .ة ملجهود الدولة في هذا املجالالتأهيل معاضد

 

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

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

لطاقة من جهة والجامعة التونسية للنزل من جهة السياحة والوكالة الوطنية للتحكم في ااملكلفة ب

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

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

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

 .الفندقي

 

ات التأهيل -3
ّ
 آجال املصادقة على الانخراط بالبرنامج وعلى ملف

 

املصادقة عليها لتقديم مطالب الانخراط و تحديد آجال  لجنة قيادة البرنامج لم تتوّل 

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

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

 . شهرا 30من امللفات  % 25  معالجة التي استغرقتها

 

لة خاّصةجع ذلك وير 
ّ
وفي  بالبرنامج في البت في مطالب الانخراط إلى تأخير ألاطراف املتدخ

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

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

 

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

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

  .شهرا 55وبين شهر امللفات هذه  معالجة

 

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

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

  .  شهرا 02

 

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

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

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

  .املؤسسات الفندقية

 

II–  تمويل برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية   

 

ى املؤسسات الفندقية تمويل برامج تأهيله
ّ
 القروضعلى ا باالعتماد على مواردها الذاتية و تتول

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

وقد لوحظ وجود . للدعم الفّني واللوجستي ملكتب التأهيل السياحيخّصص ة من قبل الوكالة املذكور 

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

 . الفرنسية للتنمية
 

 التصّرف في املنح املسندة  - أ

 

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

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

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

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

بمنحة الاستثمارات املادية وبمنحة الاستثمارات الالمادية وبدرجة أقل بمنحة الدراسة  يتعلق

 .التشخيصية
 

 تمويل املنح واحتسابها -1
 

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

من القانون  20وذلك في حدود املوارد املنصوص عليها بالفصل  (1)ج تأهيل املؤسسات الفندقيةبرنام

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

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

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

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

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

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

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

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

ا من الاستهالك التام  ". عند اقتراب إلاعتمادات املجّمدة حاليًّ

 

                                                           
(1) 

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

.السياحي
 

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

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

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

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

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

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

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

 .   الاستثمارات الالمادية

 

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

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

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

 . ببرامج التأهيل

 

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

بإصدار بطاقات الزيارة وألعاب ورقية وباقتناء املناديل الصحية  تعلقت مصاريف استغالللتمويل 

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

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

 .املسندةفي قيمة املنحة  بالتالي

 

   صرف املنح -2

 

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

   .السياحةاملكلف ب وزير الالفندقية بناء على إذن في الغرض من إلى املؤسسات  املسندة صرف املنح

 

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

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

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

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

املؤسسات الفندقية  بصعوبات اقتصادية وبأّنها قامت بمراسلة املؤسسات املعنية قصد تذكيرها 

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

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

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

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

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

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

 

رة و وقد تّم تمويل الفارق 
ّ
على موارد الديوان الوطني روفة فعليا املصبين الاعتمادات املتوف

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

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

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

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

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

 .املعنية باملالحظة

 

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

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

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

عدم استيفاء إجراءات صرف املنحة من قبل مصالح ى لإالوثائق املستوجبة لصرف املنحة و  بكافة

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

   .الصرف إلى الديوان الوطني التونس ي للسياحة
 

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

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

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

 ات الجملية املصادقمن الاستثمار  %54نسبة  إنجاز  الفندقية في انجاز استثمارات التأهيل أو إلى عدم

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

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

                                                           
(1) 

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

(2) 
.د.م 0,242بقيمة جملية قدرها 
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ضح
ّ
املوافقة  مؤسسة املذكورة أعاله متحصلة على 02 من ضمنمؤسسة فندقية   05 أّن  وات

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

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

يا التأخير املنصوص عليها ، سحب الحوافز املسندة في إطار برنامج التأهيل يضاف إليها خطااملوافقة

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

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

   .الاقتضاء
 

ي منذ سنة أدى و 
ّ
برامج تأهيل  تنفيذ للشروع فيقص ى ل أأج تحديد عن 3442التخل

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

    . سنوات 5 أحيانا لتفوق  لجنة قيادة البرنامج على إسناد املنح
 

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

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

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

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

 

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

ت تقديم مطالب في الغرض فندقية
ّ
قة بمعاينة الاستثمارات . تول

ّ
ل عدم استكمال إلاجراءات املتعل

ّ
ويمث

رات الالمادية من املنجزة من قبل لجنة متابعة الاستثمارات وعدم توفير الوثائق املثبتة إلنجاز الاستثما

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

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

 .امخططات تأهيلهب املدرجة الستثمارات الالماديةإلى عدم استكمالها ل
 

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

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

د من انجاز كّل 
ّ
 التأهيل كتبال يتوفر لدى مو  .املبرمجة بمختلف عناصر مخطط التأهيلالعمليات التأك

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

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

 

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

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

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

 كما 
ّ
لجنة قيادة البرنامج على أن يتّم صرف القسط الثاني من املنحة عند الانتهاء من دت أك

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

ت
ّ
ه تبّين أّن مؤسسة فندقية وحيدة تول

ّ
دية من انجاز كامل الاستثمارات الالما استكمال عليها غير أن

 . مؤسسة تحصلت على القسط الثاني من املنحة 02ضمن 
 

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

 . وفقا ألهداف البرنامج هذا املجال وذلك لضمان دفع الاستثمارات الالمادية
 

 آجال صرف املنح -3

 

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

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

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

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

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

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

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

 . املنحة
 

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

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

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

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

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

قة بها الفندقية وفي
ّ
إلى  إلنجاز ألاعمال املوكولة آجالوقد ساهم عدم تحديد . إعداد التقارير املتعل

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

 
ّ

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

ّ
 تستبيان أك

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

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

ع إعداد دليل إجراءات مفصل يحدد مختلف مراحل صرف املنحة ويستدعي هذا الوض

 .املجالوآجالها ودور كل متدخل في هذا 
 

 التصّرف في املوارد املسندة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية - ب
 

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

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

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

 إعادة تمويل القروض املسندة لتمويل برامج تأهيل املؤسسات الفندقية -1

 

ن من إعادة تمويل سوى القروض خط تموي لوحظ أّن 
ّ
ل الوكالة الفرنسية للتنمية لم يمك

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

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

وحدات فندقية بقيمة جملية  سبع  الفالحي  والشركة التونسية للبنك  اللذان مّوال منها البنك الوطني

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

 .    (2)برامج تأهيلها
 

ل د من خط التمويل املذكور وهو .م 22مؤسسة فندقية بما يفوق  00واستأثرت 
ّ
           ما يمث

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

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

  .  (3)د.م 04و

 

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

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

                                                           
(1) 

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

  

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

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

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

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

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

   .خط قرض الوكالة الفرنسية للتنمية

 

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

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

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

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

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

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

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

 .ألغلب املرافق والغرف

 

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

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

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

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

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

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

 .  وحدات فندقية أربعى لإ

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ي البنك املذكور 
ّ
د من كما لوحظ عدم تول

ّ
متابعة استعماالت بالبنوك املعنية قيام التأك

ر لديه ما يفيد توّصله
ّ
 التمويل املذكور حيث ال يتوف

ّ
من البنوك املقرضة  القروض املسندة على خط

لة  03بمختلف امللفات املنصوص عليها بالفصل 
ّ
فاقّية القرض واملتمث

ّ
من ألاحكام الخصوصّية الت

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 التصّرف في هبة الوكالة الفرنسية للتنمية  -2

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 .  الدراسات وطلبات العروض ذات العالقة

 

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

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

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

 . الوحدات الفندقية

 

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

ّ
أك

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

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

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

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

   . املبرمجة باتفاقية الهبة

 

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

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

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

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

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

 

                                                           
(1)  

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

3402.
      

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

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

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

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

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

ّ
التدخ

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

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

 .   وروألف أ 300املوارد املتاحة وذلك بمبلغ 

  

III- برامج التأهيل وتقييم إنجاز الاستثمارات  

 

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

 .على املؤسسات الفندقية

 

 الاستثمارات  نجازإ -أ

 

بلغت القيمة الجملية الستثمارات املؤسسات الفندقية املنخرطة ببرنامج التأهيل إلى موفى 

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

 .  % 22,22تنفيذها بنسبة 

 

ملدى تنفيذ املؤسسات  ليةالتأهيل السياحي باملتابعة آلامكتب قيام عدم  وقد لوحظ

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

 . (1)م وزارة السياحةألامر  املتعلق بتنظي

 

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

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

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

       .3445لسنة  3030 املنقح لألمر عدد 3442 لسنة 3044 عدد

 

                                                           
(1) 

.3445جويلية  32املؤرخ في  3445لسنة  3032ألامر عدد 
 

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

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

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

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

 . د.م 20,022أي بقيمة فاقت  % 25,03
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   . % 22إنجازها بنسبة 
 

ويعتبر استعمال تقنيات الاتصال الحديثة أحد مقومات الارتقاء بالخدمات الفندقية ومؤشرا 

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

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

  ألف دينار، 222,224بـحوالي 
ّ
  إال

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

 .  رمجة في الغرضالاستثمارات املب
 

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

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

                                                           
(1) 

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

(2) 
.3442جانفي  30تقرير املعاينة املنجزة في 

 

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

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

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

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

25 % .   
 

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

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

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

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

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

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

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

 .مزيد التنسيق مع املصالح املعنية بوزارة التكوين
 

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

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

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

 

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

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

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

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

  .     3442للسياحة وممثلي الوكالة املذكورة منذ سنة 
 

املحافظة على املحيط الداخلي والخارجي للنزل في تدعيم الوجهة  أهميةوبالرغم من 

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

                                                           
(1) 

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

(2)  
 ( AFNOR XP X50-053) 

 

(3) supports de communication 
يهدف (4)

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

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

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

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

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

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

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

      . % 25 حدود 
 

 البرنامج نتائجتقييم  -ب
 

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

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

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

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

     . د.م 3بحوالي 
 

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

ّ
 مكتب التأهيل السياحيعلى أن يتول

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

 .  همةللقيام بهذه املفرنس ي 

 

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

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

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

ّ
املؤسسات املنخرطة  بعض أن

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                           
(1) 

SAVANA  وTELEMAQUE وMARHABA
  .  

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

 

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

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

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

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

 .املركزي التونس ي
 

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

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

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

 .املعطيات بشأنها
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                           
.آخر بيانات ممسوكة لدى املصالح املختصة بالوزارة (1)

  

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

 

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

(.وحدات فندقية 0)  3400و ( فندقية
 

(4) 
EDEN CLUB ونزل سالم.

 



168 

ر تراجع  كذلك ولوحظ
ّ

بالنسبة ألربع وحدات فندقية استكملت تنفيذ الليالي املقضاة مؤش

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

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

 

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

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

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

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

  .د.م022,542حدود 

 

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

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

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

  .الاستثنائية الجديدة لفائدة مهنيي قطاع السياحة

 

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

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

 .  الخدمات السياحية املقدمة
 

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

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

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

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

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

 .مالية وقتية
 

* 
 

*  * 
 

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

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

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

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

 . والقدرة التنافسية للوحدات املنتفعة

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 .ونس يالسياحي الت

 

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

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

ل خالل السنوات ألاخيرة وضعف الاستثمارات الالمادية املبرمجة ومحدودية مصادر التمويالبالد 

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

 .التنافسية للقطاع وتحسين العروض السياحية

 

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

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

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

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

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

 

 االنخراط ببرنامج تأهيل المؤّسسات السياحّية - 
 

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

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

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

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

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

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

المعطيات المتعلّقة بالمؤّسسة وبوضعيتها المالية وتأجيل وجوب تقديم الموازنات المالّية في 

 .المرحلة الموالية عند تقديم ملف مشروع مخّطط التأهيل
 

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

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

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

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

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

وفي االجتماع التاسع والثالثون للجنة قيادة برنامج تأهيل المؤّسسات الفندقّية 

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

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

توجيه الّدعم نحو المؤّسسات ذات األولوّية خصوصا المؤّسسات ذات اإلمكانات االقتصادّية 

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

 .وتركيز آليات للتحسيس والمرافقة
 

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

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

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

 .الهيكلة المالّية للمؤّسسة الفندقّية
 

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

 .راسة التشخيص ومخّطط التأهيلمع وجوب إعادة إنجاز د
 

 .مراجعة العملّيات المخّولة لالنتفاع بمنح االستثمار -
 

الّشروع في إجراءات إيجاد خّط تمويل أجنبي إلعادة الهيكلة المالّية  -

 .للمؤّسسات الفندقّية ذات األولوّية
 

توسعة برنامج الّتأهيل ليشمل بقية مكّونات القطاع الّسياحي وذلك بالّشروع  -

 .مرحلة أولى بدراسة جدوى لبرنامج تأهيل وكاالت األسفار في
 

دراسة إمكانّية إحداث صندوق لتمويل مساندة المؤّسسات الفندقّية التي  -

 .ماليةتعترضها صعوبات 
 

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

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

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

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

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

 ...(.السير إلى األمام، 
 

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

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

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

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

يعود ضعف نسق تنفيذ برامج الّتأهيل إلى مرور عديد المؤّسسات الفندقّية  

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

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

تنفيذ االستثمارات المصادق عليها وبإجراءات طلب صرف منحة استثمار التأهيل وعند 

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

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

المؤّسسات المعنية بغاية استرجاع منحة دراسة الّتشخيص وإلغاء قرارات إسناد منح 

 .االستثمار
 

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

باالستثمارات المبرمجة بمختلف عناصر مخّطط الّتأهيل وذلك عند التثّبت في الفواتير 

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

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

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

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

 ات الفندقّية وتقييم نتائجهتنفيذ برنامج تأهيل المؤّسس -
 

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

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

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

بنك معلومات وبتجميع البيانات وتحليل جميع المعلومات المتعلّقة بوضعّية المؤّسسات 

الفندقّية المنخرطة في البرنامج وباستغالل ونمذجة المعلومات من قواعد البيانات ويتطلّب 

 . ذلك اعتمادات وتوفير موارد بشرّية مختّصة يصعب الحصول عليها حالّيا
 

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

 .إنجاز مخّططات الّتأهيل
 

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

 .عدم توفّر الّتمويل البنكي

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

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

 .االستثمارات الجملّية التي تّمت المصادقة عليها من قبل لجنة القيادة
 

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

االستثمار وبالّتحديد االستثمارات الالّمادية المتعلّقة بمعايير الجودة بسبب رفض الّشركات 

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

 .الخاّصة بها
 

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

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

 . 33444وإيزو                00440وإيزو  2440لمواصفات إيزو 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 :البنك والبنك المركزي والوكالة المذكورة على الّنحو الّتالي 
 

 % منّقـــح أّولــــي التمويـــــل منّقــــح أولــــي االستثمــــار
التهيئة الداخلّية 

 والديكور
 د.أ 3222 د.أ 0554

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

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

(24 %) 
 الدراسات والمتابعـــة

تكميلي  AFDقرض  د.أ 523 د.أ 544

1 
 (% 30)د .أ 254 (% 32)د .أ 254

تكميلي  AFDقرض    

2 
 (% 02)د .أ 502 

 المجمـــــــــــوع
 د.أ 0422 د.أ 2244

 المجمــــوع
 د.أ 0422 د.أ 2244

(044 

%) 
 

وتتمّثل جملة االستثمارات المدرجة في برنامج الّتأهيل بالوحدة المذكورة بـــــ 

 :د تّم تمويلها على ثالث دفعات .أ 0422
 

  د.أ 0054 :         قرض أّول 

 د.أ 254 :      قرض تكميلي 

  د.أ 502 :قرض تكميلي ثان 
 

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

 . % 24بـــ 
 

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

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

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

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

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

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

 .المذكور ال يثير مالحظات من جانبنا
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 رّد الّشركة التونسّية للبنك                                             

 

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

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

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

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

تنويع المنتوج الّسياحي وتحسين المستثمرين السياحيين في المناطق الصحراوّية وذلك قصد 

 .مردودّيته

 

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

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

 .طرف البنك على مواردها العادّية
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فايات الخطرة
ّ
 الن

 

حجم في  ارتفاعوتطّورها وتنامي التجّمعات السكانية  الاقتصاديةتنّوع ألانشطة  نتج عن

قت بالتصّرف فيها وذلك عبر جمعها وفرزها  صعوباتأصنافها مّما انجّر عنه  اختالفبالنفايات 
ّ
تعل

 . وتثمينها أو إزالتها

 

 بادرت الدولة التونسيةللحفاظ على بيئة سليمة أهمية التصّرف في النفايات منها ب اووعي

سعين
ّ
فاقّية باماكو"ات باملصادقة على عديد املعاهدات الدولية في املجال على غرار يمنذ الت

ّ
 (1)"ات

فاقّية بازل "و
ّ
فاقّية استوكهولم"و (2)"ات

ّ
تنظيمية وذلك أساسا عبر سّن و  قانونيةكما اتخذت تدابير . (3)"ات

ق بالنفايات وبمراقبة التصّرف فيها  4991جوان  41املؤرخ في  4991لسنة  14القانون عدد 
ّ
واملتعل

ل النفايات وطرق التصّرف فيها والذي يهدف على وجه الخصوص إلى وضع إلاطار املالئم في مجاوإزالتها 

 كما تّم . للوقاية منها والحّد من إنتاجها ومن مضاّرها وتثمينها عن طريق إعادة الاستعمال والّتحويل

تاله قرار إحداث وحدة خاصة بمعالجة  5112إحداث الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات منذ سنة 

صفاقس وقابس بطاقة بال وخزن وتحويل بكّل من ستقا ي كز بجرادو ومر  5111النفايات الخطرة سنة 

 . ألف طّن  441سنوّية جملّية تعادل معالجة 

 

ص منها حائزها أو وعّرف 
ّ
القانون املذكور أعاله النفايات بكونها كّل املواد وألاشياء التي يتخل

ص منها أو التي ي  ينوي 
ّ
 لالتخل

ّ
 ."امللوثعلى  ةالعهد"وذلك تجسيما ملبدأ  ص منها أو بإزالتهازم بالتخل

إلى نفايات  ، وحسب خاّصيتهايات منزلية ونفايات صناعيةوتصّنف النفايات حسب مصدرها إلى نفا

  .خطرة ونفايات غير خطرة

 

التي قائمة النفايات الخطرة  5111وبر أكت 41املؤرخ في  5111لسنة  5339وحّدد ألامر عدد  

شعاعية وتلك الناتجة عن كّل منها عّدة أصناف على غرار النفايات إلا مجموعة تضّم  51تشمل 

الخطرة  النفايات السنوّية من كّمياتال وتقّدر. طري وعن تكرير النفطمؤسسات العالج الطبي أو البي

طن  لفأ 421سّتة ماليين وأالف طن بالنسبة لنفايات ألانشطة الصحّية و  8 حواليب بالبالد التونسية

 .(4)فسفوجيبسمن ال مليون طن 1 منها لنسبة للنفايات الخطرة الصناعّية با

 

                                                           
(1)

ق اتفاقية باماكو بخطر ا  
ّ
ستيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود إلافريقية وصادقت عليها الجمهورية التونسية تتعل

  .4995فيفري  3بتاريخ 
ق   (2)

ّ
 .4992جويلية  41اتفاقية بازل بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وصادقت عليها الجمهورية التونسية بتاريخ تتعل

ق   (3)
ّ
 .5111مارس  42اتفاقية استكهولم بامللوثات العضوية الثابتة وصادقت عليها الجمهورية التونسية بتاريخ تتعل

(4)
 .5115والتي اعتمدت على إحصائّيات سنة  5141سنة   GIZحسب دراسة حول النفايات الصلبة أعّدتها املؤسسة الفنية ألاملانية  
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ت دائرة 
ّ
لين في التصّرف في النفايات الخطرة، تول

ّ
ق مختلف املتدخ

ّ
وللوقوف على مدى توف

قت بمختلف جوانب إلاشراف واملساندة وآليات
ّ
املعالجة و يع جمتالالفرز و  املحاسبات إنجاز مهّمة تعل

 .النفاياتهذه وسبل الرقابة واملتابعة لضمان حسن التصّرف في 

 

فة بالبيئة السيما الوكالة الوطنية 
ّ
وشملت الفحوصات املجراة الهياكل املعنية بالوزارة املكل

للتصّرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية املحيط والديوان الوطني للتطهير واملصالح املعنّية بكّل 

فة بالّصحة و  من
ّ
فة بالصناعةالوزارة املكل

ّ
لتمثيليات ل ميدانية بزيارات كما تّم القيام. الوزارة املكل

مؤسسات التصّرف من  عددول الجهوية للهياكل املذكورة أعاله بكل من والية صفاقس ونابل وبنزرت

قت ألاعمال الرّ . نابلمن صفاقس و  في النفايات الخطرة بكّل 
ّ
 .5142-5141قابّية أساسا بالفترة وتعل

 

مة الّدولّية لألجهزة العليا للّرقابة
ّ
 وتّم إنجاز هذه املهّمة استئناسا باملعايير الّدولّية للمنظ

قة برقابة ألاداء املالية واملحاسبة
ّ
ة على ألاداء لدائرة دليل الّرقابوبالّرجوع إلى  ال سّيما تلك املتعل

بعت . املحاسبات
ّ
 3 ضّمت( Focus group)الّدائرة منهجّية تشاركّية من خالل تنظيم جلسة تركيز وات

 
ّ
لين عن مختلف املتدخ

ّ
  عموميين عالوة علىلين الممث

ّ
لين الخواص بصفتهم مفرزين عدد من املتدخ

 .فيها متصّرفينفايات خطرة أو لن

 

سمت وخلصت هذه املهّمة إلى 
ّ
آليات عدم فعالية بالوقوف على ضعف املنظومة حيث ات

لم كما  .إلى التجميع إلافراز من التصّرف في النفايات الخطرة  محدودّيةاف عالوة على املساندة وإلاشر 

وهو ما قد ينجّر  واملتابعةالرقابة في  نقص فضال عنة املطلوبة الكيفيّ الكّمية وبتتم عمليات املعالجة ب

  .عنه تأثيرات سلبّية على صّحة إلانسان واملحيط
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  أبرز املالحظات

 

 وإلاشراف على التصرف في النفايات الخطرة  آليات املساندة -
 

ق بالنفايات وبمراقبة التصرف ترتيبية تطبيقا للقانون لم يتم استكمال إصدار ألاوامر ال
ّ
املتعل

القانوني مع املستجدات الدولية في املجال  إلاطار  من فيها وإزالتها عالوة على عدم مالءمة جوانب

ق بقائمة النفايات الخطرة الذي لم يتّم تنقيحه منذ إصداره سنة وخصوصا 
ّ
 . 5111ألامر املتعل

 

كما سّجل غياب استراتيجّية وطنّية وأهداف ومؤشرات خاّصة بالتصّرف في النفايات 

قة بالتصّرف في النفايات الخطرة حصائياتإلا وال تتّم متابعة . والتثمين الوقايةالخطرة وفي مجال 
ّ
 املتعل

ه  نهوض باملنظومةبالقصد إيجاد الحلول الكفيلة  إلاخالالتوتقييمها للوقوف على 
ّ
لم يتم علما بأن

 .تاريخ آخر عملية جرد 5115 سنة تحيين إلاحصائيات منذ
 

وضع إستراتيجية متكاملة  وبهدف مزيد تنظيم وتأطير التصّرف في النفايات الخطرة يتعّين

باملنظومة مع  ضبالنهو تتضمن أهدافا ومؤشرات قابلة للمتابعة والتقييم قصد إيجاد الحلول الكفيلة 

 . وتحيينه طبقا للمعايير الدولّية القانونيإلاسراع باستكمال إلاطار 
 

  املنظومات واملشاريع والبرامج -
 

سم 
ّ
 نسبة  بضعفمات واملشاريع والبرامج و املنظفي إطار  التصّرف في النفايات الخطرةات

التغطية للكّميات القابلة للّتجميع على املستوى الوطني وبوجود عوائق تنظيمّية تواجه مسالك 

اقتصرت منظومة التصّرف في نفايات ألانشطة الصحية على نصف املؤسسات من ذلك  ،تجميعها

ص من نفايات ال
ّ
املقّدرة بحوالي من املؤّسسات نصف آلاخر الصحية بالقطاع العمومي ليتّم التخل

 تولم . منزليةنفايات طن سنويا عن طريق املصالح البلدّية ك 5.111
ّ
كذلك نصف مراكز  املنظومةغط

 .مجهولة املآلطن من هذه النفايات  5.111فوق ت لتظّل كّمياتالدم العمومية وأّيا من املراكز الخاصة 
 

مشروع الّنهوض بالطرق الفنية والعملّية املثلى في الهيئات العمومّية املنخرطة  ولم تلتزم 

على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز  للّتصرف في نفايات ماّدة ثنائية الفنيل متعّدد الكلور 

فة بالصّحة 
ّ
الوطنّية من إمضائها لالتفاقّية مع الوكالة  بالّرغم بإزالة هذه النفاياتوالوزارة املكل

لهذا إلازالة التاّمة  تنّص على ضرورة اتفاقية ستوكهولمفي الغرض علما وأّن  للتصّرف في النفايات

 .5152نهاية  الصنف من النفايات قبل
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عند إحداث منظومات التصّرف في النفايات الخطرة وتعزيز  ومن شأن اتباع معايير واضحة      

الرقابة على مسالك التجميع عالوة على توسيع تغطية القطاع الصحي باملنظومة أن يساهم في حسن 

 . النفاياتهذه التصّرف في 

 

 معالجة النفايات الخطرة -

 

ق وحدات املعالجة التابعة للوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات في تأمين النشاط 
ّ
لم توف

كما لم   .اشهر  41استغالل الوحدة املركزّية بجرادو  سوى ملدة الذي أحدثت من أجله حيث لم يتم 

ولم يتم   5145صفاقس وقابس حّيز الاستغالل رغم استكمال ألاشغال منذ ديسمبر  ايدخل مركز 

ب عن ذلكو . الشروع في إنجاز مركز بنزرت
ّ
عدم معالجة وإزالة كمّيات هامة من النفايات الخطرة  ترت

قّدر بحوالي
 
يتّم إلقاؤها باملحيط دون الاكتراث بالّتداعيات الجسيمة لذلك على ألف طن سنويا  415 ت

                   .البيئة والصّحة

 

 
ّ
ر معطيات محّينة وشاملة حول عدد املؤسسات الخاّصة للتصّرف في النفايات وال تتوف

وى التراخيص املتعلقة بفح كما أن أغلبها أخّل بالتزاماته البيئية. الخطرة والكمّيات التي تعالجها

املحيط املسندة على مستوى نوعية النشاط أو مكان الانتصاب أو طريقة الخزن ودراسة املؤثرات على 

ولم يتم وضع إجراءات عملّية لدفع مفرزي النفايات الخطرة الذين ال يمكنهم  .والتكييف واملعالجة

 . خارج خاصة بعد غلق وحدة جرادوتصديرها إلى البغرض معالجتها أو إزالتها داخل البالد 

 

معالجة النفايات الخطرة، يتعّين دراسة سبل وآليات معالجة دائمة  وللّرفع من نسبة

وشاملة لجميع أصناف النفايات الخطرة مع العمل على دفع مشاركة الخواص في املجال والحرص على 

ت الخطرة التي كانت توّجه لوحدة عالجة النفايابماستغالل مراكز املعالجة وإيجاد الحلول الكفيلة 

 .املعالجة بجرادو في انتظار البت في مآلها

 

  على التصّرف في النفايات الخطرة الرقابة -

 

لة في مجال الرقابة على التصّرف في النفايات الخطرة  أّدى
ّ
إلى إلاخالل تعّدد الهياكل املتدخ

لين في التنسيق و فعالّيتها حيث ال تتّم برمجة عمليات الرقابة بشكل مسبق ب
ّ
وتقتصر . الغرضبين املتدخ

متابعة إلاخالالت واملخالفات املرتكبة بالصفة يتّم  أننتائج املتابعة إن تّمت على تحرير محاضر دون 

زمة للحّد منها املرجوة واتخاذ إلا 
ّ
 . جراءات الال
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قةللمعلومات وذات مصداقّية ّمحّينة غياب منظومة وطنّية  إزاءو 
ّ
                                                               تابعة التصّرف بم متعل

لين، في النفايات الخطرة  
ّ
الكفيلة بضمان صيغ البات من الضروري إيجاد تكون متاحة ملختلف املتدخ

 .ولتأمين نجاعة املراقبة عنّية مؤسسات املللة للمتابعة الدورية للتنسيق بين الهياكل املتدخا
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I- وإلاشراف  آليات املساندة 

 

البيئي  هاخطورة أثر إلى نظرا  استراتيجياف في النفايات الخطرة طابعا التصرّ حسن يكتس ي 

من خالل تنظيم تدابير منذ أواخر التسعينات ال جملة من اتخاذولئن تّم . على إلانسان وعلى املحيط

 إسناد التراخيص من قبلو  التنظيميو  القانونيإلاطار  فإّن  ،أطر التصرف فيها ووضع آليات خاصة بها

جان ذات العالقة شابتها نقائص حّدت من نجاعة إلاشراف على التصّرف في النفايات الخطرة وسبل 
ّ
الل

 .دعمها ومساندتها

 

 القانونيإلاطار  -أ

 

              14صدار عدد من ألاوامر الترتيبية تطبيقا للقانون عدد إعدم  الصددتبّين في هذا 

القانوني الحالي مع املستجدات الدولية في  إلاطار  من جوانب تالؤمعالوة على عدم  (1)4991لسنة 

  .املجال
ّ
لم  ثمانية مشاريع أوامر تطبيقية إعداد تّم  ،املذكور صدور القانون  وبعده وتجدر إلاشارة إلى أن

 .5141 نوفمبر موفىإلى فحسب منها  (2)أوامر 3سوى  صدار إيتم 

 

ه من ذلك 
ّ
ثنائية "الذي يضبط شروط وطرق التصرف في مادة  لم يتم إصدار ألامرأن

والتي تستهدف  (3)5111تفاقية استكهولم منذ سنة اوذلك رغم املصادقة على  "الفينيل متعدد الكلور 

ص من هذه النفايات بطريقة سليمة بيئيا قبل موفى سنة 
ّ
خالل  وتجدر إلاشارة إلى أنه تّم  .5152التخل

دون يحول وهو ما  ،5141موفى نوفمبر يتم إصداره إلى  دون أنمر هذا ألا إعداد مشروع  5143جوان 

  .املذكورةتفاقية الا أحكامالالتزام بمختلف 

 

صدار ألامر الذي يضبط شروط وطرق التصرف في إ ،نفس التاريخإلى غاية  لم يتّم كما 

كافة مكّونات مشروع تونس ي  استيفاءنفايات ألاجهزة الكهربائية وإلالكترونية املستعملة بالرغم من 

 .5145منذ سنة إعداد مشروع ألامر املذكور و لرسكلة هاته النفايات جنوبي كوري 

 

أمر يضبط شروط  صدار إلم يتم  4991لسنة  14من القانون عدد  51وخالفا للفصل 

ولم يتم كذلك وضع إطار قانوني يضبط شروط وطرق التصرف في  .وطرق التصرف في نفايات املسالخ

  .املبيدات التالفة

                                                           
(1)

 .املتعّلق بالنفايات ومبراقبة التصرف فيها وإزالتها 0991 جوان 01مؤرخ يف  
(2)

 زيوت استعادة وطرق شروط بضبط املتعلق واألمر املستعملة واحلاشدات املراكم مجع وطرق شروط بضبط املتعلق واألمر اخلطرة النفايات بقائمة املتعلق األمر إصدار تّ  
 .فيها والتصرف املستعملة الزيتية واملصايف التشحيم

(3)
 . الثابتة العضوية للملوثات استكهومل اتفاقية على باملوافقة يتعلق 4112 مارس 01 يف مؤرخ 4112 لسنة 01 قانون عدد  
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  يقعم لو 
ّ
 إصدار أمر يضبط شروط وطرق التصرف في معل

ّ
 ه تّم بات املبيدات الفارغة رغم أن

 5119من واليتي سوسة واملنستير خالل سنة  بكّل  فيهاوإنجاز مشروع نموذجي للتصرف  إعداد دراسة

ه لم  .البالد التونسيةوذلك في إطار البرنامج إلافريقي إلزالة مخزونات املبيدات التالفة ب
ّ
كما لوحظ أن

 .(1) هذا املجال دراسات في وجودبالرغم من  "الصخر الحريري "خاص بنفايات  قانونيإطار يتم وضع 
 

ق بحسن استعمال  (2)5141لسنة  5993ألامر عدد إصدار على املشروع واقتصر 
ّ
واملتعل

املبيدات في املجال الفالحي وذلك لتفادي تكوين مخزون جديد في هذا املجال مستثنيا بالتالي املجاالت 

ستشفائية والبلديات وتلك ألاخرى التي تتوفر فيها كميات هامة من املبيدات على غرار املؤسسات الا 

ي الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات إعداد دراسات 
ّ
املحجوزة لدى الديوانة رغم تول

 .(3)في املجال
 

وعلى صعيد آخر، شهد تنقيح بعض ألاوامر التي ثبتت محدوديتها من الجانب التطبيقي تعثرا 

ه  من ذلك. الخطرةالتصّرف في النفايات أثر سلبا على مّما 
ّ
                 5339تحيين ألامر عدد  لم يتمأن

  5111لسنة 
ّ
قائمة النفايات الخطرة الواردة  علما بأّن ق بقائمة النفايات الخطرة منذ إصداره واملتعل

يجعل القائمة املعتمدة بتونس غير مواكبة  وهو ما (4)في مناسبتينقد تّم تحيينها بالتوجيهات ألاوروبية 

  .لتطورات على املستوى الدوليل
 

حيث  (5)ألاوروبية بالتوجيهات مقارنة ،لالزمةاالّدقة  إلىتصنيف النفايات الخطرة  يفتقر  كما

نة باألمر لتصنيفها الواردة في القائمة املضّم صناف ألا لم يتم تحديد درجات تركيز املكونات الضارة في 

                      مادة املرجين  ّن أمن ذلك  .تقييماللتباس في امن عدمه وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى أخطاء أو   خطرة

مّما أّدى  ،ةاملذكور القائمة ضمن  عليهاخطرة في حين لم يتم التنصيص مصّنفة تحتوي على مكونات 

ملكونات التي تحتويها وبين من إلى انظرا بشأن تصنيفها بين من يعتبرها خطرة اختالف وجهات النظر  إلى

  .باألمرفي شأنها ما ورد يقتصر على 
 

واملتعلق بضبط  5112ديسمبر  51املؤرخ في  5112لسنة  3392عرف تنقيح ألامر عدد و 

               شروط وطرق جمع املراكم والحاشدات املستعملة تأخيرا حيث لم يتم إصدار ألامر املنقح له إلى 

ى
ّ
  .5145إحالته على وزارة البيئة منذ سنة في الغرض تّمت بالرغم من إعداد مشروع  5141 نوفمبر موف

                                                           
(1)

 .5141دراسة حول استعماالت الصخر الحريري والتصرف في النفايات املنجرة عنه في تونس بتاريخ ديسمبر   
(2)

واملتعلق بضبط  4995ديسمبر  58املؤرخ في  4995لسنة  5511يتعلق بتنقيح وإتمام ألامر عدد  5141نوفمبر  42مؤرخ في  5141لسنة  5993أمر عدد   

ا طرق وشروط الحصول على املصادقة إلادارية على املبيدات ذات الاستعمال الفالحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريده

 .توزيعها وشروط استعمال املبيدات ذات الاستعمال الفالحي شديدة الخطورةوتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها و 
(3)

 .يعتبر إعداد الدراسات مرحلة أساسية إلصدار ألاوامر  
(4)

 .5141 ديسمبر 48 بتاريخ 922/5141 وعدد 5111 ماي 3 بتاريخ 235/5111 عددي لجنة الاتحاد ألاوربي قرار وذلك بمقتض ى   
(5)

 .5118 نوفمبر 49 بتاريخ 5118/98 عدد ةألاوروبي هاتالتوجي  
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للنفايات الخطرة خاّصة بالنسبة  القانونيالوضعية إلاسراع باستكمال إلاطار ه وتستدعي هذ

ق 
ّ
بضبط أصناف النفايات الخطرة لألصناف التي تّم إعداد دراسات بشأنها وبتحيين ألامر املتعل

 .طبقا للمعايير املعمول بها دولّياالخطرة التي تتضّمنها درجات تركيز املواد  تحديدو 

 

 تنظيميإلاطار ال -ب

 

عنى. ع املجاالتد املتدخلين وتنوّ النفايات الخطرة بتعّد التصّرف في ز تميّ ي
 
 وفي هذا إلاطار ت

فة بالبيئة بوضع ومتابعة 
ّ
تطبيق آلاليات الخاصة بمراقبة أنشطة الوحدات التي تتصّرف الوزارة املكل

في النفايات الخطرة وبضبط إلاطار القانوني مع املساهمة في إيجاد الحلول وآلاليات املالئمة للتصرف 

تأطير مختلف  (1)هد للوكالة الوطنية للتصرف في النفاياتع  و . السليم في هذه النفايات والوقاية منها

املنظومة واملساهمة في إعداد البرامج الوطنية في املجال ووضع آلاليات الالزمة لتحقيق جوانب 

  .ألاهداف املرسومة
ّ
فة بالصناعة ى وتتول

ّ
مراقبة كل من الوكالة الوطنية لحماية املحيط والوزارة املكل

 .أو تتصرف في النفايات الخطرة تفرز املؤسسات التي 

 

 ورغم تعّد 
ّ
فقد لوحظ غياب استراتيجّية وطنّية ، النفايات الخطرة لين في مجالد املتدخ

 إفرازهاومؤشرات خاّصة بالتصّرف في هذا الّصنف من النفايات وبالتقليص من  اتضبط أهداف

برنامج وطني للتصرف "ولئن تّم وضع . وتضع آلاليات الالزمة للتنسيق واملتابعةوبتثمين بعض أصنافها 

ستراتيجية وطنية ا"ليصبح  5111في سنة تحيينه  تّم والذي  4993سنة في " في النفايات الصلبة

ه لم يتم ، "للتصرف املندمج واملستديم في النفايات
ّ
بأهداف  النفايات الخطرةالتصّرف في  إفراد فإن

 .متابعةقابلة للومؤشرات 

 

فة بالبيئة ومختلف الهياكل الخاضعة إلشرافها و 
ّ
ر لدى الوزارة املكل

ّ
واملتدخلة في ال تتوف

مّما ال  مجال النفايات الخطرة تقديرات شاملة ومحّينة حول كمّيات النفايات الخطرة املفرزة سنويا

دون اتخاذ يحول هو ما التخطيط وصوال إلى تقييم إلانجازات و  بدءا من فيهاإحكام التصّرف يسمح ب

ه من ذلك .جالاملالكفيلة بتحقيق أفضل النتائج في  إلاجراءات
ّ
م يتم تحيين إلاحصائيات في مجال ل أن

حيث قدرت الكمّية الجملية (2)5115النفايات الخطرة منذ آخر عملية جرد التي تّمت خالل سنة 

ولم تشمل تلك التقديرات أصنافا هامة من . ألف طن 421للنفايات الخطرة املنتجة سنويا بحوالي 

 .النفايات كالفسفوجيبس والنفايات الصحية الخطرة

 

                                                           
(1)
يتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها إلاداري واملالي وكذلك  5112أوت  55مؤرخ في  5112لسنة  5349ألامر عدد  

 .طرق تسييرها
(2)

 .ايات في إطار إلاعداد إلنجاز وحدات معالجة النفايات الخطرةدراسة تّم إعدادها من طرف الوكالة الوطنية للتصّرف في النف  
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 امهام اقتصرت و 
ّ
قة لوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على تنفيذ عدد من البرامج املتعل

ر  والتيبأصناف من النفايات الخطرة 
ّ
 .دون ضبط أولويات في املجالفي شأنها تمويالت خارجية  تتوف

 كما ا
 
ضح غياب تمثيلية على املستوى الجهوي ت

ّ
سّيما في عنى بمتابعة التصرف في النفايات الخطرة ال ت

خاليا جهوية  ثالث الهيكل التنظيمي للوكالة يتضّمنكميات هامة حيث إفراز الجهات التي تشهد 

ملتابعة خاّصة بها بكل من تونس الكبرى والوسط والجنوب دون إفراد النفايات الخطرة بوحدة فحسب 

نفس إلاطار املشرف على  أّن  الزيارات امليدانيةمن خالل  تبّينوفي هذا إلاطار،  .حسن التصرف فيها

وذلك في غياب إمكانية إسناد  صفاقس بالنيابةمنطقة الوسط الشرقي بوالية سوسة يشرف على 

نفايات من ال اطنّ  52 تفرز والية هذه الشركة ب 421حوالي  أّن رغم صفاقس  بتمثيليةخطط وظيفية 

  . خطرة في اليومال

 

لخطرة م في النفايات اللتصّرف املستداستراتيجّية شاملة ضبط اوتستدعي هذه الوضعّية 

 فراز من إ للحّد ألاهّمية الالزمة الجانب الوقائي  إيالءمع أداء املنظومة وتقييمها حّتى يتسّنى متابعة 

 ة والنفايات الخطر 
ّ
 .ق بالهيكل التنظيمي للوكالةإلاسراع بتحيين ألامر املتعل

 

 إسناد التراخيص  -ج

 

  تهدف إلى (1) جراءات قانونيةإل  وفقاف في النفايات الخطرة التصرّ  تّم ي
ّ
ل حماية املحيط وتتمث

ف بالبيئة يسند بعد أخذ رأي اللجنة الفنية في 
ّ
إخضاع ممارسة هاته ألانشطة لترخيص من الوزير املكل

دراسة مؤثرات  ضوء على (2)تصّرف في النفايات الخطرةالالاستشارية إلسناد التراخيص ملمارسة أنشطة 

 .لوكالة الوطنية لحماية املحيطمصادق عليها من قبل اعلى املحيط 
 

والتي تضّم متدخلين متعّددي  (3)على املحيطاملؤثرات لجنة دراسة  أّن في هذا املجال ن وتبيّ 

قة بالنفايات الخطرة باستثناء أنشطة وحدات تجميع ونقل ت تالاختصاصا
ّ
نظر في كافة املجاالت املتعل

النفايات ومراكز تحويلها والوحدات املتنقلة ملعالجة بقايا التنقيب البترولي ووحدات معالجة هذه 

 اء الخبراء املنتمين للجنة وبالتاليآر يحول دون الاستفادة من أن  ومن شأن ذلك .(4)خراطيش الطباعة

 دون 
ّ
 .حماية املحيطلشروط ؤسسات تلك امل استجابةد من التأك

                                                           
(1)

واملتعلق بدراسة املؤثرات على املحيط وبضبط  5112جويلية  44املؤرخ في  5112لسنة  4994وألامر عدد  4991لسنة  14أساسا القانون عدد  

 43املؤرخ في  5119لسنة  4111الخاضعة لكراسات الشروط وألامر عدد أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة املؤثرات على املحيط وأصناف الوحدات 

 5111أكتوبر  9املؤرخ في  5111لسنة  5189املتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص ملمارسة أنشطة تصرف في نفايات خطرة  وألامر عدد  5119أفريل 

ق بإجراءات فتح املؤسسات الخطرة أو املخلة بالصحة أو املزعج
ّ
 .ة واستغاللهاواملتعل

  5119أفريل  43مؤرخ في  5119لسنة  4111من ألامر عدد  9بمقتض ى الفصل  تّم   (2)
ّ
جنة الفنية إلاستشارية إلسناد التراخيص ملمارسة تحديد تركيبة الل

 .أنشطة التصرف في نفايات خطرة التي يترأسها الوزير املكلف بالبيئة أو من ينوبه
(3)

 .الوطنية لحماية املحيطاملحدثة صلب الوكالة   

 
   .تضبط مهامها وتركيبتها والتي 5141جانفي  55لجنة بتاريخ الذكرة إجراءات سير وعمل وفقا مل (4)



186 

 
 

  تتوّل لم كما 
ّ
 5141إلى غاية و نذ تاريخ إحداثها م التراخيص إلسنادالفنية الاستشارية  جنةالل

 حكامخالفا أل  إعداد تقارير سنوية تتضمن عدد التراخيص املسندة وتصنيفها حسب طبيعة النشاط

  (1)5119أفريل  43املؤرخ في  5119لسنة  4111من ألامر عدد  8الفصل 
ّ
ر وهو ما حال دون توف

 معطيات دقيقة وم
ّ
ى مراقبتها فة بالبيئة بشأن التراخيص املسندة حتى يتسنّ حّينة لدى الوزارة املكل

قة بها واستغالل إلاحصائيات
ّ
 .املتعل

 

جنة بمتابعة مدى تطبيقال تقوم و  
ّ
 جراءاتإلا دائما  ال تحترمكما  ،مقترحاتها وتوصياتها  الل

ه من ذلك  .املستوجبة إلسناد التراخيص
ّ
مؤسسات تمارس  إسناد تراخيص لستستثنائيا ا تّم أن

                      أنشطة جمع ونقل وخزن ومعالجة وتثمين زيوت التشحيم املستعملة خالل الفترة املمتدة من

م بالدراسة املطلوبة حول املؤثرات على املحيط قبل أن تتقّد  5141مارس  55إلى  5119مارس  53

 .الغرضالقانونية في  جراءاتطبقا لل  اية املحيطمصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحم
 

فة بالبيئة كما 
ّ
جنة أسندت الوزارة املكل

ّ
عّدة تراخيص ملؤسسات املذكورة قبل إحداث الل

في  تزاول نشاطها زالتماهي و  ة الترخيص بفترة محدّدةتتصرف في النفايات الخطرة دون أن تضبط مّد 

ق بالنفايات الخطرة مّدة للترخيص املسند ملمارسة أنشطة  .املجال
ّ
ولئن لم يحّدد القانون املتعل

جنة املذكورة إلى تسوية وضعية املؤسسات دعو ت دائرة املحاسباتالتصّرف في النفايات الخطرة فإّن 
ّ
الل

الناشطة على غرار تلك مّدة ترخيصها  بضبطوذلك  في الزمندة لت على تراخيص غير محّد التي تحصّ 

د من احترام تلك املؤسساتقصد توحيد إلاجراءات املعمول بها  5119بعد سنة 
ّ
ملتطلبات  والتأك

  .التصرف في النفايات
 

 مما أّدى صياغة التراخيص فيالكافية الدقة إنتهاج عدم لفات املتبّين من خالل فحص كما 

الفرص املتاحة  تكافؤ وإلى عدم  ددها الجمليعو  إلى إلتباس في ضبط مجاالت تدخل هاته املؤسسات

ه  من ذلك .ض للمؤسسات املفرزةبين مؤسسات التصّرف عند مشاركتها في طلبات العرو 
ّ
                     تّم أن

لة على ترخيص في جمع ونقل ومعالجة متحصّ " A-S"إسناد صفقة عمومّية لشركة  5141سنة 

بالرغم من أّن كراس الشروط يتطلب ترخيصا وزاريا في جمع ونقل نفايات قيعان النفايات البترولية 

 ها متحّصلةأنّ  بالرغم منطلب العروض نفس في شاركت مؤسسات أخرى  ن تّم إقصاءيفي حالسفن 

موهو ما أّدى إ املجال املطلوبفي  حصري  على ترخيص
ّ
  .املؤسساتهذه  لى تظل

 

وقصد ضمان استجابة مؤسسات التصرف في النفايات الخطرة لشروط حماية املحيط 

لين في إبداء الرأي بخصوص 
ّ
يتعّين على الوكالة الوطنية لحماية املحيط تشريك مختلف املتدخ

قة بهذا املجال
ّ
ة املشاريع املتعل

ّ
من مزيد  إضفاءيتعّين كما . دراسات املؤثرات على املحيط الخاصة بكاف

                                                           
ق بضبط شروط إسناد التراخيص ملمارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة  5119أفريل  43مؤرخ في  5119لسنة  4111ألامر عدد   (1)

ّ
واملتعل

 .يات أو مواد أخرى في البحروتراخيص إلقاء نفا
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فة بالبيئة خصوصا في املجاالت املتشابهة من حيث 
ّ
الّدقة في صياغة قرارات ترخيص الوزارة املكل

وذلك بهدف ضمان املساواة بين مختلف مؤسسات التصّرف  صنف النفايات أو نوعية النشاط

 .الناشطة في نفس املجال

 

 II- املنظومات واملشاريع والبرامج  

 

يتّم التصّرف في النفايات الخطرة أساسا ضمن منظومات محدثة بمقتض ى أوامر أو صلب 

بة عن اتفاقية بازل  في إطار مشاريع وبرامج يتّم تنفيذها 
ّ
الالتزامات الّدولية للبالد التونسّية كتلك املترت

ضح من خالل الّنظر في املنظومات والبرامج واملشاريع محدو . واتفاقية ستوكهولم
ّ
لهامية دوات

ّ
  جال تدخ

ر سلبا في أدائها وحال دون تحقيق ألاهداف   تطويرهانسق والتأخير في إنجازها والبطء في 
ّ
مّما أث

 .جالهذا املاملرسومة في 
 

 منظومات التصّرف في النفايات الخطرة - أ
  

حدث منظومات التصّرف في النفايات الخطرة
 
عهد متابعتها  (1)بمقتض ى نصوص ترتيبّية ت

 
وت

ال يستند إحداث و  .لوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات بالّتعاون مع هياكل وطنّية وأجنبّيةإلى اأساسا 

قة ككّميات النفايات الخطرة وتوزيعها الجغرافي ودرجة هذه املنظومات 
ّ
إلى معايير مضبوطة وموث

 .خطورتها وتحديد الحاجّيات بخصوص تجميعها ومعالجتها
 

ضح في هذا إلاطار محدودّية 
ّ
فايات الخطرة منظومات التصّرف في النّ إلاحداثات في مجال وات

لم تشمل العديد من ألاصناف املضّمنة بقائمة النفايات الخطرة واملنصوص عليها باألمر والتي حيث 

الناتجة تحتوي على عشرين مجموعة تضّم كال منها عّدة أصناف على غرار النفايات إلاشعاعّية وتلك 

زيوت  خّصتثالث منظومات  على 5142إلى غاية ديسمبر واقتصرت إلاحداثات . عن تكرير النفط

كما تواجه مسالك جمع النفايات املعنّية . التشحيم واملراكم والحاشدات املستعملة وألانشطة الصحية

إضافة إلى  يهاف التصّرفالسلط العمومّية  إحكاممستوى تنظيمها وعدم  فيبهذه املنظومات عوائق 

 .ضعف مشاركة القطاع الخاص
 

صرف في زيوت التشحيم املستعملة  -1
ّ
 "إيكوزيت"منظومة الت

 

 5115املؤّرخ في غّرة أفريل  5115لسنة  193تّم إحداث هذه املنظومة بمقتض ى ألامر عدد 

شحيم واملصافي الزيتية املستعملة والّتصّرف
ّ
ق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت الت

ّ
. (2)فيها واملتعل

                                                           
(1)

 .4991لسنة  14من القانون عدد  51طبقا للفصل  
 . 5118جويلية  9املؤّرخ في  5118لسنة  5212كما تّم تنقيحه باألمر عدد  (2)
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زييت
ّ
ركة التونسّية ملواد الت

ّ
ى الش

ّ
شحيم املستعملة (1)وتتول

ّ
وفقا  جمع ونقل وخزن وتكرير زيوت الت

فاقّية تّم إبرامهاال
ّ
ه تبّين محدودّية . (2)النفاياتالوكالة الوطنّية للّتصرف في مع  2004سنة  ت

ّ
غير أن

خالل % 11للّتجميع بمنظومة التصّرف حيث لم تتعّد نسبة تغطية الكّميات السنوّية املفرزة والقابلة 

 .5142-5144الفترة 
 

سبة تراجعا حيث لم تتجاوز 
ّ
 5144سنة % 11مقابل  5142سنة % 21كما شهدت هذه الن

فاقّية املذكورة
ّ
ركة بمقتض ى الات

ّ
               ولم يتعّد معّدل الكّميات السنوّية املجّمعة واملكّررة من قبل الش

ألف طّن قابلة للّتجميع على املستوى الوطني خالل نفس الفترة وال يمكن  53طّن من مجموع  ألف 43

د من 
ّ
وتجدر إلاشارة إلى أّن الكّميات السنوّية التي تّم تجميعها  .التصّرف فيها حسنبالّتالي التأك

شحيم املستعملة خالل نفس الفترة بلغت 
ّ
اقة السنو % 85وتكريرها من زيوت الت

ّ
ّية للشركة من الط

 . ألف طّن  41والتي تناهز 
 

ذلك إلى مشاكل في مسالك التجميع من خالل  (3)حول وضعّية البيئةالسنوي تقرير ال رجعأو 

عدم قبول الحائزين على هذه الزيوت باألسعار املحّددة من قبل الشركة مفّضلين بيعها بأسعار أعلى 

ص فيها على غرار الوقود مثال في ظّل ارتفاع أسعار 
ّ
ليتّم تصريفها في استعماالت أخرى غير مرخ

دته الفحوصات التي قامت بها اللجنة املشتركة املحروقات أو بيعها لشركات إلاسمنت وهو 
ّ
على  (4)ما أك

 .(5)بعض مؤسسات التصّرف

 

 دائرة املحاسباتوص ي صّرف في زيوت التشحيم املستعملة توبهدف النهوض بمنظومة الت

نسب الّتغطية  الترفيع منودراسة سبل لك الّتجميع مسامن حيث بصفة شاملة خاّصة  بمراجعتها

 . الحالّية
 

 "إيكوبطاريات"منظومة املراكم والحاشدات املستعملة  -2
 

في نفايات املراكم والحاشدات املستعملة، تّم إفرادها بمنظومة بهدف وضع آلّيات للتصّرف 

 أّن التصّرف. 5112ديسمبر  51املؤّرخ في  5112لسنة  3392وذلك بمقتض ى ألامر عدد 
ّ
هذه في  إال

مستوى إلاطار القانوني باإلضافة إلى جملة من الّصعوبات على  املنظومة يشتمل على نقائص وثغرات في

ر في أدائها وحال دون تحقيق ألاهداف املرسومة التطبيقمستوى 
ّ
 .مّما أث

                                                           
(1)
 .وتنشط أساسا في مجال جمع ومعالجة و تكرير زيوت التشحيم املستعملة 4999شركة خفية الاسم تم إحداثها في جويلية  
فاقّية سنة   (2)

ّ
 .مع الوكالة الوطنّية لحماية املحيط وذلك قبل إحداث الوكالة الوطنّية للتصّرف في النفايات 5111تّم إبرام الات

(3)
فة بالبيئة  

ّ
 .5143و 5145لسنتي  التقرير السنوي حول وضعّية البيئة املعّد من قبل الوزارة املكل

(4)
للبيئة وجودة الحياة والوكالة الوطنية لحماية املحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوزارة املكلفة اللجنة املكونة من إلادارة العامة   

 .5143بالصحة سنة 
(5)

 .5143جوان  43بتاريخ  « C-O »شركة   
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ر لدى الوكالة الوطنّية للتصّرف في النفايات معطيات شاملة ودقيقة  فقد 
ّ
ه ال تتوف

ّ
تبّين أن

تعود إلاحصائّيات حيث حول منظومة املراكم والحاشدات املستعملة وحول نسب الاستعادة والّرسكلة 

رة إلى سنة امل
ّ
للوكالة خالفا ال تدلي أغلب الشركات املنخرطة في املنظومة بالتقارير الدورية و . 5141توف

                          املؤرخ فيملا هو منصوص عليه بالقرار املشترك من وزراء املالية والبيئة والتجارة والصناعة 

ة بتطبيق نظام إلايداع وهو ما  5118أفريل  53
ّ
ب عنه صعوبات في متابعة ومراقبة الشركات املخل

ّ
ترت

 .املجّمعة واملرسكلة النفايات وكمياتوفي متابعة تطّور املنظومة  (1)إلاجباري 

 

 
 
تلك املستعملة من املوّزعين  باستعادة املوّردينو  املنتجينلزم املنظومة فبخصوص املراكم، ت

ص لها، كما تفرض على املنتجين واملوّزعين 
ّ
يا وحصرّيا إلى وحدات الرسكلة املرخ

ّ
موها كل

ّ
وأن يسل

واملرسكلين ضرورة موافاة الوكالة الوطنّية للتصّرف في النفايات بتقارير سنوّية وأخرى كّل ثالثة أشهر 

ا وكّميات املراكم املستعملة املسترجعة واملرسكلة لتسهيل حول كّميات املراكم الجديدة التي تّم بيعه

. (2)شهد تأخيرا هاّما في ضبط شروط إلايداع وقيمته إرساء مبدأ إلايداع إلاجباري  غير أّن . إجراء املراقبة

 . كما أّن تأخير انطالق العمل به ناهز ألاربع سنوات منذ إحداث املنظومة

 

من % 53مستوى تجميع املراكم املستوردة والتي تناهز  ضعفمن ألاعمال الرقابّية وتبّين 

مجموع الكّميات الجملّية املرّوجة وذلك لعدم التزام بعض املوّردين بإيداعها إثر استعمالها وبيعها 

لبعض التجار الذين يقومون بالتفويت فيها للشركات املرسكلة بأسعار منخفضة باإلضافة إلى استخراج 

ن من تحديد مآل هذه النفايات وتأثيراتها السلبّية على املحيطالرصاص بصفة عشوائية م
ّ
 .ّما ال يمك

عن  هامّما أّدى إلى عزوف إلاجباري  إلايداعوأفض ى ذلك إلى منافسة الشركات املنخرطة في تطبيق نظام 

      % 41 (3) خاصةهذه النسبة لدى شركة  لم تتعّد  حيثوتراجع نسبة التجميع تطبيق هذا النظام 

علما بأن نسبة الاستعادة  تاريخ بدء العمل بمبدإ إلايداع إلاجباري  5119سنة % 83مقابل  5141 سنة

 .5141بخصوص املراكم املستعملة سنة  %81والّرسكلة كانت في حدود 

 

أّما بخصوص الحاشدات املستعملة، فقد تبّين محدودّية إلانجازات بخصوص تجميعها 

طّن سنوّيا من  411حيث يتّم تجميع حوالي  5111منذ سنة   % 1ورسكلتها إذ ال تتعّدى نسبة الّتجميع 

 املنظومة على تجميع الحاشدات وتخزينها بمقّر راجع واقتصرت. (4)طّن قابلة للتجميع 5.111مجموع 

بالنظر إلى الوكالة الوطنّية للتصرف في النفايات دون رسكلتها أو تثمينها ولم تحّدد الوكالة بعد مآل هذه 

                                                           
 .يقتض ي مبدأ إلايداع إلاجباري الاستظهار بمركم قديم عند شراء مركم جديد أو دفع مبلغ إلايداع (1)
فين باملالّية وبالبيئة والتنمية املستديمة وبالتجارة والصناعات التقليدّية القرار الوزاري املشترك (2)

ّ
ق بضبط شروط وقيمة و  الّصادر عن الوزراء املكل

ّ
املتعل

  .5118أفريل  53في  والصادر إلايداع إلاجباري الخاّص بنظام استعادة املراكم املستعملة في وسائل الّنقل وألغراض صناعّية مختلفة 
(3)

لي  
ّ
ر لدى املتدخلين العمومّيين ال سّيما الوكالة الوطنّية للتصّرف في النفايات معطيات حول املراكم املجّمعة من قبل املتدخ

ّ
 .ن الخواصال تتوف

(4)
 .5143و 5145حسب التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنتي   



190 

 
 

ه قد تّم الترخيص لشركة وحيدة لرسكلة و . النفايات إثر تخزينها
ّ
ضح من خالل ألاعمال الرقابّية أن

ّ
ات

كاليف الخاّصة بالرسكلة حسب الحاشدات املستعملة  دون أن تشرع في نشاطها نظرا إلى ارتفاع التّ 

 . تقارير الوكالة

 

بوضع إجراءات مالئمة للّرقابة على املراكم  دائرة املحاسباتوص ي ، تللّرفع من أداء املنظومةو 

 املؤسسات على رسكلة الحاشدات املجّمعة أو العمل على تصديرها ل املوّردة
ّ

لمؤسسات عالوة على حث

 .املتابعة واملراقبة في املجالمع تكثيف مجهودات املتخّصصة 

 

 منظومة التصّرف في نفايات ألانشطة الصحّية -3

 

سم نفايات ألانشطة الصحّية بخطورتها على املحيط 
ّ
وعلى إلانسان وخاّصة املرض ى تت

فين بإزالتها 
ّ
ب وضع إجراءات خصوصّية وإلاطار الطبي واملكل

ّ
وتقّدر النفايات الصحّية . شأنهافي مّما يتطل

 .(1)آالف طن نفايات خطرة 8ألف طن سنوّيا منها  41بحوالي 

 

رق الفّنية والعملّية املثلى للّتصرف في نفايات ألانشطة 
ّ
وتّم في إطار مشروع النهوض بالط

ويهدف  .(2)الصحية إحداث منظومة تضبط شروط وطرق التصّرف في هذا الّصنف من النفايات

من مجموع  %11ألانشطة الصحية الخطرة أي  السنة من نفايات/طن 3.511إلى معالجة املشروع 

فة بوزارة الويعّد شركاء في املشروع كّل من . هذه النفايات
ّ
الصحة والهياكل واملؤسسات املكل

الاستشفائّية العمومّية والخاّصة والوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات واملؤسسات الاستشفائّية 

 .ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعّية الوطني عكّل من وزارة الدفاإلى الراجعة بالّنظر 

 

مراكز تصفية الدم العمومية مع العلم وأّن هذه املراكز  من% 21ولم يشمل املشروع حوالي 

كما لم يشمل أّيا من مراكز تصفية الدم . طّنا من النفايات الصحية الخطرة 883تفرز سنوّيا ما يفوق 

تلك املراكز ال يمكن معرفة مآل لتابعة املوفي غياب  .طّنا سنوّيا 4.485الخاّصة والتي تفرز حوالي 

 .النفايات التي تفرزها

 

ضح كذلكو 
ّ
ذات  العمومية من املؤسسات الصحية% 21 أن املشروع قد اقتصر على  ات

ية ومجامع الصحة ألاساسّية
ّ
وذلك  (3)الصبغة الجامعّية واملستشفيات الجهوّية واملستشفيات املحل

نفايات التي تفرزها نصف الوتبقى . من مجموع نفايات ألانشطة الصحية املفرزة% 21للتصّرف في 

                                                           
(1)

فة بالصّحة  
ّ
 .حسب تقديرات الوزارة املكل

(2)
 .5118جويلية  58املؤّرخ في  5118لسنة  5912بمقتض ى ألامر عدد  

(3)
 .موّزعة على اثني عشرة والية وهي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وسوسة واملنستير واملهدية والقيروان وصفاقس وقابس وتطاوين ومدنين  
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ص من مجهولة املآلطن سنويا  5.111املؤّسسات الصحية العمومّية واملقّدرة بحوالي 
ّ
 هاحيث يتّم التخل

ل خطرا 
ّ
عن طريق مصالح البلدّية وتنقل بنفس املعّدات املخّصصة للنفايات املنزلّية واملشابهة مّما يشك

  .كبيرا على صّحة إلانسان وعلى املحيط

 

من الهياكل العمومية  % 12 فيتعنى بفرز النفايات ويعود ذلك إلى غياب وحدة تصّرف 

د من وضعها في حاويات إلى عدم للصّحة و 
ّ
خاّصة حسب صنفها والسهر على مطابقة إلاجراءات التأك

بالّرغم من رصد اعتمادات  (1)لدليل الفني املتعلق بالتصرف في النفايات الصحية الخطرةبا املتبعة

 .5143بميزانّية الدولة للتصّرف في النفايات الصحية الخطرة منذ سنة 

 

ضح  أّما بخصوص
ّ
لحوالي  نفايات الصحّيةأّن ال ةمن ألاعمال الرقابيّ القطاع الخاّص، فقد ات

فة سنويا  اطنّ  4.531مصّحة بكميات تفوق  91
ّ
ال تخضع للمتابعة وللرقابة من قبل الوزارة املكل

لتذكيرها بضرورة تطبيق املقتضيات  5141سنة في على مراسلة هذه املصّحات  وتّم الاقتصار  .بالصحة

 .منها باالتفاقّيات التي أبرمتها مع مؤسسات التصّرف % 21الواردة بالنصوص القانونّية ولم تدل سوى 

الوزير  قرار لنفايات الصحية خالفا ملقتضيات كما ال تشتمل أية مصّحة خاّصة على وحدة تصّرف في ا

ف بالصحة
ّ
جزءا هاّما من النفايات  ومن شأن هذه الوضعية أن تجعل .5141جوان  1املؤّرخ في  املكل

املنظومة مّما من شأنه أن ب غير مشمولةمن الكميات الجملّية  %42الصحية الخطرة أي ما يفوق 

ق بنشاط ساس باأل  ذلكعود يو . يتسّبب في مخاطر صحّية وبيئّية هاّمة
ّ
إلى أّن كراس الشروط املتعل

ق بالتصّرف في النفايات الصحّية الناجمة عن هذا  (2)املصحات الخاّصة
ّ
لم يتضّمن شروطا تتعل

 .النشاط

 

متابعة التصّرف في النفايات الصحّية الخطرة، تبّين من خالل نتائج الّتدقيق في وفي مجال 

فة بالصحة (3)ظروف حفظ الصّحة
ّ
املطابقة لشروط حفظ  ةأّن نسب املعّد من طرف الوزارة املكل

ضح كذلك محدودّية الفرز  .5141سنة في  % 21 لم تتعّد باملؤسسات املشمولة بالّتدقيق الصحة 
ّ
وات

سبة للنفايات الصحّية الخطرة حيث بلغت نسبة إفرازها حسب السرير 
ّ
الانتقائي عند املصدر بالن

ي  % 51مقابل  % 13واليوم 
ّ
ينجّر عنه أعباء إضافية على  مّمافي الّدول التي تعتمد آلّية الفرز الكل

  مستوى كلفة التصّرف في هذه النفايات والتي تتجاوز ضعف ما هو مستوجب
ّ
دته دائرة وهو ما أك

املحاسبات بخصوص نفايات املصّحات الخاّصة في تقريرها حول مراقبة الّدولة للمؤسسات الصّحية 

 .الخاّصة الّصادر بالتقرير السنوي الواحد والعشرين

 

                                                           
(1)

ف بالصحة والو   
ّ
ف بالبيئة بتاريخ الصادر بمقتض ى القرار املشترك بين الوزير املكل

ّ
 .5145جويلية  53زير املكل

(2)
ف بالصحة املؤّرخ في   

ّ
 .5114ماي  58الّصادر بمقتض ى قرار الوزير املكل

(3)
 .واليات 8مؤسسة موّزعة على  18املعتمد في   
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وقصد إحكام التصّرف في نفايات ألانشطة الصحية الخطرة، يتعّين الترفيع في نسبة تغطية 

مع العمل على تفعيل مبدأ الفرز الانتقائي عند املصدر،  ية باملنظومةات الاستشفائية العموماملؤسس

بالتصّرف في هذه النفايات وفق متطلبات لزام القطاع الخاص اتخاذ التدابير الكفيلة بإعالوة على 

 .القانون 

 

قة بالتصّرف في النفايات الخطرة - ب
ّ
 املشاريع والبرامج املتعل

 

تغطيته أساسا إلى يتّم التصّرف في جانب من النفايات الخطرة ضمن برامج ومشاريع نظرا 

فاقيات وبرامج ممّولة من أطراف أجنبّية ويشمل نفايات التجهيزات
ّ
لكترونّية ونفايات الكهربائّية وإلا بات

 .ماّدة ثنائية الفنيل متعّدد الكلور واملبيدات التالفة والفسفوجيبس

 

صّرف في نفايات التجهيزات الكهربائّية والالكترونّية  -1
ّ
 برنامج الت

 

وضعت الوكالة الوطنّية للّتصرف في النفايات برنامجا للّتصرف في نفايات الّتجهيزات 

وشرعت الوكالة . ألف طّن من هذه النفايات سنويا 31الكهربائّية والالكترونّية بهدف تجميع ورسكلة 

املمّول من الوكالة الكورّية للتعاون الدولي ملشروع الّنموذجي التونس ي الكوري افي إطار  5145منذ سنة 

ق بإخضاع بعض املنتجات إلى نظام إلايداع  3في شكل هبة بقيمة 
ّ
مليون دوالر في إعداد دراسة تتعل

ص لها وإسناد مهّمة الرسكلة إلىواستهدف البرنامج إحداث مركز للتجميع . إلاجباري 
ّ
غير  .شركات مرخ

ه تبّين 
ّ
من الكّميات الجملّية  % 11ببرنامج التصّرف حيث ال تتعّدى لنفايات لهذه امحدودّية التغطية أن

 .5143سنة  (1)ألف طّن  91 قّدرت بحوالياملرّوجة والتي 

 

ن اإلى املنظومة تأخيرا في الانطالق الفعلي بالّنظر شهدت كما 
ّ
لّتأخير في إصدار ألامر الذي يمك

 5145في سنة املبرمج مركز التجميع حّيز الاستغالل دخول  عدمو من تجميع هذا الّصنف من النفايات 

دون تجميع هذا الّصنف من النفايات ذلك حال و  .5142حيث لم تستكمل أشغاله إلى موفي ديسمبر 

وإحداث تعريفات على تراخيص في الغرض شركة للّتصّرف  ةأربع عشر  حصول ورسكلتها بالّرغم من 

 . 5143في قانون املالّية لسنة  (2)على التجهيزات الكهربائّية حسب الّصنف

 

لب تثمين ورسكلة نفايات ألاجهزة الكهربائية وإلالكترونية إلاسراع 
ّ
وضع املنظومة ب ويتط

 .التعجيل باستغالل مركز التجميعو املجال  في عبر العمل على تجاوز الصعوباتودخولها حّيز التنفيذ 

                                                           
(1)

 .حسب التقديرات املضّمنة بالدراسة  
(2)

ق بقانون املالّية لسنة  5145ديسمبر  59املؤّرخ في  5145لسنة  59من القانون عدد  18الفصل   
ّ
 .تعزيز موارد صندوق مقاومة الّتلوث: 5143واملتعل
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صرف في نفايات ماّدة امشروع  -2
ّ
  "ثنائية الفنيل متعّدد الكلور "لت

 

            وصادقت عليها البالد التونسية  5114معاهدة ستوكهولم التي تّم وضعها سنة  نّصت

للّدول  5152 أجل أقصاهمع منح "ثنائية الفنيل متعّدد الكلور "ّدة استعمال ماعلى حظر  5111منذ 

في مشروع  الانطالق 5143وتّم في هذا إلاطار منذ سنة . املصادقة على الاتفاقّية إلزالة هذه امللّوثات

نفايات واملمّول جزئّيا من قبل الصندوق العالمي للّتصرف في هذه الالّنهوض بالطرق الفنية والعملّية 

 .5149اصل إنجازه إلى غاية تو مليون دوالر والذي ي 2,2للبيئة بهبة قدرها 
 

فة  وتحديداّدة هذه املوبهدف حصر عدد املحّوالت املشتملة على 
ّ
مواقعها، قامت الوزارة املكل

ت الوكالة الوطنّية للتصّرف في . دون أن يتّم استغالل نتائجه 5111بالبيئة بجرد أّول سنة 
ّ
وتول

ضح من خالله وجود  5119النفايات القيام بجرد ثان سنة 
ّ
طّن من املعّدات املتضمنة لهذه  4.911ات

ي %85املاّدة منها ما يناهز 
ّ
طّن من التجهيزات  4.411واستهدف املشروع إزالة .  في حالة عطب كل

 .طن منها 111ورسكلة وتهيئة 
 

ط تصّرف بيئي واجتماعي  19بإعداد  5119ضوء الجرد املعّد سنة  فيوقامت الوكالة 
ّ
مخط

فات حسب موقعها
ّ
ص من املحّوالت واملكث

ّ
كّل من الشركة  معوأبرمت جملة من الاتفاقيات . للتخل

وشركة فسفاط  بحوزتها أكثر من نصف التجهيزات املتضّمنة لهذه املاّدة التونسية للكهرباء والغاز التي 

فة بالفالحة و  تار وكل من الوزا قفصة واملجّمع الكيميائي التونس ي
ّ
بالتربية لتجميع هذه بالصحة و املكل

 . أورو للطّن الواحد أالف 1املحّوالت وإرسالها إلى الشركات املتخّصصة دولّيا في إزالتها بكلفة تناهز 
 

ه تبّين أن شركة الصناعات الكيميائّية للفليور 
ّ
دوالتي  غير أن

ّ
الجرد امتالكها لتجهيزات  أك

فاقية إلازالة  ملّوثة
ّ
ولم  .من كلفة إلازالة في إطار املشروع %11بالّرغم من إمكانّية تغطية لم تمض ات

داتها امللّوثة بالرغم من إمضائها الشركة التونسية للكهرباء والغاز  تلتزم
ّ
لالتفاقّية ونشرها بإزالة مول

  .في املجاللطلب عروض 
 

إلى ارتفاع كلفة إلازالة خاّصة أّن ذلك الوطنّية للتصرف في النفايات الوكالة  أرجعت وقد

دات جديدة تعّوض تلك التي تّم % 11الشركة مطالبة بتغطية 
ّ
منها باإلضافة إلى كلفة اقتناء مول

ت الوكالة تصدير  .الاستغناء عنها
ّ
بمقتض ى اتفاقيات  5141من هذه النفايات في جوان  انطنأ 441وتول

 .أبرمت مع مجّمع تونس ي بلجيكي
 

فة  دائرة املحاسبات وص يإزالة هذا الصنف من النفايات تللرفع من نسب و 
ّ
الوزارة املكل

لين في هذا بالبيئة والوكالة الوطنّية للتصّرف في النفايات 
ّ
 جميع املتدخ

ّ
خاذ إلاجراءات الكفيلة بحث

ّ
بات

 .على تجهيزات ملّوثة على إلايفاء بالتزاماتهم في التجميع وإلازالةمنهم الحائزين  وال سّيماإلاطار 
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 رنامج الافريقي للمبيدات التالفةالب -3

 

استهدف البرنامج إزالة مخزون املبيدات التالفة شديدة الخطورة والوقاية من إعادة تكوين 

في شكل قرض زالة ممّولة بالنسبة إلى إلا مليون دوالر  1وبلغت كلفة البرنامج . مخزون من هذه النفايات

وتّم سنتي . للتنميةمن الوكالة الفرنسّية في شكل هبة ألف أورو للوقاية ممّولة  811و العالميمن البنك 

ي لهذه النفايات التي بلغت كّميتها  5119و 5111
ّ
تتصّرف فيها سّت وزارات  اطنّ  4.581القيام بجرد كل

فة بالفالحة% 91منها ما يفوق 
ّ
وفي غياب عملّية إلازالة تّمت إعادة عملّية . تحت تصّرف الوزارة املكل

طّنا تّم تصدير  4.911 ة لهذه النفايات تناهزيقيّ أّن الكّميات الحق تبّين على إثره 5141الجرد سنة 

ى ديسمبرإلى  اطنّ  4.944
ّ
طّنا مخّزنة باملخزن املركزي لهذه النفايات في  59 كّمية وبقيت 5145 موف

 .البرنامجصفاقس دون أن يتّم تصديرها بالّرغم من انتهاء مدينة 

 

ق بالوقاية، فقد 
ّ
بات الفارغة للمبيدات والتي تندرج ضمن الجزء املتعل

ّ
ق باملعل

ّ
وفيما يتعل

قّدر بحوالي هابالّرغم من أّن كّميات شأنهاتبّين عدم وضع أهداف خاّصة بالتصّرف في 
 
طّن سنوّيا  511 ت

مج نموذجي بسوسة واقتصرت إلانجازات على إطالق برنا. يقع إلقاؤها مباشرة في املحيط دون معالجة

ة املناطق  5119واملنستير منذ جوان 
ّ
من  أطنان 1استهدف التصّرف في و دون أن يتّم تعميمه على كاف

بات وتثمينها وهو ما ال يتعّدى هذه امل
ّ
 .من الكميات السنوّية% 5عل

 

باتاوبهدف إزالة 
ّ
فة بالفالحة  دائرة املحاسباتوص ي ت، هاملبيدات التالفة ومعل

ّ
الوزارة املكل

وتعميم الفة التي تّم جردها باستكمال تصدير املبيدات التّ والوكالة الوطنّية للّتصرف في النفايات 

باتالبرنامج النموذجي إلزالة امل
ّ
ة املناطق املعنّية علىالفارغة  عل

ّ
 .كاف

 

 مشروع التصّرف في الفسفوجيبس -4

 

بكمّيات سنوية تقدر  (1)املجمع الكيميائي التونس ي نفايات خطرة تسّمى الفسفوجيبس يفرز 

في  البقية يتم تكديسو مليون طن يقع إلقاء نصفها مباشرة في البحر دون أّية معالجة  6بحوالي 

قّدر الكمّيات الجملّية التي تّم سكبها بخليج قابس من هذه النفايات منذ . مصبات سطحية
 
سنة  52وت

ألحقت أضرارا بيئية جسيمة بالكائنات البحرية إضافة إلى تلّوث مياه  (2)مليون طن 150حوالي 

 .في الغرض السباحة وذلك حسب التقارير البيئّية املنجزة

 

                                                           
(1)

 .تحتوي على جملة من امللوثات من معادن ثقيلة ومواد عضوية وحوامض وفليور   
(2)

فة بالبيئة  
ّ
 .حسب تقديرات الوزارة املكل
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ي املجمع الكميائي التونس ي إنجاز عدد هام من الدراسات
ّ
 منذ أوائل التسعينيات ورغم تول

 ةبوالية قابس البالغ "املخشرمة" مصب لهذه النفايات بموقع حداثدراسة واستهداف إ 35فاقت 

مليون دينار الستيعاب كمّيات الفسفوجيبس املفرزة على  111بكلفة تقّدر بحوالي و هك  921مساحته 

ه لم يتم إلى حدود ديسمبر  .5141وذلك في موفى  سنة 91امتداد 
ّ
 أن

ّ
الشروع في إنجاز هذا  5142إال

إلى عدم املصادقة النهائية على دراسات املؤثرات على املحيط ملختلف ساسا أويعود ذلك  .املشروع

قة  5113وافقت منذ سنة الوطنية لحماية املحيط  أّن الوكالةعلما باملشروع  ناتمكوّ 
ّ
على تلك املتعل

  اعتراض وكذلك إلى باختيار املوقع
ّ
نجاز املشروع إعلى لي املجتمع املدني متساكني الجهة وعدد من ممث

أراضيهم لفائدته معللين ذلك باالنعكاسات البيئية والصحية للمصب عالوة على  في ويتوالتف

 . (1)الصعوبات املالية الحالية التي يعرفها املجمع

 

جنة الفنية
ّ
فت 5142التي تّم إحداثها في سنة  (2)وتجدر إلاشارة إلى أن الل

ّ
ل
 
البحث عن ب والتي ك

موفى إلى حلول عملّية للحد من إلقاء الفسفوجيبس بالبحر لم تنته إلى تقديم الحلول التي توّصلت إليها 

وعالوة على إلقاء كميات هاّمة من . وهو التاريخ الذي تّم تحديده لتقديم أعمالها 5142ديسمبر 

لقي املجمع الكيميائي  (3)في خليج قابس املياه الفليوريةمن  3ألف م 42يوميا  التونس ي الفوسفوجيبس، ي 

 .بمعالجتها رغم تأثيراتها البيئية السلبية دراسة السبل الكفيلةفي شأنها وهي نفايات خطرة لم تتم 

 

وقصد وضع حّد لالنتهاكات البيئية التي يعرفها خليج قابس يتعّين إلاسراع بإيجاد الحلول 

املصب من خالل التنسيق بين مختلف  الكفيلة لتجاوز الصعوبات املعترضة في مجال مشروع

املتدخلين وحث املجمع على تقديم الصيغة املعّدلة من دراسة املؤثرات على املحيط إضافة إلى دراسة 

 .دون معالجة توقف عن إلقائها في البحر والكيفية التصرف في املياه الفليورية 

 

 III- معالجة النفايات الخطرة  

 

على ضرورة معالجة النفايات من طرف املؤسسات  4991لسنة  14نّص القانون عدد 

 أّن  .املفرزة أو هياكل مختصة وذلك قصد الحّد من مخاطرها الصحّية والبيئّية
ّ
نشاط محدودّية إال

املؤسسات املختصة في مجال املعالجة وضعف لجوء املؤسسات املفرزة إلى تصدير بعض أصناف 

 .في املحيطمن هذه النفايات إلى إلقاء كمّيات هامة  أّدىوإلى إخضاعها ملعالجة أولّية النفايات 

 

 

                                                           
(1)

فة بالبيئة حول مشروع الفسف  
ّ
 .5141وجيبس بقابس لسنة حسب تقرير الوزارة املكل

(2)
 .5142جويلية  5بمقتض ى مقّرر والي قابس بتاريخ   

(3)
فة بالبيئة  

ّ
 .حسب تقرير الوزارة املكل
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  وحدات املعالجة التابعة للوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات - أ

 

في  5111قصد تفادي ألاخطار البيئية والصحية للنفايات الخطرة تّم الشروع منذ سنة 

استقبال وخزن وتحويل بكل من إحداث وحدة معالجة مركزية بجرادو من والية زغوان وثالثة مراكز 

أسندت الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات استغاللها إلى مجمع أجنبي  (1)بنزرت وصفاقس وقابس

ل نشاطها أساسا في املعالجة الفيزيوكيميائية (2)خاص إثر طلب عروض دولي
ّ
 . ويتمث

 

لت الوحدة املركزية ملعالجة النفايات الخطرة بجرادو البال
ّ
انجازا  (3)د.م 35غة كلفتها ولئن مث

قّدر بحوالي 
 
ر للمؤسسات املفرزة للنفايات الخطرة طاقة نظرية للمعالجة ت

ّ
            بيئيا هاما باعتبارها توف

بحوالي  5115من كمّية النفايات الخطرة السنوية املقّدرة منذ سنة %  11 أي ما يعادلألف طن  91

ه فإ (4)ألف طن 421
ّ
، على غرار النفايات الصحّيةبها ال يمكن معالجة جميع أصناف النفايات الخطرة ن

ه لم يتّم الالتزام عند انجازها ببعض املقتضيات القانونية
ّ
فقد بدأت الوحدة في مزاولة نشاطها .  كما أن

خطرة ومخلة بالصحة رغم أّنها مصنفة  الغرضدون أن تتحصل على ترخيص في  5119نوفمبر  9في 

 يستوجب حصولها على ترخيص من الوزارة  591على معنى الفصل زعجة وم
ّ
من مجلة الشغل مما

فة بالصناعة
ّ
 .املكل

 

 تسوية وضعيتها القانونية ولم يتم  
ّ
الوحدة  أّن علما ب (5)بعد أربع سنواتأي  5143 سنةفي  إال

فت عن النشاط منذ فيفري 
ّ
شهرا تّم خاللها معالجة  41إذ لم يتّم استغاللها سوى ملّدة  5144قد توق

قّدر بحوالي  45
 
ل  91ألف طن من النفايات الخطرة مقابل طاقة سنوية ت

ّ
 % 21ألف طن وهو ما يمث

غّل من مواصلة نشاطه من ويعود غلق وحدة جرادو إلى منع املست. لنفس الفترة من الكمّيات املبرمجة

ضّد الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات للمطالبة بغلق  (6)طرف متساكني الجهة ورفع قضية عدلية

لين ذلك بانعكاساتها الضارة على املحيط وعلى صحتهم
ّ
ولم يتم البت النهائي في  .الوحدة نهائيا معل

 . 5141 جوانالقضية املرفوعة إلى حدود 
 

عن جميع تخلي الانجّر عن غلق وحدة جرادو عّدة انعكاسات اقتصادية وبيئية أهّمها و 

النفايات عن مزاولة نشاطها الرتباطه هذه لنقل شركة  48وتوقفت . عونا 21إلاطارات والعملة وعددهم 

                                                           
(1)
ق بإحداث وحدة معالجة للنفايات الخطرة ومراكز  5111مارس  53التي تّم إحداثها بمقتض ى قرار وزير البيئة والتنمية املستديمة مؤرخ في  

ّ
واملتعل

  .استقبال وخزن وتحويل
 .5118 -13طلب العروض عدد  (2)

(3)
 .من الكلفة هي هبة من البنك ألاملاني للتعمير% 11 

الدراسة التشخيصية للنفايات الصناعية املنجزة من قبل الوزارة باالعتماد على إلاحصائيات املضّمنة ب 5115تّم ضبط التقديرات السنوّية سنة  (4)

 .4991 املكلفة بالبيئة سنة
(5)

 .5143أوت  41بتاريخ  4543وذلك بمقتض ى قرار وزير الصناعة عدد   
(6)

 .5144جوان  31بتاريخ   1149وقضية استعجالية تحت عدد  5144جوان  55بتاريخ  1494قضية أصلّية تحت عدد   
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ي مؤسسة مختصة ف 55مع تّم التعامل ، أنه خالل فترة نشاط وحدة جرادوب علما. الكلّي بعمل الوحدة

مت 
ّ
مؤسسة صناعية متعاقدة مع الوحدة  413مؤسسة من جملة  81نقل النفايات الخطرة وسل

 .نفاياتها للتصّرف فيها

 

لم يتّم إثر غلق وحدة جرادو متابعة املؤسسات الصناعية  بّينت ألاعمال الرقابية أنهو 

 5145سنة خالل املتعاقدة معها سوى في مناسبتين من طرف الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات 

فة بالبيئة و 
ّ
مّما يحول  %34املؤسسات التي شملتها املتابعة  نسبةتعّد تولم  5141في سنة الوزارة املكل

د من حسن 
ّ
التصّرف في النفايات الخطرة التي كانت توّجه إلى هذه الوحدة ودون معرفة دون التأك

التي انعقدت إثر غلق وحدة جرادو قد أشارت إلى  (1)ويجدر بالذكر أن محاضر الجلسات الوزارية .مآلها

وحدة إلقاء نفاياتها في الوسط الطبيعي أو باملصبات التعّمد بعض املؤسسات التي كانت تتعامل مع 

 . العشوائية أو بقنوات التطهير

 

ضح بالنسبة ألغلب املؤسسات التي تمت متابعتها
ّ
أنها تخزن النفايات الخطرة التي  (2)كما ات

 الكمّيات املفرزة تفرزها داخل مقراتها في ظروف ال تستجيب دائما للشروط املستوجبة عالوة على أّن 

ة على شهادة الجودة . تجاوزت طاقة الخزن املتوفرة لديها
ّ
واجه املؤسسات الصناعية املتحصل

 
                وت

قة بمعالجة نفاياتها  41114 إيزو 
ّ
صعوبة في املحافظة على التزاماتها املرتبطة بهذه الشهادة واملتعل

 .بصفة فرديةباعتبار استيفاء طاقة الخزن لديها وعدم قدرتها على املعالجة 

 

غير املعالجة  (3)طن من النفايات الخطرة 111 نع تراكم داخل وحدة جرادو ما يقارب كما

مّما قد ينجّر عنه أضرار بيئية بمفعول  كميات أخرى داخل معّدات املعالجةاملعّدة للتصدير و 

 
ّ
ب تجهيزات املعالجة خاصة أن

ّ
ه قد مرّت على غلق هذه التفاعالت الكيميائية لهذه النفايات وتعط

وتجدر إلاشارة إلى أّن كّميات النفايات الخطرة التي تراكمت إثر  .الخمس سنوات نتزيد عالوحدة فترة 

وقد . حسب تقارير الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات ألف طن 451غلق مركز جرادو قد تجاوزت 

في إطار تحديده للمعّدل السنوي لكلفة تدهور املحيط في البالد  عالميبّينت دراسة قام بها البنك ال

فات الناتجة عنه .م 191 مبلغالتونسية جراء التلّوث أّن املجموعة الوطنية تتكّبد سنويا 
ّ
د إلزالة املخل

  .باملحيط لفة تفوق كلفة معالجتها قبل إلقائهاوأّن هذه الك

 

عالوة على ذلك تحّملت الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات نفقات قارة تم تسديدها 

في فسخ العقد  تاريخمليون دينار إلى  4,413 بلغتللمستغل بعنوان أجور العملة والحراسة والطاقة 

                                                           
(1)

 .5143سبتمبر  53ومحضر جلسة العمل الوزارية بتاريخ   5143جانفي  41محضر جلسة العمل الوزارية بتاريخ   
(2)

 .5145النفايات حول متابعة املؤسسات الصناعّية سنة  في للتصّرف الوطنية تقرير الوكالة  
(3)

 .حسب الوكالة الوطنّية للتصرف في النفايات  
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 حوالي تكاليف إعادة تهيئة الوحدة ورفع ألاضرار الناجمة عن غلقها واملقّدرة بفضال عن  5143أكتوبر 

 .(1) مليون دينار 8

 

صفاقس وقابس حّيز  ي لم يدخل كّل من مركز  ،ا بخصوص مراكز التحويل والخزن أّم 

قّدر بحوالي 5145 سنة رغم استكمال ألاشغال منذ 5142الاستغالل إلى حدود ديسمبر 
 
             بكلفة ت

 .إنجاز مركز بنزرت فضال عن عدم  ألف طن سنويا 51جة جملية تعادل مليون دينار وبطاقة معال 1,8

ويعود ذلك إلى فسخ العقد مع الشركة الخاصة املتحّصلة على صفقة استغالل وحدة جرادو وهذه 

املمّول ألاملاني رجوع وحدة جرادو لسالف نشاطها للموافقة على تمويل  واشتراطاملراكز في آلان نفسه 

 .نجاز مركز بنزرتإ

  

قة باللم تحترم الوكالة إلاجراءات القانونية و 
ّ
وبفتح  (2)دراسة حول املؤثرات على املحيط املتعل

 
ّ
إذ لم تحض دراسة املؤثرات على املحيط ملركز قابس بمصادقة الوكالة الوطنّية  (3)بةمؤسسة مرت

 لحماية املحيط 
ّ
ديم الدراسة أي بعد ثالث سنوات من إلانجاز ولم يتم تق 5142مارس  49بتاريخ  إال

قة بمركز بنزرت خالفا ملا هو مستوجب
ّ
فة بالصناعة كما . املتعل

ّ
لم يتّم تقديم مطلب للوزارة املكل

بعد  5142 للحصول على ترخيص بالنسبة ملركزي صفاقس وقابس على سبيل التسوية سوى في جوان

ل 
ّ
 . نجازهاإنصف من الانتهاء من الدائرة املحاسبات أي بعد ما يقارب السنتين و تدخ

  

وقد أّدى عدم احترام إلاجراءات القانونية قبل الشروع في إنجاز الوحدات إلى عدم التعّرف 

قة بتأثيرات امل
ّ
شروع على البيئة على الصعوبات املمكن اعتراضها وحال دون تالفيها خاصة تلك املتعل

ذلك عدم معالجة وإزالة  كما انجّر عن. لألجوارالسّيما أمام الاعتراضات املسّجلة  وسالمة املحيط

قّدر الطاقة النظرية السنوية للمراكز امل
 
                               بحوالي برمجةكمّيات هامة من النفايات الخطرة حيث ت

 . ، عالوة على مخاطر إلقاء تلك النفايات مباشرة في املحيطألف طن 142 

 

ع نجاز مركز بنزرت مصفاقس وقابس وبإ ي كز باستغالل مر وتستدعي هذه الوضعية إلاسراع 

ملعالجة النفايات الخطرة التي كانت توّجه لوحدة املعالجة بجرادو في انتظار  الحرص على إيجاد الحلول 

دعم عمليات إلاحاطة الفنية واملتابعة للمؤسسات التي كانت تتعامل مع الوحدة و  ،البت في مآلها

  .يات معالجة دائمة وشاملةعالوة على ضرورة دراسة سبل وآل املذكورة

 

                                                           
(1)

 .5141تقرير أنجزه البنك ألاملاني للتعمير حول استغالل وحدات معالجة النفايات الخطرة ماي   
(2)
ق بدراسة املؤثرات على املحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة املؤثرات  5112جويلية  44مؤرخ في  5112لسنة  4994أمر عدد  

ّ
واملتعل

 .ات الشروطعلى املحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس
ق بإجراءات فتح املؤسسات الخطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجة واستغاللها 5111أكتوبر  9واملؤرخ في  5111لسنة  5189أمر عدد  (3)

ّ
  .واملتعل
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 املؤسسات الخاّصة للتصّرف في النفايات الخطرة  -ب

 

ى 
ّ
جمع قصد التصّرف املفرزة للنفايات الخطرة التعاقد مع مؤسسات ؤسسات املتتول

ملبدأ و  4991لسنة  14القانون عدد طبقا ملقتضيات وذلك  هاوتثمين تهاومعالج هاوخزن هاونقلنفاياتها 

 ".امللّوثالعهدة على "

 

 ،(1)معطيات محّينة وشاملة حول عدد املؤسسات الناشطة فعلّيا وطاقة املعالجة وفي غياب

ت 
ّ
 ادائرة املحاسبات إعادة احتساب عدد هذه املؤسسات باالعتماد على املعطيات التي توفرت لديهتول

مؤسسة إلى  81 بلغي عددهاتبّين أّن التركيز نجزة والزيارات امليدانية وجلسة ألاعمال الرقابّية امل من

د مختلف املتدخلين محدودية عدد مؤسسات التصّرف في النفايات الخطرة  .5142سنة  موفى
ّ
وقد أك

الناشطة مقارنة بالكميات املفرزة على غرار معالجة الحاشدات واملصافي الزيتية ويعود ذلك حسب 

 .جلسة التركيز أساسا إلى غياب التشجيعات املالية في املجال وارتفاع تكاليف املعالجة نتائج

 

ولئن بلغت قيمة الحوافز املالية التي تمّتعت بها مؤسسات التصّرف في النفايات الخطرة من  

ه لم يتّم إسناد حوافز فإ 5141 - 5111د خالل الفترة .م 3,15قرابة  (2)صندوق مقاومة التلّوث
ّ
مالية  ن

بين تونس  5141جويلية  42ورغم إمضاء اتفاقية تعاون جديدة في . خالل الخمس سنوات ألاخيرة

والبنك ألاملاني للتنمية لتمويل صندوق مقاومة التلوث فإنه تّم إقصاء مؤسسات التصّرف في النفايات 

ارها من قبل املمّولين من الخطرة من إمكانية التمتع باملنح والحوافز املالية املرصودة وذلك لعدم اعتب

بين ألاولويات التي تندرج ضمن مجال تمويل الصندوق حسب مسؤولي الوكالة الوطنية لحماية 

 .املحيط
 

برمها املؤسسات 
 
لة في املجال إلى الحصول على الاتفاقيات التي ت

ّ
ولم تسع الهياكل املتدخ

ة والتقارير الدورّية لنشاط هذه املفرزة مع املؤسسات املعالجة بخصوص معالجة النفايات الخطر 

ر ألاخيرة و 
ّ
فة بالبيئة والوكالة الوطنّية للتصّرف في النفايات بالتالي ال تتوف

ّ
لدى كل من الوزارة املكل

قة بالكميات 
ّ
وال يسمح غياب معطيات . التصّرف مؤسساتمن قبل فعلّيا  املعالجةإلاحصائيات املتعل

فة بمعالجة ا
ّ
لنفايات الخطرة وحجم نشاطها الفعلي بتحديد طاقة املعالجة حول عدد املؤسسات املكل

الفعلّية ومقاربتها بالكمّيات الجملية املفرزة من هذه النفايات وبالّتالي الوقوف على النقائص في املجال 

 . هاووضع آلاليات الكفيلة بإحكام التصّرف في

                                                           
 5142ة إلى موفى سنة مؤسس 495أفادت الوزارة أّن عدد املؤسسات التي تحّصلت على ترخيص في ممارسة أنشطة التصّرف في النفايات الخطرة بلغ   (1)

ر لديها إحصائيات حول تلك الناشطة فعلّيا، في حين ناهز عدد املؤسسات 
ّ
رت لدى الوكالة بمناسبة  94دون أن تتوف

ّ
مؤسسة حسب املعطيات التي توف

  .إنجاز بعض منظومات التصّرف في النفايات الخطرة متابعة
(2)

ل صندوق مقاومة التلّوث 4993أكتوبر  52في  املؤرخ 4993لسنة  5451ألامر عدد املحدث بمقتض ى   
ّ
كما تّم  املتعلق بضبط شروط وكيفية تدخ

 .ثمن تكلفة مشاريع مقاومة التلوّ % 51مالية تصل إلى والذي يسند منحا   2005/09/24 في الصادر  5131عدد  تنقيحه بمقتض ى ألامر
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ضح من خالل ألاعمال نشاط هذه املؤسسات  في ما يخّص و
ّ
العديد من  وجود الرقابيةات

رت النقائص 
ّ
  جودة املعالجة سلبا علىأث

ّ
أغلبها في عدم الالتزام بفحوى التراخيص ودراسة  ىتجل

 .طريقة املعالجة املؤثرات على املحيط املسندة سواء على مستوى نوعية النشاط أو مكان الانتصاب أو

سة أنشطة جمع وفرز ونقل ومعالجة فعلى سبيل املثال تصّرفت شركة متحّصلة على ترخيص ملمار 

ص
ّ
 %21كما عمدت . فيهالها  وإزالة النفايات الصيدالنية في أنواع أخرى من النفايات الخطرة غير مرخ

من طرف لجنة مكّونة من ممثلين عن  5143 سنة من مجموع مؤسسات التصّرف التي تّمت زيارتها

فتين بالبيئة وبالصحة والوكالة 
ّ
الوطنية لحماية املحيط والوكالة الوطنية للتصرف في الوزارتين املكل

إلى خزن النفايات الخطرة وتكييفها بطرق غير مالئمة مّما انجّر عنه تسّرب مياه ملوثة على  (1)النفايات

 .التطهير في شبكاتوحدات أرضية الو 
 

من  من مؤسسات التصّرف التي تّمت زيارتها % 81 لم تحترم املعالجة، ق وعلى مستوى طر 

ب ملبعضها  ستغّل ترخيص وافي فحوى ال الواردةاملراحل  طرف اللجنة املذكورة
ّ
عدات غير مالئمة مّما ترت

كما عمدت شركتان إلى إيداع النفايات الخطرة بمصب دون  .عنه عدم تخليص النفايات من خطورتها

زمة  ةأي
ّ
ر لديها املعدات الال

ّ
قامت واملنصوص عليها بفحوى الترخيص و  لذلكمعالجة باعتبار أنه ال تتوف

 .أخرى على خزن النفايات دون معالجتهااقتصرت تصريف النفايات بمنطقة غابّية و بشركة أخرى 
 

ضح بالنسبة  كما
ّ
ر إلى ات

ّ
جميع مؤسسات التصّرف التي شملتها ألاعمال الرقابية عدم توف

قةالوثائق 
ّ
ت بداية من قبولها من املؤسسة املفرزة دورة حياة النفايات داخل هذه املؤسساب املتعل

وصوال إلى معالجتها وإزالتها باملصب املراقب عالوة على عدم إعداد تقارير نشاط تحّدد فيها الكميات 

 . املعالجة سنويا
 

افر جهود ظوبهدف تفعيل الدور البيئي ملؤسسات التصّرف في النفايات الخطرة يتعّين ت

الوزارة املكلفة بالبيئة والهياكل الخاضعة إلشرافها السيما الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 

على احترام املؤسسات  تحقيق نسب قصوى من املعالجة ودفعلوالوكالة الوطنية لحماية املحيط 

 .ستثمار في املجال دراسة سبل تشجيع الخواص على الا عبر تشخيص وضعها الحالي و التزاماتها البيئية 
 

 السائلة لنفايات الخطرةا -ج
 

لة في املياه املستعملة  
ّ
فرز املؤسسات الصناعية كمّيات هاّمة من النفايات السائلة املتمث

 
ت

ويتّم حالّيا سكبها إّما في شبكات الديوان الوطني للتطهير أو في  (2)والتي تقارب ثلث النفايات الخطرة

                                                           
(1)

فة بالبيئة والوكالة الوطنية لحماية املحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوزارة 5143تم سنة   
ّ
 تكوين لجنة تضم ممثلين عن الوزارة املكل

 . املكلفة بالصحة قامت بزيارات ميدانية ملؤسسات التصّرف في النفايات الخطرة
 .5141 سنةGIZ دون اعتبار كميات الفسفوجيبس وذلك حسب دراسة حول النفايات الصلبة منجزة من طرف  (2)
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مؤسسة  3.238عدد املؤسسات الصناعية املرتبطة بالشبكة العمومّية للتطهير  ويبلغ. وديةألا و البحر 

ل  (1)5141إلى حدود سنة 
ّ
من مجموع املؤسسات الصناعية املتواجدة في مناطق  % 18وهو ما يمث

ل الديوان
ّ
يوميا من النفايات السائلة في  3م.أ 421ما يقارب حسب الّديوان والتي تسكب  (2)تدخ

 .شبكات التطهير وفي املحيط

 

 4982جانفي  5املؤرخ في  4982لسنة  21من ألامر عدد  43ر أّن الفصل يذكتالويجدر 

ق بتنظيم تصريف النفايات في املحيط قد ألزم املؤسسات امللّوثة بإخضاع املياه املستعملة إلى 
ّ
واملتعل

 411.15ت .لمواصفة التونسية مل تصبح مطابقةو معالجة أولّية حتى يتّم تخليصها من خطورتها 

قة بح
ّ
 . (3)ماية املحيطاملتعل

 

واتضح في هذا املجال أن نسبة هامة من النفايات الخطرة السائلة ال تتم معالجتها أو تعالج 

بطريقة غير مالئمة وهو ما يضّر باملحيط املتلقي الحتوائها على مواد خطرة على البيئة والصحة كاملواد 

ل تجاوزت نسبة املؤسسات الصن فقد .الكيميائية واملعادن الصلبة
ّ
اعية املتواجدة في مناطق تدخ

الديوان الوطني للتطهير والتي تسكب نفايات سائلة غير مطابقة للمواصفة املذكورة في شبكات التطهير 

 ألحق  5141-5145من املؤسسات التي شملتها رقابة الديوان خالل الفترة  %93أو في املحيط 
ّ
مما

 . وبحار ةوديأحسب الديوان أضرارا بمنشآت التطهير وبالوسط املتلقي من 

 

ويعود ذلك أساسا إلى عدم تجهيز هذه املؤسسات بمحطات معالجة أولّية أو إلى القيام 

ل الديوان  % 11 علما بأّن  بمعالجة غير مالئمة
ّ
من مجموع املؤسسات الصناعية املتواجدة بمناطق تدخ

ة إما بالشبكات بالتالي تقوم و بوحدات معالجة أولّية  5141سنة إلى حدود  مجّهزةغير 
ّ
بسكب مياه ملوث

ر سلبا في نوعية املياه املعالجة وفي منشآت التطهير  العمومية للتطهير أو
ّ
مباشرة باملحيط وهو ما يؤث

 .التابعة للديوان وفي املحيط الطبيعي

 

الرقابّية التي أنجزها الديوان الوطني للتطهير خالل الفترة وعالوة على ذلك أبرزت ألاعمال 

مؤسسة سنويا أّن نسبة املؤسسات التي أفرزت مياه  511والتي شملت في املعّدل  5145-5141

ات معالجة أولّية تجاوزت 
ّ
وهي نسبة  %95مستعملة غير مطابقة للمواصفات رغم تجهيزها بمحط

 الخاضعةمن املؤسسات %  51 مرشحة لالرتفاع باعتبار محدودية رقابة الّديوان حيث لم تشمل سوى 

                                                           
(1)
 .5142إعداد التقرير الخاص بسنة  5142لم يتم إلى غاية ديسمبر  
ق بالديوان الوطني للتط 4993أفريل  49املؤرخ في  4993لسنة  14حسب الفصل الثاني من القانون عدد  (2)

ّ
ويتدخل الديوان خاصة في جميع . هيرواملتعل

 .5141بلدّية سنة  491البلدية ومناطق التطّور السياحي والصناعي وتشمل مناطق تدخل الديوان  املناطق
ق 4989جويلية  51قرار وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ  (3)

ّ
قة بحماية املحيط  411.15ت .باملصادقة على املواصفة التونسية م واملتعل

ّ
سكب ألادفقة "املتعل

 .في الوسط املائي
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 لعدم تشغيل هذه املحطات من طرف  .رقابتهل
ّ
وتعود هذه الوضعية حسب مصالح الديوان إما

مة نظرا لعدم بمعالجة غير مالئ اارتفاع كلفة الاستغالل أو إلى قيامهإلى املؤسسات الصناعية نظرا 

تقريرها بإلاشارة إلى مختلف هذه املالحظات وقد سبق لدائرة املحاسبات  .الالتزام بالصيانة الدورّية

 .املهمة املتعلقة بمعالجة املياه املستعملة واستغاللهاضمن  السنوي الثامن والعشرين

 

ب إحكام التصرف في النفايات الخطرة 
ّ
 العمل على السائلة ويتطل

ّ
املؤسسات الصناعية  حث

احترام التزاماتها البيئية في مجال املعالجة ألاولّية وذلك قصد التقليص من خطورة هذه النفايات  على

 . وحماية منشآت التطهير واملحيط من ألاضرار التي تسّببها

 

 تصدير النفايات الخطرة  -د

 

طرة بعد الحصول على تلجأ املؤسسات املفرزة إلى تصدير بعض ألاصناف من النفايات الخ

ف بالبيئة عند غياب مؤسسات مختصة في معالجة هذه ألاصناف داخل البالد 
ّ
ترخيص من الوزير املكل

التونسية على غرار  املواد الكيميائية واملذيبات ليتم معالجتها من طرف مؤسسات مختّصة في الخارج 

ص منها عبر الحدود (1)وذلك وفقا التفاقية بازل 
ّ
قة بنقل النفايات الخطرة والتخل

ّ
 .املتعل

 

لة في مجال التصّرف في النفايات الخطرة السيما 
ّ
وفي هذا إلاطار، لم تضع الهياكل املتدخ

كمية ونوعية في مجال التصدير وإجراءات  االوكالة الوطنية للتصرف في النفايات برامج تحّدد أهداف

يات الخطرة الذين ال يمكنهم معالجتها أو إزالتها داخل البالد التونسية نحو عملّية لدفع مفرزي النفا

تصديرها إلى الخارج خاصة بعد غلق وحدة جرادو حيث بقيت عملية التصدير رهينة وعي بعض 

 .الصناعيين أو انخراطهم في مسار التحّصل على مطابقة املواصفات إيزو 
 

فة بالبيئة والوكالة الوطنية للتصّرف في عالوة على ذلك لم تعمل كل من الوزارة امل
ّ
كل

قة بكمّية النفايات املمكن تصديرها والتي تعود إلى سنة
ّ
 5115 النفايات على تحيين التقديرات املتعل

ر لديهما قائمة في املؤسسات املفرزة للنفايات الخطرة القابلة . أالف طن سنويا 1 والبالغة
ّ
كما ال يتوف

ر . حالّياتلك املؤسسات رد لألصناف والكمّيات التي تخّزنها للتصدير باإلضافة إلى ج
ّ
ويحول عدم توف

زمة لتفادي التخزين غير املطابق  إلاجراءاتنجازات واتخاذ ت محّينة دون تقييم إلا إحصائيا
ّ
الال

 . للمواصفات أو إلقاء تلك الكميات في املحيط

 

 

                                                           
(1)

ق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى إتفاقية  4992جويلية  41املؤّرخ في  4992لسنة  13املصادق عليها بمقتض ى القانون عدد   
ّ
واملتعل

 .بازل بشأن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
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ضح في هذا املجال أّن عدد املؤسسات التي قامت 
ّ
            بتصدير نفاياتها خالل الفترةوات

من التقديرات  % 53 خمس مؤسسات سنويا وأن الكمّيات املصدرة لم تتعّد اللم يتجاوز  5144-5142

حيث بلغ املعّدل السنوي للنفايات التي تّم  5115 السنوية للكميات املعّدة للتصدير والتي تعود إلى سنة

 .  طن 4.112 تصديرها

 

VI-  صّرف في النفايات الخطرةعلى التالرقابة  

 

م يقانوني  بإطار حظى التصّرف في النفايات الخطرة لئن ي
ّ
ضبط مسؤولية يو  الرقابة عليهانظ

لة في املجال فإّن تعّدد هذه الهياكل لم يضمن 
ّ
على التصّرف في  الفّعالةالرقابة دائما الهياكل املتدخ

تنسيق بين مختلف الضعف وإنجاز عملّيات الرقابة و  برمجةلضعف  هذا الصنف من النفايات

 .الهياكل

 

 على التصّرف في النفايات الخطرة الرقابة عمليات نجازإو  برمجة - أ
 

من قبل خاصة بالرقابة على التصّرف في النفايات الخطرة الهمات املبرمجة  ال تخضع

لة 
ّ
قة دةملعايير محّد يستجيب لتخطيط مسبق مختلف الهياكل املتدخ

ّ
على غرار كميات النفايات  وموث

  .في املجالمن قبل املؤسسات الناشطة وتوزيعها الجغرافي واملخالفات السابقة املرتكبة 
 

فات امللّوثة حداث الوكالة الوطنية لحماية املحيط إأوكل قانون فقد 
ّ
مراقبة ومتابعة املخل

 4991لسنة  14من القانون عدد 12، كما عهد إليها الفصل للوكالة (1)والتجهيزات املخّصصة ملعالجتها

ق بالنفايات وبمراقبة التصّرف فيها وإزالتها 
ّ
مراقبة أعمال التصرف في النفايات ومطابقتها "واملتعل

ال تفرد املؤّسسات التي تفرز نفايات خطرة أو أّن الوكالة غير ". ألحكام القانون ونصوصه التطبيقية

ت الوكالة . ة خاّصة في نطاق أعمالها الرقابية الدوريةتتصّرف فيها ببرمج
ّ
على أعمال  استناداوقد تول

على النفايات  5141دعوة مراقبيها إلى التركيز ضمن أعمالهم لسنة  دائرة املحاسبات الّرقابة التي أنجزتها

  .الخطرة
 

رة مع إعطاء  لى املواردإ أساسا عمال الرقابية بالنظر ألا نجاز إ ويتّم 
ّ
البشرية واملادية املتوف

إلى عدم اعتبار النفايات الخطرة من ذلك أّدى و  .حجم النفايات بغّض النظر عن خطورتهالألاولوية 

طار محدودية لوحظ في هذا إلا  دوق .ضمن ألاولويات في عمليات الّرقابة وال تدرج ضمن برمجة مسبقة

             عدادها التي تّم إالدراسة ته كّد لحماية املحيط وهو ما أة الوطنية عدد املراقبين التابعين للوكال

ر إضافة إلى للبيئة ملاني في إطار البرنامج التونس ي ألا 5141ماي  منذ
ّ
مختلف الاختصاصات عدم توف

                                                           
(1)

ق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية املحيط 4988أوت  5املؤرخ في  4988لسنة  94نون عدد القا  
ّ
 .واملتعل
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 وإلا 
ّ
  . البيئيةة للبيئة املعتمدة في مجال املراقبة مم املتحّد معايير برنامج ألا ب مقارنةوجستية مكانيات الل

 

لتغطية عمليات املراقبة على كامل من الخبراء املراقبين الحاجيات الحقيقية  الوكالة قّدرتو 

علما  والية قل بكّل وذلك إللحاق فريق مراقبة على ألا (1)اضافيا إمراقب 39 بما عددهتراب الجمهورية 

كما   .%22تبلغ حوالي ي بنسبة نقص مراقبا أ 35قرابة  5142لغ في موفى العدد الحالي للمراقبين ب ّن وأ

ر املعدات الضرورية للمراقبة 
ّ
ضح من خالل املحاورات املجراة ومن الزيارات امليدانية عدم توف

ّ
ات

ر سلبا في نسب تغطية العمليات الرقابية وفي جودتها 
ّ
كوسائل رفع العّينات واملحافظة عليها مّما يؤث

سبة النقص في رت نحيث قّد ويحول دون تتّبع املخالفات التي تّم تسجيلها على الوجه ألافضل 

  %11 حالة ّن من العدد املستوجب علما وأ %23دارية بحوالي السيارات إلا 
ّ
رة من السيارات املتوف

  .(2)يةمتردّ 

 

فة بالصناعة وعلى صعيد آخر 
ّ
السهر على والتي عهد إليها ال تقوم إدارة السالمة بالوزارة املكل

قة 
ّ
 مواكبة وتطبيق النصوص القانونية والترتيبية املتعل

ّ
الرقابة على املؤسسات ب (3)بةباملؤسسات املرت

د من ممارستها للنشاط وفقا 
ّ
ة بالصّحة أو مزعجة للتأك

ّ
املنتصبة واملصّنفة كمؤسسات خطرة أو مخل

ال تقوم إدارة السالمة و  .للترخيص املمنوح لها ومن عدم قيامها بتعديالت جوهرية دون ترخيص مسبق

 59ومراقبة املؤسسات املتصّرفة في النفايات الخطرة خالفا للفصل  ببرمجة خاّصة وال بزيارات ملتابعة

  .4991لسنة  14من القانون عدد 

 

وأخرى  (4)من ذلك تبّين ممارسة بعض املؤسسات لنشاطها دون الالتزام بفحوى الترخيص

وتقتصر الزيارات التي تقوم بها إلادارة املذكورة  .5143منذ  (5)تنشط رغم انتهاء مّدة الترخيص

ة بالصّحة أو املزعجة على مرحلة ما قبل الترخيص 
ّ
زيارة  421بمعّدل )للمؤسسات الخطرة أو املخل

ى أربعة مهندسين وتعود هذه الوضعية أساسا إ (. سنوّيا
ّ
لى محدودّية املوارد البشرية واملادية حيث يتول

بةمل 431فحسب دراسة حوالي 
ّ
           بحواليمقابل حاجّيات فعلّية قّدرت  ّفا سنوّيا للمؤسسات املرت

 .الرقابية الزياراتبال تشتمل إلادارة على أّية سيارة للقيام  كما .إطارا 21

 

                                                           
(1)

ف بالتسيير  29رغم أّن الدراسة قّدرت النقص في حدود   
ّ
خبيرا مع التفرغ الكلي ملباشرة العمل امليداني فضال على تعزيز املوارد البشرية للفريق املكل

 .ويقصد بفريق املراقبة خبير على ألاقل وسيارة. إطارا 51ملركزي بحوالي والتصّرف على املستوى ا
(2)

 .سنة 41ألف كم ومعّدل مدة جوالنها  211تعّدى معّدل املسافة املقطوعة للسيارات القديمة   
(3)

ق بإجراءات فتح املؤسسات 5111أكتوبر  9واملؤرخ في  5111لسنة  5189وفقا ملقتضيات ألامر عدد  
ّ
الخطرة او املخلة بالصحة او املزعجة  واملتعل

 .واستغاللها
(4)
 ".STASشركة " ، "Seitشركة ت ا ب "، "hشركة "، "ب-خ-، شركة تC-O"على غرار شركة 
(5)

يقة وبقيت مستمّرة في نشاطها عالوة على تسجيل مخالفات بيئية في طر  5143فيفري  9التي انتهى الترخيص املمنوح لها منذ " شركة ت خ ب"مثال  

 .5143مارس  53التي انتهى الترخيص املمنوح لها منذ " STASش ت ت "وكذلك  التصّرف في نفايات ألادوية غير الصالحة لالستهالك،
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عنى أساسا  التيف في النفايات بخصوص الوكالة الوطنية للتصرّ و 
 
 املنظوماتبتسيير ت

 تصّرف في النفايات للالعمومية 
ّ
نظم جمع وبمتابعة برامج و  وصيانتها بهاقة وباستغالل املنشآت املتعل

ؤسسات م راقبةم اعتمادها لبرمجة خاصة ملعد أيضا فقد لوحظ ،وتطويرها ورسكلة وتثمين النفايات

 وقد .رسال تقارير في الغرضوحّثها على إ هامتابعة نشاط وواء من خالل الزيارات امليدانية أس التصّرف

 
ّ
قة بالكميات التي ألا ضح من ات

ّ
تلك  تتصّرف فيهاعمال الرقابية عدم مّد الوكالة باملعطيات املتعل

لم يتجاوز املعّدل السنوي ملؤسسات التصرف في النفايات الخطرة التي و  .ؤسسات وكيفية معالجتهاامل

صة مؤّس  81 حوالي مجموع من 5142-5145خالل الفترة مؤسسات  3تقاريرها للوكالة  قّدمت
ّ
سة مرخ

 . 4991لسنة  14من القانون عدد  31وذلك خالفا للفصل 

 

فة بالصّح وتقوم 
ّ
من خالل مراقبة املؤسسات الصحية  ة ببرمجة عمليات تخّص الوزارة املكل

ة فنية للتصرّ  كإعداد (1)نشطةضبط عدد من ألا
ّ
نشطة الصحية وتعميم وحدات ف في نفايات ألاأدل

 إدارة حفظ صّحة الوسط وحماية املحيط وتراقب . الصحيةل املؤسسات داخ هاالتصرف في

ى كما  .لعمومية بوتيرة مّرتين في السنةاملستشفيات ومراكز الصحة ألاساسّية ومؤّسسات الصحة ا
ّ
تتول

وحدات التصّرف في النفايات الصحّية الرقابة الذاتّية على املؤّسسات الاستشفائية امللحقة بها وتدعم 

غير أنه ال تتم مراقبة املصحات الخاصة بخصوص  .املذكورةلدارة لبذلك عمل الرقابة الخارجّية 

دته  الخطرةالصحية  النفايات
ّ
حول مراقبة الّدولة للمؤسسات في تقريرها دائرة املحاسبات وهو ما أك

 .السنوي الواحد والعشرينالّصادر بالتقرير  الصّحية الخاّصة

 

ف في نفايات ألانشطة الصحية خالل الخمس مراقبة مؤسسات التصرّ برمجة  لم تتّم و 

تقارير حول نشاطها والكميات التي تّم  بإرسالؤسسات امل هذه فضال عن عدم قيامخيرة سنوات ألا 

فة بالصّحةالتصرف فيها 
ّ
 . (2)للوزارة املكل

 

 وتستوجب هذه الوضعية تنظيم وإحكام برمجة وتوزيع مهام املراقبة على النفايات الخطرة

لين في املجال
ّ
زمة عطائها ألاولوية على أسس موضوعية وإبالدورية الالزمة و  من قبل مختلف املتدخ

ّ
الال

مع دعم املوارد البشرية في مجال املراقبة من حيث العدد  الخطرةتأثيراتها البيئية والصحية نظرا إلى 

 .نسبة تغطية الجهات والقطاعات والاختصاص بهدف تحسين

 

 

                                                           
(1)

 .5141املدرجة ضمن باب التصّرف في نفايات ألانشطة الصحية املضّمن ببرنامج عمل الصحة البيئية لسنة   
(2)

ق بضبط شروط وطرق التصّرف في نفايات ألانشطة الصحية  5118جويلية  58املؤرخ في  5118لسنة  5912من ألامر عدد  54خالفا للفصل  
ّ
واملتعل

ق بضبط املقتضيات الوجوبية التي تتضّمنها الاتفاقية املبرمة بين املؤسسة الصحية  5141جوان  1ولقرار وزير التجهيز والتنمية املستدامة بتاريخ 
ّ
واملتعل

 .في نفايات ألانشطة الصحية والذي يقتض ي إرسال تلك التقارير إلى إلادارة الجهوية للصّحةومؤسسة التصّرف 
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 نتائج الرقابة متابعة و التنسيق  - ب

 

التابعة للوزارة ضعف التنسيق بين الهياكل  تشهد منظومة التصّرف في النفايات الخطرة

فة بالبيئة السّيما الوكالة الوطنية لحماية املحيط والوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات وإدارة 
ّ
املكل

فة بالصحة
ّ
فة بالصناعة والهياكل املعنّية التابعة للوزارة املكل

ّ
  .السالمة التابعة للوزارة املكل

 

غياب نظام إلى  بالنظر النفايات الخطرةحول التصّرف في تبّين غياب منظومة استرسال فقد 

مات 
ّ
معلومات وطني شامل حول البيئة بالّرغم من التزام البالد الّتونسّية بتوفير هذه املعطيات للمنظ

كما تفتقر مختلف تلك الهياكل إلى نظام معلوماتي فّعال يخّص متابعة النفايات الخطرة حيث . الّدولّية

واملرتبطة بمركز جرادو في وضع استخدام منذ غلق املركز  5141زها سنة التطبيقة التي تّم تركيلم تعد 

قة بالكميات املنتجة سنويا وتلك التي تّمت معالجتها 
ّ
رات املتعل

ّ
ن من متابعة املؤش

ّ
وهو ما لم يمك

وتثمينها بما من شأنه أن يساهم في تنمية املنظومة والوقوف على إشكالياتها بناء على معطيات موّحدة 

 .قةودقي

 

ه من ذلك 
ّ
العمليات الخاصة ببصفة آلية  الوكالة الوطنية لحماية املحيط إعالم ال يتّم أن

كاالتفاقيات املبرمة مع مؤسسات التصّرف في النفايات حتى يتسّنى برمجة مراقبة بالنفايات الخطرة 

بنسخ  مّدهاكما ال يتّم . تلك املؤسسات حسب أهمية النشاط وتأثيراته البيئية وحجم النفايات املفرزة

مآل للوقوف على نفاياتها بجرادو أو تعالج بقائمة املؤسسات التي كانت تخزن من التراخيص املسندة و 

خاصة أمام تفاقم ظاهرة الّتلّوث نتيجة تعّمد بعض املؤسسات  الوحدةهذه تلك النفايات بعد غلق 

ص من نفاياتها 
ّ
الغابات ومجاري ألاودية ومباشرة باملحيط كإلقائها باملصّبات العشوائّية عبر الّتخل

 . بقنوات الّتطهيرو 

 

حداث الوكالة الوطنّية للّرقابة الصحّية والبيئّية للمنتجات قصد تأمين تنسيق ولئن تّم إ

أنشطة املراقبة الصّحية والبيئّية التي تمارسها مختلف هياكل الرقابة املعنّية في مجال النفايات 

التهافإّن الخطرة 
ّ
 برامج التصّرف في النفاياتالدراسات الخاصة بعلى املشاركة في بعض تقتصر  تدخ

ل رئيس ي بين مختلف الهياكل املعنية بالرقابة  وليسكخبير  (1)الخطرة
ّ
خالفا ملقتضيات الفصل كمتدخ

اني من ألامر عدد 
ّ
ق بإحداث الوكالة وبضبط  4999أفريل  2املؤّرخ في  4999لسنة  919الث

ّ
واملتعل

  .مهاّمها

 

 

                                                           
(1)

 .مشروع مادة ثنائية الفينيل متعدد الكلور ونفايات املبيدات التالفة  
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لقيام بزيارات لجنة لتشكيل  5143خالل شهر جوان  أنه تّم  في هذا إلاطار  ويجدر بالذكر 

فة بالبيئة ملمارسة أنشطة 
ّ
ميدانية ملتابعة املؤسسات املتحّصلة على تراخيص من قبل الوزارة املكل

البيئية املنصوص عليها ت من مدى احترامها لتعهداتها والتزاماتها ات الخطرة للتثبّ التصّرف في النفاي

  .سندةومقتضيات التراخيص امل بدراسات املؤثرات على املحيط

 

على أنشطة التصرف في نفايات  اللجنة املذكورة أعضاءالتي قام بها  اقتصرت الزياراتو 

ناشطة في جمع ونقل ومعالجة مواد دة يوحألانشطة الاستشفائية الخطرة لثماني مؤسسات ومؤسسة 

ص لها بالت 428من مجموع حوالي  التزييت الصناعية املستعملة
ّ
صّرف في النفايات مؤسسة مرخ

 .الخطرة

 

 ولئن خلصت أعما
ّ
سواء بخصوص  الجسيمةخالالت عدد من إلا وجود جنة املذكورة إلى ل الل

ق بتطبيق ما جاء في دراسة املؤثرات على املحيط
ّ
متابعة تلك  فإّن  ،مجال الترخيص أو في ما يتعل

زمة للحّد منها لم يتم بالصفة املرجوةإلا 
ّ
خاذ إجراءات فقد لوحظ  .خالالت واتخاذ الاجراءات الال

ّ
عدم ات

لعقوبات مالية مع إمكانية غلق و املخالفات التي قد يكون صاحبها عرضة للسجن  ردعية في شأن تلك

قامة التجهيزات أو الاصالحات إلى حين إ 4991لسنة  14عدد من القانون  21ل فصاملؤسسة تطبيقا لل

 
ّ
واصلت مختلف املؤسسات املخالفة و دانة حالة إلا  التشهير في لحالة التلوث مع زمة لوضع حّد الال

ف بالبيئة نشاطها
ّ
مطالبتها باتخاذ التدابير الضرورية لتفادي "و في الغرض (1)رغم مراسلة الوزير املكل

 ". البيئية إلاخالالت

 

 (2)على ترخيص للتصّرف في النفايات الخطرة 5141في ماي  متحّصلةأّن مؤسسة تبّين و 

ل في جمع ونقل ومعالجة مواد التزييت الصناعية 
ّ
باملنطقة ( طن في السنة 5.111حوالي )واملتمث

الصناعية لبعض املؤسسات في مجال زيوت  تتصّرف في الزيوت ،الصناعية العقيلة من والية قفصة

ص في بموقعالتشحيم املستعملة 
ّ
وكيل مقر سكنى ب منطقة فالحية في ه يقعآخر غير املوقع املرخ

فة من والية أريانة الشركة بسيدي ثابت
ّ
فة  بالبيئة و  دون ترخيص من الوزارة املكل

ّ
ترخيص الوزارة املكل

 بالصناعة 
ّ
ل السادس من ضها طبقا للفصأن يعرّ  ومن شأن ذلك .(3)بةفي فتح واستغالل مؤسسة مرت

   .النشاط وإيقافلى سحب الترخيص سالف الذكر إ

 

 

                                                           
(1)

ة 1تّم توجيهها إلى  5143ديسمبر  52مراسلة بتاريخ   
ّ
 .مؤسسات مخل

(2)
ف بالبيئة  

ّ
  .5141ماي  34بتاريخ  19/5144تحت عدد  ترخيص من الوزير املكل

(3)
ة بالصحة أو املزعجة  5111أكتوبر  9واملؤرخ في  5111لسنة  5189طبقا ملقتضيات ألامر عدد   

ّ
واملتعلق بإجراءات فتح املؤسسات الخطرة أو املخل

 .واستغاللها
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 و  5144نوفمبر  فيورغم مراسلة الوكالة الوطنية لحماية املحيط 
ّ
 جنةالزيارة امليدانية لل

ت خالال إلا  نفس لى تأكيدا إهلهذه املؤسسة والتي خلصت نتائج 5143جوان  فيعاله املذكورة أ املشتركة

ص فيه إضافة إلى عدم الالتزام بما ورد 
ّ
قة بممارسة النشاط خارج املوقع املرخ

ّ
بدراسة املؤثرات املتعل

لم يتم اتخاذ  هنفإ على املحيط وبالترخيص املسند لها عالوة على عدم معالجة تلك النفايات الخطرة،

لى نشوب حريق ت إخالالت التي أدّ رغم إلا و  .ت الشركة املذكورة نشاطهاردعي في شأنها وواصل إجراءي أ

 في جويلية بموقع خزن النفايات الخطرة 
ّ
 . 5141لم يتّم سحب الترخيص إال

 

بعد معاينة  5143شركة تّم تحرير محضر في شأنها  منذ جوان تبّين أّن  إلاطار وفي نفس 

أّن مّدة بلنفايات خطرة متأتية من قيعان السفن باملنطقة الغابية برواد علما  هاث ناجم عن سكبتلوّ 

رغم  ورفضت الشركة الامتثال. انتهى في ذلك التاريخ صلوحية الترخيص املسند للشركة املذكورة قد

ن إلى أّن  5142ماي  51تّم بتاريخ حيث  زالة النفاياتالتنبيه عليها بضرورة رفع املخالفة وإ
ّ
التفط

  .املكاننفس تزال ب مامن قبل الشركة  إلقاؤهاي سبق وأن تّم عان السفن التنفايات قي
 

دارة لتنسيق بين إلادارات الجهوية وإلا امليدانية غياب االزيارات خالل كما لوحظ من 

بخصوص مآل املخالفات املرفوعة حتى يتسنى الاطالع على للوكالة الوطنية لحماية املحيط املركزية 

وتحديد سوابق تلك املؤسسات لتركيز مدى التزام املؤسسات املخالفة بما جاء باملحاضر املرفوعة 

 .الرقابة عليها من عدمه
 

حيث يتم الاكتفاء مستوى التطبيق غير مفعلة في  الّردعيستخلص مّما سبق أّن منظومة و 

باملحاضر وإبرام الصلح أو الاقتصار على الخطايا املالية الذي ال يثني بعض املؤسسات عن إلقاء 

 .اللجوء إلى إلاجراءات الردعية كالغلق أو التشهيرالنفايات الخطرة وذلك في غياب  
 

هذه الوضعية إلاسراع بوضع نظام معلوماتي يشمل قاعدة معطيات محّينة وتستدعي 

النفايات الخطرة والتصّرف  فراز تعكس واقع املنظومة وتسّهل نظام الاسترسال من خالل رصد دورة إ

لين من الولوج إليها والتنسيق فيما بينهم بما يضمن التصّرف املحكم في 
ّ
فيها وتسمح ملختلف املتدخ

 . خطرةالنفايات ال
 

* 

 

*  * 

 

نت مخ
ّ
تأطير اتخاذها منذ التسعينات من تنظيم و  تلف التدابير  وآلاليات التي تّم مك

ة إلانسان باتت تها على صّح اوتداعي الجسيمةغير أّن تأثيراتها البيئية التصرف في النفايات الخطرة 
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متكاملة تتضمن أهدافا ومؤشرات قابلة للمتابعة وتقييم قصد إيجاد  إستراتيجيةتستوجب وضع 

الحلول الكفيلة للنهوض بالتصرف فيها مع إلاسراع باستكمال إلاطار التشريعي وتحيينه طبقا للمعايير 

 . الدولّية

 

محدثة بمقتض ى  "منظومات"التصّرف في النفايات الخطرة ضمن يستدعي حسن كما 

تعزيز الرقابة على مسالك التجميع ضمانا لتطبيق مبدأ إلايداع إلاجباري ووضع آليات نصوص ترتيبّية 

قة بالتجميع والرسكلة عالوة على 
ّ
تضمن للوكالة الوطنّية للتصرف في النفايات متابعة املؤشرات املتعل

ليها بوحدات التصّرف في النفايات الخطرة وتعزيز الرقابة عالقطاع الصحي العمومي توسيع تغطية 

وتطبيق الفرز الانتقائي عند املصدر مع وضع إجراءات ردعّية للمصّحات الخاّصة لفرض احترامها 

  .ملقتضيات التصّرف في النفايات الصحّية الخطرة

 

استغالل بإلى إلاسراع في مجال معالجة النفايات الخطرة وإزالتها وتدعو دائرة املحاسبات 

بنزرت مع العمل على  دراسة سبل استكمال إنجاز مركز و مراكز الخزن والتحويل بصفاقس وقابس 

تشجيع الخواص على الاستثمار في املجال  بالتوازي معوآليات املعالجة املستديمة بمختلف أصنافها 

 . باملحيطالنفايات هذه املعالجة والحّد من مخاطر إلقاء قصد تحقيق نسب قصوى في 

 

 و 
ّ
ب إحكام التصّرف في النفايات الخطرة تحديد الكميات املفرزة سنويا بّدقة وجرد يتطل

ومؤسسات املخّزن منها وتلك التي تتّم معالجتها وذلك عبر التواصل املستمر مع املؤسسات املفرزة 

ص من هذه النفايات عبر معالجتها داخل املؤسسات بقصد تحديد السالتصّرف 
ّ
ل املثلى للتخل

  .عبر تصديرها املختصة أو 

 

ملتابعة التصّرف في النفايات الخطرة وضعف التنسيق بين مختلف آلّيات فعالة وأمام غياب 

املتدخلين بات من الضروري إيجاد صيغ للتنسيق بين الهياكل املتدخلة للمتابعة الدورية ملؤسسات 

املخالفين مع إلاسراع بوضع ب خالالت وتعّق املراقبة عبر متابعة إلا فاعلّية ين التصرف من جهة ولتأم

  .نظام معلوماتي فعال حتى يتسنى متابعة دورة النفايات الخطرة بما يضمن التصرف املحكم فيها
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 الرد على مالحظات دائرة المحاسبات
 

بخصوص المالحظات المضّمنة بالتقرير األّولي لدائرة  المتلقّى تّم إدراج الرد

المحاسبات صلب هذا التقرير بالمواضع التي تستوجب التوضيح أو التعليق، غير أّنه لم 

 .تتلق الدائرة اإلجابة في خصوص التقرير التأليفي النهائي
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 منظومة النظافة والعناية بالبيئة بواليتي سوسة واملنستير 

 
إلى إحداث العديد من آلاليات التنمية املستدامة  تحقيقفي إطار  السلطات العموميةسعت 

حدثت .حماية البيئةفي  املساهمةالتشريعية واملؤسساتية 
ُ
الوكالة الوطنية لحماية  بالخصوص فأ

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و ، 8888ُبعثت وزارة تعنى بالبيئة سنة و ، 8811املحيط سنة 

 الوطني للنظافة والعناية بالبيئةالبرنامج  من أهّمها خططوضع مجموعة من الكما تم  .5002سنة 

املخطط الحادي عشر للتنمية  اعتمادها ضمنالتي تّم  إلاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفاياتو

 . (5088-5002) والاجتماعيةالاقتصادية 

 

نت الجهود املبذولة من تحسين الوضع البيئي 
ّ
  الحد منو ومك

ّ
ة بقواعد املظاهر املخل

تدهورا حادا وتراجعت  5088سنة  بداية منشهد الوضع  هذاغير أّن  .ومقّومات النظافة والصحة

من الناتج %  5,8من  (1)البيئيارتفاع مؤشر كلفة التدهور  النظافة بشكل ملحوظ مما أّدى إلىمنظومة 

 .5082سنة %  5,2 إلى 5002سنة  املحلي إلاجمالي

 

 نفس املظاهر واليتي سوسة واملنستير من  هتشهدباعتبار ما و 
ّ
إنجاز مهمة رقابية ت الدائرة تول

النفايات املنزلية  نسبة 5082خالل سنة  أين مثلت في الواليتينحول منظومة النظافة والعناية بالبيئة 

                           مجموع ألف طّن من 000)املستوى الوطني على مجموع الكميات من %  81وشبه املنزلية املفرزة 

  .(مليون طن 5,2

 

 منظومة في ةاملتدخلالجهات  أبرز  5082-5008التي غطت الفترة  الرقابة أعمال شملتو 

التابعة  والبلديات واليتي سوسة واملنستير  يوه واملحلي الجهوي  املستوى  على النظافة والعناية بالبيئة

املحيط  لحماية الوطنية والوكالة( فيما يلي الوكالة)النفايات  في للتصرف الوطنية والوكالة لهما

 .ألاوسط بالساحل للبيئة الجهوية وإلادارة( املمثليتين الجهويتين بسوسة)

 

لت
ّ
ق  التأكد في هذه املهمة أهم أهداف وتمث

ّ
لينمن مدى توف

ّ
 مالقيام بمهامهفي  هؤالء املتدخ

بالقوانين  لتزامالامدى من و  ءة والفعالية والتنمية املستدامةحسب متطلبات الاقتصاد والكفا

من مالءمة  التحققوالتراتيب وألانظمة املتعلقة بمجال النظافة والعناية باملحيط، باإلضافة إلى 

 .ألانظمة والتشاريع الجاري بها العمل للمتطلبات والاستحقاقات البيئية املطلوبة

 

                                                           
 وكلفة الفضالت معالجة وكلفة الساحلي بالشريط وكلفة إلاضرار والغابات إلاضرار بالتربة وكلفة الهواء تلوث املائية وكلفة باملوارد ألاضرار كلفة يجمع (1)

 (.5082الصادرة في سبتمبر  5050-5081مية نالوثيقة التوجيهية ملخطط الت) .العامة بالبيئةإلاضرار 



212 
 

 
 

محاور أساسية في منظومة النظافة والعناية  شملتإلى مالحظات  الرقابة أعمالوانتهت 

 التصرف فيو  في الغرضوارد املخصصة للمالبلديات  إدارةالنظافة و  وهي إنجاز مهامبالبيئة في الواليتين 

وإلاشراف  التصرف في النفاياتوبرامج منظومات و فرز الفضالت ومعالجتها و  املصبات ومراكز التحويل

 .البيئي حسيسالتو واملراقبة 
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 أبرز املالحظات
 

 تنفيذ املهام ذات الصلة بالنظافة -

 

باملصبات من النفايات %  82تجميع ومعالجة نسبة  الحادي عشر للتنميةاملخطط  استهدف

  .% 21 لم يتجاوز  بالبلديات النسبة تلك على املستوى الوطني، غير أّن معّدل 5088املراقبة في أفق سنة 

 

ل 5082وأثبتت تجربة املناولة لدى بلدية سوسة خالل سنة 
ّ
، تحقيق اقتصاد مقارنة بالتدخ

د  25زلية عن طريق املناولة املباشر للبلدية، حيث بلغ معّدل كلفة رفع الطن الواحد من النفايات املن

 . د عبر التدخل املباشر 11مقابل 

 

كما . من املناطق البلدية % 50كنس الشوارع في أقص ى الحاالت نسبة  عملياتال تغطي و 

إلى نقاط  مما أدى إلى تحولهابيضاء ال يراض ألا عدم قيام أي بلدية من بلديات الواليتين بتسييج  اتضح

 .سوداء

 

التي تتعرض لها ألاودية بالواليتين من إلقاء عشوائي لجميع أنواع رغم إلاشكاليات و 

 هاالفضالت في مجرى مياهها وسكب مياه الصرف الصحّي بها، فقد تبّين محدودية التدخالت لجهر 

  .هاوتنظيف

 

وتستدعي هذه الوضعية مزيد التعمق في دراسة تجارب املناولة والتوجه نحو توسيع العمل 

 .فاعليتهانجاعتها و  بها إذا ما ثبتت 

 

 في املوارد املخصصة للنظافة البلديات تصرف -

 

 تبّين أّن هناكفي غياب معايير وطنية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف البلديات 

 كّميةمؤشر و  نظافة عامل لكّل  السكان عدد مؤشر ات في عدد من املؤشرات لديها على غراراختالف

  .عامل املساحة املغطاة لكّل مؤشر و  عامل لكّل  املرفوعة النفايات

 

على جميع العملة املنتفعين باملنحة " منحة ألاوساخ"بعدد من البلديات تعميم  تّم كما 

ب عنه دفع مبالغ مالية مّم  "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية"الخصوصّية 
ّ
 .لغير مستحقيهاا ترت
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       بحساب عملتها توظف البلديات إذ ساعات العمل تالنظافة وتقلص عملةتراجع مردود و      

تقريبا ا أّدى إلى خسارة ساعات عمل تراوحت مّم  ساعات قانونية 1ساعات عمل يوميا عوضا عن  1

 . 5082خالل سنة  ألف ساعة 12ساعة و ألف 88 بين

 

مما تسّبب في تعّدد  يعّد معّدل عمر أسطول املعّدات ببعض البلديات متقّدما نسبّياو 

ف لفترات ناهزت السنة في بعض الحاالت 
ّ
 هذهنسب استعمال  لتتراوحألاعطاب وتزايد أيام التوق

 . % 88و % 52عّدات بين امل

 

املخصصة للنظافة سواء كانت  املواردوينبغي على البلديات أن تسعى إلى إحكام التصرف في 

 .بشرية أو مادية وتطوير أدائها وطرق عملها في هذا املجال

 

 التصرف في املصبات املراقبة ومراكز التحويل -

 

 أن  82أن يتواصل استغالل املصب املراقب باملنستير ملدة  من املنتظر لئن كان 
ّ
سنة إال

، مما 5080استغالله وتّم غلقه في مارس دون مواصلة ت حال وعراقيل عقاريةسكان الاحتجاجات 

 .تسبب في إرباك العمل البلدي في مجال النظافة بالوالية

 

جهود الوكالة في تنفيذ برنامج غلق واستصالح املصبات العشوائية خاصة خالل  تفلحولم 

والنقاط العشوائية  املصبات انتشار  منفي الحّد  د بالواليتين.م 2بكلفة فاقت  5008و 5001سنتي 

  .السوداء

 

والبدء في النفايات املنزلية واملشابهة  ردمعمليات بخصوص  التصّوراتوضوح أّدى عدم و 

املصبات املراقبة صفقات التصرف في بعنوان  .د.م 5,802بلغت قيمتها  تثمينها، إلى تحّمل كلفة إضافية

  .ومراكز التحويل

 

ل في علىالعوائق القانونية واملؤسساتية واملالية والفّنية  ولم تساعد
ّ
 تحقيق الهدف املتمث

 .استعمالها وإعادة وتثمينها النفايات كميات في تكنولوجيات التحكم تطوير

 

بمزيد إحكام التصرف في النفايات للسيطرة على الفضالت الصناعية وتوص ي الدائرة 

  .والشبيهة، ووضع إستراتيجية وطنية للتثمين الطاقي للنفاياتوالخطرة والفضالت املنزلية 
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 برامج التصرف في النفاياتمنظومات و  -

 

برامج التصرف و  منظومات على تدعيم إلاستراتيجية للتصرف في النفاياتالخطة  اعتمدت

وتبّين في هذا الخصوص غياب . في بعض ألاصناف الخاصة من النفايات القابلة للتثمين والرسكلة

، وعدم إصدار ألاطر القانونية أو ألانظمة وي ستوى الجهامل علىاملتابعة والتقييم بشأنها وخاصة 

ل 
ّ
 .بعض آلاخرالالعمومية لتفعيل بعضها، وتراجع أو تعط

 

الالزمة في شأن منظومات وبرامج التصرف في  التقييماتإجراء  الوضع هذا يستدعيو 

ل منها وتفعيل مختلف مكّوناتها البحث عن جديدة و  تصّوراتالنفايات وطرح 
ّ
بدائل مناسبة للمعط

  .ما يتعلق بمجال التثمينفي خاصة 

 

 والتثقيف البيئي واملراقبةإلشراف ا -

 

سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ألامن الوطني في تعطيل  حذف ساهم

تأمين جزء كبير من املهام التي كانت موكولة سابقا ملراقبي التراتيب بسبب انشغال أعوان الشرطة 

 . باملسائل ذات الطبيعة ألامنيةأساس 

 

صتو  ،ألانشطة والبرامج التحسيسية وإلاعالمية في تراجعكما سّجل 
ّ
 الاعتمادات في قل

            د .أ 000الجملية املخّصصة للتوعية والتربية البيئية وإلاعالم لدى الوكالة الوطنية لحماية املحيط من 

 .5082د سنة .أ 200 إلى 5085سنة 

 

وانين قلل ضرورة تكثيف املراقبة وزجر مرتكبي املخالفات البيئية طبقاإلى  وتدعو الدائرة

 للتوعية برامج ، واعتمادالبيئي العمل في املدني املجتمع مكّوناتالجاري بها العمل، وكذلك تفعيل دور 

 .املواطن لدى بيئيةال ثقافةال والتحسيس من أجل ترسيخ
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I–  في مجال النظافة البلدياتدور 

 

 القانون  بإصداراملتعلق  8822ماي  80املؤرخ في  8822لسنة  22عّدد القانون عدد 

ألاساس ي للبلديات بعض ألاشغال التي تقوم بها البلديات في مجال النظافة واملتمثلة في إزالة مظاهر 

ومصادر التلوث من الطريق العام، ورفع الفضالت املنزلية وفرزها ومعالجتها وإزالتها، وتنظيف 

  .أشغال التطهير على اختالف أنواعهاإنجاز الطرقات والساحات العمومية، و 

 

أعمال الرقابة امليدانية في هذا املجال على عدد من الاختبارات تّم إجراؤها على  وقد استندت

بلديات تّم اختيارها بناء على أهمية امليزانية وهي بلديات سوسة وحمام سوسة  1عّينة شملت 

م استبيان على ، كما تّم تعمي(فيما يلي البلديات املمثلة للعّينة)ومساكن واملنستير وجمال واملكنين 

 . تولت جميعها الرّد عليه( بلدية 02)بلديات الواليتين 

 

 تنفيذ املهام ذات الصلة بالنظافة - أ

 

ق باملهام ذات الصلة بالنظافة على جمع ورفع الفضالت 
ّ
زت أعمال الرقابة فيما يتعل

ّ
ترك

والعناية باألودية وكنس الشوارع والساحات وتخصيص عمليات النظافة وتسييج ألاراض ي غير املبنية 

 .ومقاومة الحشرات والكالب السائبة

 

 جمع ورفع الفضالت  -1

 

من النفايات باملصبات %  82تجميع ومعالجة نسبة  الحادي عشر للتنميةاملخطط  استهدف

لم  للعّينة املمثلة بالبلديات النسبة تلك على املستوى الوطني، غير أّن معّدل 5088املراقبة في أفق سنة 

 بلدية لدى % 15و جّمال بلدية لدى % 18 بين املرفوعة الكميات نسب تراوحت حيث % 21 يتجاوز 

 املنزلية لفضالتل % 11 أي ما نسبته من الكميات الجمليةألف طن  58 لم يتم تجميع سوى و  .املكنين

 ،سوسة بلدية إلى بالنسبة تّم ولم ي. 5082 ألف طن سنة 28 التي بلغتباملنطقة البلدية باملنستير  املفرزة

 وبالتالي املفرزة، طن من الفضالت ألف 12 من جملة املنزلية ألف طن من الفواضل 11 سوى  ونقل جمع

  .الطبيعي الوسط في وتلقى املراقبة املصبات إلى ونقلها جمعها يتم ال الفضالت هذهمن  % 55 فإّن 

  

 5082مارس  50بتاريخ ( في ما يلي املجلس)قام املجلس الجهوي بسوسة  ومن ناحية أخرى 

، (مجلس قروي) باإلعالن عن طلب عروض بإجراءات مبسطة لجمع ورفع الفضالت بمنطقة شط مريم

د والثاني .أ 80,500فتح العرضين الوحيدين الواردين في آلاجال ألاول بمبلغ  5082أفريل  80وتّم بتاريخ 
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ر قبول العرض ألاول ألاقل ثمنا تقرّ  5082ماي  52بتاريخ تقييم العرضين وبعد د، .أ 810,251بمبلغ 

الاعتراض عن دفع  تّم الفنية املطلوبة، ومع تقديم أول كشف حساب  للشروط تهرغم عدم استجاب

  .حاوية جماعية 20وشاحنة ضاغطة صاحب العرض الفائز إلخالله بالتزامه بتوفير مستحقات 

 

كميات الفضالت التي قامت املؤسسة املتعاقد معها إلاثباتات الالزمة بخصوص م لم تقّد و 

طنا أبرزت بيانات  8.210سة كّميات تساوي ففي حين تضّمنت الفواتير الصادرة عن املؤّس . برفعها

               مركز التحويل بالقلعة الصغرى أّن مجموع الكميات املسجلة واملستلمة من املؤسسة لم تتجاوز 

 بقيمةسة دون وجه حق املجلس للمؤّس  صرفها وقّدرت املبالغ التي. 5082طنا في موفى سنة  222

د، مع إلاشارة إلى أّن املجلس قام بخالص فواتير صادرة عن الوكالة مقابل معاليم إيداع .أ 02,258

قت بنفس الفترة وتضّمنت كّمية جملية قدرها 
ّ
طنا تم جمعها ونقلها  8.811فضالت بمركز التحويل تعل

بمنطقة شط مريم وكان بإمكان املجلس التفطن إلى تضخيم متدخلين في أعمال النظافة  2من قبل 

وهو ما قد يشكل خطأ  مال املتابعة واملراقبة الضروريةالكميات املفوترة من قبل املؤسسة لو قام بأع

 .8812جويلية  50 املؤرخ في 8812لسنة  20تصرف على معنى القانون عدد 

 

املجلس بقبوله العرض ألاول قد أخّل بمبدإ املساواة واملنافسة بين املزّودين بوضعه  ويكون 

شروطا أقصت البعض من املشاركة في طلب العروض لعدم قدرتهم على توفيرها، في حين تّم قبول 

كما أّن . في تنفيذ العقد على غير الوجه املطلوب الشروط مّما تسّببعرض مشارك لم يستجب لتلك 

املتابعة ملؤيدات إيداع كميات الفضالت املنزلية املجّمعة بمركز التحويل فسح املجال للتالعب ضعف 

 ، لحقت ضررا ماليا بميزانية املجلسأّدى إلى دفع مبالغ دون وجه حّق أو في فوترة الكميات املنقولة 

 

توظيف واستخالص معاليم  من مجلة الجباية املحلية 88أوجب الفصل  ،من جهة أخرى و 

مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية أو الصناعية أو املهنية، ورغم أهمية تلك 

أّن معظم البلديات املمثلة للعّينة لم تقم بتطبيق  تبّيناملعاليم كمورد من موارد امليزانية البلدية 

يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية  لقرار  مقتضيات ألامر املذكور رغم استصدار جميعها

 .مليما للتر الواحد من الفضالت 82و 2والتي تراوحت حسب البلديات بين 

 

إتمام "الذي ينّص على  5000فيفري  1املؤرخ في  80وخالفا ملنشور وزير الداخلية عدد 

بمقابل وتعميم إبرام هذه  إحصاء املحالت واملؤسسات املعنية باتفاقيات رفع الفضالت غير املنزلية

، لم تتوّل أغلب البلديات إبرام اتفاقيات في الغرض، إذ "الاتفاقيات والحرص على استخالص املعاليم

يتّم جمع فضالت املحالت واملؤسسات املعنية ضمن املسار الخاص بجمع ونقل الفواضل املنزلية دون 

 .توظيف واستخالص املعاليم املستوجبة
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ى بلدية املكان  52لى سبيل املثال تضّم املنطقة البلدية حمام سوسة ع ففي
ّ
وحدة نزلية، تتول

لت خالل الفترة 
ّ
من مجموع %  52نسبة  5082-5085نقل نفاياتها مجانا، علما بأّن تلك الفواضل مث

وتقّدر . د.أ 111,028الفواضل املجّمعة من قبل البلدية، وأّن تكلفة رفعها بعنوان نفس الفترة بلغت 

 . د خالل نفس الفترة.أ 852بالغ التي كان بإمكان البلدية تحصيلها بحوالي امل

 

 (1)مؤسسة تجارية وصناعية ومهنية 80.000وفي حين تضّم املنطقة البلدية بسوسة حوالي 

تكلفة رفع الفواضل املتأتية من  وقّدرت%.  0,2اتفاقية، أي في حدود  28تقم البلدية بإبرام سوى  لم

من التكلفة الجملية %  22)د .م 8,2بما جملته  5082ت واملحالت املعنية بعنوان سنة أنشطة املؤسسا

في حين لم يتجاوز املعّدل السنوي لإلستخالصات (. د.م 2,115لجمع الفواضل املنزلية املقّدرة بمبلغ 

ملؤسسات مساهمة انسبة ، وبالتالي فإّن 5082-5080د خالل الفترة .أ 11املحققة بعنوان الرفع بمقابل 

 %. 2تجاوز معّدلها يفي تغطية تكاليف رفع ونقل الفواضل التي تفرزها ال 

 

ى البلديات إحصاء جميع املؤسسات واملحالت املعنية، وإبرام  وتوص ي
ّ
الدائرة بأن تتول

ن
ّ
من تعبئة موارد إضافية تساعدها  هااتفاقيات معها لنقل فضالتها بمقابل، وهو ما من شأنه أن يمك

 .تجديد أسطولها وتوفير املوارد البشرية الالزمة للقيام بأعمال النظافة على أفضل وجهعلى دعم و 

 

 كنس الشوارع والساحات -2

 

 
ّ
              عمليات كنس الشوارع بجميع البلديات املمثلة للعينة في أقص ى الحاالت نسبةي ال تغط

ويعزى . من املناطق البلدية وتقتصر على بعض الساحات العمومية الكبرى والشوارع الرئيسية % 50

 تفرّغ، إضافة إلى عدم 5085منذ سنة  25ذلك أساسا إلى النقص في اليد العاملة والّتخلي عن آلالية 

 .لتعويض الغيابات في صفوف رافعي الفضالت إليهمما يتم اللجوء  غالباالكنس حيث  أعوان
 

ب عن  وقد
ّ
تراكم ألاتربة وتناثر النفايات على حواش ي الطرقات وتنامي ألاعشاب  ذلكترت

على مظهر شوارعها وساحاتها انعكس سلبا الطفيلية بشكل أخّل بمقومات النظافة وبجمالية املدن و 

  .كما ورد ببعض محاضر جلسات اللجان البلدية للنظافة والعناية بالبيئة
 

على شاحنتي كنس آلي في إطار هبة تركية خالل املنستير وحّمام سوسة  بلديتا ولئن تحصلت

 أنهما لم تستفيدا منهما 5082سنة 
ّ
، حيث تعطلتا بعد فترة وجيزة من الاستعمال لعدم تالؤمهما مع إال

ة الصيانة وقطع الغيار
ّ
أما . طبيعة شوارع املدينتين وظلتا رابضتين دون استخدام بسبب غياب أدل

                                                           
 .5082لسنة ( TCL)حسب جدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم املوظف على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية  (1)
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 بلدية امل
ّ
ر شاحنة كانسة لديها صالحة لالستخدام وفي حالة جّيدة فإن

ّ
يتم  مه لكنين فبالرغم من توف

 .دون مبّرر 5080 استعمالها منذ سنة

 

 تخصيص عمليات النظافة -3

 

 
ّ

قوزير الداخلية والتنمية املحلية  منشور حث
ّ
البرامج الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة ب املتعل

ره من تأثير إيجابي "على  5002لسنة 
ّ
تخصيص الخدمات البلدية في مجاالت النظافة ملا يمكن أن توف

 % 25من بلديات والية سوسة و % 15، وفي هذا إلاطار لجأت "على تحسين نوعية الخدمات املسداة

 .5082-5008تأمين رفع الفضالت خالل الفترة من بلديات والية املنستير إلى املناولة ل

 

ل 5082بلدية سوسة خالل سنة  لدىوأثبتت تجربة املناولة 
ّ
، تحقيق اقتصاد مقارنة بالتدخ

د  25املباشر للبلدية، حيث بلغ معّدل كلفة رفع الطن الواحد من النفايات املنزلية عن طريق املناولة 

ارة إلى أّن املعّدل الوطني لتكلفة رفع طن واحد من النفايات مع إلاش. د عبر التدخل املباشر 11مقابل 

 تشخيصية معّدة  د عن طريق املناولة وفق دراسة 10د عبر التدخل املباشر مقابل  80املنزلية يبلغ 

وتستدعي هذه الوضعية مزيد التعمق في . تتعلق باملخطط البلدي للتصرف في النفايات 5082سنة 

 .التوجه نحو توسيع العمل بها إذا ما ثبتت فاعليتها ونجاعتهادراسة تجارب املناولة و 

 

على سبيل  سوسةكبلديات املنستير ومساكن وسوسة وحمام ) البلدياتكما لجأت بعض 

 8الخاصة بالنظافة والعناية باملحيط وفق ما دعا إليه منشور الوزير ألاول عدد  25لآللية ( الذكر

ول على  خدمات الكنس وقلع ألاعشاب الطفيلية وتنظيف ، وذلك للحص5005جانفي  2املؤرخ في 

 .املقابر

 

بلغ ثمن كنس املتر  حيثاقتصادا في الكلفة  5082-5008خالل الفترة  25آلالية قد حّققت و 

ل 25مليما في إطار املناولة مقابل  58الخطي الواحد ببلدية حمام سوسة 
ّ
 املباشر مليما عبر التدخ

 في والبحث آلالية تلك لنتائج تقييمات أو دراسات أّية يتّم إجراء لم وبالرغم من هذا الفارق  للبلدية

 .بها العمل إيقاف قبل واقعيا انعكاساتها

 

 ألاراض ي غير املبنية تسييج -4
 

 5002جوان  55املؤرخ في  5002لسنة  81منشور وزيري الداخلية واملالية عدد  ينّص 

ق بتسييج ألاراض ي غير املبنية على وجوب معاينة مخالفات عدم تسييج وتنظيف ألاراض ي غير 
ّ
واملتعل

ى البلدية عملية التنظيف والتسييج 
ّ
املبنية وإلزام أصحابها بتسييجها وفي صورة عدم القيام بذلك تتول
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الاستبيان عدم  ت نتائجنحيث بيّ  ،غير أّن بلديات الواليتين لم تفّعل أحكام هذا املنشور  .على نفقتهم

لقيام أي بلدية منها بتسييج أراض بيضاء 
ّ
               علما بأّن عدد تلك ألاراض ي بلغ  سوداء انقاط تمث

بلديات بوالية  8بالنسبة إلى  أرضا 22بلديات بوالية سوسة و 1أرضا في  850ما يزيد عن  5082سنة 

 .املنستير

 

املعنية عدم قيامها بعمليات التسييج بعدم رصد اعتمادات للغرض  البلدياتبّررت  وقد

وبارتفاع كلفة تسوير ألاراض ي دون وجود ضمان السترجاع قيمة تلك التدخالت، في حين بّينت املعاينات 

عمليات التسييج التي قام بها بعض الخواص بمواد خفيفة كانت كفيلة بحماية ألاراض ي والحفاظ  أّن 

 . على نظافتها

 

                          املؤّرخ في 2منشور وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد  اقتض ىوفي نفس إلاطار 

تدعيم النظافة باملدن خاصة فيما يتعلق بالعناية باألراض ي البيضاء من حيث  5002فيفري  50

التنظيف والتسييج والحماية مع التأكيد على اتخاذ التدابير الالزمة السترجاع املصاريف املستوجبة 

 أنه تبّين أن عدد التدخالت املنجزة من قب
ّ
بلديات توفرت  1ل عند إنجاز أشغال املسح ورفع ألاتربة، إال

                        تدخال بالنسبة إلى 15و بوالية سوسة د.أ 828 تدخال بكلفة تقّدر بحوالي 001 بشأنها بيانات بلغ

د بوالية املنستير دون أن تقوم البلديات املعنّية باسترجاع كلفة تلك .أ 880 بلديات بكلفة بلغت حوالي 8

 .التدخالت

 

د منشور وزي
ّ
على ضرورة تكثيف تدخالت  5082فيفري  50بتاريخ  8ر الداخلية عدد وقد أك

غير أّن البلديات لم تتوصل  .النظافة مع اتخاذ التدابير الالزمة الجتناب رجوع الحالة إلى ما كانت عليه

إلى تحقيق ذلك بسبب عدم توفير مصبات خاصة بفضالت البناء وبسبب ضعف املراقبة وعدم 

 .التصّدي للمخالفين

 

 ومقاومة الحشرات والكالب السائبة باألودية العناية -5

 

حول البرامج الجهوّية للنظافة والعناية بالبيئة وخاّصة  السنوّيةنّصت مناشير وزير الّداخلّية 

على ضرورة أن تتولى البلديات التركيز على جهر  5002فيفري  50املؤرخ في  2منها املنشور عدد 

وردم املستنقعات وأماكن ركود املياه، غير أّن أعمال الرقابة املجراة  وتنظيف ألاودية ومجاري املياه

ر املعّدات الثقيلة 
ّ
بالبلديات موضوع العّينة بينت محدودية تلك التدخالت وقد تّم تبرير ذلك بعدم توف

ل (1)الخاصة بتنفيذ تلك العمليات وبطء استجابة الجهات إلادارية املعنية
ّ
 .ملطالب التدخ

                                                           
 .والديوان الوطني للتطهير وإلادارة الجهوية للتجهيز وإدارة املياه العمرانّية بوزارة التجهيز واملندوبّية الجهوّية للتنمية الفالحّية الوالية (1)
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ل لجهر ألاودية ببلدّية مساكن لم يتجاوز  عددعلى سبيل املثال أّن  يذكر و 
ّ
عمليات التدخ

الت يعود آخرها إلى شهر جوان  1مجموع  5082-5008خالل الفترة 
ّ
لين قامت بهما  5082تدخ

ّ
منها تدخ

ل من قبل بلدّية سوسة لجهر وتنظيف ألا 
ّ
ودية البلدّية بإمكانياتها الذاتّية، بينما لم يسّجل أّي تدخ

 . ومجاري املياه

 

لجميع أنواع الفضالت وسكب املياه  العشوائيألاودية بالواليتين إلى إلالقاء مجاري تتعرض و 

الصناعّية امللّوثة وغير املعالجة، مما يتسبب في تزايد املياه الراكدة التي تتحّول إلى مخافر لتكاثر 

وقد لوحظ ذلك خاصة بوادي الغسيل . نينالحشرات ومصدرا لإلضرار بالوسط البيئي وبصّحة املتساك

باملكنين ووادي املالح بمساكن ووادي حمام سوسة ووادي حمدون ووادي الحلوف بسوسة ووادي 

 . من الفيضانات حماية مدينة جّمال

 

ة املياه التي تحّجر سكب  ألحكاممخالفة بعض املواطنين والصناعيين تعّدد وتكّرر ورغم 
ّ
مجل

ها أن تضّر بالصّحة العامة باألودية لم يتّم اتخاذ إجراءات ردعّية تجاه مرتكبيها، الفضالت التي من شأن

حيث لم تستلم البلديات املعنّية أية تقارير من جانب الشرطة البلدية في هذا الخصوص كما لم يتّم 

ل الوكالة الوطنّية لحماية املحيط لرفع املخالفات وردع املخالفين  يفيدالوقوف على ما 
ّ
في هذا تدخ

 .5082-5080املجال خالل الفترة 

 

جرد مصادر  من خاللمياه البحر سنويا  بمراقبةوتقوم إلادارة الجهوية للصّحة بسوسة 

عناصر  2وتشمل عمليات التحليل  .تلّوث وأخذ عّينات من املياه قصد إجراء التحاليل البكتريولوجّيةال

 مل من املاء 800للنسب القصوى املسموح بها في ضعفا  88و 50و 2نتائج بشأنها تجاوزها ال أثبتت

وذلك بأربع نقاط مراقبة تعتبر نوعّية املاء فيها رديئة جّدا ويحّجر السباحة بها  ،5082خالل سنة 

ل تلك النقاط في الشواطئ املتاخمة . باالستناد إلى الّدالئل التوجيهّية ملنظمة الصّحة العاملّية
ّ
وتتمث

 .لواديي الحلوف وحمدون 

 

والجهر والسعي إلى القيام بالدراسات الالزمة  بالتنظيفوتوص ي الدائرة بضرورة تعهد ألاودية 

لتحديد حوزتها والتدخل لتهيئتها، مع ضرورة تشديد املراقبة على املؤسسات التي تقوم بسكب املياه 

لى الوزارة املكلفة ويتعّين ع. الصناعية بمجاري ألاودية واتخاذ إلاجراءات الالزمة ضّد جميع املخالفين

وما  املشار إليها بالبيئة وألاطراف املعنّية اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للحّد من تلّوث مياه الشواطئ

 . تمثله من مخاطر وتهديدات صحية وبيئية

 

تكاثر الحشرات والكالب  منتراكم الفضالت وإلاخالل بمقومات النظافة  ملا يسّببه نظراو 

دت مناشير وزير الداخلية ومنها املنشور عدد  ،السائبة
ّ
على التركيز على  5082أفريل  88 بتاريخ 2أك
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ّن غير أاملقاومة الوقائية للحشرات من خالل جهر وتنظيف مجاري املياه وردم أماكن ركود املياه، 

ئية بتركيز املقاومة الكيميا  اقتصرت في هذا املجال أساسا على( لعّينةلاملمثلة )تدخالت البلديات 

 .جهودها على متابعة مخافر تكاثر الحشرات ومداواة مآوى اليرقات في مواسم محّددة

 

                      املثال وبالرغم من ضبطها لقائمة تتضمن سبيلفبالنسبة إلى بلدية سوسة على 

في بلدية  أّما. 5080مخفرا محتمال لتوالد الحشرات فإنه لم يتّم التدخل بها خالل كامل سنة  8.881

ل فيها 
ّ
موقعا مشخصا أي  2.500موقعا من أصل  8.285املنستير فلم تتجاوز املواقع التي تّم التدخ

 . 5082وذلك خالل سنة %  81بنسبة تغطية تعادل 

 

املتعلق بالعناية  5082أفريل  88املؤرخ في  2 عددلداخلية ملا جاء بمنشور وزير ا وخالفا

د على اعتماد املقاومة البيولوجية والعضوية للقضاء على مآوى توالد 
ّ
بالنظافة وجودة الحياة والذي أك

الحشرات، فإّن بلدّيات مساكن واملنستير واملكنين على سبيل املثال اكتفت ببعض التدخالت الحينية 

 . ات في عدد من املخافر املحتملةباستعمال املبيد

 

الت املقاومة  واقتصرت
ّ
ببلدّية املنستير  5082و 5080والعضوية خالل سنتي  البيولوجيةتدخ

. من جملة املجاري التي تّم تشخيصها%  2مثال على جهر عدد من مجاري مياه ألامطار لم تتجاوز نسبتها 

اثر مآوى توالد الحشرات وأن يؤّدي إلى تكثيف يحّد من تك ال  شأن ضعف التدخالت الوقائية أن ومن

  .بيئيةاملقاومة الكيميائية بما لها من سلبيات 

 

على  5080ديسمبر  82املؤرخ في  58عدد  الداخليةنفس السياق، ينّص منشور وزير  وفي

 
ّ
ل الضرورية، إال

ّ
أّن  توفير فريق قار ومختص في مجال مقاومة الحشرات مجّهز باملعّدات ووسائل التدخ

املعّدات والتجهيزات الخاصة  فيفريق كما أّنها تشكو نقص هذا المعظم البلديات ال يتوفر لديها 

الت في  ساهموإضافة إلى ذلك  .بمقاومة الحشرات
ّ
غياب التنسيق بين البلديات املتجاورة لتنفيذ التدخ

 .تهامجال مقاومة الحشرات في الحّد من فاعلي

 

عدد الحمالت املجراة  شهدالكالب السائبة  قاومةمل الضروريةوبخصوص تنفيذ ألاعمال 

بالنسبة إلى بلدية حمام سوسة على سبيل املثال بمعّدل عدد الحمالت  انخفضحيث سنويا تراجعا، 

حملة  811، كما تراجع عدد الحمالت املنجزة ببلدية املكنين من 5082-5008خالل الفترة %  82بلغ 

علما بأّن تقارير الشرطة البلدية في هذا الخصوص ال ترد بانتظام  5082 حملة سنة 88إلى  5082سنة 

  .على مصالح البلديات مّما ال يساعدها على متابعة الحمالت املجراة
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الت ملقاومة الكالب السائبة اضطرابا في برمجتها على امتداد الفترة 
ّ
وقد شهدت التدخ

فحيث سرعان ما يتّم لدواعي ألامنية، لاملذكورة 
ّ
رغم تذّمر  بعد الشروع فيهافي تنفيذ الحمالت  التوق

املتساكنين من تكاثر الكالب وتفاقم خطرها وفق ما ورد بمحاضر جلسات لجان الصحة والنظافة 

 .والعناية بالبيئة ببعض البلديات

 

 املديري املتعلق بتأهيل املسالخ البلدية املخطط -6

 

الاستجابة للقواعد الفنّية  قصدعلى ضرورة تأهيلها  (1)املخطط املديري للمسالخ ينّص 

مسالخ بوالية سوسة ومسلخين بوالية املنستير وذلك في  2والصحّية والبيئّية الالزمة بغرض إلابقاء على 

ه وقد. 5082مارس  8أجل أقصاه 
ّ
وخالفا ملا تضّمنه املخطط لم يتّم إحداث لجنة جهوية  تبّين أن

 وبالتالي لم تقّدم البلدّيات املعنّية أهيل املسالخ الّراجعة بالنظر إلى الواليتينلدراسة ملفات تركيز أو ت

 .ات تأهيل مسالخهاملّف 

 

مسالخ  2فيما ال تخضع ، (2)5088 منها تّم غلقها بعد سنة 2مسلخا  82وتضّم والية املنستير 

ذبح وترويج اللنصوص الترتيبّية وهو ما ال يضمن ا كما تقتضيهقبل أطباء بياطرة من  أخرى للمراقبة

  .صحّيةال وفق الشروط لحومال

 

الفنية والصحّية والبيئية املطلوبة حيث للشروط  عدم استجابة جميع املسالخلوحظ  وقد

ا التي تعود إلى مالتحتية  بنيتهاتبّين من خالل املعاينات امليدانّية ملسالخ البلديات املمثلة للعّينة تقادم 

وترّدي الوضع البيئي داخلها وافتقارها إلى مقومات النظافة الصيانة، ب هاسنة وعدم تعهد 00و 50 بين

 تجهيزات في النقص أو والافتقارفضال عن غياب محطات املعالجة ألاولية للمياه والعناية باملحيط، 

 .ونقل اللحوم في وسائل غير مؤهلة التبريد

 

 5002إلى أّن توصيات دائرة املحاسبات املضمنة بتقريريها الصادرين سنتي  وتجدر إلاشارة

تباعا حول الوضع الصحي والبيئي للمسلخين البلديين بمساكن وسوسة لم يتّم تنفيذها وظل  5080و

 .الوضع على حاله

 

                                                           
 .5080مارس  8املؤرخ في  5080لسنة  210املصادق عليه باألمر عدد  (1)
 .حياةوهي مسالخ بلديات املصدور وملطة وبني حسان وخنيس ومنزل  (2)
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مع غياب رقابة الشرطة البلدّية ومصالح إلادارة التي تزامنت وقد أّدت هذه الوضعية 

ّية للصّحة إلى تفاقم ظاهرة الذبح العشوائي خارج املسالخ وبيع اللحوم دون إخضاعها إلى الجهو 

ل خطورة على مستهلكيها وعلى الصّحة العامة
ّ
 . املراقبة الصحّية مما يشك

 

مراجعة وتحيين املخطط املديري للمسالخ والتنصيص على إلاحداثات الجديدة  ذلك قتض ييو 

كما يتعّين ضمان املراقبة الصحّية . البلديات أو املستثمرين الخواصالضرورّية سواء عن طريق 

تفعيل فرق عمل مع ، حفظ الصّحة بكّل املسالخ النشطة البيطرّية بصفة مستمّرة وتطبيق قواعد

 .املراقبة الجهوّية للحّد من ظاهرة الذبح العشوائي

 

 تصرف البلديات في املوارد املخصصة للنظافة - ب

 

قت باملوارد البشرية أفضت أعمال 
ّ
الرقابة في هذا املجال إلى الوقوف على مالحظات تعل

 .ووسائل العمل املادية

 

 املوارد البشرية -1

 

عدد العملة الضروريين للقيام باألعمال املتصلة غياب مؤشرات وطنية تستند على  لوحظ

البلدية ودرجة ميكنة العمل في امتداد مساحة املنطقة على كّمية النفايات املنتجة و وعلى بالنظافة 

ت الدائرة احتساب معّدالت العملة الضروريين للقيام هذه املغياب وفي  .مجال النظافة
ّ
ؤشرات تول

  .باألعمال املتصلة بالنظافة بخصوص بلديات الواليتين

 

 بعدد املتعلق املؤشر 5082 سنة موفى في تراوح تفاوت بين املؤشرات حيث تبينوفي هذا إلاطار 

 وتراوح سوسة، ببلدية ساكنا 8.211و سوسة حمام ببلدية ساكنا 182 بين نظافة عامل لكل السكان

 طنا 285و مساكن ببلدية طنا 502 بين عامل لكل املرفوعة النفايات من ألاطنان بعدد الخاص املؤشر

 بين فتراوح املباشرالبلدية عبر التدخل  املنطقة ملساحة النظافة عملة تغطية مؤشر أما املنستير، ببلدية

 .املنستير ببلدية هك 22 لكل وعامل سوسة ببلدية هكتارا 82 لكل عامل

 

حكم ال أّن البلديات وتبّين
ُ
ر لديها من العملة  ت

ّ
فهم بحساب إذاستغالل العدد املتوف

ّ
            توظ

وهو ما ترتب عنه خسارة ساعات عمل تراوحت  ساعات قانونية، 1ساعات عمل يوميا عوضا عن  1

 . 5082ساعة ببلدية سوسة خالل سنة  12.501ساعة ببلدية مساكن و 88.001بين 
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دون أوقات املغادرة  أوقات دخولهم إلى العملعلى تسجيل  قتصر متابعة مواظبة العملةتو 

 .وتوظيفه التوظيف ألامثل عاملساعات العمل املنجزة من قبل كل  ضبطدون مما يحول 

 

النظافة  أعوانترسيم  5088أفريل  51املؤرخ في  5088لسنة  21عدد واقتض ى املرسوم 

غير  .5088بصفة استثنائية بداية من أّول فيفري  العرضيين واملتعاقدين والوقتيين التابعين للبلديات

ر هذا إلاجراء  أّن 
ّ
معّدل ساعات وأيام العمل  حمام سوسةببلدية  تراجع من ذلك هم،سلبا على مردودأث

إلى  5008ساعة سنة  5.511من  5088بعد ترسيمهم خالل سنة (أعون  8 )لكافة ألاعوان املتعاقدين 

ساعات تراجع ل معّد  ليصلو ، % 8,2، أي ما يمثل تراجعا بلغ معدله السنوي 5080ساعة سنة  8.280

  .ساعة 181إلى إجماليا  5080-5008العمل للعون الواحد خالل الفترة 

 

إلى  5008يوما سنة  22عدد أيام العطل املرضية بالنسبة إلى ألاعوان التسعة من  وارتفع

              إلى 5008يوما سنة  52الغيابات غير الشرعية من  تتزايدو  5080-5088يوما كمعدل للفترة  882

يوما  20التوقف عن العمل بسبب حوادث الشغل من  أيام ارتفع عددو  ،لفترةيوما كمعدل لنفس ا 22

 .يوما 558إلى 

 

                    املؤرخ في 8810لسنة  121وبخصوص املنح الخاصة بالنظافة تّم بموجب ألامر عدد 

 لفائدة العملة القائمين " منحة ألاوساخ"إحداث منحة خصوصّية تسمى  8810جويلية  0
ّ
ال تسند إال

 . 5080دينار شهريا منذ غّرة جانفي  20مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت ويبلغ مقدارها 

 

إقرار منحة خصوصّية  8880أوت  81املؤرخ في  8880لسنة  8582وتّم بموجب ألامر عدد 

إلى أخطار صحّية  يتعّرضون عملة البلديين الذين إلى ال، تمنح "ّحة ورفع الفواضل املنزلّيةلحفظ الص"

 . عند قيامهم بأعمال جمع ورفع الفواضل املنزلّية أو أعمال أخرى مرتبطة بحفظ الصّحة

 

على جميع " منحة ألاوساخ"بتعميم  للعينةولوحظ في هذا السياق قيام البلديات املمثلة 

، حيث قامت على سبيل "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية"العملة املنتفعين باملنحة الخصوصّية 

لفائدة  5082بعنوان شهر ديسمبر  د.أ 2,200د و.أ 2,850املثال بلديتا املنستير وسوسة تباعا بصرف 

ومن شأن ذلك أن يفقد تلك املنح . هير ورفع الفضالتعامال ال يؤّمنون مباشرة مهام التط 880و 800

 .بسبب صرفها إلى غير مستحقيها صبغتها التحفيزية والتعويضية

 

لعملة ال " ورفع الفواضل املنزلّية الصّحةلحفظ "كما تبّين صرف املنحة الخصوصّية 

 لي بصرف حوالييقومون بأعمال مرتبطة بحفظ الصّحة، حيث قامت البلديتان املذكورتان على التوا
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منحة )وهي قيمة الفارق بين املنحة املستحقة  5082عامال خالل سنة  11و 80د لفائدة .أ 1د و.أ 88

 (.منحة حفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية)واملنحة املسندة فعليا ( التصرف والتنفيذ

 

حوافز مادية إضافية  لتقديمومن جهة أخرى سعت البلديات إلى إيجاد صيغ مختلفة 

يمن ذلك  .للعاملين في مجال النظافة
ّ
 5080بلدية حمام سوسة منذ بداية السداس ي الثاني لسنة  تول

لكن تنفيذ ذلك القرار شمل جميع  5082د إلى موفى سنة .أ 12,282صرف ساعات إضافية بقيمة 

 .عملة البلدية دون أن يقابل ذلك عمال منجزا بعنوان الساعات إلاضافية

 

توفير متطلبات  إطار بحصص الحليب في بلديات دون أخرى لتّم تمتيع عملة النظافة و 

 5080جويلية  28الوقاية الصحّية استنادا إلى مراسلة موجهة من وزير الداخلية إلى الوالة بتاريخ 
ّ
، إال

أّن هذا الامتياز تّم سحبه على بقية العملة بناءا على مطالبتهم بذلك كما هو الحال بالنسبة إلى بلدّية 

بكلفة قدرها حوالي  5082عامال سنة  212ليب سوسة على سبيل الذكر حيث بلغ عدد املنتفعين بالح

 . عامال 822ألف دينار، بينما ال يتجاوز عدد أعوان النظافة  82

 

وتوص ي الدائرة بإعادة النظر في إسناد املنح واملزايا والحوافز الخاصة بأعوان النظافة بما 

 .عن العمل في هذا املجال يساعد على تحفيزهم وحتى ال تتفاقم ظاهرة العزوف

 

حول تطبيق  5085أفريل  2املؤرخ في  2ينّص منشور وزير الّداخلية عدد  ،وعلى صعيد آخر

التراتيب الصحّية الخاّصة بالعملة على وجوب توفير لوازم العمل الضرورية مع مراعاة جانبي الوقاية 

وص عليها أّن زّي العمل لدى بعض البلديات لم يشمل جميع العناصر املنص غير .والسالمة املهنّية

 .باملنشور املذكور، ولم يراع جانبي الوقاية والسالمة املهنية لدى البعض آلاخر

 

لوجود و جودتها ببنوعيتها و خاّصة عدم رضاهم لعملة النظافة بارتداء زّي العمل  ولم يلتزم

بالبيع أو بمبادلة قيمته بمالبس  هبعضهم في زيّ  وقد فّوت .عالمات تدّل على انتسابهم لفريق النظافة

حسب ما ورد بمحاضر جلسات لجان البيئة والعناية باملحيط ببعض البلديات، دون أن وذلك أخرى 

 .يتّم اتخاذ إجراءات لحمل أعوان النظافة على الالتزام بارتداء زّي العمل

 

يتهم من ألاخطار ورغم أهمية تكوين عملة النظافة ونشر ثقافة الوقاية والسالمة لديهم لحما

لم تضبط برامج  املهنّية والحّد من حوادث الشغل، فقد بّينت نتائج الاستبيان أّن بلديات الواليتين

دورات لفائدتهم سنوية للتكوين والتحسيس والتثقيف الصحي لفائدة أعوان النظافة، ولم تنظم 

 . 5082-5008ة تدريبّية أو حمالت تحسيسّية حول السالمة املهنّية خالل كامل الفتر 
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الذي دعا إلى وجوب  5085أفريل  2املؤرخ في  2وخالفا ملا جاء بمنشور وزير الّداخلّية عدد 

اتخاذ جميع إلاجراءات الوقائّية املالئمة للوقاية من حوادث الشغل وألامراض املهنّية، لوحظ أّن بعض 

النشاط كليا ببلدية مساكن منذ البلديات ال تولي نشاط طب الشغل ألاهمية الالزمة حيث توقف هذا 

ىو  .5085سنة 
ّ
 وتقوم وبالفحوصات، بالتالقيح املنتفعين ألاعوان عدد متابعة بلدية سوسة ال تتول

 .املطلوبة للخدمات املستشفى إنجاز من التثّبت دون  الفواتير بخالص

 

 شغل حادث 000 إلى 5082-5008 الفترة خالل املمثلة للعينة بالبلديات النظافة عملةوتعّرض 

ب
ّ
 أخرى  مصالح إلى املصابين العملة من العديد انتقال عن فضال عمل، يوم 8.852 خسارة عنها ترت

 .وغيرها بالحدائق والعمل كالحراسة بالبلدية

 

 الوسائل املادية -2

 

 
ّ
 ضاغطة شاحنات أساسا في للعّينة املكّونة البلديات مجمل في النظافة معّدات أسطول  ليتمث

 مقارنة إجماال مقبولة البلديات تلك في وحالتها املعّدات أعمار وتعّد  وجرافات، وجرارات قالبة وشاحنات

 باستثناء بلديتي مساكن واملكنين اللتين يعّد معّدل عمر أسطوليهما متقّدما نسبّيا،، (1)الافتراض ي بعمرها

ف لفترات مطّولة ناهزت السنة 
ّ
وتدني  في بعض الحاالتمما نتج عنه تعّدد ألاعطاب وتزايد أيام التوق

وارتفاع تكاليف الصيانة وتنامي  فضال عن صعوبة إيجاد قطع الغيار نسب استعمال عدد من املعّدات

 .استهالك املحروقات

 

ببلدية  % 88و % 52بين  5082نسب استعمال معّدات النظافة خالل سنة  وتراوحت

ي نسب استعمال بعض املعّدات إلى الاستغالل . ببلدية املكنين % 12و%  21مساكن وبين 
ّ
وقد أّدى تدن

ف لبقّية املعّدات 
ّ
 .الكها وارتفاع تكاليف صيانتهاتا تسّبب في تسارع إهّم ماملكث

 

فحص عّينة من مطالب إصالح أعطاب أصدرتها مصالح النظافة خالل  من جهة أخرى، بّينو 

ز        ناه والاستجابةأّن معّدل املّدة الفاصلة بين الطلب  املمثلة للعينةبالبلديات  5080-5088الفترة 

ومن شأن هذه الوضعية أن ال تساعد البلديات على تنفيذ أعمال النظافة في أفضل الظروف  .يوما 88

  .معظمها يشكو نقصا في املعّدات خاصة وأّن 

 

                                                           
ما ورد بالدراسة والجرارات، حسب  القالبة الشاحنات إلى بالنسبة سنة 82و الضاغطة الشاحنات إلى بالنسبة سنوات 1 يقدر العمر الافتراض ي بـــــ (1)

 . التشخيصية املتعلقة باملخطط البلدي للتصرف في النفايات ببلدية سوسة
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 املتعلق 5080 أفريل 2 في املؤرخ 5080 لسنة 1 وزير الداخلية عدد بمنشور  جاء ملا وخالفا

 وجود املعنية البلديات مجمل في لوحظ صيانتها، متطلبات وتأمين النظافة معدات استغالل بإحكام

 .الصيانة الوقائية والعالجية املنجزة أعمال ومراقبة وآلاليات املعدات حالة متابعة في ضعف

 

املعاينة  بّينتوبخصوص املستودعات البلدية املخّصصة لورشات الصيانة وإليواء املعّدات، 

حيث لم تعوزها النظافة وتفتقر إلى التنظيم ( وخاصة املكنين ومساكن وجّمال)امليدانية أّن معظمها 

ّينت نتائج وب .ضبط مسالك املرور داخلها لم يتّم تهيئة أغلب ألارضيات بالخرسانة إلاسفلتية و  يتّم 

إلى حجرات املالبس وألادواش واملرافق تفتقر من املستودعات البلدية بالواليتين  % 08 أّن الاستبيان 

كما لوحظ عدم الفصل بين مختلف ألانشطة داخل تلك املستودعات . الصحية الخاصة بالعملة

ى إليواء املعّدات وحمايتها من العوامل املناخي
ّ
ة وذلك خالفا وعدم تخصيص فضاء مستقل مغط

املتعلق بإحكام استغالل معّدات  5080أفريل  2املؤرخ في  1عدد  ملقتضيات منشور وزير الداخلية

 .النظافة والطرقات وتأمين متطلبات صيانتها

 

ر مما املحجوزات أصناف بمختلف املستودعات اكتظاظ وتّمت معاينة
ّ
 الحركة على سلبا أث

 بضبط البلديات تبادر أن الوضعية هذه وتستدعي. فيها العاملين وأداء نشاطها وعلى سير منها عدد داخل

 للتراتيب وفقا دورية بصورة بطرحها واملبادرة لالستبقاء القانونية آلاجال تجاوزت التي املحجوزات قائمة

 تنظيم إلى العناية مزيد وإيالء البلدي، املستودع فضاءات استغالل إحكام في يسهم بما العمل بها الجاري 

   .بها العمل ظروف وتحسين ونظافتها املستودعات

 

حالة الحاويات الجماعية من حيث النظافة  سوءالتي أجرتها الدائرة  املعاينات كما بّينت

ه وخالفا ملا جاء بعدد من مناشير وزير الداخلية والتنمية املحلية. والتعهد بالصيانة
ّ
التي  (1)وقد تبّين أن

لزم البلديات بتنظيف الحاويات الجماعية، ال تقوم البلديات بغسل الحاويات
ُ
والتعّهد  وصيانتها ت

بنظافة محيطها، مما أّدى إلى إلاساءة إلى املظهر الجمالي إضافة إلى التأثيرات الصحية السلبية املحتملة 

 .الحشراتتحّول الحاويات غير النظيفة إلى نقاط سوداء ومخافر لتوالد بسبب 

 

بلديات الواليتين صعوبات في تركيز الحاويات الجماعية بسبب رفض املواطنين  وتواجه أغلب

لوضعها قرب منازلهم أو محالتهم، حيث نادرا ما يتم تخصيص مواقع لتركيز الحاويات عند تهيئة 

  .الشوارع والطرقات

 

                                                           
 . 5082لسنة  2وعدد  5001لسنة  0وعدد  5002لسنة  2وعدد  5000لسنة  80منها املناشير عدد  (1)
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 الفضالت تراكم إلى وتشكو بعض البلديات نقصا في عدد الحاويات الجماعية، مما أّدي

 الحاويات سوسة من بلديةأّن احتياجات ويذكر على سبيل املثال  .الحاويات تلك محيط في وتساقطها

 تّم  التي الحاويات عدد أّن  حين في يوميا، طنا 05 تناهز استيعاب بطاقة حاوية 210 عن يقّل  ال الجماعية

وهو ما يدعو  .يوميا طنا 55 بحوالي تقدر استيعاب بطاقة حاوية 502 لم يتجاوز  5082 سنة خالل تركيزها

وقد  .الحاجة عند الستخدامه كاف احتياطي مخزون توفير مع توزيعها وإحكام الحاويات أسطول  تعزيز إلى

 لإلشكاليات املشار إليها
ّ
 .يمثل تركيز الحاويات نصف املطمورة بالساحات والشوارع الرئيسية حال

 

II- النفايات لتصرف فيا 

 

زت أعمال الرقابة في هذا املستوى على تسيير املصبات املراقبة ومراكز التحويل وعلى 
ّ
ترك

 .منظومات وبرامج التصرف في النفايات

 

 املصبات ومراكز التحويل -أ

 

 هذهتوجيه  على النفايات املنزلية وشبه املنزلية في للتصرف الوطنية إلاستراتيجية تقوم

 (املراقبة غير) العشوائية املصبات تحويل وعلى غلق بمراكز مدعمة جهوية مراقبة مصبات إلى النفايات

 والرسكلة بالشراكة مع القطاع للتثمين القابلة النفايات ملختلف تصرف مخططات واستصالحها ووضع

 .الخاص

 

 ن بسوسة واملنستيران املراقبااملصب -1

 

 د .م 1,52 على التوالي بكلفة بلغت 5001 سنة واملنستير سوسةب يناملراقب يناملصب ثاحدإ تّم 

مراكز  0إحداث  كما تّم  ،ألف طن 800 د وبطاقة استيعاب سنوية لكل من املصبين بـحوالي.م 1,1و

 .بكل والية تحويل

 

 سنة  82ملدة  باملنستير كان متوقعا أن يتواصل استغالل املصب املراقب  لئنو 
ّ
 أّن إال

مع إشكال عقاري  فضال عنورفضهم مواصلة استغالل املوقع،  منزل حرب نطقةات سكان ماحتجاج

الاقتصار على و  5080حاال دون مواصلة استغالله وتّم غلقه في مارس  املصب ااملقام عليه رضمالك ألا 

  .استغالل خندق واحد لردم النفايات بدال من ثالثة كانت مبرمجة
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إلى إرباك حركة الطيران كحّل مؤقت  باملنستير" القزاح"صب العشوائي اللجوء إلى امل أّدىو 

عدد  حسب رتادي املنطقة السياحية واملتساكنينملإزعاج شكل مصدر باملطار الدولي الحبيب بورقيبة و 

، املوجهة من والي املنستير ومن املدير العام للديوان الوطني التونس ي للسياحة إلى الوكالةاملراسالت  من

 املصب هذا إلى التدخل في املستغلة للمصبين املراقبين بسوسة واملنستير شركةالوهو ما حّتم دعوة 

ألاعمال الرقابية  نهايةوتواصل هذا الوضع حتى  .النفايات وردمها ومنع حرقها قبول لتنظيم  العشوائي

رغم ما ترتب  نستير دون التوصل إلى حّل نهائي إلشكالية إغالق املصب املراقب بامل 5081في موفى مارس 

عنه من اضطراب في عمل مصالح النظافة ببلديات الوالية وما نجم عنه من مخاطر وتأثيرات بيئية 

 .سلبية
 

إلى خطة للتصرف وقت ألازمات حاليا استغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل يفتقر و 

إفراغ الشاحنات التابعة ألارض املحاذية ملركز التحويل بجّمال إلى مصّب عشوائي بسبب حيث تحّولت 

غلق مركز التحويل بهاللبلديات لحموالتها من الفضالت 
ُ
وتدعو الدائرة إلى وضع برنامج ملجابهة  .كلما أ

 .ومراكز التحويل وتعطيل العمل بهاغلق املصبات  الطوارئ التي تؤّدي إلى حاالت

 

 حيث واضحا، تراجعا بالواليتين تهيئة املصبات العشوائية وإعادة غلق تنفيذ برنامج شهدو 

في غلق  5008و 5001بدل الحّد منها رغم جهود الوكالة خاصة خالل سنتي  النقاط السوداء انتشرت

الوزارة  يذكر قيام إلاطار هذا وفي .د.م 2بكلفة فاقت  بالواليتين واستصالح عدد من املصبات العشوائية

 بلغت جملية بكلفة 8881 سنة الجنوبية بسوسة ضالتللف القديم املصب وتهذيب بغلق املكلفة بالبيئة

 أّن حضري  منتزه إلى تحويله قصد د.أ 050
ّ
 بّينت 5081جانفي  2املعاينة امليدانية املجراة بتاريخ  ، إال

 .أنواعها بجميع للنفايات عشوائي مصب تحّوله إلى

 

 فيو 
ّ
أبرمت الوكالة صفقة عمومية ، عقود تسيير املصبات املراقبة ومراكز التحويلب قما يتعل

بقيمة جملية قدرها  5082 انإلى جو  5001من جويلية تمتّد سنوات  2ملّدة خاّصة  ةمع شركأولى 

تحويل بواليات سوسة القصد استغالل مختلف املصبات املراقبة ومراكز وذلك  (1)د.م 20,801

 .واملنستير والقيروان
 

والبدء في تثمينها، النفايات املنزلية واملشابهة  التخلي عن ردم الحسم في آجالعدم ل ونظرا

 2باإلعالن عن طلب عروض جديد ملّدة  5082مع حلول أجل انتهاء العقد ألاّول في جوان الوكالة قامت 

  ،د.م 25بقيمة املستغلة  نفس الشركة أرس ى علىسنوات 

 

                                                           
 .د.م 1,121باعتبار كلفة تركيز محطة معالجة مياه الرشح وقيمتها  (1)
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ر بموجب جلسة عمل وزارية مؤّرخة في تفعيل التوّجه نحو تثمين النفايات تقرّ  وبهدفلكن 

                  إلى نهاية الاستغاللومواصلة  إبرام الصفقة مع الشركة الفائزةالعدول عن  5082سبتمبر  1

مع صفقة  5080أوت  2بتاريخ أبرمت الوكالة و  .عن طريق إبرام صفقات بالتفاوض املباشر 5082سنة 

ة شركةال
ّ
مناقشة  بعدد .م 81بقيمة و  5082جويلية  8شهرا بأثر رجعي ابتداء من  20 امّدته املستغل

د نتيجة الفارق بين ألاسعار املعروضة في .م 5,802تحّمل كلفة إضافية بلغت قيمتها ب انتهتألسعار ل

إطار طلب العروض الثاني الذي تّم العدول عنه وألاسعار التي تم الاتفاق حولها في إطار التفاوض 

 .راملباش

 

التي تّم بموجبها  5082أكتوبر  1واستنادا إلى توصية املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 

 5081في سنة  تواصل، في إبرام صفقات بالتفاوض املباشرالترخيص للوكالة بصفة استثنائية 

تنفيذ وفق الشروط الفنية املتعاقد عليها دون التوصل إلى  املصبات ومراكز التحويلاستغالل 

وقد انتهى التفاوض مع الشركة إلى اتفاق بمواصلة الاستغالل  .إلاستراتيجية الوطنية لتثمين النفايات

د أثناء العقد  82,808كلفة ردم الطن الواحد من النفايات من  ارتفعتوبالتالي  ،د.م 1,228بقيمة 

 .د في العقد الثالث 52,812ألاوّل إلى 

 

من  على ترخيص استثنائي 5081 نوفمبر تحصلت خالل شهر وتجدر إلاشارة إلى أّن الوكالة

تين سنملدة  لإلعالن عن طلب عروض ملواصلة تسيير املصبات املراقبة ومراكز التحويل رئاسة الحكومة

مما يدّل على عدم توّصل الجهات املعنية إلى باالعتماد على ردم النفايات  5082 ابتداء من شهر جويلية

خاصة بطاقة استيعاب املصّب املراقب  املتعلقةصعوبات ال رغمالشروع في تثمين النفايات  قرار تفعيل

من " القزاح"بسوسة وتواصل افتقار والية املنستير إلى مصّب مراقب وما يثيره استغالل مصب 

 .إشكاليات

 

 الفضالت بالقلعة الصغرى  فرز مركز  -2

 

 بتكلفة كمركز نموذجي للفرز والتحويل 1996 فرز الفضالت بالقلعة الصغرى سنة مركز  أنش ئ

 الرسكلة، وتّم تجهيز  وحدات نحو توجيهها قبل واملشابهة املنزلية الفضالت انتقاءبهدف  د.م 2,1بلغت 

 من املصدر عدم فرز النفايات املنزلية  غير أّن  د.م 8,028معّدات بلغت قيمتها إلاجمالية ب املركز

وعدم إحداث مؤسسات تعنى %  20واملتكّونة في الغالب من مواد عضوية عالية الرطوبة بنسبة تناهز 

 قبول ، واقتصرت مهام املركز على فرز الانتقائيالقيام بعمليات ال مواصلة بالرسكلة والتثمين حاال دون 

في إطار  شهريالف أكياس المن املعلبات و  طن 200حوالي تجميع على وتحويل النفايات دون فرزها و 

  .منظومة التصرف في النفايات البالستيكية
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منها سلسلة  جملة من التجهيزات يذكر  أّدى التخلي عن الفرز الانتقائي إلى عدم استغاللوقد 

الوكالة اتخاذ التدابير الالزمة للتصرف في ويتعّين على  ،د.أ 201التي بلغت كلفة اقتناء مكّوناتها الفرز 

 .والتجهيزات غير املستعملة والاستفادة منها بدال من تركها عرضة للتآكل والتلفآلاليات 

 

 املنزلية وشبه املنزلية النفايات معالجةو  تثمين -3

 

 املخطط أهدافدون تحقيق  العوائق القانونية واملؤسساتية واملالية والفّنية حالت جملة من

قة الحادي عشر للتنمية
ّ
 وإعادة وتثمينها النفايات كميات في التحكمتكنولوجيات  تطويرب املتعل

  .استعمالها

 

ق بإحداث  5002أوت  55املؤرخ في  5282ألامر عدد قد تبّين في هذا املجال أّن ف
ّ
واملتعل

وال  وكالة إسناد لزمات للتصرف في النفايات وتثمينهاللال يخّول الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات 

ر
ّ
اج الكهرباء من الطاقات ستثمار في مجال إنتالا  للخواص إمكانيةاملنظم لقطاع الكهرباء  التشريع يوف

 مشاريع التثمينإلاشكاليات القانونية املتعلقة بتخصيص املواقع املثلى النتصاب ، فضال عن املتجددة

الحيوي، الغاز، والوقود )غياب إطار لضبط مواصفات وخاصيات املواد املثمنة واملواد املنتجة و 

 ...(.والسماد العضوي 

 

مسؤولياتها  توتداخل املتدخلة في مجال التصرف في النفاياتالهياكل العمومية  وتعّددت

 .مّما ساهم في صعوبة التنسيق في ما بينها منها الاستراتيجيات املعتمدة لكّل  توتباين

 

 وتت
ّ
                          املؤرخة فيحسب ما ورد بمحضر جلسة العمل الوزارية املالية  عوائقال صلخ

غياب حوافز للتشجيع على بعث مشاريع تثمين النفايات، وضعف املوارد  خاصة في5082سبتمبر  1

 .في هذا املجالدعم الاستثمار لو لتصرف في النفايات املنزلية واملشابهة لاملالية املتاحة 

 

ق
ّ
ص من القيمة املضافة للنفايات  أّما العراقيل الفنية فتتعل

ّ
بغياب الفرز من املصدر مما يقل

باعثي مشاريع  لفائدةويرفع في كلفة تثمينها، فضال عن إشكالية ضمان توفير الكّميات الضرورية 

 .التثمين، ونقص الكفاءات والخبرات املحلية في هذا املجال

 

التحّول إلى تثمين النفايات املنزلية أن يحقق العديد من إلايجابيات، منها خاصة  ومن شأن

 انبعاثالتقليص من و ( هكتار للمصب الواحد 20ما ال يقّل عن )توفير ألاراض ي املخصصة للمصبات 
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مواد ذات قيمة اقتصادية مستخرجة من  استغاللعن  فضالالروائح والتصرف في مياه الرشح، 

 .حداث مواطن شغل جديدةالنفايات وإ

 

 النفايات معالجة طاقة مضاعفةدون  تثمينال مرحلة بلوغ إلى التوصل عدم حالقد و 

 بّينت املعاينة امليدانية حيث ،الحادي عشر للتنمية نص عليه املخطط مثلما فيها، املندمج التصرفو 

باستغالله  امليتان غاز كميات تثمين عدمو  بالواليتين املراقبين باملصبين النفايات تثمين مظاهر غياب

وقد بلغت الكميات  .لبيئةل امللّوث الكربون  أوكسيد ثاني تحويله إلىو  هحرق بدل إلنتاج الطاقة الكهربائية

              من أصل حوالي 2مليون م 2,282ما قدره  5082خالل سنة  الواليتيناملنتجة من ذلك الغاز بمصبي 

 . يتّم إنتاجها بمجمل املصبات املراقبة على الصعيد الوطني 2مليون م 50

 

باملصب  الرشح مياه معالجة محطة تنتجها التي املياه استغالل على املندمج التصرف يقتصرو 

 العربات تنظيف وفي املصب داخل الخضراء املساحات رّي  في يوميا 2م 10 بسوسة واملقّدرة بحوالي املراقب

 .واملعّدات

 

بوضع إستراتيجية وطنية للتثمين الطاقي للنفايات وضبط  الدائرة في هذا إلاطار وتوص ي 

، وتفعيل إلاطار القانوني املتعلق بفتح املجال لالستثمار الخاص في في الغرضالفّنية  والشروطاملعايير 

 .في املجالقطاع تثمين النفايات، وتقديم الحوافز املالية والجبائية 

 

 الصناعية والخطرة النفايات -4

 

 يال  صناعيةوحدة آالف  ثالثةأكثر من  تضّم الواليتان
ّ
لدى ممثلية الوكالة بسوسة  ر توف

منذ كيفية التصرف فيها ب ال بيانات تتعلقو نفايات صناعية وخطرة ما تفرزه من  مآل معطيات حول 

  .مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادوإغالق  تاريخ 5088سنة 

 

ص  حيث ،ا نسبياتراجع مثلية الوكالة الوطنية لحماية املحيطالدور الرقابي ملشهد ما ك
ّ
تقل

خالل  زيارة 250إلى  5008زيارة خالل سنة  122 منفالحية الصناعية و الوحدات لراقبة لامل عدد زيارات

واملنشآت البيئية وقد أفادت الوكالة بأّن ذلك مرّده التوجه املعتمد نحو مراقبة املؤسسات  .5082سنة 

 .الكبرى التي تتطلب حيزا زمنيا أطول 

 

لب ولئن
ُ
 مقّرات داخل فردي بمجهود مصانعهم نفايات بخزن  القيام املصانع أصحاب من ط

 وضعفمّدة طويلة  إلاغالق فترة تواصل فإّن  املركز، غلق مسألة في القضاء بّت  انتظار في مؤسساتهم
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 مما ،تحقيق ذلك على ساعدي لم الصناعية لنفاياتا وخزن  ستقبالال  مراكز وجود عدم عن فضال الرقابة

 .ةالبيئ على تهديدات من ذلك يمثله بما النفايات تلك من العشوائي التخلص في مخاطر يزيد

 

 برامج التصرف في النفاياتمنظومات و  -ب

 

في  (1)تصرفوبرامج  منظومات للتصرف في النفايات على وضعالوطنية  ستراتيجيةإلا  ارتكزت

ه  ،بعض ألاصناف الخاصة من النفايات القابلة للتثمين والرسكلة
ّ
 أن

ّ
غياب املتابعة والتقييم  تبّينإال

، وعدم إصدار ألانظمة العمومية التي تمثل اتمستوى الجهعلى خاصة  هذه املنظومات والبرامج بشأن

وآليات  اواملعنيين به اومقتضيات تطبيقه هاجالم ضبطبالنسبة إلى بعض البرامج بهدف ألاطر القانونية 

ل  هاتفعيل بعضمما تسبب في عدم  ا،تمويله
ّ
 .آلاخر بعضالوتراجع أو تعط

 

 للتصرف في النفاياتاملنظومات الوطنية  -1

 

 
ّ
وزيوت التشحيم واملصافي  نظومات بالتصرف في نفايات ألانشطة الصحيةق هذه املتتعل

 .وإلاطارات املطاطيةالزيتية والحاشدات واملراكم املستعملة 

 

 منظومة التصرف في نفايات ألانشطة الصحّية -

 

ورغم  ،ألف طن سنوّيا 81بحوالي على املستوى الوطني حجم نفايات ألانشطة الصحية  يقّدر 

فإّن كلغ في اليوم  5,52تبلغ  للسرير الواحد كمّية النفايات الصحّيةوأّن منها مصنفة خطرة %  02أّن 

 .ما زالت تلجأ للحرق العشوائي للتخلص من نفاياتهاأغلب املؤسسات إلاستشفائية والصحية 

 

ولئن تّم وضع إلاطار القانوني والترتيبي للتصّرف في نفايات ألانشطة الصحّية فإّن مقتضياته 

التي يقتضيها حسن التصّرف في تلك لتجهيزات لم تفّعل من قبل الهياكل املعنّية بسبب نقص ا

 . فضال عن عدم التقّيد باإلجراءات وخاّصة منها الفرز الانتقائي من املصدر،  النفايات

 

ص النها ولم تتكّفل الوكالة بتأمين دورها في
ّ
، ئي من تلك النفايات بعد معالجتهامراقبة التخل

إلاحصائيات واملعطيات حول عدد املؤسسات  غيابعلى لدى ممثليتها الجهوية حيث تّم الوقوف 

 .املنتجة وعدد اتفاقيات رفع ونقل ومعالجة نفايات ألانشطة الصحية وكمّياتها

 

                                                           
 .املنظومات هي خطط التصرف التي تّم إصدار أوامر ترتيبية لضبطها (1)
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ى كما 
ّ
املحيط مراقبة املؤسسات املنتجة لنفايات ألانشطة  لحمايةالوكالة الوطنّية ال تتول

 . الصحية وسير ونجاعة عمليات املعالجة

 

 املثلى والطرق  باإلجراءات صحّيةال نشطةألا لنفايات املنتجة املؤسسات التزام مدى من وللتثّبت

من %  05صحية بالواليتين، بّين أّن  مؤسسة 802 لىإ استبيان بتوجيه الدائرة قامت فيها للتصرف

بوالية سوسة لم تقم بإمضاء %  22املؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بوالية املنستير و

عالجة وإزالة ملمع شركات نقل نفايات ألانشطة الصحّية رغم أّن جميعها غير مجّهزة بمعّدات اتفاقيات 

ص ال ليتّم  هذه النفايات،
ّ
إلقائها دون فرز مع الفضالت املنزلية و بطرق غير صحّية  في جزء هام منهاتخل

 . واملشابهة

 

الالزمة لفرض الالتزام بتطبيق النصوص الترتيبّية  التدابير وتدعو الدائرة إلى ضرورة اتخاذ 

م في ألاخطار الناجمة عنها 
ّ
الصادرة في مجال التصرف في نفايات ألانشطة الصحّية لضمان التحك

 .خاصة أمام التوقعات بنمّو حجمها مع تزايد استعمال املستلزمات ذات الاستعمال الوحيد

 

 الزيتية املستعملةمنظومة التصرف في زيوت التشحيم واملصافي  -

 

منها مصنعة %  85ألف طن من زيوت التشحيم  20ترّوج بالسوق التونسّية سنويا حوالي 

ألف طن، وتصّنف نفايات زيوت التشحيم املستعملة  52الكمّية القابلة للجمع سنويا  بلغمحليا، وت

وتثمينها دخال حيز الستعادتها  نيعمومياستوجب إحداث نظامين ضمن قائمة النفايات الخطرة، مما 

 .5001أفريل  8و 5000جويلية  8التنفيذ على التوالي بتاريخي 
 

منهم يزاولون  2مناوال على املستوى الوطني  88ويبلغ عدد املجّمعين املناولين الخواص 

 .5080الزيوت بعنوان سنة  من مليون لتر  8حوالي  جّمعواسوسة واملنستير  تينشاطهم بوالي
 

سنوات عن إرساء املنظومة ومن أهمّية حجم مواردها التي  80وبالرغم من مرور ما يزيد عن 

، لم تتوّل الوكالة إعداد دراسات تقييمية 5080د سنة .م 2,500إلى  5085د سنة .م 5,222ارتفعت من 

صافي بهدف تطويرها ولم تضبط املقتضيات العملية والشروط الفنية للتصّرف في زيوت التشحيم وامل

 .(1) 5005لسنة  182عدد الزيتية املستعملة خالفا ألحكام ألامر 
 

من كميات الزيوت املستعملة  % 20جمع تساوي  نسبةولئن نجحت الوكالة وطنيا في تحقيق 

ى سنة %  10 التطلع إلى تحقيق نسبةو  5008القابلة للتجميع خالل سنة 
ّ
فإّن هذه النسبة  5088في موف

                                                           
 .واملتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم واملصافي الزيتية املستعملة والتصرف فيها 5005افريل  8 بتاريخ 5005لسنة  182ألامر عدد  (1)
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بالواليتين خالل وتراجع املعّدل السنوي لكميات الزيوت املجمعة . 5080 سنة%  22تراجعت لتبلغ 

 %. 1,10بنسبة  5080-5080الفترة 

 

  من ناحية أخرى،و 
ّ
باملصافي الزيتية املستعملة التي قة لم يتواصل تطبيق املنظومة املتعل

الشركة التونسية ملواد التزييت للقيام  وتسليمها إلىجمع املصافي الزيتية من قبل خواص على  تعتمد

نظرا إلى ارتفاع كلفة جمع ونقل  إيداعها بمصب الفضالت الصناعية باستخراج زيت التشحيم منها ثّم 

أّن الوكالة بالرغم من  تواصل التخلص منها عشوائيا ن هذا الوضعترتب عوقد املصافي املستعملة، 

 .5088في موفى سنة %  50كانت تهدف إلى بلوغ نسبة تثمين تساوي 

 

 واملراكم املستعملة الحاشدات في التصرف منظومة -

 

ق بضبط شروط وطرق  5002ديسمبر  51املؤرخ في  5002 لسنة 2282ينّص ألامر عدد 
ّ
املتعل

جمع املراكم والحاشدات املستعملة على إحداث نظام عمومي لجمع الحاشدات املستعملة ينخرط فيه 

 أّن النظام العمومي لم يتّم تطبيقه بالرغم من وضع تصّور  وجوبا
ّ
منتجو ومرّوجو الحاشدات، إال

قة به  5002للتصرف في الحاشدات املستعملة منذ نوفمبر 
ّ
د، ليقتصر .أ 52بلغت كلفة الدراسة املتعل

             ألامر على بعض عمليات الجمع بالوسط املدرس ي وبالفضاءات التجارية الكبرى خالل الفترة 

5001-5080 . 

 

             من الحاشدات املستعملة وفقا لتقريري نشاط الوكالة  املجّمعةوبلغت الكميات 

طن  5000طنا من أصل كميات مرّوجة وطنيا مقّدرة بحوالي  220ما جملته  5080و 5008لسنتي 

على التوالي مع  % 20و % 20في حدود  (1)، مقابل نسب مستهدفة% 82سنويا أي بنسبة لم تتجاوز 

فت قد التجميع  عمليات علما وأّن ، 5081و 5088نهاية سنتي 
ّ
  5088منذ سنة توق

ّ
على إثرها ل تعط

 .طنا 500تطبيق هذا البرنامج وتقّدر الكميات املروجة من الحاشدات بالواليتين بحوالي 

 

التصّرف في الحاشدات املستعملة أساسا إلى عدم انطالق  منظومةعدم تجسيم  ويعزى 

من %  20الرسكلة وإلى وجود سوق موازية لترويج الحاشدات تمثل حوالي  املختصة فيالشركة نشاط 

حجم الكميات املرّوجة تعيق إلالزام باالنخراط الوجوبي في املنظومة حسب ما ورد بالدراسة املشار 

 . إليها أعاله

 

                                                           
 (.GIDD) 5081-5001حسب ما ورد باإلستراتيجية الوطنية للتصرف املندمج واملستدام للنفايات  (1)
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انطلق العمل باإليداع إلاجباري الخاص بنظام  يتعلق باملراكم املستعملة فقدأّما فيما 

املراكم املستعملة تباعا خالل  من%  12و % 12نسبة  بهدف استرجاع ،5008استعادتها منذ غّرة أوت 

              5088خالل سنة  % 21ولئن بلغت نسبة استعادة املراكم املستعملة حوالي . 5081و 5088سنتي 

                ، فإّن العمل بنظام إلايداع إلاجباري شهد تراجعا كبيرا بداية من 5082مع نهاية سنة %  21و

  .5080سنة 

 

ضح من خالل معاينة ميدانية 
ّ
الدائرة لدى عينة من محالت بيع املراكم  قامت بهاوات

منها ال تلتزم بشكل منتظم بتطبيق نظام إلايداع إلاجباري املتمثل في تسليم املركم  % 11الجديدة أّن 

غياب إطار قانوني يسمح للوكالة بمتابعة ومراقبة  وقد حال. املستعمل أو دفع قيمة إلايداع إلاجباري 

ة دون توفير الظروف الالزمة إل 
ّ
نجاح تطبيق إجراءات املنظومة وبفرض عقوبات على املؤسسات املخل

 . املنظومة وضمان نجاعتها

 

ألاطراف املعنية بمنظومة التصرف في املراكم املستعملة العمل على  على، يتعّين وتبعا لذلك

مراجعة إلاطار القانوني وإيالء أعمال املتابعة واملراقبة ألاهمية الالزمة وكذلك إحكام تطبيق إلايداع 

من  80وّردين وردع املخالفين تطبيقا ألحكام الفصل إلاجباري من خالل فرضه على جميع املنتجين وامل

 .5002لسنة  2282ألامر عدد 
 

 منظومة التصرف في إلاطارات املطاطية املستعملة -
 

د للبحث في إمكانية استغالل إلاطارات املطاطية .أ 52إنجاز دراسة بكلفة  5002تّم منذ سنة 

تأخر أّن نتائج الدراسة لم يتم تفعيلها بسبب غير املستعملة ووضع منظومة للتصّرف فيها وتثمينها، 

  الذي لم يصدرضبط إطارها القانوني 
ّ
  (1).5082سنة  إال

 

ل
ّ
ها للحصول على حبيبات من يرح فيتثمين نفايات العجالت املطاطية املستعملة  ويتمث

السياق منحت وزارة البيئة تراخيص لخمس شركات  هذاوفي . املطاط توظف في استعماالت مختلفة

تب عنه لقطاع تر لدعم الدولة  وغيابه الشركات هذغير أّن الصعوبات الاقتصادّية التي تعّرضت لها 

واحدة بوالية باستثناء شركة نشاط عن التسبب في انقطاع تلك الشركات  (2)إفراز منتوج غير تنافس ي

ى جمع حوالي 
ّ
حوالي  أي ما يمثلبمليون وحدة  عددهااملقّدر  إلاطارات املستعملةمن %  82سوسة تتول

 .ألف وحدة 800 تبلغحصة الواليتين منها علما بأن  5082سنة  ألف طن 58
                                                           

  5082جويلية  8املؤرخ في  5082لسنة  211ألامر الحكومي عدد  (1)
ّ
 .ق بضبط شروط وطرق التصّرف في إلاطارات املطاطية املستعملةواملتعل

ليم يتعّرض املنتوج املحلي للمنافسة غير املتكافئة مع املنتوج املوّرد ذلك أّن توريد حبيبات املطاط املصنعة بالخارج معفى من دفع املعا (2)

 في محضر جلسة العمل الوزارية املؤرخة)الديوانية وألاداء على القيمة املضافة في حين يخضع املنتوج املحلي إلى ألاداء على القيمة املضافة 

 . (5082 سبتمبر 81
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وكان من بين أهّم الصعوبات التي برزت في القطاع، غياب منظومة لجمع ونقل ورسكلة 

           إلى معلوم قدره هااملعدنية املستخرجة منإخضاع تصدير ألاسالك و إلاطارات املطاطية املستعملة 

يجعل وهو ما  دينار للطن الواحد 800ال يتجاوز ثمن البيع  في حين أّن  (1)دينار للطن الواحد 520

 .(2)املنتوج املحلي غير قادر على منافسة املنتوج ألاوروبي
 

 للتصرف في النفاياتالبرامج الوطنية  -2
 

 
ّ
ونفايات ألاجهزة ومادة املرجين الهدم والبناء  فضالتق هذه البرامج بالتصرف في تتعل

 .والزيوت الغذائية املستعملة واملبيدات التالفة الكهربائية وإلالكترونية

 

 التصرف في فضالت الهدم والبناء  برنامج -
 

                 بحوالي والبناء وطنيا الهدم فضالت كميات 5000تّم إعدادها سنة  دراسة قّدرت

 وفي .للفرد الواحد 2م 0,22ليبلغ مؤشر إنتاج تلك الفضالت خالل نفس السنة ما قدره  ،2م ألف 182

 كمياتها تقدير تّم  حيث مستمر، تزايد في حجمها ظّل  في تلك النفايات للتصرف واضح إطار غياب ظل

  .بالواليتين   2م ألف 550منها حوالي   2م مليون  5 بحوالي 5080 سنة خالل
 

منظومة خاصة بالتصرف في أنقاض البناء تقوم أساسا على الدراسة املذكورة اقترحت وقد 

 الردم عمليات في الستخدامها املنزلية للنفايات مراقب ملصب توجيهها ثم لجمعها مصب بكل بلديةإنجاز 

من بلديات الواليتين ال يتوفر %  22غير أّن نتائج الاستبيان بّينت أّن  ،تثمينها على الخواص تشجيع أو

 
ّ
ر لديها لديها مصب خاص بفضالت الهدم والبناء، كما لم ُيسجل أي مجهود يذكر للبلديات التي تتوف

هذه الدراسة منذ  استيفاءمن  مغوبالر  .مصبات للتعريف بمواقعها والتحسيس بضرورة التوجه لها

د فإّن منظومة التصرف املقترحة صلبها لم تدخل طور إلانجاز بسبب .أ 12,0بكلفة قدرها  5000أفريل 

 .عدم التوصل إلى تفعيل التثمين نظرا إلى ضعف مردوديته آنذاك
 

               الواردة بها قامت الوكالة بتاريخ املعطياتتقادم الدراسة املذكورة وتغير عديد  وأمام

ى شهر مارس  تشارةبإعالن اس 5082مارس  8
ّ
. 5081إلعداد دراسة جديدة ما تزال قيد إلانجاز حتى موف

مع إلاشارة إلى أّن غياب إطار قانوني للتصرف في النفايات لم يساعد الوكالة على تفعيل عمليات تثمين 

نفايات الهدم والبناء في إطار لزمة مع مؤسسات القطاع الخاص رغم تعبير البعض منها عن رغبتها في 

 .بعث مشاريع في هذا املجال

                                                           
املتعلق بالترفيع في املعلوم املوظف على الخردة والفضالت من الحديد ومن النحاس  5001جوان  52املؤرخ في  5001لسنة  5288طبقا لألمر عدد  (1)

 .وألاملنيوم والليتون عند التصدير
 .تحمل الدولة ملصاريف التجميع والنقل معمن كلفة الرسكلة %  20يتّم في بعض البلدان ألاوروبية دعم الناشطين في هذا القطاع بحوالي  (2)
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 في مادة املرجين التصرفبرنامج  -
 

من الكميات %  82حوالي أي  من املرجين 2ألف م 11,220تفرز واليتا سوسة واملنستير 

                 من مصبات املرجين وعددها %  22أّن  5001لية يوورد بدراسة تّم إعدادها في جو . املفرزة وطنيا

 .بالواليتين%(  82)أحواض  2 منها ألاحواض فيها بسوء العزل تتمّيز  مصبا 18
 

أصحاب  فإّن  الوكالة، لدى  شروط إيداع كراس يخضع إلى املرجين مصّبات ولئن كان نشاط

 حسب املصبات من بعدد من إخالالت عليه الوقوف ورغم ما تّم . بالواليتين لم يلتزموا بذلك املصّبات

فة الجهوية اللجنة قبل من املنجزة املعاينة تقارير
ّ
ه مصبات وضعيات ومتابعة بمراقبة املكل

ّ
 املرجين، فإن

 ولم املحيط، لحماية الوطنية للوكالة التابعين املراقبين الخبراء قبل منفي الغرض  محاضر تحرير يتم لم

  .(1) 8881 لسنة 08 عدد القانون  التتبعات القانونية الالزمة طبقا ألحكام إجراء يتّم 
 

 بطاقة مرجين مصبات 0 سوسة تضّم  والية أّن  ،5082-5080 الزيتون  موسم إلى بالنسبة وتبّين

 % 52يناهز ما فإّن  وبالتالي ،2م ألف 28 حدود في مفرزة كّميات مقابل 2م ألف 18 قدرها جملية استيعاب

رة باملصبات لم يتّم استيعابها املرجين كميات من
ّ
  .املتوف

 

ق بضبط شروط  5082فيفري  51املؤرخ في  5082لسنة  8201عدد  ألامر  أتاح وقد
ّ
املتعل

وطرق التصرف في املرجين املستخرج من معاصر الزيتون إمكانية رشه كسماد بأراض ي الزراعات 

ه لم يتم تسجيل عمليات رش ملادة املرجين خالل سنتي (2)املعّمرة
ّ
 أن

ّ
حسب املعطيات  5082و 5080، إال

رة بوالية
ّ
 بنسبة أي هكتارا 12.100 جملة من هكتارا 50 سوى  تلك العمليات تشمل ولم سوسة، املتوف

 .بوالية املنستير%  0,02
 

 وضعف تثمينه ومحدودية عمليات املرجين استيعاب مصبات طاقة ضعف وبالنظر إلى

يستدعي  مما التطهير، وبقنوات الطبيعي بالوسط املادة لتلك العشوائي السكب مخاطر تتزايد الرقابة،

لتفادي املخاطر املنجّرة عن  الالزمة التدابير واتخاذ الضرورية العناية املوضوع إيالء املعنية الجهات من

 .ذلك
 

 ألاجهزة الكهربائية وإلالكترونية نفاياتالتصرف في  برنامج -
 

                 ألف طن سنويا 80وطنيا بحوالي وإلالكترونية  الكهربائيةيقّدر حجم نفايات ألاجهزة 

من تلك النفايات  % 22 أّن  أي، الخواصجمعها من قبل  يتّم  % 52أي ما نسبته ألف طن منها  55,2

                                                           
(1)

 .5008جانفي  20املؤرخ في  5008لسنة  80كما تّم تنقيحه بالقانون عدد  
 .الزراعات املعمرة مثل الزيتون والعنب وألاشجار املثمرة (2)
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للتصرف في  القانونيمن وضع إلاطار  الانتهاءوتوقعت الوكالة  .(1) تلقى عشوائيا في الوسط الطبيعي

ى إحداث وحدة معالجة للنفايات إلالكترونية ، وأن 5001النفايات إلالكترونية بحدود سنة 
ّ
تتول

 .ألف طن سنويا 50والكهربائية بطاقة استيعاب تقدر بـحوالي 

 

مع الوكالة الكورية للتعاون  5080نوفمبر  88توصلت الوكالة إلى إمضاء اتفاقية بتاريخ و 

وفي هذا  .ت إلالكترونيةنفاياالمليون دوالر يهدف إلى جمع ونقل وتثمين  2الفني لتنفيذ مشروع بكلفة 

د .أ 80حوالي تّم بوالية سوسة تهيئة فضاء بمركز فرز النفايات بالقلعة الصغرى بكلفة بلغت السياق 

غير أن هذا املشروع شهد تعطال بسبب التأخير في إنجاز  ،ع النفايات إلالكترونية والكهربائيةيجمتل

 .5081الوحدة الخاصة بالرسكلة، فضال عن التأخر في تركيز منظومة التصرف حتى موفى مارس 

 

التعجيل في اتخاذ التدابير الالزمة الستكمال تركيز مكّونات برنامج التصرف بوتوص ي الدائرة 

حّتى يتم تفعيل البرنامج وتطبيقه بما  وحدة الرسكلة في استغاللالشروع في وفي النفايات إلالكترونية 

 .لبيئةا السلبية علىفي تلك النفايات ويحّد من أخطارها وآثارها  يضمن حسن التصرف

 

 املبيدات التالفة برنامج التصرف في -

 

بات املبيدات املستعملة مخاطر بيئية مختلفة
ّ
ل معل

ّ
البرنامج إلافريقي إلزالة  ويشمل. تشك

ع الانتهاء من 
ّ
املبيدات التالفة مكّونين أساسيين يتمثل ألاّول في عمليات إلازالة التي كان من املتوق

خاذ إجراءات وقائية لتفادي إعادة ظهور مخزونات جديدةوالثاني في  5080تنفيذها في سنة 
ّ
 . ات

 

د إزالة كامل املخزون من املبيدات .م 8حوالي  كلفتهبلغت الذي استهدف البرنامج  وقد

ى سنة 
ّ
 في ديسمبر 5080التالفة على املستوى الوطني في موف

ّ
 5080، غير أّن أشغال إلازالة لم تنطلق إال

وقد تسّنى تحقيق الهدف املرسوم، إذ بلغت . نظرا إلى تأخر إعداد دراسة املؤثرات البيئية للبرنامج

ص
ّ
ى سنة  املبيدات التالفة التي تّم التخل

ّ
طنا  8.800طنا من أصل  8.888ما جملته  5085منها في موف

 .% 81مستهدفة أي بنسبة 

 

بات املبيدات 
ّ
وتّم في إطار نفس البرنامج، القيام بعملية نموذجية بالواليتين لتجميع معل

فة وزارةالاملستعملة وذلك بالتعاون بين 
ّ
 5008ويلية وانطلقت هذه العملية في ج. الفالحة والوكالةب املكل

من فحسب %  10مستهدفة أي ما يعادل حوالي  نطناأ 0طنا من أصل  5,05تّم في إطارها تجميع 

بات املبيدات املستعملة
ّ
لين في العملية. معل

ّ
 .ويعود ذلك إلى غياب نظام تحفيز للمتدخ

                                                           
 .التجهيزات إلالكترونية املستعملة ضمن النفايات الخطرة 5000أكتوبر  80املؤرخ في  5000لسنة  5228صّنف ألامر عدد  (1)
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البرنامج الوقائي الذي يهدف إلى تفادي إعادة ظهور مخزونات جديدة والذي تّم اختتامه  اأّم 

ط واتخاذ تدابير تمنع تراكم  5080سنة 
ّ
فلم يحظ باملتابعة من قبل الوكالة،كما لم يصحبه وضع مخط

 .مخزونات جديدة من املبيدات التالفة

 

 التصرف في الزيوت الغذائية املستعملة برنامج -

 

ل أهّم أهدافت
ّ
على  للزيوت الغذائية املستعملةفي الحّد من التأثير السلبي  البرنامج اهذ تمث

وتطّور عدد املؤسسات الصغرى املتحّصلة على  .توفير طاقات بديلةلاملحيط والتشجيع على تثمينها 

 5008سنة  مؤسسة 22كراسات شروط لجمع الزيوت الغذائية املستعملة على املستوى الوطني من 

، كما تّم الترخيص ملؤسستين للقيام باملعالجة ولثالث بالواليتين 1منها  5082مؤسسة سنة  850إلى 

ألف طن سنوّيا على  20وتبلغ الكميات التقديرية للزيوت الغذائية املستعملة . مؤسسات بالتثمين

منها بعد  % 20 تّم تصدير 5082ألف طن منها سنة  80املستوى الوطني، لم يتّم تجميع سوى 

 .تصفيتها

 

حال غياب إلاحصائيات واملعطيات الدقيقة حول املؤسسات النشطة في مجال جمع الزيوت و 

الغذائية والكميات املجّمعة والكميات املعالجة، إضافة إلى غياب املتابعة املستمرة والدورية للمنظومة 

 .دون إجراء التقييمات الالزمة بشأنها الواليتينستوى معلى 

 

           والشروع في تفعيله منذ  لبرنامجا امن تحديد إجراءات ومراحل تطبيق هذ وبالرغم

م النشاط ويضبطيفقد ظّل  5001سنة 
ّ
شروط وطرق التصرف في هذه  فتقر إلطار قانوني ينظ

لتحويل  بوالية سوسة ، كما لم يتّم الشروع في عملية التثمين بالرغم من إحداث مؤسسةالزيوت

الزيوت النباتية املستعملة إلى غازوال حيوي وذلك نظرا إلى عدة عراقيل اعترضتها بخصوص التمويل 

 .حالت دون انطالق نشاطها فعلّيا

 

III-  والتثقيف البيئي واملراقبةإلاشراف 

 

حفظ التراتيب الصحية والبيئية املجال املتعلق بشملت أعمال الرقابة في هذا الخصوص 

 .، فضال عن التحسيس والتثقيف البيئياملحيطوحماية 
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 مراقبة التراتيب البلدية - أ
 

بموجب  الوطني حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ألامن على إثر 

ل  (1)5085جوان  5املؤرخ في  5085لسنة  281أحكام ألامر عدد 
ّ
جزء كبير من املهام التي  إنجاز تعط

باملسائل ذات  البلدية بسبب انشغال أعوان الشرطةالبلدية كانت موكولة سابقا ملراقبي التراتيب 

 .غياب التعاون والتنسيق واملتابعة بالشكل الالزم مع البلدياتكما لوحظ  ،الطبيعة ألامنية 

 

الت أعوان الشرطة البلدية و 
ّ
ت تدخ

ّ
ق بالتصدي  محدودةظل

ّ
لمخالفات لفي كّل ما يتعل

أّن عدد مخالفات إلالقاء العشوائي  مثال  الشرطة البلدية بحمام سوسة حيث أظهرت تقارير  البيئية،

ل خالل يسجت عدمبّينت نتائج الاستبيان و . 5082-5082 فترةمخالفة خالل ال 820 بلغلفواضل البناء 

ملعّدات تعّمد أصحابها إلقاء فواضل في غير ألاماكن عمليات حجز  2سوى  5082-5088كامل الفترة 

  .بلدية بالواليتين 02من أصل  تيناملرخص فيها وذلك لدى بلدي

 

وتستدعي هذه الوضعية اتخاذ التدابير الالزمة التي من شأنها تفعيل دور الشرطة البلدية في 

الحلول املناسبة لتمكين البلديات إيجاد و تطبيق التراتيب البلدية برصد املخالفات والتصدي ملرتكبيها 

من مراقبة التراتيب البلدية والقدرة على فرضها وحسن تطبيقها مع ضمان استقالل صالحياتها 

املتعلق  5002 جويلية 52 املؤرخ في  5002لسنة  8111عدد  تفعيال ملقتضيات ألامر  ،وقراراتها في ذلك

بضبط قائمة املخالفات لتراتيب حفظ الصحة باملناطق الراجعة للجماعات املحلية والخطايا 

 .املستوجبة

 

 واملتابعة في مستوى الواليتين إلاشراف - ب

 

ور الهياكل واللجان والية املنستير بمهامها املتعلقة بمتابعة الوضع البيئي وتفعيل د تقوم

تّم الوقوف على ضعف والية سوسة فقد دائرة الشؤون البلدية بأما بالنسبة إلى  ،املكلفة بذلك

إحداث  كما لوحظ .لحسن سير العمل البلدي في مجال النظافة والعناية باملحيط تهاتابعمو  هاإشراف

وتكليفها بمهام رصد  5080أوت  80بمقتض ى قرار والي سوسة املؤرخ في " ليقظة البيئيةلخلية "

بأربع  القيامإحداثها على  اقتصرت منذ هاأعمال ولكناقتراح سبل معالجتها، إلاخالالت البيئية بالجهة و 

ل نقاطا سوداء ب
ّ
فوالية الزيارات ميدانية لألودية التي تمث

ّ
ذلك دون استكمال مهامها و  هانشاط ليتوق

 .5081انتهاء أعمال الرقابة في موفى مارس  إلى غاية

                                                           
 .املتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ألامن الوطني والشرطة الوطنية (1)
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املتعلق بتنقيح  5008جويلية  28املؤرخ في  5008لسنة  5520ألامر عدد  خالفا ملقتضياتو 

ل املجلس الجهوي  مالنظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية ل
ّ
لجنة التنمية بسوسة يشك

ق بالوضع 
ّ
عنى بالقيام بدراسات استشرافية وإبداء الرأي في ملّفات تتعل

ُ
املستديمة وهي لجنة قارة ت

 .تنفيذ البرامج املتعلقة بهالبيئي بالجهة و 

 

 البيئية واملتابعةاملراقبة  -ج

 

تنظيم  بضبطاملتعلق  8880أوت  8املؤرخ في  8880لسنة  8121ألامر عدد  اقتض ى

تكليف إلادارة الجهوية للبيئة بالساحل ومشموالت املصالح الخارجية لوزارة البيئة والتهيئة الترابية 

ه، "الاعتداءات على الطبيعة وعلى توازن الوسط الطبيعيبمراقبة ومعاينة "ألاوسط 
ّ
 أن

ّ
 لم ينص على إال

 زمة للتصّدي لهاال لايتمتعون بصفة الضابطة العدلية لرصد املخالفات واتخاذ إلاجراءات  أعوانر يتوف

 ، وكذلك الشأنامما جعل دورها يقتصر فعليا على إحالة ما يرد عليها من شكاوى إلى الوالي للنظر فيه

 .إلى الوكالة وممثلّياتها الجهوية مما جعل دورها الرقابي محدودابالنسبة 

 

  البيئي والتحسيس التوعية -د

 

في التعريف  أهّمها تمثل عددا من البرامج 5088-5002لفترة  الوكالة ضّمن عقد أهدافت

وتطوير العمل  معارف وعادات املواطنينوتحسين  ف املندمج واملستديم في النفاياتبأسس التصر 

على أن تشمل البرامج التحسيسية وإلاعالمية تنظيم ملتقيات وطنية وأيام  وتفعيل دوره الجمعياتي

  .إعالمية وندوات علمية وبث ومضات تلفزية

 

، حيث تمثلت ألانشطة لم يكن في مستوى البرمجة 5088-5008غير أّن إلانجاز خالل الفترة 

تظاهرة مبرمجة خالل الفترة  810تظاهرة من أصل  00التوعوية للوكالة على املستوى الوطني في 

                     في التحسيسية ألانشطة تمثلت فقد الواليتين ستوى م على أّما .% 55 أي ما يمثل 5008-5088

 .5082 سنة خالل تظاهرات 80و 5080-5008 الفترة كامل خالل توعوية تظاهرة 81

 

املساهمة في تطوير " علىالوكالة الوطنية لحماية املحيط لنفس الفترة  ونّص عقد أهداف

العقليات والسلوكيات املحترمة للبيئة وتطوير ألادوات البيداغوجية املستعملة واستغالل الوسائل 

 الشرقي الوسط لواليات الجهوية دارتهاإل  والتحسيسية التوعوية ةنشطألا تطّور  معّدل غير أّن  ،"الحديثة

                بنسبة سنوي  تراجع بمعّدل أي مشاركة 21 إلى مشاركة 15 من تراجعا شهد 5080-5008 الفترة خالل

8 %. 
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الاعتمادات الجملية املخّصصة للتوعية والتربية البيئية وإلاعالم  تراجع وتجدر إلاشارة إلى

 . 5082د سنة .أ 200 إلى 5085د سنة .أ 000من املحيط  حمايةلالوطنية كالة الو لدى 
 

خاصة بالتحسيس وإلاعالم  برامجبإعداد  املمثلة للعّينةلم تقم البلديات  ،من جهة أخرى 

ت على ضرورة  بالرغم
ّ
من أّن املناشير السنوية لوزير الداخلية حول البرامج الجهوية للنظافة حث

خاذ البلديات  تتوّل لم كما  .تكثيف البلديات لألنشطة التوعوية
ّ
 نشرلإلاجراءات التحسيسية الالزمة ات

وإلاعالم  املنزلية الفضالت إخراج توقيت تحديدو  البيضاء ألاراض ي تنظيف وتسييج بخصوص بالغات

  .بمواقع مصبات أنقاض البناء
 

من بلديات الواليتين حسب نتائج الاستبيان إلى استعمال املعلقات أو الالفتات %  12 وتلجأ

في مجال إلابالغ والتحسيس مما يستدعي التفكير في تطوير أساليب التواصل وابتكار طرق جديدة أكثر 

 .فعالية ونجاعة
 

 ،ةالعمل الجمعياتي وتفعيل دوره في مجال العناية بالبيئ طوير تمن ألاهداف العامة للوكالة و 

 أنّ 
ّ

رغم كثافة النسيج ، 5082-5080لم تبرم سوى برنامج شراكة وحيد خالل كامل الفترة  هاإال

ى سنة جمعية بواليتي سوسة و  21)الجمعياتي في املجال البيئي 
ّ
 .(5082ملنستير في موف

 

 مع  ولم تتوّل 
ّ
بوالية سوسة  جمعيات 2الوكالة الوطنية لحماية املحيط إبرام اتفاقيات إال

مساعدات  لم تسندو  5082جمعية خالل سنة  د لكّل  100وجمعيتين بوالية املنستير بتمويل قدره 

            د .أ 20و 5008د سنة .أ 00 اقدره منحة سوى  تقّدم ولم نواليتيالإلى الجمعيات البيئية بمالية 

 .قيامها بأنشطة بيئيةبالرغم من عدم بسوسة " مهرجان أوسو"إلى جمعية  5080سنة 
 

حول البرامج الجهوية  8نّص عليه منشورا وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد  ملا خالفاو 

واللذين  5082أفريل  88حول العناية بالنظافة وجودة الحياة املؤرخ في  2وعدد  5002للنظافة لسنة 

أكدا على ضرورة تكثيف البلديات إلبرام عقود الشراكة مع النسيج الجمعياتي والحرص على تفعيلها، 

 5082-5008 الفترة خالل البيئة مجال في الناشطة مع الجمعيات اتفاقيات بلديات الواليتين تبرم لم

 .5080سنة  وأكودة سوسة بلديتا باستثناء اتفاقيتين أبرمتهما
 

* 
 

*   * 
 

 بعدبواليتي سوسة واملنستير  لوضع البيئي عموماا تدهور و  منظومة النظافةتراجع  يعود

رة الاحتجاجات الاجتماعية والاعتراض على مواقع إحداث كثمن أهمها عدة أسباب إلى ،5088جانفي 
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وتعطل تطبيق عدد من البرامج الوطنية للتصرف في النفايات املصبات املراقبة ومراكز التحويل، 

 .خاصة بعد حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية والردع وتراجع منظومة الرقابة

 

ضعف التنسيق والتعاون بين عدم شمولية إلاطار القانوني و  أعمال الرقابة إلى خلصتو 

مختلف جوانب التصرف في النفايات خاصة من حيث التثمين  في ألاطراف املتدخلةوالجهات املعنية 

محدودية قدرات القطاع العمومي و ، الاستعمال وضعف مشاركة القطاع الخاص في هذا املجال وإعادة

مما أّدى إلى  النقص في أنشطة التحسيس والتوعية والتثقيف البيئي،خاصة و  عامة والجماعات املحلية

تكاثر النقاط السوداء واملصبات العشوائية خاصة بالنسبة إلى الفضالت املنزلية وفضالت الهدم والبناء 

 .باألودية واملياه امللوثة الفضالت وتفاقم ظاهرة سكب

 

الفضالت  التصرف في النفايات للسيطرة علىمزيد إحكام إلى  في هذا إلاطار  وتدعو الدائرة

الوسط بعشوائيا  ما تزال ربع كمّياتها تلقىالتي  املنزلية والشبيهة الفضالتو الصناعية والخطرة 

، ووضع إستراتيجية وطنية للتثمين الطاقي للنفايات وإعداد مخطط عملي قصد تحديد الطبيعي

املعاليم البيئية  كافة ضرورة تفعيلمع  ،النظافة ةمنظوم لتطوير ألاولويات وضبط املعايير الضرورية 

أوت  80املؤرخ في  5001لسنة  28طبقا ألحكام القانون عدد  وزجر مرتكبي املخالفات وتكثيف املراقبة

 املتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة باملناطق الراجعة للجماعات املحلية كما تّم تنقيحه 5001

   .5081أفريل  2املؤرخ في  5081لسنة  20القانون عدد ب

 

الالزمة  التقييماتوبخصوص منظومات وبرامج التصرف في النفايات يقتض ي الوضع إجراء 

 
ّ
ناتها خاصة ما يتعلق منها ل منها وتفعيل مختلف مكوّ في شأنها وطرح رؤى جديدة وبدائل مناسبة للمعط

 .بمجال التثمين للرفع من مردوديتها

 

املخصصة للنظافة سواء  املواردكما ينبغي على البلديات أن تسعى إلى إحكام التصرف في 

 يةكانت بشرية أو مادية وتطوير أدائها وطرق عملها في هذا املجال، وذلك خاصة بالنظر إلى خصوص

 .باعتبارهما قطبين سياحيين الواليتين

 

 واستدامة البيئي العمل في املدني املجتمع ناتمكوّ تفعيل دور ضرورة  تدعو الدائرة إلىو 

  .املواطن لدى بيئية ثقافة خيترسمن أجل  والتحسيس للتوعية برامج اعتمادو ، التنمية
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 رّد الوكالة الوطنية لحماية المحيط

 

عدد عمليات المراقبة المنجزة  نفيدكم بأن  في ما يخص نشاط المراقبة البيئية 

عملية مراقبة منجزة  521)زيارة  250بلغت  5082بواليتي سوسة والمنستير خالل سنة 

زيارة أو عملية  58خالفا لما ورد بالتقرير ( عملية بوالية المنستير 511بوالية سوسة و

القيام بها خالل  ، هذا ويمكن تفسير التراجع النسبي في عدد عمليات المراقبة التي تم(مراقبة

، (عملية مراقبة 122) 5008مقارنة بما تم انجازه خالل سنة ( عملية مراقبة 250) 5082سنة 

إلى التوجه المعتمد خالل السنوات األخيرة نحو مراقبة المؤسسات الكبرى والمنشآت البيئية 

عادة على غرار محطات التطهير والمصبات وكذلك مراقبة مصادر التلوث الهوائي والتي 

ما تتطلب حيزا زمنيا أطول إلى جانب تعطل مراقبة األنشطة الصناعية الملوثة  في عدة 

 .فترات
 

هذه المشاريع  ا بالنسبة لنشاط التصرف في مادة المرجين، نفيدكم علما أن  أم  

 5002جويلية  88المؤرخ في  5002لسنة  8888مدرجة بالملحق األول من األمر عدد 

ؤثرات على المحيط و بضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة والمتعلق بدراسة الم

المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط وبالتالي تخضع 

وجوبا إلى الرأي المسبق للوكالة الوطنية لحماية المحيط من خالل دراسات المؤثرات على 

 .المحيط
 

البيئي فتجدر اإلشارة إلى أن ه على إثر ا في ما يتعلق بأنشطة التوعية والتحسيس أم  

ة المتراوحة بين  تقديم برنامج الوكالة الخاص بمجال التوعية والتربية البيئية واإلعالم للمد 

حيث  5088جانفي  80، تزامن تنفيذه في جانب كبير منه مع فترة اندالع ثورة 5008-5080

ر على الوكالة على غرار بقية مؤسسات الدولة من إن ة منها تعذ  جاز أغلب البرامج خاص 

ل إنجاز بعض . المتعل قة باألنشطة الميدانية وذلك لظروف أمنية وأخرى لوجستية كما تعط 

المشاريع وبلغ البعض اآلخر نسبة إنجاز ضئيلة والبقية بقيت طور الدراسة لعدم تطابقها مع 

فقد أخذت أنشطة  ومع ذلك. ظروف المرحلة الجديدة تماشيها مع واقع البالد بعد الثورة

الوكالة في هذا المجال منحى جديد أماله عليها الواقع  البيئي للبالد في تلك الفترة  إذ كث فت 
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لين إلعداد أرضية عمل  مشاركتها في برامج وتوجهات واستراتيجيات مع مختلف المتدخ 

 : مالئمة على المدى المتوس ط والطويل من ذلك مثال 
 

 في أعمال اللجنة المكل فة بتقييم الدراسة  5088 المساهمة خالل شهر جويلية

  التي أنجزت في إطار برنامج التعاون التونسي األلماني  التي قام بها مكتب دراسات

سات التربوية التونسية"بخصوص   . "تقييم الوعي البيئي لدى التالميذ في المؤس 

 ة ب برنامج البيئة العمل ضمن اللجنة المكل فة بإعداد استراتيجية اتصالية خاص 

  .والطاقة الممول من االتحاد االوروبي
 

  العمل ضمن فريق عمل شك ل في إطار مشروعAssistance technique    التابع

نة  نات متمثلة في إنجاز قاعدة   MAA لمكو  لبرنامج البيئة والطاقة لإلشراف على ثالث مكو 

ة بالجمعيات البيئية بالبالد التونسية و تحليل وضعية االتصال ووسائل اإلعالم  بيانات خاص 

 .صالية في مجال التنمية المستدامةفي مجال البيئة وإعداد إستراتيجية ات
 

 االتصال البيئي "نامج اتصالي تحت عنوان العمل ضمن لجنة إعداد و تسيير بر

سات بالتعاون مع المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والبرنامج التونسي األلماني " داخل المؤس 

 (. 5088)للبيئة استهدف باعثي المشاريع 
 

  ة ملتقيات خالل سنتي ة  5082 -5085المساهمة في تنظيم عد  استهدفت عد 

نات متدخلين في قطاع البيئة مثل  اليوم التحسيسي لفائدة وسائل اإلعالم للتعريف بمكو 

في إطار نفس البرنامج   ECOUTE COMبرنامج البيئة والطاقة، ورشة عمل تحت عنوان 

سة استهدف   KIkOFF،تنظيم ملتقى  في إطار برنامج االتصال البيئيى من طرف المؤس 

 . الصناعيين والمستثمرين
 

 سات الصناعية في انجاز المساهمة في برنامج تكوين إطا رات لمصاحبة المؤس 

ساتهم وذلك في إطارنفس البرنامج  . استراتيجية اتصالية داخل مؤس 
 

  تأطير وتكوين الجمعيات البيئية للبحث عن تمويل لمشاريعهم وذلك في إطار

برنامج عمل تواصل على مدى يومين ونصف بمدينة العلوم بمناسبة االحتفاالت باليوم 

 . 5082لسنة  5082بيئة العالمي لل
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 والمنستير سوسة واليتي مستوى على والتربوية التحسيسية األنشطة بخصوص اأم  

 على اإلشعاع على الوكالة وحرص الواليات كافة من الواردة الطلبات كثرة من بالرغم هفإن  

 قامت الوكالة فإن والبشرية المالية الموارد محدودية من بالرغم وجهوي وطني مستوى

 :منها نذكر والتربوية التحسيسية األنشطة من بالعديد
 

 للعمل التونسية الجمعية لفائدة البيئية التربية مجال في تنشيطي يوم تأطير 

 .  9002 مارس 51 يوم الكلبية، سبخة الطبيعية بالمحمية بسوسة التطوعي
 

 ( بسوسة 2009جوان  5) الشرقي الوسط في للبيئة العالمي باليوم اإلحتفال 
 

 والمصلحة بسوسة التطوعي العمل جمعية مع بالتعاون متنوعة بأنشطة القيام 

 والمكتب بالمنستير والجوالت للمصائف المحلي والمكتب بالمنستير للطفولة الجهوية

 :  المنستير والي السيد وبحضور بسوسة للمرأة الوطني لالتحاد الجهوي
 

 المدارس، لتالميذ تنشيطية ورشات -

 األوزون، بطبقة خاص معرض وتركيز التلوث مقاومة ورشات -
 

 برامج تنفيذ إطار في:  العمومية بالشواطئ المتنقلة البيئية التنشيطية القرية 

 التحسيس مزيد وقصد البيئية والتربية التوعية مجاالت في المستديمة والتنمية البيئة وزارة

 الوكالة نظمت النفايات، من الشواطئ نظافة على والمحافظة الساحلية البيئة حماية بأهمية

 الوطنية والوكالة الساحلي الشريط وتهيئة حماية وكالة مع بالتنسيق المحيط لحماية الوطنية

 األسبوع نهايات خالل العمومية الشواطئ بأهم متنقلة تنشيطية قرية النفايات في للتصرف

 المصطافين لتوعية 9002 أوت 51 و جويلية 51 بين الممتدة الفترة وخالل وذلك

 بالجدول مبين هو كما الشاطئية الفسحات ومحيط الشواطئ نظافة على المحافظة بضرورة

 :  التالي
 

 الجمعيات التاريخ الشاطئ الوالية

 والجوالت للمصائف المحلي المكتب 5008جويلية  50 القراعية المنستير
 بالمنستير

 التطوعي للعمل التونسية الجمعية 9002أوت  51/51 بوجعفر سوسة
 بسوسة
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 التطوعي للعمل التونسية الجمعية 9002أوت  51 القنطاوي سوسة
 بسوسة

 

 البلدية بقصر هالل حيث تضمن  المجالس ألطفال الملتقى الثاني في المشاركة

النشاط ورشة عمل حول التنوع البيولوجي بالبالد التونسية وتركيز معرض حول التنوع 

 . 2010 جوان 20                الهواء، يومالبيولوجي بتونس وتلوث 
 

 برامج تنفيذ إطار في:  العمومية بالشواطئ المتنقلة البيئية التنشيطية القرية 

 التحسيس مزيد وقصد البيئية والتربية التوعية مجاالت في المستديمة والتنمية البيئة وزارة

 الوكالة نظمت النفايات، من الشواطئ نظافة على والمحافظة الساحلية البيئة حماية بأهمية

 الوطنية والوكالة الساحلي الشريط وتهيئة حماية وكالة مع بالتنسيق المحيط لحماية الوطنية

 األسبوع نهايات خالل العمومية الشواطئ بأهم متنقلة تنشيطية قرية النفايات في للتصرف

 المحافظة بضرورة المصطافين لتوعية 2010 أوت 1و جويلية 3 بين الممتدة وخالل وذلك

 : التالي بالجدول مبين هو كما الشاطئية الفسحات ومحيط الشواطئ نظافة على
 

 الجمعيات التاريخ الشاطئ الوالية

 والجوالت للمصائف المحلي المكتب 2010جويلية  17 القراعية المنستير
 بالمنستير

جويلية  29و 28  بوجعفر سوسة

2010 

 التطوعي للعمل التونسية الجمعية
 بسوسة

 

 الملتقى: ) المدرسية الشبيبة لفائدة تنشيطي في مجال التوعية البيئية يوم تأطير 

 بالمركز 2010 أوت 5 يوم وذلك( 2010 صائفة الباكالوريا في الجدد للناجحين الوطني

 اإلكساء في للتكوين القطاعي والمركز بالمنستير الخشب مهن في للتكوين القطاعي

 .بالمنستير
 

 العشر فيها يشارك بيئية ألعاب حصة المساهمة في إنجاز برنامج المتحد ي وهو 

 التنمية ثقافة ونشر الناشئة لدى البيئي الحس تنمية إلى تهدف والتي والية كل عن األوائل

 وإكسابهم البيئة تجاه سلوكهم وتعديل البيئي المجال في معارفهم وإثراء لديهم المستديمة

 ثم   تمهيدية جوالت خالل بينهم فيما ويتبارون المحيط، على للمحافظة جديدة تعامل طرق

 .هام ة جوائز على المسابقة هذه في الفائزون تحصل   وقد ختامية حصة
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 بيئية بشاطئ بوجعفر وميناء القنطاوي بسوسة خالل الفترة   تنشيطية أيام تأطير

لفائدة الجمعية التونسية للعمل التطوعي المكتب  2011 جويلية 17 و  15المتراوحة بين 

الجهوي بوالية سوسة، الغرفة الفتية اإلقتصادية بالقلعة الصغرى، جمعية نجدة الحيوانات 

 .وجمعية منتدى المجتمع المدني
 

 يوم بسوسة تأطير دورة تكوينية خاصة بإقليم الوسط حول الحقيبة البيئية بنزل 

 وذلك البيئية بالجمعيات منخرطا عضوا 11و تربوي إطار 11 لفائدة 9051 أفريل 99

 .البيئية القافلة مشروع ضمن
 

هة أكثر للمدارس كما أن   ه من البديهي أن تكون برامج التوعية والتربية البيئية موج 

ودور الشباب ونوادي البيئة والجمعيات ألن ها أنشطة تتم  برمجتها سنويا وأصبحت برامج 

ة حيث تتلق ى  الوكالة مطالب من المدارس ودور الشباب إلنجاز دورات تكوينية وأيام قار 

تنشيطية إلى جانب الوكالة نعمل على إعداد رجل الغد الذي سيكون بدوره صاحب قرار أو 

لكن هذا لم يمنع إنجاز جملة من المدعمات والقيام ببرامج وأنشطة موجهة . باعث مشاريع

 :اعثي المشاريع  من ذلك مثال  استهدفت  الصناعيين والمستثمرين وب

  تنظيم يوم إعالمي حول انطالق مشروع االتصال األخضر بالمؤسسات في

  .لدفعها على االنخراط في منظومة االتصال البيئي 5085مختلف القطاعات الحيوية سنة 
 

  سات المنخرطة في البرنامج المساهمة في برنامج تمث ل في مصاحبة المؤس 

سة االتصال البيئي من" لتمكينها من اعتماد استراتيجية اتصالية تتماشى " طرف المؤس 

لها    .ومجال تدخ 
 

  تطبيق األمر المتعل ق بضبط الحدود القصوى "تنظيم يوم إعالمي توعوي حول

ثات الهواء من المصادر الثابتة  عند  فرصة اليوم هذا شك ل وقد : 2013سنة "المصدر لملو 

لتوعية الصناعيين بأهمية وضرورة حماية المحيط، من خالل التعريف بمحتوى هذا األمر 

 . وإبراز مدى االلتزامات المحمولة عليهم عند التطبيق
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 ث الهوائي الناجم عن عوادم السيارات ومنظومة  تنظيم دورة علمية حول التلو 

ة بالمحروقات  التجارب العالمية في  بهدف التعرف على 5082جوان  1المواصفات الخاص 

 .متابعة التلوث الهوائي الناتج عن عوادم السيارات
 

   منظومة المواصفات الخاصة بالمحروقات ووضع خارطة للتقليص من هذه

 .االنبعاثات في تونس
  

  آفاق تطوير آليات المراقبة البيئية وتقييم "تنظيم ورشة عمل تشاورية حول

بحضور عدد من مكاتب  5082جوان  85 في "يطومتابعة دراسات المؤث رات على المح

سات بعث عقاري ة في المجال البيئي وكذلك مكاتب مراقبة ومؤس   . الدراسات المختص 
 

 مع بالتعاون 9051 جانفي 90 في بإشكل الوطنية بالحديقة تحسيسي يوم تنظيم 

 تشجيع بهدف تونس أمل جمعيةو  Marquard mecanique Tunisieتونسية ألمانية شركة

سات ة، داخل البيئي االتصال مبادرات تكثيف مزيد على المؤس   هذه شك لت وقد المؤسس 

 البيئة حماية إلى الوقت نفس في تدعو الت ي البيئية بالمواطنة التحسيس لمزيد فرصة المبادرة

 في البيئي االتصال إدراج على التشجيع إلى باإلضافة المعوقين إلى المساعدة يد وتقديم

سة العام ة االت صالية سةالسيا  مجال في المبادرة الشركة تجربة عرض خالل من للمؤس 

 . البيئية أنشطتها
 

 غاز بريتش مع بالتعاون تنظيمه تم   للبيئة العالمي اليوم بمناسبة بيئي عمل يوم 

سة داخل تبدأ البيئية المواطنة" شعار تحت  بساحة 9051 جوان 1 يوم وذلك "المؤس 

 يبادرون الوكالة أعوان جعل اليوم هذا من األساسي الهدف وكان النحلي، بمنتزه الصنوبر

 وتركيز البيانية اللوحات وتغيير تعه د عمليات شملت النحلي بمنتزه صيانة أعمال بإنجاز

 .وتجميل نظافة حملة إلى باإلضافة المقاعد وطالء حاويات
 

 ث مقاومة لصندوق الجديد التمويل خط   حول إعالمي يوم  ديسمبر 51) التلو 

ل التلوث، مقاومة لصندوق الرابع التمويل خط انطالق إطار في وذلك (9051  من الممو 

 تمويل على التونسية المؤسسات مساعدة منه الهدف ،(KFW) للتنمية األلماني البنك

 . الملوثة وغير النظيفة التقنيات اعتماد أو التلوث إلزالة البيئية مشاريعها
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 البيئة لتكنولوجيا الدولي الصالون غرار على المعارض في  السنوية المشاركة

دة والطاقات  والتجارة للصناعة التونسي االتحاد بمقر والمؤتمرات المعارض بفضاء المتجد 

 لعديد السابقة التجارب واستقراء الخبرات لتبادل الفرصة إتاحة بغاية. التقليدية والصناعات

 للمشاكل وعاجلة عملية حلول عن البحث وكذلك والبيئة لطاقةا مجال في الرائدة المؤسسات

 استغالل ترشيد عن فضال والتلوث المياه واستعمال النفايات معالجة مجال في الراهنة البيئية

 العمل وورشات العلمية الندوات مجموعة في والمشاركة والمتجددة البديلة الطاقات إنتاجو

 . المعارض هذه هامش على المنتظمة
 

 تونس مركز عليه يشرف الذي المؤسسة طرف من البيئي االتصال مشروع 

 الوطنية الوكالةو الدولي للتعاون األلمانية الوكالة مع بالتعاون البيئة لتكنولوجيا الدولي

 في عضو باعتبارها ، واإلعالم البيئية والتربية التوعية إدارة ولتت حيث المحيط، لحماية

 : بمقتضاه تم   عمل برنامج واقتراح المعنية اإلدارات مع التنسيقو البرنامج هذا تسيير لجنة
 

سات جعل منه الهدف تحسيسي برنامج إعداد -  القطاعات مختلف في المؤس 

سة، الخاصة اتصالها إستراتيجية في البيئي االتصال وإدراج  بالمؤس 
 

سات الختيار معايير تحديد -   للبيئة، الصديقة المؤس 
 

 األخضر االتصال" مشروع انطالق حول اإلعالمي اليوم في المشاركة -

 بقمرت، رمادة بنزل 9059 جانفي 91 يوم وذلك القطاعات مختلف في" بالمؤسسات
 

 المؤس سة طرف من البيئي االت صال حول والتوعوي اإلعالمي اليوم تنظيم -

سات لرؤساء العربي بالمعهد 9059 فيفري 51                   يوم وذلك  ، المؤس 

مها التي التكوينية الدورات مختلف في المشاركة -  الدولي تونس مركز نظ 

 .البيئي االت صال حول البيئة لتكنولوجيا
 

 91 خالل التوعية إدارة قامت  والطاقة للبيئة القطاعي البرنامج إطار في -

 االتصالي البرنامج متابعة لجنة في عضوة باعتبارها 9059 سنة           حضرته اجتماع

ر إعداد في بالمساهمة والطاقة البيئة ببرنامج الخاص  المقترحة االتصالية لالستراتيجية تصو 

 . انجازها ومتابعة 9051-9059 لسنة
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مات من جملة وإنجاز تصميم - ة المدع   الصناعيين تهم   بيئية بمواضيع الخاص 

 : غرار على
 

 في البيئي البعد إدراج ضرورة حول والمستثمرين الصناعيين لتوعية قطاعية أدلة

 مواد بقطاع خاص دليل اآلجر، بقطاع خاص دليل)  البيئة على المحافظة ألجل مشاريعهم

 بقطاع خاص دليل إعداد كذلك تم  و.......( واللصق الدهن بقطاع خاص دليل التنظيف،

ة البرامج حول وكتيب.... التمور  . األوزون بطبقة الخاص 
 

 مختلف في المتدخلين مختلف ذم ة على ووضعها مضغوطة أقراص إنجاز -

  القطاعات
 

إنجاز معارض للتعريف بالتشجيعات الفنية والجبائية ومختلف البرامج المتعل قة  -

بتمويل المشاريع واإلحاطة بها من الجانب الفني والتشجيع على اعتماد التكنولوجيات 

 .النظيفة  
 

نسبة الطلبات التي تمت تلبيتها ومدى ا بخصوص تقييم النجاعة والمتمثلة في أم  

استيعاب المواطن لبرامج التحسيس فإنه تم  في مرحلة أولى القيام بجرد كل األنشطة 

التحسيسية  التي قامت بها الوكالة وإعداد استراتيجية إتصال  وفي مرحلة ثانية ستقوم 

مويالت الالزمة حالما تجد الت استيعاب المواطن لبرامج التحسيس الوكالة بتقييم ومدى

 .لتكليف مكتب مختص في هذا المجال
 

يعزى تراجع االعتمادات المخص صة لإلنتاج السمعي البصري وإنتاج الوثائق و

والمدعمات البيداغوجية إلى تباطئ معالجة ملفات طلب العروض وإنجاز الصفقات 

ل إنجازها نظرا للتغييرات الطارئة على قوانين الصفقات واستغراق  واالستشارات وتعط 

ر اإلنجاز سنة بعد أخرى وقت طويل إلعداد ملفات طلب عروض مثمرة، م ى إلى تأخ  ا أد  م 

 5082و 5080وهو ماأث ر على الميزانية المخص صة في هذا الباب حيث تم  تقليصها سنتي 

ومضة إذاعية وشريط وثائقي حول المسؤولية  50ومضات تلفزية و 1ومع ذلك فقد تم  إنتاج 

مات وقع ا.المجتمعية للمؤسسة ة وثائق ومدع  قتطاع ميزانيتها من بعض كما تم  إنتاج عد 

المشاريع التي تشرف عليها الوكالة  كبرنامج حماية طبقة األوزون ومتابعة نوعية الهواء 
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والجدير بالذكر هنا أن ه . PPEومتابعة نوعية الماء وبرنامج التعاون التونسي األلماني للبيئة  

ة رغم تواضع اإلمكانيات تم  تصميم العديد من الكتيبات والمعل قات والالفتات داخل الوكال

الموضوعة على ذم ة اإلدارة المعنية وذلك لترشيد النفقات المخص صة لتصميم اإلنتاجات 

 .%00الكتابية وذلك بنسبة 
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 الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ردّ 

 

I- التصرف في النفايات 
 

 مراكز التحويلالمصبات و - أ
 

 المصبين المراقبين بسوسة والمنستير -1
 

 وضع برنامج لمجابهة حاالت الطوارئ  -
 

في إطار وضع خطة للتصرف وقت األزمات لمجابهة حاالت غلق المصبات 

وضع مثل هذه الخطة يبقي رهين توفير  المراقبة و مراكز التحويل تذك ر الوكالة بأن  

عقارات من طرف البلديات لخزن النفايات بصفة وقتية في انتظار تحويلها نحو المصبات 

الوكالة تقوم في إطار دورها المتمثل  هذا وتجدر اإلشارة بأن  . اقبة عند استئناف نشاطهاالمر

في المساعدة الفنية للبلديات بدراسة هذه المواقع الوقتية و إعداد برامج التدخل الفني وتقدير 

 .كلفته المالية
 

ال الذي تحول إلى مصب عشوائي -  بالنسبة للموقع المحاذي لمركز التحويل بجم 

الت فيها كلما أغلق مركز بسبب إفراغ الشاحنات التابعة للبلديات لحمولتها من الفض

كانت محل تدخل الوكالة في  قطعة أرض على ملك بلدية زرمدينفهو عبارة عن  التحويل

 .ذلك لتهيئتهاو 5081كان آخرها خالل شهر جوان  عدة مناسبات
 

العشوائية بكل من واليتي  تفي إطار تنفيذ برنامج غلق و إعادة تهيئة المصبا -

 والمتوسطة الكبرى المصبات من واستصالح عدد بغلق الوكالة المنستير قامتسوسة و

 د،.أ 151 بكلفة سوسة بحمام والرميلة د.أ 211 بكلفة الزهور كمصب سوسة بوالية

 د.أ 992 وبوفيشة وهرقلة الصغرى والقلعة د.أ 911 بكلفة بوعلي وسيدي ومساكن

وعلى  ثم. بوالية المنستير  9002و 9002 سنتي عشوائيا خالل مصبا 91 وباستصالح

الوكالة بمراسلة السلط الجهوية قصد حث هم  ستصالح تقومإثر اإلنتهاء من أشغال الغلق واال

 .على مراقبة المواقع والعمل على تالفي عودة استغاللها كمصبات عشوائية
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ارتفاع  مراكز التحويل فإن  بعقود تسيير المصبات المراقبة و في ما يتعلق -

التعاقد مقارنة بالصفقة الكلفة في صفقة التفاوض المباشر يعود باألساس إلى قصر مدة 

ارتفاع مصاريف األولى وكذلك إلى ارتفاع مستوى األجور وارتفاع سعر المحروقات و

 من التقليص أن   حيث األسعار على لصفقةا مدة أثرت لقد .صيانة المعدات المتحركة القديمة

 مع بالمقارنة األسعار مكونات بعض في ارتفاع إلى أدى شهرا 10 إلى سنوات 1 من المدة

بذلك يكون اإلرتفاع الجملي لكلفة صفقة التفاوض المباشر و، 9051 سنة المقدم العرض

هي نسبة و % 82في حدود   5082مقارنة بنتيجة طلب العروض المعلن عنه في بداية سنة 

 .اإلجتماعيةمقبولة نظرا للظروف اإلقتصادية وتعتبر 
 

بالنسبة لعدم توصل الجهات المعنية إلى تفعيل قرارها بالشروع في تثمين  -

رغم الصعوبات المتعلقة بطاقة إستيعاب المصب المراقب بسوسة وتواصل افتقار النفايات 

اضطرت الوكالة إلى اإلعالن عن طلب عروض لمدة  والية المنستير إلى مصب مراقب،

مراكز التحويل باإلعتماد على ردم ر المصبات المراقبة وأربع سنوات لمواصلة تسيي

ل منشآت التصرف في النفايات على االنتهاء مع النفايات وذلك نظرا لمشارفة عقود استغال

الرؤية بخصوص التصرف في النفايات من  جاهزية غياب، في ظل 5081موفى سنة 

الناحيتين القانونية والفنية، ولضمان استمرارية المرفق العام المتمثل في استغالل منشآت 

 التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، 
 

ف في النفايات وإعداد  هذا وفي انتظار تحديد وتوضيح الرؤية بخصوص التصر 

مخطط عملي لتنفيذها وما يتطلبه من استعداد من طرف الجماعات المحلية على المستوى 

ة زمنية طويلة، ولضمان استمرارية  المادي والبشري والمالي والذي يمكن أن يستغرق مد 

منشآت التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة وحت ى المرفق العام المتمثل في استغالل 

يتسنى استكمال إجراءات التعاقد مع المؤسسات التي ستفضي إليها نتائج التقييم المتعل ق 

بطلب العروض المذكور أعاله، تمت مراسلة رئاسة الحكومة قصد منح الوكالة ترخيصا 

ة استثنائيا إلبرام صفقات استغالل المصبات المراقبة ل  قدو(.9090-9051) سنوات 01مد 

 تم   و.9051 جويلية من ابتداء سنتين على الصفقات هذه مدة تقتصر أن على الموافقة تمت

 .5081نوفمبر  58وزاري بتاريخ  مجلس بموجب القرار هذا تعزيز
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ان الدراسات الفنية لتوسعة ا بالنسبة لطاقة استيعاب المصب  المراقب بسوسة فأم  

قد   KFWدراسات بتمويل من البنك األلمانيالتي تقوم بها الوكالة حاليا مع مكتب المصب، و

المساحة  وأن  أشارت إلى إمكانية تواصل استغالل الخانتين لمدة أربع سنوات مع العلم 

ية تمكن من إنشاء خانة جديدة لخمس سنوات مع إمكانية استعمال تقن المتبقية من العقار

التثمين مما يمكن من التمديد في مدة وجية والتي تعتمد الفرز والمعالجة الميكانو بيول

 .االستغالل
 

جل أ، من الوكالة الجهة عديد المرات ا بالنسبة لوالية المنستير فقد راسلتأم   

تواصل اإلشكال العقاري بالمصب  المراقب بمنزل  أن   النظر في إمكانية توفير أرض إال  

ذلك للحد من التأثيرات السلبية لتوجيه و "القزاح" ى استمرار استغالل مصبحرب أدى إل

 .البلديات لللنفايات لهذا الموقع

 مركز فرز الفضالت بالقلعة الصغرى -2
 

نة من  من المصدرنظرا لعدم فرز النفايات المنزلية  ونظرا لكون هذه النفايات متكو 

مما حال دون إمكانية فرزها آليا كما تم  % 11مواد عضوية عالية الرطوبة بنسبة تناهز 

حيث اقتصرت مهام والتخطيط له عند تركيز مركز فرز الفضالت بالقلعة الصغرى، 

المركز على تجميع وتحويل النفايات البالستيكية دون فرزها وتجميع أكياس اللف والمعلبات 

دد من تغالل عاس فإن  ( إيكو لف)في إطار منظومة التصرف في النفايات البالستيكية 

ايات الرتباط منظومة جمع النف نظرا وآلة الضغط أصبح ظرفيا التجهيزات مثل سلسلة الفرز

 .التي ال توفر نفايات قابلة حاليا للمعالجةالمعتمدة من طرف البلديات و
 

ضغط نفايات ت باستغالل هذه المعدات في فرز والوكالة قام وبالرغم من ذلك فإن   

من من ناحية و هذا وجه إلى المركز في بداية استغالله دون فرز مسبق،التعليب التي كانت ت

بتطور عمل شركات الجمع التي أصبحت تقوم بفرز أولي أو بالتعامل مباشرة و ناحية أخرى

استعمال هذه المعدات يكون  ، فإن  خاصة بالنسبة للمعلبات المعدنية مع بعض المرسكلين

الطلب في السوق لمجمعة والتي ترتبط بالعرض وقيمة المالية للنفايات احسب تطور ال

نوعية النفايات التي يختار أصحابها توجيهها إلى لية والعالمية والذي يحدد كمية والمح

 .مركز الفرز
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مع الجمعيات د التنسيق مع مصالح بلدية سوسة وبصد حالياهي كما أن  الوكالة 

ذجي للفرز اإلنتقائي من المصدر البيئية بالجهة قصد إعداد برنامج لتركيز مشروع نمو

 .(5082خالل سنة )             نقله إلى هذه الوحدة لفرز النفايات و
 

 شبه المنزليةمين ومعالجة النفايات المنزلية وتث -3
 

 21 بتاريخ والمنعقد المضيق الوزاري المجلس عن الصادرة قرارات بموجب تم  

 القطاع قبل من للتصرف الممكنة الطرق دراسة في بالشروع والمتعل ق  2016 نوفمبر

 المتاحة التعاقدية الصيغ مختلف في التعم ق أساس على النفايات وتثمين لمعالجة الخاص

 واالقتصادية الفنية الجوانب لمختلف تقييم على استنادا( شراكة عقود أو لزمات عقود)

 ،اعتمادها سيتم   التي التعاقدية ةبالصيغ الصلة ذات العروض طلب ملفات وإعداد والقانونية

ف في النفايات  إزاء األطراف الممولة في نطاق  والتزاما بتعهدات الوكالة الوطنية للتصر 

التعاون الدولي ضمن اتفاقيات التعاون الفني والمالي التي تم إمضاءها وطلبات التمويل التي 

  .تم توجيهها
 

راء ولي بمشاركة خبتم  في مرحلة أولى اإلنطالق في إعداد ملف اإلنتقاء األ -

ملف طلب العروض في  وفي مرحلة ثانية سيتم  إعدادBEI  من البنك األوروبي لإلستثمار

 .شكل لزمات
 

لة من طرف   - يتم  حاليا إبرام مالحق مع مكتب  KFWبالنسبة للمشاريع الممو 

راسات المكل ف من طرف  لي وإلعداد ملفات اإلنت KFWالد  ملف ات طلب العروض  في قاء األو 

  .DBOشكل 
 

قامت مصالح وزارة اإلشراف بإحالة مشروع األمر الحكومي المنقح ألمر  -

إحداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بما يمكن الوكالة من إبرام عقود لزمات 

  .التصرف في النفايات، إلى مصالح رئاسة الحكومة
 

 :المستقبلية التي ستعتمد على كما تم  اإلتفاق حول اإلستراتيجية 
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ولة والحل ا - لذي يعتمد على الفرز المبدئي واألساسي التي ستتكفل به الد 

ة ال تتجاوز االنتقائي و   .من الكمية الجملية   %00العمل على بلوغ نسبة ردم نفايات مستقر 
 

ا عالترك اإلمكانية للمستثمر  - ن طريق تثمينها قتراح تطوير المعالجة إم 

 .التقنية الذي سيتوخاها للمعالجةرك الحرية للمستثمر في الطريقة وتأو طاقيا و ماديا
 

 معالجة في المندمج رفالتص إطار وفي الميتان غاز كميات لتثمين وبالنسبة

 تحويلهو حرقه بدل الكهربائية ةالطاق نتاجإ في باستغالله انالميت غاز كميات تثمينو النفايات

 الدولي البنك من بدعم هفإن   البيئة على السلبية تأثيراته من للتخفيف الكربون أوكسيد ثاني إلى

 الميتان غاز ومعالجة جمع لمشروعي الضرورية الدراسات إعداد تم والتعمير لإلنشاء

 االعتمادات وتخصيص والمنستير سوسة واليتي مصبي بينها من مراقبة مصبات بعشرة

 خالل الدولي البنك مع المبرم القرض اتفاقية إطار في المشاريع هذه إلنجاز الضرورية

 10 لبيع عقدين على التوقيع تم  كما . أورو مليون 99 تبلغ جملية بقيمة 9001 مارس شهر

يات من %  لإلنشاء الدولي البنك لفائدة المذكورة المراقبة بالمصبات المنتجة الغاز كم 

 إلنجاز( Segor)شركة  مع صفقة إبرام تم   هذا و. 9001 أفريل شهر خالل والتعمير

 دينار مليون 1 تناهز بكلفة والمنستير سوسة بواليتي الغازات الستخراج وحدتين واستغالل

. 9051 ديسمبر منذ المنستير بوالية المراقب بالمصب األشغال إنجاز في االنطالق تم   وقد

االتفاق الممضى بين الدولة التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ال  فإن   الصدد هذا وفي

المنبثق من المصبات المراقبة كما هو مبين  الميتانيتضمن أي بند يتعلق بتثمين غاز 

وقد تم اعتماد منهجية . بوثيقتي تصميم مشروعي استخراج الغازات من المصبات المراقبة

الكربون المكافئ في المصبات المراقبة عن طريق مرجعية تعتمد على تخفيض انبعاث 

الحرق ولئن يعتبر الحرق معالجة وليس تثمينا فإنه من ناحية تخفيض انبعاثات الغازات 

الدفيئة ال يوجد أي فرق بين الحرق المباشر والتثمين فكال العمليتين تؤدي إلى تخفيض 

. ان إلى ثاني أكسيد الكربونتمرة من غاز المي 52التأثير على الغالف الجوي إلى مستوى 

وتم االتفاق على ذلك  5001لقد تم تسجيل المشروعين اعتمادا على منهجية الحرق منذ سنة 

 .بوثيقة تقييم المشروع  والتنصيص عليه
 

 الصناعية والخطرة النفايات -4
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توفر أي ة معطيات حول وضعية النفايات الصناعية والخطرة بواليتي  عدم يعود

والمنستير وعن كيفية التصرف فيها طوال فترة إغالق مركز معالجة النفايات سوسة 

 :الصناعية والخاصة بجرادو لدى ممثلي ة الوكالة بسوسة إلى ما يلي 
 

ناعية بجرادو تقتصر  عملية أن   باعتبار - ف في النفايات الص  متابعة وحدة التصر 

  .على مهام اإلدارة المركزية
 

ة إلطارات آنذاك الجهة افتقار كذلكو - ف في مختص   النفايات في التصر 

ناعية ة الص      .والخاص 
 

وفي إطار تحسين خدمات الوكالة بالجهات وإحكام تنظيم سير العمل بها وتحديد 

المهام الراجعة ألعوان الوكالة ولمزيد تحسين التصرف الفني واإلداري والمالي بالجهات تم  

بإصدار مذكرات داخلية لتحديد مهام التابعة للوكالة وزيع الممثليات اقتراح مراجعة تو

على  5/5080ة وقد صادق  مجلس المؤسسة عددأعوان الوكالة بمختلف الممثليات الجهوي  

ي كامل تراب الجمهوري 8إحداث   .ةممثليات تغط 
 

 برامج التصرف في النفاياتمنظومات و - ب
 

على مستوى المنظومات المتعل قة بغياب المتابعة والتقييم بخصوص المالحظة 

ف في النفايات و ة على مستوى الجهات تجدر المالحظة أن  وبرامج التصر  الوكالة  خاص 

" إيكولف"لى غرار منظومة عيقية تقوم بمتابعة المنظومات المحدثة بموجب أوامر تطب

ة على المستوى المركزي و خأل"... إيكوباتري"ومنظومة " إيكوزيت"ومنظومة  ذلك خاص 

يقة لهذه صتكليف إطارات رؤساء مشاريع على كل  منظومة قصد المتابعة اللإذ تم  

 .لمنظوماتا
 

ا على المستوى الجهوي فيت ، كما تسعى الوكالة "إيكولف"م  حاليا متابعة منظومة أم 

توسيع مستوى المتابعة على الصعيد  "إيكوزيت"وإعادة هيكلة منظومة  في إطار تطويرو

 . الجهوي

 الوطنية للتصرف في النفاياتالمنظومات  -1
 



261 
 

 
 

 منظومة التصرف في نفايات األنشطة الصحية  -
 

ة تم ت المصادقة على مشروع ف في النفايات الصناعية والخاص   في إطار التصر 

ف في نفايات األنشطة الصحي ة من قبل  النهوض بالطرق الفنية والعملي ة المثلى للتصر 

ويندرج هذا . 5085الصندوق العالمي للبيئة على أن يتم  االنطالق في تنفيذه بداية من سنة 

ثات العضوية الثابتة لسنة  5008 المشروع في إطار تنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول إزالة الملو 

 . 5000والتي صادقت عليها تونس سنة 
 

زارة الصحة والوكالة الوطنية وفي إطار هذا المشروع تم  إبرام اتفاقية بين و

ف في النفايات  شملت  ة منها  82للتصر  بوالية سوسة  (1)مؤسسات 1مؤسسة عمومية للصح 

سات عمومية  80و مؤس 
 .بوالية المنستير (2)

 

ف في  وفي إطار العمل على تفعيل تطبيق النصوص الترتيبية الصادرة في التصر 

 : نفايات األنشطة الصحي ة  تم  
 

مشارك حول فرز  220 ينية جهوية شملت تكوين مايفوق عنحلقات تكوعقد  -

 .تكوين مكونين في مجال حفظ الصحةو وتكييف نفايات األنشطة الصحية
 

استصدار مواصفات تونسية لتكييف نفايات األنشطة الصحية الخطرة بالتنسيق  -

سبتمبر  20في ها مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وتم تسجيلها ونشر

 .93-106.إلى   85-106ت .تحت عدد م 5082
 

 دليل 881و الصحية األنشطة في التصرف عمليات بتحسين متعلق دليل إعداد -

 .فنية وجذاذات ومعلقات مطويات وإعداد الصحية للمؤسسات خصوصي فني
 

ف إحكام قصد التحسيسو للتواصل جهوية ملتقيات تنظيمت -  نفايات في التصر 

 .الصحية األنشطة
 

                                                           
(1)

 .وبوفيشةمستشفيات جهوية مبساكن والنفيضة والقلعة الكربى  4و اجلامعي سهلول واملستشفى اجلامعي فرحات حشاد املستشفى 
(2)

وطبلبة اجلامعي فطومة بورقيبة واملستشفيني اجلهويني بقصر هالل واملكنني واملستشفيات احمللية بالساحلني والوردانني وقصيبة املديوين ومجال  املستشفى 
 .وقصيبة املديوين وزرمدين
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ات اقتناء تم   -  للخزن المركزية المستودعاتو الوسيطة المحالت في تتمثل معد 

 الهياكل هذه داخل الخطرة لصحيةا األنشطة نفايات تحويلو جمع ومعدات بالتبريد مجهزة

 21 بــ تركيزها و توزيعها تم   قدو تبريد ومعدات( حاويات) العمومية الصحية سساتالمؤو

   المنستيرو سوسة واليتي ذلك في بما برنامجبال المعنية هياكل
 

هذا وتم إمضاء الصفقة المتعلقة بجمع ونقل ومعالجة وإزالة نفايات األنشطة 

الصحية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية المتواجدة بتونس الكبرى والوسط والجنوب 

ريخ الوطني ووزارة الداخلية بتاالتونسي بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة ووزارة الدفاع 

عسشوائي لنفايات األنشطة ذلك للقضاء على اإللقاء الأقساط و 1ويشمل  52/05/5082

ة قد أدرجت ضمن ميزانياتها باب يخص  ، مع العلم وأن  الصحية معالجة "وزارة الصح 

 ". نفايات األنشطة الصحية
 

نفايات األنشطة الصحية طار السعي للتصرف الرشيد في إكما تقوم الوكالة في   

برامج  -ملتقيات) بتشريك القطاع الخاص في جميع األنشطة المتعلقة بالتصرف الرشيد فيها 

ويتم وضع برنامج لمراقبة القطاع الخاص بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية ....( تكوينية 

الشروع في ثر إمضاء الصفقة إوسيتم . المحيط وإدارة حفظ صحة الوسط بوزارة الصحة 

 .عمليات المراقبة الميدانية للمصحات الخاصة
 

قابة تبقى من مشموالت الوكالة الوطنية لحماية  تجدر اإلشارة أن  و عملية الر 

 .المحيط
 

منظومة التصرف في زيوت التشحيم والمصافي الزيتية  -

 المستعملة
 

تضاهي النتائج في إطار السعي إلى مزيد النهوض بالمنظومة وتحقيق نتائج أفضل 

المسجلة عالميا في هذا المجال، تم االنطالق في مشروع لمراجعة شاملة للمنظومة على 

كامل دورة حياة المنتوج وذلك بهدف تحديد االشكاليات والعوائق التي يواجهها القطاع 

والتي حالت دون تحقيق نتائج أفضل،على أن يتم في مرحلة موالية دراسة السبل المثلى 

 .نسب التغطية الحالية وبالتالي تطوير المنظومة لمضاعفة
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ف في المصافي الزيتية ، قامت الوكالة ببرمجة   وبخصوص منظومة التصر 

ف في المصافي  5082اعتمادات خالل سنة  قصد إعداد دراسة  تتعل ق بوضع منظومة التصر 

 .الزيتية

 

 

 

المراكم المستعملة و الحاشدات في التصرف منظومة -

  المستعملة
 

الضغط على  ر آليات لدى الوكالة لتمكينها منه نظرا لعدم توفتجدر اإلشارة أن  

الموردين والمصنعين المحليين لتطبيق مبدأ اإليداع اإلجباري لمنظومة التصرف في 

في إطار تدعيم مبدأ اإليداع اإلجباري،على تحيين األمر تعمل الوكالة،  ،مراكم المستعملةال

وذلك بإدراج أحكام خاصة تنص على فرض التأشيرة المسبقة من قبل المتعل ق بالمنظومة 

ف في النفايات على وثائق فواتير المراكم م  إحالته على مصالح تو الوكالة الوطني ة للتصر 

 .رئلسة الحكومة
 

الوكالة على إعادة تفعيل المنظومة من خالل إدراج إجراءات عملية  تعملكما 

ة بتشريك كل األطراف المتدخلة وقد تم في الغرض عقد تعمل على تحسين أداء المنظوم

 .اجتماعات تنسيقية وورشة عمل بحضور كل المسؤولين عن المنظومة
 

 اإلطارات المطاطية المستعملة منظومة التصرف في  -
 

تقوم الوكالة حاليا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين و خاصة الغرفة الوطنية 

الكفيلة بإرساء منظومة مستدامة للتصرف في العجالت المطاطية للصناعيين لتحديد السبل 

 .المستعملة
 

معنية مناقشة محتواها من طرف المصالح الوقد تم  إعداد الضوابط المرجعية و

راسة خالل الفترة وإعداد ملف اإلستشارة، و  .5082-5081من المؤمل إنجاز الد 
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الكهربائية  برنامج التصرف في نفايات األجهزة -

 اإللكترونيةو
 

نات برنامج  في إطار التعجيل في اتخاذ التدابير الالزمة الستكمال تركيز مكو 

تم  التصرف في نفايات األجهزة اإللكترونية والكهربائية واالنتهاء من إنجاز وحدة الرسكلة، 

ف  في نفايات األجهزة اإللكترونية والكهربائية اإلنتهاء من إنجاز وحدة رسكلة التصر 

تم  إعطاء شارة اإلنطالق في اإلستغالل ، و5081سبتمبر  20دخلت حي ز اإلستغالل بتاريخ و

سفير كوريا الجنوبية وبحضور وفد من وزارة وزير الشؤون المحلية والبيئة و من طرف

 KOICAالشؤون الخارجية الكورية وممثلين عن  الوكالة الكورية للتعاون الدولي بكوريا

وتسعى . م إعطاء إشارة االنطالق لبداية إستغالل هذه المشروعوقد ت. ومكتبها بتونس

الوكالة حاليا على إرساء منظومة متكاملة للتصرف في هذه النفايات تضمن مردودية هذا 

المشروع وضمان ديمومته السيما أنها ألتزمت طبقا التفاقية الهبة الممضاة مع الجانب 

 . األولىالكوري بإستغالل المشروع طيلة الخمس سنوات 

 قصد اإلشراف بوزارة القانونية الشؤون مصالح مع مؤخرا التنسيق وقد تم

بضبط شروط وطرق التصرف في  المتعلق األمر استصدار إجراءات إتمام في اإلسراع

صدور هذا األمر سيمكن الوكالة من  حيث أن  . نفايات التجهيزات الكهربائية اإللكترونية

الكوري وذلك عن طريق اإلشراف على نظام عمومي اإليفاء بتعهداتها مع الجانب 

  .سفير كوريا الجنوبية بتونس للتصرف في هذه النفايات
 

 المبيدات التالفة برنامج التصرف في -
 

بخصوص الوقاية من تكوين مخزون جديد من المبيدات التالفة، تم ت برمجة 

ط عمل للفترة تم  خالله تحيين اإلطار القانوني للمبيدات الفالحي ة  5082-5080           مخط 

خ في  8885لسنة  5501من خالل تنقيح األمر عدد  في مناسبتين  (1)8885ديسمبر  51المؤر 

 .5088وسنة  5080وذلك على التوالي في سنة 
 

بإعداد خطة عمل وطنية للتصرف الرشيد في  5080كما قامت الوكالة منذ سنة 

المبيدات للوقاية من تراكم مخزون جديد منها وتمت المصادقة على هذه الخطة من قبل لجنة 

                                                           
(1)

 .االستعمال الفالحي والرتاخيص الوقتّية يف بيعهااملتعّلق بضبط طرق وشروط احلصول على املصادقة اإلداريّة على املبيدات ذات  
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وتتمحور هذه الخطة، التي تشرف على تنفيذها بصفة  5085قيادة المشروع في جويلية 

 : خاصة مصالح وزارة الفالحة، حول ستة محاور
 

 ى العالمي،مالئمة اإلطار القانوني في هذا المجال مع نظيره على المستو 

 ،إرساء نظم جودة بالمخابر المختصة في تحاليل المبيدات 

  ،تحسين ظروف توزيع وإستعمال والتخلص من المبيدات 

 ،النهوض بالتقنيات والبدائل اآلمنة للمبيدات لمكافحة اآلفات 

  ،إجراءات  الحد من المخاطر واآلثار السلبية للمبيدات 

  هذا المجالالتنسيق بين كل األطراف المتدخلة في. 
 

بإنجاز حملة مكثفة لإلرشاد حول  5082و 5085قامت الوكالة خالل سنتي و

التصرف واالستعمال الرشيد للمبيدات في واليات نابل وباجة والمنستير وسيدي بوزيد 

وقابس باعتبارها واليات تشهد استعماال مكثفا للمبيدات وتم من خالل من هذه الحملة 

فالح من والية المنستير  وقد تم في هذا  200ن بينهم حوالي فالح م 2000تحسيس حوالي 

الفتات، ملصقات حائطية، دليل للمرشدين، دليل للفالح، فيلم )الصدد إعداد وسائل تحسيسية 

 ...(تحسيسي، ومضات تلفزية وإذاعية

  في  الزيوت الغذائية المستعملةبرنامج التصرف 
 

تم  5082خالل سنة و الغذائية المستعملةفي نطاق برنامج التصرف في الزيوت 

تشخيص قطاع جمع الزيوت الغذائية المستعملة والتي تفرعت إحداث لجنة وطنية لمتابعة و

اإلدارة الجهوية و كالة الوطنية للتصرف في النفاياتالو)في  متمثلةعنها لجان جهوية 

طار وفي هذا اإل .(تاإلدارة الجهوية للتجارة والمركز الجهوي لمراقبة األداءاوللصحة 

واليتي سوسة والمنستير بعقد جلسات عمل تمحورت حول  قامت اللجان الجهوية بكل من

ين المعطيات الخاصة يتشخيص أولي للقطاع وبرمجت زيارات ميدانية أفضت إلى تح

بالمؤسسات الناشطة في مجال التصرف في الزيوت الغذائية المستعملة حيث تم إدراج 

 02ة جديدة ناشطة في المجال ، أما بوالية المنستير فقد تم تسجيل بوالية سوسة مؤسس

 02مؤسسات منها توقفت عن النشاط و 00مؤسسات متحصلة على تراخيص لمزاولة النشاط 

 .ال تزال ناشطة
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المتعلق بالبرنامج التشخيصي لقطاع التصرف في  تم استكمال التقرير النهائيكما 

 . وتمت إحالته على وزارة اإلشرافة الزيوت الغذائية المستعمل
 

تصدار األمر بصدد متابعة مراحل اسوتجدر اإلشارة إلى أن  الوكالة هي اآلن 

 .طرق التصرف في الشحوم والزيوت الغذائية المستعملةالمتعلق بضبط شروط و
 

 برنامج التصرف في فضالت البناء والهدم 
 

تم القيام باستشارة واختيار  في نطاق برنامج التصرف في نفايات البناء والهدم 

والمتعلقة بالتصرف في نفايات البناء  5000مكتب دراسات لتحيين الدراسة المنجزة سنة 

 : والهدم بواليات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والتي تحتوي على
 

  تحيين مواقع النقاط السوداء والمصبات العشوائية لنفايات البناء والهدم

 وسوسة وصفاقس وضبط الكميات الموجود بكل هذه المناطقبواليات تونس الكبرى 

  وضع مخطط للتصرف في هذه النفايات مع تحديد االطراف المتدخلة وضبط

 نطاق تدخلها

  ضبط مختلف الطرق الفنية الممكن اعتمادها في عمليات الجمع والنقل

 والخزن والتثمين

 يات مع االخذ اعداد االطار القانوني لوضع منظومة للتصرف في هذه النفا

 80المؤرخ في  81-08بعين االعتبار لقانون التصرف في النفايات وخاصة القانون عدد 

 .والمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها 8881جوان 

 اعداد االطار المالي وضبط الموارد لتسيير هذه المنظومة على اكمل وجه 
 

لدراسة المتعلق بـتحيين مواقع النقاط ه تم انجاز القسط االول من ان  أمع العلم 

السوداء والمصبات العشوائية لنفايات البناء والهدم وضبط الكميات الموجود بكل هذه 

المناطق كما تم انجاز القسط الثاني المتعلق بضبط مختلف الطرق الفنية الممكن اعتمادها 

تحيين القسط الثالث المتعلق يتم  العمل حاليا على في عمليات الجمع والنقل والخزن والتثمين 

طار القانوني لوضع منظومة للتصرف في هذه النفايات مع االخذ بعين االعتبار باعداد اإل

 8881جوان  80المؤرخ في  81-08لقانون التصرف في النفايات وخاصة القانون عدد 

المالي  طارعداد اإلالى إزالتها، باالظافة إوالمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها و
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وضبط الموارد لتسيير هذه المنظومة على اكمل وجه ومن المؤمل االنتهاء من القسط الثالث 

 .5082فريل أفي شهر 
 

 : 5082وبعد االنتهاء من القسط الثالث سيتم خالل السداسية الثانية من سنة 
 

  تحديد االطراف المتدخلة وضبط نطاق تدخلها وكذلك ضبط مختلف الطرق

 .الفنية الممكن اعتمادها في عمليات الجمع والنقل والخزن والتثمين 

  دعم جميع اآلليات المتوفرة من قبل الدولة مثل البلديات والمنشآت

وتشجيع والمؤسسات العمومية المختصة في االشغال العامة والبناء وذلك عبر تحفيز 

 .عمليات جمع ونقل هذه النفايات الى اماكن معدة للغرض

  تحفيز ودعم المبادرة الخاصة عبر ضبط آليات ضمان المردودية االقتصادية

 .لالنتصاب واالستثمار في هذا المجال

  اعداد برنامج تحسيسي للتعريف بالمنظومة والتذكير بضرورة االنضباط

الفنية التي سيتم اعتمادها مستقبال للقضاء على ظاهرة للقانون واحترام االجراءات والطرق 

 .التصرف العشوائي في نفايات البناء والهدم
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امللك العمومي البحري بواليات سوسة واملنستير  التصرف في

 واملهدية
 

من  % 16ما يمثل  أي كلم 512واليات سوسة واملنستير واملهدية على طول  سواحلمتد ت

 الستقطاب ألانشطة العمرانية والاقتصادية وتحتل هذه السواحل  .السواحل التونسية
ً
 متميزا

ً
موقعا

نسبة الواجهة البحرية املبنية  5112في سنة  وبلغت .من سكان هذه الواليات % 25حوالي بها إذ يتمركز 

 %. 01عدل وطني بنحو ممقابل بوالية املهدية %  51بوالية املنستير و%  77بوالية سوسة و%  52

 

كثافة  في دفع حركة التنمية بالواليات املذكورة فإن   السواحلوبقدر ما ساهمت هذه 

نخرام توازن بعض املنظومات إحقيقية أدت إلى عرضة ملخاطر بيئية  هاجعلت يهاالضغوطات املسلطة عل

فعالوة على ما تشهده ضفاف البحر ومياهه من تلوث بمختلف أشكاله فقد تفاقمت . الطبيعية الهشة

 ضتعر  ظاهرة الانجراف البحري واندثار الكثبان الرملية مما أدى إلى تراجع مساحات الشواطئ وإلى 

 .التهديد املباشر لحركة ألامواج إلىالسواحل املقامة قرب املنشآت 

 

وملجابهة هذه التحديات أقرت السلطات العمومية إجراءات تهدف في مجملها إلى ترشيد 

ل  العموم  البحري بما يضمن املحافظة املتنظيم استغالل إلى حركة التعمير على الواجهة البحرية و 

لسنة  155وتمثل مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بموجب القانون عدد . على التوازنات البيئية

 1992جويلية  55املؤرخان في  1992لسنة  70و 75والقانونان عدد  1995نوفمبر  52املؤرخ في  1995

حماية وتهيئة الشريط الساحلي وباملل  العموم  البحري أهم  املتعلقان على التوالي بإحداث وكالةو 

 .لمحافظة على املل  العموم  البحري تم  سنها لالتي  اتالتشريع

 

حماية املل  العموم  البحري التي تم  بذلها لاملجهودات تقييم في هذا إلاطار تولت الدائرة و

النظر في وتم التركيز أساسا على  .5112-5111بواليات سوسة واملنستير واملهدية وذل  خالل الفترة 

 الواليات في تأمين التصرف السليم في فضاءاتهذه فروعها بمن خالل مدى توفق الوكالة املذكورة 

مدى كما شملت أعمال الدائرة النظر في . اطئو وخاصة ضفاف البحر والشالعموم  البحري  املل 

 تجاوزاتوالتصدي للاملل  العموم  البحري ل نجاعة إلاجراءات املتخذة من أجل تنظيم استغال

ها العمل والتي من شأنها املتصلة خاصة بالبنايات وباإلحداثات املخالفة للقوانين والتراتيب الجاري ب

 .بالتوازنات الطبيعية والبيئية في هذا املجال إلاضرار 
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 أبرز املالحظات
 

  إلاطار القانوني واملؤسساتي  -
 

تجسيم حدود املل  العموم  البحري على مستوى نقص  امليدانية وجودأثبتت املعاينة 

حدود هذه العديد العالمات املجسمة لأو تآكلت  فقد اندثرت. هاتحيينو  بالواليات الثالث محل الرقابة

أوامر ببعض املناطق غير مطابقة للواقع امليدان  بفعل عامل تم ضبطها بمقتض ى وأضحت الحدود التي 

 .و بتدخل متعمد أحياناأحري الب الانجراف
 

سنة على إحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ال يزال نشاط  51وبعد مرور أكثر من 

 .الفروع الجهوية املسؤولة عن حماية املل  العموم  البحري يشكو ضعفا في مستوى التنظيم وإلادارة

 

في التنسيق من  نقص تدخالت املؤسسات املعنية مباشرة باملل  العموم  البحري  شابو 

أبرز مظاهره إنجاز بعض املشاريع العمومية املؤثرة على التوازنات البيئية لهذا املل  دون الحصول على 

 .املوافقة املسبقة للوكالة
 

وبتمكين الفروع الجهوية وتوص ي الدائرة بإعادة تركيز عالمات تحديد املل  العموم  البحري 

للوكالة املعنية من مقومات العمل الحديثة مع ضمان تنسيق أفضل بين مختلف املتدخلين خاصة 

 .فيما يتعلق بإقامة املشاريع والتجهيزات العمومية والتصدي للمخالفات
 

 إشغال امللك العمومي البحري  -
 

ةال تزال أمثلة إشغال الشواطئ التي تعد  التصرف في املل  العموم  البحري  هامة إلحكام آلي 

غير معتمدة رسميا مما أدى إلى عدم خضوع تراخيص إلاشغال الوقتي إلى معايير علمية وموثقة تساعد 

على التحديد املسبق للمواقع املمكن استغاللها وعلى ضبط ألانشطة املمكن ممارستها قرب البحر 

 .وترتب عن ذل  نقص في شفافية عملية إسناد التراخيص
 

ولم تشهد اللزمات املبرمة تحيينا في شروطها رغم التغييرات التي طرأت عليها طيلة فترات 

سنة بالنسبة إلى امليناء  02 لتصل مدته إلى سنة 50الذي يتواصل منذ ما ال يقل عن  الاستغالل

 يتم مراجعة املعلوم السنوي املتأت  من لزمتي القنطاوي ومارينا املنستير فلم . الترفيهي بسوسة الشمالية
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قيمة املحاصيل السنوية الراجعة وبقيت بالتالي  1929وسنة  1972منذ إبرامهما على التوالي في سنة 

في مستوى ضعيف خاصة باملقارنة مع القيمة الاقتصادية لألمالك ( د تباعا 0.990د و 275)إلى الدولة 

 .املوضوعة على ذمة الشركتين املستغلتين
 

  

إلاشغال الوقتي للمل  العموم  البحري بعدم تناسبها مع  املوظفة بعنوان وتتسم املعاليم

وأدى تدن  هذه القيمة مقارنة بما تفرزه . 1995املردود الحقيق  لالستغالل إذ لم تحين منذ سنة 

ألانشطة املقامة في املل  العموم  البحري من إيرادات لصاحبها إلى ارتفاع هام في عدد طلبات إلاشغال 

 .استثمارية ال تتطلب أحيانا تواجدا قرب البحرالوقتي لبعث مشاريع 
 

وتطبيق معايير واضحة وموضوعية  الشواطئ إشغال أمثلة وتدعو الدائرة إلى إلاسراع باعتماد

الرخص مع مراجعة املعاليم املطبقة سواء في اللزمات أو في إلاشغال الوقتي في اتجاه مالءمتها  في إسناد

 . املل  العموم  البحري  تمثلها مكوناتالتي أضحت  الاقتصاديةالقيمة مع 
  

 مراقبة امللك العمومي البحري  -
 

بالواليات الثالث  5112-5111بلغ مجموع املخالفات املحرر في شأنها محاضر خالل الفترة 

بسبب عدم اتخاذ %  52غير أن عدد املخالفات التي تمت إزالتها لم يتجاوز في معدله . مخالفة 951

قرارات الهدم املقترحة عليها كما هو الحال في والية املنستير أو بسبب ضعف نسب السلطات الجهوية 

مجموع  5112-5115تنفيذ قرارات الهدم الصادرة مثلما لوحظ في والية سوسة أين صدر خالل الفترة 

 .قرارا 61قرار إزالة لم ينفذ منها سوى  556
 

ة املخالفات املرتكبة وذل  بالنظر وترتبط نجاعة حماية املل  العموم  البحري بسرعة إزال

إلى ما قد يترتب عنها من إضرار بالبيئة البحرية يصعب معالجتها فيما بعد كالبناء بالصلب والتعدي 

 . على الكثبان الرملية
 
ن بطء إنجاز عمليات إلازالة التي تطلبت في كل الحاالت شهرا و أحيانا ه تبي  غير أن

 .سنتين

 

 
 
د الدائرة على ضرورة تظافر مجهودات كل ألاطراف املعنية من سلطة جهوية وأجهزة وتؤك

على املل  العموم  البحري وحمل املخالفين على  لالعتداءاتأمنية وفروع الوكالة من أجل التصدي 

 . جبر ألاضرار الالحقة به
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I-  إلاطار القانوني واملؤسساتي 

 

 1992لسنة  75بمقتض ى القانون عدد املحدثة  الساحليالشريط وتهيئة وكالة حماية  تمثل

الدولة في ميدان املحافظة على الشريط الساحلي عن تنفيذ سياسة  الجهاز املسؤول سالف الذكر

ويتوفر لديها للغرض شبكة من الفروع  .بصفة عامة وعلى املل  العموم  البحري بصفة خاصة

ومعالجة ملفات إلاشغال الوقتي قبل إحالتها على نية مهام املراقبة امليدا بالخصوص الجهوية تمارس

  .السلط املركزية

 

املل  العموم   ضبط حدودبالفحوصات املنجزة في هذا املجال إلى مالحظات تتعلق  خلصتو 

التنسيق بين مختلف وبأعمال ألنظمة املعلوماتية اوبالفروع الجهوية للوكالة  تسييربتنظيم و بو  البحري 

 . املجالالهيئات املتدخلة في 

 

 تحديد امللك العمومي البحري -أ

 

يحدد املل  العموم  البحري ذكر السابق  1992لسنة  70وفقا ألحكام القانون عدد 

ولئن  .التجهيزب املكلفة وزارةالتشرف على تركيزها  عالماتبميدانيا  تحديديجسم هذا الو  .بمقتض ى أمر

املعتمديات الساحلية بالواليات  لكافة املل  العموم  البحري  حدود ضبط 1992-1921خالل الفترة  تم

 . شابته نقائص وتحيين إحداثياته ميدانيا املل  حدود تجسيمقد تبين أن  فمحل الرقابة  الثالث

 

العالمات املجسمة لحدود املل  العموم  البحري بوالية سوسة من  % 71 أن  فقد لوحظ 

ضحت الحدود التي تضمنها أو  (.كلم 72عالمة على طول  516عالمة من مجموع  529) تتآكل وأ تاندثر 

  .بحري النجراف عامل إلا أمر التحديد ببعض مناطق الوالية غير مطابقة للواقع امليدان  بفعل 

غييرات طبيعية تفرض إعادة التحديد فقد توقفت تأما بمعتمدية املنستير ورغم ما طرأ من 

               التي تم استكمالها مند عمليات مراجعة حدود املل  العموم  البحري عند مرحلة التحديد الوقتي 

 . إصدار أمر التحديد الجديد 5116انتهاء أعمال الرقابة في ماي  إلى غايةولم يتم . 5115سنة 

 مركزتين (192و 197) عالمتي تحديد وجودعن والية املهدية  في كشفت املعاينة امليدانيةو 

لتجهيز واملصلحة املكلفة باإلادارة الجهوية كل من ولم تقدم  .مترا 17 تصل إلىالبحر بمسافة داخل 

العالمتين داخل هاتين تبريرا لذل  خاصة أن تواجد  واملسح العقاري الجهوية لديوان قيس ألاراض ي 
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نت هذه  . مل  العموم  البحري لل  القانون التعريفمع  طابقالبحر ال يت
 
ة وقد مك إقامة من الوضعي 

 .داخل منطقة التحجير خاصة بنايات

 

من تنطوي عليه ملا قد هذه الوضعية في التجهيز إلى التحري املكلفة بوزارة الوتدعو الدائرة 

إقامة بنايات داخل من خالل لعالمات بهدف تحقيق مصالح شخصية لتغيير املواقع ألاصلية مخاطر 

 .املل  العموم  البحري وارتفاقاته

 

بتعهد أوامر التحديد بالتحيين الضروري بما يراعي التغييرات الطبيعية كما توص ي الدائرة 

 .      العالمات املجسمة لحدود املل  العموم  البحري  وضعإعادة  وباإلسراع فيالتي طرأت عليه 

 

 وتسييرها للوكالة تنظيم الفروع الجهوية -ب

 

التي  ألاعمالبكل ها املتعلق بإحداث 1992لسنة  75القانون عدد الوكالة وفق أحكام تضطلع 

يتطلبها إحكام استعمال املجال التراب  للشريط الساحلي وتحقيق أهداف أمثلة التهيئة الترابية من 

 .ضمان التناسق في تركيز املشاريع الكبرى للبنى ألاساسية به ومن املحافظة على توازناته البيئية

 

ه وقد تبي  
 
إصدار أمر م يتم لخالفا ألحكام الفصل ألاول من القانون املذكور أعاله و ن أن

على املل   مقتصرامجال تدخل الوكالة وفروعها الجهوية  جعلمما منطقة الشريط الساحلي  لتحديد

وال يشمل بالتالي . 1992لسنة  70تم تعريفه بموجب القانون عدد ما  في حدودأي العموم  البحري 

والبشرية مع البحر مثل الغابات املناطق الداخلية ذات التفاعالت املناخية والطبيعية تدخل الوكالة 

  .الساحلية والرؤوس البحرية واملناطق الرطبة الساحلية

 

وقد أفادت الوكالة أنها بصدد دراسة مشروع ألامر املتعلق بتحديد الشريط الساحلي بعد أن 

 . تم إعداده من قبل مصالحها

 

عن نشاط الفروع الجهوية املسؤولة سنة على إحداث الوكالة ال يزال  51بعد مرور أكثر من و 

تحديد صالحيات حيث لم يتم  وإلادارةتنظيم الضعفا في مستوى  يشكو  حماية املل  العموم  البحري 

جراءات تدخلها في حماية إل دليل موحد يتم وضع ولم . داخلهاالعمل توزيع  وضبط هذه الفروع ومهامها

إجراءات مختلفة الثالثة املعنية بالرقابة  الفروعإتباع مما ترتب عنه  املل  وإدارته وفي ردع املخالفات

  .العموم  البحري  النظر في مطالب إلاشغال الوقتي للمل أو عند إبرام الصلح سواء عند 
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عمل تعتمد خاصة جدولة خطط وضع دون الفروع الجهوية وحال النقص في ألاعوان ب

منطقة والتي تغط   املراقبة الشاملة والدوريةمهام بت فقد عهد. مسبقة لزيارات املراقبة امليدانية

في أفضل  شاغال وقتيا 106و 91كلم ويشغلها ما بين  72كلم و 62يتراوح طولها حسب الفروع بين 

 .عونينإلى الحاالت 

 

 في غياب قواعد البيانات التي يتطلبها حسنووفي ظل عدم تركيز أنظمة املعلومات الجغرافية 

الفروع املعنية  تعتمد تراخيص إلاشغال الوقتي للمل  العموم  البحري ب خاصة فيما يتعلقالتصرف 

  .بشكل سريع لوماتللمع النفاذ على ال تساعد يدوية طريقة عملبالرقابة 

 

بعهدة املنوطة ضمان أداء املهام ب الكفيلة وتوص ي الدائرة بهذا الخصوص باتخاذ إلاجراءات

معايير يتم على أساسها و دليل إجراءات ووضع هيكل تنظيمي نموذجي للفروع الجهوية وإعداد الوكالة 

خاصة في ظل ما لوحظ من تفاوت بين بها وذل  تحديد مواردها البشرية ووسائل العمل الالزمة 

 . (1)منطقة التدخل الفروع في عدد املراقبين ووسائل النقل مقارنة بمساحة

 

 امللك العمومي البحري التنسيق بين الجهات املعنية بحماية  -ج

 

حداثات ومشاريع التهيئة والتجهيز إلا  التي أخضع قانون إنشائها جميعالوكالة إضافة إلى 

في حماية املل  العموم  البحري كل من  تتدخل ،املسبقةالوجوبية و  تهاوافقم إلىبالشريط الساحلي 

 1992لسنة  70القانون عدد وفق وتتولى الوزارة املعنية . والجماعات املحليةالوزارة املكلفة بالتجهيز 

قامة بناءات أو منشآت حذو املل  العموم  البحري التصفيف الالزمة إلات سناد قرار إل  سالف الذكر

ميع املناطق الساحلية علما بأن ج .رخص البناء الجماعات املحلية في حين تمنح سواء كان محددا أم ال

  .ية سوسة وأغلب املناطق املعنية بواليتي املنستير واملهدية شملتها أمثلة تهيئة عمرانية مصاد  عليهابوال 

 

 بعضنقائص ساهمت في إنجاز املذكورة  ةالثالث ألاطرافتدخالت وقد شاب التنسيق بين 

ويذكر في  .لةدون الحصول على املوافقة املسبقة للوكا ل  العموم  البحري امل داخلالعمومية املشاريع 

ريق الرابطة بين سقانص والطشط مريم بوالية سوسة - تهيئة طريق هرقلةاريع شم هذا الصدد

طريق البحيرة البغدادي و الطريق الشاطئية صيادة البقالطة و الطريق الشاطئية ملطة صيادة و وخنيس 

                                         
(1)

كلم مقابل عونين مراقبين وسيارتين ودراجة نارية في املهدية التي تحتوي على شواطئ  72عون مراقب واحد وسيارة في سوسة أين يبلغ طول الشواطئ  

 .كلم 62بطول 
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يحول دون كما  .الحماية البيئية للمناطق املتصلة بالبحرتحقيق على وال يساعد ذل   .ريبوالية املنست

الفضاءات والسهر على تهيئتها واستعمالها وفق القوانين  املتصلة بالتصرف في هذهبمهامها الوكالة قيام 

 . والتراتيب الجارى بها العمل

 

املكلفة زارة و الإلى أنها بادرت في عديد املناسبات بمراسلة بهذا الخصوص وأشارت الوكالة 

 . التجهيز لدعوتها ملزيد من التنسيق والتشاور قبل برمجة املشاريعب

 

حداثيات إلا عدم تمكن فروع الوكالة من الحصول على في غياب التنسيق كما تجسد 

لدى ديوان قيس ألاراض ي ورسم سعيها لذل  رغم  لمل  العموم  البحري ل املحددةعالمات لالجغرافية ل

املناطق بعنوان  املمنوحة البناء رخصبموافاتها بنسخ من قرارات التصفيف و  تتمكما لم . الخرائط

 . املجاورة لهذا املل 

 

                   املؤرخ في 52وزير التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية عدد بمنشور كما لم يتم العمل 

والذي أوص ى  وارتفاقاتهبخصوص تنسيق عمليات مراقبة املل  العموم  البحري  5115ماي  56

إجراء بعد ف. التجهيزاملكلفة بوزارة لشتركة بين الوكالة واملصالح الجهوية لمزيارات نصف شهرية بإجراء 

 ..الزيارات عن انجاز هذهف التوق 5112سنة الزيارتين تم منذ  أفضل الحاالتات لم تتجاوز في زيار 

 

داخل مناطق إلارتفا  الخاضعة  مساكن فراد بناءألا  بعض ل في الواليات الثالث تعمدوسج  

-5110خالل الفترة  لوزارةهذه ال إلادارات الجهوية ورغم تولي. التجهيزاملكلفة بوزارة اللرقابة مصالح 

ه  من هذا الصنف خالفاتم 11 بخصوص تحرير محاضر  5112
 
لم يتم إلى غاية موفى شهر ماي فإن

ةاملنشآت  ةجراءات إلزالاتخاذ إ 5116   .املعني 
 

II- امللك العمومي البحري  إشغال 

 

الاستعمال الخاص للمل  العموم  آنفا  املشار إليه 1992لسنة  70القانون عدد  أجاز 

سارية شغال الوقتي إلا عدد تراخيص  5112في موفى سنة  بلغوقد . ري في إطار إشغال وقتي أو لزمةالبح

بوالية املنستير منها  % 9وبوالية سوسة منها %  10 أسند ترخيصا 1.112على املستوى الوطني املفعول 

تتوزع لزمة  15 إلى في كامل البالد في طور الاستغالل اتعدد اللزم وصلو  .بوالية املهديةمنها %  15و

 .املنستيرو سوسة تي واليمناصفة بين أربع منها 
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علق بإسناد تراخيص إلاشغال تمالحظات ت بهذا الخصوصالفحوصات املنجزة  أفرزتو 

 .وباستغالل املل  العموم  البحري في إطار لزماتوبتحصيل املعاليم املستوجبة الوقتي 

 

 الوقتي إلاشغال  تراخيص - أ

 

صدر وإجراءات إدارية وفنية  ضمانات قانونيةعدة ب املل  العموم  البحري  استعمال أحيط

املتعلق باإلشغال الوقتي للمل   5115ماي  51املؤرخ في  5115لسنة  1257 ألامر عددبمقتض ى  آخرها

الترخيص بتعاط  أنشطة وتنظر الوكالة عن طريق فروعها الجهوية في مطالب . العموم  البحري 

إقتصادية داخل املل  قبل عرضها على موافقة الوزير املكلف بالبيئة وتؤمن أيضا مراقبة مدى التزام 

 .الترخيص خاصة في تحجير البناء بالصلب الشاغلين بشروط

 

املل  العموم  البحري املراد  أجزاءالتي تحدد بمقتضاها  تعتبر أمثلة إشغال الشواطئو 

الحصول على التراخيص املوجهة إلى الوكالة طلبات  دراسةإحدى الوسائل املساعدة على إشغالها 

املتعلق باإلشغال الوقتي للمل   5115ماي  51املؤرخ في  5115لسنة  1257يه ألامر مثلما نص علوذل  

  .العموم  البحري 

 

بالنسبة إلى واليتي املهدية  5115منذ سنتي  تم إعدادهامشاريع ألامثلة التي  أن   ولوحظ

 .من قبل الوزير املكلف بالبيئة املصادقة عليهاتتم لم  بالنسبة إلى والية سوسة 5110واملنستير وسنة 

 يتواصلو . "التجربة بينت عدم قابلية هذه ألامثلة للتطبيق"أن وأرجعت الوكالة في ردها هذا الوضع إلى 

ترشيد التصرف  تساعد علىمعتمدة رسميا معايير  في غياباستغالل املل  العموم  البحري تبعا لذل  

ل ألانشطة  ضبطو القابلة لالستغالل التحديد املسبق للمواقع مثل  فيه  ممارستها قرب البحراملخو 

  .نشاءات التي يمكن تركيزهاجهزة وإلاألا خاصيات وكذل  املساحة الالزمة لكل نشاط  رسمو 

 

 
 
 برصدخيص االراغبين في الحصول على تر قيام  هذه ألامثلة عدم اعتمادب عن وقد ترت

 الوكالة بفروعحريا في حين كان  إلشغالها موافقة تقديم طلبداخل املل  ثم  أنشطتهممواقع  واختيار

ضمانا ملبادئ الشفافية وذل   عمومللإشهارها و بصفة مسبقة  ستغالللل  املطروحة ألاماكن حصر

ولسهولة واجهة البحرية جمالية الل دون مراعاةالوقتي  إلاشغالتراخيص في  كما أسندت .واملساواة

  .الحركة على الشاطئ
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دت الوكالة في إجابتها حول هذا املوضوع أنها تتعهد بإعداد كراس شروط لتحسين املظهر وأك

عداد أمثلة تهيئة شاطئية واملصادقة عليها بعد تشري  إل الجمالي للشواطئ وللواجهة البحرية مع سعيها 

 .   السلط الجهوية واملحلية

 

املذكرة الداخلية بالقواعد املعتمدة عن تراخيص البعض أعمال التصرف في  حادتو 

حول إلاجراءات الواجب  5110ديسمبر  5بتاريخ  1915الصادرة عن املدير العام للوكالة تحت عدد 

 مخالفين مستغلين 9فائدة تجديد تراخيص لفقد تم  .تباعها في معالجة مطالب إلاشغال الوقتيإ

تجاوزات كالتوسع ما ارتكبوه من  رغم عدم مبادرتهم بإزالة( مؤسسات سياحية وأفراد) بالواليات الثالث

كما تواصل إشغال أجزاء من املل   .في املساحة املستغلة أو بالبناء بالصلب أو تخريب كثبان رملية

 2بوالية سوسة و 5112في ديسمبر  ترخيصا 55بما مجموعهالعموم  بتراخيص منتهية الصلوحية 

 51لى إبعض الحاالت  في امتدتهذا الاستغالل لفترات طويلة  استمر وقد . ص بوالية املنستيرتراخي

حوالي بنتيجة لذل  تقدر قيمة املعاليم التي لم يتم تحصيلها و . هذه الرخص تجديدسنة دون أن يتم 

 (.5112ديسمبر  01إلى غاية ).د.أ 50
 

مساحات من املل  العموم  البحري تشغل  العمومية الهياكلبعض  أننت أعمال الرقابة وبي  

وزارة التربية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير  ففضال عن. دون وجه شرعي

مالعب وقاعة تتمثل بالخصوص في العموم   املل أجزاء من فو   مشاريعأقامت بعض البلديات 

هذه املشاريع  استغالل ويتواصل.   ومحطة ضخرياضية ومقاه وسو  أسبوعي ومعهد ومحول كهربائ

سواء  غرضلتزام باإلجراءات القانونية املتبعة في الإلارغم تعدد مطالب فروع الوكالة بضرورة 

 املل  جزء منإخراج بإصدار أوامر في إبرام عقد لزمة أو بشغال الوقتي أو تراخيص في إلا الحصول على ب

 .بمل  الدولة هوإدماج العموم  البحري 
 

 
 
ه سبق لها أن أحالت محاضر مخالفات إلى النيابة العمومية وبأنها تعمل وأجابت الوكالة بأن

 .على تسوية هذا الوضع عن طريق إبرام عقود لزمة
 

استغالل أجزاء من املل  إلى إحالة  هرقلة والنفيضة وأكودة واملنستير  وعمدت بلديات

تراخيص إلاشغال الوقتي منحت إليها  رغم أن  وذل  معلوم تستخلصه لفائدة خواص مقابل العموم  

موافقة السلطة املانحة  هذه إلاحالة إلىالبلديات املعنية  عرضولم ت. بصفتها املستغلة لتل  ألاجزاء

املتعلق باإلشغال الوقتي للمل  العموم   5115لسنة  1257ألامر عدد حكام أبذل  مخالفة  للترخيص

خيص أو دعوة البلديات املعنية إلى تسوية اسحب التر  الوكالة وفروعها الجهوية لم تبادر و  .البحري 

 .الخواص املستغلين لتل  الفضاءات ضد بعضاملسجلة خالفات املرغم  وضعيتها



274 

 

 

 
 
ها تلتزم بطرح املوضوع على سلطة إلاشراف إليجاد حلول للممارسات املشار دت الوكالة أن  وأك

 .إليها بالتقرير
 

 على إلاشغال الوقتي املعاليم املوظفة  - ب
 

يوظف على كل إشغال للمل  العموم  البحري معلوم لفائدة الدولة وفق نسب تم ضبطها 

بموجب قرار مشترك صادر عن الوزراء املكلفين باملالية وأمالك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز 

الترخيص في إشغال هذا املل  بعدم تناسبها بعنوان املوظفة وتتسم املعاليم . 1995ماي  12ملؤرخ في او 

 .صائما يشوب استخالصها من نقوذل  عالوة على مع املردود الحقيق  لالستغالل 
 

 (1)يعود إلاطار القانون  املعتمد في تحديد هذه املعاليم إلى الخمسينات من القرن املاض يو 

دى تدن  هذه القيمة مقارنة بما تفرزه وأ. 1995ويتم احتساب قيمته حسب نسب لم تراجع منذ سنة 

في املل  العموم  البحري من إيرادات لصاحبها إلى ارتفاع هام في عدد  التي تتم ممارستهاألانشطة 

هذا يفسر وقد . طلبات إلاشغال الوقتي لبعث مشاريع استثمارية ال تتطلب أحيانا تواجدا قرب البحر

البلديات لتراخيص إلاشغال الوقتي التي تحصلت  الوضع ما تمت مالحظته بخصوص تفويت عدد من

 هذه البلدياتبعشرات املرات ما تدفعه حيث تفو  املداخيل املتأتية سنويا من إحالة الرخص عليها 

ويذكر على سبيل املثال بلدية هرقلة التي فوتت في ثالثة تراخيص  .بعنوان معاليم إلاشغال الوقتي

اوز املعلوم املوظف لفائدة الدولة بعنوان إلاشغال الوقتي مجموع د سنويا في حين ال يتج.أ 25مقابل 

 . ألالف دينار
 

 
 
عمال باملذكرة الداخلية الصادرة عن إلادارة العامة تم  املعلوم ق باستخالص هذا وفيما يتعل

تثقيل جميع املعاليم املضمنة بتراخيص إلاشغال الوقتي بحسابات قباض  16/5115للوكالة تحت عدد 

ه . املعاليم املستوجبة دفعة واحدة وبصفة مسبقةكما تم إقرار تسديد . املالية
 
لم يتم وقد لوحظ أن

 5115و 5110ليم السنوية الواجب استخالصها خالل السنوات من املعا%  52نسبة تحصيل ما 

محل النظر  الثالثواليات الحجم بقايا إلاستخالص بالنسبة إلى  5112وبلغ في موفي ديسمبر . 5112و

 .د.أ 125حوالي 
 

 كما تبي  
 
 آنفا لم يتم سحب تراخيص املستغلين املتخلفين عن املشار إليهالمذكرة ه خالفا لن أن

لفترات امتدت العموم  ممارسة أنشطتهم داخل املل  هم واصل بعضفقد  .تسديد املعاليم املستوجبة

                                         
 .املتعلقة بمعاليم الاشغال الوقتي 29و 22و 27و 26وخاصة الفصول  1921ماي  52ألامر العلي املؤرخ في  (1)
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 ولم تبادر الفروع املعنية باتخاذ التدابير الالزمة إزاء. املعاليم املستوجبةأحيانا لعشر سنوات دون دفع 

 .هؤالء املستغلين
 

وتوص ي الدائرة بتحيين املعاليم املوظفة على إلاشغال الوقتي للمل  العموم  البحري تماشيا 

مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه الشريط الساحلي بما من شأنه أن يدعم ميزانية الدولة 

ى تأمين كما أنها تدعو إل. ويساهم في ترشيد استغالل هذا املل  وتخفيف الضغوطات املسلطة عليه

 . املتابعة الالزمة لعمليات استخالص املعاليم بما يساعد على تحسين نسب تحصيلها
 

 لزمات استغالل امللك العمومي البحري  -ج
 

بضرورة عقد لزمة إذا كان إلاشغال يتضمن إقامة  1992لسنة  70القانون عدد يقض ي 

ال الوقتي سارية املفعول تراخيص إلاشغفحص وأبرز  .منشآت أو تجهيزات ثابتة قرب البحر أو داخله

تركيز بناءات دائمة شملت حاالت استغالل  2بالواليات موضوع النظر وجود  5112سنة  في موفى

شروط وضبط مدة ومعلوم إلاشغال  يتم بمقتضاهافي شأنها  عقود لزمة مما يستوجب ابرامبالصلب 

 فتحو الوكالة بإزالة املخالفات املذكورة وتعهدت  .إحداث البناءات ووضع التجهيزات وطر  استغاللها

 .تحقيق في الغرض

 

اوي وبمارينا يين بمرس ى القنطوتستغل بواسطة عقود لزمة أربع منشآت منها مينائين ترفيه

وعدم هذه اللزمات تحيين عدم في املقابل تبين . ن لتربية ألاسماء بهرقلة وباملنستيرياملنستير وحوض

خاصة في ظل التغييرات التي طرأت عليها طيلة فترات إلاستغالل تقييم التوازنات املالية للتفاقيتن 

            إلى  الترفيهي بسوسة الشماليةيناء املبالنسبة إلى ليصل سنة  50ما ال يقل عن تواصل منذ ي ذيال

ا منذ إبرامهما على التوالي في سنة طاوي واملارينناملعلوم السنوي املتأت  من لزمتي الق وبق . سنة 02

  .د 0.990بمبلغ د و  275املحددة تباعا بمقدار في نفس القيمة  1929وسنة  1972
 

نفس شروط وفق استغالل لزمتي تربية ألاحياء املائية بهرقلة وباملنستير تم  تجديد كما 

لين املبرمين  وكان حريا  .نفس املعاليمبتطبيق و  1990وسنة  1922في سنة  على التواليالعقدين ألاو 

النشاط  وعلى ستغالل باعتبار التغييرات املدخلة على املنشآت والتجهيزاتإلا  بنود مراجعةالوكالة ب

 19املؤرخ في  5111لسنة  1720الدعوة إلى املنافسة كما يقتضيه ألامر عدد باملبادرة ب و املرخص فيه أ

 .املتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات 5111جويلية 
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III-  مراقبة امللك العمومي البحري  
 

بتسوية وتصفية املخالفات  1992الصادر في سنة كلفت الوكالة بمقتض ى قانون إحداثها 

محاضر بشأنها والعمل على إزالتها القائمة وبمراقبة املل  العموم  البحري ومعاينة املخالفات وتحرير 

 . ات املعنيةبالتنسيق مع الجه
 

 
 
قبل إحداث املرتكبة جراءات التي تم اتخاذها بشأن تصفية املخالفات النظر في إلا ن وقد مك

الوكالة وفي نتائج عمليات الرقابة على املل  العموم  البحري من الوقوف على بعض املالحظات تعلقت 

قبل إحداث املرتكبة م تفعيل املقررات التي تم اتخاذها بشأن املخالفات على وجه الخصوص بعد

 طيلة الفترةالفروع الجهوية الثالثة ي تم رفعها من قبل إزالة املخالفات التالوكالة وبضعف نسب 

5111-5112. 
 

 تسوية املخالفات القائمة قبل إحداث الوكالة - أ
 

في إطار تسوية وتصفية الوضعيات العقارية املقامة على املل  العموم  البحري أو على أجزاء 

بالواليات  مخالفة 511 إحصاءتم منه بصفة مخالفة للقانون في تاريخ صدور قانون إحداث الوكالة 

ألاوامر املتعلقة بعد صدور إلى تعمد ارتكابها بالنظر ذات أولوية  مخالفةاعتبرت  59ضمنها من الثالث 

 . حري برسم حدود املل  العموم  الب

 

                  صدرت في توصياتإلى  (1)املكلفة بالنظر في هذه الوضعيات الفنية عمال اللجنةأأفضت 

وإلادماج بمل  أإسناد تراخيص إشغال وقتي الفة من خالل إما خبتسوية الوضعيات امل 5115سنة 

أي من هذه  جسيمت لم يتمأولوية ذات املخالفات معالجة  اعتبارورغم . الهدم وأالدولة الخاص 

من  % 01على دراسة كما اقتصرت . 5119التوصيات علما بأن اللجنة الفنية لم تجتمع منذ سنة 

معوقات وجود إلى ذل  بضعف تنفيذ قرارات الهدم إضافة وبررت الوكالة  .امللفات املعروضة عليها

 .وسياسيةاجتماعية واقتصادية 

 

 

 

 

                                         
(1)

  .5111جانف  55املؤرخ في  5111لسنة  167ملحدثة وفقا لألمر عدد ا 
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 رفع املخالفات وإزالتها - ب

 

بالواليات  5112-5111الل الفترة خباملل  العموم  البحري  املعاينةاملخالفات  مجموعبلغ 

فيما يتوزع الباقي مناصفة بين بوالية املنستير  منها%  52 نسبةتعلقت في حدود  مخالفة 951الثالث 

على  التعديوب  العشوائ التمركز وبالبناء بالصلب باملخالفات أغلب وتعلقت . وسوسة املهديةيتي وال 

ولوحظ في هذا الصدد . شغال الوقتيبمقتضيات تراخيص إلا  عدم التقيدعالوة على  الكثبان الرملية

إلى عدم اتخاذ ذل  بالخصوص يعود و  .% 52 معدلها في تجاوز يضعف نسبة إزالة املخالفات التي لم 

ضعف نسب تنفيذ املقترحة عليها كما هو الحال في والية املنستير وإلى  الهدم اتقرار السلطة الجهوية 

 إزالةقرار  556 مجموع 5112 -5115خالل الفترة  صدر حيث  سوسة في واليةهو الشأن القرارات مثلما 

من قرارات %  67والية املهدية تنفيذ نسبة ال تقل عن بلذل  تم   اخالفو . قرارا 61ينفذ منها سوى لم 

 (. قرارا 22من جملة  09)الهدم 

 

 1992لسنة  70من القانون عدد  01عمال بأحكام الفصل و وبخصوص املرحلة القضائية 

إحالة جميع املخالفات  تها الرقابةالجهوية التي شمل الفروعتبين تولي  البحري املتعلق باملل  العموم  

قة بمآلالخاصة  علوماتامل متل ال ت جعلهامما دون تأمين املتابعة الالزمة  وكالء الجمهورية إلى
 
 املتعل

 . امللفاتتل  

 

وأحيانا  املخالفينبطلب من  التتبعات إلادارية والقضائيةعن  عنيةاملع و الفر  تخلتكما 

القانون الخاص التي نص عليها العقوبات من  عفائهمإإلى  مما أدى إلادارة العامة للوكالةمن  بتدخل

أن يتوفر ما يثبت قيام املخالف وذل  دون  ومنها بالخصوص الخطايا املالية باملل  العموم  البحري 

 . بدفع املبالغ الالزمة لجبر الضرر الحاصل للمل  العموم  البحري 

 

املحاكم بالنسبة إلى  أمام موضوع الدعوى املرفوعةالخطايا املتخلي عنها والتي كانت وبلغت 

   .ألف دينار 511ما قيمته5112و 5115حالة تم الوقوف عليها بعنوان سنتي  15
 

 تموذل  على غرار ما شروط إبرام الصلح مع املخالفين ضبط ت إجراءات دقيقةوضع ن ويتعي  

 1252ألامر عدد  صدر ملخالفات املرتكبة داخل املساحات املحمية البحرية والساحلية حيث ابخصوص 

ضبط مقاييس وتعريفات مبالغ الصلح بخصوص املتعلق بو  5115ماي  19ؤرخ في امل 5115لسنة 

 .هذه املخالفاتألاحكام الصادرة بشأن 
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وذل  بالنظر إلى ما قد ة املخالفات املرتكبة إزال بسرعةل  العموم  البحري املماية ح وترتبط

 .البناء بالصلب والتعدي على الكثبان الرمليةصعب معالجتها كتالبحرية  ضرار بالبيئةإمن  هايترتب عن

هدم أن املدة الفاصلة بين  اتبشأنها قرار  تمخالفة صدر  65عينة تتكون من  النظر فيخالل تبين من و 

علما بأن املذكرة  سنتينإلى  أحيانا امتدتالشهر و  الحاالت جميعفي  فاقت إلازالةوتاريخ  املعاينةتاريخ 

 .مهلة بأسبوع إلزالة املخالفةالصادرة عن الوكالة حددت  5115سبتمبر  10املؤرخة في  7/5115عدد 

 

* 

 

*  * 

 

تواجه الشواطئ التونسية في مناطق سوسة واملنستير واملهدية إشكالية الضغط الاقتصادي 

ورغم . أخرى والعمران  من جهة وتأثير التغيرات املناخية وحركة ألامواج والانجراف البحري من جهة 

أو بوضع جملة من قواعد  مختصة التدابير املتخذة من السلطات العمومية سواء بإحداث وكالة

التصرف في املل  العموم  البحري فإن حماية هذا الفضاء مازالت تتسم بمحدودية تدخالت ألاطراف 

السلطات الجهوية واملحلية ومصالح فروعها الجهوية و  قالوكالة عن طري املتمثلة بالخصوص فياملعنية 

 . التجهيز فضال عن ضعف التنسيق بينها

 

ه لم يتم   املحاسبات وتالحظ دائرة
 
نةالنقائص  نسبة هامة منتالفي بعد أن تقريرها ب املضم 

 تحد وهي نقائص (التقرير السنوي السابع والعشرون)ة الشريط الساحلي يئاملتعلق بوكالة حماية وته

التعهد بهذا املوضوع إلاسراع ب يستوجبالعموم  البحري مما  للمل  ومن كفاءة إدارتهاأداء الوكالة من 

 .  ألهميته إلاقتصادية والبيئية اعتبارا
 

إعادة تركيز عالمات تحديد ب القيام للمل  العموم  البحري أفضل  حمايةتأمين يتطلب و 

 تمكين الفروع الجهوية كما يستوجب. بحمايتهاملل  العموم  البحري بما يضبط حوزته ويسمح 

من وسائل التصرف الحديث وخاصة منها نظم املعلومات الجغرافية وقواعد البيانات للوكالة املعنية 

توضيح العالقة بين مختلف املتدخلين املعنيين باملل  العموم  وتتأكد الحاجة كذل  إلى  .الضرورية

أفضل بينها خاصة فيما يتعلق بإقامة املشاريع والتجهيزات البحري بما يساعد على ضمان تنسيق 

 .العمومية والتصدي للمخالفات

 

يتم العمل بخصوص استغالل املل  العموم  البحري من قبل الخواص  ومن املجدي أن

واملواقع املؤهلة  تحديد طبيعة ألانشطة التي يمكن تعاطيها تماشيا مع خصوصية هذا الفضاء على
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شفافية أكبر في  تكريسويتجه في هذا السيا   .أمثلة محكمة إلاعداد إلشغال الشواطئ ملمارستها حسب

مردودية بين طالبي الرخص و  املساواة املنافسة بما يحقق إعمالمع  الوقتي منح تراخيص إلاشغال

 .مالية أفضل خاصة في ظل تدن  املعاليم املوظفة حاليا

 

 صارمال تطبيقالتعدد التجاوزات املرتكبة في حق هذا املل  وخطورتها أحيانا  ويستدعى

ويتطلب ذل   .جراءات الردعية بما يساعد على التصدي السريع لكل الاعتداءاتلل حكام الزجرية و لأل 

  .دورها كامال في إزالة املخالفاتببالخصوص الجهوية  تاالسلطاضطالع بالخصوص 
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 دائرة المحاسباتالرد على مالحظات 
 

بخصوص المالحظات المضّمنة بالتقرير األّولي لدائرة  ىتّم إدراج الرد المتلقّ 

المحاسبات صلب هذا التقرير بالمواضع التي تستوجب التوضيح أو التعليق، غير أّنه لم 

 .تتلق الدائرة اإلجابة في خصوص التقرير التأليفي النهائي
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البحث العلمي بجامعتْي صفاقس وقابس واملؤسسات الجامعّية 

 الراجعة لها بالنظر
 

ل التعليم العالي والبحث العلمي أحد أهّم 
ّ
التنممية التي تهدف إلى تحسين  وقماا امليمث

تشغيلّية حاالي الشهادا  العليا وإلى الّرفع ان تنافسّية املؤّسسا  المطنّية والتأسيس القتصاد 

ن ان اماكبة التطّمرا  التكنملمجّيةو اعرفة ذي قيمة اضافة 
ّ
ل . تأاين يوقظة علمّية تمك

ّ
وتمث

 .5802سنة  ان الناتج الداخلي الخاّم خالل%  8,0الاعتمادا  املخّصصة لتمميل البحث العلمي حمالي 

 

 5880فيفري   25املؤّرخ في  2008لسنة 01وفي هذا إلاطار يندرج صدور الوقانمن عدد 

ق بالتعليم العالي ان أجل إرساء عالقة تعاقدّية جديدة بين
ّ
 ان جهة والجااعا  الدولة واملتعل

أخرى تهدف إلى دعم استوقاللية الجااعا  وتطمير جمدة  جهة ان والبحث العالي التعليم واؤسسا 

حوقة يوقمم على اؤشرا  . اخرجاتها التكمينّية والبحثّية
ّ

كما تهدف إلى اعتماد نظام جديد للمساءلة الال

أداء ونتائج قابلة للّتوقييم، باإلضافة إلى دعم تفّتح الجااعة على املحيط بغاية تأسيس شراكة حوقيوقّية 

 . ااعّية واملؤسسا  الاقتصادّيةبين املؤسسا  الج

 

ق بتنظيم اخابر  5881اارس  85املؤرخ في  5881لسنة  466وقد صدر ألاار عدد 
ّ
واملتعل

البحث ووحدا  البحث وُاجّمعا  البحث وطرق تسييرها الذي اعتمد تصنيفا جديدا لهياكل البحث 

إلى ذلك تّم باإلضافة و  (.فيما يلي هياكل بحث)تفّرعت بموقتضاه إلى وحدا  بحث واخابر بحث 

لصنف جديد  إحداث
ّ
تخضع  كما. في اجّمعا  بحث تّتخذ شكل شبكا  ااتياز بحثّية اتخّصصة يتمث

املخابر والمحدا  إلى توقييم ذاتّي وتوقييم نصف ارحلي ونهائي تجريه املصالح املعنّية بمزارة إلاشراف 

 . (1)الهيئة المطنية لتوقييم أنشطة البحث العلميو 

 

وحدة للخداا   05وحدة بحث و 66بحث و اخبر  62وتضّم اؤسسا  جااعة صفاقس 

ر بها . ادارس دكتمراه 2املشتركة للبحث و
ّ
شهادة دكتمراه  51شهادة ااجستير بحث و 10كما تتمف

 . طالبا 5160و (2) 120على الّتمالي  5802-5806خالل السنة الجااعية ارّسم بها 

 

وحدا   6وحدة بحث باإلضافة إلى  04بري بحث ووتضّم اؤسسا  جااعة قابس اخ

ر بها . للخداا  املشتركة للبحث وادرسة دكتمراه
ّ
شهادا  دكتمراه  1وشهادة ااجستير بحث  01وتتمف

 .خالل نفس السنة الجااعية طالبا 110طالبا و 462ارّسم بها على الّتمالي 

                                                           
 .5882أو   02املؤرخ في  5882لسنة  5100كما تم تنوقيحه باألار عدد  0111ااي  01املؤرخ في  0111لسنة  160األار عدد املحدثة ب (1)
 .السنة الثانية ااجستير (2)
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كتمراه على حساب العنمان وادارس الّد  اشاريع التعاون الّدوليو  هياكل البحثواستفاد  

اني ملؤّسسا  
ّ
، في 5802-5808د خالل الفترة .م 164,11عتمادا  بلغ اجممعها باجااعة صفاقس الث

اؤّسسا  جااعة فائدة د خالل نفس الفترة ل.م 8092,ة لغت جملة هذه الاعتمادا  املرصمدحين ب

 .قابس

 

د ان حسن التصّرف في  وفي هذا إلاطار تملت الدائرة إنجاز اهمة رقابّية تهدف
ّ
إلى التأك

إلاعتمادا  املخّصصة للبحث العلمي بجااعتي صفاقس وقابس وباملؤسسا  الجااعّية الراجعة إليها 

 .وإلى إيجاد الّسبل الكفيلة بتثمين اخرجا  هياكل البحث 5802-5808 الفترة بالنظر خالل

 

املؤسسا  الجااعية  افتوقار بالنظر إلى واقتصر نطاق املهمة على واليتي صفاقس وقابس 

 .5802امفى سنة  إلى هياكل بحثلبماليتي ادنين و تطاوين 

 

وقت بالتصّرف 
ّ
وأفضت الّرقابة املجراة إلى المقمف على جملة ان إلاخالال  والنوقائص تعل

إلاداري في هياكل البحث وبالتصّرف املالي في الاعتمادا  املخّصصة للبحث العلمي وبتوقييم التجربة 

 .ياكلاملرتبطة بتثمين اخرجا  هذه اله وبالصعمبا  5801-5808للفترة اقدية التع
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 أبرز املالحظات

 

 التصّرف إلاداري في هياكل البحث -

 

          املؤرخ في  5881لسنة  466ألاار عدد  بموقتضيا  أغلب رؤساء هياكل البحث لم يتوقّيد

ق بتنظيم اخابر البحث ووحدا  البحث وُاجّمعا  البحث وطرق  5881اارس  85
ّ
 تسييرهاواملتعل

فضال عن عدم  دون تمفر الشروط الوقانمنية لذلك حيث لمحظ إحداث فرق البحث بمختلف املخابر 

 .انعوقاد اجلس املخبر دوريةاحترام 

 

صا  ألادبية كما تبين عدم تمافق اوقتضيا  ألاار املذكمر اع إلااكانيا  البشرية لالختصا  

ضحوالوقانمنية حيث 
ّ
ر  ات

ّ
إلحداث اخابر " أ"ألادنى املطلمب ان ألاساتذة ان صنف  العددعدم تمف

بحث أو لالرتوقاء ان وحدة بحث إلى نظام اخبر بحث بمؤسسا  التعليم العالي والبحث ذا  

 . صاصا  ألادبية والوقانمنية وذلك اوقارنة بنظيراتها ذا  الاختصاصا  العلميةالاخت

 

بإفراد املؤسسا   5881لسنة  466وتدعم دائرة املحاسبا  إلى اراجعة أحكام ألاار عدد 

 .ذا  الاختصاصا  ألادبية والوقانمنية بموقتضيا  تتماش ى وإاكانياتها البشرية

 

التي شابت الصيانة المقائّية والعالجّية للتجهيزا  العلمّية الثوقيلة تبين  صالنوقائ وفضال عن

ل  غياب اوقرا  خاصة ببعض هياكل البحث أو ضيوقها اوقارنة بعدد الباحثين
ّ
املنتمين إليها اما شك

 . إنجاز البحمث واستعمال إلااكانيا  املادية واملعّدا  املخبرية أاام عائوقا

 

تمزيع الاعتمادا  اع تركيبة وطبيعة نشاط هياكل البحث وحجم كما لمحظ عدم تمافق 

 .إنتاجها العلمي وذلك بالنظر إلى عدم اعتماد اعايير امضمعية في الغرض

 

 التصّرف املالي في الاعتمادات املخّصصة للبحث العلمي -

 

ل تأخير في تنزيل الاعتمادا  بميزانيا  املؤّسسا  لفائدة هياكل واشاريع البحث في إطار  ُسّجِّ

ب عنه ضعف نسب 
ّ
وقد تبين في هذا الخصمص أن انظماة . سههالكالا التعاون الدولي اّما ترت

 .البحث اتطلبا و املحاسبة العمماية وطمل إجراءا  إلانفاق العمماي ال تتمافق 
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  إلى غير املسههلكة املليمن دينار لدى هياكل بحث ترجع بالّنظر  عتمادا الا وفاق حجم بوقايا       

د .أ 185صرف ابلغ قدره كما تّم . انذ عدة سنما ها تّم إيوقاف نشاطاؤسسا  جااعتي صفاقس 

حّمل على هذه البوقايا دون توقديم طلب في إعادة التمظيف وفي غياب برنااج اصادق عليه ان قبل 

 .سلطة إلاشراف

 

               اتفاقيا  اشاريع البحث في إطار التعاون بلغ حجم الاعتمادا  املتبوقية بعنمان كما 

          بوقيمةارصمدة  اعتمادا ان جملة  5802-5808للفترة د .أ 208,600 جااعة صفاقسالدولي ب

 . د.أ 0.140,111

 

لتشريع الجاري بإعادة تمظيف هذه البوقايا وفوقا لوتمص ي دائرة املحاسبا  املؤسسا  املعنية 

 .به العمل

 

                 شاب التصّرف في انح البحث بجااعتي صفاقس وقابس إخالال  خالل الفترةكما 

لت أساسا في انتفاع عدد ان الباحثين بمنحة البحث أكثر ان اّرة خالل نفس الّسنة   5808-5802
ّ
تمث

ألاسوقف املحّددة لنفوقا  التنوّقل  تجاوز على انح بحث وفي " أ"حصمل ادّرسين ان صنف  وفياملالّية 

 . د.أ 558وناهز  جملة املنح غير املستحوقة اا قيمته . وإلاقااة

 

جمع البعض و  بعض الباحثين بمنحة تداول  انتفعورغم تعاطيهم لنشاط انهي خاص بموقابل 

 .املساهمة في تغطية اصاريف إلاقااةآلاخر بين هذه املنحة وانحة البحث بعنمان 

 

ضرورة ضّم وثيوقتي شهادة في عدم الانخراط في كّل ان الصندوق إلى دائرة املحاسبا   وتدعم 

المطني للتوقاعد والحيطة الاجتماعّية والصّندوق المطني للّضمان الاجتماعي إلى جملة المثائق املكّمنة 

رف في عدم تعاطي نشاط خاص لطلب الحصمل على انحة تداول وعدم الاكتفاء ب
ّ

تصريح على الش

 .بموقابل

 

                باحثا بتخفيض في ساعا  الّتدريس للسنما   60ورغم انتفاع  ،وفي ذا  السياق

هؤالء  يتمّل لم وذلك بهدف تمكينهم ان إتمام أطروحاتهم واناقشهها في آلاجال الوقانمنّية  5880-5806

ى شهر جمان  اتهمأطروحالباحثين إيداع 
ّ
ب عن ذلك إثوقال ايزانّيا  . 5804إلى غاية امف

ّ
وقد ترت

 .امجباملؤّسسا  الجااعية بأعباء االّية إضافّية دون 
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جربة التعاقدّية وتثمين مخرجات ونتائج هياكل البحث  -
ّ
 تقييم الت

 

لجااعتي  5801-5808لمحظ غياب املتابعة واملساندة والّتوقييم للّتجربة التعاقدّية للفترة 

صفاقس وقابس واؤّسساتها اّما انعكس سلبا على نسبة تحوقيق ألاهداف التعاقدّية والتي كانت 

ية ودون املأامل 
ّ
 .اتدن

 

وبخصمص تثمين املخرجا  العلمية ولئن أفضت ألانشطة واملشاريع املوقااة على استمى 

ترّدي حالة العديد ان التجهيزا  العلمية  هياكل البحث إلى جملة ان املخرجا  العلمّية الوقّيمة، فإّن 

الثوقيلة وخاصة غياب هيكل يربط الّصلة بين هذه الهياكل واملؤّسسا  الاقتصادّية حال دون تثمينها 

 . واماصلة تطميرها
 

وترتب عن هذه المضعية عدم تثمين واستغالل عدة براءا  اختراع اسّجلة لدى املعهد 

 . المطني للمماصفا  وامللكّية الّصناعّية
 

كما اضطّر بعض الباحثين إلى تسجيل براءا  اختراع باسم هياكل أوروبّية وأاريكّية، في إطار 

في هذا الصدد براءة الاختراع حمل أجهزة  ويذكر . الّتعاون اع هياكل بحث واؤّسسا  جااعّية أجنبّية

م في السّيارا  الكهربائّية املسّجلة في الماليا  املّتحدة ألااريكّية خالل سنة 
ّ
شركة "باسم  5808التحك

وبراءة اختراع حمل إنتاج وقمد بيملمجي باعتماد التحليل الحراري لكتل حيمّية طبيعّية " جنرال امتمرز

 ".يمتاه"باسم جااعة  5802يا  املّتحدة ألااريكّية خالل سنة واملسّجلة كذلك في المال 
 

تمص ي دائرة املحاسبا  بضرورة العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتثمين املخرجا  العلمية و 

 .قصد الاستفادة انها على املستمى المطني
 

عدم تمافق قماعد التصرف لدى اؤّسسا  التعليم العالي والبحث بمصفها اؤّسسا   وأّدى

عبر إلى املرور بعض الباحثين  إلى اضطرار عمماّية ذا  صبغة إدارّية اع اتطلبا  البحث العلمي 

حسابا  بنكية خاّصة بجمعيا  علمية لتيسير عمليا  قبض املداخيل املتأتية ان تفّتح هياكل البحث 

ن عدم قدرة جااعتي صفاقس وقابس واؤسساتها على تبيّ  ،في املوقابلو. ملحيط والتصّرف فيهاعلى ا

ق بضبط  5880نمفمبر  50املؤّرخ في  5880لسنة  1200عدد  استيفاء الشروط الماردة باألار
ّ
املتعل

تحميل صبغة الجااعا  واؤّسسا  التعليم العالي والبحث واملؤّسسا  العمماية للبحث  شروط

وتكنملمجية قصد تمفير ارونة في التصّرف إلاداري  علميةلمي إلى اؤّسسا  عمماية ذا  صبغة الع

 . في هياكل البحثواملالي 
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I- التصّرف إلاداري في هياكل البحث 
 

 إحداث وتسيير وتقييم مخابر ووحدات البحث - أ

 

في إطار تلبية حاجيا  التكمين والبحث العلمي والتطمير هياكل البحث يندرج إحداث 

ملوقتضيا  و املذكمر أعاله  5881لسنة  466ان ألاار عدد  5التكنملمجي وذلك عمال بأحكام الفصل 

                               اؤرخ في 5881لسنة  11انشمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والّتكنملمجيا عدد 

 . (1) 5881 أفريل 01

 

جااعتي صفاقس وقابس تأخير تجاوز في هياكل البحث بإحداث جميع  وشاب صدور قرارا 

والذي يتزاان عادة اع  ،في امارسة نشاطها بصفة فعلّية هابعض ألاحيان السنتين اوقارنة بتاريخ شروع

ب عنهاّما  ،حصملها على الرأي إلايجابي للهيئة المطنّية لتوقييم أنشطة البحث العلمي
ّ
تأخير في  ترت

بموقتض ى  (2)تبعا لذلك ان املنح املخّملة لهم حراانهمو  هذه الهياكلإصدار قرارا  تسمية رؤساء 

للفترة الفاصلة بين تاريخ صدور قرار إحداث الهيكل  5881لسنة  466ان ألاار عدد  15و 06الفصلين 

 . املعني وتاريخ صدور قرار تسمية رئيسه

 

ال يستند إحداث فرق ، 5881لسنة  466ان ألاار عدد  01و 04لين وخالفا ملوقتضيا  الفص

والمزير املكلف  ،بين رئيس املخبر ورئيس املؤسسة ان جهةالبحث بمختلف املخابر إلى عوقمد تبرم 

ويتم في هذا الشأن الاكتفاء بالّتنصيص على عدد . بالبحث العلمي والتكنملمجيا ان جهة أخرى 

كما ال يتّم تعيين رؤساء فرق  .الفا  إحداث أو تجديد املخابر املعنيةوتركيبة فرق البحث ضمن 

 إطارفي  بلبموقتض ى قرارا  صادرة عن المزير املكلف بالبحث العلمي والتكنملمجيا  بهذه املخابر  البحث

ب عنه حراان رؤساء فرق البحث املعنّيين ان
ّ
املنحة املخّملة  تنظيم داخلي ألنشطة املخبر وهم اا ترت

 .ان نفس ألاار واملساوية لنصف املنحة املسندة إلى رئيس وحدة بحث 00م بموقتض ى الفصل له

 

 01و 04وتمص ي دائرة املحاسبا  سلطة إلاشراف بالحرص على تفعيل اوقتضيا  الفصلين 

 . ان ألاار املذكمر ضمانا لحسن هيكلة ألانشطة البحثية

 

 50تركيبة  لم تتضّمن، 5881لسنة  466ان ألاار عدد  01وخالفا ملوقتضيا  الفصل 

بمؤسسا  جااعة صفاقس امثلْين عن طلبة الدكتمراه وإطارين ان  62اجلس اخبر ان جملة 

                                                           
 .حمل التعريف بأهّم إضافا  هذا ألاار وتبسيط إجراءا  تنفيذه (1)
بالنسبة لرئيس والتي تساوي املنحة املسندة لكاهية ادير إدارة اركزّية بالنسبة لرئيس اخبر البحث واملنحة املسندة لرئيس اصلحة باإلدارة املركزّية  (2)

 .وحدة البحث
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الكفاءا  العاالة في ايادين اقتصادية ذا  عالقة بالبرنااج العلمي بمخابر البحث على غرار اخبر 

تكنملمجيا املعلماا  "باملدرسة المطنية للمهندسين بصفاقس واخبر " اعية والبيئةالتحاليل إلاشع"

 .بكلية العلمم الاقتصادية والتصرف بصفاقس" والحمكمة واباشرة ألاعمال

 

أغلب رؤساء املخابر  لم يحرص، 5881لسنة  466ان ألاار عدد  58وخالفا ألحكام الفصل 

دورية انعوقاد اجلس املخبر املحّددة على احترام  5802-5808خالل الفترة بمّؤسسا  جااعة صفاقس 

ف بالبحث العلمي والتكنملمجيا بتوقرير حمل املسائل التي 
ّ
بمرة كّل شهرين وعدم امافاتهم المزير املكل

جداول أعمال هذه املجالس على الّنظر في كما اقتصر  . تّم النظر فيها في إطار اجالس املخابر املعنّية

قائمة  الاعتمادا  في حين أّن  املخبر وتمزيعصلة بالجانب املالي فوقط كدراسة حاجيا  اسائل ذا  

ان ألاار املذكمر تشمل أيضا  55املسائل التي يتّم النظر فيها في اجالس املخابر والتي ضبطها الفصل 

 . التوقارير العلمية ونتائج البحث

 

ق بتوقييم أنشطة هياكل البحث، فوقد لمحظ عدم توقّيد أغلب رؤساء هياكل 
ّ
أّاا فيما يتعل

املنصمص عليها  التوقييم الذاتيتوقديم توقارير البحث بمؤسسا  جااعتي صفاقس وقابس بآجال 

وقد نسب كلٌّ . باإلعالنا  الصادرة في الغرض عن إدارة هياكل البحث باإلدارة العاّاة للبحث العلمي

باملعهد " بيئة السماحل واملناطق العمرانية"ووحدة " وحدة املسمما  البحرية والبيئية"رئيس ان 

بكلية آلاداب والعلمم إلانسانية " املناهج التأويلية"التحضيري للدراسا  الهندسية بصفاقس واخبر 

راط الطلبة بصفاقس هذا التأخير إلى صعمبة تجميع المثائق الخاصة باألعمال البحثية وببطاقا  انخ

البحث ُيعهد إليهم  تعيين أعمان بهياكل عن عدم جمالّناوشهائد تسجيلهم فضال عن التعطيل إلاداري 

 . الوقيام باملهاّم إلادارية

 

 إطالععدم  تبّينوبخصمص نتائج أعمال الهيئة المطنية لتوقييم أنشطة البحث العلمي، 

الهياكل املعنية،  إليهاآل توقارير التوقييم النهائي الذي خضعت  علىهياكل البحث  عنأغلب املسؤولين 

أّن اعرفههم لرأيها باملمافوقة على التجديد أو رفضه يكمن ضمنّيا ان خالل صرف الاعتمادا  ان  حيث

 . عداه في السنة املمالية إلجراء التوقييم املذكمر 

 

ر صدور نتائج توقييم 
ّ
الّفا  بعض المحدا  و اشاريع تأهيل وفي نفس السياق لمحظ تأخ

وقد ناهز هذا التأخير . وتبليغها إلى رؤساء الهياكل املعنية (1)اخبر بحث إلى نظام آلاخر  هاء بعضارتوقا

باملدرسة المطنية للمهندسين بصفاقس " الكيمياء الصناعية"شأن التوقييم النهائي ملخبر  وهم السنتين 

                                                           
ملّدة ثالث سنما  قابلة للتجديد اّرة واحدة ترتوقي على إثرها  5881لسنة  466ان ألاار عدد  10حيث تحدث وحدة البحث وفوقا ملوقتضيا  الفصل   (1)

ها
ّ
 .  إلى نظام اخبر في حال حصملها على توقييم إيجابي في الغرض ان الهيئة املذكمرة أو يتّم حل
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بكلية آلاداب والعلمم " املناهج التأويلية"وتوقييم اطلب ارتوقاء كّل ان وحدة  5801-5808للفترة 

 . باملدرسة المطنية للمهندسين بصفاقس" هندسة الصناعة واملماد"إلانسانية بصفاقس و

 

باملدرسة " هندسة الصناعة واملماد"رفضت الهيئة املذكمرة ارتوقاء وحدة  ،وعلى صعيد آخر

ر الحجم ألادنى ان ألاساتذة ان  المطنية
ّ
لة ذلك بعدم تمف

ّ
للمهندسين بصفاقس إلى نظام اخبر اعل

وذلك بعد أن صّنفت على وجه الخطأ أحد ألاساتذة املحاضرين كأستاذ تكنملمجي اّما انجّر " أ"صنف 

ورغم سعي رئيس المحدة . 5800عنه إيوقاف صرف املنحة املخّصصة لمحدة البحث انذ سنة 

ه لم يتلّق أي إجابة في  5801سبتمبر  85الخطأ املذكمر ان خالل اراسلة الهيئة انذ لتصحيح 
ّ
فإن

ى شهر جمان 
ّ
 إلحداث وحدة بحث  5804الغرض إلى امف

ّ
وهم اا اضطّره إلى اللجمء إلى توقديم الف

لسنة  11املنشمر عدد اوقتضيا  ويتنافى التصرف على هذا النحم اع . 5800-5804جديدة للفترة 

 . ضرورة إعطاء ألاولمية إلى إحداث اخابر البحثالذي أوص ى بالحرص على  5881

  

 املوارد البشرية واملادية لهياكل البحث - ب

 

ل عدم 
ّ
ر الحجم ألادنى ان املمارد البشرية في بعض الاختصاصا  يشك

ّ
الفضاءا  وضيق تمف

رة وغياب اعايير امضمعية إلسناد الاعتمادا  لهياكل البحث، باإلضافة إلى احدودّية بعض 
ّ
املتمف

رة أبرز 
ّ
 .الخصمص هذافي  الدائرةالتي وقفت عليها  العراقيلالتجهيزا  العلمية ووسائل البحث املتمف

 

 املوارد البشرية  -1
 

الحجم ألادنى ان املمارد البشرية الضرورية  5881لسنة  466ألاار عدد  أحكامضبطت 

وقد لمحظ في هذا الخصمص وجمد تباين بين عدد ألاساتذة ان . (1)البحث اخابر ووحدا إلحداث 

املنتمين إلى اؤسسا  التعليم العالي والبحث ذا  الاختصاصا  العلمية ان جهة وألادبية " أ"صنف 

حيث تضّم كلٌّ ان كلية العلمم واملدرسة المطنية  ،أخرى بجااعة صفاقس والوقانمنية ان جهة

أساتذة ان نفس  81و 61اوقابل " أ"باحثا ان صنف  001و 020للمهندسين بصفاقس على التمالي 

ية الحوقمق بصفاقس
ّ
ية آلاداب والعلمم إلانسانية وكل

ّ
وقد حال النوقص في عدد الباحثين . الصنف بكل

رتوقاء ان وحدة بحث إلى نظام الا دون إاكانية إحداث اخابر بحث أو  املؤسستين،بهاتين " أ"ان صنف 

 .اخبر

                                                           
باحثين ان رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ احاضر أو أستاذ تكنملمجي أو  4باحثا على ألاقّل على أن يكمن ان ضمنهم  56ّمن اخبر البحث ان يتك (1)

( صنف ب)ها باحثين ان رتبة أستاذ اساعد أو اساعد للتعليم العالي أو رتبة اعادلة ل 0و( صنف أ)احاضر تكنملمجي أو رتبة اعادلة لها أو اتناظرة اعها 

باحثا على ألاقل  06وتتكّمن وحدة البحث ان . ان طلبة الدكتمراه أو إلاطارا  ألاخرى ذا  الرتب املعادلة ملساعد للتعليم العالي أو املتناظرة اعها 08و

ين ان رتبة أستاذ اساعد أو اساعد باحث 4و( صنف أ)على أن يكمن ان ضمنهم باحثان اثنان ان رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ احاضر أو رتبة اعادلة 

 .ان طلبة الدكتمراه أو إلاطارا  التوقنية ألاخرى ذا  الرتب املعادلة ملساعد للتعليم العالي 4و( صنف ب)للتعليم العالي أو رتبة اعادلة 
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خاّصة باملعهد العالي للممسيوقى بصفاقس الذي يحتضن وحدة  المضعّيةهذه  وتتجّسم

ن ان و " أ"ان صنف  اثنين بحث ال تضّم سمى باحثْين
ّ
كذلك بكلية الحوقمق بصفاقس التي لم تتمك

ة الباحثين ان صنف إحداث أّي اخبر بحث 
ّ
يتمّزعمن على  81الذين لم يتجاوز عددهم " أ"نظرا لوقل

وحدا  البحث  تصبحونتيجة لذلك . اجتماعهم بهيكل واحد إاكانّية اختصاصا  اختلفة تحمل دون 

ان أساتذة  عدد اهّددة بالحّل وجمبا بعد انوقضاء املّدة الوقانمنية لعدم كفايةبهذين املؤسستين 

 ."أ" صنف

 

ولتسهيل إجراءا  إحداث اخابر بحث باملؤّسسا  الجااعّية ذا  الاختصاصا  إلانسانّية 

والوقانمنّية ولتمكين وحدا  البحث املحدثة بها ان الارتوقاء إلى نظام اخبر، تدعم دائرة املحاسبا  إلى 

اش ى بإفراد هذه املؤسسا  بموقتضيا  تتم 5881لسنة  466ان ألاار عدد  08اراجعة احتمى الفصل 

 .وإاكانياتها البشرية

 

 الفضاءات املخّصصة لهياكل البحث   -2

 

ر الفضاءا  
ّ
ل تمف

ّ
أحد املعايير التي يرتكز  الالزاة ملباشرة ألانشطة البحثية املبراجةلئن يمث

هياكل البحث تجريه الهيئة المطنية لتوقييم أنشطة البحث العلمي قبل إحداث عليها التوقييم الذي 

لم ، فوقد تبّين أّن بعض وحدا  البحث 5881لسنة  466ان ألاار عدد  50و 1عمال بأحكام الفصلين 

تثمين : فيزيملمجيا ألااراض البيئية"ويذكر في هذا الصدد اخبر . تتمّتع انذ إحداثها بفضاءا  خاصة بها

اخبر أشغال  ، الذي يتوقاسم نفس الفضاء اع"الجزيئيا  البيملمجية والنشطة ونمذجة الرياضيا 

بصفاقس التي يجتمع  كلية الطبكما يتعلق ألاار بأغلب المحدا  ب. تطبيوقية اخصص للتكمين

 .  لألطّباء باملستشفيا  الجااعيةذا  املساحا  املحدودة أعضاؤها باملكاتب املخّصصة 

 

ر اساحا  كافية لتركيز تجهيزا  علمية 
ّ
ونتج عن ضيق اوقّرا  بعض هياكل البحث عدم تمف

 :فيزياء املماد"وإعالاية اّما حال دون استعمال البعض انها كما هم الشأن بالنسبة إلى اخبر 

بكلية " فار وكهرباء واغنطيس ونمذجة : الفيزياء التطبيوقية"واخبر " املغناطيس واا فمق الصمتية

حدة بكلية الطب بصفاقس وو " الصمم، سرطنا  ألانف والحنجرة وألاذنين"العلمم بصفاقس ووحدة 

 . بكلية آلاداب والعلمم إلانسانية بصفاقس" في املتخّيل"

 

ه قد تّم إعداد الف 
ّ
وقد أفاد  إلادارة الفرعية للبناءا  والتجهيز بجااعة صفاقس أن

وإحالته  5881بيداغمجي ووظيفي ملشروع بناء املركز الجااعي للبحث املتعدد الاختصاصا  انذ سنة 

 . ة التعليم العالي والبحث العلمي التي لم تصادق عليه بعدفي عدة اناسبا  إلى اصالح وزار 
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 معايير إسناد الاعتمادات املرصودة لفائدة مخابر ووحدات البحث  -3

 

           خالل الفترة تضمن تمافق الاعتمادا  املرصمدة  اعتماد اعايير امضمعية لم يتّم 

خالل  ويبرز ذلك ان. ةالعلمي نتائجهاوطبيعة نشاط هياكل البحث وحجم  تركيبةاع  5808-5802

إنتاجها العلمي خالل  النظر عن نسق وذلك بغّض انخفاض حجم الاعتمادا  املرصمدة لبعض الهياكل 

بكلية العلمم الاقتصادية والتصّرف " الاقتصاد التطبيوقي"ويذكر في هذا السياق وحدة . الفترة املذكمرة

 5802خالل سنة  %28عتماداتها انخفاضا بنسبة باحثا والتي شهد  ا 011بصفاقس التي تضّم 

د وذلك على الّرغم ان استوقرار نسق إنتاجها العلمي بعنمان املوقاال  .أ 50لتبلغ  5806اوقارنة بسنة 

  علمّية افهرسة خالل الفترة 
ّ

 . اوقال سنمّيا 20بمعّدل  5802-5805املنشمرة بمجال

 

" املعلماا  والحمكمة واباشرة ألاعمال تكنملمجيا"كما شهد  الاعتمادا  املسندة ملخبر 

تّم نشرها  54اوقاال انها  14بكلية العلمم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، الذي تضّمن إنتاجه العلمي 

  افهرسة خالل الفترة 
ّ

    اوقابل  5802د سنة .أ 28لتبلغ  %28، انخفاضا بنسبة 5802-5801بمجال

باحثا خالل نفس  508إلى  16تفاع عدد أعضائها ان وذلك على الّرغم ان ار   5801د سنة .أ 088

بكلّية آلاداب والعلمم " دراسا  وبحمث اتعددة املجاال  واوقارنة"وفي املوقابل انتفع اخبر . الفترة

رغم أّن عدد  5802د خالل سنة .أ 081قدرها باحثا باعتمادا   14إلانسانّية بصفاقس الذي يضّم 

 . 5802-5805  اوقاال خالل الفترة 58 اوز العلمية املنشمرة لم يتج اوقاالته

 

بكلية الحوقمق بصفاقس " بحمث في الدراسا  الجبائية"وكذلك الشأن بالنسبة إلى وحدة 

 5802-5806د خالل الفترة .أ 4د إلى .أ 58التي شهد  تخفيضا في حجم الاعتمادا  املخّصصة لها ان 

ة التمنسية للجباية 5802إلى  5886ان وذلك رغم تمليها سنميا خالل الفترة % 18أي بنسبة 
ّ
 .نشر املجل

 

هياكل أغلب رؤساء وملجابهة عدم تمافق الاعتمادا  املرصمدة للحاجيا  الحوقيوقية، يلجأ 

إلى اراكمة الاعتمادا  املفتمحة سنمّيا بعنمان اقتناء تجهيزا  ذا  الاختصاصا  العلمية  البحث

زاة القتناء اعّدا 
ّ

 . ضرورية ألنشطههم البحثّية بهدف تمفير املبالغ الال

 

 التجهيزات العلمية ووسائل البحث  -4

 

بكّلٍّ ان جااعتي صفاقس  (1)هياكل البحثأّد  عدم كفاية الاعتمادا  املخّصصة ألغلب 

وقابس إلى عدم قدرتها على اقتناء وصيانة تجهيزا  علمية واعّدا  إعالاية ووسائل بحث تعتبر 

                                                           
 ..هيكل بحث بجااعة صفاقس ووحدتي بحث بجااعة قابس 51 (1)
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ب جهازويذكر في هذا الصدد . البحثية ههاضرورية إلنجاز أنشط
ّ
" النظم الكهروايكانيكية"بمخبر  (1)تعط

اضطرار أحد طلبة الّدكتمراه إلى انجّر عنه  5806سنة  باملدرسة المطنية للمهندسين بصفاقس خالل

 وال يزال الجهاز املذكمر اعطبا إلى. الاقتصار على الجانب النظري دون التطبيوقي للبحث املزاع إنجازه

ى شهر جمان 
ّ
 .5804امف

 

ر وسيلة نوقل للوقيام بالبحمث امليدانية ان قبل كّل ان وحدة كما 
ّ
علمم "نتج عن عدم تمف

التنّمع البيملمجي، حركية "وحدة باملعهد العالي لعلمم وتوقنيا  املياه بوقابس و " املياه التطبيوقية

إلغاء العديد ان التنوقال  امليدانية وهم  بكلية العلمم بصفاقس" املجممعا  النباتية باملناطق الوقاحلة

 .عنه تعطيل نشاط البحث داخل هاتين المحدتين نتجاا 

 

رة بمخبر إلالكترونيك وتكنملمجيا املعلماا  
ّ
ن المسائل املتمف

ّ
وفي نفس السياق، لم تمك

" التصرف في املؤسسا "و" الاقتصاد التطبيوقي"بمحدتي املدرسة المطنية للمهندسين بصفاقس و ب

التي يرتكز نشاطها على تحليل املعطيا  النمعية  بصفاقس بكلية العلمم الاقتصادية والتصرف

عّدة براجيا  تفتوقر إلى حيث والنمذجة واملعالجة املتوقّداة للمعلماا  ان بلمغ ألاهداف املرجّمة 

زاةإحصائية لت
ّ

ر الاعتمادا  الال
ّ
بالخارج   يبوقى الوقيام بترّبصاو . حليل املعطيا  نظرا لعدم تمف

 .إلااكانية المحيدة املتاحة للباحثين للتعّرف على هذه البراجيا  والستعمالها

 

ب  اسعيو 
ّ
رة وتعط

ّ
 بعضها،انها لتجاوز احدودّية التجهيزا  العلمية ووسائل البحث املتمف

تلجأ بعض هياكل البحث إلى اؤّسسا  عمماية للوقيام بالتحاليل الالزاة بموقابل كما هم الشأن 

 مخابر ب الذي يوقمم بتحاليلبكلّية الطّب بصفاقس " علم المراثة الجزيئية البشرية"خبر اسبة إلى  بالن

 
ّ
وتتراوح . نسق إنجاز البحمث وهم اا ان شأنه أن يدخل اضطراب علىالطب أو العلمم بتمنس  تييكل

 .للتجربة الماحدة د 04و د 00الكلفة الفردّية للّتجارب املجراة بين 
 

بكلية العلمم بصفاقس " التنمع البيملمجي والنظم البيئية واملائية"الباحثمن بمحدة كما يلجأ 

بنفس الكلية إلى كّل ان اركز البيمتكنملمجيا بصفاقس واركز البحمث ببرج " املادة املكثفة"وبمحدة 

 .حدةد للتجربة الما 58السدرية على الّتمالي للوقيام بالتحاليل الالزاة وذلك بموقابل االي يناهز 
 

ق بمظيفية التجهيزا  العلميةوفيما ي
ّ
ن ان تعل

ّ
، تبّين أّن عديد هياكل البحث لم تتمك

وحدا  ال تستجيب أو اقتناء  ،استعمال بعض التجهيزا  العلمية نظرا لعدم اقتناء اعّدا  تكميلية 

ركا  املصّنعةمل
ّ

با  الّتكاال والاندااج بسبب اختالف العالاا  الّتجارية والش
ّ
وُيذكر في هذا . تطل

                                                           

(1) Vélocimétrie par images de particules  
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ى  5801تّم اقتناؤه انذ سنة  (1)الصدد جهاز
ّ
لفائدة كلية العلمم بصفاقس لم يتّم استغالله إلى امف

وكذلك الشأن . د.أ 088اكّمل له توقّدر قيمته بحمالي  (2)نظرا لعدم اقتناء جهاز آخر 5804شهر جمان 

د والذي لم .أ 11بمبلغ قدره  5805تّم اقتناؤه لفائدة نفس املؤسسة انذ شهر أكتمبر  (3)بالنسبة لجهاز

ى شهر جمان 
ّ
توقّدر  (4)بسبب عدم التزّود بمعّدا  تكميلّية أخرى  5804يدخل حّيز الاستغالل إلى امف

  .د.أ 0كلفهها الجملية بـــــمبلغ 
 

ر ثالث تجهيزا   5804اارس  51خالل املعاينة امليدانية املجراة بتاريخ وقد تبّين ان 
ّ
عدم تمف

بمبلغ جملي  5801تّم اقتناؤها لفائدة قسم علمم ألارض بكلية العلمم بصفاقس انذ سنة  (5)علمية

ب عنه حراان الباحثين ان .أ 288ناهز 
ّ
د بسبب احتفاظ رئيس الوقسم الّسابق بها، وهم اا ترت

ل أغلب أنشطههم البحثية استغاللها
ّ
 .وتعط

 

ب 
ّ
ه نظرا للخاصّيا  الفنّية الّدقيوقة لهذه التجهيزا  التي يتطل

ّ
وأفاد  كلّية العلمم بأن

تحت إشراف ألاستاذ املسؤول الذي تلوّقى تكمينا في  عليها استعمالها كثيرا ان العناية والحذر فإّنها أبوقت

 . كيفّية تشغيلها
 

صيانة املعّدا  العلمية  احدودية إلاعتمادا  املرصمدة بعنمانحالت وعلى صعيد آخر 

زة بمحدا  الخداا  املشتركة للبحث
ّ
ويذكر في هذا . تجديدها أو  ها، دون إصالح بعض(6)الثوقيلة املرك

ب املجهر الالكتروني بكلّية العلمم بصفاقس انذ سبتمبر 
ّ
والذي لم يتّم إصالحه أو  5800إلاطار تعط

ى شهر ااي اقتناء اجهر آخ
ّ
ل الحمض النموي"وكذلك الشأن بالنسبة إلى جهاز . 5804ر إلى امف

ّ
 (7)"احل

ف نهائّيا عن العمل انذ شهر جمان 
ّ
ى  5806بكلّية الطّب بصفاقس الذي تمق

ّ
ولم يتّم إصالحه إلى امف

ب عنه اضطرار الباحثين بمخبر 5804شهر ااي 
ّ
بكلية " ن التشريح التطبيوقي البشري واملوقار "، وهم اا ترت

الطب بصفاقس إلى الوقيام بتحاليل لعّينا  ان الحمض الّنموي لدى اسدي خداا  خاص بكلفة 

 . 5806-5805د خالل الفترة .أ 51,104جملّية بلغت 

 

ب جهاز 
ّ
محدة الخداا  املشتركة ب" الّرنين املغناطيس ي الّنموي لألجسام الّصلبة"وأّدى تعط

اختبار اطالب إجراء إلى تراكم  5802للبحث باملدرسة المطنّية للمهندسين بصفاقس انذ شهر أكتمبر 

 . 5804امفى سنة  في اطلبا 51غير الّباة بلغ عددها  

                                                           
(1) pressiomètre Ménard avec acquisition des données 
(2) soudeuse 
(3) système de chromatographie de purification des protéines   
(4) colonnes 
(5) sismographe, résistivimètre et gravimètre   
 . تختّص هذه المحدا  بالتصّرف في التجهيزا  العلمية الثوقيلة وبتنظيم استعمالها ان قبل الباحثين (6)
(7) Séquenceur génétique 
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ب بعض ألاجهزة وإلى اهتراء بعض اكّمناتها
ّ
ويذكر في . وأّدى غياب الصيانة المقائّية إلى تعط

باملدرسة المطنّية للمهندسين " التحليل الحراري "ياق أّن وحدة الخداا  املشتركة للبحث هذا الّس 

عن طريق املعهد المطني للبحث والتحليل الفيزيائي  5800بصفاقس قد أبرات عوقد صيانة انذ سنة 

جر أّي صيانة وقائّية انذ سنة 
ُ
ّر عنه اّما انج 5805الكيميائي بسيدي ثابت لم يتّم تفعيله حيث لم ت

ب الجزء الخاّص بالتحليل الحراري المزني انذ شهر اارس 
ّ
طالب غير امللّباة املوقد بلغ عدد . 5802تعط

ل  5804وااي  5802اطلبا خالل الفترة املتراوحة بين اارس  02جراء تجارب إل 
ّ
ب عنه تعط

ّ
وهم اا ترت

 .عديد ألاعمال البحثّية
 

باملدرسة المطنّية  (1)"وتركيبة املماد الّصلبة التحليل الّدقيق لبنية"كما لم يخضع جهاز 

الّتحليل "و (2)"اطياف الانبعاثا "أّاا بخصمص جهازي . للمهندسين بوقابس ألّي عوقد صيانة في الغرض

زين بنفس املؤسسة الجااعية، فلئن كانا اشمملين بعوقدي صيانة اع املعهد المطني " الحراري 
ّ
املرك

فإنهما لم يخضعا سمى لعملية  5806-5881يائي بسيدي ثابت للفترة للبحث والتحليل الفيزيائي الكيم

 .  5805جمان  05صيانة وقائية وحيدة بتاريخ 
 

زة تاريخ اقتناء أغلب املعّدا  العلمّية الثوقيلةوتجدر إلاشارة إلى أّن 
ّ
بمحدا  الخداا   املرك

راع بمضع استراتيجّية تؤّان سإلا  وهم اا يستدعي. إلى أكثر ان خمسة عشر سنةيعمد املشتركة للبحث 

 . هاوتجديد ههاصيان
 

II-  التصّرف املالي في الاعتمادات املخّصصة للبحث العلمي 
 

 عتمادات املخصصة ملخابر ووحدات البحث الا  -أ
 

باعتمادا  جملّية  5802-5808انتفعت اؤّسسا  جااعتي صفاقس وقابس خالل الفترة 

اخّصصة على الّتمالي لهياكل البحث، وملشاريع  (5)د.م 1,014و (4)د.م 1,01و (3)د.م 11,414ناهز  

              الدولي، وملدارس الدكتمراه، أي اا اجممعهالجااعي املبراة في إطار اتفاقيا  التعاون البحث 

 . 5881د بوقايا اعتمادا  تعمد إلى سنة .م 1,210د انها .م 64,855

 

                                                           
(1) Ensemble d’analyse de la microstructrure des solides: Porosimètre et Soprtiomètre 
(2) Spectromètre d’émission à plasma ICP-AES 
 .د اعتمادا  اؤّسسا  الّتعليم العالي والبحث العلمي الّتابعة لجااعة قابس.م 2,550 انها (3)
 .د اعتمادا  اؤّسسا  الّتعليم العالي والبحث العلمي الّتابعة لجااعة قابس.م 8,540انها  (4)
 .د اعتمادا  اؤّسسا  الّتعليم العالي والبحث العلمي الّتابعة لجااعة قابس.م 8,151انها  (5)
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فإّن ذلك  على حدةرصد الاعتمادا  لكل هيكل بحث  "أدب"استمى انظماة  علىيتم ولئن 

وال يتمافق . لم يحل دون تماصل اسك جذاذا  يدوّية ملتابعة عمليا  الصرف ملختلف أنماع النفوقا 

ر إاكانيا  بشرية  هذا المضع اع قماعد حسن التصرف خاّصة واّن اسك هذه الجذاذا 
ّ
ب تمف

ّ
يتطل

التي تضم عددا هااا ان هياكل البحث على غرار كلية العلمم خاّصة بالنسبة إلى املؤسسا  كافية 

 .بصفاقس واملدرستين المطنيتين للمهندسين بصفاقس وبوقابس
 

كما ُسّجل تأخير في تنزيل هذه الاعتمادا  بميزانيا  اؤّسسا  التعليم العالي والبحث بلغ 

بين تاريخ املصادقة على حيث تراوحت املدة الفاصلة  5802-5808يماا خالل الفترة  207اعّدله 

يماا بالنسبة إلى ملخبر  16تنزيلها بميزانية املؤسسة ان  وتاريخالبرنااج السنمي الستعمال الاعتمادا  

اخبر بالنسبة إلى  يماا 440إلى  5800خالل سنة  بصفاقس بكلية الطب" املناعة واملناعة المراثية"

 .5806خالل سنة  بصفاقسصادية والتصرف بكلية العلمم الاقت "الحمكمة املالية واملحاسبة"
 

ب عن
ّ
ي نسبة وترت

ّ
 % 18,06بين  ها على التماليتراوح اعّدل الذي اسههالك الاعتمادا  تدن

حجم البوقايا في في ارتفاع و  5802-5808بمؤّسسا  جااعتي صفاقس وقابس خالل الفترة  % 58,01و

ى كل سنة االّية
ّ
 .امف

 

ان قبل هياكل البحث  تمفيرها الاعتمادا  الّسنمّية املوقترحكما لمحظ وجمد تباين بين حجم 

باملدرسة المطنية " املاء والطاقة واملحيط"على غرار اخبر وتلك املصادق عليها ان قبل سلطة إلاشراف 

على التمالي بــمبلغ  5802و 5806 الذي قّدر حاجياته القتناء التجهيزا  لسنتي بصفاقسللمهندسين 

 .د.أ  52د و.أ 08فيما لم تتجاوز الاعتمادا  املفتمحة فعلّيا د .أ 018د و.أ 024

 

بهياكل  على التماليد تتعلق .أ 024,421د و.أ 011,845وقيمة وتبّين وجمد بوقايا اعتمادا  ب

            يعمد تاريخ إيوقاف نشاطها إلى الفترة مؤسسا  جااعية تابعة لجااعتي صفاقس وقابسبحث ب

ها 5881-5801
ّ
ب بصفاقس واملدرسة المطنية . دون أن يصدر قرار في حل

ّ
ية الط

ّ
واستأثر  كّل ان كل

لم و . د.أ 064,012د و.أ 101,121 تباعاللمهندسين بوقابس بالّنصيب ألاوفر ان هذه البوقايا بما قيمته 

 5880لسنة  01ان الوقانمن عدد  11أحكام الفصل خالفا ملوقتضيا   البوقاياإعادة تمظيف هذه يتّم 

املتعلق بميزانيا  املؤسسا  العمماية الخاضعة  5885جانفي  0وملوقتضيا  انشمر وزير املالية بتاريخ 

 . ملجلة املحاسبة العمماية وتبميبها

 

عددا ان هذه الهياكل واصلت اسههالك بوقايا الاعتمادا  املذكمرة في حدود  كما لمحظ أن

د بالنسبة إلى جااعة قابس دون توقديم طلب في .أ 65,504د بالنسبة إلى جااعة صفاقس و.أ 448,661

إعادة التمظيف ودون توقديم برنااج اصادق عليه ان قبل سلطة إلاشراف وذلك خالفا ألحكام الفصل 
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 5885جانفي  80وملوقتضيا  انشمر وزير املالية املؤرخ في  5881لسنة  466دد ان ألاار ع 12

 .  5801جميلية  02وللمراسلة الصادرة عن إلادارة العاّاة للبحث العلمي بتاريخ 

 

" املسمما  البيئية والبحرية"محدة أحد ألاساتذة ب استأثر وفيما يتعلق باملأامريا  بالخارج، 

ا  الهندسّية بصفاقس بأغلب املأامريا  بالخارج املحمملة على اعتمادا  باملعهد التحضيري للدراس

د .أ 51,614بوقيمة اأامرية بالخارج  55بـما اجممعه  5802-5800 المحدة حيث انتفع خالل الفترة

. بتربص بالخارج خالل نفس الفترة باملاجستير فيما لم يستفد أّي طالب باحث اسّجل بالّدكتمراه أو 

 .جدى تعميم املشاركة على بوقية الباحثين بالمحدةوكان ان ألا 

 

 19وخالفا ملوقتضيا  اناشير المزير ألاول املتعلوقة باملأامريا  بالخارج وخاصة املنشمر عدد 

، لمحظ أن ألاستاذ املذكمر قد 5886نمفمبر  04املؤرخ في  61واملنشمر عدد  5886ااي  58املؤرخ في 

فيفري  54إلى  06بفرنسا ان " كان"د للتنوّقل إلى جااعة .أ 0,628 اقدرهانتفع كذلك بمنحة بحث 

خّصص جزء انها لتدريس طلبة املرحلة الثالثة وهم اا يتنافى والغاية البحثية التي أسند  ان  5800

                       إلى 00د للتنوقل إلى بلجيكا ان .أ 1,418كما انتفع بمنحتي بحث بمبلغ جملي قدره . أجلها املنحة

للمشاركة في التوقيين ال صلة لهما بمحاور  5804ااي  2أفريل إلى  51وهمالندا ان  5802سبتمبر  56

تعلق امضمع املأامرية ألاولى بآليا  التماصل  حيث، "ة والبحريةاملسمما  البيئي" البحث لمحدة

د التحضيري للدراسا  وقد قام املعه. والتسيير والثانية بتكمين املكمنين في تنمية قدرا  التماصل

 . 5801جانفي  52الهندسّية بصفاقس بإصدار أار بإرجاع أامال ضّد هذا ألاستاذ بتاريخ 

 

ة املحاسبة العمماّية و وخالفا 
ّ
                 466ان ألاار عدد  50اوقتضيا  الفصل ألحكام اجل

ن تبيّ  املمضمعة على ذّاته،الذي نّص على أن يحسن رئيس املخبر استعمال الاعتمادا   5881لسنة 

د على حساب الاعتمادا  املرصمدة .أ 1خالل فحص وثائق الصرف تسديد نفوقة غير شرعية بمبلغ  ان

وقت بخالص اعاليم التسجيل بشهادة املاجستير  بكلية العلمم بصفاقس" فيزياء املّماد"ملخبر 
ّ
تعل

ألحد  5801-5805و  5805-5800بالجااعة الحّرة للجنمب بصفاقس خالل السنتين الجااعيتين 

ل الّدائرة تسمية هذه . إلاداريين العاالين بالكلية
ّ
املبلغ  المضعية بإصدار إذن باسترجاعوتّم إثر تدخ

 . 5804ااي  04وتثوقيله لدى املحاسب املختص في  5804أفريل  51املذكمر بتاريخ 

 

 اتفاقيات مشاريع البحث في إطار التعاون الجامعي الثنائي - ب
 

نائي بمؤسسا  جااعة صفاقس خالل الفترة 
ّ
 5802-5808انتفعت برااج الّتعاون الّدولي الث

لتغطية اصاريف التنوّقل والّسفر والترّبصا  باإلضافة إلى بعض  د.م 5,511باعتمادا  جملية قدرها 

وقة باقتناء اعّدا  خفيفة ووثائق لفائدة املشروع املعنّي بالبحث
ّ
 . املصاريف ألاخرى املتعل
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ّ
اتفاقية إلنجاز اشروع بحث في إطار التعاون الجااعي الثنائي  46نت الرقابة املجراة على واك

 .اتفاقية تّم إبرااها خالل نفس الفترة  ان المقمف على جملة ان إلاخالال   066ان اجممع 

 

ان اتفاقيا  اشاريع البحث في إطار التعاون الجااعي الدولي،  4فخالفا ملوقتضيا  الفصل 

 توقرير  54 علما وأّن  اشروعا 46  اجممعان  فحسباشروع   66لمحظ إعداد توقارير علمية بخصمص 

التطرق إلى اراحل على توقرير  00 تّم الاقتصار ضمنكما . النتائج العلمّية املحوّقوقة لم يتضّمن انها

على غرار التوقرير العلمي التفاقية البحث التي تّم اتباعها وألاهداف املرجمة دون الخمض في النتائج 

 بكلية آلاداب والعلمم إلانسانية بصفاقس 5801أفريل  1املغربي املبراة بتاريخ  اشروع البحث التمنس ي

باملدرسة  5801اارس  06املبراة بتاريخ  املصري  التوقرير العلمي التفاقية اشروع البحث التمنس يو 

 . المطنية للمهندسين

 

           بداية ان  "أدب"ورغم تخصيص فوقرة بعنمان كّل اشروع بمنظماة وفي سياق آخر، 

ى شهر جمان  5802سنة 
ّ
 . 5804ال تزال اتابعة اختلف بنمد نفوقاتها تتّم يدويا وذلك إلى امف

 

 5802ديسمبر  10د بتاريخ .أ 208,600اسههلكة بلغت  ولمحظ تراكم بوقايا اعتمادا  غير 

وقت باتفاقيا  اشاريع بحث تّم الانههاء ان إنجازها بعدد ان اؤسسا  جااعة صفاقس
ّ
واستأثر  . تعل

كّل ان املدرسة المطنية للمهندسين بصفاقس وكلية آلاداب والعلمم إلانسانية بصفاقس على الّتمالي 

وان شأن تراكم الاعتمادا  دون استغاللها أن يحّد ان تحوقيق . انها  %08,61و  %46,55بحمالي 

 . ألاهداف املرجّمة ان اشاريع البحث

 

ق بمشاريع بحث 
ّ
 تّم إلانههاء انكما يذكر في نفس إلاطار اماصلة ترسيم بوقايا اعتمادا  تتعل

عشر سنما  بميزانية كّل ان كلية العلمم الاقتصادية والتصرف بصفاقس  اا يفمق عننجازها انذ إ

             د .أ 08,288بوقيمة  تباعا واملعهد التحضيري للدراسا  الهندسية بصفاقس وكلية العلمم بصفاقس

 .د.أ 55,061و د.أ 1و

 

وتدعم دائرة املحاسبا  املؤسسا  الجااعية املعنّية إلى إعادة تمظيف هذه البوقايا وذلك 

ان الوقانمن عدد  11ان الوقانمن ألاساس ي للميزانية والفصل  10و 11و 14عمال بموقتضيا  الفصمل 

 . 5885جانفي  0املذكمر أعاله وانشمر وزير املالية بتاريخ  5880لسنة  01

 

حيث ير في تنزيل الاعتمادا  بميزانيا  بعض املؤسسا  الجااعّية كما تبّين حصمل تأخ

ب عنه عدم  04و 4تنزيل بين التاريخ إبرام الاتفاقية وتاريخ تراوحت املّدة الفاصلة بين 
ّ
شهرا اّما ترت
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له هذا التصّرف ان اّس ان اصداقية املؤسسة الجااعية إزاء  ببنمد الاتفاقيةيفاء إلا 
ّ
فضال عّما يشك

 .ألاجنبيالطرف 

 

 
ّ
اتفاقيا  ب تنزيل الاعتمادا  الخاّصة 5804لم يتّم إلى امفى شهر جمان ه ويذكر كذلك أن

 الفرنس ي اشاريع البحث التي أبراها املعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس في إطار التعاون التمنس ي

د .أ 6,288د و.أ 4,488والبالغة على الّتمالي  5802أفريل  51و 5806ااي  51و 5806ااي  1بتاريخ 

املخّصصة التفاقية التعاون الدولي الجااعي  الاعتمادا وكذلك الشأن بالنسبة إلى . د.أ 4,088و

والبالغة  5801ااي  51الفرنس ي التي أبراها املعهد التحضيري للدراسا  الهندسية بتاريخ  التمنس ي

وان شأن عدم تنزيل . 5804تّم تنزيلها بميزانية املعهد املذكمر إلى امفى شهر جمان د والتي لم ي.أ 2,188

ب عنه إاكانية إلغاء الاتفاقية ان قبل الطرف ألاجنبي وبالتالي حراان الباحثين 
ّ
هذه الاعتمادا  أن يترت

 . املعنّيين ان الوقيام باملهاّم والترّبصا  املبراجة

 

ق باالتفاقية املب
ّ
الجزائري ان قبل املعهد العالي  راة في إطار التعاون التمنس يوفيما يتعل

ه تّم تحميل الاعتمادا  الخاّصة بها  5805سبتمبر  01للتصرف الصناعي بصفاقس بتاريخ 
ّ
فوقد تبّين أن

" إيداعا  اختلفة"وتّم إدراجها ببند  5805ديسمبر  08د إلى املحاسب املختّص انذ تاريخ .أ 08والبالغة 

ى شهر جمان خارج 
ّ
ه وإلى امف

ّ
 أن

ّ
لم تتّم تسميهها نظرا لعدم تمّصل املؤّسسة ببطاقة  5804امليزان إال

فاقّية تنزيل الاعتمادا  وهم اا حال دون 
ّ
ن ان صرفها وبالّتالي عدم تنفيذ الات

ّ
  .التمك

 

 التصّرف في املنح -ج
 

لعالي منح البحث املسندة على حساب العنوان الثاني ملؤّسسات التعليم ا -1

 والبحث
 

بلغ اجممع املنح املسندة على حساب العنمان الثاني ان ايزانّيا  اؤّسسا  جااعتي 

وأفضت عملّية . د.أ 608,402و. د.أ 6.201,016تباعا  5802-5808صفاقس وقابس خالل الفترة 

 .الّتدقيق في اوقّررا  إلاسناد إلى المقمف على جملة ان إلاخالال 

 

 0110فيفري  51ان اوقّرر وزير التعليم العالي املؤّرخ في  5الفصل فخالفا ملوقتضيا  

ق بضبط طرق إسناد انح البحث والفصل ألاّول ان اوقّرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ّ
واملتعل

ق بضبط شروط وطرق إسناد انحة البحث املخّصصة لتغطية  5800نمفمبر  08املؤّرخ في 
ّ
واملتعل
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وقة
ّ
رّبصا  العلمّية بالخارج واوقاديرها الّنفوقا  املتعل

ّ
حّق الانتفاع بمنح بحث بعنمان  أسند التي  (1)بالت

الطلبة املسّجلين بالّسنة الثانية ان شهادة  إلىاملشاركة في تظاهرا  علمية داخل وخارج الجمهمرّية 

بصدد إعداد ن هم أو بشهادة الدكتمراه وعلى الباحثين الذي( أو ااجستير بحث)الّدراسا  املعّموقة 

ن بالّنظر إلى جااعة يراجع" أ"ن ان صنف يع ادّرساانتف ، لمحظدون سماهم التأهيل الجااعي

د بعنمان الوقيام .أ 061,142بمنح بحث بوقيمة جملّية بلغت  5802-5808صفاقس خالل الفترة 

ي اخالفة ف 5802-5808خالل الفترة وبلغ اجممع املنح املسندة . بمهّما  داخل الجمهمرّية وخارجها

راتيب بالنسبة إلى اؤّسسا  جااعة قابس 
ّ
 . د.أ 0,010لنفس الت

 

الّسياق، وخالفا ملوقتضيا  الفصل ألاّول ان اوقّرر وزير التعليم العالي والبحث وفي ذا  

، تم تمكين باحثين تابعين ملؤّسسا  جااعتي صفاقس وقابس ان 5800نمفمبر  08العلمي املؤّرخ في 

بلغت جملة املنح غير حيث  5802-5805ّسنة املالّية للفترة خالل نفس ال اّرة انحة البحث أكثر ان

 .د.أ 40,240املستحوقة 

 

                  ان اوقّرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي املؤّرخ في 6وخالفا ملوقتضيا  الفصل 

صاريف إلاقااة مللى الخارج و ملصاريف الّسفر إ املرصمدة (2)الوقصمى  املبالغتم تجاوز  5800نمفمبر  08

سبة إلى اؤّسسا  جااعة صفاقس 5806-5805د خالل الفترة .أ 6,416ما قيمته ب
ّ
 . بالن

 

بالعمل على تطمير واعتماد تطبيوقة أو انظماة في هذا املجال وتمص ي دائرة املحاسبا  

ن ان تالفي هذه الّنوقائص
ّ
 .إعالاّية للّتصّرف في انح البحث تمك

 

إشراف ازدوج على أطروحا  الّدكتمراه تّم  (3)اتفاقّية 51اّتصل لمحظ أّن وفي سياق 

دون التمّصل إلى اناقشة هذه ألاطروحا  بنجاح رغم تحّمل  5802-5808إلغاؤها خالل الفترة 

بعنمان املساهمة في تغطية اصاريف إلنجازها ايزانّيا  بعض اؤّسسا  جااعة صفاقس نفوقا  

 . د.أ 51,411ممعها التنوّقل وإلاقااة بلغ اج

 

 

                                                           
صال املؤّرخ في  (1)

ّ
ق بضبط شروط وطرق إسناد انحة  5806جمان  81نوّقح بموقّرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنملمجيا املعلماا  والات

ّ
واملتعل

رّبصا  العلمّية بالخارج واوقاديرها
ّ
وقة بالت

ّ
 .البحث املخّصصة لتغطية الّنفوقا  املتعل

د ملصاريف إلاقااة ثّم ألغيت وعّمضت بموقتض ى اوقّرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنملمجيا  5888ود بالنسبة ملصاريف الّسفر  0888 (2)

صال املؤّرخ في 
ّ
د بالنسبة ملصاريف إلاقااة  5.288املذكمر أعاله على الّتمالي بثمن تذكرة الّسفر اهما كان ابلغها وبــ 5806جمان  81املعلماا  والات

سجيل
ّ
 .والت
 81)وكلّية الحوقمق بصفاقس ( اتفاقّيا  81)وكلّية العلمم بصفاقس ( اتفاقّيا  81)مّزعت على كّل ان املدرسة المطنّية للمهندسين بصفاقس ت (3)

 (.اتفاقّيتين)واملعهد العالي للّتصرف الصناعي بصفاقس ( اتفاقّيتين)وكلّية العلمم الاقتصادّية والتصّرف بصفاقس ( اتفاقّيا 
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داول  -2
ّ
 التصّرف في منح الت

 

تسند انح التداول إلى الطلبة التمنسيين املسجلين بمؤسسا  جااعية عمماية بالسنة 

الثانية ااجستير بحث أو بالسنما  الثالث ألاولى ان شهادة الدكتمراه والذين تتطلب دراسههم الوقيام 

سا  وانتفع الطلبة الباحثمن التابعمن ملؤّس . بأبحاث أو تربصا  ببلدان الاتحاد ألاوروبي أو كندا

بمنح تداول بلغ  5802-5806إلى  5805-5800جااعة صفاقس وقابس خالل الّسنما  الجااعّية ان 

 . انحة 511و 0214اجممعها على التمالي 

 

اكّرر ان قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنملمجيا  5وخالفا ملوقتضيا  الفصل 

                 ر وزير التعليم العالي والبحث العلمي املؤّرخ في ان قرا 04والفصل  (1)5881أكتمبر  54املؤّرخ في 

لبة املنتفعين بمنحة تداول امارسة أي نشاط بموقابل االي،   ي حّجر تال (2)5808اارس  04
ّ
على الط

لمحظ أّن بعض املدّرسين املتعاقدين اع عدد ان اؤّسسا  جااعتي صفاقس وقابس وكذلك بعض 

وقد بلغ . املستفيدين ان عوقمد إسداء خداا  قد انتفعما خالل فترة سريان عوقمدهم بمنح تداول 

سبة إلى  00حالة بالنسبة إلى جااعة صفاقس و 50فترة عدد هذه الحاال  خالل نفس ال
ّ
حالة بالن

 . جااعة قابس

 

 5802-5805كما أفضت اوقاربة كشمفا  الباحثين املتحّصلين على انح تداول خالل الفترة 

انخراط بعض الباحثين بهذا  اعاينةاع قاعدة بيانا  الّصندوق المطني للّضمان الاجتماعي إلى 

نشاط انهي خاص بموقابل خالل نفس الفترا  الزانّية التي تحّصلما خاللها على الصندوق وتعاطيهم ل

تابعين لجااعة صفاقس وهم اا  5802-5808وتعلق ألاار بأربع باحثين خالل الفترة . انح تداول 

  .يستدعي اطالبة املعنيين بإرجاع ابالغ املنح التي تحّصلما عليها

 

ملحاسبا  بضرورة ضّم وثيوقتي شهادة في عدم ولتالفي اثل هذه الحاال  تمص ي دائرة ا

الانخراط في كّل ان الصندوق المطني للتوقاعد والحيطة الاجتماعّية والصّندوق المطني للّضمان 

الاجتماعي إلى جملة المثائق املكّمنة لطلب الحصمل على انحة تداول وعدم الاكتفاء بتصريح على 

رف في عدم تعاطي نشاط خاص بموقابل
ّ

 .الش

 

                                                           
(1)

   
ّ
ر وزير ق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد املنح المطنّية والوقروض الجااعّية لفائدة طلبة وتالايذ التعليم العالي كما تّم تنوقيحه وإتمااه بوقرااملتعل

 .5805أكتمبر  81التعليم العالي والبحث العلمي املؤّرخ في 
(2)

ق  
ّ
حاد بضبط اوقدار وطرق إسناد املنحة الخصمصّية وانحة  واملتعل

ّ
الّتداول لفائدة الطلبة والتالايذ التمنسّيين الذين يزاولمن دراسههم ببلدان الات

 .ألاوروبي
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جمع بعض الباحثين املنتمين ملؤّسسا  جااعة صفاقس خالل  لمحظ سياق اّتصل وفي

اني ان ايزانّيا  املؤّسسا  
ّ
نفس الفترة بين انحة تداول وانحة بحث اسندة على حساب العنمان الث

ان قرار وزير  02املعنّية بعنمان املساهمة في تغطية اصاريف إلاقااة وذلك خالفا ملوقتضيا  الفصل 

وبلغ عدد هذه الحاال  خالل . املذكمر أعاله 5808اارس  04م العالي والبحث العلمي املؤّرخ في التعلي

 .  د.أ 21,061حالة بمبلغ  05اا اجممعه  5802-5805الفترة 

 

وتجدر إلاشارة إلى أّن جااعتي صفاقس وقابس واؤّسساتها قد افتوقر  إلى اعايير امضمعّية 

وقة وانشمرة عند إسناد انح 
ّ
 وامث

ّ
انتفاع طالبة على غرار  ب عنه بعض إلاخالال الّتداول وهم اا ترت

دون أن تتمفر فيها  5805-5800بكلّية الحوقمق بصفاقس بمنحة تداول خالل السنة الجااعّية 

الشروط الوقانمنية حيث ثبت عدم حضمرها فعلّيا لدروس الّسنة الثانية ااجستير البحث في الوقانمن 

عّية املذكمرة اوقابل اتابعهها لدروس ااجستير في الوقانمن الخاّص وألاوروبي الخاص خالل الّسنة الجاا

 (.5805-5800)بجااعة ليممج الفرنسّية خالل نفس الّسنة الجااعّية 

 

دريس  -3
ّ
 التخفيض في ساعات الت

 

باحث برتبة  054تمكين  (1)0111لسنة  0052ان ألاار عدد  11تّم وفوقا ملوقتضيا  الفصل 

           خالل الفترة (2)بمؤّسسا  جااعة صفاقس ان تخفيض في ساعا  الّتدريس اساعد تعليم عالٍّ 

ه لمحظ أّن  5880-5806
ّ
 أن

ّ
 60بهدف تمكينهم ان إتمام أطروحاتهم واناقشهها في آلاجال الوقانمنّية، إال

ى شهر جمان 
ّ
ب عنه تحمل  5804باحثا انهم لم يوقماما إلى غاية امف

ّ
بإيداع أطروحة الّدكتمراه اما ترت

تدريس املخفضة والتي أانها ايزانّيا  املؤّسسا  املعنّية ألعباء إضافّية بعنمان تعميض ساعا  ال

 .ادّرسمن آخرون

 

III-  جربة التعاقدّية للفترة
ّ
في مجالي البحث العلمي  0202-0202تقييم الت

ح على املحيط
ّ
فت

ّ
 والت

 

ق  5880فيفري  52املؤّرخ في  5880لسنة  01ان الوقانمن عدد  01أقّر الفصل 
ّ
املتعل

ف بالّتعليم العالي ان ( 5801-5808)بالّتعليم العالي آلّية الّتعاقد ملّدة أربع سنما  
ّ
بين المزير املكل

                                                           
ق بضبط الّنظام ألاساس ي الخاّص بسلك املدّرسين الباحثين الّتابعين للجااعا  كما تّم تنوقيحه وإتمااه بالّنصمص  0111سبتمبر  4املؤّرخ في  (1)

ّ
واملتعل

حوقة
ّ
 .الال
 .ساعا  أسبمعّيا1ساعة أشغال اسّيرة إلى  00ساعا  أسبمعّيا أو ان  08اعة أشغال تطبيوقّية إلى س 02ان   (2)
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والبحث  جهة، والجااعا  واملؤّسسا  الجااعّية ان جهة أخرى ان أجل ضبط وإنجاز أنشطة الّتكمين

را  أداء
ّ

 .ونتائج قابلة للّتوقييم (1)والّتطمير الّتكنملمجي باالعتماد على اؤش

 

را  أداء في 
ّ

ويعتبر اشروع املؤّسسة امللحق بالعوقد املبرم واا يحتميه ان أهداف واؤش

اجاال  البحث العلمي والّتفّتح على املحيط والّتعاون الّدولي أساس اسار الانتوقال الّتدريجي نحم 

كما تتمافق اؤشرا  ألاداء املذكمرة بدرجا  اتفاوتة اع اعايير . (2)انهجّية التصّرف حسب ألاهداف

 .للجااعا  (3)التوقييم املعتمدة ان قبل أهّم الّتصنيفا  الدولّية

 

عاقدّية - أ
ّ
 إعداد مشاريع املؤّسسات وضبط ألاهداف الت

 

اعّية عن تحديد أّي هدف لمحظ عند إعداد اشروع املؤّسسة عزوف بعض املؤّسسا  الجا

ضبط املعهد ي ان ذلك لمكمّي أو نمعّي قابل للّتحوقيق في اجالي التفّتح على املحيط والّتعاون الّدولي 

ق بإبرام اتفاقّيا  بحث ت اأهداف 5801-5808خالل الفترة بصفاقس العالي لإلعالاّية وامليلتميديا 
ّ
تعل

ره على 
ّ
لفائدة املحيط وبالّسعي لالنخراط في شبكا  بحث دولّية ثنائّية أو اتعّددة ألاطراف رغم تمف

سبة إلى املعهد التحضيري للّدراسا  الهندسّية بصفاقس خالل  هم الشأناخبر بحث، وكذلك 
ّ
بالن

ره على  5800و 5808سنتي 
ّ
         ة الحوقمق بصفاقس خالل الفترةوحدا  بحث ولكليّ  81رغم تمف

رها على  5808-5805
ّ
 .وحدا  بحث وادرسة دكتمراه 86رغم تمف

  

كما لم تتمّل أّي اؤّسسة جااعّية، باستثناء املدرسة المطنّية للمهندسين وكلّية العلمم 

ق بإحداث بصفاقس وكلّية العلمم واملدرسة المطنّية للمهندسين بوقابس، تحديد أهداف تعاقدّية 
ّ
تتعل

رها على عّدة هياكل بحث تتناول نفس إلاش
ّ
كالّيا  ان خالل اوقاربا  اجااع بحث وذلك رغم تمف

 أّنها اختلفة 
ّ
ب وكلية العلمم الاقتصادّية . اتكاالةإال

ّ
وُيذكر في هذا إلاطار كلّية العلمم وكلية الط

 . والّتصّرف بصفاقس

 

                                                           
(1)

مة وعدد رسائل ا  
ّ
فا  ألاكاديمّية وعدد الّتظاهرا  العلمّية املنظ

ّ
ملاجستير عدد اخابر ووحدا  واجّمعا  البحث وعدد املنشمرا  املفهرسة واملؤل

بنجاح وعدد املدّرسين املتحّصلين على التأهيل الجااعي وعدد براءا  الاختراع املسّجلة وعدد اتفاقّيا  البحث املبراة  وأطروحا  الّدكتمراه املناقشة

ية انها  وعدد شبكا  وبرااج البحث الّدولّية املنخرط فيها،
ّ
 ...لفائدة املحيط واملمارد املتأت

(2)
  .إلى جانب إطار الّنفوقا  على املدى املتمّسط  

(3)
 QS World Universityلّتصنيف ألاكاديمي لجااعا  العالم الّصادر عن اعهد التعليم العالي التابع لجااعة شانغهاي جياو تمنغ الصينّية وتصنيف ا 

Rankings  ة الّتايمز للّتعليم العالي وتصنيف
ّ
 & U.S News الاسباني الذي يعتمد على املماقع الالكترونّية وتصنيف اؤّسسة Webometricsوتصنيف اجل

World Report ألااريكّية. 
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حسن استغالل وتمظيف املمارد البشرّية وان شأن إحداث اجمعا  بحث أن يساعد على 

واملادّية املتاحة ان أجل تحوقيق نتائج علمّية الممسة في ايادين ذا  عالقة باألولمّيا  المطنّية كما 

 .5881لسنة  466ان ألاار عدد  14نّص على ذلك الفصل 

 

 املتابعة والتقييم واملساندة - ب

 

د انشمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ّ
بتاريخ  5880لسنة  080والتكنملمجيا عدد أك

 واؤّسسا  التعليم العالي والبحث حمل إبرام عوقمد التكمين والبحث اع الجااعا  5880ديسمبر  51

وخالفا لذلك لم تتمّل املصالح املعنية بمزارة إلاشراف إجراء أي . الّتوقييم واملتابعة عنصر على أهمّية 

ر إحصائّيا  شاالة ودقيوقة حمل  5808عملّية اتابعة وتوقييم انذ سنة 
ّ
ب عنه عدم تمف

ّ
وهم اا ترت

را  ألاداء الخاّصة بمجاال  البحث العلمي والتفّتح على املحيط والتعاون الّدولي على استمى كّل 
ّ

اؤش

 .اؤّسسة

 

ن كّل ان املدرسة المطنّية للمهندسين وكلّية الطّب 
ّ
ولمحظ في هذا إلاطار عدم تمك

فا  ألاكاديمّية وعدد بصفاقس ان تمفير أّي 
ّ
اعطيا  دقيوقة حمل عدد املنشمرا  املفهرسة واملؤل

ل عدد اتفاقّيا  البحث املبراة في إطار حم و  5801-5808 حث الّدولّية بالنسبة إلى الفترةشبكا  الب

 .5801-5800تفتح الجااعة على املحيط بالنسبة للفترة 

 

وفق في إلايفاء و تقييم املنجزات  -ج
ّ
عاقدّيةالت

ّ
 بااللتزامات الت

 

رات ألاداء ألافقّية الخاّصة بإحداث هياكل البحث -1
ّ

 مؤش

  

لم تتمّصل املدرسة العليا للّتجارة واملعهد العالي للفنمن والحرف بصفاقس إلى إحداث أّي 

ق كما لم يتم . 5801-5808اخبر بحث خالل الفترة 
ّ
كّل ان املعهد العالي للبيمتكنملمجيا واملعهد العالي ف

صاال  بصفاقس إلى إحداث أّي اخبر بحث 
ّ
للّتصّرف الّصناعي واملدرسة المطنّية لإللكترونيك والات

 . رغم تعّهدها بإحداث اخبر واحد على ألاقّل  5801-5800خالل الفترة 

 

ن كلّية العلمم بوقابس ان بعث سمى وحدة و 
ّ
احدة للخداا  املشتركة للبحث كما لم تتمك

نظرا ملا تتطلّبه اثل هذه إلاحداثا  ان اعتمادا  هاّاة  5801ان جملة اثنتين ابراجتين خالل سنة 

 .باعتبارها تتصّرف في اعّدا  علمّية ثوقيلة
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رات ألاداء ألافقّية الخاّصة بتقييم مخرجات ونتائج ألانشطة البحثّية -2
ّ

 مؤش

 

فا  لم تحوّقق املدرسة العليا 
ّ
للتجارة بصفاقس أهدافها الّتعاقدّية الخاصة بعدد املؤل

ألاكاديمّية املزاع إصدارها وبعدد ألاساتذة املساعدين املتحّصلين على التأهيل الجااعي خالل الفترة 

ق بعدد رسائل . 5808-5801
ّ
كما تراوحت نسب إيفاء هذه املؤّسسة بالتزاااتها التعاقدّية فيما يتعل

 5805زاع اناقشهها بنجاح وبعدد الّتظاهرا  العلمّية الّدولّية املزاع تنظيمها خالل سنتي املاجستير امل

ر ألاّول وبين %  2و%  8بين  5801و
ّ

سبة إلى املؤش
ّ
اني%  28و%  8بالن

ّ
ر الث

ّ
سبة إلى املؤش

ّ
 .بالن

 

 كما بلغت نسب إنجاز املعهد العالي للبيمتكنملمجيا بصفاقس ألهدافه التعاقدّية خالل

الخاّصة بعدد ألاساتذة املساعدين املأّال حصملهم على الّتأهيل الجااعي على  5801-5808الفترة 

وقة بعدد براءا   مافي ،% 58و%  60,1و%  01و%  8التمالي 
ّ
تراوحت نسب تحوقيق الالتزااا  املتعل

 %. 28و%  8بين  5801و 5805و 5808الاختراع املسّجلة املزاع الحصمل عليها للسنما  

   

ن املعهد العالي للّتصّرف الّصناعي بصفاقس خالل سنتي  
ّ
ان تحوقيق  5801و 5800ولم يتمك

فا  ألاكاديمّية  وبعدد الّتظاهرا  
ّ
أهدافه الّتعاقدّية الخاّصة بعدد املنشمرا  املفهرسة وبعدد املؤل

 .العلمّية الدولّية املزاع تنظيمها

 

ة للمهندسين بوقابس إلى تحوقيق التزاااتها سياق، لم تتمّصل املدرسة المطنيّ وفي نفس ال

الّتعاقدّية الخاّصة بعدد الّتظاهرا  العلمّية املزاع تنظيمها وبعدد براءا  الاختراع املؤّال تسجيلها 

رين%  8حيث بلغت نسب إلانجاز  5805-5808سنمّيا خالل الفترة 
ّ

 .بالنسبة إلى املؤش

 

رات ألاداء ألافقّية الخاّصة  -3
ّ

عاون الّدولي مؤش
ّ
ح على املحيط والت

ّ
فت

ّ
بالت

 الجامعي

 

ن كلّية الحوقمق بصفاقس ان إلايفاء بالتزاااتها التعاقدّية الخاّصة بعدد اتفاقّيا  
ّ
لم تتمك

حيث لم تتعّد نسب  5801-5808إلاشراف املزدوج على شهادا  الدكتمراه املزاع إبرااها خالل الفترة 

 .بالنسبة إلى بوقّية السنما %  8و 5808بالنسبة إلى سنة %  01إلانجاز 

 

وفي نفس الّسياق لم يحوّقق املعهد العالي إلدارة ألاعمال بصفاقس أهدافه الّتعاقدّية 

فاقّيا  البحث 
ّ
الخاّصة بعدد اتفاقّيا  إلاشراف املزدوج على شهادا  الدكتمراه املزاع إبرااها وبعدد ات

كما لم تتعّد نسب إنجاز التزاااته الّتعاقدّية . 5801-5800املزاع عوقدها لفائدة املحيط خالل الفترة 



304 
 

وقة بعدد برااج البحث املزاع الانخراط فيها خالل الفترة 
ّ
                  % 28على الّتمالي  5801-5808املتعل

 .بالنسبة إلى بوقّية الّسنما % 11,1و 5808لسنة 

 

ن كلّية العلمم الاقتصادّية والّتصّرف بصفا
ّ
قس ان تحوقيق أهدافها الّتعاقدّية ولم تتمك

، فيما لم 5801-5800الخاّصة بعدد اتفاقّيا  البحث لفائدة املحيط املزاع إبرااها خالل الفترة 

تتجاوز نسب إلايفاء بااللتزااا  الّتعاقدّية الخاّصة بعدد برااج البحث الدولّية املزاع الانخراط بها 

 %. 8و%   58و%  28الفترة على الّتمالي  نفس خالل

 

ق باملدرسة المطنّية للمهندسين بصفاقس
ّ
فلئن كانت نسب إنجاز الالتزااا   ،أّاا فيما يتعل

ارضّية حيث  5801-5808الّتعاقدّية الخاّصة بعدد برااج البحث املزاع الانخراط فيها خالل الفترة 

  البحث لفائدة املحيط فإّن نسبة إنجاز ألاهداف الخاّصة بعدد اتفاقّيا%  00,4و%  61,1تراوحت بين 

ر بشأن الفترة  5808خالل سنة %  58لم تتجاوز 
ّ
إحصائّيا  نتيجة غياب  5801-5800فيما لم تتمف

ر لمحة قيادة في الغرض
ّ
 .املتابعة والّتوقييم وعدم تمف

 

ولم يتمّصل املعهد العالي للّتصّرف الّصناعي بصفاقس إلى إلايفاء بأّي ان التزاااته الّتعاقدّية 

فاقيا  البحث لفائدة املحيط املزاع إبرااها خالل سنة الخ
ّ
وبعدد اتفاقيا   5801اّصة بعدد ات

إلاشراف املزدوج على أطروحا  الّدكتمراه املسههدف عوقدها خالل نفس السنة وكذلك بعدد برااج 

املعهد وكذلك كان ألاار بالنسبة إلى . 5805-5808وشبكا  البحث املؤّال الانخراط فيها خالل الفترة 

فاقّيا  البحث لفائدة املحيط املزاع عوقدها خالل 
ّ
ق بعدد ات

ّ
العالي للبيمتكنملمجيا بصفاقس فيما يتعل

 .5801-5800الفترة 

 

ولم تحوقق كلّية العلمم بصفاقس أهدافها الّتعاقدّية الخاّصة بعدد اتفاقّيا  البحث لفائدة 

، فيما لم % 8بذلك نسبة إنجاز تساوي  اسّجلة 5801-5808املحيط املزاع إبرااها خالل الفترة 

وقة بعدد اتفاقّيا  إلاشراف املزدوج على أطروحا  
ّ
تتجاوز نسب إنجاز الالتزااا  التعاقدّية املتعل

 %. 64,1و %  28و%  20,1على الّتمالي  5801-5800الّدكتمراه املؤّال عوقدها خالل الفترة 

 

ن كلّية العلمم بوقابس  وكذلك هم الشأن بالنسبة إلى
ّ
ان إلايفاء بأّي ان التي لم تتمك

فاقيا  الّتعاون الّدولي اتعّدد ألاطراف املؤّال عوقدها خالل الفترة
ّ
وقة بعدد ات

ّ
          التزاااتها الّتعاقدّية املتعل

سنما  بالنسبة إلى عدد الاتفاقّيا  املزاع إبرااها في إطار تفّتح الجااعة على املحيط ل 5808-5801

 .5801و 5800و 5808
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قكما لم 
ّ
املدرسة المطنّية للمهندسين بوقابس في إنجاز أهدافها الخاّصة بعدد اتفاقّيا   تتمف

ولم تتجاوز نسب إلانجاز . 5801-5808الّتعاون الّدولي اتعّدد ألاطراف املزاع إبرااها خالل الفترة 

راف املزاع إبرااها خالل نفس الفترة على الّتمالي الخاّصة بعدد اتفاقّيا  الّتعاون الّدولي ثنائّي ألاط

 %. 18و%  8و%  8و%  04,1

 

هذا وتجدر إلاشارة إلى أّن جااعة صفاقس قد اّملت، على حساب الاعتمادا  املخّصصة 

املندرج في " تطمير قدرا  التصّرف وترسيخ املمارسا  املتمّيزة للحمكمة بجااعة صفاقس" (1)ملشروع

الجمدة، دورا  وحلوقا  تكمينّية ذا  عالقة اباشرة بإعداد اشاريع املؤّسسا   إطار برنااج دعم

لتكمين والبحث وعوقمد ااشاريع املؤّسسا   ىدون أن تحظ 5801-5808وبعوقمد التكمين والبحث للفترة 

ل ت التيو د .أ 41,014 البالغةوهم اا يحّد ان جدوى النفوقا  في الغرض  توقييمالتحيين و التابعة و بامل
ّ
مث

 .ان جملة اا تّم إنفاقه على حساب املشروع % 68,16حمالي 

 

رة بخصمص تجديد التجربة التعاقدية للفترة
ّ
            ولم تبادر وزارة إلاشراف بإصدار اذك

 بتاريخ  5808-5801
ّ

وقت بالتحضير إلبرام عوقمد جديدة للفترة  5804فيفري  82إال
ّ
 .5858-5801وتعل

 

IV-  ونتائج هياكل البحثتثمين مخرجات  

 

تعتبر عملّية تثمين نتائج ألانشطة البحثّية املنجزة على استمى هياكل البحث الحلوقة 

املفوقمدة التي تحمل دون الانتوقال ان البحث الّنظري إلى البحث التنممي ذي ألابعاد الّتطبيوقّية وذلك 

ة ألاولمّيا  ألسباب عّدة ان أبرزها  غياب استراتيجّية وطنّية واضحة املعالم 
ّ
للبحث العلمي تحّدد بدق

التنممّية المطنية وعالقهها باملجهمد البحثي، وعدم ربط الّصلة بين هياكل البحث واملؤّسسا  

 . عديد املخرجا  البحثية استغاللالاقتصادّية باإلضافة إلى عدم 
 

غياب استراتيجية وطنّية متكاملة للبحث العلمي وتحديد دقيق ملفهوم  -أ

 ألاولوّيات الوطنّية
 

 ألاولمّيا  التنممّية المطنّية بمضمحلمحظ غياب استراتيجية وطنّية شاالة واتكاالة تضبط 

استراتيجية تطمير التعليم "وفي هذا إلاطار لم تمّضح وثيوقة  .أنشطة البحثاملزاع أن تتمحمر حملها 

للّتجديد الجااعي بمزارة التعليم العالي الّصادرة عن إلادارة العاّاة " 5801-5880العالي والبحث 

ااهّية هذه ألاولمّيا  اما حال دون ضبط البرااج  5880والبحث العلمي والتكنملمجيا في ديسمبر 

 .وألاهداف املستمجب تحوقيوقها

                                                           
(1)

  .بين جااعة صفاقس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنملمجيا 5880أو   81امضمع عوقد ابرم للغرض بتاريخ   
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باعها وآلالّيا  املستمجب
ّ
 كما لم تضبط هذه المثيوقة املرجعّية الاستراتيجية املزاع إت

ق  إرساؤها
ّ
راكة اع املحيط الاقتصادي والاجتماعيفيما يتعل

ّ
ه ان . بدعم الش

ّ
ويذكر في هذا الّسياق أن

فاقّية أبراهها اؤّسسا  جااعة صفاقس خالل الفترة  40جملة 
ّ
وقت  5802-5808ات

ّ
 فحسبانها  04تعل

لت %.  54,5بإسداء خداا  في إطار تفّتح هياكل البحث على احيطها الاقتصادي، أي اا نسبته 
ّ
وتمث

ل تعاونا ظرفّية الخداا  في الوقيام باختبارا  وتحاليل وتوقديم استشارا  هذه 
ّ
حوقيوقيا دون أن تشك

 . اتمّسطة وطميلة املدى يراي إلى تطمير بحمث علمّية ذا  بعد تطبيوقي

 

 العالقة بين هياكل البحث واملؤّسسات الاقتصادّية  -ب

 

عنى بتثمين نتائج البحث 5881لسنة  466لم يتضّمن ألاار عدد 
ُ
وقد أرجع . إحداث هياكل ت

إلى  ذلك 5881أفريل  01بتاريخ  11انشمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنملمجيا عدد 

                 خ فياملؤّر  5880لسنة  48إحداث المكالة المطنّية للّنهمض بالبحث والّتجديد بموقتض ى الوقانمن عدد 

ه وباستثناء املساهمة في التصّرف املالي الخاّص بمشاريع البحث املندرجة في إطار . (1)5880أو   6
ّ
 أن

ّ
إال

فوقد ُسّجل غياب تاّم  (2)"حركّية البحث والباحثين ان أجل خلق الوقيمة"وقيادة اشروع  الّتعاون الّدولي

ق بربط الّصل
ّ
ة بين هياكل البحث الّناشطة بمؤّسسا  جااعتي صفاقس للمكالة املذكمرة فيما يتعل

 . وقابس واحيطها الاقتصادي والاجتماعي

 

وتمص ي دائرة املحاسبا  بتفعيل دور المكالة على استمى ربط الصلة بين هياكل البحث 

 .واملؤسسا  الاقتصادية وتثمين نتائج ألانشطة البحثية

 

ب عن هذا الغياب اضطرار بعض اخابر البحث إلى اعتماد أساليب امازية للّتصّرف في 
ّ
وترت

ية ان تفّتحها على املحيط
ّ
               0005ان ألاار عدد  1فخالفا ملوقتضيا  الفصل . العائدا  املتأت

ق بضبط طرق استعمال املداخيل املتأتيّ  5880ااي  55املؤّرخ في  5880لسنة 
ّ
ة ان أنشطة واملتعل

فاقّيا  التفّتح على املحيط التي أبراهها املدرسة المطنّية 
ّ
الجااعة واملؤّسسا  الّتابعة لها، تبّين أّن ات

البحمث في "والتي أجرى بممجبها اخبر  5806و 5880للمهندسين بصفاقس خالل الفترة املتراوحة بين 

خاّصة قد تّم تنزيل جزء ان عائداتها بوقيمة جملة ان الّتحاليل بموقابل لفائدة اؤّسسا  " علمم البيئة

د .أ 04,110د بحساب الجمعّية العلمّية لدعم البحث وإلابداع التكنملمجي، وجزء آخر بوقيمة .أ 1,5

 . بحساب جمعّية الجااعة واملحيط

                                                           
ل ( جديد) 5والذي أسند بموقتض ى فصله  5808جميلية  54املؤّرخ في  5808لسنة  65كما تّم تنوقيحه بالوقانمن عدد  (1)

ّ
للمكالة جملة ان املهام تتمث

ياكل أساسا في ربط الّصلة بين هياكل البحث واملؤّسسا  الاقتصادّية قصد اساعدة هذه ألاخيرة على تشخيص حاجياتها ان البحث، وكذلك اساعدة ه

 .البحث على تثمين نتائج أنشطهها البحثّية
(2) Mobidoc 
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وان شأن انتوقال اؤّسسا  التعليم العالي والبحث بجااعتي صفاقس وقابس ان اؤّسسا  

إدارّية إلى اؤّسسا  عمماّية ذا  صبغة علمّية وتكنملمجّية أن يساهم في إضفاء عمماّية ذا  صبغة 

ارونة في الّتصّرف إلاداري واملالي في هياكل البحث بصفة عاّاة وفي املداخيل املتأتية ان تفّتحها على 

 أنه بمراجعة اوقتضيا  ألاار عدد . املحيط بصفة خاصة
ّ

                        املؤّرخ في 5880لسنة  1200إال

به على يتبّين صعمبة استيفاء الجااعتين املذكمرتين واؤسساتها للشروط الماردة  5880نمفمبر  50

 بأربع اؤسسا الذي " أ"على ألاقّل ان املدّرسين إلى الصنف %  58شرط انتماء  غرار 
ّ

ر إال
ّ
 (1)ال يتمف

ركة هياكل البحث التابعة لها بجااعة صفاقس فضال عن عدم تلبية أي اؤسسة جااعية لشرط اشا

 . في اجمعا  بحث

 

روط الماردة باألار عدد إلى دائرة املحاسبا   وتدعم 
ّ

                  1200النظر في إاكانية اراجعة الش

 .في اتجاه االءاهها اع واقع اؤّسسا  التعليم العالي والبحث 5880لسنة 

 

وقد حال غياب هيكل يربط الّصلة بين هياكل البحث واملؤّسسا  الاقتصادّية دون تثمين 

على واستغالل عدد ان براءا  الاختراع املسّجلة لدى املعهد المطني للمماصفا  وامللكّية الّصناعّية 

فيلّيا  والفطرّيا "براءا  لفائدة اخبر  0 غرار
ّ
              بصفاقس  بكلّية الطّب " البيملمجيا الجزئّية للط

باملدرسة المطنّية " الكيمياء إلاحيائّية وهندسة ألانزيما  الوقاطعة للدهنّيا "براءة لفائدة اخبر  01و

 .للمهندسين بصفاقس

 

ان ذلك  براءة  أجنبّيةكما اضطّر بعض الباحثين إلى تسجيل براءا  اختراع باسم هياكل 

م في السّيارا
ّ
            الكهربائّية املسّجلة في الماليا  املّتحدة ألااريكّية خالل الاختراع حمل أجهزة التحك

ركة املذكمرة واخبر بحث " جنرال امتمرز"باسم شركة  5808سنة 
ّ

والتي كانت نتيجة تعاون بين الش

اقا  املتجّددة والعربا  الكهربائّية"
ّ
 . باملدرسة المطنّية للمهندسين بصفاقس" الط

 

كما يذكر في ذا  إلاطار براءة اختراع حمل إنتاج وقمد بيملمجي باعتماد التحليل الحراري 

 5802لكتل حيمّية طبيعّية كعجين املرجين واملسّجلة كذلك في الماليا  املّتحدة ألااريكّية خالل سنة 

              نظمة ألا "والتي كانت بدورها وليدة تعاون بين هذه ألاخيرة ووحدة بحث " يمتاه"باسم جااعة 

ويسعى استثمرون ان املكة . باملدرسة المطنّية للمهندسين بصفاقس" حرارّية الّدقيوقة-إلالكترو

اللكسمبمرغ الستغالل هذه البراءة في ظّل غياب أي ابادرة ان قبل استثمرين خماص احلّيين أو 

اقيرغم اا يعانيه هياكل عمماّية ان أجل تثمينها 
ّ
 .ني ان عجزالمط امليزان الط

 
                                                           

واملعهد التحضيري للّدراسا  %( 52,00)واملعهد العالي للبيمتكنملمجيا %( 14,2)وكلّية العلمم %( 61,80)ين وهي على الّتمالي املدرسة المطنية للمهندس (1)

 %(.52,01)الهندسّية 
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 تثمين مخرجات هياكل البحث  -ج

 

لم تحل جملة الّصعمبا  املذكمرة آنفا دون تمّصل عدد ان هياكل البحث إلى نتائج 

ويذكر في هذا إلاطار ألانشطة البحثّية . واخرجا  علمّية قّيمة تبوقى في حاجة إلى الاستغالل والتثمين

باملعهد العالي للممسيوقى " الخطاب املمسيوقي في تمنستحليل "امليدانّية التي قاات بها وحدة بحث 

وقد . بصفاقس الهادفة إلى تأصيل الهمّية املمسيوقّية التمنسّية وحمايهها واملحافظة عليها ان الاندثار

جمء إلى 
ّ
أسفر  هذه ألانشطة عن جمع وتسجيل تراث امسيوقي هام تّم تخزينه على احاال رقمّية بالل

جّراء افتوقار  5805و 5800د خالل سنتي .أ 2,841خاّصة بكلفة ناهز  خداا  ستمديمها  تسجيل 

ر التجهيزا  الّضرورّية لذلك والتي تّم اقتناؤها 
ّ
املعهد املذكمر إلى ستمديم للتسجيل الّصمتي رغم تمف

ر فضاء اناسب توقنّيا وهندّسيا باملوقّر  ،0111انذ سنة 
ّ
ة بسبب عدم تمف

ّ
 أّنها بوقيت غير استغل

ّ
إال

ل ان قبل املعهد املست
ّ
. 5804فيفري  6امليدانّية املجراة بتاريخ  وهم اا تّمت اعاينته خالل الزيارةغ

ه يمكن للمعهد العالي للممسيوقى أن يستغل ستمديم التسجيل الصمتي 
ّ
وأفاد  جااعة صفاقس بأن

 .باإلذاعة الجهمية بصفاقس وقتيا

 

شييد اخّصصة إليماء وفي املوقابل لمحظ أّن والية صفاقس تحتضن بناية حديث
ّ
اركز "ة الت

تحتمي على ستيديم تسجيل صمتي عصري وامافق للمماصفا  الفنّية املعتمدة " املمارد الّتكنملمجّية

ورغم . 5804جانفي  58في امليدان، وهم اا تّم المقمف عليه خالل املعاينة امليدانّية املجراة بتاريخ 

ة 5808التصريح باستالاها نهائّيا في أواخر سنة 
ّ
ورغم اطالبة . بوقيت هذه البناية اغلوقة وغير استغل

  ألاستديم بتمكينه ان استغالل هذه البناية وخصمصا  (1)املعهد املذكمر سلطة إلاشراف في اناسبتين
ّ
إال

 .لم تستجب لذلك ليبوقى املوقّر اغلوقا وغير استغّل  هاأنّ 

 

إتمام املشروع الذي تنكب كّل ان وفي سياق اّتصل حالت احدودّية إلااكانيا  املادّية دون 

التكنملمجّيا  "ووحدة بحث " التخزين الّرقمي والّتصمير الطّبي بكلّية الطّب بصفاقس"وحدة بحث 

ل هذا املشروع . على إنجازه" املتوقّداة في الطّب وإلاشارة باملدرسة المطنّية للمهندسين بصفاقس
ّ
ويتمث

الّتخلي عن التخزين التوقليدي لصمر بهدف للتصمير باألشّعة  لتخزين الرقميفي تطمير براجّية إعالاّية ل

 ويُ . د.أ 058بحمالي  قّدر  كلفة إنجاز بألاشّعة باملستشفيا  العمماّية 
ّ
ع استنادا لتوقديرا  الباحثين  تمق

د .أ 288تتجاوز  (2)د، باعتبار أن تكلفة استيراد انظماة جاهزة.أ 108تحوقيق املشروع القتصاد يناهز 

 .كلفة صيانهها الّدورّية بار دون اعت

 

                                                           
(1)

بتاريخ  11وعدد  5806نمفمبر  01بتاريخ  111اراسلتي ادير املعهد العالي للفنمن والحرف بصفاقس إلى السّيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد   

 .5804جانفي  51
(2) PACS System 
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بكلّية الطّب بصفاقس على تطمير " طّب ألاورام وعالج ألاورام باألشّعة"كما تعمل وحدة 

باعتباره ثاني أنماع الّسرطانا  التي تصيب  (1)بروتمكمال  عالجّية خاّصة بمرض سرطان البلعمم

انطوقة الّرأس والعنق لدى إلانسان في حمض البحر ألابيض املتمّسط، وذلك بهدف رفع أال البوقاء 

 . على قيد الحياة لدى املصابين به

 

ى سنة  (2)وقد حوّقوقت المحدة نجاحا  الممسة في هذا إلاطار باعتبار تمّصلها
ّ
إلى  5802في امف

رتمكمل جديد ملعالجة هذا املرض، أثبتت الّتجارب الّسريرّية املجراة جدواه اوقارنة صياغة ب

وقد . بالبروتمكمل املعتمد حالّيا باملستشفيا  العمماّية استنادا للتوقييم الّصادر عن فريق البحث

ذكمرة لمحظ أّن احدودّية إلااكانّيا  املادّية املتاحة أعاقت املساعي املبذولة ان قبل المحدة امل

فوقد قّدر الباحثمن بالمحدة حجم . لدراسة العماال الجينّية الكاانة وراء تكّمن هذا المرم وانتشاره

في  د.أ 11الاعتمادا  الالزاة القتناء بعض الّتجهيزا  الضرورية للمض ي قداا في هذا املشروع بحمالي 

 .د.أ 00بوقيمة  5800يرجع إلى سنة تها أّن آخر اعتماد تّم فتحه لفائد حين

 

وحال رفض أغلب الّصناعيين تمكين الباحثين ان نشر نتائج اشاريع البحث التطبيوقّية 

هم بإيداع اطلب اشترك للحصمل على براءة اختراع بداعي ئملشتركة ضمن ورقا  علمّية واكتفاا

كما ال تملي لجان الانتداب والتأهيل . الغرض املحافظة على السّر املنهي دون إبرام اتفاقّيا  تعاون في

بما تمليه ان الجااعي ألاهمّية الكافية لبراءا  الاختراع عند توقييم امللّفا  العلمّية للباحثين اوقارنة 

 .عدد املنشمرا  والمرقا  العلمّية املفهرسةأهمّية ل
 

الء براءا  اختراع اا وتدعم دائرة املحاسبا  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إي

حين ان قبل لجان الانتداب والتأهيل الجااعي
ّ

 .تستحوّقه ان أهمّية عند توقييم امللّفا  العلمّية للمترش
 

ل بعث اشاريع بحث إيالفّية والانخراط في كّل ان برنااج 
ّ
الذي " تثمين نتائج البحث"ويمث

" المطني للّنهمض بالتجديد التكنملمجي البرنااج"تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و

الذي تشرف عليه وزارة الّصناعة والتكنملمجيا، أحد الحلمل لتكمين شراكة حوقيوقّية بين هياكل 

زاة وتمجيهها نحم 
ّ
 . مطنّيةال ألاولميا البحث والفاعلين الاقتصاديين وإليجاد التمميال  والتجهيزا  الال

 

بكلّية  (3)"علمم املماد والبيئة"الذي انخرط فيه اخبر ويذكر في هذا إلاطار اشروع البحث 

ركة الدولّية للخداا  الّصناعّية"العلمم بصفاقس في شراكة اع املركز الفّني للكيمياء واؤّسسة 
ّ

" الش

                                                           
(1) Cancer de Cavum 
 بفرنسا( GORTEC)بالّتعاون اع اجمع علم ألاورام والعالج إلاشعاعي للّرأس والّرقبة  (2)
 .5806ابتداء ان سنة  (3)
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ن هذا املشروع ان الحفاظ على البيئة إضافة إلى تحسين . ان أجل تثمين ااّدة فيتمرة الزيتمن 
ّ
ويمك

. للمنتجا  البالستيكّية كاملتانة والّصالبة وإلى الرفع ان ديمماهها وعمرها الافتراض يالخاّصيا  الفنّية 

ن في إطار هذا املشروع ان التزّود بتجهيزا  علمّية 
ّ
وتجدر إلاشارة إلى أّن اخبر البحث املذكمر قد تمك

والتي لم  د وهم اا ساعده على اجابهة عدم كفاية الاعتمادا  املخّصصة له.أ 088ناهز  قيمهها 

 .د سنمّيا.أ 18يتجاوز اعّدلها 
 

لة بالعمل على ازيد تفعيل آلّية بعث  
ّ
وتمص ي دائرة املحاسبا  جميع ألاطراف املتدخ

اشاريع البحث إلايالفّية واملشاريع املندرجة في إطار البرنااج المطني للّنهمض بالّتجديد التكنملمجي 

توقديم عروض تنافسّية في شأنها ملا لها ان انعكاسا   وتشجيع هياكل البحث على الانخراط فيها وعلى

 .إيجابية على تطمير البحث التنممي وخداة ألاهداف وألاولمّيا  المطنية
 

* 
 

*  * 
 

اا تكّمنه ان تساهم هياكل البحث الّناشطة بمؤّسسا  جااعتي صفاقس وقابس ان خالل 

واؤّسسا  إلانتاج العمماّية والخاّصة،  كفاءا ، في التأسيس لشراكة حوقيوقّية واثمرة بين الباحثين

م أفضل في التكنملمجيا  الحديثة
ّ
 .وفي خلق الوقيمة املضافة وضمان تحك

 

 أّن تحوقيق هذه ألاهداف يبوقى رهين تالفي إلاخالال  
ّ
بالعمل على  التي تّم المقمف عليهاإال

رتيبّية 
ّ
تمفير استلزاا  العمل البحثي ان اوقّرا  وتجهيزا  واعّدا  باإلضافة إلى احترام املوقتضيا  الت

ق بإحداث هياكل البحث وتسمية رؤسائها وتسييرها وتوقييم اخرجاتها، وكذلك بالتزام 
ّ
فيما يتعل

 .  املمضمعّية في تخصيص الاعتمادا 

 

الي في هياكل البحث في حاجة إلى الترشيد ان أجل تكريس ويبوقى التصّرف إلاداري وامل

 .تصّرف أفضل في الاعتمادا  املرصمدة وتالفي إلاخالال  على استمى إسناد انح البحث وانح الّتداول 

 

وتمص ي دائرة املحاسبا  بالعمل على االئمة شروط انتوقال اؤّسسا  التعليم العالي ان 

ره 
ّ
اؤّسسا  عمماّية ذا  صبغة إدارّية إلى اؤّسسا  عمماّية ذا  صبغة علمّية وتكنملمجّية ملا يمف

 .ان ارونة وتيسير لإلجراءا  على استمى الّتصّرف إلاداري واملالي في هياكل البحث ذلك
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لة ان أجل تصّمر ووضع  ملزيدالحاجة الّحة  وتظّل 
ّ
التنسيق بين جميع ألاطراف املتدخ

استراتيجية تكفل صيانة وتجديد وحدا  الخداا  املشتركة للبحث بما يضمن اماكبهها للتطّمرا  

 .التكنملمجّية املتسارعة وجمدة اساهمهها في إنجاز اختلف ألاعمال البحثّية

 

لة إلى إلاسراع بمضع  وتمص ي دائرة املحاسبا  في
ّ
هذا الخصمص جميع ألاطراف املتدخ

ة حالّيا
ّ
 . استراتيجية تؤّان صيانة وتجديد املعّدا  العلمّية الثوقيلة املستغل

 

أن يساهم في إنجاح  5801-5808وان شأن تالفي الّنوقائص التي اعتر  الّتجربة الّتعاقدّية 

لى دعم استوقاللّية الجااعا  واؤّسسا  التعليم بما يساعد ع 5858-5801املسار الّتعاقدي الجديد 

 . في انظماة الّتصّرف حسب ألاهداف هاالعالي والبحث وضمان انخراط

 

 
ّ
د الدائرة على ضرورة الحرص على اتخاذ إلاجراءا  وإلاصالحا  الهيكلّية والترتيبّية وتؤك

تماعي بهدف تمظيف الالزاة ان أجل ربط الّصلة بين هياكل البحث واحيطها الاقتصادي والاج

 . اخرجاتها البحثّية لخداة أهداف تنممّية وطنّية ذا  أولمّية

 

وتدعم دائرة املحاسبا  وزارة إلاشراف إلى إيالء املخرجا  البحثّية التطبيوقّية على غرار 

حين على لجان الانتداب أو الّتأهيل
ّ

 .براءا  الاختراع اا تستحوّقه ان أهمّية عند عرض الّفا  املترش
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 رّد جامعة صفاقس

 

 في ما يخص التصرف اإلداري في هياكل البحث -
 

إحداث هياكل البحث وتقييمها وتمويلها وحلها عند االقتضاء، يبقى محموال  ن  إ

أساسا على اإلدارة المركزية، أي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد 

 5مؤرخ في  466استشارة الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث تطبيقا لمقتضيات األمر عدد 

هذا األخير سلطة تقديرية مطلقة للوزارة دون مراعاة الخصوصيات  ، إذ يمنح5881مارس 

وبما أنه ال تتوفر بجامعة صفاقس الموارد البشرية الدنيا . الجهوية للجامعة ومؤسساتها

المطلوبة إلحداث هياكل بحث طبقا للشروط المضبوطة حاليا في عدة اختصاصات ونخص 

والموسيقى، فإننا نقترح أن يتم تعديل النظام بالذكر قطاعات الجماليات والفنون والرياضة 

الترتيبي إلحداث وتنظيم وتمويل وتقييم هياكل البحث بشكل يعطي للجامعات دورا أكبر في 

 .أخذ القرار في هذا الشأن
 

د على الحرص على المؤسسات الراجعة إليها هذا وما انفكت جامعة صفاقس تؤك  

يبية لتقديم تقارير المأموريات المنجزة والتربصات بالنظر بالتذكير المستمر باآلجال الترت

المجراة من قبل الباحثين والمدرسين، كما تم ربط ذلك بالتأشير على الملفات الجديدة حتى 

نسبة  غير أن  . نتمكن من المتابعة الجيدة لمخرجات هذه األنشطة والنتائج المحققة منها

ما يحول دون دورية التقارير وتقديمها في االستجابة لهذه اإلجراءات تبقى دون المنتظر، م

اآلجال المطلوبة وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات جديدة تتوافق مع األهداف المرجوة من 

 .هذه األنشطة العلمية
 

دفع تطبيق مقتضيات األمر على كما تعمل جامعة صفاقس على مزيد الحرص 

ورة انعقاد مجالس المخابر سالف الذكر، حيث يتم التذكير دوريا بضر 2009 لسنة  644

بصفة دورية وتحرير تقارير في الغرض مع الحرص على إحالتها في اإلبان إلى مصالح 

 .الوزارة
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بالنسبة للموارد البشرية والفضاءات المخصصة لهياكل البحث تسعى جامعة 

صفاقس لتوظيف كافة الموارد المتوفرة لدعم البحث العلمي بالمؤسسات الراجعة إليها 

 . نظر وذلك انطالقا من مبدأ إنجاز ما هو ممكن بما هو متاحبال
 

ملف بيداغوجي ووظيفي  جامعة صفاقس قامت بإعداد وتجدر اإلشارة إلى أن  

وإحالته في عدة  2007لمشروع بناء المركز الجامعي للبحث المتعدد االختصاصات منذ 

ا بالنسبة أم  . ة عليهمناسبات إلى مصالح الوزارة دون الحصول على المصادقة النهائي

جامعة صفاقس تعمل على تكوين الباحثين المعنيين  الستغالل المعدات العلمية الثقيلة، فإن  

حتى نضمن حسن استعمالها واستغاللها بصورة مثلى مع تكليف وحدات الخدمات المشتركة 

ليها في كما توصي بانتداب تقنيين وإداريين ومهندسين قارين للعمل ع.  باإلشراف على ذلك

انتظار تجسيد البرنامج الوزاري المنشود، والذي ساهمت جامعة صفاقس في إعداد تصور 

متكامل له، وهو إطالق منصات تكنولوجية على مستوى األقطاب الجامعية الكبرى بمختلف 

 .أنحاء البالد
 

في مايخص التصرف المالي في اإلعتمادات المخصصة للبحث  -

 العلمي 
 

مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية تعتبر الجامعة 

الدولة، وهي بذلك تخضع لنظام المحاسبة العمومية مع ما يعنيه ذلك من ضرورة الحصول 

على تأشيرة مسبقة من مصالح مراقبة المصاريف العمومية على التعهد بالنفقات، واعتماد 

 .لقبض والصرف وكذلك سلطة اإلشراف عليهمامبدإ الفصل بين وظيفتي المحاسب وآمر ا
 

هذا الشكل التنظيمي والمحاسبي لم يعد يتناسب مع طبيعة نشاط هياكل  غير أن  

البحث ويترتب عنه تعقيد في طرق التصرف وطول في اإلجراءات مما يفسر التأخير 

 الحاصل في تنزيل االعتمادات بميزانية المؤسسات المخصصة لفائدة هياكل ومشاريع

 .البحث والتصرف فيها أو تحويلها
 

كما أثرت هذه الوضعية على السير العادي للبحوث الجامعية وأظهرت وجود بقايا 

اعتمادات هامة لدى المؤسسات منها ما هو عائد لهياكل بحث نشطت سابقا إال أنه وقع حلها 
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ات وتتطلب إعداد برامج توظيف انطلقت الجامعة في إعدادها بالتنسيق مع المؤسس

وحدات  1بقايــــــــــــــــا اعتمـــــادات لـ )الستغاللها على الوجه األمثل واالستفــــــادة منها 

دينار، وهي في طور التأشير لدى  10001,800بحث تم  حل ها بالمدرسة العليا للتجارة بقيمة 

 .سات المعنيةوسيتم تباعا إتمام بقية البرامج بالتنسيق مع رؤساء المؤس( المصالح المختصة
 

منح تداول أو منح على ميزانيات )ا فيما يخص منح البحث بمختلف أنواعها أم  

، فإن الجمع بين السنة الجامعية والسنة المالية يحدث نوعا من اإلضطرابات (هياكل البحث

، بشكل يجعل السنة المالية تمتد على سنتين جامعيتين مختلفتين إلى جانب التأخير في تنزيل 

مادات، الذي يصل في كثير من األحيان إلى عدة أشهر مما يعيق إمكانية إسناد كامل اإلعت

ونحن نعمل على تالفي ذلك بالقدر الممكن بالتنسيق مع . المبلغ في نفس المهمة العلمية

 .المؤسسات الحاضنة لهياكل البحث المعنية وبشكل ال يؤثر على السير العادي لها
 

بعض البحوث تستوجب تنقل الطلبة أكثر من مرة للخارج بسبب ارتكاز  كما أن  

النشاط على تحليل المعطيات النوعية والنمذجة والمعالجة المتقدمة للمعلومات وافتقار 

مخابر ووحدات البحث الى برمجيات إحصائية متطورة لتحليل المعطيات كما أشرتم إلى 

 .ذلك بالصفحة العاشرة من التقرير
 

تم العمل في هذه الفترة على إنشاء تطبيقة إعالمية لمعالجة ملف المنح كما ي

 .بطريقة تمكن من إيجاد الحلول لهذه االشكاليات وتالفي النقائص الحاصلة
 

ا في ما يخص التصرف في منح التداول، فقد انطلقنا في تنفيذ مقترحكم المتعلق أم  

عيات المستحقة، حتى نتجنب الجمع بين بالتنسيق مع الصناديق االجتماعية عند دراسة الوض

األجور ومنح التداول، مع الحرص على تسوية الوضعيات السابقة الممكنة ودراستها حالة 

كما نحيطكم علما بأن الجامعة شرعت . بحالة حتى نتجنب وقوع نفس هذه الحاالت مستقبال

مناسبة لتالفي النقائص في العمل على إنجاز منظومة إعالمية للمتابعة ولتوفير لوحات قيادة 

 .المسجلة في هذا الباب
 

ا بالنسبة للباحثين المنتفعين بتخفيض في ساعات التدريس للفترة الممتدة من سنة أم  

بهدف تمكينهم من إتمام أطروحاتهم ومناقشتها والذين لم  5806سنة            إلى  5880
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، فإنه يجري حاليا وتباعا تصفية هذه 5804إيداعها إلى غاية موفى جوان يقوموا ب

كأجل أقصى لمناقشة هذه  5801جوان  18الوضعيات بحيث حددت سلطة اإلشراف أجل 

األطروحات وإال فإنه يتم التحول بها إلى نظام إمد الذي تم تعميمه تدريجيا على منظومة 

 . دراسات الدكتوراه في كافة األجزاء الجامعية بتونس
 

بة التعاقدية وتثمين مخرجات ونتائج هياكل على مستوى التجر -

  البحث
 

فى ما يخص عدم تثمين براءات االختراع والمخرجات العلمية واللجوء إلى هياكل 

يعود إلى تعقيدات اإلجراءات القانونية والمالية وهشاشة المنظومة الحمائية أجنبية، فإن ذلك 

صية بحتة ولكنها تبقى مشروعة لنتائج البحث بتونس من جهة، وخاصة وأساسا لغايات شخ

األمر الذي ينفر . من حيث تأثير نتائج البحوث على المسار المهني للباحث من جهة أخرى

. أجنبية تستفيد بهذه النتائج بشكل أو بآخرالطالب وال يضمن حقه ويدفعه للجوء إلى هياكل 

ج البحث وتدعيم دور ونحن ندعو في هذا المستوى إلى مراجعة المنظومة الكاملة لتثمين نتائ

 . المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في هذا المجال
 

جامعة صفاقس تعتبر سب اقة في االنخراط  ا بالنسبة للمنظومة التعاقدية، رغم أن  أم  

ف حسب األهداف منذ سنة  ، حيث 5886في منظومة تدعيم الال مركزية الجامعية والتصر 

تحرص سنويا على اعداد ميزانيتها حسب برنامج تعاقدي  بينها وبين الوزارة تم االنطالق 

ت اإلجرائية والتنفيذية نظرا ، إال  أن هذا البرنامج شهد العديد من العقبا5808في تجربته منذ 

د المتدخلين فيه وغياب استراتيجية وطنية ملموسة لحوكمة الجامعات وتفعيل قدرتها  لتعد 

على تسيير شؤونها في إطار منظومة تقوم على استقاللية فعلي ة ووفق نسق يراعي 

ى اإلمكانيات الحقيقية للبالد وما تتوفر عليه الجامعات من موارد بشرية قادرة عل

كما يفسر ذلك بتداخل األطراف وضبابية األهداف على المستوى الوطني . االضطالع بذلك

 .في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البالد
 

الشكل الجديد للجامعة كمؤسسة عمومية ذات صبغة علمية  ونحن نرى أن  

وتسهيل  وتكنولوجية يوفر للجامعة حلوال عملي ة، ولئن كانت جزئية، لدعم استقالليتها

 . اإلجراءات المتبعة في منظومة حوكمة الجامعات
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  الشعبية برنامج إلاحاطة باألحياء : وكالة التهذيب والتجديد العمراني          

 باملدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج ألاحياء الّسكنّية

 
ا  تفاقم ىأد   ت نسيجها العمراني مم 

 
ع كبير للمدن وتشت ة إلى توس  عدد ألاحياء الفوضوي 

خطيط ونتج عنه  م والت 
 
ص مساحةأخرجها عن دائرة التحك

 
ة وتعمير مواقع معر ضة  تقل ألاراض ي الفالحي 

الت الدولة، في مجال تهذيب ألاحياء. للمخاطر الطبيعية
 
جهيزات إلى أغلبها تفتقر التي  وتهدف تدخ الت 

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

 

ة باملدن الكبرى،  عبي 
 

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

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

 .د.م 227,777

 

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

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

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

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

رب وكذلك 
 

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

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

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

 . في هذه الفضاءات

 

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

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

 .ألف مسكن 15

 

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

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

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

ة  .وإلحداث الفضاءات إلاقتصادي 

                                                           
(1)

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

 
بالن

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

 

سيير 
 
نفيذ والت مويل والت  ر والت  لين على مستوى التصو 

 
د املتدخ سم البرنامجان بتعد 

 
وات

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

 
املكل

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

  .فقد اتسم البرنامجان بعدم إحكام البرمجة والتنفيذ

  

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

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

 إلاطار املنظم للبرنامجين  -

 

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

سمت 
 
راساتمراحل ات

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

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

  .البرنامجين لنفقات إضافية وتعريض املتساكنين للخطر

 

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

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

 

 تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الجماعية -

 

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

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

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

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

 . إزاء ألاطراف تهميملسؤولأصحاب الصفقات عقود تأمين  عدم إبرام إضافة إلى

 

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

 .الصفقات العمومية

 

 تحسين السكن  -

 

سم تنفيذ مكونة تحسين السكن 
 
عة بات

عدم تحديد طبيعة ألاشغال وسقف املنح املوز 

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

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

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

 
 إصدار  املتمث

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

ة   .البريد لدى الوكالةحسابي 

 

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

تين سحب صكوك تحمل نفس ألارقام وكذلك  .مر 

 

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

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

 .أحدثت من أجلها

 

قييم -
ّ
 الت

 

ه ال 
 
الت الوكالة فإن

 
ن ظروف عيش بعض متساكني ألاحياء نتيجة تدخ ر ترغم تحس 

 
توف

ن 
 
ا ال يمك الت الوكالة مم 

 
معطيات حول نسبة تغطية ألاحياء التي انتفعت بالبرنامجين أو بأحدهما بتدخ

ية املستوجبة لتغطية كامل الحيطبيعة من معرفة   .ألاشغال املتبق 

 

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

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

 .هامن% 11 صيانةكما لم يتم 

 

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

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

دها بالصيانة من قبل ألاطراف املشرفة عليها  .ألامثل للمنشآت املنجزة وتعه 

  



320 
 

I- إعداد البرنامجين 

 

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

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

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

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

 
ساتي طارباإل وتعل  املؤس 

 .وبالتهيئة العقارية وبضبط حاجيات التهذيب والتصرف في املوارد

 

 والتصّرف في املوارد إلاطار املؤّسساتي - أ

 

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

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

ات تسجيل إلاطار  فاقي 
 
قت بات

 
قائص تعل  .وبقيادة البرنامجين تفويض إلانجاز بعض الن 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ت عليه التراتيب في املجال  .املنشأ خالفا ملا نص 

 

ه لم يتم  تصنيف املشاريع املنجزة في إطار البرنامجين 
 
ضح أن

 
إلى  صلب الاتفاقياتكما ات

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

 
 
مو  رف املسؤول عن متابعة التنفيذ التباس في تحديد الط

 
 .الحقا املنشآت على تسل

 

                                                           
جهيز الوزارة (1) فة بالت 

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

 
فة بالش

 
ة والوزارة املكل نمية الجهوي  ة للت  لعام 

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

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

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

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

 

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

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

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

 .أشهر 2فاق 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .لفائدة البرنامجينألاجوار  مساهمات املالكينعدم تعبئة موارد بعنوان 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 وتم   كور ذامل البرنامج شملها بأحياء تعل

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ة للبالد التونسية  .العام 

 

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

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

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

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

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

وألاشغال في إطار إلاشراف على الد 

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

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

 

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

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

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

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

 . إلاجراء املذكور نظرا لتشعب العمليات املرتبطة به

 

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

بكات 
 

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

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

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

 . بصفة آلية على البرنامج
                                                           

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

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

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

كن  .الس 

 

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

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

 

 هذيب ودراستهاضبط حاجيات التّ  - ب

 

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

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

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

 .في بطاقات تشخيص يتم الرجوع إليها عند الحاجة

 

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

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

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

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

 . موضوع دراسات فنية تمهيدا للتنفيذ

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

وذلك " املدن الكبرى "و" ألاحياء الش

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

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

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

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

 

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

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

 .زنامة إلانجازاحترام رو 

 

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

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

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

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

 .في إطار برنامج إلاحاطة باملرس ى إلادماج وحي البحر ألازرق

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نفيذي امللف إعداد يمكن الفيتم  تشخيصها   .دون تشخيص الت 

 

هذيب كما تبي   قة بمشاريع الت 
 
راسات املتعل

ا قد ن ضعف الد  يساهم في تأخير انطالق مم 

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

قة بتهذيب حي وادي الرومين ببنزرت 
 
راسة املتعل

دد، الد  ة التي الص 
 
لم تشمل منطقة العيون بتعل

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

ل
 
ف بعدم مسحها لكامل منطقة التدخ كنة بالردي 

 
قة بتهذيب حي الث

 
ة املتعل لي  سمت الدراسة ألاو 

 
لم و . ات

ة بحي  خالد بن الوليد قة باملنطقة الحرفي 
 
راسة املتعل

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

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

 

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

 .وبمزيد تشريك الجهات في برمجة عمليات التدخل وموثقةإلى معايير شفافة 

 

 ة هيئة العقاريّ الت -ج

 

سمت 
 
الت في إطار البرنامجين بعدم احترامها الات

 
ة في بعض الحاالت مما  للتراتيبتدخ العمراني 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

  .  7052أفريل 

  

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

ل الوكالة بأمرعلى 
 
د مناطق تدخ ه تحد 

 
ل لفائدة . أن

 
ه خالفا لذلك لم يتم  إحداث دوائر تدخ

 
إال أن

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

متيازات باإل إلانتفاع وحرم هذا التمش 

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

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

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

 

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

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

 
مثال تهيئة ب غير مغط

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

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

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

 .د 7572  مصاريف تقاض ي بلغت
 

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

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

 
ل إال

 
ن تدخ

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

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

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

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

 الن  
 

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

 .املتساكنين

 

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

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

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

 . "التهذيب

 

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

 
من الات

ى الوزارة 
 
ؤون املذكورة برنامج إلادماج، على أن تتول

 
ولة والش ة وأمالك الد  اخلي  نسيق مع وزارتي الد  الت 

ة 
 
ة ومع الوال ةيلتسيالعقاري  زمة إلنجاز البرنامجتسخي ر عملي 

 
د . ر العقارات الال إال أن  الجهات لم تتقي 

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

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

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

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

قة بها
 
ة املتعل ات العقاري   .ألاشغال قبل فض  إلاشكالي 

 
                                                           

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

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

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

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

 
ضرورة الحصول على من من مجل

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

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

 .الحصول على الر خصة املذكورة

 

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

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

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

 .املاء والكهرباء بشبكاتودون ربط املنشآت 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 .املواطنين على خرق القوانين وعدم احترامها
 

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

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

 .العمراني
 

II- تنفيذ البرامج 
 

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

قت 
 
ة و ألا  بالبنيةتعل  .وتحسين السكن التجهيزات الجماعيةساسي 

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

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

 

رقات 
 
لة في تهيئة وتعبيد الط

 
ة املتمث تقوم الوكالة في إطار البرنامجين بإنجاز البنية ألاساسي 

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

راب
 

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

  .ومناطق خضراء وفضاءات صناعية ومناطق حرفية

 

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

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

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

 .وبتنفيذها املالي

 

  إعداد املشاريع -1

 

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

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

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

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

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

 بمقبوليةالوكالة هذا التمش 

 .ألاسعار الواردة بالصفقة ألاصلية

 

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

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

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

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

  .ويعتبر هذا التبرير انحرافا باإلجراءات". كل ملحق

 

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

ف عند الا
 
روط على عقوبات مالية إضافة لخطايا التأخير توظ

 
قتضاء على إمكانية تنصيص كر اس الش

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

 
 أن

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

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

 

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

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

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

 
اسات الش نت بعض كر  . للطلبات، تضم 

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

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

 .منوبةبالسعيدة والنسيم بوادي الليل 

 

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

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

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

 . هذه العناصرمن واحد الحاالت على عنصر 

 

 متابعة املشاريع -2

 

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

ة للشروطبعض الوثائق أو عدم استجابتها   .القانوني 

 

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

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

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

راسات  ببرامجتتعلق رئيس املشروع مصادق عليها من قبل 
رات الحسابات والد 

 
وأمثلة إلانجاز ومذك

 . النطالق ألاشغالالحق بتاريخ  مصادق عليه نجاز لإل مثال  78والتفصيلية 

 

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

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

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

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

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

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

 .نص  على عرض التصاميم على مصادقة املراقب الفني

 

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

 

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

ةالشروط القانونية املنصوص عليها ضمن ك ة العام  روط إلاداري 
 

نفس السياق في لوحظ و ، راسات الش

صة لكراساتمخالفة الوكالة 
 
ة الخا روط إلاداري 

 
 رغم عدم تقديمها قامت بخالص املقاوالتحيث  ،الش

  .برامج إلانجاز

 

ى ضعف املتابعة و 
 
نهاالتى تجل يمن خالل الوكالة  تؤم 

 
أن دون  تغيير املناول بعض املقاولين  تول

ن
 
نصيص عليه ضمن املنشور عدد مل وهو ما يعد  مخالفة ذلكل تتفط لت . سالف الذكر 78ا تم  الت  وسج 

نوير العمومي بحي كرش الغابة ببلدية تونس وأشغال  هذه الوضعية عند إنجاز  أشغال الطرقات والت 

ة  ألاوملبي بالقصرين وأشغال الطرقات وملعب حي وتصريف املياه بالحي بناء قاعة رياضات فردي 

نوير العمومي بحي كرش الغابة   . التضامن املنيهلةباملستعملة ومياه ألامطار والت 

 

ة ومنشور وزير التجهيز ومن ناحية أخرى، وخالفا مل ا نص  عليه كراس الشروط إلادارية العام 

، ال تحرص الوكالة على دعوة املقاولة لتقديم جذاذة املواد 7050جانفي  75الصادر بتاريخ  7/د-2عدد 

ر أو املنتج
 
أشغال على غرار وذلك وآجال إنجازها على جودة ألاشغال  سلبا وهو ما من شأنه أن يؤث

وتصريف املياه املستعملة ومياه ألامطار والتنوير العمومي بحي كرش الغابة من  الحيالطرقات وملعب 

ن دفتر الحضيرة بأريانة بلدية التضامن املنيهلة معطيات حول عدم مطابقة الحص ى  (2)حيث تضم 

مل وقطع الزهري  يةوصناديق الربط وثغرات املراقبة وأغطيتها للمو  والخرسانة والر  ا  اصفات الفن  مم 

 . 7052ساهم في عدم استالم املنشآت إلى غاية أفريل 

 

نت الفحوصات وجود إخالالت تتعلق بمسك دفاتر الحضيرة الخاصة  وعلى صعيد آخر، بي 

ة فيد .م 52بصفقات بلغت قيمتها الجملية حوالي  لت خاص 
 
قة  تمث

 
عدم تعمير البيانات الضرورية املتعل

ات املوضوعة ة الحضيرة وبالوسائل البشري   باملعد  د بها وكذلك غياب على ذم  ية املواد التي تم  التزو  ة وكم 

                                                           
من كراس   78الفصل ) لإلنجازلجدول الزمني اعتمادها باإلضافة إلى اسبتم يضبط برنامج إنجاز ألاشغال على وجه الخصوص املعدات وألاساليب التي  (1)

ق على الصفقات العمومية الخاصة باألشغال  (الشروط إلادارية العامة املطبَّ
(2)
 .7057سبتمبر  72و 7055أوت  77مارس و 02فيفري و 75بتواريخ  
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ة بمختلف أنواعها ن . معلومات كافية حول القيام بالتحاليل املخبري 
 
ة أن ال تمك ومن شأن هذه الوضعي 

ة الحضيرة ومن تحديد مسؤ  انتها ولي  من الوقوف على حقيقة املوارد التي وضعتها املقاولة على ذم   في إلاب 

 .في إلانجاز أو إخالل في حالة وجود تأخير 

 

نوير حال  على سبيل املثالو  قة بأشغال الت 
 
فقة املتعل ة بالص  عدم تعمير دفاتر الحضيرة الخاص 

ة 2و 7و 5العمومي بأحياء النور  د دون .أ 122بقيمة  7050ديسمبر املبرمة في تونس و  من والية بالكباري 

د من كيفية تنفيذها سيما وأن  الوكالة أبرمت صفقة جديدة بقيمة 
 
رتها   7057د في أوت .أ 170التأك بر 

ان الثورةالوكالة بتعر ض مجمل شبكة الت    .نوير العمومي إلى عملية تخريب وسرقة وإتالف إب 

 

ة ع ة الخاص  روط إلاداري 
 

اسات الش دت كر 
 
لى ضرورة إبرام املقاولة لعقد وعلى صعيد آخر، أك

ة املناول إزاء ألاطراف في حالة حصول حوادث أو أضرار ته ومسؤولي  ه . تأمين يضمن مسؤولي 
 
 أن

 
إال

ضح عدم إبرام عقود تأمين بخصوص ست  صفقات 
 
املدة  لكاملعقود التأمين املبرمة تغطية وعدم ات

 . أخرى صفقات بست املنصوص عليها 

 

 ختمهااستالم املشاريع و  -3

 

ة  قخالفا ملا نص  عليه كراس الشروط إلادارية العام 
 
فقات العمومية الخاصة ب املتعل الص 

د بسنة حيث بلغ  بعد انقضاءقامت الوكالة باالستالم النهائي لألشغال  ،باألشغال أجل الضمان املحد 

ل التأخير  ويؤثر ذلك  على إرجاع الضمانات املالية ويمس  من مصداقية الوكالة ويحد  . يوما 578معد 

فقات العمومية سات على املشاركة في الص   . من إقبال املؤس 

 

ات  هذيب بتونس الكبرى أن  ملف  ن الوثائق  هاختمكما لوحظ في خصوص مشاريع الت  ال تتضم 

ة على غرار دفاتر الحضيرة ت معاينته بخصوص  الوجوبي  ة وهو ما تم  قة بمنطقة حرفي 
 
فقات املتعل الص 

طهير وتصريف مياه ألامطار  رقات وشبكات الت 
 
ة بسيدي حسين وبتهذيب الط بحي املدرسة وبمنطقة حرفي 

بحي و( 2)بحي املدرسة قسط وبباردو  بسيدي حسين  وبالتنوير العموميوبتحسين الواجهات ( 7)قسط 

ة بحي الجيارة 7و5غدير القلة   .ببلدية تونس وبمنطقة حرفي 

 

ق بصفقتيتم  تبرير و
 
رقات وتصريف مياه ألامطار بحي ذلك فيما يتعل

 
جويلية  77 يأشغال الط

 مارس بسيدي حسين  70و
 
قة شرف على متابعتهما نفس رئيس املشروع، بكون الوثائق أ ينتالل

 
املتعل

ورةب
 
انطلق لألشغال قد في حين أن  إلانجاز الفعلي  (1)7055جانفي  52يوم  هما قد أحرقت خالل فترة الث

                                                           
 .حسني سيدي بلديّة عام كاتب قبل من ممضاة وثيقة حسب (1)
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ف ألاشغال من نوفمبر  7055في فيفري 
 
اف ثم  إعادة إيق 7050ديسمبر  إلى غاية (1)7050باعتبار توق

ي  7055جانفي  51ألاشغال بتاريخ  فقتين لم يعلما وأن  ملف  نا الص  ما يفيد حصول الحريق تضم 

 .املذكور 
  

نفيذ املالي للمشاريع -4
ّ
  الت

 

قت 
 
قائص تعل نفيذ املالي ملشاريع الوكالة في إطار البرنامجين وجود عدد من الن  ن فحص الت  بي 

سبقات وبخالص املقاولين 
 
 . وبالختم املحاسبي إلاضافية املصاريفبو أساسا بالت
 

ر  52وخالفا ملقتضيات الفصل  ة أسندت الوكالة  من (2)مكر  فقات العمومي  ق بالص 
 
ألامر املتعل

 %  70نسبة تسبقات ب
 
سة دون توف نوي ألاقص ى بالنسبة للمؤس  ر وثيقة حول رقم املعامالت الس 

سات حديثة التكوين وقد بلغت القيمة الجملية . الناشطة أو حجم الاستثمار ألاقص ى بالنسبة للمؤس 

تمكين  عنهقد ينجر  ا مم  د .م 2,272ما قدره  صفقة 77بخصوص  العنوانللتسبقات املسندة بهذا 

ة دون وجه حق   السيولة  فضال عن التقليص فيأو هضم حقوقهم أصحاب الصفقات من مبالغ مالي 

  .املالية للبرنامجين
 

ها، فإن    7008لسنة  725 عدد مكرر من ألامر  52الفصل وخالفا ملا أفادت به الوكالة في رد 

 .حسب رقم املعامالت وحجم الاستثمار ملؤسسات الصغرى ا قد ضبط مفهوم 7008 مارس 1املؤرخ في 
 

على احتساب غرامات التأخير بالتوازي مع  78املنشور التفسيري عدد نص   من جهة أخرى،و 

م إلانجاز وتطبيقها   أن  استخالص خطايا التأخير  ابتداء منتقد 
 
تم  تضمينها قد معاينة التأخير، إال

ن املقاوالت من بكشوفات الحساب الوقتية ألاخيرة أو ب صفقة 58بخصوص 
 
ا يمك الختم النهائي مم 

ة ويحرم الوكالة من سيولة أثناء تنفيذ املشاريع   .مبالغ غير مستحق 
 

كما تم  بخصوص الصفقة املتعلقة بأشغال قاعة رياضات فردية بدائرة الحرايرية استغالل 

نات  جزء من خطايا التأخير في املشروع رغم أن  إدراج أسعار جديدة أو إدخال تغييرات على مكو 

فقة  قابة  يفترضالص  فقات وعلى مصادقة هياكل الر  أن تتم  في إطار مالحق تعرض على لجان الص 

راتيب الجاري بها العمل في مجال تطبيق ل على هذا النحوالتصر ف مخالفة وعالوة على . الوكالةب
 
لت

ن وثائق ومعطيات حول ما تم  إنجازه باستعمال هذه  فقة لم يتضم   الص 
 

أخير، فإن  ملف خطايا الت 

ا في املشروع د من استعمالها فعلي 
 
ن من التأك

 
ا ال يمك  . الخطايا مم 

 

                                                           
 .تاريخ إذين انطالق األشغال بعد إسناد الّصفقتني (1)
 .7008مارس  01املؤرخ في  7008لسنة  725وألامر عدد  7002أوت  50املؤرخ في  7002لسنة  7522كما تم  تنقيحه باألمر عدد  (2)
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ت إلاجراءات ا على ضرورة قيام الوكالة بختم (1)وعلى صعيد آخر، نص  . املشاريع محاسبي 

ة "وينجر  عن هذا الختم  ا يجعل إمكاني  ة نهائيا مم  ا وفسخه من القوائم املالي  إلغاء كل مشروع محاسبي 

ة عليه أمرا مستحيال ن أن  الوكالة لم تقم بالختم املحاسبي لكل  ". إجراء توظيفات إضافي  ه تبي 
 
 أن

 
إال

 . 7052ك الى غاية شهر أفريل املشاريع املنتهية املدرجة بالبرنامجين وذل
 

 الّسكنتحسين  -ب
 

صة لتنفيذ  كنتحسين  نةمكو  بلغت املنح املخص  ببرنامجي إلاحاطة وإلادماج مبلغا جمليا  الس 

ة أو .م 15,177قدره  قت بأشغال شملت تحسين الواجهات وتحسين أو إحداث مرافق صحي 
 
د تعل

ات، باختيار املنتفعين . (2)نواتات مساكن ة، محدثة على مستوى املعتمدي  إثر القيام وتقوم لجان محلي 

اتهم ومبلغ املنحة وألاقساط املزمع أبحاث ب ة وإدراجهم بجداول إسناد تحدد هوي  ة وفني  اجتماعي 

ة تصدرها الوكالة  . توزيعها ويتم  توزيع املنح على املنتفعين عن طريق صكوك بريدي 
 

  إلاطار  -1
ّ
 رتيبيالت

 

ة إبرام اتفاقية بين الدولة وبنك إلاسكان أوكل بموجبها لهذا ألاخير  7050تم  سنة  مهم 

ة أو الهيكل املختص  في مجال  استكمال إجراءات إسناد املنح والقروض لفائدة الجماعات املحلي 

زمة للغرض
 
ات الال جديد العمراني بما في ذلك إعداد إلاتفاقي  هذيب والت  ه لم وخ. الت 

 
ن أن الفا لذلك، تبي 

ة بين الوكالة والبنك برام إيتم  قابة على  نقصفي  وهو ما ساهم 7052وذلك إلى غاية أفريل اتفاقي  الر 

كن باإلضافة إلى غياب تقارير متابعة   .إلانجاز التصر ف في إلاعتمادات املرصودة لتحسين الس 
 

كن وتجدر إلاشارة إلى أن  الاتفاقية املبرمة بين الصندوق  ت الوطني لتحسين الس  والبنك تم 

خ في  7001لسنة  22بتأخير بلغ ست  سنوات خالفا للقانون عدد  ندوق  7001أوت  7املؤر  ق بالص 
 
 املتعل

 .املذكور 
 

وخالفا التفاقيتي التفويض، القاضية بتحويل إلاعتمادات مباشرة إلى الحساب البريدي 

ة قدرها  ه تم  تحويل اعتمادات جملي 
 
ن أن جاري بنكي ساب حد إلى .م 2,2للوكالة مع بداية كل سنة، تبي 

 .7057- 7002للوكالة خالل الفترة 

 

نة لإلطار ال صوص املكو  باعها ومن جهة أخرى، لم تتعر ض الن 
 
ترتيبي إلى إلاجراءات الواجب ات

جديد العمراني من قبل الصندوق الوطني لتحسين  هذيب والت  ف بالت 
 
عند إسناد منح إلى الهيكل املكل

                                                           
ة للوكالة عدد  تيملحوظ (1) خة في  50إلاجراءات الداخلي  خة في  55وعدد  7007جويلية  52املؤر   .7055أكتوبر  50املؤر 
لة في مطبخ وغرفة ودورة مياه (2)

 
ة باملسكن املتمث  .تضم  املرافق ألاساسي 
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كن جهيز على إدراج املبلغ الجملي واقتصرت إلاتفاقيات املبرمة بين الوكالة والوزارة املكلفة بالت  . الس 

ض للمنح  ضبط إجراءات التصر ف  دون وعلى تفويض تنفيذ املشاريع إلى الوكالة كصاحب منشأ مفو 

  .تنفيذهامتابعة و عتمادات املحالة لهذا الغرض في إلا 

 

نة تحسين  ل على مكو  كنكما لم يتم  تحديد طبيعة ألاشغال التي تمو  في إطار البرنامجين  الس 

عة 
 تنوع  إذ لوحظوسقف املنح املوز 

 
الت بهذا العنوان حيث تراوحت بين تنفيذ أشغال خفيفة التدخ

ر  كنى وهو ما يمكن أن يفس  املنحة  التباين في قيمةلترميم وصيانة املساكن القائمة وإحداث نواة للس 

د كلفة ألاشغال املزمع إنجازها حيث . د للمنتفع 2000و 700 التي تتراوح بين ولوحظ غياب معايير تحد 

ة يتم  الاعتماد على م كنرئيس مشروع تحسين  يقوم بهاعاينات فني  ها قصد بالوكالة دون توثيق الس 

ت معاينة لتقييم مبلغ املنحة املسندة استغاللها ه قد تم 
 
املنح التي تم  صرفها مبلغ في تفاوت  علما وأن

 .د 200د إلى  700 بين تراوحللمنتفعين بعنوان نفس ألاشغال 

 

ة بعد صرف القسط ألاخير من املنحة قصد التثبت من قيام الوكالة ال تقوم و  بزيارات ميداني 

ن من املنتفعين 
 
ا ال يمك في ألاغراض املبالغ املمنوحة إستغالل من التأكد باألشغال املبرمجة مم 

 . املخصصة لها

 

ت إجراءات الوكالةكما  نة تحسين "على تكليف رئيس املشروع بـ (1)نص  متابعة إنجاز مكو 

كن  أن  ". ملشاريع والية تونس الكبرى  الس 
 
نة بكل الوالياتهذا ألاخير إال وهو ما . قام بمتابعة إنجاز املكو 

الت مقارنة بالبرمجة
 
ل في تنفيذ التدخ أخير املسج  ر الت  املنصوص عليها في اتفاقية تفويض  يمكن أن يفس 

ل والثاني  2شهرا و 77شهرا و 72والبالغ على التوالي  إلانجاز سبة لألحياء املدرجة بالقسط ألاو 
 
أشهر بالن

الث من برنامج إلادماج إلى حدود شهر أفريل 
 
دد أن  عدد . 7052والث والجدير باملالحظة في هذا الص 

كوك املسندة خالل سنة   .صكا 2700فاق قد  7057الص 

 

 شروط الانتفاع -2

 

الت وكذلك إلادماج برنامج إلاحاطة و ل من برنامج كلم يضبط 
 
م لتدخ

 
إلاطار الترتيبي املنظ

هذيب  سات الت  ندوق ولتدخالت مؤس  عة انتفاع معايير الص 
ل باملنح املوز 

 
متساكني ألاحياء موضوع التدخ

كنبعنوان تحسين   . الس 

 

                                                           
ر عدد  (1) خ في سبتمبر  288/7055املقر    .7055املؤر 
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ة لتحسين وإزاء غياب تحديد هذه الشروط جان املحلي 
 
ات إحداث الل ت مقرر  كن، نص   الس 

خل أو وفيرة  للعائالت ألاولويةإعطاء املتمثلة في  نتفاع باملنحةإلا على شروط  املعوزة أو محدودة الد 

ة  ة املسكن وإلاقامة فيه واشتراط العدد أو ذات احتياجات خصوصي  ضرورة تواجد باإلضافة إلى ملكي 

ل
 
 أن  هذه املعايير . املسكن في منطقة التدخ

 
ةإال

 
ة إثبات  افتقرت إلى الدق د كيفي  ة "حيث لم تحد  ملكي 

ة"ومفاهيم " املسكن خل أو وفيرة العدد أو ذات احتياجات خاص  وهو ما فتح " العائالت محدودة الد 

جان في هذا الخصوص اتاملجال الجتهاد
 
 . الل

 

ن من خالل ت  وتبي  د في التثب  ه لم يتم  التقي 
 
على بهذه الشروط محاضر جلسات هذه اللجان أن

( باملائة 0,7أي ) 7270بين من  منتفعا فحسب 72فقد لوحظ على سبيل املثال، أن  . الوجه ألاكمل

لوا على ل7057املنحة سنة  تحص  ة بلغتو ، مسج                   ن كعائالت معوزة وأن  بعضهم يتقاضون جرايات شهري 

 .د 5122

 

ة  منتفعا باملنحة 71 وقام ت تجاري 
 
ة كشراء وبيع عقارات أو استغالل محال ات عقاري  بعملي 

را على 
 

ة خالل فترة إسناد املنح وهو ما يعتبر مؤش ة سالمة وفالحي  تهم املادي  عدم اندراجهم ضمن و وضعي 

خل  . العائالت املعوزة أو محدودة الد 

 

ت  ة بين منتفعين اثنين في نفس الحي وفي نفس فترة إسناد كما تم  ات العقاري  بعض العملي 

ة للحصول  ة هدفها توفير وثيقة إحالة ملكي  ة صوري  را على أن  العملي 
 

املنح وهو ما يمكن أن يكون مؤش

ة  ة أحد املنتفعين أو كليهما مشكوك فيها خاص  ة معطيات لدى  فيعلى املنحة ويجعل أحقي  غياب أي 

ق بعنوان العقار
 
 .الوكالة أو ضمن جداول إلاسناد تتعل

 

ن أسندت إليهم املنح قاموا باقتناء أراض ي بيضاء أقيمت عليها  ولوحظ أن  العديد مم 

ل في نفس تاريخ إلاسناد رغم أن  املنحة تسند إلى مسكن قائم 
 
 جاءملا طبقا املساكن موضوع التدخ

خ في  7002لسنة  721من ألامر عدد الفصل الرابع ب ه الذي ينص  على (1)7002مارس  57املؤر 
 
ال  أن

كنألاشغال الكبرى للترميم في إطار تحسين  ىيمكن أن تتعد   قف أو " الس  إصالح ألاسس أو تجديد الس 

ة دعم الهيكل العام للبناية وإعادة بناء جزء منهار وتجديد مستوى  العوارض أو ألاعمدة وبصفة عام 

مليط وأشغال بناء أو تهيئة دانح طح وحمايته بمواد عازلة وإصالح أو تجديد بالط ألارض والت  ار الس 

 ". بيت الاستحمام أو املطبخ

 

                                                           
ق بضبط شروط إسناد القروض  (1)

 
كن املتعل  .واملنح من الصندوق الوطني لتحسين الس 
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ا بعض ج وتفتقر  ة ببعض املنتفعين مم  ة الخاص  عريف الوطني  داول إلاسناد ألرقام بطاقات الت 

اتهم  د من هوي 
 
ن من التأك

 
ت معاينةال يمك ت منتفعين جداول  كما تم   بهويات غير واضحةإسناد ضم 

قت بتسعة أحياء
 
 .تعل

 

جهيز بمزيد التدقيق في املنتفعين حيث أفادت  فة بالت 
 
دت الوزارة املكل ه سيتم اقتراح وتعه 

 
أن

ة
 
ة لتحديد شروط الانتفاع باملنحة بكل  دق  .مذكرة تفسيري 

 

 صرف املنح  -3
 

كنصرف منحة تحسين بالوكالة  تقوم ةص بواسطة الس  ه تم  تسجيل . كوك بريدي 
 
 أن

 
إال

كوك وحفظها ومتابعتها وصرفها ملستحقيها قت بإصدار الص 
 
 .إخالالت تعل
 

ة  تبادر  حيث لها بإبالوكالة إدارة املحاسبة واملالي  ة حال توص  كوك بصفة آلي  صدار الص 

فع وال  ة وهي لجنة خارجة عن الوكالة وليس لها صفة آلاذن بالد  جنة املحلي 
 
بجداول إلاسناد من الل

فقات وال مدير ألاشغال خالفا إلجراءات الوكالة  .تحمل إمضاءات كل  من مدير الص 
 

ة على أساس يتم  و  ت املحاسبي 
 
قب دون إدراج بيانات  تسجيل املنتفعين في السجال

 
إلاسم والل

ة عريف الوطني  ة كرقم بطاقة الت  ضح في خصوص برنامج إلاحاطة لسنتي . خصوصي 
 
 7008و 7002وات

ة تحت عنوان  ه تم  تسجيل املنتفعين بصفة جماعي 
 
دين"أن ات". منتفعين متعد  ن هذه الوضعي 

 
 وال تمك

الثي أحياناعين من تحديد املنتف
 
ة وأن  بعضهم يحملون نفس إلاسم الث ة خاص 

 
 .بدق

 

قة بصرف املنح بعدم 
 
ة املتعل ات املالي  سجيل املحاسبي للعملي 

 
سم الت

 
حيث أن  عددا قة الدوات

ه صك  غ
 
ة البريد لدى الوكالة على أن نا في حسابي  كوك امللغاة ما يزال مدو  وذلك خالفا  ير ملغىمن الص 

ها كوك .ملا جاء في رد  ه لم يتم  بعد سحب أي  من هذه الص 
 
نت الفحوصات أن فإن  عدم إلغائها  ولئن بي 

ل أحد املخاطر التي وجب أخذها بعين الاعتبار 
 
ه تم  تسجيل رصد التجاوزات املحتملة ليمث

 
سيما وأن

 .7057تعود إلى سنة  7057سحب صكوك خالل سنة 
 

ة تبلغ سحب لى الوقوف على إصات املجراة الفحو أفضت كما  كوك بقيمة جملي  عدد من الص 

ت املحاسبي  .أ 778
 
                ة ويعود البعض منها إلى د من الحساب البريدي للوكالة غير مدرجة في السجال

 خال .7002سنة 
 
ة وتسويتها إال        ل ولم تتم  مراسلة البريد التونس ي للوقوف على أسباب هذه الوضعي 

ل بعد  7052شهر مارس  ويعتبر عدم حرص الوكالة على . في الغرض على رد  علما وأن  الوكالة لم تتحص 

كوك التي تصدرها ومآلها تقصيرا منها في املحافظة على املال العام  ة الص  يمكن أن يخفي و متابعة وضعي 

 .تجاوزات
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ن أن  ما عدده ، تبذلكوباإلضافة إلى  ا قد تم   121ي 
 
طبيقة املعتمدة  صك فسخها من الت 

كوك وتسجيلهاإل  رت صدار الص  كوك عند إدراجها باملنظومة أو  هبر  الوكالة بتسر ب أخطاء إلى هذه الص 

ر . عند طبعها
 
ة بالوكالة ال يتوف بها والجدير باملالحظة في هذا الخصوص، أن  تطبيقة املحاسبة واملالي 

ة ات فسخ آلي  كوك مراقبة على عملي  ها بصدد تركيز منظومة جديدة تعتمد على   .الص  وأفادت الوكالة أن 

 .7052إحداث حساب لكل منتفع وإدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية على الصك منذ جوان 
 

ر  د 7200بقيمة  صكوك 2سحب  7057في سنة  تم  كما 
 
تين لم توف تحمل نفس ألارقام مر 

ر نسخة من الصك املسحوب
 
ة تبريرات في شأنها كما لم توف وعالوة على أن  هذه . مصالح البريد أي 

ن مخاطر  ها تتضم  ة املنجزة على حسابها، فإن  ات املالي  ات تعكس ضعف متابعة الوكالة للعملي  الوضعي 

ة سحب مب  .الغ لفائدة أشخاص دون وجه حقمن درجة عالية قد تصل إلى إمكاني 
 

فالعون من ناحية أخرى، تنص  إجراءات الوكالة على تسليم الصكوك إلى و 
 
 بتوزيعها املكل

 أن  مقابل وصل
 
كوك ت تلك العملية، إال د عدد الص  ة وثيقة تحد  ن من  قيمتهاو تم  دون أي 

 
وهو ما ال يمك

 . الصكوك ملستحقيهاكل  التأكد من تسليم 

 

كل  الحاالت بنسخة من كل  صك تحمل رقم بطاقة وال يحتفظ املكلف بتوزيع الصكوك في 

ة للمنتفع وإمضائه حيث يكتفي بالبصمة  تسليم عدد من الصكوك إلى ضافة إلى اإل بالتعريف الوطني 

ن من . (1)غير املنتفعين مباشرة
 
ات ضعف املنظومة كما ال تمك ت منوتبرز هذه الوضعي  ة  التثب  هوي 

م الصك
 
 .الطرف الذي تسل

 

ن على الوكالةلذلك   كوك ل جراءات املعتمدةإلا مراجعة  يتعي   عدملحد  من مخاطر لتوزيع الص 

م املنتفع الحقيقي للمنح املسندة إليه 
 
زمةمتابعة الحساب البريدي والحرص على تسل

 
ة الال

 
فضال  بالدق

كوك بالوكالة عن  .ضرورة إجراء تدقيق شامل للتصر ف في الص 
 

III- تقييم البرامج 
 

ة  لة في تهيئة البنية ألاساسي 
 
سم برنامجا إلاحاطة وإلادماج بصبغتهما املندمجة واملتمث

 
يت

ل 
 
ة واملنشآت ذات الطابع الاقتصادي باإلضافة إلى التدخ جهيزات الجماعي  ة والت  بكات العمومي 

 
والش

كنبعنوان تحسين الواجهات و  لون  ولئن حرص. الس 
 
على ضمان إلانجاز على الوجه ألاكمل فقد  املتدخ

قييم وبتحقيق ألاهداف وبحماية املنشآت ات الت  قة بآلي 
 
 .تم  تسجيل بعض النقائص املتعل

 

                                                           
ى لطرف غير معروف (1)  .منهم من هم من ذوي القرابة ومنهم من هم من غير ذوي القرابة على غرار عمدة املنطقة أو معتمد الجهة أو حت 
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  آليات تقييم البرامج  -1

 

ر معطيات 
 
نة ذات مصداقيةنة و محي  يعتمد إعداد البرامج وتقييمها أساسا على توف  . ومحي 

 
إال

ضح
 
ه ات

 
رة لدى الوكالة  أن   أن

 
قائص تشوبها أحيانا املعطيات املتوف ت بعض الن  تهاحد   .من مصداقي 

 

قة بالبنية 
 
ل الوكالة وبعده واملتعل

 
ة ألاحياء قبل تدخ ة بوضعي  ضح أن  املعطيات الخاص 

 
فقد ات

ن 
 
ا ال يمك رة مم 

 
بكات والتجهيزات غير متوف

 
ة والش الوقوف على مدى مساهمة البرامج في من ألاساسي 

هذيب ولة في مجال الت  ن . تحقيق سياسة الد  طية الوكالة غياب معطيات حول نسبة تغكذلك وتبي 

ل في إطار البرامج املختلفة
 
ة تلك التي انتفعت بأكثر من تدخ ات ألاحياء وخاص  وأرجعت الوكالة . لحاجي 

ه 
 
ها قامت " لم يعهد لها بإعداد جرد لحاجيات التهذيب بكامل تراب الجمهورية"ذلك إلى أن في حين أن 

هذيب ول 7057و 7002بمسح شامل خالل سنتي  ات الت  تحديد مدى استجابة ألاحياء إلى لضبط حاجي 

 .معايير الانتقاء لالنتفاع بتدخالت البرامج
 

المة  ر ضمانات الس 
 
ن أن  املنظومة إلاعالمية للوكالة ال توف  راجإدمن حيث الكافية كما تبي 

ق تاريو . وتغييرها واملصادقة عليها ومراقبتهااملعطيات 
 
ات الذي يوث ر باملنظومة دفتر العملي 

 
خ كل  ال يتوف

ن من عملية 
 
هاوأفادت الوكالة . الجهة التي قامت بذلكتحديد إحداث معلومة أو تغييرها ويمك قامت  بأن 

ها  بتعيين مكتب دراسات إلعداد تطبيقة جديدة و  لةبأن   . ستحرص على تفادي النقائص املسج 
 

ن من ضبط 
 
ة تمك ر لدى الوكالة محاسبة تحليلي 

 
ة ومن ناحية أخرى، ال يتوف الكلفة الفعلي 

ن من متابعة مختلف عناصر 
 
غط عليها  هالتهذيب ألاحياء وتمك إحكام التصرف في  بما يساهم فيوالض 

 .موارد البرامج
 

ق بمدى تحقيق البرنامجين لألهداف املنتظرة في مجال ألانشطة املنتجة وبعث 
 
وفيما يتعل

ضح أن  املعطيات
 
مقارنة ألاهداف بعدد تقتصر على  إلانجازحول متابعة  املتوفرة مواطن شغل، ات

مويل ومقارنة  ات الت  القروض التي تم   مبالغ معمبالغ القروض املصادق عليها املصادقات على ملف 

ة. صرفها ه نسبة إلانجاز الفعلي 
 
ة هذه وتبقى . ويتم  تقديم املعطى ألاخير على أن  فهياملعطيات نظري 

غل املزمع
 

ن من تقييم تأثير البرنامج على إحداث مواطن  إحداثها تخص  مواطن الش
 
وهو ما ال يمك

غل سيما وأن  تجسيم املشاريع وإنجازها يبقى 
 

ز إلانتاجرهين الش  .دخولها حي 
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  تحقيق ألاهداف -2

 

مويل وتفويض إلانجاز ات الت  دت اتفاقي 
 
ة (1)أك  (3)وإجراءات الوكالة (2)وجلسات العمل الوزاري 

على ضرورة مساهمة برامج التهذيب في تحسين ظروف عيش متساكني ألاحياء وإدماج هذه ألاخيرة في 

بغة املندمجة للمشاريع املدرجة بها وتكاملها الدراسات وفي غياب . محيطها العمراني إضافة إلى الص 

ة الشاملة للبرنامجين ة و  (4)التقييمي  رة لدى الوكالةاملعطيات املتمحدودي 
 
ائرةصخل، وف إثر تحليل  ت الد 

ة املجراة إلى تسجيل إخالالت  لون واملعاينات امليداني 
 
رها مختلف املتدخ

 
ة التي وف املعطيات املستندي 

قت 
 
بغة املندمجة للمشاريع تعل صت من الص 

 
ع العشوائي لألحياء وقل ساهمت في عدم الحد  من التوس 

نات املبرمجة باألحياء وض جهيزات املنجزةبإلغاء إنجاز بعض املكو   . عف استغالل الت 

 

ة في ألاحياء املدرجة بالبرنامجين على تنفيذ  ل بعنوان البنية ألاساسي 
 
فقد اقتصر التدخ

ات الحي التي وقع تشخيصها صة دون تغطية كامل حاجي  وإضافة . أشغال في حدود إلاعتمادات املخص 

ة إلى سرعة انتشار البناء الفوضوي خاص   ة إلاعتمادات املرصودة تعود هذه الوضعي  ة عند إلى محدودي 

 . حدود الحي

 

ل فيها في إطار أكثر من برنامج على فترات وفي 
 
ضح أن  أغلب ألاحياء تم  التدخ

 
ياق، ات نفس الس 

ة متقاربة في بعض الحاالت ومتباعدة في حاالت أخرى  حي بئر مسيوغة  الخصوصويذكر في هذا . زمني 

كنببنزرت وحي  الزريق بقابس املبرمجين سابقا في إطار البرنامج الوطني لتأهيل ألاحياء                    ية الس 

ضمن املخطط  7055وكذلك حي  املرواني الكائن بمنطقة كرش الغابة املبرمج سابقا سنة  7057سنة 

رت الوكالة ت. الاستثماري البلدي للمنطقة التها املولئن بر 
 
ة ألاشغال بنفس الحي بتقاربة دخ استكمال بقي 

الت املتباعدة نسبيا التي لم تنجز في إطار برنامج سابق نظرا لنقص الاعتمادات املرصودة 
 
فإن  التدخ

ع العشوائي لألحياء  د  حمن شأنها أن ال ت كنمن التوس  ةالس  غط على البناءات الفوضوي  ة والض  بما ال  ي 

ل يساهم في تحقيق
 
 .ألاهداف املنشودة من برامج التدخ

 

نة مبرمجة من  58شهد برنامج إلاحاطة في قسطه إلاضافي إلغاء إنجاز ، وعلى صعيد آخر مكو 

نة وذلك باعتمادات مبرمجة بلغت  22جملة  ، إلغاء 7052وتم  إلى غاية شهر فيفري . د.م 50,17مكو 

نات ضمن برنامج إلادماج باعتمادات مخص   7إنجاز  قت . د.م 2صة بلغت مكو 
 
بسبعة  منها % 25وتعل

                                                           
قة ببرنامج إلاحاطة (1)

 
ة التفويض املتعل فابين  املبرمة نص  الفصل الثاني من اتفاقي 

 
ل : " ... ة بالتجهيز والوكالة على ما يليلوزاة املكل " ع.ت.ت.و"تتكف 

ى تبلغ الجودة املرجوة في نطاق مشاريع متكاملة ومندمجة وتحقق ألاهداف املرسومة للبرنامج... بدراسة وإنجاز أشغال   ".حت 
خ في  (2) ق تأمين "من ضرورة  7008أفريل  55على غرار ما نص  عليه املجلس الوزاري املؤر 

 
التكامل  بين عناصر املشاريع املنجزة في إطار البرنامج املتعل

ة   "باإلحاطة باألحياء الشعبي 
(3)
ة ملحوظة العمل عدد   ة باملدن الكبرى   1/7002خاص  قة ببرنامج إلاحاطة باألحياء الشعبي 

 
 .املتعل

ة لبرنامج إلاحاطة سنة   (4)  .7050باستثناء الدراسة نصف املرحلي 
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ة وهو  ة وأربع مناطق حرفي  ص من فرصفضاءات صناعي 
 
زق ملتساكني ألاحياء  ما يقل توفير مواطن الر 

ل وألاحياء املجاورة لها
 
ة بالتدخ نات امللغاة كانت % 10وتجدر إلاشارة إلى أن  ما يقارب . املعني  من املكو 

ت  منها % 27مبرمجة في أحياء بتونس الكبرى التي تشهد أعلى نسب البطالة وأن   لت واليات خص  سج 

ة رات التنمية الجهوي 
 

وزغوان ( مشروعين)وباجة ( مشاريع 7)على غرار القيروان   (1)فيها أضعف مؤش

 (.مشروع)
 

ة   نفيذ لبرامج اعداد إإلى ضعف بالخصوص وتعزى هذه الوضعي  ة قبل إلانطالق في الت  خاص 

  .فيما يتعلق بالجانب العقاري 
 

ن أن   جهيزات، فقد تبي  ق باستغالل الت 
 
منشأة منجزة  28منشأة، من مجموع  70وفيما يتعل

ة و
 
ا في حين يتم  استغالل منشأتين خال  77بالبرنامجين، غير مستغل ة جزئي 

 
فا لألغراض التي منها مستغل

في ألاغراض املخصصة لها التي فاقت التجهيزات  استغاللنسبة عدم  بذلك لتبلغ أنشئت من أجلها

  .% 17ما يناهز  (2)د.م2,8كلفة إنجازها 

 

ة و 
 
ع املنشآت غير املستغل

منشآت ذات طبيعة  7 إلىواملنجزة ببرنامج إلاحاطة ( 70)تتوز 

ة و ة و منشأة 55اقتصادي  ة . مناطق خضراء 1رياضي  جهيزات الجماعي  وتعود أسباب ضعف استغالل الت 

ةفي جزء منها إلى  إشكالي   ة للتنمية الجهوي  ة العام  لت املندوبي   ات على مستوى دراسات الجدوى التي تكف 

ة بمنزل . بإنجازها بورقيبة، ويذكر على سبيل املثال، دراسة جدوى إنجاز املنطقة الحرفية بحي الشالغمي 

نت أن   توفير محل ملمارسة نشاط وإن   بالحي هامن العاطلين عن العمل ال يرغبون في إنجاز %  27التي بي 

ل عائقا أمام بعث مشروع بالحي
 
ة وهو هذه ورغم ذلك اقترحت  (3)ال يمث راسة إنجاز املنطقة الحرفي 

الد 

 . ما نتج عنه ضعف استغاللها الحقا

 

قة املشاريع املس الوطني ألنشطة الحرف الصغرى عند برمجة كما لم يتم تشريك املجل
 
تعل

ة                    57القانون عدد  برنامج إلاحاطة خالفا ملا نص  عليهفي إطار  بالحرف والصناعات التقليدي 

خ في  7007لسنة  خ في  7572وألامر عدد  (4)7007فيفري  52املؤر   .(5)7007أوت  1لسنة  املؤر 

 

ا على غرار املنشآت املتواجدة يعود و  ضعف الاستغالل أيضا إلى تقارب املنشآت جغرافي 

ة الت   ة في إطار برنامج إلاحاطة تضم   7008سنة في فقد تم  . ضامن املنيهلةببلدي                    إنجاز منطقة حرفي 

                                                           
(1)  Indice de développement régional  
رتها إدارة ألاشغال خالل شهري جانفي وفيفري  (2)

 
 .7052حسب املعطيات التي وف

(3) La difficulté de montage d’un projet lié à la disponibilité d’un local = 0% (page 18 de l’étude d’opportunité) 
(4)
 .املتعلق بتنظيم قطاع الحرف 
(5)
 .تعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق تسيير املجلس الوطني ألنشطة الحرف الصغرى امل 
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ت رغم وجود  2
 
وق البلدي  27محال عين بين الس 

 غير مستغل في الجهة موز 
 
أ محال   17)املهي 

 
( محال

ة التي تم  إنجازها ضمن مشاريع الصندوق الوطني للتشغيل    70)واملنطقة الحرفي 
 
وتجدر . (1)(محال

 
 
إلاشارة إلى أن  املنطقة الحرفية املنجزة في إطار برنامج إلاحاطة، والتي لم يقع استغاللها، ال تبعد إال

شغيل عنمترا  22قرابة 
 
ندوق الوطني للت وباإلضافة إلى كل  املنشآت . املنطقة املنجزة في إطار الص 

ر ما يناهز 
 
ار هيشر توف ة متواجدة بدو  آالف موطن  50املذكورة، تحتوي الجهة أيضا على منطقة صناعي 

 .شغل حسب دراسة الجدوى املنجزة
 

تهاعدم استغالل بعض امل ويعزى  حيث لم يتم ربط بعضها  نشآت املنجزة إلى عدم وظيفي 

ة  بكات العمومي 
 

مها ودخولها حيز الاستغالل إلى و للكهرباء بالش
 
راب و هو ما أعاق تسل

 
املاء الصالح للش

ة ببئر مسيوغة ببنزرت، املنتهية أشغالها يذكر في هذا إلاطار و . 7052غاية أفريل  قاعة الرياضات الفردي 

ة بحي البحري بصفاقس، د وقاعة الر  .أ 118، بكلفة قدرها 7057سنة   املنجزة في             ياضات الفردي 

 .د.أ 728، بكلفة قدرها 7052سنة 
 

ضح 
 
أجلها وذلك على غرار من  أنجزتاستغالل املنشآت في غير ألاغراض التي كذلك وقد ات

ضامن املنيهلة ة الت  ة البساتين ببلدي  ة بحي الجمهوري  د والتي .أ 222املنجزة بكلفة  بأريانة املنطقة الحرفي 

ة استغاللها كمصب للنفايات ومقر  ة البرباشة"ارتأت البلدي  لت قاعة  بالجهة" لجمعي  في حين تحو 

 .د إلى مأوى للعائالت املعوزة.أ 722ة املنجزة بنعسان من والية بن عروس بكلفة الرياضات الفردي  
 

  حماية املنشآت -3

 

هذيب حماية التجهيزات وصيانتها  تقتض ي املحافظة على املنشآت املنجزة في إطار برامج الت 

ة . واستغاللهاوذلك لضمان ديمومتها  قت بضعف الحماية القانوني 
 
ن وجود إخالالت تعل ه تبي 

 
 أن

 
إال

ة للمنشآت  .واملادي 
 

جهيزات وترسيمها في  ة الت  لة في إحالة ملكي 
 
ة للمنشآت، املتمث ق بالحماية القانوني 

 
ففي ما يتعل

صة لها حسب  ة وتضمينها في دفاتر ألامالك املخص  ة العقاري  دولة أو جماعة )املالك صفة دفاتر امللكي 

ة   ،...(محلي 
 
ضح أن

 
ة  ةوضعي  اللم تتم  تسوية  هات التي تم  إنجازها في إطار برنامجي املنشآت  لكافةالعقاري 

 .إلاحاطة وإلادماج
 

مويعود ذلك في جزء منه إلى عدم 
 
ات لعدد من ا تسل على غرار القاعات  ملنشآتالبلدي 

ة  ياضات الفردي  ة ببوخزر الكازمات بسوسة والبساتين وكرش الغابة بالتضامن املنيهلة وقاعة الر  ياضي  الر 

                                                           
ة عدد  املندوبيةتم تأكيد العدد أيضا من خالل املراسلة الصادرة عن  (1) نمية الجهوي   .7050نوفمبر  20بتاريخ  007827العامة للت 
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ضامن املنيهلة  صر الت  مصالح الحماية  لدى (1)نتيجة عدم الحصول على شهادة الوقايةبأريانة بحي الن 

ة  .املدني 
 

ضح وعلى صعيد آخر
 
عدد من املنشآت املنجزة على غرار قاعة لحراسة عدم تأمين ال، ات

ة ناعي بالحرايري  ة والفضاء الص  صر بالتضامن املنيهلة بتونس ألالعاب الفردي  ة بحي الن   والقاعات الرياضي 

يتونة بالكاف وبحي البحري بصفاقس بأريانة طو ى إلى تعر ض بعضها إلى عمليات وهو ما أد   والز  الس 

خريب   .والت 
 

ة بتونس على سبيل  ة بالحرايري  رت الوكالة قيمة ألاضرار التي لحقت بقاعة ألالعاب الفردي 
وقد 

ة وهو ما حد  . د.أ 70,5بـ  املثال كما تم  إتالف وسرقة العديد من التجهيزات بالفضاء الصناعي بالحرايري 

ته واستحال بذلك تسويغه ملمارسة أي نشاط صناعي قبل إتمام صيانته   . من وظيفي 
 

ة إلاطار  2و 7ومن ناحية أخرى، وخالفا للفصلين  يوان املبرمة بين الوكالة و من الاتفاقي  الد 

طهير  دد تسليم  ، لم تتم(2)الوطني للت  طهير املنجزة إلى هذا ألاخير ويذكر في هذا الص  إحالة منشآت الت 

ة الضخ املنجزة في إطار برنامج 
 
ة وادي " السعيدة والنسيم"إلادماج بمشروع الوكالة محط إلى معتمدي 

  .قصد صيانتها واستغاللها 7057فيفري  2الليل منذ تاريخ 
 

، توص ي الدائرة بمزيد إيالء تسليم املنشآت البيئةنظر لطبيعة هذه املنشآت وتأثيرها على بالو 

العناية الالزمة من خالل إلاعداد املسبق إلحالة استغاللها وصيانتها والحرص على مزيد التنسيق مع 

طهير  .الديوان الوطني للت 
 

يانة، سبة للص 
 
جهيزات  وبالن قة بالت 

 
يانة املتعل ة لتمويل أشغال الص  ة آلي  لم يتم إحداث أي 

ة  جهيزات  7050جانفي  8في املنعقدة املنجزة وذلك خالفا لتوصيات الجلسة الوزاري  د الت  قة بتعه 
 
واملتعل

ة لضمان ديمومتها ة وصيانتها املستمر  ة واملناطق الحرفي   .الجماعي 
 

نت و  ضرورة صيانة املنشآت  الوزارية وجلسات هيئة القيادة محاضر جلسات العملتضم 

ن، من خالل . في الغرضاملنجزة داخل ألاحياء املدرجة بالبرنامجين والعمل على ضبط روزنامة  وتبي 

ة املشرفة على استغالل هذه الصادرة عن فحص املعطيات  ات واملجالس الجهوي  إدارة ألاشغال و البلدي 

ة بعض ي وضعي  باملائة من املنشآت املنجزة في إطار برنامج  11ها، وغياب الصيانة ملا نسبته املنشآت ترد 

ضح أن  و . إلاحاطة
 
طة  78ات ب منشأة  57ومنشأة في حالة متوس 

 
حسينات بدرجات متفاوتة تصل تتتطل

في إطار برنامج  منشأة تم  إنجازها 22إصالحات كبرى على البعض منها وذلك من جملة إجراء إلى 

                                                           
ي مختلف أنواع : "على ما يلي 12ينص الفصل  (1)

 
ة استغاللها كليا أو جزئيا قبل أو دون الحصول من يمنع على مستغل

 
البنايات الخاضعة ألحكام هذه املجل

ة قواعد وتدابير السالمة والوقاية من أخطار الحريق وإلانفجار والفزع بالبن
 
ة على شهادة وقاية تفيد تطبيق كاف  "اياتمصالح الحماية املدني 

 . 7051نوفمبر  50املمضاة بتاريخ  (2)
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ة نظرا أرجعت و  .إلاحاطة بعض البلديات ذلك إلى عدم قدرتها على صيانة وحراسة املنشآت الجماعي 

ة ة والبشري   .لضعف مواردها املالي 
  

ة ل ونتيجة وري  رت غياب الصيانة الد  بعض البلديات غلق تجهيزات لعدد من املنشآت قر 

ة وذلك على ى لها إنجاز أشغال الصيانة الضروري  ى يتسن  ة حت  ة غرار  جماعي  ياضي  ة ب القاعة الر  بلدي 

ة فوشانة ة بحيي النسيم واملنصورة ببن عروس املحمدي  رة واملنشآت الرياضي 
 
ة سك   .بأريانة ببلدي 

 

ة، فقد  ق بالبنية ألاساسي 
 
ا فيما يتعل ن أم  ل عدد من الجهات املنتفعة بالبرامج لصيانة تبي 

 
تدخ

ل الوكالة بها
 
ات تدهور حالة و . بعض الطرقات رغم حداثة تدخ نت املعطيات الواردة من البلدي  بي 

ل لصيانتها وذلك على غرار 
 
ا استوجب التدخ نجزت في إطار برنامج إلاحاطة مم 

ُ
ة قيام طرقات أ بلدي 

مارس وحي مراد وحي الجيارة بكلفة  70عدد من ألانهج بحي بوقطفة وحي  بصيانة بتونس سيدي حسين

عدد من ألانهج نظرا لتدهور طبقة  بصيانة بمنوبة ة وادي الليلكما  قامت بلدي  . د.أ 787قدرها 

ة  غطية الثنائي  ة بكلفة ناهزت تم تغليف املعبد بالخرسانة إلا و الت  علما وأن  الوكالة قد  د.أ 500سفلتي 

ة باألحياء املذكورة خالل سنوات أنهت  لت  7002و 7057أشغال تهذيب البنية ألاساسي 
 
في حين تدخ

ات  ة تباعاالبلدي    .7002و 7051سنوات  خالل املعني 
 

ل بعض املستلزمين العموميين و 
 
ببعض أنهج للقيام بإصالحات في من جهة أخرى، تدخ

ةألاحياء  ة أو إلاسمنتي   ةالوكالة غير مطابق هاواعتبرت (1)بعد أن انتهت أشغال الخرسانة إلاسفلتي 

ة ببرنامج إلاحاطة ألاصلي ق بمتابعة هذه ألاشغال ضمن ولم تتو . للمواصفات الفني 
 
ر معطيات تتعل

 
ف

 .محاضر جلسات هيئة قيادة البرنامج
  

ة ضمانا الستفادة متساكني  د التجهيزات بالصيانة املستمر  وتوص ي الدائرة بضرورة تعه 

رها خدماتالة من ألاحياء املعني
 
 تفعيل قرار املجلس الوزاري املنعقد بتاريخبو وتأمينا لديمومتها  التي توف

ة لصيانة واستغالل املنشآت املعنية 7050جانفي  8 ق بإحداث آلية خاص 
 
 .املتعل

 

* 
 

*  * 
  

ساهم تنفيذ برنامجي إلاحاطة وإلادماج عموما في تحسين ظروف عيش متساكني مجموعة 

ة للطرقات  ة أساسا على مستوى البنية ألاساسي  من ألاحياء التي تشكو نقصا في املرافق الحيوي 

بكات
 

ة اقتصادية على البعض منها والش نوير العمومي كما أدخال حركي   .والت 

                                                           
خة  في  55مللحوظة العمل عدد  وفقا (1) الت املستلزمين العموميين املجراة   7050نوفمبر  5املؤر 

 
ة بقائمة في تدخ قام رؤساء املشاريع  بمد  إلادارة العام 

 .بعد انتهاء ألاشغال
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جديد العمراني التي عهد إليها بتنفيذ البرنامجين ولئن حرصت  هذيب والت  على ضمان وكالة الت 

دإلانجاز  قائص تبين وجود فقد  الجي   .ألاهداف املنتظرةتحقيق من  تحد  التي بعض الن 

 

سمت مرحلة إلاعداد بعدم
 
ر  فقد ات

 
ا أث لين مم 

 
وضوح الاتفاقيات بين الوكالة ومختلف املتدخ

ات خالل إلانجاز الت الوكالة  من . على تحديد املسؤولي 
 
م لتدخ

 
د باإلطار القانوني املنظ كما لم يتم  التقي 

ة ل عقاري وطبقا ألمثلة تهيئة تفصيلي 
 
 .حيث إحداث مناطق تدخ

 

شخيص عدة نقائص حيث لم يتم   ،من جهة أخرى و 
 
ات والت شهدت عملية ضبط الحاجي 

ات التهيئة العقارية والحصول على  الالتزام بمعايير تحديد ألاحياء ذات ألاولوية كما لم يتم  القيام بعملي 

ى إلى تذمر املواطنين و  ة املسبقة وهو ما أد  راخيص الضروري 
 
ات على مستوى التنفيذإالت . لى إشكالي 

نة تحسين شهدو  كنت مكو  ة إخالالت أهمها غياب إطار إجرائي واضح يحدد شروط الانتفاع  الس  عد 

 .وكيفية صرف املنح

 

نسيق بين   سما بضعف الت 
 
قائص مرحلة إنجاز البرنامجين حيث ات كما شابت بعض الن 

ركيبة مختلف ألاطراف املتدخلة إضافة إلى إلاخالل بمبدأ املنافسة وضعف املتابعة وعدم التقي  
 
د بالت

نة تحسين  ة عند التنفيذ املالي وبصرف املنح وألاشغال املنجزة في خصوص مكو  كناملالي   . الس 

 

وأثرها على حياة  البرنامجين لألهداف املنتظرةمن ناحية أخرى، لم يتم  تقييم مدى تحقيق و 

 .ذات مصداقية في الغرضمعطيات  لغياب املواطنين

 

ائرة تسجيل اضطرابات على مستوى  معاينتها تالتي تم  ونتج عن كل  إلاخالالت  من قبل الد 

ا حر  نات حيث تم  إلغاء عدد منها مم  فضال عن  م الجهات املنتفعة من استغاللهاآلاجال والكلفة واملكو 

 .أخرى لإلتالف أو التخريب تعر ضبعض التجهيزات و  عدم استغاللأو سوء استغالل 

 

ة  لم يحظ جانبكما  ة و خلق حركي  بالعناية  مواطن رزق ملتساكني ألاحياءتوفير اقتصادي 

ة ولم يتم  إفراد الاستثمار في إطار  الالزمة
 
صة لذلك غير مستغل حيث بقيت أغلب املناطق املخص 

ة  .البرنامجين بتشجيعات وتسهيالت خاص 

 

ه لم
 
م لألحياء، فإن

 
يقع بلوغ هذا  ولئن تم  وضع البرنامجين لغاية الحد  من الانتشار غير املنظ

ة غير  الهدف عات سكني  الت الوكالة وهو ما ساهم في ظهور تجم 
 
ة إثر تدخ عات إضافي  لت توس  حيث سج 

ة ل الوكالة في نفس الحي أكثر من مر 
 
ى في بعض الحاالت إلى تدخ ا أد  مة جديدة مم 

 
 .منظ
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ن من وتبعا لذلك
 
ل في إطار تهذيب ألاحياء بما يمك

 
ائرة إلى مراجعة سياسة التدخ ، تدعو الد 

لة وتوفير مناخ أكثر  قائص املسج  ل في الحد  من الانتشار ؤ تال  تالفي الن 
 
ما مع تحقيق الهدف املتمث

دد بضرورة وضع إطار ترتيبي وإجرائي مالئم لب. العشوائي لألحياء ائرة في هذا الص  رامج وتوص ي الد 

هذيب وبإحكام  نسيق فيما بينها بما  تحثكما . ةبرمجالو  تخطيطالالت  لة إلى مزيد الت 
 
كل  الجهات املتدخ

 .في الغرضيضمن حسن استعمال املال العام 

 

ائرة على  ضرورة جمع املعطيات وتخزينها وتحليلها وتحيينها بما  د الد 
 
وفي نفس إلاطار، تؤك

ن من متابعة املشاريع وتق
 
انيمك قائص في إلاب   .ييمها للوقوف على الن 

 

ة إلاشراف على إلانجاز من خالل توفير  ائرة بتنظيم عملي  نفيذ، توص ي الد  وعلى مستوى الت 

ة   .الالزمة ووضع آلاليات الكفيلة بتأمين نجاعة عمليات املتابعةاملوارد البشري 

 

وتثمين املكتسبات من خالل كما توص ي الدائرة بدعم املنشآت املنجزة في إطار البرنامجين 

د بها لضمان ديمومتها ة والتعه   .إحكام استغالل التجهيزات الجماعي 
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 رّد وكالة التهذيب والتجديد العمراني
 

تبعا للتقرير الّتأليفي لدائرة المحاسبات حول برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية 

بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية وقبل اإلجابة على المالحظات التي 

تضمنها هذا التقرير، فإن الوكالة تتقدم بالشكر للفريق الرقابي الذي تم تكليفه بإنجاز هذه 

مة المضافة التي ستضفيها التوصيات المقترحة على طرق العمل واإلجراءات المهمة للقي

 .  المعمول بها في الوكالة حيث ستسعى إلعداد خطة عمل في هذا الشأن
 

I- إعداد البرنامجين 
 

 اإلطار المؤسساتي والتصرف في الموارد - أ
 

من خالل اقتراح تسوية الوضعية والتعمق في توضيح المفاهيم  ستعمل الوكالة على

إدراج صفة المنتفع من المشروع صلب اإلتفاقيات مع إضافة فصل تكلف بمقتضاه الوكالة 

ها ليست بتسليم المنشآت للمنتفع وإبرام اتفاقيات خصوصية مع البلديات المنتفعة مع أنّ 

المسؤولة على تحديد المفاهيم ضمن االتفاقيات الخاصة ببرامج التهذيب كتحديد هوية 

وصاحب المنشأ المفوض وتصنيف المشاريع إلى مشاريع وطنية أو جهوية صاحب المنشأ 

ها وفيما يتعلق بعدم إحداث دوائر تدخل عقاري لفائدة البرنامجين فإن هذا أنّ  أو وزارية إالّ 

يعود إلى نوعية البرامج الموكول تنفيذها إلى الوكالة والتي ال تستوجب إحداث مناطق تدخل 

، حيث تم  5227دولة في مجال تهذيب األحياء الشعبية منذ سنة عقاري إذ تطورت سياسة ال

تكليف الوكالة بإنجاز البرامج الوطنية لتهذيب األحياء الشعبية المدرجة ضمن مخططات 

االستثمار البلدي وذلك بعد أن تم التخلي عن العديد من مكونات برامج التهذيب السابقة منها 

مثلة التفصيلية وإنجاز المقاسم االجتماعية وتم تسوية الوضعيات العقارية وإعداد األ

االقتصار على تهيئة األحياء التي تفتقر إلى البنية األساسية المتكونة من الطرقات والتنوير 

 .العمومي والتطهير وتصريف مياه األمطار والربط بالماء الصالح للشراب
 

وعلى هذا األساس ستقترح الوكالة على سلطة اإلشراف مراجعة قانون احداثها 

لسنة  72والمنقح بالقانون عدد  5285أوت  5المؤرخ في  5285لسنة                  22عدد 

المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  5222ماي  52المؤرخ في  5222
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راتجية التي هي بصدد إنجازها بهدف إضفاء المزيد من وذلك في إطار الدراسة اإلست

المرونة على تدخالتها دون ضرورة إلحداث دوائر تدخل عقاري للمشاريع التي تكلف 

 . بإنجازها

ا في خصوص التأخير الذي تم تسجيله في تركيز هيئة قيادة لمتابعة تنفيذ برنامج أمّ 

مراسلة مختلف الوزارات  7057هر مارس اإلدماج وتقييمه، فإن وزارة التجهيز تولت منذ ش

لتعيين ممثلين عنها في هذه الهيئة إال أن طول إجراءات التعيين لم تمكن من إصدار المقرر 

 .7057إال خالل شهر أوت 
 

كما تجدر اإلشارة إلى أن هيئة القيادة لم تخالف قرار جلسة العمل الوزاري 

ولم تدخل تغييرا على التركيبة المالية لبرنامج  7057أكتوبر  2                المنعقدة بتاريخ

تهذيب وإدماج األحياء السكنية وإنما تكفل الصندوق الوطني لتحسين السكن في إطار مهامه 

 .بتمويل تدخالت إضافية لم يشملها البرنامج المذكور
 

ق بتوظيف موارد البرنامجين المتأتية من ميزانية الدولة أو من وفي ما يتعلّ 

اض فإنه أمام عدم التمتع بمنحة االستغالل التي تصرفها الدولة للمنشآت العمومية أو االقتر

ضعف مبلغ هذه المنحة، تضطر الوكالة إلى القيام بتوظيفات لدى البنوك العمومية والخاصة 

التي تتعامل معها بنسب فائدة توفر لها موارد اضافية لتغطية نفقات التصرف والتسيير دون 

 .اماتها مع المزودين والمقاولينالمساس بالتز
 

وتنسحب إجراءات التوظيف على المبالغ التي تم تحويلها في إطار برنامج إدماج 

وتهذيب األحياء السكنية من قبل الممولين الخارجيين حيث قامت الوكالة بفتح حسابات 

خاصة لكل عقد تمويل على مستوى البنك المركزي وبالبنوك التجارية واستغالل هذه 

 .الموارد وفق ما جاء باالتفاقيات مع الممولين الخارجيين
 

كما يتم تسجيل الموارد المتأتية من هذه التوظيفات محاسبيا ضمن بند خاص يتم 

تدقيقه سنويا من طرف مراجع حسابات تم تكليفه في إطار االتفاقيات المذكورة وفق شروط 

 .مراجع حسابات الوكالةالممولين إضافة إلى التدقيق القانوني الذي ينجزه 
 

استعمال هذه الموارد في تمويل دورات تكوين وتنظيم أيام  د الوكالة أنّ وتؤكّ 

دراسية ومهمات مساندة لنظام الجودة والبيئة والسالمة المهنية وغيرها قد حضي بالموافقة 
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ر على المسبقة للوكالة الفرنسية للتنمية العتبار أن هذه العناصر لها تأثير إيجابي ومباش

 .انجاز البرنامج
 

الوكالة لم تتعمد التخلي عن اتمام اإلجراءات التي تخول لها اإلنتفاع  كما أنّ 

باإلعفاء على القيمة المضافة عند إبرامها للصفقات وخالصها لكشوف الحسابات والفواتير 

جدت باعتبار القيمة المضافة بما في ذلك ما هو ممول بهبة من االتحاد األوروبي، وإنما و

أمام حتمية مواصلة انجاز وخالص مختلف نفقات المشاريع من دراسات وأشغال وخدمات 

باعتبار األداء على القيمة المضافة لتعقّد العملية وصعوبة إفراد ما يتم تمويله عن طريق 

القروض والهبات وما يتم تمويله عن طريق ميزانية الدولة حيث تم إعداد كلفة البرنامج 

 .باعتبار مبلغ األداء على القيمة المضافةوخطة التمويل 
 

إضافة لذلك فإن وزارة المالية تولت وفق الرزنامة المصادق عليها  تقديم تسبقة 

في ثالث مناسبات النطالق البرنامج وبادرت الوكالة بإصدار أول إعالن طلب عروض 

تي تم إمضاؤها بتاريخ قبل إبرام اتفاقية الهبة مع اإلتحاد األوروبي ال 7057أفريل  52بتاريخ 

من قبل وزارة التنمية والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية  7057ديسمبر  72

الهبة  كما أنّ . 7052نوفمبر  8المؤرخ في  7052لسنة  1752والمصادقة عليها باألمر عدد 

الموضوعة على ذمة البرنامج تغطي في كل الحاالت جزءا من النفقات المذكورة تضاف 

 . ليها اإلعتمادات المرصودة من ميزانية الدولة والقروض الخارجيةإ
 

في خصوص تحميل كلفة ربط التجهيزات الجماعية بالشبكات على البرنامج فإن 

الوكالة قامت بذلك في إطار اإلعتمادات المرصودة له في غياب برمجة مصاريف بعنوان 

هذه  ية بالمدن الكبرى باعتبار أنّ االحتياطي بالنسبة لبرنامج اإلحاطة باألحياء الشعب

الوضعية المالية  فإنّ  إضافة إلى ذلك. المصاريف ضرورية لوظيفية المرافق المذكورة

جعلت من الضروري إنجاز أشغال تركيز  7055المتدهورة للجماعات المحلية بعد سنة 

لها وتفاديا العدادات حتى يتسنى للوكالة تسليم المنشآت إلى الجهات المعنية لتتولى استغال

 .لتحمل مصاريف حراستها الباهضة بعد إتمام إنجازها
 

كما اضطرت الوكالة عند فسخها لبعض صفقات األشغال بسبب عدم استكمال 

اللجوء إلى خدمات الحراسة إلى حين تعيين مقاوالت جديدة إلى المقاوالت إنجاز المنشآت 
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والتخريب قدر اإلمكان خاصة  وذلك حفاظا على هذه المنشآت من السرقة وأعمال النهب

وقد مكن هذا اإلجراء من استكمال إنجاز هذه المنشآت وتسليمها للبلديات  7055بعد سنة 

 .المعنية
 

 ضبط حاجيات التهذيب ودراستها - ب
 

في خصوص غياب الوثائق التي تبين مقترحات الجهات فال بد من التذكير 

بخصوصية الفترة التي تم فيها االنطالق في عمليات التشخيص لمشاريع برنامج االدماج 

 . إبان الثورة وما اتسمت به هذه الفترة من غيات للسلطات المحلية 7055وهي سنة 

ساس إلى ارتفاع كلفة المشاريع التي تم أما تعديل البرمجة األولية فهو يرجع باأل

مما  7052في حين أن األشغال انطلقت خالل سنة  7055سنة               ضبطها في بداية 

 . انجر عنه في عدة حاالت اللجوء إلى الحد من برنامج التدخل للتقيد باالعتمادات
 

المقترحة  جراءات مكتوبة تهم كيفية ضبط منطقة التدخل في األحياءإوفي غياب 

يع بالتنسيق وغياب أمثلة تهيئة عمرانية محينة فإن الوكالة تقوم بضبط حدود مناطق المشار

طبيعة األحياء الشعبية والسكنية تتميز بحركية عمرانية  علما أنّ  مع الجماعات المحلية

متواصلة ينتج عنها طلبات إضافية خصوصا على مستوى الربط بمختلف الشبكات عند 

 .بناء مساكن جديدة استكمال أو
 

أما في خصوص الّصفقة المتعلقة بأشغال البنية األساسية بدائرة الحرارية 

ولألسباب المذكورة أعاله فقد تمت دعوة المقاولة للقيام بالمعاينة الفنية إلعداد الملف 

التنفيذي لألشغال اإلضافية بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير كما تجدر اإلشارة إلى أنه 

لة بالقيام بعملية التشخيص بل طلب منها المعاينة الفنية حتى تتمكن من لم يتم تكليف المقاو

 .   إعداد الملف التنفيذي الذي يعتبر من مهامها وفق ما هو منصوص عليه بالصفقة
 

نوفمبر في إطار صفقة تهذيب منطقة نعسان  2كما أن إضافة حي الهذيلي وحي 

بن عروس في الغرض بهدف استكمال  فقد تمت هذه العملية بناء على مكتوب السيد والي

 .وظيفية المشروع باعتبار توفر اإلعتمادات لذلك
 

 التهيئة العقارية -ج 
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التجهيزات الجماعية هي من المشاريع التي يتم تكليف الوكالة بإنجازها وتقع  إنّ 

والتي تتعّهد بتوفير العقارات الالزمة ( الوالية أو البلدية)برمجتها باقتراح من الجهات 

ورغم طول اإلجراءات المتعلقة بتغيير صبغة العقارات التي توفرها الجهات . إلنجازها

تعطيل األشغال فإن الوكالة تحرص على انجاز هذه التجهيزات لما  المعنية والتي تتسبب في

 .لها من انعكاسات إيجابية على المتساكنين من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
 

نجازها ال إالوكالة في غياب إحداث دوائر تدّخل لفائدة البرامج الموكول لها  كما أنّ 

وبخصوص بناء قاعة الرياضة . ة أو السعي للقيام بذلكيمكنها إعداد أمثلة تهيئة تفصيلي

دون  لواقعالوكالة اتبعت التصفيف القائم الذات على أرض ا والمنطقة الحرفّية بسكرة فإنّ 

 .اعتراض من بلدية المكان التي تسلمت هذه المنشآت بعد اإلنتهاء من إنجازها
 

ر فإن ذلك يعود إلى ا في ما يتعلق بتدخل الوكالة في مناطق معرضة للمخاطأمّ 

تنامي البناء الفوضوي في مناطق غير صالحة للسكن إلى حد تكوين أحياء بذاتها مرتبطة 

بالنسيج العمراني جعل السلطات المحلية عاجزة عن تنفيذ قرارات الهدم وأصبحت هذه 

المناطق تشكل نقط سوداء تستدعي ضرورة التدخل لتهذيبها بما أدى بالسلطات إلى اقتراح 

 .يئتها ضمن برامج التهذيب وتم اقرارها خالل مجالس وزاريةته
 

مشاريع البنايات التي أنجزتها الوكالة بصفتها صاحب مشروع مفوض في  إنّ 

إطار برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى تمت برمجتها واختيار مواقعها من 

محدد بآجال فإن الوكالة قامت وحيث أن تنفيذ البرامج وتمويلها . طرف الجهات المعنية

باإلجراءات الالزمة لطلب رخص البناء في آجالها إال أن البلديات المعنية تواجه صعوبات 

في تسليم هذه الرخص ألسباب مختلفة منها ملكية العقارات وصبغتها؛ وحتى ال يقع تعطيل 

األشغال مع التكفل  اإلنجاز واحترام الجدولة الزمنية تسمح البلديات للوكالة باالنطالق في

بتسوية الوضعية الحقا علما أن هذه المشاريع تم ربطها بجميع الشبكات من قبل المستلزمين 

 .العموميين وتسليمها لالستغالل من طرف صاحب المنشأ
 

وتفاديا لإلشكاليات التي طرحت عند انجاز التجهيزات الجماعية في إطار برنامج 

ص البناء اتبعت الوكالة عند تنفيذ عنصر اإلحاطة على مستوى الحصول على رخ

التجهيزات الجماعية في إطار برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية إجراءات جديدة 

ومكنت هذه اإلجراءات الوكالة . تتضمن الوثائق الواجب توفيرها من طرف الجهات المعنية
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ة عقاراتها للدولة من الحصول على أغلب رخص البناء باسثناء المشاريع التي تعود ملكي

حيث ( أصحاب المنشأ)والتي تتطلب إجراءات طويلة ومعقدة إلحالتها للمعنيين بالمشاريع 

تم اللجوء إلى طلب أذون خاصة لالنطالق في األشغال ألن عدم استهالك االعتمادات 

بعنوان ميزانية الدولة بنفس النسق الذي  تستهلك به التمويالت الخارجية يتنافى وشروط 

 . تمويل الخارجي لهذا البرنامجال
 

وفي خصوص اقتالع الوكالة ألصول زيتون دون ترخيص في الغرض فإن 

قصد  7052ديسمبر  7الوكالة توجهت بمكتوب إلى المندوبية الجهوية للفالحة بتونس بتاريخ 

شجرة زيتون  80شجرة لوز و 500إجراء الالزم في خصوص الترخيص لها في اقتالع 

مسكن التي تم إقرارها ضمن  850التهيئة بالعقار الكائن بسيدي حسين لبناء النجاز أشغال 

البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي والممولة في إطار اتفاقية تمويل بين الجمهورية 

 .الرد نسية ودولة قطر غير أنها لم تتلقالتو

II- تنفيذ البرامج  
 

 البنية األساسية والتجهيزات الجماعية - أ
 

 المشاريعإعداد   -1
 

لجأت الوكالة في إطار توفر اعتمادات إضافية لبرنامج اإلدماج إلى إبرام مالحق 

لتوسعة بعض المشاريع نظرا لتواجد المقاولة على عين المكان ولمقبولية األسعار الواردة 

وقد تمت المصادقة . بالصفقة األصلية وذلك في حدود ما يسمح به قانون الصفقات العمومية

 .لتمشي من قبل مجلس إدارة الوكالة وسلطة اإلشرافعلى هذا ا
 

ولمتابعة التزامات أصحاب الصفقات فقد قامت الوكالة بإدراج عقوبات مالية ضمن 

كراسات الشروط عند تغيير الفريق الفني الذي تمت المشاركة به في طلب العروض وعلى 

الالزمة والمعّدات أما في خصوص عدم توفير اليد العاملة . أساسه تم إسناد الصفقة

الضرورية فإن ذلك يؤثر بطريقة مباشرة على آجال اإلنجاز التي تخضع إلى غرامات 

 . التأخير عند تجاوزها
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وفي ما يتعلق بضرورة التقيد بالمواصفات الوطنية عند ضبط الخاصيات الفنية 

يث تم الرجوع للطلبات فإن الوكالة ستسعى لتفادي مثل هذه الحاالت التي تعتبر استثنائية ح

 . فيها إلى مواصفات عالمية
 

 58/7002كما أن الوكالة، وإن لم تعتمد القاعدة التي أرستها المذكرة الداخلية عدد 

التي نصت على تحليل العروض المالية باعتبار قيمة الملف السري وتقديرات إدارة 

ة مضمنة بالمنظومة الصفقات، فهذا مرده عدم توفر أثمان فردية لمشاريع مماثلة بتلك الجه

اإلعالمية لذا  اكتفت لجنة الفرز باالستناد إلى معدل الملف السري وملف إدارة الدراسات 

 . الفنية
 

 متابعة المشاريع  -2
 

اعتماد الوكالة لمصادقة مكتب المراقبة الفنية على أمثلة اإلنجاز بالنسبة إلى  إنّ 

صفقات انجاز التجهيزات الجماعية كان عمال بما جاء بمنشور وزير التجهيز المؤرخ في 

 .الذي نص على عرض التصاميم على مصادقة المراقب الفني 7002ديسمبر  55
 

على مستوى األشغال المنجزة بحي كرش ا في ما يتعلق بالنقائص المسجلة أمّ 

 .الغابة فتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم رفع كل التحفظات
 

وفي خصوص طريقة مسك دفاتر الحضيرة فإنه يقع التركيز عند تعميرها على 

نوعية األشغال المنجزة وحالة الطقس وبعض األحداث التي يعتبرها رئيس المشروع مهمة 

 .ير في إحتساب آجال تنفيذ الصفقةومن شأنها أن يكون لها تأث
 

ولتفادي النقائص التي تم تسجيلها أعدت الوكالة دليل إجراءات في إطار مهمة 

دليل للمكلفين بالدراسات ورؤساء "مساندة فنية لتحسين متابعة وإنجاز المشاريع اسمته 

 . وقد تم توزيع هذه الوثيقة على كافة اإلطارات المعنية بذلك" المشاريع
 

 الم المشاريع وختمهااست -3
 

بالنسبة الستالم المشاريع وختمها ال تتمكن الوكالة في بعض الحاالت من عرض 

بعض ملفات األختام النهائية على أنظار لجنة الصفقات في اآلجال القانونية لوجود اشكاليات 

من  في تجميع الوثائق الوجوبية المكونة للملفات ولتفادي مثل هذه النقائص تم اتخاذ جملة
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اإلجراءات تهدف إلى إحكام انجاز ملفات األختام النهائية في اآلجال القانونية وقد تم تسجيل 

ومن بين هذه اإلجراءات . 7052تقدم ملحوظ في عدد الملفات المصادق عليها خالل سنة 

المشار إليه أعاله والذي يحتوى على " دليل للمكلفين بالدراسات ورؤساء المشاريع "إعداد 

المهام الواجب القيام بها في مختلف مراحل انجاز المشروع ابتداءا من التشخيص جميع 

 .والدراسات إلى غاية الشروع في األشغال ومواكبتها وكذلك ختم الصفقات
 

وفي ما يتعلق بملفات األختام النهائية لمشاريع تونس الكبرى التي تم ذكرها 

بصفة استثنائية استجابة لتوصيات مراجعي بالتقرير فإن الوكالة التجأت إلى هذا التمشي 

حسابات الوكالة آنذاك المتمثلة في ضرورة غلق ملفات األختام النهائية القديمة بما يمكن من 

 .المرور إلى الختم المحاسبي للمشاريع
 

 التنفيذ المالي للمشاريع -4
 

رى من مبلغ الصفقة للمؤسسات الصغ % 70الوكالة قامت بإسناد تسبقات بنسبة  إنّ 

 7007لسنة  2578مكرر من األمر عدد  52ثالثا و 552وفق التعريف المضمن بالفصل 

الذي اقتصر على صنف  7008نوفمبر  75المؤرخ في  7008لسنة  2707والمنقح باألمر عدد 

وعند صدور األمر عدد . بالنسبة لصفقات البناء واألشغال العمومية 1إلى  5الترخيص من 

التعريف الجديد للمؤسسات الصغرى  21اف في الفصل الذي أض 7051لسنة  5022

والمتوسطة والمتعلق برقم المعامالت وحجم االستثمار أصبحت الوكالة تطالب بتوفير هذه 

الوثيقة حول رقم المعامالت الّسنوي األقصى للصفقات المعنية وفق ما تم التنصيص عليه 

 . صلب األمر المذكور أعاله
 

ء من غرامة التأخير المتعلقة بصفقة أشغال قاعة ا في خصوص استغالل جزأمّ 

رياضات فردية بدائرة الحرايرية فإن هذا المبلغ مكن من إنجاز سور خارجي لم يكن مدرجا 

بالصفقة قصد حماية القاعة ومحيطها ومن تغطية مصاريف ناجمة عن ارتفاع كميات بعض 

 . الفصول ألسباب فنية
 

اسبي للمشاريع فإن الوكالة قامت بختم وفسخ وفي ما يتعلق بالختم المالي والمح

مشروعا من موازنتها المالية موزعة على مختلف البرامج الوطنية التي عهد إليها  717

وال  7057مليون دينار تم فسخها سنة  57,1مشروعا بمبلغ جملي يقدر بـ 25إنجازها منها 

ة األخرى على غرار برنامج تزال عملية الختم متواصلة للمشاريع المدرجة بالبرامج الوطني
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اإلحاطة في قسطيه األصلي واإلضافي وببرنامج اإلدماج وذلك بالنسبة للمشاريع التي 

 . انتهت بها األشغال
 

 تحسين السكن  - ب
 

 اإلطار الترتيبي  -1
 

التدخالت مقارنة بالبرمجة المنصوص عليها  إن احترام اآلجال في تنفيذ

مرتبط أساسا بتقدم البحوث االجتماعية التي هي من مهام اللجان المحلية وبالمعاينات الفنية 

الموكولة إلى الوكالة هذا ويتم تدعيم رئيس المشروع المكلف بعنصر تحسين السكن بفنيين 

ضافة إلى مساعدة رؤساء المشاريع من اإلدارة المركزية عند قيامه بالمعاينات الفنية إ

ومراقبي الحضائر المتواجدين بالجهة وذلك في إطار حسن استغالل الموارد البشرية 

 .  وتسريع القيام بالمعاينات الضرورية في أحسن الظروف
 

 شروط االنتفاع -2
  

يتم تحديد قائمة المنتفعين من طرف اللجنة المحلية المحدثة للغرض بموجب قرار 

ويقتصر . صادر عن والي الجهة يتضمن تركيبة اللجنة ومهامها وشروط االنتفاع بالمنحة

دور الوكالة على المعاينات الفنية للمساكن وتقدير قيمة األشغال، أما الجوانب االجتماعية 

ية فهي من مشموالت مصالح الشؤون االجتماعية والسلط المحلية والعقارية واالستحقاق

 . ومكونات المجتمع المدني
 

 صرف المنح -3
 

يحال جدول المستفدين من المنح بقصد إعداد الصكوك إلى إدارة الصفقات طبقا 

لإلجراءات المعمول بها في الوكالة حيث يكون مطابقا لجدول اإلسناد الممضى من طرف 

محلية لإلسناد ويتولى التأشير عليه مدير األشغال ورئيس المشروع المكلف أعضاء اللجنة ال

ونظرا الرتفاع عدد المنتفعين وعدد األقساط فإن سعي مصالح الوكالة . بهذه المكونة

متواصل إلدخال التحسينات التي تمكن من حسن التصرف في هذه المكونة  من بينها 

ع وإدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية على لكل منتف  "compte comptable"إحداث حساب

 .الصك لتفادي أي خلط بين األسماء وكذلك لتسهيل عمليات المقاربة البنكية الحقا
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ّّ ّّة أّم ّّإن إدارة المالي ّّة بتحسّّين السّّكن ف ّّاة والمتعلق ّّي خصّّوص الصّّكوك الملغ ا ف

والمحاسّّبة تمسّّك دفتّّرا محينّّا لهّّذه الصّّكوك ويّّتم فسّّخ جميّّع الصّّكوك المسّّجلة بالّّدفتر 

 . بصفة آلية من السجالت المحاسبية وقوائم المقاربة
 

للمعايير كما تتم مقاربة الحساب البريدي مع السجالت المحاسبية للوكالة طبقا 

المتعارف عليها إال أن عدد العمليات المسجلة في هذا الحساب باإلمكانيات المادية المحدودة 

ووجود العديد من ( عدم توفر تطبيقة إعالمية إلعداد قوائم المقاربة البريدية)لدى الوكالة 

ي تسببت ف( رقم الصك، اسم المستفيد، مبلغ الصك)األخطاء في كشوفات الحساب البريدي 

 7057ولتفادي هذه النقائص قامت الوكالة سنة . بقاء العديد من الصكوك في وضعية انتظار

بتركيز منظومة لتسهيل إعداد قوائم المقاربة البريدية وقامت بمراسلة ديوان البريد التونسي 

ويتواصل  7057مما مكن من تصفية كل الصكوك الموجودة في وضعية انتظار لسنة 

 7051البريد التونسي لتصفية الصكوك الموجودة في وضعية انتظار لسنة التنسيق مع ديوان 

 . وما سبقها
 

الوكالة قامت بإدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع  كما تجدر اإلشارة إلى أنّ 

منحة تحسين السكن في الصك لتفادي مخاطر سحب الصكوك من قبل أشخاص آخرين ب

 . بسبب التشابه أو التطابق في األسماء في بعض الحاالت مغايرين للمنتفعين األصليين وذلك
 

وستفضي هذه اإلجراءات المتخذة حتما إلى معالجة جّل النقائص المشار إليها 

 .ضمن التقرير التأليفي وإلى مزيد االرتقاء بأداء الوكالة عموما
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 البنك التونسي للتضامنرّد 
 

وكالة تبعا لمكتوبكم والذي أحلتم علينا بمقتضاه نسخة من التقرير التأليفي بشأن 
بالمدن الكبرى وبرنامج   الشعبية برنامج اإلحاطة باألحياء : التهذيب والتجديد العمراني 

لموافاتكم بردودنا بشأنه، أتشّرف بإعالمكم أّن التقرير  تهذيب وإدماج األحياء الّسكنّية
 .ذكور ال يثير مالحظات من جانبناالتأليفي الم
 



 

 الباب الثاني

 

مصالح الّدولة واملؤّسسات 

على  واملنشآت العمومية

 املركزي  الصعيد
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ّعلى االرقابة الجبائية   سات الكبرّىملؤس 
 

في النسيج الاقتصادي من حيث دفع الاستثمار  سات الكبرى بدور هام  تضطلع املؤس  

وتكتس ي الرقابة . والتصدير والتشغيل وتمويل ميزانية الدولة عبر ألاداءات املباشرة وغير املباشرة

والتهرب الجبائي املرتبطة بهذا  ة بالنظر إلى مخاطر الغش  سات أهمية خاص  الجبائية على هذه املؤس  

 .التصدي لهاسات وضرورة الصنف من املؤس  
 

ف في سات الكبرى تكليف إدارة املؤس   (1)8002 لسنة 49بموجب ألامر عدد  وتم   بالتصر 

ة قطاع نشاطها أو أهمي  امللفات الجبائية لصنف من املؤس   وضبط . ة رقم معامالتهاسات باعتبار خاص 

لوشروط مجال  (2)8002لسنة  802ألامر عدد 
 
سات ر كامل املؤس  بالنظلها حيث ترجع  هذه إلادارة تدخ

  اتالقطاع املالي وقطاعالناشطة في 
 
سات التي املؤس   صاالت وإلاسمنت واملناجم وكذلكاملحروقات والات

ق  ها الاجتماعي بواليات تونس واملتواجد مقر   د.م 20أو يفوق  رقم معامالت سنوي خام يساوي تحق 

وفضال عن إسداء الخدمات الجبائية للمؤسسات الكبرى الراجعة لها  .ومنوبة وأريانة وبن عروس

 . بالنظر، عهد لهذه إلادارة القيام بأعمال الرقابة الجبائية عليها
 

سات املؤس   وبلغ عدد، 8029عونا في موفى سنة  94بلغ عدد أعوان إدارة املؤسسات الكبرى 

اريح ـــإيداع التصوبلغت نسبة . 8022في سنة  8004و 8029 في سنة 1766 تدخلهامجال  املندرجة في

في  %45ات وفي خصوص الضريبة على الشرك % 65,24ما يناهز   8029بعنوان سنة لديها الجبائية 

املردود املالي ملختلف  وبلغ. 8024إلى غاية شهر جويلية وذلك خصوص ألاداء على القيمة املضافة 

شهادة لفائدة  25.464إلادارة خالل نفس السنة هذه دت نوأس. 8029في سنة  (3)د.م 244 تهاتدخال

 .منظوريها
 

سات  لة في مستوى قطب استخالص أداءات املؤس  وبلغت جملة املوارد الجبائية املحص 

الراجعين منظومة التصريح باألداء عن بعد غير  املنخرطين في منالكبرى بما فيها املوارد املحصلة 

ل نسبة  8029د خالل سنة .م 4.294ا قدره ــــالكبرى مات ـــــسإلى إدارة املؤس   بالنظر
 
%  59,24وهو ما يمث

 .من جملة املوارد الجبائية مليزانية الدولة لنفس السنة
 

سات الكبرى دارة املؤس  إ إلى جعة بالنظراسات الر قة للمؤس  املراجعة الجبائية املعم   تتم  و 

ة وألابحاث من قبل  اأساس ةوحدة املراقبة الوطني   (4)2442لسنة  224عدد  ستنادا إلى ألامر او . الجبائي 

                                                           
(1)

ق بتنظيم وضبط مشموالت املصالح الخارجية لإلدارة العامة لألداءات بوزارة املالية 8002جانفي  24املؤرخ في  8002لسنة  49ألامر عدد 
 
 .واملتعل

(2)
ق بضبط مجال وشروط تدخ 8002جانفي  84املؤرخ في  8002 لسنة 802ألامر عدد 

 
ة لألداءاتواملتعل  . ل إدارة املؤسسات الكبرى باإلدارة العام 

(3)
 الذين  يرجعون بالنظر إلدارة املؤسسات الكبرى يتضمن املردود الجملي لوحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية املردود املحصل من املطالبين باألداء 

 .وإلى غيرها من املراكز الجهوية ملراقبة ألاداءات
(4)

ق بتنظيم وزارة املالية كما تم  إتمامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة 2442أفريل  85املؤرخ في  2442لسنة  224عدد  ألامر 
 
  .واملتعل
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قة الوحدة تتولى الجبائية لعدد من املطالبين باألداء على املستوى الوطني للملفات القيام باملراجعة املعم 

فة .سواء بالنظر إلى رقم معامالتهم أو إلى طبيعة نشاطهم
 
جمع املعلومات واملعطيات الالزمة ب وهي مكل

لعمليات الرقابة الجبائية وبالقيام باألبحاث في املادة الجبائية وفي مجال مكافحة الغش  والتهر ب 

. الجبائي واستغالل نتائج ألابحاث ملساعدة بقية مصالح الرقابة الجبائية الخارجية في عملياتها الرقابية

 .د.م869,896قدرهما 8029نة بلغ املردود املحصل من قبلها في سو 
 

سات الكبرى إدارة املؤس   صلبقة إحداث خلية مراجعة معم   8028تم  في أواخر سنة و 

ة في مجال املراجعة املعم   ة وألابحاث الجبائي  قة بالنسبة إلى ملساندة مجهود وحدة املراقبة الوطني 

 .سات التي تتقدم بمطالب استرجاع فائض ألاداءؤس  امل
 

حجم سات الكبرى بالجزء ألاوفر من الشركات الراجعة بالنظر إلى إدارة املؤس  تستأثر و 

لوالبالغ  الوطني الصعيد املمنوحة علىالجبائية إلامتيازات  ما  8029-8020السنوي خالل الفترة  همعد 

لت . (1)د.م 8.522قيمته 
 
له املصاريف الجبائية بهذا العنوانومث من  % 22,62 خالل نفس الفترة ما معد 

 .من الناتج الداخلي الخام%  5,59يزانية الدولة وملجملة املوارد الجبائية 
 

ما قيمته إلى سات الكبرى الامتيازات الجبائية املمنوحة في مستوى إدارة املؤس   حجم وارتفع

ل  8029د خالل سنة .م 220
 
على  (2)املمنوحة إلامتيازاتهذه من جملة  % 55,96 نسبةوهو ما يمث

عت . إلامتيازات بعنوان التوريد وذلك دون اعتبار  املستوى الوطني
الضريبة  بينهذه الامتيازات وتوز 

بعنوان توقيف ألاداء على و  8029-8022مؤسسة خالل الفترة  444انتفعت بها التي على الشركات 

 . 8022-8022مؤسسة خالل الفترة  942انتفعت بها والتي القيمة املضافة 
 

لة وبالن ة املوارد الجبائية املحص  أهمية و من ناحية سات الكبرى املؤس  بعنوان ظر إلى أهمي 

ة تولت الدائرة إنجاز مهم  ، من ناحية أخرى  التي تنتفع بها هذه املؤسساتحجم إلامتيازات الجبائية 

وذلك قصد الوقوف على مدى سات ملؤس  صالح املعنية بالرقابة الجبائية على هذه الدى املرقابية 

ة من سنة وشملت املهم  .الجبائية عليهانجاعة الرقابة  مع  8029إلى سنة  8020ة أساسا الفترة املمتد 

 .أو الحقة الرجوع عند الاقتضاء إلى فترات سابقة
 
في هذا عليها تم  الوقوف  قت النقائص التيوتعل

ساتاملسندة لهإلامتيازات الجبائية وبمراقبة املراجعة الجبائية بالخصوص   .ذه املؤس 
 

ة سات الكبرى املؤس  الرقابة الجبائية على  محدودية إلى الوقوف على وخلصت هذه املهم 

  وخاصة منها تلك املنتفعة بامتيازات جبائية
 
 . الجبائيب للتهر  ل مخاطر كبرى والتي تشك

  

                                                           
(1)

 .باعتبار إلامتيازات الجبائية املمنوحة من قبل مصالح الديوانة عند التوريد
(2)

ة لألداءات وإلادارة العام    .الجبائية واملاليةة لإلمتيازات معطيات من إلادارة العام 
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ّأبرز املالحظات 
 

 املراجعة ألاوليةّ-

 

ة من  سات الكبرى باملراجعة ألاولي   % 2إلى  8004في سنة  % 89تراجعت نسبة تغطية املؤس 

الخدمات  إسداءوذلك خاصة نتيجة توجيه إدارة املؤسسات الكبرى تدخلها أساسا نحو  8022في سنة 

 . للمطالبين باألداء والتي شهدت خالل نفس الفترة تضاعفا في حجمها

 

حيث اعتمد الجزء ألاوفر ة ألاولية إلى منهجية تحليل املخاطر وال تستند برمجة املراجع

على عنصر التسبقة على ألاداء والتكوين  8022-8022من املراجعات املنجزة خالل الفترة %(  45,22)

 .املنهي دون غيرها من العناصر

 

ة أنجزت خالل الفترة 44وتبين من خالل النظر في عينة متكونة من                 مراجعة معمق 

ه تم في إطار ما يفوق  8020-8029
 
تعديالت جبائية كان باإلمكان إقرار  من هذه املراجعات%   50أن

ن لها في إطار مراجعات أولية
 
 . التفط

 

ويجدر العمل على تكثيف املراجعة ألاولية ومزيد إحكامها وذلك بهدف تعزيز دورها الوقائي 

 .وتحقيق موارد جبائية إضافية للدولة

 

قةّ-  املراجعة املعم 

 

ة بعض النقائص حدت من نتائجها تعلقت أساسا بآليات البرمجة  شابت املراجعة املعمق 

واتضح بخصوص البرمجة افتقار هياكل املراقبة . وبتغطية املؤسسات الخاضعة للمراقبة الجبائية

ص من نسبة تغطية ملف
 
ول إجراء تقاطعات بين معايير مختلفة مما قل

 
ات تنطوي على ملصفوفة تخ

بح أو بفائض أداء متواصل أو ويذكر في هذا الصدد املعايير املتصلة بتدني هامش الر . مخاطر غش جبائي

 % 2,29متواصل والتي اقتصرت حصة امللفات املبرمجة استنادا إلىيها على التوالي على نسبة  بعجز 

 . 8029إلى سنة  8020خالل الفترة من سنة  % 5,89و %2,86و

 

قة إلى سقوط سنوات بالتقادم إذ يذكر أن  ت محدودية تغطية الشركات باملراجعة املعم  وأد 

سات الناشطة في قطاع املحروقات و % 89,84 من شركات إلاستثمار لم تخضع إلى  % 80,88من املؤس 

قة منذ تاريخ إنشاءها أو تاريخ إدراجها بمنظومة   ". صادق"مراجعة معم 
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ويل النصوص بين إدارة الجباية من ناحية واملؤسسات موضوع املراجعة وساهم التباين في تأ

قة من ناحية أخرى ال سيما في قطاع الاسمنت وقطاع املحروقات والقطاع البنكي في التأخير في  املعم 

 من مبالغ التعديالت الجبائية خالل مرحلة النزاع القضائي
 
. آجال البت في املراجعات وكذلك في الحط

 . ا الوضع أساسا إلى عدم وضوح إلاطار القانوني وإلى النقص في شموليتهويعزى هذ

 

ومن شأن العمل على تجاوز إلاشكاالت القانونية املطروحة أن يساعد على الرفع من نجاعة 

املراقبة الجبائية على هذه املؤسسات بما يساهم في تحسين مردود القطاعات املعنية وفي البت  في 

 .هذا العنوان في أفضل آلاجالامللفات العالقة ب

 

 رقابة الامتيازات الجبائيةّ-

 

سات الكبرى والهياكل ذات العالقة  تم  الوقوف على ضعف وكالة )التنسيق بين إدارة املؤس 

نحيث ...( النهوض بالصناعة والتجديد، مركز النهوض بالصادرات، إلادارة العامة للديوانة نقص في  تبي 

ات املنتفعة باالمتيازات الجبائية وهو ما ساهم في الحد   تبادل املعطيات بينها حول الانجاز الفعلي للعملي 

 .من نجاعة الرقابة على الامتيازات الجبائية

 

لت املراجعات ألاولية بعنوان توقيف ألاداء على القيمة املضافة والطرح من الضريبة على 
 
مث

من جملة املراجعات ألاولية املنجزة خالل الفترة %  5,82و%  2,24ى التوالي الشركات ما نسبته عل

وتعتبر هذه النسب ضعيفة وذلك بالنظر إلى ارتفاع  حجم املردود الجبائي املحصل بهذا  8022-8022

العنوان حيث يذكر أن  مردود مراجعة إلامتيازات الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات بلغ خالل 

ل .م 22,944فترة نفس ال
 
 . من املردود املالي لجملة املراجعات ألاولية%  25,65د وهو ما يمث

 

وبلغ املردود املالي املتأتي من التعديالت الجبائية بعنوان إلامتيازات الجبائية في إطار 

قة  ع بين ألارباح املعاد استثمارها .م 942,249املراجعات املعم 
امالت ورقم املع( د.م 848,222)د توز 

ب (. د.م 802,425)املتأتي من التصدير  وتترجم هذه النتائج ارتفاع نسبة املخاطر املرتبطة بالغش  والتهر 

 . الجبائي في مجال الامتيازات الجبائية

 

ت من  دة في خصوص التثب  ة موح  تفتقر الهياكل املكلفة بمراقبة الامتيازات الجبائية إلى منهجي 

ر الشروط القانونية 
 
لالنتفاع بالطرح من الضريبة على الشركات حيث ال يتم على سبيل املثال توف

قة باإلنجاز الفعلي لالستثمار والوثائق املثبتة لرقم 
 
دات املتعل تطبيق نفس التمش ي في مراقبة املؤي 

 . املعامالت املتأتي من التصدير
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ا بخصوص الامتيازات الجبائية بعنوان ألاداء على القيمة  ن عدم تصفية أم  املضافة فقد تبي 

د في موفى سنة  29.469 ة  8029قسيمة طلب تزو  ة الشهادات العام  وذلك بالرغم من انتهاء صلوحي 

قة بها
 
اة على مخاطر استعمالها دون وجه حق  وهو ما من .املتعل د غير املسو  وتنطوي قسائم طلبات التزو 

ولةشأنه أن يؤدي إلى التهرب الجبائي وبالتالي إلى   .التقليص من موارد ميزانية الد 

 

وتوص ي الدائرة بخصوص الرقابة على الامتيازات الجبائية بالرفع من مستوى تغطية 

قة مع إلاسراع في تسوية قسائم طلبات  سات املنتفعة بهذه الامتيازات بمراجعات أولية ومعم  املؤس 

اة والحرص على توحيد آليات املراقبة بهذا د غير املسو  العنوان وذلك بهدف تدعيم دورها الردعي  التزو 

ّ.في مقاومة الغش والتهرب الجبائي
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I- ة ّاملراجعة الجبائي 

 

ي . يقوم النظام الجبائي التونس ي على مبدأ التصريح التلقائي باألداء
 

ب هذا التمش 
 
ويتطل

د بواجب  ز إجماال بالتقي  سات الكبرى التي تتمي  تحقيق النجاعة في أعمال املراقبة الجبائية للمؤس 

قت بآليتي املراجع .التصريح الجبائي
 
ة وأفضت أعمال الرقابة إلى الوقوف على مالحظات تعل ة الجبائي 

قة ة املعم  ة واملراجعة الجبائي   . ألاولي 

 

ليةة الجبائيّ املراجعة  -أ  ألاو 

 

 
 
ل املراجعة ألاولية في مراقبة ومراجعة التصاريح والعقود والكتابات املودعة لدى مصالح تتمث

  56طبقا ألحكام الفصل  املراجعةهذه  تتم  الجباية و 
 
 توبلغ. ة الحقوق وإلاجراءات الجبائيةمن مجل

الي أفضت إلى مردود م مراجعة626ما عدده  8022إلى  8022خالل الفترة من املنجزة لية املراجعات ألاو  

 و  .(1)د.م 25,286بمبلغ
 
 .نجاعتهاوبمحدودية ببرمجة املراجعات أساسا  إلاخالالت في هذا الجانب قتتعل

 

لية إلى منهجية التصر ف حسب البرمجة املعتمدة بخصوص املراجعات ألاو  ال تستند و 

 . املخاطر
 
سات الكبرى سات في مستوى إدارة بنشاط املؤس   قةفبالرغم من أهمية املخاطر املتعل املؤس 

التسبقة على ألاداء على التكوين عنصر استأثر ، الجبائيةباإلمتيازات القطاعية أو  املرتبطة بالجبايةو 

 بخصوص%  5,02مقابل نسبة  8022-8022املراجعات خالل الفترة جملة من %  45,22بنسبة املنهي

 .م 22,944مردودا قدره في املقابل حققت  التيإلامتيازات بعنوان الضريبة على الشركات 
 
ل د وهو ما يمث

 .ليةألاو  من املردود املالي لجملة املراجعات %  25,65

 

ارنة بالسنوات ألاولى ـــة مقألاولي  سات باملراجعة نسبة تغطية املؤس   8022وتراجعت في سنة 

في  8004إلى ليصل سات عدد املؤس   تضاعفولئن . 8004في سنة  % 89 مقابل% 2 إلىإلحداث إلادارة 

 فإن  عدد املحق   8004في سنة  2020مقابل  8022 سنة
 
في  89استقر  في حدود املراجعة بفين قين املكل

 .8004 في سنة 82مقابل  8022سنة 

 

 8029سات الكبرى في سنتي في إدارة املؤس   قكل محق  لة ألاولية ياملراجعات الجبائ وبلغ معدل

م  88و 82ا جعلها على التوالي في املرتبة مم  مراجعة  4,46و 4,92ما عدده على التوالي  8022و
 
في سل

 .الجهوية ملراقبة ألاداءات املراكز 

                                                           
(1)

 .د.م 242والذي بلغ  8022ذلك دون اعتبار املردود املالي إلاستثنائي للمراجعة ألاولية التي خضعت لها الشركة التونسية لتكرير النفط خالل سنة و 
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د بالتنظيم الهيكلي املنصوص عليه  ن تبي   8002لسنة  49باألمر عدد وفضال عن عدم التقي 

سات الكبرى والذي يقوم على أربعة فرق عمل تسمى املخاطب الجبائي  أن  التنظيم الفعلي إلدارة املؤس 

سات الكبرى  صلة تغليب ألاعمال املت   فقد تم  . الوحيد لم يساهم في تدعيم الرقابة الجبائية للمؤس 

ر  املراقبة الجبائيةى حساب أعمال علالجبائية للمطالب باألداء بإسداء الخدمات  وذلك ملجابهة تطو 

ق ما معدله بلغ عدد الشهادات إلادارية املسندة من قبل كل محق   حيثحجم ألاعمال بهذا العنوان 

ومن شأن تدعيم املوارد البشرية لإلدارة أن يعزز تغطية املطالبين باألداء . 8029شهادة في سنة  242

 .بهذا الصنف من املراجعة

 

 
 
الدورية أ قة بتنظيم مصالح الجباية على ضرورة تكريس مبدورغم تنصيص املذكرات املتعل

ه دة بأربع سنوات على ألاقص ى في التصرف في امللفات الجبائية واملحد  
 
تفعيل هذا إلاجراء في  لم يتم  فإن

حافظ حيث  سات الكبرى سات بين رؤساء الفرق واملحققين بإدارة املؤس  توزيع ملفات املؤس   خصوص

إليه منذ إحداث إلادارة وذلك باستثناء عملية تجميع ملفات  بها ق على امللفات التي عهدكل محق  

 . فريق عمل واحدالذي عهد بها إلى سات الناشطة في قطاع البترول املؤس  

 

سات الكبرى من طابعها وساهم عدم تجريد عديد الوثائق الواردة على مصالح إدارة املؤس  

ي نة بها  ،املاد  قيام الوذلك بغاية على غرار القوائم املالية في الحد  من استغالل املعطيات املضم 

 .نها وتقص ي مواطن التهرب الجبائيباملقاربات الالزمة بي

 

لتطبيقة مخصصة " رفيق"منظومة افتقار  8024ويلية ج إلى غاية موفى شهر كما تبين 

وذلك بالرغم من أهمية املبالغ التي يتم  تعبئتها سات إنتاج املحروقات ؤس  ملريح باألداء االتصملعالجة 

              ضمن برنامج أعمالها التطبيقةتركيز هذه إلادارة العامة لألداءات بوقد تعهدت  ،بهذا العنوان

 . 8022لسنة 

 

متابعة الوضعية الجبائية لهذه يحد  من نجاعة ف على هذا النحو أن ومن شأن التصر  

التثبت من صحة املعطيات املصرح  تحديد قائمة في إلاغفاالت في إلابان ودون  دون  يحول و سات املؤس  

من قبل هذا الصنف من املؤسسات خاصة في ظل تشعب إلاطار القانوني الذي يحكم جبايتها يدويا بها 

 .وحجم ألاعمال املادية التي تتطلبها الرقابة على التصاريح املودعة يدويا

 

ن  إلى وجود تعديالتقة من تقارير املراجعات املعم   (1)نةفحص عي   وأفض ى
 
كان باإلمكان التفط

ق 42وبلغ عدد هذه التعديالت  .ليةلها في إطار مراجعات أو  
 
 .من املراجعات%  50بما يفوق  تعديال تعل

                                                           
(1)

ل  44تم  فحص 
 
قة املنجزة خالل الفترة %  22نسبة تقرير وهو ما يمث  .8029-8020من مجموع املراجعات املعم 
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تطابق رقم املعامالت املصر ح به عدم و %(  80)وتمحورت التعديالت أساسا حول إلامتيازات الجبائية 

  وأمتيازات العينية الا احتساب عدم و %(  25,85)التصاريح الشهرية مع سنويا 
 
ل في مساهمات املشغ

كما . %( 88,04) ن املورد بعنوان املرتبات وألاجور ضمن قاعدة الخصم منظام التأمين على املرض  إطار

 %(. 6,52)ة ألاداء قاعدبشملت التعديالت إدماج الهبات وإلاعانات 

 

يجدر العمل على قة، أمام محدودية املوارد البشرية املتوفرة للقيام باملراجعة الجبائية املعم  و 

 ومزيد إحكامها ألاولية املراجعة  تكثيف
 
الكشف عن  ويساعد على الوقائي ن من تعزيز دورهابما يمك

ب الجبائي  . تحقيق موارد جبائية إضافية للدولةعلى و  حاالت الغش والتهر 

 

 قةاملعم ّ بائيةالج املراجعة -ب

 

 
 
آلاليات التي تعتمدها إدارة الجباية للتثبت من الوضعية  قة إحدى أهم  ل املراجعة املعم  تمث

ما  8029إلى سنة  8020من سنة خالل الفترة  املنجزةاملراجعات  توبلغ. الجبائية للمطالب باألداء

بعنوان د .م 24,240سات الكبرى لدى إدارة املؤس   وبلغ مردود املراجعة املعمقة .مراجعة 222عدده 

                            فقد بلغ املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية وحدة مردود اأم   .8029و 8025 سنتي

إلاتصاالت و املالية اتقطاع بعنوان  %42منها  8029 إلى 8020خالل الفترة من  (1)د.م 2.652,484

  وتم  . املحروقاتو 
 
قت أساسا بمسار املراجعة وبإشكاليات في هذا الخصوص الوقوف على نقائص تعل

 .بعض القطاعاتلإلاطار القانوني  تخص  

 

 قةمسار املراجعة املعم ّ -1

ّ 

د بمتطلبات الجودة خالل املسار الرقابي وذلك قة بمدى التقي  ترتبط فعالية املراجعة املعم  

 .املآل متابعةو  خاصة من حيث البرمجة وإلانجاز 
 

ّبرمجة املراجعات 1-1
 

تتم  برمجة املراجعات في مستوى إلادارة العامة لألداءات بهدف تحقيق املردود من ناحية 

تضمن وت. (2)"املساعدة على اتخاذ القرار"والعدالة الجبائية من ناحية أخرى وذلك استنادا إلى تطبيقة 

                                                           
(1)

رة املؤسسات يتضمن املردود الجملي لوحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية املردود املحصل من املطالبين باألداء الذين ال يرجعون بالنظر إلدا

 الكبرى 
(2)

تمكن من انتقاء ملفات حسب مؤشرات ومقاييس على غرار النتيجة املحاسبية السلبية خالل عدة   ACCESSمنظومة تم تطويرها باستعمال برمجية

 ،...سنوات وتراجع النتيجة الجبائية وأهمية التعديالت الجبائية بالطرح ونسبة رقم املعامالت غير الخاضع لألداء
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 التطبيقة املعتمدة جملة من ألا 
 
فائض أداء متواصل أو عجز على غرار  ل معاييرا للبرمجةسباب التي تشك

سات تتم على برمجة املؤس   غير أن  ....متواصل أو تراجع رقم املعامالت أو تراجع النتيجة املحاسبية

تحليل على مصفوفة  ابناءتقاطع عدد من هذه املعايير أو دون الاستناد في ذلك إلى معيار وحيد  أساس

 . خاطرامل

 

ساتففضال عن برمجة  ل ( %43,78)التي تتقدم بمطالب إرجاع فائض ألاداء  املؤس 
 
يشك

لت 
 
سات تفادي التقادم الهاجس الثاني في البرمجة حيث مث ة سنوات مراقبتها منذ عد   التي لم تتم  املؤس 

سات من جملة  % 20,22ما نسبته   . املبرمجةاملؤس 

 

قة في بعض الحاالت إلى ت محدودية تغطية الشركات باملراجعة اوبالرغم من ذلك أد   ملعم 

  24بالتقادم وذلك خالفا للفصل  بعنوان بعض السنوات أداءات سقوط
 
ة الحقوق وإلاجراءات من مجل

تدارك إلاغفاالت وألاخطاء وإلاخفاءات التي وقعت معاينتها قبل موفى نص  على ضرورة يالجبائية والذي 

            ن أن  فقد تبي  .خاللها تحقيق العمليات املوجبة لدفع ألاداء السنة الرابعة املوالية للسنة التي تم  

سات من  % 89,84 من شركات إلاستثمار لم تخضع إلى  % 80,88الناشطة في قطاع املحروقات واملؤس 

              أداءات كما يذكر سقوط ". صادق"قة منذ تاريخ إنشائها أو تاريخ إدراجها بمنظومة مراجعة معم  

إحدى الشركات ألاداءات إلى وشمل التقادم بالنسبة مؤسسة كبرى  860 لدىبالتقادم  8020سنة 

 .سنوات 20بعنوان 

 

من جملة  %4,88على نسبة إلى طبيعة نشاطها  بالنظر سات ؤس  املبرمجة اقتصرت و 

سات  ل دودة مقارنة باملردود حيث هذه النسبة مح وتعد   .8029-8020خالل الفترة املراقبة املؤس 
 
مث

  مردود
 
من مردود  % 95,52و %22,08 مانسبتهعلى التوالي وقطاع املحروقات  صاالتقطاع املالية والات

 .املراجعة الجبائية بوحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية

 

د امتيازات صلة بقطاع املحروقات وتعد  ب املادة الجبائية والخدمات املت  فرغم تشع  

            صلة به وفي الخدمات املت  ( شركة 282)للشركات الناشطة بهذا القطاع  إلاستغالل والعدد الهام  

ولم .8029-8020شركة خالل الفترة  22قة سوى بخصوص إنجاز مراجعة معم   لم يتم  ( شركة 204)

 .أعوان 4راقبة في أقص ى الحاالت املعدد املحققين املكلفين بيتجاوز 

 

محدودية تغطية امللفات ذات املخاطر حيث اقتصرت البرمجة  فيهذا الوضع  كما ساهم

على التوالي على نسبة متواصل  أو عجز متواصل  فائض أداءلى تدني هامش الربح أو ألسباب تعود إ

 .8029إلى  8020من  خالل الفترةمن جملة امللفات املبرمجة %5,89و %2,86و 2,29%
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ّإنجاز املراجعات 1-2

 

 
 
فقد  .ات أساسا بسير عمليات املراجعة وبمتابعتهااملراجعإنجاز بخصوص قت النقائص تعل

عند عرضها على اللجنة الفرعية حال النقص في تضمين املعطيات ببطاقات متابعة عمليات املراجعة 

طبيعة  على غرار ةهام  معطيات دون توثيق  (1)قة للملفات الجبائيةملتابعة وتأطير نتائج املراجعة املعم  

ائل محل الخالف وكيفية املسو ألاعمال الرقابية املنجزة وكذلك موقف املحققين أو أعضاء اللجنة 

 .فيها البت  

 

 
 
ت إلاخالالت التي شابت مسار املراجعة إلى الحط املبالغ املضمنة بقرارات التوظيف  من وأد 

 .د.م 2,906د إلى .م8,696من  شركات 5بالنسبة إلى  إلاجباري في مرحلة النزاع القضائي

 

 
 
  ه تم  ويذكر على سبيل املثال أن

 
 8029جانفي  2بتاريخ  بموجب الحكم الابتدائي الصادر الحط

د إلى .م 0,269من  شركة ناشطة في مجال التنقيب عن النفطمن مبلغ قرار التوظيف الصادر ضد 

إلى تسرب خطأ في احتساب طرح وحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية تفطن  وذلك إثر د .م 0,256

 .ألارباح من الضريبة على الشركات

 

في قرار التوظيف إلاجباري سات الكبرى إدارة املؤس  إعادة نظر يذكر في نفس السياق كما 

ويعود . د.م 0,962إلى  د.م 0,202ليتم الحط جزئيا من مبلغ التعديالت من ( 22/8029عدد )هاالصادر عن

مبالغ بعنوان إلى عدم التفطن أثناء املراجعة إلى أن رقم املعامالت الذي حققته الشركة يتضمن ذلك 

 .شاط معفى من الضريبة على الشركاتن

 

  8029نوفمبر  2ويشار كذلك إلى الحكم الصادر بتاريخ 
 
من املبلغ املضمن  والقاض ي بالحط

عن وحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية  8025جوان  82بقرار التوظيف إلاجباري الصادر بتاريخ 

ن قرار . د.م 0,640د إلى .م2,042من  تعديال لعدم شرعية طرح أعباء التوظيف إلاباري فقد تضم 

أقر  الحكم بشرعية خالفا ملا ذهب إليه القرار و . خيول  4واستهالكات تخص سيارة سياحية تفوق قوتها 

ا يجيز انتفاع السيارة هذا الطرح وذلك بعد الوقوف على أن  غرض السيارة ألاصلي هو الا  ستغالل مم 

من مجلة الضريبة على دخل ألاشخاص الطبيعيين والضريبة  22حكام الفصل طرح تطبيقا أل بامتياز ال

 .على الشركات

 

                                                           
(1)

 .8009جويلية  25بتاريخ  2424تم إحداثها بمقتض ى املذكرة إلادارية عدد 
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عقدها مع املطالب باألداء في مختلف مراحل املراجعة  توثيق الجلسات التي يتم   حال عدمو 

  دون  قةالجبائية املعم  
 
كما ساهم غياب  .د من مدى اعتماد الصيغة التحاورية في املراجعةالتأك

من مجلة الحقوق وإلاجراءات الجبائية في عدم تقيد املطالب باألداء  92إجراءات ردعية بالفصل 

فقد أدى تقديم الوثائق املعنية في مرحلة النزاع . بواجب تقديم الوثائق طبقا ألحكام الفصل املذكور 

  9القضائي الجبائي بخصوص 
 
رارات التوظيف الاجباري من املبالغ املضمنة بق من شركات إلى الحط

 .%69د أي بنسبة .م0,228د إلى .م8,226

 

  .من جودة أعمال املراجعة ونتائجها ومن شأن هذه الوضعية أن تمس  

 

من ناحية أخرى واملطالبين باألداء من ناحية قف بين إدارة الجباية اى تباين املو أد  و 

 من مجلة الحقوق وإلاجراءات  4بخصوص تأويل الفصل 
 
مصالح الجباية بجميع  ق بمد  الجبائية واملتعل

اقتصر املطالبون الوثائق والبيانات على حوامل ممغنطة إلى الحد  من نجاعة أعمال املراقبة حيث 

  باألداء
 
بالتطبيقات النفاذ إلى املعطيات والبيانات املضمنة الع و على تمكين مصالح الجباية من إلاط

قصد  في صيغة ال مادية وامللفات املحاسبية البياناتول على قواعد من الحص إلاعالمية دون تمكينها

 .معالجتها والقيام باملقاربات الالزمة

 

وتوص ي دائرة املحاسبات في هذا الصدد بالعمل على رفع هذا إلاشكال لتوسيع نطاق 

مزيد ا من شأنه أن يساهم في تحسين مردود املراجعة وأن يضفي استغالل البيانات املحاسبية مم  

 .النجاعة على أعمال الرقابة

 

ّمآل املراجعات 1-3

 

ن غير املسواة  املراجعات عدد أهمية قة املنجزةمن خالل النظر في مآل املراجعات املعم   تبي 

  بالرغم منف .سواء بإبرام صلح أو بإصدار قرارات توظيف إجباري 
 

 إلادارة العامة لألداءات حث

              بمبلغ إجمالي قدره املف 50إلاسراع في تصفية امللفات، بقي على في عديد املناسبات  مصالحها

بمبلغ  املف 829سات الكبرى وإدارة املؤس  إلى بالنسبة  8022 سنة ى في موفىد غير مسو  .م 86,052

 ا بعنوانملف 24منها  وحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائيةإلى د بالنسبة .م 644,849إجمالي قدره 

 .د.م 908,404بمبلغ و  8025و 8028سنتي 

 

وفي إطار دعم  8022وتجدر إلاشارة في هذا الصدد إلى أنه عمال بأحكام قانون املالية لسنة 

 إلجابةآلاجال القصوى ضبط  تم  املراجعة الجبائية  عند مناقشة نتائجضمانات املطالبين باألداء 
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بهدف التقليص  أشهر من تاريخ الاعتراض 4األداء بمدة بكتابيا على اعتراض املطالب  مصالح الجباية

 .يساهم في تحسين العالقة مع املطالبين باألداءبما في ملفات املراجعة  في آجال البت  

 

قطب  ف لقابضنة بحساب التصر  واملضم   لةالديون املثق  بعنوان ستخالص الا  بلغت بقاياو 

سات الكبرى ااستخالص أد  5الفصل  لئن نص  و . 8029 سنة في موفى د.م 968,224 ما قيمته(1)ءات املؤس 

ل مدير إدارة املؤس  "على أن القطب إحداث  من قرار  سات الكبرى املسؤولية التسييرية وإلادارية يتحم 

  "لةاملثق  الستخالص الديون الجبائية 
 
وضع آلاليات والنصوص التي تضبط مجال تدخل  ه لم يتم  فإن

وذلك بالرغم من خصوصية وحداثة هذه الصيغة في التصرف في الديون كل  من إلادارة والقباضة 

 .الجبائية

 

 بذمةلة استخالص الديون املثق   حجممن ومن شأن وضع هذه آلاليات أن يساعد على الرفع 

سات الكبرى  دارةالبين باألداء الراجعين بالنظر إل املط  .املؤس 

 

ل على صعيد آخر و  في مطالب استرجاع فائض ألاداء على القيمة املضافة  تأخير في البت  سج 

آجاال قصوى إلرجاع هذا  الذي ضبط من مجلة الحقوق وإلاجراءات الجبائية 58لفصل لخالفا وذلك 

 . الفائض
 
ل فترة البت  فيهاحيث تجاوز  الاستغاللبالتصدير وق ألامر وتعل أشهر في  4و 9على التوالي معد 

 .يوما 40وأيام 6على التوالي  بما مدته في شأنهما قصوى الجال آلا  تحين ضبط

 

بعنوان إرجاع الفائض بعنوان الخصم من املورد وتوقيف العمل باألداء و  ا بخصوصأم  

. يوما 252رجاع قد بلغ إلا ن معدل آجال فإيوما  50في حدود إلاستثمار، فلئن ضبطت آلاجال القصوى 

وحدة املراقبة  قبلقة من الشركات ملراجعة معم  ويعود ذلك أساسا إلى التأخير في برمجة بعض 

 . سات الكبرى الجبائية وألابحاث الوطنية فضال عن ضعف التنسيق بين هذه الوحدة وإدارة املؤس  

 

 سات املعنيةملؤس  ا يحافظ على حقوق د باآلجال القانونية أن ومن شأن الحرص على التقي  

 . بالسرعة املطلوبة بمطالب الاسترجاع

 

قتومن جهة أخرى 
 
غالبا بنفس قة املضمنة بتقارير املراجعة املعم  عناصر التعديل  تعل

الذي بالبالد التونسية بعنوان أتاوات مدفوعة ألشخاص غير مقيمين إلاخالالت منها الخصم من املورد 

 
 
أو بعنوان إلامتيازات العينية لفائدة املوظفين  (2)من الشركات % 92 تهنسبا ل عنصر تعديل ملشك

                                                           
(1)

سات الكبرى بالبحيرة من والية تونس 8025اكتوبر  84قرار وزير املالية املؤرخ في  ق بإحداث قطب استخالص أداءات املؤس 
 
 .واملتعل

(2)
سات الكبرى و % 26) 8029إلى  8020تم  اعتماد عينة للمراجعات املعمقة التي تم تبليغها خالل الفترة من    بخصوص % 22بخصوص إدارة املؤس 

 (. املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية وحدة
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اعتماد أسعار التحويل  على غرار معالجة عناصر أخرى  وفي املقابل تتم  . من امللفات % 52نسبة ب

 .صلة بالتجارة إلالكترونية بصفة ثانويةوالعمليات املت  
 

الضريبي يجدر قة في الكشف عن مخاطر التهرب وقصد مزيد تفعيل مساهمة املراجعة املعم  

العمل على تدعيم قدرات املصالح املختصة باملراقبة الجبائية في الرقابة على بعض املجاالت 

 .الخصوصية على غرار العمليات الدولية وسياسة أسعار التحويل

 

 القطاعاتلجباية إلاطار القانوني  -2
 

لت إلا 
 
عدم وضوح أساسا في بعض القطاعات لية ئجبااملراقبة ال في مستوى شكاليات تمث

قتو إلاطار القانوني وشموليته 
 
 .قطاع إنتاج إلاسمنت وقطاع املحروقات والقطاع البنكيب خاصة تعل

 

تالقي الرقابة  8029 سنة في موفىشركة  24عددها  والبالغ سمنتبخصوص شركات إلا ف

ويذكر في هذا  .للمقاطعبعنوان استغاللها  طرح الاستهالكبأساسا الجبائية بعنوانها إشكاالت تتعلق 

في  8024لية إلى موفى شهر جويال يزال والذي  8028الشأن القرار الصادر ضد إحدى الشركات في سنة 

من قبل وحدة ألابحاث الوطنية واملراقبة الجبائية  الاستهالكات التي تم إدماجها توبلغ. طور النزاع

النظام الجبائي العامة لألداءات في ردها بأن وأفادت إلادارة . د.م 4,992ضمن الربح الخاضع للضريبة 

  بشأنهستهالكات املقاطع املستغلة في هذا القطاع قد صدرت ال 
 
بعض  أن   عديد التوضيحات إلادارية إال

 .املطالبين باألداء رفضوا تطبيقها
 

بين املطالب باألداء ومصالح الجباية بخصوص التباين في املواقف  ساهمعلى صعيد آخر و 

في صلة به وفي الخدمات املت   في قطاع املحروقاتسات الناشطة للمؤس  تطبيق وفهم القواعد الضريبية 

 .آجال تسوية املراجعة الجبائية إطالة
 

 لئن و 
 
قة باألداء املستوجب بعنوان تسويق كميات املحروقات تمت تسوية املسألة املتعل

 ويذكر في هذا .عالقة مسائل أخرى بقيت فإن   (1)أثناء مرحلة تجربة إلانتاج في إطار عقد مشاركةاملنتجة 

 بالنسبة إلى الشركات املنتجة للنفط " ح"حتساب الحاصل طريقة االاختالف في الشأن 
 
ل في واملتمث

 اعتمادهيتم  الذي كل صاحب رخصة و لاملصاريف جملة املداخيل الصافية و جملة خارج قسمة 

 . على ألارباحالضريبة تحديد ألاتاوة النسبية على إنتاج املحروقات و ل

                                                           
(1)

 .8025جوان  22الصادرة عن املدير العام للتشريع الجبائي بتاريخ  65/25املذكرة عدد  
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على د .م 2,924قد نتج عن إصدار قرار توظيف إجباري مطالبة إحدى الشركات بدفع مبلغ ف

           أسفر عنه تعديل نسبة الضريبة على ألارباح من 8006الحاصل بعنوان سنة هذا إعادة ضبط  إثر 

 .بموجب حكم قضائي قرار هذا الإلغاء  8022في سنة  غير أنه تم  %42إلى  % 40

 

 
 
تحمل الشركة فعليا  ألامر كذلك بالصعوبات التي تواجهها مصالح الجباية للتثبت منق ويتعل

حفر آلابار غير املنتجة للمحروقات السائلة ملصاريف آلابار و  جهر تكاليف للنفقات الحفر غير املعوضة و 

 .من مجلة املحروقات 204الفصل ب املنصوص عليها بكميات قابلة للتسويق أو الغازية

 

. شركات الخدمات في قطاع املحروقات املوظف علىألاداء وجود خالف حول نسبة كما تبين 

إدارة النسبة املقترح توظيفها من قبل عوض  % 82تمسكت هذه الشركات بضرورة تطبيق نسبة  فقد

 8026مشروع قانون املالية لسنة  بأن   ردهاوأفادت إلادارة العامة لألداءات في  .% 35والبالغة  (1)الحباية

 .% 52في حدود  عليهاالضريبة  نسبة ضبطشركات بغاية توضيحها و لهذه ال اتعريفتضمن 

 

ففي حين . من مجلة املحروقات 224كما يشار إلى الخالف القائم بخصوص تطبيق الفصل 

 
 
 سنوياستغالل ترميم موقع الا بعنوان دخرات املطريقة ضبط  مراجعةيجب  هترى مصالح الجباية أن

 ويذكر على سبيل املثال أن مصالح الجباية. تتمسك الشركات املعنية بأن هذه املراجعة غير ضرورية

د دون موجب وذلك بعنوان .م 54,400جملي قدره  بطرح مدخرات بمبلغ اتـــإحدى الشركام أقرت بقي

 .8028 إلى 8004السنوات من 

 

تعنى بدراسة  8028جوان  6تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة واملالية بتاريخ  ولئن تم  

 . سير أعمالها يضبط مشموالتها وطريقةلم  هافإن قرار إحداث ذات العالقة بجباية قطاع الطاقة املسائل

 

أن يساعد على التنسيق بين مختلف املتدخلين والعمل  دور هذه اللجنة تفعيل ومن شأن

 ساتنجاعة املراقبة الجبائية على هذه املؤس   الرفع من علىو على تجاوز إلاشكاالت القانونية املطروحة 

 .في امللفات العالقة بهذا العنوان في أفضل آلاجال هذا القطاع وفي البت  بما يساهم في تحسين مردود 

 

 ها لألداءات في رد  ة وأفادت إلادارة العام  
 
من شأن مراجعة مجلة املحروقات أن يساهم "هبأن

من الضروري تشريك إدارة الجباية بأنه قطاع و للفي تالفي إلاشكاليات املثارة وتوضيح النظام الجبائي 

 ."وعدم إلاكتفاء بدعوتها إلى إبداء مالحظاتها عند إلانتهاء من برنامج إصالح املجلة

 
                                                           

(1)
تأويل مختلف للنصوص الجبائية الواردة سواء بمجلة املحروقات أو بمجلة الضريبة على دخل ألاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو 

 . 2422لسنة  22باملرسوم عدد 
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ن وجود إشكال في طرح الخسائر الناتجة عن تبي   فقد(1)سات القرضق بمؤس  وفيما يتعل

  الديون عن  التخلي
 
من  92الفصل  وأقر   .التي تواجه صعوبات اقتصادية ساتدة بذمة املؤس  املتخل

ديون التي يتم في طرح ال والضريبة على الشركات الحق   مجلة الضريبة على دخل ألاشخاص الطبيعيين

إلى التفويت في تعمد البنوك  غير أن  . (2)سات التي تواجه صعوبات اقتصاديةاملؤس  التخلي عنها لفائدة 

عن قيمة  شركات استخالص تابعة لنفس املجمع بثمن يقل  فائدة لديون غير ثابتة الاستخالص 

 .قابلة للطرح من الربح الخاضع للضريبة املحققةالقيمة الناقصة  الضمانات الحقيقية بما أن  

 

ضمن بهذا العنوان د .م 2,220 مبلغ بإدماج (3)مصالح الجباية سبيل املثال قيامويشار على 

ومن شأن . في هذا امللف البت   8024جويلية  22إلى غاية  يتم   ألحد البنوك دون أنالنتيجة الجبائية 

في مثل هذه  توضيح هذا إلاشكال في إطار النصوص ذات العالقة أن يساعد على التسريع في البت  

 .فاتاملل

 

وتم  في مرحلة النزاع القضائي إبرام صلح بخصوص قرار صادر عن وحدة املراقبة الوطنية 

  د ضد  .م 82,649وألابحاث الجبائية بتوظيف مبلغ 
 
طرحها لتمويل  ق بإدماج مبالغ تم  أحد البنوك تعل

عن إلادارة  ذكرة صادرةماستنادا إلى  تسوية إلاخالل توتم. مساهمة البنك في رأس مال شركات أخرى 

 .في شأن شركة لإليجار املالي8028ماي  24ة للتشريع الجبائي بتاريخ العام  

 

املراجعة دأبت على اعتماد مثل هذه املذكرات  سات محل  املؤس   وتجدر إلاشارة إلى أن  

 
 
 ل فقها إداريا جبائيا بالرغم من انتفاء الطابع العام  بمناسبة النزاعات الجبائية على أساس أنها تشك

املسائل مع للمذكرات املعنية وذلك فضال عن عدم تطابق الوضعيات املستشهد بها في بعض الحاالت 

 . النزاع محل  

 

إلغاء قرار  بموجب حكم ابتدائيفقد تم وكذلك الشأن بخصوص قطاع بيع املواد الكهربائية 

من  8الفصل  نتيجة تباين في تأويل د وذلك.م 5,256بمبلغ إحدى الشركات ضد توظيف إجباري 

لفائدة املعلوم  وحدة القيس املعتمدة لتوظيفب واملتعلق 8002أوت  22املؤرخ في  28القانون عدد 

در ضد شركة أخرى اقرار توظيف صوكذلك الشأن بالنسبة إلى  الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة

 . د.م 2,820بمبلغ 

  

                                                           
(1)

قة خالل الفترة  من الشركات التي خضعت % 85مثلت العينة و . 8002جويلية  20املؤرخ في  8002لسنة  42حكام القانون عدد تخضع أل  ملراجعة معم 

 .8029إلى  8020من 
(2)

 .واملتعلق بنظام إنقاذ املؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية 2442أفريل  26املؤرخ في  2442لسنة  59القانون عدد 
(3)

 .8029ديسمبر  84تقرير املراجعة الجبائية بتاريخ 
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 نتائج أعمال املراقبة الجبائيةيجدر العمل على تثمين الوضعيات  وقصد مجابهة مثل هذه

واعتماد مقاربة تقوم على تشريك مختلف الهياكل املعنية باملراقبة في إعداد النصوص ذات  السابقة

العالقة باملادة الجبائية بما يساهم في مزيد تطوير إلاطار القانوني والترتيبي في اتجاه الحفاظ على حقوق 

 .ا املجالكل من إلادارة واملطالب باألداء في هذ

 

II- ّرقابة إلامتيازات الجبائية

ّ

د في سنة .م 604بلغت الامتيازات الجبائية املمنوحة في مستوى إدارة املؤسسات الكبرى 

ل على التوالي نسبة  8029د في سنة .م 220و 8025
 
من جملة  % 55,96و %56,26وهو ما يمث

عت هذه إلامتيازات بين امتيازات بعنوان . املمنوحة على  املستوى الوطني (1)الامتيازات الجبائية
وتوز 

وأخرى بعنوان ألاداء على القيمة ( 8029د سنة .م 824و 8025د سنة .م 985)الضريبة على الشركات 

 (. 8029دسنة .م 582و 8025د سنة .م 824)املضافة 

 

ن حجم التخفيضات في وتجدر إلاشارة إلى أن  حجم إلامتيازات الجبائية  املذكور ال يتضم 

نسب ألاداءات واملعاليم مقارنة بالنسب العادية والتي يتم منحها لفائدة بعض القطاعات إلاقتصادية 

ن حجم إلاعفاءات بعنوان ألاداءات واملعاليم ألاخرى . أو لفائدة صنف من املطالبين باألداء كما ال يتضم 

ة والجماعات املحلية وذلك لعدم الراجعة للدولة و  (2)غير املباشرة لصناديق الخزينة والصناديق الخاص 

ر معطيات في شأنها
 
 .توف

 

 
 
ع النصوص القانونية املنظمة له د املتدخلين وبتنو  سم مجال الامتيازات الجبائية بتعد  ويت

رها  . وسرعة تطو 
 
ة قت أساسا بمنظومومكنت الرقابة على هذا الجانب من الوقوف على مالحظات تعل

سات الكبرى الرقابة على الامتيازات الجبائية وبأعمال الرقابة املنجزة من قبل كل  من إدارة املؤس  

 .إلاطارفي هذا  راقبة الوطنية وألابحاث الجبائيةووحدة امل

 

 منظومة رقابة إلامتيازات الجبائية -ّأ

 

العديد من تشمل منظومة الرقابة الجبائية عالوة على مصالح إلادارة العامة لألداءات 

ة  الهياكل العمومية ألاخرى املتدخلة سواء في مرحلة إلاسناد أو املتابعة على غرار إلادارة العام 

ة للدراسات والتشريع الجبائي الراجع بالنظر لوزارة املالية  تينلإلمتيازات الجبائية وإلادارة العام 

                                                           
(1)

ة لألداءات وإلادارة العا  .مة لإلمتيازات الجبائية واملاليةمعطيات من إلادارة العام 
(2)

 .لم تتوفر سوى معطيات في خصوص إلامتيازات الجبائية املمنوحة بعنوان الاداء على القيمة املضافة وألاداءات واملعاليم الديوانية
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ة إلاستثمار " صادق"ه املتابعة على املنظومة إلاعالمية وتستند هذ. والهياكل التي يتم  التصريح لديها بني 

قة  . وتعتمد في رقابة املطالبين باألداء املنتفعين بها على آليتي املراجعة الجبائية ألاولية واملعم 

 

 
 
ت املالحظات املتعل قة باملنظومة أساسا شمولية املعطيات ومحدودية آليات التنسيق وخص 

 .الهياكل املتدخلةبين مصالح املراقبة الجبائية وبقية 

 

ن عدم وجود هيكل يعنى بجمع املعطيات  ق بشمولية املعطيات، فقد تبي 
 
ففيما يتعل

وتجدر إلاشارة في . واملعلومات والقيام باالستقصاءات حول التهر ب الجبائي في مجال إلامتيازات الجبائية

ب الجبائي ضمن التنظيم هذا الصدد إلى عدم تفعيل الخلية املكلفة باألبحاث الجبائية ومقاومة  التهر 

 (1)2442لسنة  224الهيكلي لوحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية واملنصوص عليها باألمر عدد 

واملكلفة خاصة بجمع املعلومات واملعطيات الالزمة لعمليات الرقابة الجبائية وبالقيام باألبحاث في 

ب الجبائياملادة الجبائية وفي مجال مكافحة الغش  والته واستغالل نتائج ألابحاث ملساعدة بقية ... ر 

 . مصالح الرقابة الجبائية الخارجية في عملياتها الرقابية

 

وتدعو الدائرة إلى العمل على توفير املعلومات واملعطيات الالزمة للمساعدة في أعمال املراقبة 

ة في مجال إلامتيازات الجبائية  .الجبائية وخاص 

 

ف في  ي املنظومات إلاعالمية املستعملة مختلف أوجه التصر 
 
وباإلضافة إلى ذلك، ال تغط

تقتصر على " صادق"فقد تبين أن  منظومة . إلامتيازات الجبائية وال توفر معطيات شاملة في شأنها

اءات التصرف في إلامتيازات بعنوان ألاداء على القيمة املضافة وال تغطي تلك املمنوحة بعنوان ألاد

ن  ال و . املباشرة وبقية ألاداءات واملعاليم غير املباشرة ألاخرى 
 
من إلاطالع الحيني على هذا الوضع يمك

طبيعة وحجم إلامتيازات املنتفع بها من قبل كل  مطالب باألداء ومن التثبت من تسوية وضعيته 

 . القانونية في شأنها
 

وطنية ذات العالقة وخاصة مع املنظومات ال" صادق"وساهم ضعف اندماج منظومة 

في الحد  من قيام مصالح الجباية باملقاربات الالزمة قصد التثبت من صحة " سند"و" رفيق"منظومتي 

 .املعطيات التي صر ح بها املطالب باألداء
 

وتدعو الدائرة إلى ضمان شمولية املعطيات بخصوص إلامتيازات الجبائية وإلى تطوير 

ف في كل  " سند"و" رفيق"اجها خاصة مع منظومتي  وتحسين اندم" صادق"منظومة  ن من التصر 
 
بما يمك

 .إلامتيازات املمنوحة بعنوان مختلف أصناف ألاداءات

                                                           
(1)

 .واملتعلق بتنظيم وزارة املالية 2442أفريل  85املؤرخ في  2442لسنة  224ألامر عدد  
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قة باالمتيازات الجبائية، لم 
 
وباإلضافة إلى ذلك ورغم أهمية مخاطر التهر ب الجبائي املتعل

ة لألداءات مصالح إلادارة اليتبين اعتماد خارطة لهذه املخاطر في مستوى  دراسات حول أو القيام بعام 

 .حسب طبيعة النسيج الجبائي التونس ي هذه الظاهرة

 

وتجدر إلاشارة في هذا الصدد إلى بعض النتائج املضمنة بتقارير صادرة عن هيئات ومنظمات 

 
 
ل رهانات ذات دولية والتي تؤكد وجود العديد من مظاهر الفساد التي تضر باالقتصاد الوطني وتشك

لدولة على غرار التهريب والاقتصاد املوازي والتهر ب ا أبعاد جبائية وتؤثر على التوازنات العامة مليزانية

 .الجبائي

 

من املنتوج الداخلي الخام %  8حجم الفساد بما نسبته  Global Financial Integretyوقدرت 

بة للخارج حسب تقريرها الص. سنويا ما  8022ديسمبر  2ادر بتاريخ فقد بلغ حجم رؤوس ألاموال املهر 

وهي  8022مقارنة بسنة %  80أي بزيادة نسبتها  8025مليار دوالر أمريكي خالل سنة  2,445قيمته 

ب الجبائي وألانشطة غير الشرعية وبينت دراسة . أموال متأتية حسب نفس املصدر من الفساد والتهر 

              ، أن  حجم التجارة املوازية بلغ 8025سنة  تم  إعدادها من قبل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في

2,2  
 
 .من املنتوج الداخلي الخام    % 8,8ل نسبة  مليار دينار تونس ي وهو ما يمث

 

الثورة : تونس " تحت عنوان  8029كما أشارت الدراسة التي أعدها البنك العالمي في سنة 

أهمية الفارق بين حجم التصدير نحو تونس املصر ح به من قبل مصالح الديوانة للبلد  إلى" غير املكتملة

ر وحجم التوريد املصر ح به من قبل الديوانة التونسية والذي بلغ              مليار دوالر أمريكي في  20املصد 

 . 8022سنة 
 
ا مل أحد مظاهر التهرب الضريبي وذلك ومن شأن هذه الفوارق أن تشك ن خالل النقص إم 

 للبضائع ةخاطئأو من خالل إعتماد تعريفات قيمة البضائع املصر ح بها لدى الديوانة التونسية في 

 .بهدف التهرب من دفع املعاليم الديوانية املستوجبة

 

غياب آليات وهياكل تنسيق بين مصالح املراقبة الجبائية والهياكل  وبالرغم من ذلك لوحظ

ة إلاستثمار بما يضمن تبادل املعلومات واملعطيات بصفة آلية ومستمرةالتي يتم  التصريح لديه . ا بني 

منها و .(1)2449لسنة  948ألامر عدد من  بالفصل الثانيوتجدر إلاشارة إلى أنه تم  ضبط الهياكل املذكورة 

أساسا وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية والديوان الوطني 

 . التونس ي للسياحة ومركز النهوض بالصادرات

 

                                                           
(1)

 5و 8و 2واملتعلق بضبط قائمات ألانشطة داخل القطاعات املنصوص عليها بالفصول عدد  2449فيفري  82املؤرخ في  2449لسنة   948ألامر عدد  

ة تشجيع إلاستثمارات الصادرة في سنة  86و
 
 .2445من مجل
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ى التنسيق مع الهياكل التي ويذكر في هذا السياق أن  مصالح إدارة املؤس  
 
سات الكبرى ال تتول

ة الاستثما ها بما يفيد إلانجاز الفعلي للمشاريعيتم  التصريح لديها بني  وبمعطيات في خصوص قيمة  ر ملد 

 . الاستثمارات املنجزة ومدى تطابق مكونات املشروع مع ما تم  التصريح به

 

الهياكل املذكورة حول لدى مصالح املراقبة الجبائية معلومات ومعطيات تستقي كما ال 

ه غالبا ما 
 
ة وأن عاملؤسسات املخالفة والتي تم  في شأنها سحب الامتيازات املالية خاص  إلاستثمارات  تتمت 

 . امتيازات مالية وأخرى جبائيةباملعنية في نفس الوقت 

 

              بتاريخ دائرة املحاسبات متح بها قاوقصد التثبت من إلانجاز الفعلي لالستثمارات املصر  

ها بقائمة في املؤس  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمراسلة  8024جوان  22 سات الراجعة ومد 

ولم تتلق . 8029-8022صر حت باستثمارات سنوية خالل الفترة سات الكبرى والتي بالنظر إلدارة املؤس  

 .في الغرض إجابة الدائرة

 

للديوانة حيث ال يتم  تبادل املعطيات حول وكذلك الشأن بالنسبة إلى إلادارة العامة 

سات وحول تسوية وضعيتها تجاه مصالح العمليات واملخالفات الديوانية املرتكبة من قبل املؤس  

ت من مدى استحقاق الامتيازات الجبائية املمنوحة كما . الديوانة علما بأن  هذه املعطيات ضرورية للتثب 

ية بتوقيف ألاد يوجد نقص في املعطيات حول مدى تسوية
 
اء على القيمة املضافة عمليات الشراء املحل

د من مآل املشتريات املصرح بها ؤس  بالنسبة إلى امل
 
سات املنضوية تحت أنظمة ديوانية توقيفية للتأك

ا قة محلي   .ومن استخالص ألاداءات بعنوان املنتوجات املسو 

 

ة الجبائية من القيام بأعمال ومن شأن هذه النقائص أن تحول دون تمكين مصالح الرقاب

 .على النحو املطلوباملوكولة إليها املتابعة واملراقبة 
 

ألاساسية شموالت املتعد  من التي متابعة الامتيازات الجبائية اقتصرت ومن جهة أخرى 

ة لإلمتيازات الجبائية واملاليةل ، على تجميع معطيات إحصائية حول حجم  هذه (1)إلدارة العام 

 . إلامتيازات
 

وتدعو الدائرة في هذا الخصوص إلى ضرورة وضع آليات وهياكل تنسيق على املستوى املركزي 

 والجهوي مع ألاطراف املتدخلة في منظومة الامتيازات الجبائية قصد تمكين مصالح املراقبة الجبائية

ن من إجراء الرقابة الالزمة وم
 
طر التهرب ن التصدي ملخامن املعطيات املتوفرة بما من شأنه أن يمك

 .الجبائي في هذا املجال

                                                           
(1)

 .تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة واملتعلق بتنظيم وزارة املالية كما تم   2442أفريل  85املؤرخ في  2442لسنة  224ألامر عدد  
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ّأعمال الرقابة على إلامتيازات الجبائية -ّب

 

ت من  تهدف أعمال الرقابة على الامتيازات الجبائية التي تقوم بها مصالح الجباية إلى التثب 

ق ألامر بالطرح من الضريبة على الشركات أو 
 
سات باالمتياز سواء تعل بتوقيف ألاداء أحقية انتفاع املؤس 

وتنجز أعمال الرقابة أساسا عبر آليتي املراجعة الجبائية ألاولية واملراجعة الجبائية . على القيمة املضافة

قة قت النقائص التي تم  الوقوف عليها في هذا الجانب أساسا بنجاعة أعمال املراقبة . املعم 
 
وتعل

 .واملتابعة بخصوص كل  صنف من إلامتيازات

 

 بعنوان الضريبة على الشركاتالامتيازات  -1

 

ة لألداءات ضمن املذكرات  تدعيمفي إطار  دت إلادارة العام 
 
متابعة إلامتيازات الجبائية أك

على ضرورة املراقبة آلالية لجميع  8004أكتوبر  5بتاريخ  406الصادرة عنها وخاصة منها املذكرة عدد 

ر 
 
ت من توف التصاريح السنوية املتضمنة لتخفيضات بعنوان إلامتيازات الجبائية وعلى ضرورة التثب 

نة بالتصاريحج وتفض ي  .ميع الشروط الشكلية والوثائق املطلوبة املثبتة لعمليات الطرح املضم 

إلاخالالت التي يتم  كشفها في إطار أعمال املتابعة إلى إنجاز مراجعة جبائية أولية أو إلى برمجة مراجعة 

قة  .معم 

 

ت التي عهد بها لكل  سات املنتفعة بامتيازات بعنوان الضريبة على الشركاوبلغ عدد املؤس  

له  سة يتولى كل محقق التصرف في ملفها الجبائي مؤس   66معدل  سة من جملة مؤس   29محقق ما معد 

سات الكبرى بلغ  محققا في  85علما بأن عدد املحققين في فرق املخاطب الجبائي الوحيد إلدارة املؤس 

 .8029موفى سنة 

 

ه مصالح إدارة املؤس   في هذا إلاطار طلب توضيحات في خصوص الطرح سات الكبرى ولئن توج 

سات التي هي في طور ما عدا املؤس  )بعنوان الضريبة على الشركات بصفة آلية إلى جميع املنتفعين 

قة املصالح على توجيه الطلبات في خصوص السنوات التي شارفت  أغلب اقتصرتفقد ( املراجعة املعم 

ه تم خالل سنة 
 
توجيه الطلبات في خصوص إلامتيازات التي تم  الانتفاع  8022على التقادم من ذلك أن

 . 8022بها في سنة 

 

ن فحص  رات املذكوبي  أن  ثالثة فرق من جملة أربعة لم تتول   ورةطلبات التوضيحات واملبر 

دات املتعلقة بشروط الانتفاع باالمتيازات على غرار إلانجاز الفعلي لالستثمار وكذلك  طلب الوثائق واملؤي 

ة رقم املعامالت املتأتي من التصدير علما بأن  الامتيازات بعنوان تل قة بشرط إثبات صح 
 
ك املتعل
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أساسا بعنوان ألارباح املتأتية من التصدير  8029 -8022سندت خالل الفترة الضريبة على الشركات أ

 . % 82,40وألارباح املعاد استثمارها بنسبة % 44,55بنسبة 

 

ت من بقية الشروط على غرار تحرير كما لوحظ تباين في  خصوص الوثائق املطلوبة للتثب 

عدم وجود في هذا التباين وساهم  .رأس املال وكون ألاسهم واملنابات في رأس املال هي جديدة إلاصدار

ت من الشروط املذكورة د طبيعة الوثائق التي يمكن اعتمادها للتثب   .  أدلة إجراءات تحد 

 

ة لألداءات إلى ضرورة تحديد طبيعة الوثائق واملؤيدات املطلوبة وتدعو الدائرة إلادار  ة العام 

دة في  ة موح  ر الشروط القانونية لالنتفاع بالطرح بمختلف أصنافه وإلى ضبط منهجي 
 
ت من توف للتثب 

ت من تلك الشروط ة التثب   .خصوص كيفي 

 

ن بالنسبة إلى  ملخاطب الجبائي الوحيد فرق ا مطالبةشركات التجارة الدولية، عدم كما تبي 

ت من الشروط الخصوصية ملمارسة نشاط التجارة بسات الكبرى بإدارة املؤس   الوثائق واملؤيدات للتثب 

  (1)2449لسنة  98الدولية املضبوطة بالقانون عدد 
 
ة تلك املتعل قة بتحقيق نسب دنيا من رقم وخاص 

 . املعامالت من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونس ي

 

ت من الشروط املذكورة وإلى  وتجدر إلاشارة إلى عدم ضبط الوثائق واملؤيدات الضرورية للتثب 

ت من الشروط القانونية لالنتفاع بالطرح بعنوان التصدير من  عدم وضع منهجية تبين صيغة التثب 

أن  عدد شركات التجارة الدولية الراجعة بالنظر إلدارة علما ب الشركاتقبل هذا الصنف من 

شركة بامتيازات جبائية بعنوان التصدير بما  68شركة انتفعت منها  228 يبلغ سات الكبرى املؤس  

له   .8029-8022د سنويا خالل الفترة .م 89معد 

 

ة لألداءات إلى ضرورة توضيح وتحديد إلاجراءات املتبعة في  وتدعو الدائرة إلادارة العام 

 .خصوص متابعة شركات التجارة الدولية

 

إطار متابعة إلامتيازات بطبيعة إلاخالالت التي تم  اكتشافها خالل في ستئناس الا يتم   كما ال 

قةاملراجعات الجبائية السابقة سواء ألاو   ويعود ذلك إلى عدم تجميعها وتصنيفها . لية منها أو املعم 

ن من الرجوع إليها واستغاللها عند الحاجة
 
 . حسب طبيعتها بما يمك

 

                                                           
(1)

 . كما تم  تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 2449مارس  6املتعلق بشركات التجارة الدولية املؤرخ في  2449لسنة  98القانون عدد 
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ه لم يتم   وتجدر إلاشارة إلى
 
إعداد دليل إجراءات بخصوص  8024إلى موفى شهر جويلية  أن

الذي تم  في شأنه على القيمة املضافة وذلك خالفا لألداء مراقبة الامتيازات بعنوان ألاداءات املباشرة 

 .8029في شهر سبتمبر إصدار دليل 

 

قة،ونظرا إلى ضعف نسبة املؤس   حيث لم يتجاوز  سات التي تخضع سنويا للمراجعة املعم 

فإن  سات، من جملة املؤس   %20ما نسبته  8029إلى سنة  8022معدلها السنوي خالل الفترة من سنة 

سات املنتفعة بامتيازات جبائية ألعمال املتابعة واملراقبة في إطار إلى مزيد إخضاع املؤس  تدعو الدائرة 

 . ليةأو   مراجعات

 

ملتابعة واملراقبة على التصاريح السنوية املودعة من أعمال ا ال يتم  إنجاز ومن ناحية أخرى، 

نة. قبل املنتفعين بامتيازات جبائية على النحو املطلوب من ردود  (1)فقد تبين من خالل فحص عي 

سات املنتفعة بامتيازات بعنوان الضريبة على الشركات على طلبات التوضيحات وجود نقائص املؤس  

قت بالوثائق املثبتة ألحقية 
 
الامتيازات من حيث توفر شروط الانتفاع دون اتخاذ أي إجراء في شأنها تعل

 . سات الكبرى من قبل مصالح إدارة املؤس  

 

ن أن  و  ت مصالح إلا تبي  ى التثب 
 
ح املصر  رقم املعامالت  صحةمن في جميع الحاالت دارة ال تتول

ن فحص فقد . التصدير به بعنوان
 
تولي املؤسسة إدراج  الوقوف علىمن  ساترد  إحدى املؤس  مك

ضمن رقم معامالتها املتأتي من التصدير وذلك عمليات بيع بتأجيل توظيف ألاداء على القيمة املضافة 

  54الفصل التصرف على النحو املذكور أحكام يخالف و  .د.م 5,466بمبلغ 
 
ة ألاداء على خامسا من مجل

ة تشجيع الاستثمارات 82دخل ألاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 
 
 . من مجل

 

نوباإلضافة إلى ذلك  نتفاع بطرح ألارباح املعاد تقديم وثائق مثبتة لتوفر شروط الا عدم  تبي 

يبة على بالطرح من قاعدة الضر  8028و 8022سنتي  فيسات فقد قامت إحدى املؤس  . استثمارها

 د بعنوان الاكتتاب في رأس مال شركة أخرى دون .م 0,500د و.م 0,400الشركات ملا قيمته على التوالي 

ة تشجيع  8وذلك خالفا ألحكام الفصل  في رأس مالهاتقديم تصريح باالستثمار للشركة املكتتب 
 
من مجل

  8020جانفي  25املؤرخة في  520الاستثمارات وللمذكرة عدد 
 
. قة بفقه قضاء املحكمة إلاداريةواملتعل

وكذلك الشأن بخصوص شركة . (2)د.م0,540وبلغ حجم النفقات الجبائية بهذا العنوان ما جملته 

 . د.م0,920ما قيمته  8028سنة في عنوان هذا الأخرى حيث بلغ حجم النفقات الجبائية ب

 

                                                           
(1)

 .8022-8020من املؤسسات التي توجه لها سنويا طلبات توضيحات بعنوان الفترة %  22مثلت العينة 
(2)

 %. 50عتماد نسبة الضريبة على الشركات في حدود تم  ا 
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ر كما 
 
سات التي انتفعت ؤس  شهادة في تحرير رأس املال املكتتب من قبل إحدى امل ال تتوف

د بعنوان إعادة استثمار ألارباح في رأس مال شركة أخرى دون .م 5,444بطرح مبلغ  8020خالل سنة 

تقديم هذه الشهادة حيث اقتصرت على تقديم بطاقة اكتتاب في رأس مال الشركة املكتتب فيها وذلك 

 ملخالفا 
 
 . د.م 2,8قيمته وبلغ حجم النفقات الجبائية ما . ة الشركات التجاريةجل

 

ق باالستثمارات صلب املؤس  
 
ن أن  إحدى الشركات التي انتفعت بطرح وفيما يتعل سة، فقد تبي 

ذلك لم تقم بتقديم برنامج استثمارها و  8020و 8004ألارباح بعنوان إعادة الاستثمار خالل سنتي 

ة تشجيع الا 
 
 . د.م 4,444مبلغ وانتفعت الشركة املعنية بطرح . اتستثمار خالفا ألحكام مجل

 
ل وهو ما يمث

 .  (1)د.م 8,4نفقات جبائية بمبلغ 

 

ت الاستثمار إنجاز ا بخصوص آجال أم   على أجل أقصاه موفى  (2)حكام القانونيةألا ، فلئن نص 

ن عدم مطالبة إدارة املؤس   فقد سنة تكوين الاحتياطي سات الكبرى بما يفيد إلانجاز الفعلي بالرغم تبي 

بطرح ألارباح بمبلغ  8022-8002سات خالل الفترة مؤس   6انتفعت و . من انتهاء آلاجال القصوى لإلنجاز

بالرغم من انتهاء آلاجال  8022 سنة د دون تقديم ما يفيد إلانجاز الفعلي لالستثمار إلى موفى.م 55,942

ومن شأن التصرف على هذا النحو أن . سات الكبرى لك من قبل إدارة املؤس  القانونية ودون مطالبتها بذ

 .سات من الانتفاع بامتيازات دون وجه حق  يؤدي إلى تمكين بعض املؤس  

 

ق بنتائج متابعة الا و 
 
  متيازات املمنوحة بعنوان الضريبة على الشركات، فقد تم  فيما يتعل

إنجازها  مراجعة أولية تم   626مراجعة في خصوص إلامتيازات الجبائية من جملة  85إنجاز ما عدده 

ل نسبة  8022-8022سات الكبرى خالل الفترة في مستوى إدارة املؤس  
 
وبلغ املردود %.  5,82وهو ما يمث

 .م 22,944املالي للمراجعات ألاولية بخصوص الضريبة على الشركات 
 
من %  25,65ل د وهو ما يمث

وتعكس هذه النتائج أهمية املردود . للمراجعات ألاولية املنجزة خالل نفس الفترةإلاجمالي املردود املالي 

ب تكثيف املراجعة في خصوص 
 
ا يتطل املالي للمراجعات ألاولية بعنوان الامتيازات الجبائية مم 

 .سات املعنيةاملؤس  

 

ق ببرمجة املؤس  
 
ا فيما يتعل قة، فقد سات املأم  نتفعة بامتيازات جبائية في إطار مراجعة معم 

ل  2لوحظ محدودية برمجة شركات التجارة الدولية حيث لم يتم  برمجة سوى 
 
شركات وهو ما يمث

سات الكبرى علما بأن من مجموع هذا الصنف من الشركات الراجعة بالنظر إلدارة املؤس  %  9,94نسبة 

ي لألرباح املتأتية من التصدير وامتياز إلاعفاء من شركات التجارة الدولية تنتفع بام
 
تياز الطرح الكل

 . ألاداءات غير املباشرة على مقتنياتها
                                                           

(1)
 %. 50تم  اعتماد نسبة الضريبة على الشركات في حدود  
(2)

ة تشجيع إلاستثمارات 6الفصل  
 
 .من مجل
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رة كليا والراجعة بالنظر من املؤس  %  6,05كما لم يتم  برمجة سوى ما نسبته 
سات املصد 

ي ألرباحها وتنتفع هذه املؤس  . سات الكبرى إلدارة املؤس  
 
ي سات بإعفاء كل

 
املتأتية من التصدير وبإعفاء كل

ا وانتفعت هذه املؤس  . من ألاداء على القيمة املضافة بعنوان شراءاتها له سنوي               سات بما معد 

                 املتأتية من التصدير خالل الفترة زات الجبائية بعنوان طرح ألارباحمن إلامتيا(1)د.م 884,520

8022-8029. 

 

سات الكبرى إلى الرفع الدائرة وحدة املراقبة الوطنية وألابحاث الجبائية وإدارة املؤس  وتدعو 

قةاملراجعة املسات في إطار من تغطية هذه ألاصناف من املؤس    .عم 

 

نة  سات منتفعة قة ملؤس  من املراجعات املعم   (2)وعلى صعيد آخر، أفض ى فحص عي 

من التعديالت في خصوص إلامتيازات املمنوحة بعنوان بامتيازات جبائية إلى الوقوف على العديد 

ق بما عدده  52وبلغ عدد هذه التعديالت . الضريبة على الشركات
 
 مؤس   82تعديال تعل

 
ل سة وهو ما يمث

عت بين ألاربـــــــــــــاح املعاد .م 942,249وبلغت هذه التعديالت ما قيمته . ساتمن املؤس  %  94نسبة 
د توز 

 )د .م 848,222بقيمة  استثمــارها
 
ورقم املعامالت ( (3)د.م 62,249بمبلغ  ئياإعفاء جبا لوهو ما يمث

 .د.م 802,425املتأتي من التصدير بقيمة 

 

ت التعديالت بعنوان ألارباح املعاد استثمارها أساسا توزيع ألارباح أو تخصيصها  وخص 

وسحب الامتيازات بعنوان اكتتاب في  %( 52,22)الستعماالت أخرى رغم الانتفاع في شأنها بامتيازات 

وعدم إلانجاز الفعلي %(  86,66)رأس مال شركات أخرى تبعا لسحب الامتيازات للشركات املستثمر فيها 

واستعمال أموال ذاتية للقيام باستثمارات %(  22,22)لكل أو لجزء من إلاستثمار صلب املؤسسة 

 %(. 22,22)عوضا عن أرباح معاد استثمارها 

 

ق بالتعديالت 
 
صلةوفيما يتعل ت أساسا عدم طرح  املت  باألرباح املتأتية من التصدير فقد خص 

ا %(  52,94)سة ألارباح إلاستثنائية غير املرتبطة بالنشاط العادي للمؤس   وتصدير سلع غير منتجة محلي 

 يات تصدير واعتبار بيوعات بتأجيل توظيف ألاداء على القيمة املضافة على أنها عمل%(  85,02)

من  26وباستثناء ألارباح املتأتية من بعض عمليات التصدير وذلك تبعا ألحكام الفقرة %(  85,02)

 . (4)%( 22,52)قبل إلغائها  92الفصل عدد 

 

                                                           
(1)

 %. 50تم  اعتماد نسبة الضريبة على الشركات في حدود  
(2)

 .من حجم املراجعات املعمقة التي خضعت لها املؤسسات املنتفعة بامتيازات جبائية % 24مراجعة معمقة تمثل قرابة  40شملت العينة 
(3)

 .% 50تم  اعتماد نسبة الضريبة على الشركات في حدود  
(4)

ق بقانون املالية لسنة  8028ديسمبر  84املؤرخ في  8028لسنة  86أوال من القانون عدد  80تم  إلالغاء بمقتض ى الفصل  
 
 .8025واملتعل
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ع إلاخالالت املرتبطة بالتهر ب الجبائي في مجال الامتيازات  د وتنو  وتترجم هذه النتائج تعد 

نتفاع بامتيازات جبائية كمقياس من مقاييس البرمجة في إطار مراجعة اعتماد إلا مما يتطلب  الجبائية

قة  . معم 

 

ّالامتيازات بعنوان توقيف ألاداء على القيمة املضافة -2

 

تسند الامتيازات بعنوان توقيف ألاداء على القيمة املضافة بمقتض ى شهادات عامة أو 

وبلغت قيمة الامتيازات . شهادة 242 ما عدده 8029وبلغت هذه الشهادات خالل سنة . شهادات ظرفية

ة .م 582ما يقارب   (.د.م 2,2)وظرفية (  د.م 522,2)د توزعت بين شهادات عام 

 

ى كل  محقق مكلف بالتصر ف في ملفات املؤسسات متابعة ورقابة إلامتيازات املنتفع بها 
 
ويتول

ل شهادات توقيف ألاداء على القيمة املضافة التي يشرف كل  محقق على . بهذا العنوان وبلغ معد 

له  جود وأفض ى النظر في هذا الجانب إلى و . 8029شهادة خالل سنة  86إسنادها ومتابعتها ما معد 

قت بمتابعة ورقابة إلامتيازات املمنوحة 
 
ة سواء نقائص تعل  .شهادات ظرفية أو بمقتض ى شهادات عام 

 

ة املؤس   ن الشهادات العام 
 
سات من توقيف ألاداء على القيمة املضافة بعنوان وتمك

 الشراءات من مواد وخدمات ضرورية لنشاطها للقيام بعمليات بعنوان التصدير أو بيوعات بتأجيل

" صادق"وبلغ عدد الشهادات العامة املسندة اعتمادا على املعطيات املتوفرة بمنظومة . توظيف ألاداء

           وتم  التأشير في إطارها على 8022شهادة بعنوان سنة  596ما جملته  8024أفريل  22إلى غاية 

د ومكنت من اقتناء مشتريات بما قيمته  45.842  .د.م 8.220,229قسيمة طلب تزو 

 

ت  ة أساسا في التثب  ل أعمال املتابعة لإلمتيازات الجبائية املنتفع بها في إطار شهادة عام 
 
وتتمث

د املؤشر عليها من قبل مصالح الرقابة الجبائية عبر منظومة  من التسوية آلالية لقسائم طلبات التزو 

اتورة شراء نهائية أو إرجاعها ويبقى مبلغ ألاداء الذي تم  توقيفه رهين تسوية القسيمة عبر ف". صادق"

ن في العديد من الحاالت أن  . غير مستعملة إلى مصالح الرقابة الجبائية بهدف إلغائها طلبات قسائم وتبي 

د التي تم  إسنادها لم يتم  تصفيتها  . التزو 

 

د املتعلقة بها واملدرجة  واستنادا إلى معالجة قوائم فواتير الشراء وقسائم طلبات التزو 

والتي تم  الحصول عليها من مركز إلاعالمية لوزارة  8024إلى غاية موفى شهر فيفري " صادق"ظومة بمن

ن عدم تصفية قسائم بما عدده  8028بعنوان سنوات  422و 28.994و 2.420 على التوالي املالية، تبي 

ة املتعلقة بها 8029و 8025و ة الشهادات العام   . بالرغم من انتهاء صلوحي 
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د أن يمس  بإستحقاق إلانتفاع بامتيازات جبائية ومن شأن ع دم تصفية قسائم طلبات التزو 

ولة حيث   بعنوانها عالوة على النقص في موارد خزينة الد 
 
استعمالها في شراءات ال تدخل  ل مخاطر يشك

 . سة أو في شراءات مستثناة من توقيف ألاداء على القيمة املضافةضمن نشاط املؤس  

 

ت  وأفرز فحص قسائم
 
د تول د التي لم تتم  تصفيتها وجود بعض طلبات تزو  طلبات التزو 

وحال عدم إدراج عمليات . سات الكبرى قصد إلغاءهااملؤسسات املعنية بها إرجاعها إلى إدارة املؤس  

وأفادت إلادارة في . في شأنهاإمكانية توفر معطيات دقيقة دون تصفيتها ودون " صادق"بمنظومة إلالغاء 

 . وص بأن  النقص في ألاعوان قد حال دون ذلكهذا الخص

 

                ق خطية جبائية إدارية بمبلغ، تطب  (1)8025من قانون املالية لسنة  48ووفقا للفصل 

د غير مصفاة أو  8.000 خمس قسائم لم يتم  الاستظهار بها بالنسبة إلى الدينار عن كل  قسيمة طلب تزو 

د ألاولى  . باقي القسائمكل  قسيمة بالنسبة إلى دينار بعنوان  2.000وترفع هذه الخطية إلى . طلب تزو 

 

اة وهو ما من  ولوحظ عدم تطبيق الخطايا بصفة آلية مقارنة بحجم القسائم غير املسو 

د شأنه أن يفتح الباب للتجاوزات وأن   .ةالردعيمن صبغتها العقوبات الجبائية يجر 

 

ق بتوقيف ألاداء على القيمة املضافة بمقتض ى شهادات
 
ا فيما يتعل ظرفية، فإن هذا  أم 

إلامتياز يمنح في خصوص اقتناءات أو خدمات تسدى بصفة عرضية للتصدير أو للقيام باقتناءات تم  

ة ا من عليهمصادق على أساس فواتير تقديرية ادات وتسند هذه الشه. استثناؤها ضمن الشهادات العام 

 .مرجع النظرذات ألاداءات  مراقبةقبل مصالح 

 

ونص  دليل إسناد ومتابعة الامتيازات الجبائية بعنوان ألاداء على القيمة املضافة واملذكرة 

قة بتحسين التصر ف في الامتيازات الجبائية على ضرورة  8004أكتوبر  4املؤرخة في  406عدد 
 
واملتعل

فواتير الشراء النهائية وذلك في أجل أقصاه الشهر املوالي النقضاء مطالبة املؤسسة بتوفير نسخة من 

ر ما . أجل صلوحية الشهادة أو مطالبتها بإرجاع أصل الشهادة غير املستعملة
 
وخالفا لذلك، لم يتوف

 .يفيد املطالبة بهذه الفواتير أو إرجاع الشهادات الظرفية غير املستعملة

 

ر وظائف بمنظومة 
 
تتعلق بإدراج الفواتير النهائية وبعقود الشراء، " صادق"وبالرغم من توف

 822و 859على التوالي  8022-8025وبلغ عدد الشهادات الظرفية خالل الفترة . فإنه ال يتم  استغاللها

                                                           
(1)

  .ثالثا من مجلة الحقوق وإلاجراءات الجبائية 29املنقح للفصل 
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اة 8024ظلت إلى غاية موفى جويلية شهادة  804و تضمنت امتيازات على التوالي  علما بأنها غير مصف 

 .د.م 4,202د و.م 2,920د و.م 2,804بمبلغ 

 

ومن شأن تواصل عدم تصفية الشهادات الظرفية أن يحول دون ضبط الحجم الحقيقي 

 .من نجاعة متابعتها لالمتيازات الجبائية املمنوحة وأن يحد  

 

وخالفا ملا جاء بالدليل واملذكرة املشار إليهما أعاله، لوحظ عدم القيام وعلى صعيد آخر 

ات املقتناة بنظام تفاضليباملتابعة امليدانية  د من عدم التفويت في املعد 
 
ر ما يفيد . للتأك

 
كما لم يتوف

التنسيق مع املراكز الجهوية ملراقبة ألاداءات في صورة انتصاب املشروع خارج الاختصاص الترابي 

عدد تكليف مكتب ألاداءات املختص للقيام بعمليات املتابعة طبقا ملا جاء باملذكرة إلدارة وذلك بل

 .8002أوت  84بتاريخ  2428

 

ق 
 
ا فيما يتعل القيمة املراجعات الجبائية ألاولية املنجزة في خصوص توقيف ألاداء على بأم 

مراجعات من جملة  2ما عدده  8022-8022بلغت خالل الفترة  حيث تهااملضافة، فقد لوحظ محدودي

626  
 
سات أن هذه املؤس   الرقابة علىومن شأن ضعف  %. 2,24ل نسبة مراجعة أولية وهو ما يمث

 .عنوان في منأى عن الرقابة الجبائيةبهذا اليجعل إلامتيازات املمنوحة 

 

* 

 

 *  * 

 

قابة الجبائية للمؤس   سات الكبرى تدعيم يتطلب تحقيق الهدف من إحداث هيكل يعنى بالر 

ن من إحكام املراقبة  املوارد البشرية واللوجستية املتوفرة واستكمال إلاطار القانوني والترتيبي
 
بما يمك

صلة بإسداء الخدمات للمطالبين باألداء على سات ومن تفادي تغليب ألاعمال املت  الجبائية لهذه املؤس  

 .حساب أعمال املتابعة واملراقبة الجبائية

 

جهة أخرى، فإن التصدي ملخاطر الغش والتهرب الجبائي املرتبطة بهذا الصنف من ومن 

لنظر إلى الرهانات املالية التي يشكلها منح الامتيازات الجبائية لها، يستدعي اعتماد املؤسسات خاصة با

مقاربة تحليل املخاطر الجبائية وعلى تستند إلى قة آليات املراقبة الجبائية من مراجعة أولية ومعم  

املتاحة  املواردالتكامل بين آلاليتين مع العمل على دعم الجانب الردعي للرقابة خاصة في ظل محدودية 

 .ملصالح املراقبة الجبائية
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م العديد من القطاعات وسرعة تطورها يتعين وبالنظر إلى تعد  
 
د النصوص الجبائية التي تنظ

العمل على التنسيق مع مختلف ألاطراف املتدخلة في املنظومة الجبائية قصد توضيح املفاهيم 

 
 
ن من تفادي الاختالف في تأويل النصوص وبالتالي من وإلاجراءات املتعلقة بالجباية القطاعية بما يمك

الرفع من مردودية املراقبة الجبائية وتفادي النزاعات القائمة بهذا العنوان مع الحفاظ على حقوق كل 

 .من إلادارة واملطالب باألداء على حد السواء

 

ملتدخلة في ويتطلب ترشيد إسناد الامتيازات الجبائية العمل على التنسيق بين ألاطراف ا

ن من إحكام متابعتها
 
كما . منظومة إلامتيازات ووضع آلاليات املالئمة لتبادل املعطيات بينها بما يمك

توجيهها نحو ضمان سات املنتفعة بهذه الامتيازات بغرض تفعيل الرقابة على املؤس   يستوجب ذلك

الجبائية وذلك خاصة في ظل   بدأ العدالةم وتكريسفي تحقيق ألاهداف التنموية  واملساهمةمستحقيها 

ولة  .محدودية املوارد املتاحة مليزانية الد 
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 رّد اإلدارة العامة لألداءات

 

 حول الرقابة على االمتيازات الجبائية -1
 

وتبعا لذلك يمكن . تضمن التقرير مسألة محدودية الرقابة على االمتيازات الجبائية

مراجعة أولية لدى إدارة المؤسسات الكبرى كما اإلشارة، إلى أّن هذه الرقابة تتم في إطار 

تتم في إطار مراجعة معمقة  للشركات الكبرى على مستوى وحدة المراقبة الوطنية 

عدد الشركات التابعة إلدارة المؤسسات الكبرى والتي تّمت مراجعتها )واألبحاث الجبائية 

كما تتم المراقبة (. ملف 222بلغ  8029إلى  8020في إطار مراجعة معمقة خالل الفترة من 

من خالل متابعة االمتيازات المتعلقة خاصة بشهائد إيقاف العمل باألداء على القيمة المضافة 

 .وذلك عند إسناد هذه الشهائد ومتابعة قسائم التزود وذلك بصفة متواصلة وشاملة
 

محدودية الرقابة على االمتيازات  هذا وقد تضمن التقرير مالحظات بخصوص

بعنوان توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة والطرح من الضريبة على  يةالجبائ

الشركات وفي هذا السياق يمكن اإلفادة بأن النتائج المحققة بهذا العنوان تعتبر متماشية مع 

إمكانيات العمل المتاحة بالنظر إلى محدودية عدد المحققين مع وجوب األخذ بعين االعتبار 

 .نتائج عدد طلبات التوضيحات التي لم تفض إلى تعديالتعند تقدير تلك ال
 

هذا ويتم إسناد االمتيازات الجبائية في مادة األداء على القيمة المضافة بعد التثبت 

من جملة المراجعات  %5,82ونسبة  % 2,25 في الوضعيات السابقة وتصفيتها علما وأن نسبة

ت التي تّم حفظها وعمليات التسوية التلقائية األولية ال تأخذ بعين االعتبار طلبات التوضيحا

 .لهذه الطلبات
 

هذا وبالنسبة للمالحظة المتعلقة بضبط منهجية موحدة في خصوص التثبت من 

تجدر اإلشارة إلى أن . توفر الشروط القانونية لالنتفاع بالطرح من الضريبة على الشركات

ط الطرح المنصوص عليها بالتشريع المنهجية المتبعة تتمثل في التثبت من توفر جميع شرو

 .وتتم المعاينة مع طلب الوثائق في إطار المراجعة المعمقة الجاري به العمل
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وذلك رغم  8029هذا وبخصوص عدم تصفية قسائم طلب التزود في موفى سنة 

انتهاء صلوحية الشهادات العامة المتعلقة بها فإّنه يمكن اإلفادة بأّن  أذون التزود غير 

 :المصفاة تتعلق أساسا بــ 
 

لشركات الصناعية المصدرة كليا والتي كانت تصفية أذون تزودها محل متابعة ا -

وتتعلق أذون التزود غير المصفاة  8029من قبل مصالح الديوانة خالل الفترة السابقة لسنة 

م بمقتضى وقد ت. باألذون التي تم إلغاؤها وإيداعها وتصفيتها يدويا  لدى مصالح الديوانة

مذكرة إدارية تضمين هذه األذون بمنظومة صادق في انتظار تصفيتها حالة بحالة  

 .بالمنظومة بالتنسيق مع مصالح الديوانة

ذون المتعلقة بالمؤسسات التي تمت إحالتها إلى إدارة المؤسسات الكبرى من األ -

ون غير المستعملة قبل مكاتب مراقبة األداءات حيث قامت المكاتب المعنية بإلغاء األذ

 .بتاريخ تحويل الملف والمؤشر عليها من قبلها، دون تضمينها وتصفيتها بمنظومة صادق
 

 .وقد تم خالل الفترة األخيرة تصفية جزء هام من األذون المشار إليها أعاله
 

 حول المراجعة الجبائية -2
 

البترولية تضمن التقرير مالحظات حول نسبة تغطية المراقبة المعمقة للشركات 

وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى أّنه ال تتم مراقبة كل الشركات البترولية باعتبار أن 

أغلب هذه الشركات مازالت في طور البحث واالستكشاف وال تحقق أرقام معامالت، 

وتعطى األولوية لمراجعة الوضعية الجبائية للشركات التي هي في طور اإلنتاج والتي تحقق 

 .كلّيا مالت، علما وأّنه قد تمت مراجعتهاأرقام معا
 

يمكن اإلفادة بأّن هذه . أما بخصوص المالحظات المثارة حول المراجعة األولية

المراجعة ال تتم حسب برمجة الملفات بل تدخل في إطار العمل العادي للمحققين وال يمكن 

ي عدد المحققين لوجود نقص ف تكثيف عمليات المراجعة األولية في الوقت الحاضر نظرا

وتطور عدد الملفات والخدمات وذلك مقارنة مع اإلمكانيات واألرقام التي كانت موجودة 

 (.8004-8002)خالل السنوات األولى إلحداث إدارة المؤسسات الكبرى 
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هذا وبالنسبة للنقطة المتعلقة بعدم برمجة المراجعة الجبائية المعمقة باالعتماد على 

يمكن اإلفادة بأن اإلدارة العامة لألداءات . طع عدد من المعاييرمصفوفة تقوم على تقا

بالتنسيق مع مركز اإلعالمية لوزارة المالية والوكالة األمريكية  8024شرعت منذ بداية سنة 

في إعداد منظومة إعالمية تساعد على البرمجة تقوم على تقاطع "  USAID" للتنمية الدولية 

 (.معيارا 82)عّدة معايير 
  

وقد تضمن التقرير أن عدد المراجعات األولية المنجزة خالل الفترة الممتدة من  هذا

. د.م 25,286مالي بمبلغ قدره مراجعة أفضت إلى مردود  626بلغ  8022سنة  إلى 8022سنة 

النقص المتواصل في عدد األعوان  هذه المسألة من خالل وتعقيبا على ذلك يمكن توضيح

والتطور الهام في عدد الملفات وعدد الخدمات كما يمكن اإلشارة إلى أن المراجعات األولية 

 8022سنة  المنجزة على مستوى إدارة المؤسسات الكبرى بلغت خالل الفترة الممتدة من 

ى غاية أفريل إل)مراجعة انتهت بالصلح  489مراجعة منها  658ما عدده  8022إلى سنة 

 .د.م 584,662وأفضت إلى مردود مالي قدره ( 8026
 

هذا وبالنسبة للمالحظة المتعلقة بمحدودية الرقابة في إطار مراجعة أولية على 

المؤسسات الكبرى خاصة منها المنتفعة بامتيازات جبائية واالقتصار على مراجعة التسبقة 

اإلفادة بأّن قلة الموارد البشرية وكثرة األعمال يمكن . بعنوان المعلوم على التكوين المهني

 .المادية بإدارة المؤسسات الكبرى حالت دون إنجاز العدد المطلوب من المراجعات األولية
 

هذا وتضمن التقرير ما يفيد أن عدم تجريد عديد الوثائق الواردة على مصالح إدارة 

المالية قد ساهم في الحد من المؤسسات الكبرى من طابعها المادي على غرار القوائم 

استغالل المعطيات المضمنة بها للقيام بالمقاربات الالزمة بينها وتقصي مواطن التهرب 

من  92ولتوضيح هذه المسألة يمكن اإلشارة، إلى أّنه في إطار تطبيق أحكام الفصل  .الجبائي

وتجريدها من طابعها تم إعداد اإلضبارة الجبائية في صيغة أولية  8026قانون المالية لسنة 

المادي في مرحلة أولى بالنسبة للموازنة وقائمة النتائج وقائمة التدفقات المالية واإليضاحات 

 . حول القوائم المالية وكذلك جدول ضبط النتيجة الجبائية
 

كما قام مركز اإلعالمية بتطوير تطبيقة إعالمية في الغرض تمكن المطالبين 

بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها عن بعد عوضا عن تقديمها  باألداء من إيداع اإلضبارة
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على ورق وتّم تجربة هذه التطبيقة من قبل عينة  من المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة 

 .المؤسسات الكبرى
 

هذا وسيتم تعميم استعمالها من قبل المؤسسات الخاضعة وجوبا إليداع التصاريح 

مل ممغنطة أو بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها بالنسبة والقائمات والكشوفات على حوا

والذي يحل أجله خالل شهر  8024للتصريح النهائي بالضريبة على الدخل بعنوان سنة 

 .8026جوان 
 

تتعلق بالتصريح باألداء " رفيق"هذا وتضمن التقرير عدم توفر تطبيقة بمنظومة 

اإلدارة العامة  بأنو 8024شهر جويلية لمؤسسات إنتاج المحروقات وذلك إلى غاية موفى 

بالرغم من أهمية المبالغ التي يتم  8022لألداءات تعهدت بذلك ضمن برنامج أعمالها لسنة 

وحدة التطبيقات اإلعالمية ونظام  وتعقيبا على ذلك يمكن اإلفادة بأنّ  .تعبئتها بهذا العنوان

شروط لتطوير تطبيقة إعالمية  قامت بإعداد كراس المعلومات باإلدارة العامة لألداءات

تمكن من التصرف في سجل شركات إنتاج المحروقات ورخص استغالل االمتياز واحتساب 

الضريبة على مؤسسات إنتاج المحروقات وكذلك األقساط االحتياطية بالنسبة إلى 

المؤسسات التي تقوم باستغالل امتيازات في إطار اتفاقية وإرسالها إلى مركز اإلعالمية 

هذه التطبيقة في طور اإلعداد من قبل مركز اإلعالمية  مع العلم وأنّ  8020هاية سنة ن

 .لوزارة المالية
 

تعديالت تمت في إطار مراجعة معمقة كان باإلمكان  كما تضمن التقرير وجود

التفطن إليها في إطار مراجعة أولية تمحورت حول االنتفاع بامتيازات جبائية وعدم تطابق 

المعامالت المصرح به سنويا مع التصاريح الشهرية وعدم احتساب االمتيازات العينية رقم 

أو مساهمات المشغل في إطار نظام التأمين على المرض ضمن قاعدة الخصم من المورد 

وفي هذا . بعنوان المرتبات واألجور كما شملت إدماج الهبات واإلعانات بقاعدة األداء

ّنه يمكن إجراء مراجعة أولية بالنسبة للشركات التي قامت بإيداع السياق تجدر اإلشارة إلى أ

تصاريح بالضريبة على الشركات متضمنة لتخفيضات جبائية بعنوان امتيازات جبائية فقط 

أما بالنسبة للتخفيضات الناتجة عن عمليات تصدير أو االمتيازات العينية ومساهمات 

أن يتم إالّ في إطار مراجعة معمقة نظرا ألن المشغل في نظام التأمين فإّن ذلك ال يمكن 
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الوثائق والمؤيدات المثبتة للتصدير ال يمكن المطالبة بها إالّ في هذا اإلطار كما أن 

االمتيازات العينية ال يمكن التفطن إليها إالّ من خالل الوثائق المحاسبية التي ال تتوفر إالّ في 

 .إطار مراجعة معمقة
 

رير أّن عدد المراجعات المنجزة خالل الفترة الممتدة من هذا وقد ورد ضمن التق

كما ورد أّن مردود المراجعة المعمقة " مراجعة  222بلغ  8029سنة            إلى 8020سنة 

أما مردود  8029و 8025د سنتي .م 24,240              لدى إدارة المؤسسات الكبرى بلغ

د خالل الفترة الممتدة من سنة .م 2652,484فقد بلغ  وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية

 .8029إلى سنة  8020

 

بلغت المراجعات المعمقة المنجزة على مستوى إدارة  هذا وتعقيبا على ذلك فقد

المؤسسات الكبرى ووحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية خالل الفترة الممتدة من سنة 

صلح منها انتهت بال 204راجعة وبلغ المردود المالي لـ م 2642ما عدده  8029إلى سنة  8020

 (.8026شهرأفريل  إلى غاية)د .م 465,542بـ 
 

وللتوضيح . كما تضمن التقرير مسألة محدودية تغطية الشركات بالمراجعة المعمقة

المراجعة المعمقة ال تهدف إلى إخضاع كل المؤسسات بل برمجة جزء منها حسب  فإنّ 

 .والمخاطربعض المؤشرات 
 

كما يعتبر سقوط سنوات بالتقادم بالنسبة للمؤسسات التي لم تخضع للمراجعة أمر 

عادي حتى لو تعلق األمر بمؤسسات كبرى وذلك الستحالة مراجعة كل الشركات من ناحية 

ولعدم وجود مخاطر واضحة بالنسبة لبعض المؤسسات أو القطاعات التي لم يتم برمجتها 

التصدير الكلي، التنمية )وبالتالي عدم جدوى برمجتها للمراجعة المعمقة من ناحية أخرى 

الجهوية، المؤسسات العمومية، المؤسسات التي ال تحقق أرقام معامالت، المؤسسات 

 ...(.محطات الوقود: الخاضعة للمصادقة اإلدارية لألسعار على سبيل المثال
 

 ول مسألة برمجة الملفات للمراجعة الجبائيةح -3
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ا وتطرق التقرير إلى مسألة الحّط من المبالغ المضمنة بقرار التوظيف هذ

القانون قد أعطى ضمانات في  وفي هذا اإلطار ولغاية توضيح هذه المسألة فإن. اإلجباري

مرحلة التقاضي وذلك لمزيد النظر في النزاعات التي لم يتم االتفاق حولها أثناء فترة مناقشة 

من  عي أن يتم في بعض الحاالت إصدار أحكام تقضي بالحطّ نتائج المراجعة ومن الطبي

المبالغ المضمنة بقرار التوظيف اإلجباري حسب المعطيات المقدمة وحسب تقدير القاضي 

 .في اإلشكاليات العالقة موضوع النزاع

 

كما أن طبيعة المادة الجبائية تقتضي في بعض الحاالت التي تتعلق خاصة بمسائل 

إعادة التأويل من قبل اإلدارة أو القضاء مما ينعكس على مبلغ األداءات  مبدئية التخلي أو

أنه يتعين على المحقق في صورة عدم وضوح بعض علما و المطالب بها بصفة ملحوظة،

باعتبار )النصوص أو المواقف أن يحفظ حق اإلدارة من خالل التمسك ببعض التعديالت 

للمراحل التي تلي ختم عملية المراجعة لمزيد  وترك المجال( عدم إمكانية إعادة المراجعة

 .النقاش والتوضيح وأن لزم األمر اللجوء إلى القضاء للبت في المسائل المتنازع في شأنها
 

وتطرق التقرير إلى مسألة عدم توثيق الجلسات التي يتم عقدها مع المطالب  هذا

 .فقه إداري في هذا الشأنتجدر اإلشارة إلى عدم وجود إطار قانوني أو  وجوابا. باألداء
 

من مجلة الحقوق  92كما أّنه بالنسبة إلى عدم وجود إجراءات ردعية بالفصل 

وعدم تقيد المطالب باألداء بواجب تقديم الوثائق أدى إلى تقديم الوثائق  واإلجراءات الجبائية

الوضعية يمكن اإلفادة بأّن عقوبة عدم الّرد تتمثل في تعديل . في مرحلة النزاع القضائي

 .الجبائية
 

ملف مراجعة معمقة غير مسواة على مستوى  50وقد تضمن التقرير ما يفيد أن 

 .ملف منها والباقي في طور التسوية 24إدارة المؤسسات الكبرى والصواب أّنه تمت تسوية 
 

مراجعة معمقة غير مسواة على مستوى وحدة  829وقد تمت اإلشارة إلى وجود 

ملف منها والباقي في طور  209واألبحاث الجبائية في حين أّنه تمت تسوية المراقبة الوطنية 

 .التسوية
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هذا وقد تطرق التقرير إلى مسؤولية مدير إدارة المؤسسات الكبرى التسييرية 

 وجوابا تجدر اإلشارة إلى أن بقايا. واإلدارية الستخالص الديون الجبائية المثقلة

ون تم إيقاف استخالصها بموجب أحكام قضائية االستخالص بحساب التصرف يتضمن دي

نافذة وغير باتة وأّن متابعة اإلستخالص تتم بصفة مشتركة بين القابض ومصالح إدارة 

 .المؤسسات الكبرى
 

 حول مسألة استرجاع فائض األداء -4
 

تضمن التقرير مالحظات خصوص التأخير في عملية اإلرجاع حيث أشار إلى أن 

أيام  06فائض متأت من التصدير اآلجال ) مسألة التأخير في البت في مطالب االسترجاع 

أشهر،الفائض المتأتي من الخصم من المورد وتوقيف  4و 9في حين أّنها تراوحت بين 

( يوم 252          يوم في حين أن الفترة بلغت  50ال العمل باألداء بعنوان االستثمار اآلج

 .وذلك بسبب تأخير في برمجة الملفات على مستوى وحدة المراقبة الوطنية
 

هذا وتعقيبا على ذلك يمكن اإلفادة بأّن اإلرجاع يتم بصفة مسبقة بعنوان الفائض 

قبل إجراء المراجعة ر المتأتي من الخصم من المورد وتوقيف العمل باألداء بعنوان االستثما

كما أّن كثرة مطالب االسترجاع واألعمال المادية تحول دون احترام آجال الّرد، .المعمقة

وأن عمليات اإلرجاع بعنوان االستثمار تتطلب التثبت من وجاهة واستكمال الوثائق المدعمة 

 لوضعيته للمطالب وفي بعض الحاالت يكون التأخير ناتج عن عدم تسوية المطالب باألداء

 .الجبائية أو عدم قيامه بإيداع التصاريح التصحيحية الالزمة
 

أما بخصوص ما تضمنه التقرير حول نسبة األداء الموظف على شركات الخدمات 

 8026تم بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة  فإّنه( %52أو  %82)في قطاع المحروقات 

 .%33المحروقات لنسبة ضريبة بـتوضيح المسألة بإخضاع شركات الخدمات في قطاع 
 

تتمثل  هذا وقد تضمن التقرير مالحظات حول منظومة رقابة االمتيازات الجبائية

في عدم تفعيل الخلية المكلّفة باألبحاث الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي على مستوى وحدة 

من  55تضى الفصل نشير إلى أّنهتم بمق وجوابا على ذلك المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية

فرقة األبحاث "إحداث سلك خاص باإلدارة العامة لألداءات يسمى  8026قانون المالية لسنة 

 ".ومكافحة التهرب الجبائي
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الفرقة بمقتضى أمر حكومي  المذكور على أن يتم تنظيم هذه 55وقد نص الفصل 

 .تم إعداد مشروعه وتوجيهه لمصالح رئاسة الحكومة لإلمضاء
 

ويسند لفرقة األبحاث ومكافحة التهرب الجبائي خاصة الدخول إلى الفضاءات هذا 

المهنية خالل الساعات االعتيادية للفتح أو للعمل وذلك بصرف النظر عن التوقيت اإلداري 

ومراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة ونقلها وجمع المعلومات 

رب والتحيل الجبائي والتنسيق مع بقية المصالح المختصة في استقصاء المتعلقة بأعمال الته

 .المعلومات واستغاللها باإلدارة العامة لألداءات

 

القيام باألبحاث وأعمال التتبع الالزمة للمخالفات المتعلقة بالتشاريع  كما أّنه يمكنها

الوشايات واالعالمات الخاصة بجباية القطاعات الخصوصية والقيام باألبحاث والتحقيق في 

 .واإلفصاحات وكذلك القيام بالدراسات القطاعية
 

أما بالنسبة للمالحظة المتعلقة بعدم تمكن المنظومات اإلعالمية المستعملة من 

. تغطية مختلف أوجه التصرف في االمتيازات الجبائية وعدم توفر معطيات شاملة في شأنها

لخاصة بمتابعة االمتيازات الجبائية ضمن منظومة المنظومات اإلعالمية ا يمكن اإلفادة بأن

تقتصر حصرّيا على االمتيازات الجبائية المتعلقة باالنتفاع بنظام توقيف العمل " صادق"

والمعاليم الموظفة على رقم المعامالت، أّما بالنسبة لإلعفاءات والتخفيض في  باألداءات

 ". دقصا"النسب سيتم الحقا إدراجها بالمنظومة اإلعالمية 
 

عدم اعتماد خارطة لتفادي مخاطر التهرب الجبائي المتعلقة  هذا بالنسبة إلى مسألة

لألداءات فقد تّم ضبط إستراتيجية عمل  الجبائية على مستوى اإلدارة العامة باإلمتيازات

كما تّم تقديم العديد من حلقات التكوين . على المستوى الوطني تم تضمينها بمذكرة إدارية

 .عوان مكاتب مراقبة األداءات المكلّفين بمنح ومتابعة االمتيازات الجبائيةلفائدة أ
 

أما بالنسبة للمالحظة المتعلقة بغياب التنسيق بين إدارة المؤسسات الكبرى مع 

 الهياكل التي يتم التصريح لديها بنية االستثمار للتأكد من مدى االنجاز الفعلي للمشروع

تطابق مكونات المشروع مع ما تم التصريح به نفيد في هذا وقيمة االستثمار المنجز ومدى 
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السياق أّنه تّم تفادي هذا الفراغ بسن قانون يمكن مصالح الجباية من إبرام اتفاقيات في 

 .الغرض مع الهياكل المذكورة
 

وبالنسبة إلى عدم توفر المعلومات والمعطيات من قبل الهياكل التي يتم لديها 

 .ول المؤسسات المخالفة والتي تم في شأنها سحب االمتيازات الماليةالتصريح باالستثمار ح
 

وأن  تجدر اإلشارة، إلى أن سحب االمتيازات المالية يتم بقرار من وزير المالية

دأبت على توجيه مقررات سحب االمتيازات  المصالح المركزية لإلدارة العامة لألداءات

لالمتيازات الجبائية والمالية إلى مختلف مصالح  المالية التي ترد عليها من اإلدارة العامة

 .المراقبة الجبائية المختصة لتسوية وضعية المعنيين باألمر من الناحية الجبائية
 

 متابعة االمتيازات الجبائية حول مسألة -3
 

تّم التطرق من خالل التقرير إلى مسألة متابعة االمتيازات الجبائية بعنوان الضريبة 

فرق بإدارة المؤسسات  9اإلشارة إلى وجود فريق وحيد من مجموع  وتمت على الشركات

الكبرى قام بتوجيه طلب توضيحات ومبررات بخصوص شروط االنتفاع باالمتيازات 

وفي هذا اإلطار يمكن اإلفادة بأّن متابعة االمتيازات تتم سنويا . 8029-8022بعنوان سنوات

لجبائية باإلدارة العامة لألداءات وذلك على وبصفة شاملة بالتنسيق مع وحدة تفقد المصالح ا

الشركات المنتفعة بامتيازات  أساس قائمات مستخرجة من المنظومات اإلعالمية بخصوص

وأّنه ال يمكن التثبت من رقم المعامالت المتأتي من التصدير إال في إطار مراجعة  جبائية

الفواتير وتصاريح )لديوانية جبائية معمقة باعتبار أنه يتعين طلب الوثائق المحاسبية وا

 (.التصدير مؤشر عليها من قبل مصالح الديوانة
 

هذا ويرجع سبب إعطاء األولوية في مراقبة االمتيازات الجبائية للسنوات التي 

شارفت على التقادم إلى النقص في الموارد البشرية وعدم إمكانية مراجعة كل السنوات في 

يد تدخل اإلدارة فإنه يتم التركيز على حفظ حق اإلدارة وبالتالي وفي إطار ترش. نفس الوقت

 .بتفادي سقوط فترات بالتقادم على أن يتم الحقا مراقبة بقية الفترات
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اإلدارة دأبت على مراقبة اإلنجاز الفعلي لالستثمارات في إطار  مع العلم وأنّ 

ميدانية مع التثبت من مدى المراجعة المعمقة باعتبار أن العملية تستوجب القيام بمعاينات 

 .مطابقة اإلنجازات مع التسجيالت المحاسبية
 

هذا وبالنسبة إلى مسألة عدم متابعة شركات التجارة الدولية للتثبت من الشروط 

وخاصة منها المتعلقة بتحقيق نسب دنيا  2449لسنة  98الخصوصية المضبوطة بالقانون عدد 

يمكن اإلفادة بأّن متابعة . منشأ تونسي من رقم معامالت من صادرات منتوجات ذات

شركات التجارة الدولية تتم آليا عند إسناد االمتيازات المتعلقة بتوقيف العمل باألداء على 

 .القيمة المضافة
 

هذا وال يمكن التثبت في النسب الدنيا ألرقام المعامالت إالّ من خالل مراجعة 

 .طلب تقديم وثائقمعمقة للوضعية الجبائية باعتبار أن األمر يت
 

كما أّنه من خالل متابعة شركات التجارة الدولية من قبل اإلدارة العامة لألداءات 

على الصعيد الوطني بخصوص أرقام المعامالت المتأتية من التصدير لم يتم معاينة 

 . إخالالت على مستوى الشركات التابعة إلدارة المؤسسات الكبرى

 

هذا وتّم إصدار مذكرات إدارية في الغرض من بينها المذكرة اإلدارية الصادرة 

حول متابعة إسناد االمتيازات الجبائية لمختلف الشركات وخاصة  8024أوت  08بتاريخ 

شركات التجارة الدولية وتّم تذكير جميع المصالح بضرورة إحكام متابعة االمتيازات 

 20494رة الدولية المصّدرة كليا بمقتضى المذكرة عدد الجبائية الممنوحة لشركات التجا

تنظيم دورات تكوينية  8026كما تّم خالل شهري فيفري ومارس  8024ديسمبر  84 بتاريخ

من  % 40لمتابعة االمتيازات الجبائية في مادة األداء على القيمة المضافة لفائدة أكثر من 

 .مكاتب مراقبة األداءات
 

حاليا التنسيق بين اإلدارة العامة لألداءات واإلدارة العامة للديوانة مع العلم وأّنه يتم 

ومركز النهوض بالصادرات قصد مزيد مراقبة ومتابعة احترام شركات التجارة الدولية 

 .للتشريع الجاري به العمل
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هذا وبالنسبة إلى مسألة غياب دليل إجراءات بخصوص االمتيازات الجبائية 

اشرة ووجود نقائص تعلقت بالوثائق المثبتة ألحقية االنتفاع بامتيازات بعنوان األداءات المب

يمكن اإلشارة إلى أّنه تّم تكليف لجنة على .جبائية لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في شأنها

الجبائية  إلعداد دليل إجراءات لمتابعة ومراقبة اإلمتيازات مستوى اإلدارة العامة لألداءات

 .المباشرة في مادة األداءات
 

 

أما بخصوص مسألة عدم مطالبة إدارة المؤسسات الكبرى ما يفيد االنجاز الفعلي 

لالستثمار بالرغم من انتهاء اآلجال القصوى، فإّنه من غير الممكن من الناحية العملية أن 

 . تشمل المراقبة جميع الشركات

ثمار أرباحها في وبالنسبة للنقطة المتعلقة بقيام إحدى الشركات بإعادة است هذا

يمكن اإلفادة بأن الشركة . د دون تقديم شهادة تحرير األموال.م 5.444           حدود مبلغ 

المعنية قامت باستثمارات مالية وأرفقت تصريحها السنوي بالضريبة على الشركات لسنة 

 .وشهادة في تحرير المبالغ المكتتبة ببطاقة اكتتاب في رأس مال شركة أخرى 8020

 

أما بالنسبة للنقطة المتعلقة بقيام إحدى الشركات بإعادة استثمار أرباحها في حدود 

يتعلق باستثمارات مادية  المبلغ المذكور فإن. د دون تقديم برنامج االستثمار.م 4.444مبلغ 

 : بمبلغ صلب المؤسسة قامت بها الشركةالمعنية
 

المعمقة لدى  المراجعة الجبائية وهي نسبة شملتها 8004د خالل سنة .م ,,,96 -

 ؛ وحدة المراقبة الجبائية واألبحاث الجبائية

د بعنوان عملية توسعة قدمت في شأنها الشركة تصريح باالستثمار .م 2 -

 .مصحوبا ببرنامج االستثمار
 

أما بخصوص مسألة ضعف عدد المؤسسات المنتفعة بامتيازات جبائية ضمن 

بالرغم من الوقوف على العديد من التعديالت بخصوص برنامج المراجعة المعمقة 

االمتيازات الممنوحة بعنوان الضريبة على الشركات، فإّنه ال يمكن من الناحية العملية أن 

 .الجبائية جميع الشركات تشمل المراجعة
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من قانون المالية  48كما تضمن التقرير مالحظة تتعلق بعدم تطبيق أحكام الفصل 

والقاضية بتطبيق خطية جبائية عن كل قسيمة تزود غير مصفاة وكذلك عدم  8025لسنة 

ولإلفادة نشير إلى أّنه تم توجيه تنابيه بخصوص . تضمين قسائم التزود التي تم إلغاؤها

 22بتاريخ  2525ت عدد األذون غير المصفاة على اثر صدور مذكرة إدارية في الغرض تح

 .المشار إليه أعاله48إتباعها لتطبيق أحكام الفصل تحدد اإلجراءات الواجب  8025فيفري 
 

كما تم إصدار قرارات توظيف إجباري وإبرام عمليات صلح بخصوص بعض 

 .األذون غير المصفاة
 

هذا مع العلم وأّنه بقيت بعض الملفات عالقة في انتظار استكمال اإلجراءات وتقديم 

ألداءات بالنسبة للملفات التي كانت المؤيدات من قبل مصالح الديوانة أو مكاتب مراقبة ا

 .محل متابعة لديها
 

وبالنسبة إلى مسألة عدم متابعة مآل الشهادات الظرفية من خالل عدم مطالبة  هذا

المؤسسة المنتفعة بتوفير نسخة من فواتير الشراء النهائية أو إرجاع الشهادات الظرفية غير 

وقيف العمل باألداء على القيمة المضافة المستعملة وكذلك عدم متابعة إقتناء المعدات بت

في إطار المتابعة يتم آليا  للتأكد من مدى وجوده وعدم التفويت فيها تجدر اإلشارة، إلى أّنه

مطالبة المؤسسات المنتفعة بالشهائد الظرفية بتقديم المؤيدات المتعلقة بعملية الشراء 

 .والتصدير أو إرجاع الشهادة
 

فإّنه يتم متابعة هذه .المعدات بمقتضى شهادات ظرفيةأما بخصوص اقتناء 

االقتناءات من خالل طلب تقديم الفواتير النهائية من قبل المنتفعين غير أن عملية التصفية 

بالتطبيقة  بمنظومة صادق ال تتم بصفة آلية نظرا لوجود بعض الصعوبات المادية  المتعلقة

 .والنقص في الموارد البشرية
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  بالعمران والخضراء الاجتماعيمصّحتا الصندوق الوطني للضمان 
  

ى 
ّ
 03القانون عدد املحدث ب، (في ما يلي الصندوق ) الاجتماعيالوطني للضمان الصندوق تول

وكذلك هيكله التنظيمي تباعا  واملالي وأساليب تسييرهتنظيمه إلاداري الذي تّم ضبط و  (1)0693لسنة 

العمران  امنها مصّحتمصّحات  9، إنشاء (2)1309لسنة  966وعدد  1333لسنة  0631عدد  باألمرين

ذلك بهدف إسداء خدمات صحّية ذات صبغة وقائّية و  0691و 0693سنتي في على التوالي والخضراء 

تصاصات من أهّمها الطب العام وأمراض العيون والحلق وألانف وعالجّية بعيادات خارجّية في عّدة اخ

وألاذنين والقلب والكلى واملجاري البولية وألاعصاب وطب ألاسنان وتصفية الدم، لفائدة املضمونين 

كما يهدف هذا إلاحداث إلى تخفيف الضغط على هياكل الصّحة . الاجتماعيين واملعوزين واملعوقين

 .دة الخدمات املسداة مقارنة ببقّية الهياكل الصّحية العموميةالعمومية وإلارتقاء بجو 

 

 1302معّدل العيادات اليومية بمصّحتي العمران والخضراء في سنة  ناهزوفي هذا إلاطار، 

ى . 1303عيادة في سنة  767عيادة و 0126عيادة مقابل تباعا  949عيادة و 0360على التوالي 
ّ
كما تتول

للمضمونين الاجتماعيين املنتفعين بقرارت تكّفل وذلك  (3)دوية الخصوصيةمصّحة العمران تسليم ألا 

حيث ناهزت كلفتها  1337لحساب الصندوق الوطني للتأمين على املرض منذ بدء نشاطه في جويلية 

 .1303د في سنة .م 009,020مقابل  1302د في سنة .م 060,409

  

السلك الطّبي وشبه الطّبي والفنّي وإلاداري عدد ألاعوان القاّرين من  1302وبلغ في موفى سنة 

               بقيمةتباعا  صرفت لهم أجور عونا،  136و 160على التوالي  (4)بمصّحتي العمران والخضراء

د .م 07,471إلى تباعا  (5)لكال املصّحتين الّصافية إلاستغاللارتفعت كلفة و . د.م 9,404د و.م 03,609

 . 1303د في .م 6,976د و.م 04,099ل مقاب 1302سنة د .م 01,709و

 

وفي إطار مواصلة دائرة املحاسبات الاهتمام بمنظومة الضمان الاجتماعي، وقصد الوقوف 

قة باملهّمات الرقابية السابقة التي أجرتها على مختلف  هاعلى مدى تفعيل توصيات
ّ
الواردة بتقاريرها املتعل

 1302في موفى  اأّمنت، وبالنظر إلى أهّمية نشاط مصّحتي العمران والخضراء اللتان الصندوق  مصالح

                                                           
(1)

  2004سبتمبر  27املؤرخ في  2004لسنة  2265مصّنف منشأة عمومية بمقتض ى ألامر عدد   
(2)

 0املؤّرخ في  1333لسنة  0472ألامر عدد ألغى  1309لسنة  966علما بأّن ألامر عدد  1309جويلية  06وفي  1333أوت  14في  ين على التوالياملؤّرخ 

    .1333جويلية 
(3)
املدّونة املعتمدة باملستشفيات العمومية على غرار ألادوية الخاّصة بأمراض السرطان وأمراض الخاليا الدموية وأمراض التهاب  الخارجة عنوهي ألادوية  

 .الكبد وأمراض غدد النمو
(4)
 . اعون 02و 09بمصحتي العمران والخضراء على التوالي  1302دون اعتبار أعوان الحراسة والتنظيف والبالغ عددهم في موفى سنة  
(5)
رح في غياب اتفاقية فوترة للخدمات الصحّية بين الّصندوقين، يتحّمل الّصندوق الوطني للتأمين على املرض كلفة الاستغالل باملصّحات بعد ط 

 .  إلايرادات بعنوان املعلوم التعديلي على العيادات وألادوية
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جه اهتمام الدائرة نحو %44حوالي 
ّ
د من مدى أداء  من مجموع عيادات املصّحات السّت، ات

ّ
التأك

التصّرف إلاداري واملالي وإسداء الخدمات من حيث الالزمة والفعالية دورهما بالجودة والكفاءة 

 .ية وترشيد التصّرف في ألادويةالصّح 

 

ت أساسا الفترة  (1)وفضال عن ألاعمال الرقابية
ّ
، 1302-1303املستندية وامليدانية التي غط

تّم توجيه استبيانين إلى عينة من املنتفعين بالخدمات الصّحية وكذلك إلاطارات الطبّية وشبه الطبّية 

املسدية للخدمات، وذلك بهدف سبر آراءهم حول درجة رضاهم على الخدمات املقّدمة باملصحتين من 

وتّم كذلك استقاء . تطلبات وضمانات الخدمة الصّحية الجّيدة من جهة أخرى جهة وللتعّرف على م

بعض املعطيات لدى املصالح املركزية للصندوق والصندوق الوطني للتأمين على املرض ووزارة الشؤون 

ق بالتكّفل بالخدمات 07هذا باإلضافة إلى إحالة . واملركز الوطني لإلعالمية الاجتماعية
ّ
 ملفا طّبيا تتعل

الصّحية وصرف أدوية قصد الحصول على الرأي الطّبي ملصالح املراقبة الطبّية بالصندوق الوطني 

 .للتأمين على املرض

 

قت بالتصّرف إلاداري واملالي وهو ما ساهم في الحّد 
ّ
من وأفرزت هذه ألاعمال نقائص تعل

د التصّرف في ألادوية إسداء الخدمات الصّحية بالكيفية املطلوبة فضال عن عدم ترشي أدائهما في

 . باملصّحتين

  

                                                           
(1)

 1302أكتوبر  13تّم استقاؤها بالنسبة ملصّحتي العمران والخضراء على التوالي إلى غاية املعطيات التي  ملعالجة املعلوماتية لقواعد البياناتا شملت  

 .1309وتواصلت ألاعمال الرقابّية إلى غاية شهر ماي  .1302نوفمبر  30و
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 أبرز املالحظات
 

 التصّرف إلاداري واملالي  -

 

نقائص  1302-1303العمران والخضراء خالل الفترة  تيمصّح شاب التصّرف إلاداري واملالي ب

النظام املعلوماتي بنظام الّرقابة الداخلية و بواملراقبة و  واملتابعةهياكل إلاشراف بالتنظيم و تعلقت ب

ه لم يتّم التقّيد فقد. تدخالتهما وإسدائهما للخدمات الصّحيةمن كفاءة وفعالية ت حّد و الطّبي، 
ّ
 تبّين أن

جوء إلى آلية عدم إحكام  لوحظكما . الصيغ القانونية والترتيبيةب دائما عند انتداب بعض ألاعوان
ّ
الل

ن من تلبية احتياجات ألاقسام الصّحية حيثالتعاقد مع ألاطباء 
ّ
 . لم تمك

 

فاقّيات مبرمة مع بعض 
ّ
وفضال عن عدم إحكام فوترة الخدمات الصّحية املؤمنة في إطار ات

ر ،الهياكل
ّ
صيغ يضبط إطار تعاقدي بين الّصندوق والّصندوق الوطني للّتأمين على املرض  ال يتوف

تي يتّم إبرامها سنوّيا  وإجراءات الّتكّفل وإحكام عملّية املراقبة
ّ
فاقّية الفوترة ال

ّ
الطبّية وذلك على غرار ات

ؤون الاجتماعّية ووزارة الصّحة
ّ

املستحقة دون تعبئة املوارد املالية هذه النقائص  لتحاو  .بين وزارة الش

 .من قبل املصحتين

 

ترشيد النفقات املّتصلة خاّصة بالتصّرف في ألادوية توصل املصحتين إلى ت كما لم

 .تواصل العجز املسّجل على مستوى نتيجة إلاستغاللمّما لم يساعد على تفادي واملستلزمات الطبّية 

ي وعالوة على ذلك تبّين 
ّ
الّصندوق تجميع الحاجيات الّسنوّية ملصّحتيه من املستلزمات الطبّية عدم تول

 . أّدى إلى عدم إبرام صفقات عمومّية في الغرض وشبه الّصيدلّية مّما

 

ومن شأن تدعيم الرقابة على مختلف أوجه نشاط املصّحتين، سواء من قبل املصالح 

املركزية للصندوق أو املصالح الفنّية للصندوق الوطني للتأمين على املرض، والتقّيد بالقوانين والتراتيب 

أن  ،املالية وارداملابات والشراءات عالوة على إحكام تعبئة الجاري بها العمل خاّصة في مجالي إلانتد

 . الخدماتيساهم في النهوض بجودة 

 

 إسداء الخدمات الصّحية  -

 

غياب آليات للتبادل الالكتروني بين الصندوق وكّل من الصندوق الوطني للتأمين على حال 

ن املصحتين املرض ووزارة الشؤون الاجتماعّية 
ّ
استقاء البيانات املتعلقة بهوّية املضمونين من دون تمك

د في جميع الحاالت من عيين إلاجتما
ّ
بعديد التعّهد وساهم ذلك في . في العالج حّقهموبالتالي دون التأك
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عنه  تحّمل  انجرّ   الحق تبعا النقضاء صلوحّية دفتر العالج أو قرار التكّفل مّماهذا املرض ى ال يفتتحون 

كما أّدت . 1302-1303د خالل الفترة .أ 943,904 بعنوان وصفات طبّية بقيمة مصاريف دون وجه حّق 

غير مدرج بسجالت الوزارة  امريض 072بما مجموعه هذه الوضعّية إلى التكفل دون وجه حّق 

 . املخصصة للعائالت املعوزة

 

ن من تبادل املعطيات بين املصّحات وبنك و 
ّ
تسّبب غياب آليات وإجراءات محكمة تمك

املعطيات الخاّص باملضمونين الاجتماعيين صلب الصندوق في تعّدد التجاوزات املتعلقة بحاالت الوفاة 

د .أ 170,479صرف أدوية باستعمال معّرفات مضمونين اجتماعيين متوفين بقيمة فقد تبّين . الشطبو 

باستخدام أرقام انخراط نفس الفترة  خاللفحصا طبّيا  0363 تأمينو  1302-1331خالل الفترة 

 .  مشطوبة من سجالت الصندوق 

 

عدم استقاء املعطيات الخاّصة باملضمونين الاجتماعيين بصفة مباشرة من  ّدىكما أ

بمصّحة % 19بمصّحة العمران و% 16التعّهد بما نسبته  إلىالصندوق الوطني للتأمين على املرض 

وقد ناهزت . هبمعّرفات غير موجودة بسجالتمضموني الصندوق ضمن شريحة  درجينمن املالخضراء 

  .1302-1303د خالل الفترة .م 090لفائدتهم قيمة ألادوية التي تّم صرفها 

 

لطبّية لفائدة نفس الفحوصات اتكرر في الخدمات الصحّية التصّرف لوحظ بالنسبة إلى و 

ارتفاع عدد العيادات غير املشفوعة و  املقادير القصوى كميات ألادوية املصروفة  املريض وتجاوز 

ة دون تكميليفحوصات تأمين كما تّم . املذكورةخالل الفترة  ألف فحص 79 خصت بوصفات طبّية 

نفس د خالل .أ 102ّمل مصاريف عالج دون وجه حّق بقيمة الخضوع إلى فحص طّبي سابق أّدت إلى تح

 .الفترة

د بعنوان فحوصات ملغاة بلغ .أ 096صرف أدوية بقيمة  1302-1303كما تّم خالل الفترة 

 .املمارسات ارتكاب مثل هذهمزيدا من املتابعة قصد تفادي فحصا مّما يستوجب  19430مجموعها 

 

الاستبيان  تبّين من خالل، ا عن الخدمات املسداة باملصّحتينوفي خصوص مدى الّرض

قاعات وطول فترات الاكتظاظ من قد أعربوا عن تذّمرهم من املرض ى  % 91 أّن املعتمد للغرض 

من  % 91تذّمر كما تّم تسجيل  .الطّبي من قبل إلاطار الوقت املخّصص للعياداتوقصر  الانتظار

 إلاطارات الطبّية وشبه الطبّية من افتقار العيادات ومراكز الفحوصات والكشوفات التكميلّية ألجهزة

من املرض ى على التوالي  % 93و % 93سّجل عدم رضا ما يفوق و  .كنولوجيمواكبة للتطّور التومعدات 

ألادوية  الخدمات التي توفرها الصيدلّيات بسبب النقص في توفير عن بمصّحتي العمران والخضراء 

 . خاّصة منها ألادوية الخصوصّية وألادوية الخاّصة بأمراض ارتفاع ضغط الدمبالكميات املطلوبة 
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، توص ي الدائرة باإلسراع في تركيز منظومة وطنّية تفاعلية النقائصمختلف هذه تالفي ول

 ملنظوري الضمان الاجتماعي تجمع بين مختلف املتدخلين واستكمال مشروع املعّرف الوحيد بما

يضمن التثبت من مشروعّية التعّهد باملرض ى من قبل مسديي الخدمات بصفة عاّمة ومصّحات 

  .الضمان الاجتماعي بصفة خاّصة

 

تخّول باستكمال تركيز منظومة معلوماتية باملصّحات تدعو الدائرة الصندوق إلى الاسراع كما 

ن من توحيد ذات ألاخرى بين تطبيقة التسجيل ومختلف التطبيقات الاندماج 
ّ
الاستعمال الطبّي تمك

 طّبي موّحد بما يسمح باعتماد الوصفة الطبية كشرط 
ّ

قاعدة البيانات الخاّصة باملرض ى وإرساء ملف

  .الفتتاح الحّق في صرف الدواء وفي تأمين الفحوصات الطّبية التكميلية

 

 التصّرف في ألادوية  -

 

وتحيين مدّونة موّحدة وشاملة لألدوية يتوّل الّصندوق إرساء إجراءات تضبط مسك  مل

املوّزعة في مصّحاته مّما انجّر عنه عدم توحيد معّرفات ألادوية ومجموعاتها وصعوبة إجراء تحليل 

ت املصّحتان خالل الفترة . مقارن للكمّيات املستهلكة
ّ
صرف أدوية ال تندرج  1309جوان  - 1303وتول

املضّمنة باملدّونة الاستشفائّية لوزارة الصّحة ( DCI) ضمن مجموعة التسميات الّدولّية املشتركة

       د وأخرى ال تندرج ضمن الّنظام القاعدي للتأمين على املرض بكلفة.م 1,927بكلفة ناهزت ( 1302)

 .د.أ 140

 

ي من حاالت نفاد ألادوية في انقطاع 
ّ
وساهمت محدودّية فاعلّية إلاجراءات املتبعة للتوق

متفاوتة ولجوء املصّحتين إلى اقتناء بعضها لدى مخزن الّصيدلّية املركزّية املخّصص  تلفتراالتزويد بها 

قة بتنفيذ . لتزويد الّصيدلّيات الخاّصة مّما حّملها أعباء إضافّية
ّ
وشاب إجراءات الّرقابة الّداخلّية املتعل

قبة واملتابعة البعدّية شملت توثيق إلاجراءات والّنظام املعلوماتي وأعمال املرا خللمواطن الوصفات 

صلت أساسا بعدم تسجيل 
ّ
تسّببت في وجود مخاطر مرتفعة في صرف أدوية بطرق غير مشروعة ات

د .أ 22بمبلغ د وبالتكّفل املزدوج .أ 144بمبلغ د وبعدم مباشرة ألاطّباء .م 09,240بمبلغ املرض ى 

د . د.أ 009بمبلغ وباألدوية املتعارضة 
ّ
ّدة حاالت تّم فيها صرف أدوية دون وجه الطّبي ع الاختبار وقد أك

 .حق

 

الّصندوق املبرمة بين الصندوق و لتصّرف في ألادوية الخصوصّية ولم تتضّمن اتفاقية ا

، املسائل املّتصلة بمعالجة ألاخطاء إلادارية 1302سبتمبر  09الوطني للتأمين على املرض في 

وإجراءات شراء ( DCI)آلالّية على مجموعات ألادوية  والّصيدالنّية الحاصلة في قرارات التكّفل والّرقابة



401 
 

 
 

هذا الوضع حّد و  .املستلزمات الطبّية والّرقابة على حاالت الوفاة ومتابعة وتبرير عملّيات جرد املخزون

طّبي ف كّميات منها دون موجب إداري أو من نجاعة التصّرف في هذه ألادوية وساهم في رفع مخاطر صر 

 .د.م 00,079بما جملته ارات التكّفل وحاالت الوفاة على غرار غياب قر 

 

د الّدائرة على 
ّ
إلاسراع في ضبط دليل إجراءات للتصّرف في شؤون الصيدلّية ضرورة وتؤك

وإدراج التحسينات الضرورّية ضمن الّنظام املعلوماتي وإيالء العناية الالزمة للوصفات الطبية بما 

ن من التصّدي للممارسات غير املشروعة
ّ
يقتض ي إحكام كما . يساهم في ترشيد نفقات ألادوية ويمك

والصندوق  ات الّرقابة املتبادلة بين الصندوق وصّية استحثاث تطوير إجراءالتصّرف في ألادوية الخص

 .ومتابعة عملّيات صرف ألادوية والتصّرف في مخزوناتها الوطني للتأمين على املرض
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 I- التصّرف إلاداري واملالي  

 

قت النقائص التي تّمت معاينتها أساسا بالتنظيم والتسيير والتصّرف في املوارد البشرية 
ّ
تعل

 . وبالتصّرف املالي

 

 التنظيم والتسيير والتصّرف في املوارد البشرية -أ 
 

 التنظيم والتسيير -1

 

ل
ّ
بين مراكز الصّحة ألاساسية واملستشفيات  (1)املصّحتان هياكل صّحية وسطية تمث

تتمتع هاتان ال وبوصفهما مصالح خارجية للصندوق . بالنظر إلى وزارة الصّحةالراجعة العمومية 

التصرف وحّدت هذه الوضعّية من نجاعة . بالشخصّية القانونّية وباالستقالل إلاداري واملالياملصّحتان 

إلاخالالت يذكر منها إمضاء بعض العقود من قبل ساهمت في حصول بعض و  املجاالتبعض في 

 . متصّرفي املصّحتين دون تفويض قانوني على غرار عقود ألاطباء املتعاقدين وعقود التربّص 

 

لتصبح  (2)التفكير في تحويل الصبغة القانونية للمصّحاتتّم  1333انطالقا من سنة و 

خفّية إلاسم يساهم الصندوق في رأس  مؤسسات عمومية ال تكتس ي صبغة إدارية أو في شكل شركات

ه. وإلاستقاللية إلادارية واملالية مالها وذلك بهدف إعطائها الشخصية القانونية
ّ
فضال تّم ولئن  كما أن

ة على غرار  مبدأإقرار  (3)0669منذ سنة عن ذلك 
ّ
ل في إحداث هياكل مستقل

ّ
اعتماد الحّل املتمث

املؤسسات العمومّية للصّحة مع إمكانية التنصيص على هذا الشكل القانوني الجديد ضمن القانون 

كما تّم استبعاد . فإّن مختلف هذه التصورات بقيت دون تجسيم،(4)املحدث لنظام التأمين على املرض

مع مبدأ الفصل ندوق الوطني للتأمين على املرض وذلك بسبب التعارض بالصاملصحات  إلحاقفرضية 

 .ليهومموّ بين مسديي العالج 

 

روع في تأهيل املصّحات  1333وعلى صعيد آخر، ولئن تّم منذ سنة 
ّ

وذلك بتدعيم بنيتها الش

قصد انخراطها التدريجي للعمل باملنظومة الجديدة للتأمين على ألاساسية وتجهيزاتها ومواردها البشرية 

تبّين عدم توفق الصندوق في تحقيق جانب هام من ألاهداف فقد ، 1334املحدثة في سنة املرض 

                                                           
(1)
 .0674أفريل  09وفقا لألهداف التي من أجلها أحدثت بمقتض ى محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ  
(2)

 .1333ديسمبر  10إدارة الصندوق بتاريخ محضر جلسة مجلس  
(3)

 .0669نوفمبر  09جلسة العمل الوزارّية املخصصة إلصالح أنظمة الضمان الاجتماعي والتوازن املالي للصناديق بتاريخ   
(4)

ق بنظام التأمين على املرض والذي اقتض ى 0669فيفري  09تطبيقا لقرارات املجلس الوزاري املضيق بتاريخ   
ّ
ه  املتعل

ّ
في إطار الفصل بين هياكل " أن

عن  التمويل وهياكل إسداء الخدمات الصّحية ضمانا للشفافية وملعرفة الكلفة الحقيقية لكّل خدمة، إقرار مبدأ فصل مصّحات الضمان إلاجتماعي

 ."ضمونين إلاجتماعيينالصندوق القومي للضمان إلاجتماعي، وإدخال العمل بالفوترة في هذه املصّحات، وتوسيع خدماتها لكّل امل
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املصّحتين من سنة إلى أخرى وعدم بتراجع عدد العيادات املؤمنة تواصل املرسومة، حيث لوحظ 

 . إلارتقاء بالخدمات الصّحية إلى الجودة املطلوبة

 

تي طرأت على هيكلة مصالح الّصندوق على إثر إرساء املنظومة 
ّ
وبالّرغم من التغييرات ال

 إحالة إدارة املراقبة الطبّية وجانب من إدارة التأمين على املرض إلىعبر الجديدة للتأمين على املرض 

ه لم تّتم مراجعة
ّ
 خالل للصندوق الهيكل التنظيمي  (1)الصندوق الوطني للتأمين على املرض، فإن

ّ
إال

ة طبيب منّسق لدى . 1309السداس ي الثاني من سنة 
ّ
ولئن تّم إدراج تصنيف للمصّحات وإحداث خط

ى التنسيق بين طار طّبي إل تفتقر  1339منذ سنة املصالح املركزية للصندوق ما تزال فإّن كّل مصّحة 
ّ
يتول

 .  النشاط الصّحيعلى طبّية لرقابة املصّحتين كما تبّين افتقار  .املصّحات

 

املشموالت املوكولة بجميع مكتب إلاحصائّيات وتقييم التصّرف بمصّحة العمران وال يضطلع 

ى متابعة تنفيذ جانب من ميزانّية املصّحة على غرار شراءات الصيدلّية إلي
ّ
واملواد ه حيث ال يتول

إعداد جداول قيادة وتقييم  كما ال يتولى. الاستهالكّية لكل من مصلحة املخبر ومصلحة تصفية الدم

 .نشاط املصّحة والتقرير السنوي للتصّرف
 

طاقات وصف املهام تضبط املشموالت وتحّدد املسؤوليات لب افتقار املصّحتينكما تبّين 

ي وأل 
ّ
ة إجراءات تغط

ّ
ة التطبيقات إلاعالمية مّما جميع دل

ّ
يساعد على إحكام لم أوجه التصّرف وألدل

وقد ساهم ذلك في . لديهما وعلى توحيد إجراءات العمل وتحديد املسؤوليات هماشاطمتابعة وتقييم ن

الذين يتولون هام متنافرة على غرار العاملين بقسم املخبر بمصّحة العمران بعض ألاعوان ملإنجاز 

مها و تحالجمع بين 
ّ
تخزینها كذلك ديد الحاجيات من املواد إلاستهالكية وإنجاز الطلبيات وتسل

  .واستهالكها
 

للفترة مجلس إدارة الصندوق وعلى صعيد آخر، لوحظ من خالل فحص محاضر جلسات 

نشاط املصّحات املسائل املتصلة بمتابعة جدول أعماله بالقدر الكافي عدم تضمن  1302إلى  1303من 

تي يمكن اعتمادهامن حيث 
ّ
. طرح إلاشكالّيات وإيجاد الحلول املالئمة وإرساء التوّجهات املستقبلّية ال

والتي الدورية املطلوبة وفق ولوحظ كذلك عدم انعقاد اللجنة إلاستشارية للتصّرف بكّل من املصّحتين 

 1300منذ سنة  نبمصّحة العمراتعقد هذه اللجنة مّرة كّل ثالثة أشهر حيث لم تّم ضبطها في حدود 

يساعد على تدارس لم وهو ما أّية جلسة بمصّحة الخضراء هذه اللجنة ولم تعقد . ثالث جلساتسوى 

 .إلاشكاليات واتخاذ التدابير الالزمة في إلابان

 

                                                           
(1)

ق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان إلاجتماعي 1309جويلية  06املؤرخ في  1309لسنة  966ألامر الحكومي عدد   
ّ
 .يتعل
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تصّرف لوفي نفس السياق، لوحظ نقص في مهّمات املراقبة والتفقد والتدقيق الداخلي 

والشؤون الاجتماعية أو من مكتب التفقد  (1)وزارتي الصّحة املصّحتين بصفة عامة من قبل سواء

يتم خالل الفترة املعنّية لم  حيث 1302إلى  1303ومكتب التدقيق الداخلي للصندوق خالل الفترة من 

وهو ما حال دون الوقوف على إلاخالالت والتجاوزات  .سوى مهّمتان من قبل الهياكل املذكورةإنجاز 

خاذ إلاجراءات لتفاديها
ّ
 . وات

 

وباإلضافة إلى ضعف نظام الّرقابة الداخلية وعدم اندماج النظام املعلوماتي باملصّحتين، 

عدم تركيز التطبيقة و غياب الرقابة الفجئية الدورية على الخزينة املركزية بمصّحة العمران  تسبب

رصيد لبنك لفائض العدم إلايداع باإلاعالمية للتصّرف في الخزينة واندماجها مع تطبيقة املحاسبة في 

غير وقد ناهز املبلغ . (2)الّسقف ألاقص ى املسموح به 1302سنة والذي تجاوز في يومي في الخزينة ال

في وجود يساهم أن صرف على هذا النحو ومن شأن الت.  د.أ 4أشهر متتالية معّدل  9لفترة املودع 

 .لهذه ألاموال الاستعمالمخاطر سوء 

 

 التصّرف في املوارد البشرية -2

 

 (3)من النظام ألاساس ي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي 01خالفا للفصل 

جوء إلى صيغة 
ّ
والذي نص على أن املناظرة تعتبر الطريقة ألاساسية لالنتداب بالّصندوق، لوحظ الل

ولئن تّم الحصول على موافقة  .1302-1303إلانتداب املباشر بمصّحتي العمران والخضراء خالل الفترة 

هذا تبّين غياب  فقد ليالطابع الاستعجاوزير الشؤون الاجتماعّية قصد تبرير هذه الانتدابات وإصباغها 

روط املنصوص عليها باألمر عدد 
ّ

ر الش
ّ
خاّصة منها شرط  (4)0667لسنة  297الطابع باعتبار عدم توف

عدد العيادات املؤّمنة في مختلف الاختصاصات في تراجع فضال عن و  .الّضرورة القصوى للعمل

أّن طبيعة تبين  210722إلى  614585حيث مّر من  %02املصّحتين خالل الفترة املذكورة بأكثر من 

ريقة الاستثنائّية في 
ّ
جوء إلى هذه الط

ّ
ة الّتي تّم من أجلها الل

ّ
قت في الانتدابالخط

ّ
 بمصّحة العمران تعل

 .منها بخطط إدارّية % 47

 

وتجدر إلاشارة إلى أّن اعتماد التعاقد يعتبر طريقة موازية لتفادي الانتداب وفق الصيغ 

خاّصة في ظل التأخير في إنجاز وذلك بدأي املساواة وتكافؤ الفرص مل اإقراره تكريسالترتيبية والذي تم 

                                                           
ق بضبط مهّمة وزارة الصّحة  0674نوفمبر  19املؤرخ في  0674لسنة  0394تقتضيه أحكام ألامر عدد وفقا ملا  (1)

ّ
ومشموالت أنظارها وألامر عدد املتعل

  .كما تّم تنقيحه وإتمامه  0674نوفمبر  19املؤرخ في  0674لسنة  0392
ق بعمليات الخزينة بمصّحات الضمان الاجتماعي بتاريخ  033في حدود  (2)

ّ
 .0669فيفري  10دينارا وفق دليل إلاجراءات املتعل

(3)
 .0666سبتمبر  00خ في املؤر  0666لسنة  1314املصادق عليه باألمر عدد  
تي ال تكتس ي صبغة إدارّية 0667مارس  00املؤّرخ في  (4)

ّ
ق بضبط صيغ وشروط الانتداب املباشر باملنشآت العمومّية واملؤسّسات العمومّية ال

ّ
 .واملتعل
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 في أواخر  1301الصندوق إلاعالن عن نتائج املناظرة بعنوان سنة لم يتوّل حيث برامج الانتدابات 
ّ

إال

ذي ضبط مّدة سنة كحّد  0وقد لوحظ مخالفة مقتضيات الفصل . 1302سنة 
ّ
من ألامر املشار إليه ال

ى الّصندوق إدماج املتعاقدين تطبيقا ملحاضر مفاوضات  إذأقص ى للتعاقد والّرجوع إلى مبدأ املناظرة 
ّ
تول

 .بعض الحاالت باملصّحتين إلى صبغة ترتيبّية مثل ما تّم بالنسبةال تكتس ي اجتماعّية 

 

ل الدائرة، ولىت الصندوق وتتعين إلاشارة إلى أّن 
ّ
عالم عدد إلا مذكرة التأكيد ضمن ، إثر تدخ

أّن " في خصوص وضعيات ألاعوان املنتدبين بصيغة التعاقد على  1309جويلية  01بتاريخ  41

يجب أن ال تتجاوز املّدة  0667مارس  00املؤرخ في  297التي تّمت في إطار أحكام ألامر عدد  الانتدابات

بها إنجاز ألاعمال املستوجبة سنة على أقص ى تقدير
ّ
التعاقد وفقا ألحكام ألامر وحيث ال يخّول . التي يتطل

في حّل يعتبرون ترسيمهم  ألاعوان الذين انتهت فترة تعاقدهم ولم يتّم فإّن املشار إليه أعاله الترسيم 

بالتالي تعتبر و ". من أّية عالقة شغلية مع الصندوق وال يجوز بالتالي استمرارهم في مباشرة العمل

على غير الصيغ القانونية التي تّمت في خصوص ألاعوان الذين تّم ترسيمهم خالل سنتي  الانتدابات

 . تصّرفا غير مشروع 1302و 1300

 

ؤون الاجتماعّية في رّدها إلاشارة إلى أّنها قامت  ،وفي نفس إلاطار
ّ

ت وزارة الش
ّ
ولئن تول

من  07بمراسلة الّرئيس املدير العاّم للّصندوق قصد إدماج املعنّيين باعتبار انطباق أحكام الفصل 

ذي ينّص على تحّول العقد إلى عقد ذو مّدة غير محّددة في صورة تمادي العامل تقديم 
ّ
غل ال

ّ
ة الش

ّ
مجل

 أّن ذلك ال ينطبق في وضعّية 
ّ
رف آلاخر، إال

ّ
خدماته عند انتهاء ألاجل املّتفق عليه دون معارضة الط

غل املعنّية تأّسست على مقتضيات ألامر عدد 
ّ

املؤّرخ في  0667لسنة  297الحال باعتبار أّن عقود الش

ق بضبط شروط وصيغ إلانتداب املباشر باملنشآت العمو  0660مارس  00
ّ
مّية واملؤّسسات واملتعل

ذي ضبط صراحة في فصله الثالث مّدة سنة كحّد أقص ى 
ّ
تي ال تكتس ي صبغة إدارّية وال

ّ
العمومّية ال

 .للتعاقد والّرجوع إلى مبدأ املناظرة

 

يتّم اللجوء  ،وعلى صعيد آخر، وقصد تغطية الحاجيات اليومية من إلاطار الطبي باملصّحتين

ة إلى أطباء للدعم متعاقدين باعتبا
ّ
ن من تأمين كاف

ّ
ر أّن عدد ألاطّباء املباشرين كامل الوقت ال يمك

 % 72بمصّحتي العمران والخضراء على التوالي  1302في سنة أطباء الدعم ة نسب تبلغو  .الاختصاصات

 . من مجموع السلك الطبي املباشر بكّل مصّحة%  76و

 

من إلاختصاصات الطبّية على التوالي بمصّحتي العمران % 29و %44حوالي  ويتّم تأمين

يا من قبل أطّباء الّدعم
ّ
جوء إلى ألاطّباء املتعاقدين أقّل . والخضراء كل

ّ
ولئن اعتبر الصندوق أّن الل
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ي املصّحتين أو الّصندوق إعداد أّي دراسة لتشخيص هذا الوضع وتحديد  (1)كلفة
ّ
رغم عدم تول

ه لوحظ نقص انخراطهم في تحقيق أهداف 
ّ
 أن

ّ
إيجابّيات وسلبّيات اللجوء إلى أطّباء الّدعم، إال

 .  املصّحتين من حيث خاّصة العمل على ترشيد وصفات الّدواء والفحوصات واملواد الاستهالكّية

 

رة الّرئيس املدير العام للصندوق الصادرة في وخال 
ّ
من  1300فيفري  12فا ملا نصت عليه مذك

بغض النظر من قبلهم وذلك عدد الّساعات املنجزة فعليا بالرجوع إلى خالص ألاطّباء املعنّيين ضرورة 

ضح اعتماد عدد املرض ى لتحديد عدد ساعات العمل تولوا معاينتهم عن عدد املرض ى الذين 
ّ
دون أن ات

ي من قبل إلادارة العاّمة للّصندوق 
ّ

أن ومن شأن التصرف على هذا النحو . تتّم املوافقة على هذا التمش 

يتسّبب في عدم تخصيص الحيز الزمني املالئم لكّل مريض من قبل الطبيب وإلانصات له خاّصة 

د ذلك  .مصابين بأمراض ثقيلة أو مزمنةإلى بالنسبة 
ّ
طارات الصحية من إلا  %70ما يفوق وقد أك

 عددباملصّحتين الذين أعربوا عن عدم رضاهم على الوقت املخّصص للعيادة الطبّية بسبب خاّصة ال

 .املرتفع للعيادات التي يؤّمنها ألاطّباء يومّيا

 

 خالص 1300سبتمبر  03إلى  1303أكتوبر  0لفترة املتراوحة من تّم خالل اوعلى صعيد آخر، 

ى الصندوق . د في غياب كلّي ألّي تسجيل مرض ى لفائدتهم.أ 19طبيب دعم بمبلغ جملي ناهز  09
ّ
ولئن تول

 تضّمنتاملصداقية حيث تستوفي شروط ال فإّن هذه املؤيدات حاالت بتقديم مؤيدات في ذلك  7تبرير 

نفقات دون إثبات وبالتالي فإّن صرف . تضاربا في خصوص الفترة املعنية باملالحظة وفي أسماء ألاطباء

قة به ويمكن أن 
ّ
إنجاز العمل يعّد من قبيل صرف نفقات دون موجب يستوجب استرجاع املبالغ املتعل

ل خطأ تصّرف على معنى القانون 
ّ
ق و  0692جويلية  13املؤّرخ في  0692لسنة  74عدد يشك

ّ
املتعل

والجماعات العمومية املحلية بأخطاء التصّرف املرتكبة في حق الدولة واملؤسسات العمومية إلادارية 

  .واملنشآت العمومية وبإحداث دائرة الزجر املالي

 

جوء إلى أطّباء الّدعم توص ي الدائرة 
ّ
وفي غياب إجراءات موضوعية وموثقة تضبط كيفّية الل

بضرورة ترشيد هذه العملية قصد تفادي إمكانية وجود محاباة وذلك من خالل ضبط معايير محّددة 

 . لإلختيار

 

أعوان تم وضعهم خاّصة  03دون وجه حّق مستحقات املصحتان  تحّملت من جهة أخرى،و 

أعوان منهم خالل  7لفائدة  (2)وقد تّم تقدير ما تّم صرفه .0661على ذّمة جمعيات انطالقا من سنة 

وتخالف هذه الوضعية مقتضيات . د.أ 676بـما يناهز  1302إلى سنة  1336الفترة املمتّدة من سنة 

                                                           
 .دينارا 133.304,733دينارا و 019.947,233على التوالي إلى  1302رتفعت مكافآت أطباء الدعم بمصحتي العمران والخضراء في موفى سنة إ (1)
(2)
 .دون اعتبار مقدار املساهمات بعنوان التقاعد في إطار النظام التكميلّي املحمول على كاهل الّصندوق  
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الذي ينّص على أن ألاعوان  (1)من القانون ألاساس ي ألعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي 09الفصل 

ولم يضبطها كذلك القانون  .يوضعون في حالة املباشرة أو إلالحاق أو عدم املباشرة أو تحت السالح

 .(2)كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 0692أوت  2املؤرخ في  0692لسنة  79عدد 

 

وفقا  1300أعوان على الذمة منذ سنة  0وباإلضافة إلى ذلك، ولئن انقضت مدة وضع  

ما يزالون غير مباشرين لعملهم بمصّحتي العمران فإّن هؤالء ألاعوان لقرارات صادرة عن الوزير ألاّول، 

 .والخضراء
 

ووزارة الشؤون الاجتماعّية  1300جانفي  10ولئن راسل الّصندوق رئاسة الحكومة بتاريخ 

ه للتذكير بالوضعّية غير القانونّية لهؤالء ألاعوان،  1302أفريل  14خاّصة في تاريخ 
ّ
دعوة لم يتوّل فإن

هؤالء ألاعوان ات واصلت املصّحتان خالص أجور ومنح وامتياز قد و . (3)لاللتحاق بمراكز عملهم املعنّيين

ناهز بما يآنفة الذكر قّدر خالل الفترة  (4)لفائدة عونين صرفهأّن املبلغ الذي تّم بعلما  .حّق دون وجه 

خاذ إلاجراءات املستوجبة في الغرض د وهو ما يستدعي.أ 410
ّ
 .إلى ضرورة ات

 

رتي العمل عدد 
ّ
           املؤّرخة في 19وعدد  1304أوت  10املؤرخة في  04وخالفا ملقتضيات مذك

مبلغ السترجاع الخصم من الجراية  1309إلى موفى شهر جانفي  لم يتوّل الصندوق ، 1302جويلية  6

. منحها لتسعة أعوان أحيلوا في ألاثناء على التقاعد  تسبقات على ألاجربعنوان د .أ 026جملي فاق 

زمة إلحكام 
ّ
خذ الّتدابير الال

ّ
ه ات

ّ
الّتنسيق بين إدارة املوارد البشرّية واملصّحات وبدأ في وأفاد الّصندوق أن

ل الفريق الّرقابي
ّ
 .استرجاع املبالغ إثر تدخ

 

 التصّرف املالي -ب
 

إرتفع العجز املسّجل على مستوى نتيجة إلاستغالل بمصحتي العمران والخضراء خالل الفترة 

ويرجع ذلك . د.م 01,976د إلى .م 6,976د ومن .م 07,240د إلى .م 04,099على الّتوالي من  1303-1304

تي تطّورت تباعا من 
ّ
            إلى 1303د سنة .م 00,377د و.م 09,470إلى النمّو املتواصل للنفقات وال

صت لتي امن ناحية، وانخفاض إلايرادات من ناحية أخرى  1304د سنة .م 00,900د و.م 06,292
ّ
تقل

                                                           
(1)

 .0666سبتمبر  00املؤرخ في  0666لسنة  1314املصادق عليه باألمر عدد   
(2)

ق بضبط النظام 
ّ
 الجماعات أو الدولة تمتلك التي والشركات والتجارية الصناعية الصبغة ذات العمومية واملؤسسات الدواوين ألعوان العام ألاساس ي املتعل

يا بصفة مالها رأس املحلية العمومية
ّ
 .مبـاشرة وكل

(3)
ه 0664ديسمبر  09املؤّرخ في  73نّص منشور الوزير ألاّول عدد  

ّ
 بعد إمضاء قرار من قبل ال يجوز وضع أّي عون أو تجديد وضعه على  على أن

ّ
الذّمة إال

ر تجديد الوضع على الذّمة بعد انقضاء املّدة يتعّين دعوة العون املعني ملباشرة عمله بإدارته ألاصلّية
ّ
في اليوم املوالي النتهاء  الوزير ألاّول، وفي صورة تعذ

 "تاريخ الوضع على الذّمة
(4)

ر املصّحة املعطيات الكافية في خصوص   
ّ
 .العون الثالثلم توف
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 .د بمصحة الخضراء.م 0,021د إلى .م 0,069د ومن .م 1,314د إلى .م 1,390بمصحة العمران من 

قت النقائص التي تّم الوقوف عليها أساسا بفوترة الخدمات الصّحية وبتنفيذ النفقات
ّ
 . وتعل

 

 فوترة الخدمات الصّحية -1

 

قة دأب الّصندوق 
ّ
بنظام الّتأمين على املرض، على تحديد في خصوص فوترة الخدمات املتعل

ن من تحديد الكلفة الحقيقّية للعالج بالّرغم من تكوين لجنة 
ّ
كلفة العالج بصفة جزافّية حيث لم يتمك

ويتّم . 1330وإعداد دليل إجراءت العتماد املحاسبة التحليلية منذ سنة  1330للغرض منذ سنة 

كّل مصّحة من مجموع النفقات املنجزة، ثّم تحميلها اعتماد نتيجة الاستغالل من خالل طرح موارد 

          وقد تطّورت هذه الكلفة بمصّحة العمران من. على كاهل الّصندوق الوطني للّتأمين على املرض

أّما بمصّحة الخضراء فقد  .%11أي بنسبة  1304د سنة .م 07,240إلى  1303د سنة .م 04,099

 (.د.م 01,976د إلى .م 6,976من )  31%رة بنسبةارتفعت كلفة العالج خالل نفس الفت

 

، لم يتّم وضع إطار تعاقدي (1)1334لسنة  70من القانون عدد  00وخالفا ألحكام الفصل 

ن من ضبط  الصندوق و  الّصنـدوق  بين
ّ
الوطني للضمان الاجتماعي بوصفه مسدي خدمات صحّية يمك

تي يتّم إبرامها صيغ وإجراءات الّتكّفل وإحكام عملّية املراقبة الطب
ّ
فاقّية الفوترة ال

ّ
ّية وذلك على غرار ات

ؤون الاجتماعّية ووزارة الصّحة
ّ

يان إفراز الفئات من . سنوّيا بين وزارة الش
ّ
ضح أّن املصّحتين ال تتول

ّ
وات

مذكرة الصادرة وذلك خالفا للعلى غرار املسّنين أو املعوقين بفوترة خاّصة  الاجتماعيينغير املضمونين 

مّما ال يساعد على تحديد كلفة العالج بعنوان الّضمان الاجتماعي  1339أفريل  13الغرض بتاريخ في 

 .وتعّهد الّصندوق بإفراز هذه الفئات بقوائم خصوصّية. وكلفة العالج بعنوان الّتضامن الاجتماعي

 

ق بفوترة الخدمات في إطار 
ّ
مة املهنّية مع معهد الصّحة والّسال  املبرمة الاتفاقيةوفي ما يتعل

مصّحة العمران تحديد املبالغ املستوجبة وفوترتها على كاهل املعهد لم تتوّل ، 0660جوان  03بتاريخ 

وبّينت الفحوصات تواصل إسداء الخدمات الصّحية للمضمونين املعنّيين . 1302 -1303خالل الفترة  

 . دون فوترتها
ّ
خاذ إلاجراءات الال

ّ
ى ات

ّ
ه تول

ّ
 .زمة لتجاوز هذا إلاخاللوقد أفاد الّصندوق أن

 

فاقّية التونسّية ألاملانّية للضمان  ولم يتّم 
ّ
استخالص املبالغ املستحّقة بعنوان الات

تي تّم 1303منذ سنة  (2)الاجتماعي
ّ
، حيث تبّين أّن مصّحة العمران لم تتوّل فوترة مصاريف العالج ال

                                                           
ق بإحداث نظام للّتأمين على املرض 1334أوت  1املؤّرخ في  (1)

ّ
 .املتعل

(2)
وتقتض ي توفير العالج املجاني من قبل الهياكل العمومّية الصحّية ومصّحات الّضمان الاجتماعي بناء على استمارة يتّم  0694أفريل  09تّم إبرامها بتاريخ  

تة أو تحويل إقامتهم بالبالد الّتونسّية وكذلك ألفراد تقديمها في الغرض لفائدة املضم
ّ
ونين الاجتماعّيين وأولي حّقهم املعنّيين خالل تواجدهم في وضعّية مؤق

ى الّصندوق فوترة الخدمات املسداة من قبل مصّحاته بهذا العنوان إلى صندوق الضمان الاجتماعي ألاملان. العائلة الباقون بالبالد الّتونسّية
ّ
 .ي املعنيويتول
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ى الخدمات فوترة قامت بصّحة الخضراء، فقد مأّما . (1)إسداؤها لفائدة املنتفعين املعنّيين
ّ
           إلى موف

             وارتفعت املبالغ غير املستخلصة بهذه املصّحة إلى. دون أن يتّم الاستخالص الفعلي 1301سنة 

 .  د.أ 41,637
 

فاقّية التونسّية ألا
ّ
تي تّم تحّملها بعنوان الات

ّ
ملانّية وتوص ي الدائرة بضرورة فوترة املصاريف ال

فاقّية 
ّ
للضمان الاجتماعي وموافاة الجانب ألاملاني بها قصد استخالصها وإلى ضرورة تنقيح هذه إلات

وتعّهد الصندوق بتنظيم هذه املسألة في . لتأخذ بعين إلاعتبار املنظومة الجديدة للّتأمين على املرض

 . إطار مشروع اتفاقّية مع الصندوق الوطني للتأمين على املرض

 

فاقّية املبرمة مع صندوق الحيطة والتقاعد في  تّم و 
ّ
خصوص فوترة الخدمات بعنوان الات

ية منها والبالغة  (2)للمحامين
ّ
ضمن جملة  1304-1300د خالل الفترة .أ 039,902اعتبار املوارد املتأت

تي ترجع إلى الّصندوق الوطني للّتأمين على املرض عوض احتسابها ضمن مستحّقات 
ّ
الّصندوق املوارد ال

ل إطارا تعاقدّيا مختلفا عن منظومة الّتأمين على املرض
ّ
كما تّم الوقوف على عدم علم . باعتبارها تمث

ل الفريق الّرقابي، خاّصة وأّن 
ّ
فاقّية إلى حين تدخ

ّ
إلادارة املركزّية للمحاسبة بالصندوق بهذه الات

ن بالّتالي من متابعة  1309املنظومة املحاسبّية املتواجدة لديها إلى حّد جانفي
ّ
ال تضّم املصّحات وال تمك

ت مصّحة العمران مراسلة إدارة املحاس. حساباتها
ّ
بة إلعالمها بهذه املبالغ وطلب طرحها وتبعا لذلك، تول

 . من مستحّقات الّصندوق الوطني للّتأمين على املرض

 

قة بصندوق الحيطة والتقاعد و
ّ
في خصوص نتائج جرد مخزون ألادوية الخصوصية املتعل

 أّن عملّية إعادة احتساب للمحامين
ّ
، ولئن أفاد الصندوق في إجابته بعدم وجود تباين في املخزون إال

            ت قيمتهناهز  أفرزت تباينااملخزون النظري التي قام بها الفريق الّرقابي ومقاربته مع املخزون املادي، 

ى سنة  د.أ 032,220
ّ
ورة متابعة عمليات الجرد وتبرير وتوص ي الدائرة بضر  1302لم يتّم تبريره في موف

 .مختلف الفوارق في املخزون
 

  تنفيذ النفقات -2

 

قت النقائص التي تّم الوقوف عليها لدى املصّحتين أساسا باقتناءات املستلزمات الطبّية 
ّ
تعل

وتشمل أساسا مستلزمات املخبر  1302د سنة .م 1,999إلى  1303د سنة .م 1,492تطّورت من والتي 

ري 
ّ
 . وتصفية الّدم وأجهزة قيس السك

                                                           
(1)

ر لدى مصّحة العمران ما يفيد تحديد املبالغ املستحقة وفوترتها  
ّ
 .ال يتوف

ى . وتنّص على إسناد مصّحة العمران ألادوية الخصوصّية ملنظوري صندوق الحيطة والّتقاعد للمحامين 1300جوان  0دخلت حّيز الّنفاذ بتاريخ  (2)
ّ
وتتول

تي
ّ
مها من الصيدلّية املركزّية وكلفة مصاريف التصّرف املحّددة بـــ  املصّحة إحالة فواتير ألادوية ال

ّ
ى  %2تتسل

ّ
ذي يتول

ّ
من املبلغ الجملي إلى الصندوق ال

صاله بها
ّ
 .خالص ألادوية لدى الّصيدلّية املركزّية ومصاريف التصّرف لدى املصّحة في أجل ال يتجاوز شهر من تاريخ ات
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طيلة الفترة املذكورة تجميع الحاجيات الّسنوّية ملصّحتيه من هذه الصندوق ولم يتوّل 

ت كّل مصّحة ت
ّ
سديد حاجياتها الّسنوّية وفقا املستلزمات وإبرام صفقات عمومّية في الغرض حيث تول

إلجراءات غير مضبوطة من خالل اللجوء إلى استشارات فاق حجم الشراءات الّسنوّية بعنوانها السقف 

سنوات على غرار الاستشارة  9وامتّد العمل ببعضها حوالي  (1)املستوجب إلبرام صفقات عمومّية

ري 
ّ
 . د.أ 123  بعنوانها ل السنوي لإلقتناءاتناهز املعّد والتي الخاّصة باقتناء أجهزة قيس السك

 

ى الّصندوق منذ ماي 
ّ
تكوين لجنة فنّية عهد إليها تجميع شراءات مفاعالت  1336ولئن تول

 املخابر وتحديد الحاجيات الفعلية من آلاالت املخبرّية 
ّ
ى جوان  إلى يتمه لم فإن

ّ
تسجيل أي  1309موف

التجهيزات وفقا آللية الوضع على الذّمة والتي تقتض ي هذه تقّدم في هذا الشأن وتواصل استعمال 

التزّود الحصري من املواد إلاستهالكية لدى املزّود صاحب آلالة وهو ما يعّد إخالال بمبادئ الشراء 

 . العمومي

 

          لم يتوّل الّصندوق إلى  1304لسنة  0306من ألامر عدد  20وخالفا ملقتضيات الفصل 

ع ولم يشر . لإلجراءات املبّسطةط دليل إجراءات خاّص بالصفقات املبرمة وفقا ضب 1309موفى جوان 

ى ماي 
ّ
 في موف

ّ
 .1309في إلاعالن عن طلبات عروض للتزّود بمواد املخابر وتصفية الّدم إال

 

ت مصّحة العمران في سنة 
ّ
ري  (2)إجراء استشارة 1304ولئن تول

ّ
للتزّود بأجهزة قيس السك

تّم إلغاؤها بسبب تعارض في فإّن هذه الاستشارة أفضت إلى انحصار املنافسة بين مزّودين اثنين، 

التقييم الفّني لكفاءة ألاجهزة بين مصلحتي الّصيدلّية واملخبر وذلك رغم وجود تقرير اختبار فّني أنجزه 

طلب من مصّحة العمران يبرز أفضلية فّنية للعرض  رئيس مصلحة املخبر بمصّحة الخضراء بناء على

وتبّين أّن التطبيق الّسليم لوثائق املنافسة املّتصلة بالشروط الفنّية الواجب . الثمنمن حيث ألاقل 

رها بالعرض والاستئناس بتقرير إلاختبار املذكور يفض ي إلى اختيار العرض ألاقّل ثمنا بنسبة 
ّ
توف

 1302في سنة  (3)وانحصرت املنافسة مجّددا عند إعادة الاستشارة. افسمقارنة بالعرض املن 04,90%

 % 2,4بين املزّودين املذكورين الذين قّدما نفس العرض الفّني مع اقتراح تخفيض في الّسعر بنسبة 

وقد شاب إجراءات التقييم الفّني إخالالت مّست  .للعرض املنافس % 00,39للعرض املالي ألاقل ثمنا و

د مطابقته للخصائص الفنية جوهرّيا م
ّ
ن مبدأ املنافسة وأّدت إلى إقصاء العرض ألاقّل ثمنا رغم تأك

 . املطلوبة

                                                           
(1)

لسنة  0306وبداية من تاريخ دخول مقتضيات ألامر عدد . د.أ 033إلى  1304ماي  -1303فقة عمومية خالل الفترة يرتفع السقف القانوني إلبرام ص  

م للصفقات العمومية يتعين في شأن طلبات املواد التي يتراوح مبلغها بين  1304
ّ
  .د تنظيم صفقة باإلجراءات املبّسطة.أ 033د و.أ 033املنظ

(2)
 4108سبتمرب  04بتاريخ  84/4108عدد   

 .5132أفريل  52بتاريخ  31/5132عدد   (3)
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أن ال إلاخالالت التي شابت تنفيذ نفقات املستلزمات الطبّية لدى املصّحتين ومن شأن 

ل و جوهرّيا من مبدأ املنافسة وأّن تمّس تكافؤ الفرص تضمن 
ّ
أخطاء تصّرف على معنى  بالتالي أن تشك

 .0692لسنة  74القانون عدد 
 

II- إسداء الخدمات الصّحية  
 

 1302إلى سنة  1303تراجع معّدل عدد العيادات املنجزة في اليوم خالل الفترة من سنة 

وناهز معّدل . عيادة 949و 0360عيادة إلى  767و 0126بمصّحتي العمران والخضراء على التوالي من 

. دينارا 21ودينارا  44على التوالي باملصّحتين  1304-1303خالل الفترة  (1)الصافية للعيادةالكلفة 

وشملت النقائص التي تّم الوقوف عليها أساسا التصّرف في الفحوصات الطبية وفي الفحوصات 

 .جودة الخدمات الصحيةو التكميلية 

 

 التصّرف في الفحوصات الطبية  -أ 

 

قت النقائص 
ّ
وبإسداء الفحوصات  خاّصة بمشروعّية التعّهد باملرض ىفي هذا املجال تعل

 . الطبية

 

 التعّهد باملرض ى -1

 

اتضح من خالل  (2)1337لسنة  0097من ألامر عدد  6و 7خالفا ملا نّص عليه الفصالن 

رها  تقاة من بنك معلومات كّل من مصّحتيمقاربة البيانات املس
ّ
العمران و الخضراء مع تلك التّي وف

إسداء خدمات عالجية لفائدة مضموني املنظومة الخاّصة  ،الصندوق الوطني للتأمين على املرض

ومنظومة استرجاع املصاريف مقابل دفع املعلوم التعديلي املستوجب بالنسبة ملضموني املنظومة 

مضمونا اجتماعيا من  0120مجموعه بما  ألامر  وتعلق. العمومّية عوضا عن الكلفة الحقيقية للعالج

مضمونا  439و 1302-1336خالل الفترة  (3)غير املنتمين للمنظومة العمومّية بمصّحة العمران

 وانتفع املضمونون املعنيون بمصّحة العمران. 1302-1303خالل الفترة  (4)اجتماعيا بمصّحة الخضراء

                                                           
(1)

 .عدد العيادات( / املقابيض  –املصاريف قبل إلاستهالك )   
ق بضبط صيغ و  1337جوان  00املؤرخ في  1337لسنة  0097من ألامر عدد  7نّص الفصل   (2)

ّ
جراءات ونسب التكّفل بالخدمات الصحّية في إواملتعل

القاعدي للتأمين على املرض على ضمان تكّفل املنظومة العالجّية العمومّية التكّفل بمصاريف الخدمات الصحّية املسداة من قبل الهياكل طار النظام إ

من ألامر  6كما ينّص الفصل . الهياكل الصحّية العمومّية ألاخرى املتعاقدة وكذلك العمومّية الراجعة بالنظر لوزارة الصّحة ومصّحات الضمان الاجتماعي

ي املنتفع دفع املعلوم التعديلي مقابل الخدمات املسداة
ّ
 . سالف الذكر على تول

(3)
ل قرابة  وهو  

ّ
 .مضمونا اجتماعيا 16366من أصل عّينة متكّونة من % 9ما يمث

 .مضمونا اجتماعّيا 1396من أصل عّينة متكّونة من  (4)



412 
 

 
 

              فحصا باألشّعة بكلفة قدرها 0929فحصا طبّيا تكميلّيا و 113عيادة طبّية و 0910بما عدده 

عيادة طبّية   694كما تّم بمصّحة الخضراء تأمين  . د.أ 2,700د مقابل دفع مبلغ قدره .أ 23,021

فحصا  449د وبما عدده .أ 0,991د مقابل دفع .أ 40,304فحصا طبّيا تكميلّيا بكلفة قدرها  1447و

 . د.أ 0,212د مقابل دفع مبلغ قدره .أ 04,919ة قدرها باألشّعة بكلف

 

ضمونين من غير املنتمين للمنظومة ملاإلى وتوص ي الدائرة بتطبيق التعريفة الكاملة بالنسبة 

 على غرار ماوذلك العمومية من خالل اعتماد اتفاقّية للفوترة مع الصندوق الوطني للتأمين على املرض 

 .العموميةهو معمول به باملستشفيات 

 

ملتابعة حاالت الوفاة أو ليات وإجراءات محكمة افتقار املصحتين آلب وعلى صعيد آخر، تسبّ 

خدمات باستخدام أرقام بعض الإسداء في تعدد التجاوزات املسّجلة حيث تّم  الانخراطحاالت شطب 

كما تّم تسجيل حاالت يعود فيها تاريخ  الوفاة إلى  .سنوات 0انخراط منتفعين متوفين منذ ما يزيد عن 

وبلغ عدد املعرفات املستعملة الراجعة إلى . سنة مقارنة بتاريخ إسداء الخدمة الطبّية 13ما يزيد عن 

معرفا بمصحة العمران تم  109مضمونين اجتماعيين متوفين في تاريخ إسداء الخدمة الطبية 

                 د .أ 07,911عمال طبيا تكميليا بكلفة قدرها  0049و عيادة طبية 1110استخدامها لتأمين 

 . د.أ 170,479  د ولصرف أدوية بكلفة جملية قدرها.أ 9,469فحصا باألشّعة بكلفة  000و

 

وأفرز الفحص املاّدي لعدد من امللّفات الطبّية للمضمونين الاجتماعيين املتوفين في تاريخ 

ة العمران عن تضّمنها لفحوصات طبّية بتاريخ الحق لتاريخ وفاة املنتفع إسداء الخدمة الطبّية بمصّح 

 .اتخاذ التدابير الالزمة قصد تفادي هذه الوضعيات ومؤاخذة كل من ثبتت مسؤوليتهوهو ما يستدعي 

 

منتفعا  042حاالت الشطب حيث تمّتع إلى كما تّم الوقوف على نفس إلاخالل بالنسبة 

باستخدام أرقام انخراط  1302-1331فحصا طبّيا خالل الفترة  0363بمصّحة العمران بما عدده 

ه سيتّم العمل على تالفي مثل هذه . مشطوبة من سجالت الصندوق 
ّ
وأفاد الصندوق في إجابته أن

سجيل الاخالالت من خالل إنجاز منظومة مندمجة للتصرف في املصحات يتّم ربطها مع منظومة الت

  .باملرجع املركزي للمضمونين الاجتماعيين

 

ق ب
ّ
نّصت  الخدمات املسداة بعنوان التكّفل باألمراض الثقيلة أو املزمنة، فقدأّما في ما يتعل

رة الصندوق بتاريخ 
ّ
قة بالشروع في تطبيق املرحلة الثانية من النظام  1339جوان  06مذك

ّ
واملتعل

الجديد للتأمين على املرض على إسداء كّل الخدمات الصحّية لفائدة املنتفعين الحاملين لقرارات تكّفل 

في إطار مرض ثقيل أو مزمن من املسجلين باملنظومة العالجّية العمومّية بصفة مجانّية ودون مطالبتهم 

وبلغ عدد املنتفعين . التعديلي وذلك مهما كانت نوعية الخدمات املسداة لفائدتهم بدفع املعلوم
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 00090منتفعا بمصّحة العمران و 07906 مجموعهما  1302-1303بالخدمات املذكورة خالل الفترة 

عيادة بمصحة العمران  64701وبلغ عدد العيادات املسداة بهذا العنوان . منتفعا بمصّحة الخضراء

 .عيادة بمصحة الخضراء 62903و

 

قة باملضمونين الاجتماعيين مع و
ّ
في غياب تركيز آليات للتبادل الالكتروني للبيانات املتعل

ن إلى الحاالت التي يتّم فيها إسداء الخدمات الطبية  ،الصندوق الوطني للتأمين على املرض
ّ
ال يتّم التفط

 .  س قرار تكّفل منته الصلوحيةأو صرف أدوية بناءا على سند عالج غير نافذ أو على أسا

 

ال يتّم إدراج مرجعه والفترة التي و وفضال عن ذلك، ال يتّم الاحتفاظ بنسخة من قرار التكّفل 

إسداء خدمات عالجّية مجانا لفائدة تّم في بعض الحاالت كما . يغطيها بصفة آلّية عند تسجيل املريض

مرض ى بعنوان التكّفل بأمراض ثقيلة أو مزمنة دون أن يتّم إدراج مرجع قرار التكّفل أو حّتى طبيعة 

من جملة املنتفعين بالتكّفل  %41,27بنسبة  1302-1303تّم الوقوف عليه  خالل الفترة وهو ما املرض 

 . (2)بمصّحة الخضراء  %17,77و (1)بعنوان هذه ألامراض بمصّحة العمران

 

متكونة من منتفعين بالتكّفل من الوقوف خالل الفترة املذكورة على  (3)وأفرز فحص عينة

 بمصّحة العمران لفائدة  0226تأمين 
ّ
فحصا بمصّحة  0461مريضا و 190فحصا طبّيا مجانيا

توقف سريان مفعول  نتيجة مريضا بمقتض ى قرارات تكّفل غير سارية املفعول  061الخضراء لفائدة 

. التكّفل إلى ما قبل خمس سنوات وتّمت معاينة حاالت يعود فيها تاريخ انتهاء مفعول قرار . بطاقة العالج

وبلغت كلفة الوصفات الطبية املوصوفة لحاملي أمراض ثقيلة أو مزمنة واملنتفعين بخدمات عالجّية 

. د.أ 943,904بمصّحة العمران بناء على قرار تكّفل غير نافذ اعتمادا على نفس العّينة مبلغا قدره 

على املرض الصندوق إلى إصدار الصندوق الوطني للتأمين ما أفاد به وترجع هذه الوضعّية حسب 

 .بتاريخ انتهاء صلوحّية بطاقة العالج هاقرارات تكّفل تربط تاريخ انتهاء مفعول

 

ومن ناحية أخرى، لم يتّم تحديد عدد وتواتر الفحوصات املجانّية املنتفع بها باملصحتين 

بمقتض ى من الاتفاقية القطاعية ألطباء املمارسة الحرة املصادق عليها  7امللحق عدد ينّص عليه  مثلما

انتفاع  بخصوص، 1337فيفري  9قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بتاريخ 

ويتّم . حاملي قرارات التكّفل لعالج ألامراض الثقيلة أو املزمنة بعيادات طبّية مجانّية مّرة كّل ثالثة أشهر

خر فحص طبّي من قبل عون التسجيل على تاريخ آ ابناءوذلك مجانّية الفحص من عدمه يدويا إقرار 

 . وهو ما أفرز حاالت يتّم فيها إسداء فحوصات في تواريخ متقاربة ال تتعّدى ثالثة أشهر بصفة مجانّية

                                                           
(1)
 . منتفعا بمصّحة العمران 7203ما عدده  
  .منتفعا بمصّحة الخضراء 0029عدده  ما  (2)
(3)

  .مضمونا اجتماعيا بمصّحة الخضراء 1396مضمونا اجتماعيا بمصّحة العمران و 09099  
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خصوص التكّفل بحاملي بطاقات عالج مجانية املسندة في إطار البرنامج الوطني بال يتّم و 

منشور  وهو ما يخالف، القيام باإلجراءات الالزمة قصد التثبت من هوّية املنتفع (1)للعائالت املعوزة

ق ببطاقات العالج املجاني والتعريفة املنخفضة 1330لسنة  76وزير الصحة عدد 
ّ
 .املتعل

 

نتومن جهة أخرى، 
ّ
سّجل وزارة مع مقاربة البيانات الالكترونية املستقاة من املصحتين  مك

 من ،الخاّص ببطاقات العالج املجاني املسندة في إطار برنامج العائالت املعوزة الشؤون الاجتماعية

وجود حاالت تّم فيها إسداء خدمات عالجية مجانية ملنتفعين غير مدرجين بالسجل الوقوف على 

منتفعا بمصّحة الخضراء خالل الفترة  03منتفعا بمصحة العمران و 042لفائدة ما مجموعه املذكور 

لتبادل الالكتروني للمعطيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية ابغياب  وتفّسر هذه الوضعّية. 1331-1302

د من مشروعّية  التي من شأنها أن تتيح
ّ
استقاء البيانات املتعلقة باملنتفعين بمجانّية العالج قصد التأك

 . التعّهد بهذه الفئة
 

املؤرخ في  1332لسنة  90التوجيهي عدد عالج املعوقين، وعمال بأحكام القانون إلى وبالنسبة 

ق بالنهوض باألشخاص املعوقين وحمايتهم وخاّصة الفصل  1332أوت  02
ّ
منه،  02والفصل  04واملتعل

على إعفاء املعوق الحامل لبطاقة إعاقة  1339جانفي  07املؤّرخ في  4نّص منشور وزير الصّحة عدد 

توت. لتعديلي ملصاريف العالجسارية املفعول وبطاقة عالج من دفع املعلوم ا
ّ
هذا بمصّحة العمران  ول

انتفعوا بخدمات ملعوقين حاملين لبطاقات عالج الذين  الامتياز على أولي حّق هذا سحب  الخصوص،

ل نقصا في املداخيل بما قدره  02997صحّية مجانّية بلغ عدد الفحوصات بعنوانها 
ّ
فحصا وهو ما يمث

ق باملعوقين الحاملين لبطاقة إعاقة والذين ال يحملون . 1302-1339د خالل الفترة .أ 037
ّ
أّما فيما يتعل

في  ع أولي حّقهم بخدمات عالجّية بمصحة العمران بصفة مجانّية دون موجبانتفبطاقة عالج، فقد 

وقد تعّهد . د.أ 10فحصا خالل نفس الفترة أي ما يمثل نقصا في املداخيل بما يقارب  7901حدود 

 .على تطبيق أحكام القانون التوجيهي املذكور وتفادي ذلك مستقبال الصندوق بالعمل
 

ن من استقاء البيانات املتعلقة و
ّ
في ظّل غياب آليات للتبادل الالكتروني صلب الصندوق تمك

باملضمونين الاجتماعيين بصفة آلية، يتمّ إسداء خدمات صحية من قبل املصحتين لفائدة منتفعين 

بسجالت  استنادا إلى معّرف غير موجود" مضموني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"ضمن شريحة 

فقد بينت الفحوصات أّن عدد . الصندوق فضال عن وجود العديد من ألاخطاء فيما يتعلق بهوياتهم

منتفعا بمصّحة  10379منتفعا بمصّحة العمران و 06633املنتفعين غير املدرجين بالسجالت بلغ 

وال . 1302-1303 د خالل الفترة.م 9,149و (2)د.م 074,704أدوية بقيمة بعلى التوالي  انتفعواالخضراء 

ن هذه الوضعّية من الحيلولة دون التعّهد بأشخاص ال يفتتحون الحّق في العالج
ّ
   . تمك

                                                           
(1)

ق بتحديد شروط وكيفّية إسناد بطاقة العالج املجاني على أن  0669سبتمبر  10املؤرخ في  0669لسنة  0901عدد  نّص الفصل الثاني من ألامر  
ّ
املتعل

 .ينتفع بمجانّية العالج وإلاقامة كّل تونس ي معوز وزوجه وأطفاله الذين هم في كفالته بصفة قانونّية
(2)

 .بما في ذلك ألادوية الخصوصّية  
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 إسداء الفحوصات الطبّية  -2

  

بنظام املواعيد املعمول به في طب دوما يتّم إسداء الفحوصات الطبّية دون التقّيد 

فحصا  90299باملصحتين حيث يتّم تسجيل عديد املرض ى دون موعد سابق، وهو شأن   الاختصاص

ل  (2)في عدد من الاختصاصات (1)بمصّحة العمران
ّ
من جملة الفحوصات %  09,10وهو ما يمث

وفي املقابل، لوحظ تأخير كبير في تحديد املواعيد في نفس . (3)فحصا بمصّحة الخضراء 062340و

رض ى آخرين حيث فاقت آجال الانتظار في العديد من الحاالت مإلى رة بالنسبة الاختصاصات املذكو 

 .شهرا 13السنة لتناهز في بعض الحاالت 

 

سم النشاط الصحي باملصحتين بنقص في ترشيد الفحوصات حيث تّمت معاينة تكرار 
ّ
وات

وجيز وفي بعض نفس املريض وفي نفس الاختصاص في حّيز زمني إلى الفحوصات الطّبية بالنسبة 

ما عدده  1302 -1303وبلغ عدد الفحوصات الطبّية املسداة خالل الفترة . ألاحيان في نفس اليوم

ات الطبّية وفاق عدد الفحوص. بمصّحة الخضراء 0110997فحصا بمصّحة العمران و 1329049

في حاالت أخرى  فحصا طبّيا وناهز  033الحاالت  بعضخالل الفترة املذكورة في  املسداة لنفس املنتفع

أّدى إلى تقاطع في فترات العالج كمّيات مفرطة من ألادوية وارتبط بهذه الفحوصات صرف . فحصا 193

          خالل « adol  » حّبة 103أّيام و 0خالل  » famodar « حّبة  93حيث انتفع أحد املرض ى بما عدده 

 « diabenyl »حّبة  033كما انتفع مريض آخر بمصّحة الخضراء بما عدده  .أّيام بمصّحة العمران 2

  .يوما 00خالل 

 

الفحوصات الطبية غير املشفوعة بوصفة طبّية أو بعمل طبّي  تدوفي سياق متّصل، تعّد 

فحصا بمصّحة  49269 جملتهما  1302إلى غاية سنة  1303تكميلي حيث بلغت بداية من سنة 

وارتبط عدد هام من هذه الفحوصات بأطباء متعاقدين . ا بمصّحة الخضراءفحص 19004و العمران

طبيبا متعاقدا بمصّحة الخضراء إلى  02 إلى ما مجموعهالفحوصات بالنسبة هذه حيث وصل عدد 

وال تساعد هذه الوضعّية على ترشيد . فحصا 233عدد من ألاطباء إلى بالنسبة  ليفوق فحصا  0913

ر على و املصاريف باملصحتين 
ّ

تبادل دفاتر العالج من قبل املرض ى وإسداء خدمات طبية إمكانية تؤش

لفائدة أشخاص ال يفتتحون الحّق في العالج أو إلى فحوصات وهمّية من شأنها الترفيع في أتعاب أطباء 

ن من الحّد من الفحوصات املكّررة. الّدعم
ّ
ه سيعمل على إحداث آلّية تمك

ّ
 .وأفاد الصندوق أن

 

                                                           
(1)

 .1302أكتوبر  13إلى غاية  1331جانفي  01خالل الفترة املمتّدة من   
الصدرّية والتنفسّية وطّب ألاطفال  وطّب العيون وأمراض الكلى واملجاري البولّية فحوصات متابعة الحمل وأمراض العظام واملفاصل وألامراض  (2)

 .وأمراض الغدد والقلب والشرايين
 .1302نوفمبر  0إلى  1330نوفمبر  9خالل الفترة املمتدة من  (3)
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ق بالفحوصات امللغاةن تبيّ يد آخر، وعلى صع
ّ
عددها بمصّحة العمران بلغ  التي في ما يتعل

أّن د .أ 090,009علوم تعديلي جملي قدره يقابلها م 1302-1303خالل الفترة فحصا طبّيا  91703

قة
ّ
يتّم في العديد من  حيث حقوق النفاذ للقيام بحذف الفحوصات املسّجلة غير مضبوطة وموث

والتي تعتبر مهام ألاحيان الجمع بين عملّية تسجيل الفحص وعملّية حذفه من قبل نفس العون 

ت الحذف غير املشروعة
ّ
لم تتول  وفضال عن ذلك،. متنافرة من شأنها أن ترفع من مخاطر عمليا

 بداية من سنة 
ّ
ل الفريق الرقابي إثر وذلك  1309مصّحة العمران متابعة الفحوصات امللغاة إال

ّ
تدخ

قة بالسنوات السابقة غير مدّعمة بوثائق إثبات أصلية  أّن  تبّينحيث 
ّ
وغير الفحوصات امللغاة املتعل

 . مبررة

 

ه تّم في شأن بعض الفحوصات امللغاة صرف أدوية في نفس يوم التسجيل 
ّ
ويشار إلى أن

من دم عند تسجيل املريض مّما نفس املنتفع وباستعمال نفس معّرف الطبيب املستخإلى بالنسبة 

في ظّل غياب وثيقة إلاثبات املدعّمة لعملّية وذلك على عمليات إلغاء غير مشروعة يؤشر أن شأنه 

 تقابلهافحصا  07909عدد هذه الفحوصات بمصّحة العمران  1302-1303بلغ خالل الفترة و . إلالغاء

. دون موجب د.أ 172,429أدوية في شأنها بما قدره  تد صرف.أ 17,267بقيمة غير مستخلصة داخيل م

فحصا انجّر عنها نقص في املداخيل بقيمة  9297في مصّحة الخضراء هذه الفحوصات بلغ عدد كما 

 . د.أ 004,290أدوية دون موجب بقيمة  بعنوانهاد وصرفت .أ 03,003

 

وتفّسر هذه الوضعّية بعدم استكمال إلاجراءات املّتصلة بتركيز منظومة معلوماتية مندمجة 

ن من توحيد قاعدة البيانات 
ّ
بين تطبيقة التسجيل ومختلف التطبيقات ذات الاستعمال الطبّي تمك

 طّبي موّحد 
ّ

الاقتصار على اعتماد معّرف امللف الطبي "إلى  باإلضافةالخاّصة باملرض ى وإرساء ملف

وتستوجب هذه الوضعيات . حسب إفادة الصندوق " للمريض كشرط في افتتاح الحّق لصرف الدواء

 .تحديد املسؤوليات واتخاذ التدابير الكفيلة بتجنب مثل هذه الاخالالت

 

ت الطبّية وحذفها التصّرف في حقوق النفاذ إلحداث امللّفاتبين بخصوص ومن ناحية أخرى، 

أن من شأنه نفس العون إحداث امللف الطبي وحذفه وهو ما  يتولىالجمع بين مهام متنافرة حيث 

 في صعوبات توجدوعلى صعيد آخر، . يؤّدي إلى إسداء خدمات طبية وصرف أدوية دون وجه حق

 للتصرف إعالمية تطبيقة املحافظة عليها وذلك في غيابفي الحفظ املاّدي مللفات املرض ى باملصّحتين و

 .ملّفات املرض ى أرشيف في

 

استعمال معّرفات إعالمية ورموز أطّباء بصفة غير مشروعة بسبب غياب ضوابط آلية  وتّم 

ق بحقوق النفاذ إلى التطبيقات إلاعالمية باملصّحتين
ّ
إضافة رموز  واتضح في هذا املستوى أّن . تتعل

ى إلى إدراج أطباء متعاقدين دون ا أدّ ليمات شفاهّية مّم جديدة بتطبيقة التسجيل تتّم بناء على تع
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وفي نفس السياق، ال يتّم تحيين . الاستناد إلى عقد في الغرض واستعمال رموز بهويات غير واضحة

ء بصفة دورية حيث ما زالت
ّ
لم تعد متوفرة بمصّحة القائمة تحتوي على اختصاصات  قائمة ألاطبا

وفضال عن ذلك، تّم الوقوف على فحوصات تّم إسداؤها باستخدام  .العمران على غرار الطب النفس ي

 .رموز أطباء تّمت إحالتهم على التقاعد كما اتضح استعمال رمز  يعود لطبيبة متوفاة

 

 التصّرف في الفحوصات التكميلية -ب

 

تعلّقت النقائص أساسا بالتصّرف في أعمال العالج الطبيعي والكشف باألشّعة وكذلك 

 . بالتحاليل البيولوجية

 

ق بالعالج الطبيعي والكشف باألشعة، بلغت كلفة الفحوصات التكميلّية املسداة 
ّ
ففي ما يتعل

وبلغ  .بمصّحة الخضراءد .م (2)0,349د بمصّحة العمران و.م (1)1,349قدره  ما 1302-1303خالل الفترة 

فحصا بمصّحة  70000مضمون اجتماعي  ملعّرفعدد الفحوصات املسداة لفائدة مرض ى يفتقرون 

 .فحصا بمصّحة الخضراء 91407العمران و

 

املواعيد تطبيقة ي الفحوصات التكميلّية للمرض ى بوفي ظّل عدم ربط ألاقسام الّتي تسد 

فحص ع عدد من املرض ى املنتفعين بهذه الخدمات ألي يخض لمتطبيقة التسجيل باملكتب املركزي، وب

بلغ و . بهذه الخدمات يستوجب توجيها من الطبيب املعالج باملصحة الانتفاعباملصّحتين، علما وأّن  طّبي

فحصا بمصّحة العمران  6407عدد الفحوصات التكميلية بالنسبة إلى هذه الشريحة من املنتفعين 

وبلغت كلفة هذه الفحوصات املسداة دون . 1302-1332خالل الفترة فحصا بمصّحة الخضراء  0910و

 .  د باملصّحة الثانية.أ 63,674د باملصّحة ألاولى و.أ 040,704وجه حّق 

 

بصفة وفي سياق آخر، انتفع عدد من املرض ى بمصّحة العمران بحصص عالج طبيعي 

املراقبة الطبّية بالصندوق الوطني وفقا للرأي الطّبي الذي تّم إبداؤه من قبل مصالح وذلك  مفرطة

وغياب ما يفيد إلاذن بإجرائها هذه الحصص يع سوء توز ذلك تبّين فضال عن و  .(3)للتأمين على املرض

كما اتضح من خالل دراسة امللفات الطبّية غياب املبررات الطبّية في أغلب . صلب امللفات الطبّية

للصندوق الوطني كما اعتبرت مصالح املراقبة الطبّية . (4)الحاالت املعروضة على مصالح املراقبة الطبّية

 الطّبي فإّن للتأمين على املرض 
ّ

ه في ظل غياب معطيات صلب امللف
ّ
في خصوص عدد من الحاالت أن

                                                           
(1)

 ".منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"بالنسبة للمنتفعين املدرجين ضمن فئة  
 ."منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"بالنسبة للمنتفعين املدرجين ضمن فئة  (2)
  .1309ماي  00تقرير مصالح املراقبة الطبّية بالصندوق الوطني للتأمين على املرض بتاريخ  (3)
(4)
 «  Dans la majorité des cas, absence de renseignement cliniques ou de résultats d’exploration pouvant justifier ces actes. »
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نفس املريض يعتبر أمر إلى الجمع بين كسر على مستوى ألاطراف العلوّية وألاطراف السفلّية بالنسبة 

ى دراسة هذه املسألة مع الصندوق الوطني للتأمين على وأفاد ال. (1)فيه مستراب
ّ
ه سيتول

ّ
صندوق أن

 .ةاملرض واللجنة إلاستشارية باملصّح 

 

عيادة طب العيون بمصّحة إلى وعلى صعيد آخر، اتضح من خالل الفحوصات بالنسبة 

ق بالفحوصات  (2)العمران، عدم الاحتفاظ بمذكرات التوجيه
ّ
صلب امللف الطّبي للمريض فيما يتعل

ما  1302-1303وبلغ عدد حصص العالج بالليزر خالل الفترة . التكميلية التّي يأذن الطبيب بإجرائها

عدد من إلى وتبّين في هذا الخصوص، بالنسبة . د.أ 003,693حّصة بكلفة قدرها  03099عدده 

ه تّم اللجوء إلى تقنية الت
ّ
قويم باستعمال أشّعة الليزر بصفة مفرطة حيث فاق عدد املرض ى، أن

منها نفس حملت حصتان  1304-1337حّصة خالل الفترة  43ريض مإلى الحصص املنتفع بها بالنسبة 

أّن آخر فحص طبّي من قبل طبيب العيون يعود علما بأّن امللف الطبي للمعني باألمر يشير إلى التاريخ 

 على ما يفيد إلاذن بإجراء هذه الحصص كما 1339جانفي  1تاريخه إلى 
ّ

وانتفع . ال يحتوي امللف

 الطبّي  4و 9بما عدده تباعا  انآخر  انمريض
ّ

حصص تقويم باستعمال أشّعة الليزر في ظّل غياب امللف

  .ألي فحص طّبي باملصّحة ماوعدم خضوعهألحدهما الخاّص 

 

 1302-1303خالل الفترة  فقد بلغت كلفتها ،أعمال الكشف باألشّعة وبالصدى وبخصوص

هذا الخصوص ب ولم يتّم . د بمصّحة الخضراء.أ 740,309د بمصّحة العمران و.م 0,210 على التوالي

م عدد وتواتر الفحوصات التي يمكن للمريض أن ينتفع بها
ّ
وفضال عن . وضع الضوابط الطبّية التّي تنظ

أعمال الكشف باألشعة التّي تّم إنجازها باملصّحة لفائدة منتفعين في غياب فحص طبّي  تذلك، تعّدد

كشفا بمصّحة  0077 على التوالي بلغ عدد الحاالت املسّجلة خالل الفترة املذكورةإذ سابق باملصّحة 

 ليبقيمة بلغت على التواكشفا بمصّحة الخضراء بكلفة تّم تحّملها دون وجه حّق  1739العمران و

 . د.أ 79,027د و.أ 00,796

 

نفس املنتفع في تواريخ إلى وفضال عن ذلك، تّم تسجيل حاالت للتكّفل املزدوج بالنسبة 

ن من ترشيد كلفة الكشف باألشعةوهو ما من شأنه أن متقاربة في كلتا املصحتين 
ّ
 كما أّن  .ال يمك

إلى إلحاق يمكن أن يؤدي التعّرض لجرعات تراكمّية في أعمال الكشف باألشّعة في فترات متقاربة 

 . أضرار بصّحة املريض

 

وفي سياق متصل، تبّين عدم تولّي مصّحة العمران وضع إجراءات قصد التثّبت من 

ق بالفحوصات التكميلّية والتي بلغ
ّ
                    ل الفترةخال عددها مشروعية عمليات إلالغاء التي تتعل

                                                           
(1)
  « Association suspecte de fracture des membres inférieurs et supérieurs chez une même personne sans aucune indication sur le dossier » 
(2)
 Lettre de liaison  
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كما تّمت معاينة نفس إلاخالل في . د.أ 02,409فحصا بقيمة  24703مجموعه ما  1303-1302

د من مشروعية الفحوصات التكميلّية املجانّية والتي بلغت 
ّ
فحصا تكميليا  91794خصوص التأك

 .املذكورة مجانّيا خالل الفترة
 

ق بالتحاليل البيولوجّية والتي بلغت كلفتها سنة 
ّ
د .م 1,622مبلغ  1302أّما في ما يتعل

نت الفحوصات املجراة من الوقوف على تحاليل غير مبررة بوصفات طبّية 
ّ
بمصّحة العمران، فقد مك

يخ عدد من املرض ى في التوار إلى كما اتضح غياب فحوصات طبّية بالنسبة .تّم التعّهد بها دون موجب

ى إلاذن بإجراء التحليل
ّ
وتبّين كذلك من خالل النظر في عدد من . املذكورة من قبل الطبيب الذي تول

 الطبي ألكثر من مريض وهو ما يبرزه 
ّ

نتائج التحاليل البيولوجية بمصّحة العمران استعمال نفس امللف

في نتائج التحاليل وصل في  عدم التطابق بين هوّية املريض والاسم املدرج باملطلب أو التضارب الوارد

 . في فصيلة دم املريض الاختالفإلى إحدى الحاالت 
 

 جودة الخدمات الصحّية   -ج
 

                                 املؤّرخ في 1333لسنة  0472من ملحق ألامر عدد  07ألحكام الفصل خالفا 

الصادرة عن الرئيس املدير العام للصندوق بتاريخ  2790ملقتضيات املذكرة عدد و  (1)1333جويلية  0

 .املسداةخدمات لجودة الالعناية الالزمة  املصّحتانتول لم ، (2)1339جوان  06
 

فضال وذلك مصلحة مخّصصة للغرض ال يتضّمن التنظيمي للمصّحتين  الهيكل أّن فقد تبّين 

الشروع في إجراءات الحصول على الشهادات املّتصلة  ولم يتّم . تكليف مسؤول يعنى بالجودة عدمعن 

من قبل الهيئات املختّصة في خصوص مخابر  والاعتماد ستقبالإلى الا بجودة الخدمات خاّصة بالنسبة 

عدم إرساء منظومة للتقييم الذاتي للجودة عبر ضبط معايير للغرض والقيام التحاليل وكذلك 

غياب مؤشرات كّمية ونوعية تّتصل بجودة الخدمات الصّحية  باستبيانات لدى املرض ى، خاّصة في ظّل 

 .خدمات إلاقامة والعمليات الجراحية وإلاستعجالي تتضّمنالتي ال الصندوق و صّحات التي تسديها م
 

ت الدائرة خالل
ّ
ق  1309إلى جانفي  1302نوفمبر  الفترة املمتّدة من وتول

ّ
إنجاز استبيانين تعل

في مصّحتي العمران والخضراء وذلك املسداة الخدمات الصحّية عن  (3)املرض ىدرجة رضا  ألاّول بقياس 

                                                           
ات والسهر على تحقيق ألاهداف املرسومة لها وخاّصة اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الذي أوكل للصندوق مهّمة التنسيق بين املصّح   (1)

 .املسداة من قبل املصّحات
ن من تحسين نوعية الخدمات املسداة وإلارتق (2)

ّ
اء التي تنص على إيالء عناية قصوى بمصالح إلاستقبال باملصّحات وتحسين ظروف التسجيل بما يمك

 .بجودتها
من املعّدل اليومي للعيادات وفقا لإلحصائيات الشهرية ملصّحتي العمران والخضراء على %  2أي ما يفوق  0643مريضا من جملة  033عّينة بلغت  (3)

ف املرض ى سواء وقد وقع اختيار هذه العيّنة من بين مختلف الفئات العمرّية ومن مختلف أصنا. 1302وشهر نوفمبر  1302التوالي بالنسبة لشهر أكتوبر 

 .باألمراض الثقيلة أو املزمنة أو املعوقين أو غيرهم من املرض ى العاديين وبين مختلف ألاقسام باعتماد ألاهمّية النسبّية لكّل قسم املصابين
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في . استالمه ألادوية غايةكّل املراحل التي يمّر بها املريض منذ دخوله املصّحة إلى من خالل النظر في 

للتعّرف على متطلّبات  (1)الطبّيةشبه الطبّية و الثاني واملوّجه لإلطارات  الاستبيانحين خّصص 

 رض ىامل إلىبالنسبة  % 033وبلغت نسب إلاجابة باملصّحتين . وضمانات الخدمة الصحّية الجيدة

ق بمسديي  %63وناهزت 
ّ
وتعكس النتائج التي توّصل إليها الفريق الرقابي جملة من . الخدمةفي ما يتعل

قت بأهّم مقّومات الخدمة الصحّية الجّيدة
ّ
 .  التحّفظات والنقائص تعل

 

من  % 91 فضاءات املصّحة وخدمات إلارشاد والتسجيل وحجز املواعيد، أبدىفبخصوص 

قاعات وطول فترات الانتظار السّيما أمام مكاتب التسجيل الاكتظاظ املرض ى باملصّحتين تذّمرهم من 

ن قبل ت معاينة هذه الوضعية متّم وقد . واملواعيد وقاعات العيادات وكذلك أمام مختلف الصيدلّيات

ويرجع ذلك . من إلاطارات الصّحية باملصّحتين% 71إقرارها كذلك من قبل لّرقابي ميدانيا و الفريق ا

الخصوصية من  الاحتياجاتنقص شبابيك التسجيل وعدم توفير شبابيك خاّصة بذوي خاّصة إلى 

ين وباإلضافة إلى ذلك، أفاد غالبّية املرض ى  باملصّحت. معوقين ومسّنين ونقص مكاتب التوجيه وإلارشاد

ه ال يمكن حجز موعد للمعاينة من قبل الطبيب في أقرب آلاجال
ّ
ومن شأن هذه الوضعية أن تحول . بأن

 . دون تقديم خدمات صّحية ذات جودة

 

ق بالخدمة الصحّية املؤّمنة من قبل إلاطار
ّ
عن املرض ى  بعضعّبر الطّبي، فقد  أّما في ما يتعل

. الوقت املخّصص لعيادتهم قصر خاّصة منهم املصابون بأمراض ثقيلة أو مزمنة بخصوص تحفظهم 

د ذلك أكثر من 
ّ
املرتفع  عددمن إلاطارات الطبّية وشبه الطبّية باملصّحتين مبّررين ذلك بال %70وقد أك

 من الاختصاصاء للعيادات التي يؤّمنها ألاطّباء يومّيا من ناحية والنقص في إلاطار الطّبي ال سّيما أطبّ 

 . ناحية أخرى 

 

وفي املقابل، لم يحض إلاطار شبه الطّبي برضا املرض ى بمصّحة العمران حيث استاء ما يفوق 

من غياب الاستعداد للتعاون والاستجابة الفورية الستفساراتهم ومطالبهم خاّصة من قبل  هممن%  90

إلاطارات الطبّية وشبه الطبّية باملصّحتين ذلك إلى من %  93ع ـــــــــوقد أرج. أعوان التسجيل واملمّرضين

عدم تالؤم  كما أكدوا على. املرض ى النقص في إلاطارات شبه الطبية وخاّصة املمّرضين مقارنة بعدد

 نقص في كفاءة ومهنّيةفضال عن توزيع ألاعوان بين ألاقسام مّما ال يضمن التقليص من ضغط العمل 

 .همإليتالؤم تكوينهم ألاساس ي مع الوظائف املوكولة عدم و  بعض إلاطارات شبة الطّبية

 

ق بالتجهيزات، ولئن تواصل خالل السنوات ألاخيرة تدعيم بعض ا
ّ
ملصالح أّما في ما يتعل

ر  الطبية والفنية
ّ

ه تبّين ارتفاع مؤش
ّ
 أن

ّ
ى  اهتالكهاباملصّحتين باملعدات والتجهيزات الطبية إال

ّ
في موف

                                                           
 %.03إطارا صّحيا باملصّحتين أي بنسبة فاقت  239من بين  93عّينة من إلاطار الطّبي واملوازي للطبي وشبه الطّبي بلغت  (1)



421 
 

 
 

بة يذكر منها خاّصة تلك  %. 93ليفوق  1304سنة 
ّ
وقد بّينت املعاينات امليدانية وجود تجهيزات معط

من إلاطارات  % 91وفي هذا السياق، أفاد أكثر من . املتواجدة بقسمي املخبر وألاشعة بمصّحة العمران

ات ومعّد تجهيزات الصّحية بأّن العيادات ومراكز الفحوصات والكشوفات التكميلّية ال تحتوي على 

ي احتياجاتو  ،من ناحية ستلزمات طبية مواكبة للتطّور التكنولوجيوم
ّ
 بأّن إدارة املصّحة ال تغط

العيادات ومراكز الفحوصات والكشوفات التكميلّية من معّدات وتجهيزات بالسرعة املرجّوة من ناحية 

 .أخرى 
  

رها الصيدلّيات، و
ّ
ق بالخدمات التي توف

ّ
من املرض ى  % 93و % 93ما يفوق عن عّبر في ما يتعل

ألادوية بالكميات  عن عدم رضاهم بسبب النقص في توفير  على التوالي بمصّحتي العمران والخضراء، 

وعالوة على ذلك، بّينت نتائج . أدوية ارتفاع ضغط الدمخاّصة منها ألادوية الخصوصّية و املطلوبة 

خضراء من الاكتظاظ املتزايد ة البمصّح  % 70ة العمران واملرض ى بمصّح من  % 91الاستبيان استياء 

  .أمام الصيدلّيات ومن نقص إلارشاد عن كيفية تناول ألادوية ال سّيما بالنسبة للمسّنين وألاّميين
 

دراسة نتائج الاستبيان وباتخاذ إلاجراءات الالزمة قصد تحسين نسبة بوقد تعّهد الصندوق 

 .هاملسديو للمنتفعين بالخدمات الصّحية  الرضا بالنسبة
 

III- التصّرف في ألادوية 

 

من حجم نشاط مصحات الّصندوق  % 42 تستأثر صيدلّيتا العمران والخضراء بحوالي

تختّص و . وصفة 910666عدد الوصفات الطبية  1302بعنوان ألادوية العادّية حيث بلغ في موفى سنة 

وبلغ . (2)لحساب الّصندوق الوطني للتأمين على املرض (1)مصّحة العمران بتوزيع ألادوية الخصوصّية

وارتفع عدد الوصفات الطبية من هذا . 1302قرارا بعنوان سنة  21909عدد قرارات التكّفل املنجزة 

يمثل و د وهو ما .م 060,409وصفة بكلفة ناهزت  97906الصنف من ألادوية خالل نفس السنة إلى 

وهي  املختّصة في هذا الصنف من ألادوية صحاتاملمن مجموع الوصفات الطبية املسلمة ب % 29حوالي 

كلفة الوصفة الواحدة من ألادوية العادية إلى  1302وارتفعت في سنة . العمران وسوسة وصفاقس

وأفضت . دوية الخصوصيةألا إلى دينارا بالنسبة  1.131,999أّنها بلغت دينارا في حين  01,049

قت بالتصّرف في ألادوية العادّية وفي ألادوية 
ّ
الفحوصات املجراة إلى الوقوف على مالحظات تعل

 .الخصوصّية

 

 
                                                           

(1)
وأمراض وهي ألادوية الخارجة عن املدّونة املعتمدة باملستشفيات العمومية على غرار ألادوية الخاّصة بأمراض السرطان وأمراض الخاليا الدموية   

قة بغدد النمو
ّ
 .التهاب الكبد وألامراض املتعل

(2)
 .1302سبتمبر  09بمقتض ى اتفاقية بين الصندوقين مبرمة بتاريخ   
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 التصّرف في ألادوية العادية -أ

 

قت بإجراءات التزود باألدوية العادية ومتابعة وتقييم 
ّ
تّم الوقوف على مالحظات تعل

 .وبإجراءات صرفها مخزوناتها

 

 باألدوية ومتابعة وتقييم مخزوناتهاالتزّود  -1

 

لوحظ عدم تحيين قائمة ألادوية املمسوكة باملصّحتين حيث تبّين على سبيل املثال بمصّحة 

لم يتّم تضمينها  دواء لم يشهد حركة بالتزّود أو 131وجود  1309جوان  -1303العمران خالل الفترة 

دواء وهو  21بالوصفات الطبّية للمرض ى فضال عن ورود أخطاء في أسماء ألادوية ومجموعاتها شملت 

 . ما يستدعي تنقية قائمات ألادوية باملصّحتين

 

تا خالل الفترة املذكورة
ّ
أدوية ال تندرج ضمن  6صرف  وتبّين كذلك أّن املصّحتين تول

املضّمنة باملدّونة الاستشفائّية لوزارة الصّحة بكلفة (  DCI) مجموعة التسميات الّدولّية املشتركة 

ال يندرجان ضمن الّنظام القاعدي للتأمين على املرض وال يتكّفل بهما  (1)د منها دواءان.م 1,927ناهزت 

وأّدى عدم توحيد قائمة ألادوية ومعّرفاتها . د.أ 140الصندوق الوطني للتأمين على املرض بكلفة ناهزت 

وتحيينها في إلابان إلى صعوبة مقاربة الكمّيات املستهلكة وصّحة املعطيات املالية وخاّصة  ومجموعاتها

م في كلفة ألادوية باملصّحتينعدم القدرة على 
ّ
  .التحك

 

رة داخلّية تعود إلى 
ّ
ولئن أفاد الّصندوق أّن إلاذن بصرف ألادوية املذكورة تّم بناء على مذك

ه يتعّين علي0661سنة 
ّ
ه إلالتزام باإلطار القانوني الجديد لنظام التأمين على املرض الذي كّرسه ، غير أن

وصرف ألادوية املندرجة ضمنه باعتبار املصّحات هياكل عمومّية للصّحة  1334لسنة  70عدد القانون 

 .تسدي خدماتها لحساب الّصندوق الوطني للتأمين على املرض

 

مخزون ألادوية في كّل من وحدات الّتوزيع وتعتمد املصّحتان على تطبيقتين للتصّرف في 

ضح في هذا إلاطار و . واملخزن 
ّ
محدودّية نجاعة آلالّيات املّتبعة حيث ال يتّم استغالل قائمتي قد ات

مة"و" ألادوية املفقودة"
ّ
بسبب صعوبات في استخراجها عالوة على عدم مصداقّية " ألادوية املحط

بمصّحة العمران عدم  1309أفريل  9حيث تبّين بتاريخ " الطلبّيات غير املستلمة"وشمولية قائمة 

وتبّين كذلك عدم شمولّية وصّحة . د.أ 114طلبيات بعنوان نفس السنة بمبلغ جملي فاق  0تضّمنها 

حيث ناهزت نسب ألادوية التي نفد مخزونها " ألادوية التي يتعّين في شأنها إصدار طلبّيات" بيانات قائمة 

                                                           
(1)  DAFLON 500 MG  وDIOGAM 600 MG . 
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يا في تاريخ 
ّ
تباعا في وحدات  %016و %04و %12ولم يتّم إدراجها ضمن هذه القائمة  1309ريل أف 2كل

في وحدتي ألاطفال والكهول  %09و %13ألاطفال والكهول والاختصاصات الطبية بمصّحة العمران و

 .1309أفريل  09بمصّحة الخضراء بتاريخ  

 

رة العمل للصندوق عدد 
ّ
ال تعتمد املصّحتان طريقة الواصل أّوال  76/1330وخالفا ملذك

ن تطبيقة املخزن من التصّرف في ألادوية كما  .لتقييم ومتابعة حركة املخزون (FIFO)الخارج أّوال 
ّ
ال تمك

ن إلى 
ّ
وفقا ملرجع الّدفعة الذي يتضّمن وجوبا الكمية وتاريخ انتهاء الصلوحية مّما ال يساعد على التفط

دواء منتهي الصلوحية بمصّحة  40وقد ساهم ذلك في وجود . الّصلوحّية حاالت قرب تاريخ انتهاء

 .د 4.094,903بقيمة  1302-1303العمران خالل الفترة 

 

ي من حاالت النفا
ّ
أو  دولوحظ من جهة أخرى، محدودّية فاعلّية إلاجراءات املتبعة للتوق

إلى معايير موضوعّية على  (1)وتصنيفهاحيث ال يستند ضبط كّميات ألادوية الزائد عن الحاجة الخزن 

ر أدوية مماثلة 
ّ
غرار عدد الوصفات والكمّيات املستهلكة منها وكلفة شراءها وأهمّيتها العالجّية ومدى توف

من ألادوية العشر  %93و %23صّنفت وفي هذا الخصوص . ضمن نفس التسمية الّدولّية املشتركة

من حيث تباعا عدد الوصفات وكلفة  1309جوان  -1303فترة ألاكثر استهالكا بمصّحة العمران خالل ال

الكّميات املستهلكة كأدوية عادّية ولم يتّم ضبط أسقف دنيا ملخزوناتها في وحدات الّتوزيع بما في ذلك 

ري  (2)الدواء
ّ
وأّدت . الذي يحتّل طليعة ألادوية املستهلكة من حيث قيمتها وهو موّجه لعالج مرض السك

يوما  03ي عّدة أحيان إلى انقطاع التزويد ببعض ألادوية لفترات متفاوتة تراوحت من هذه الّنقائص ف

يوما ولجوء املصّحتين إلى اقتناء عدد منها لدى مخزن الّصيدلّية املركزّية املخّصص لتزويد  99إلى 

سبة الّصيدلّيات الخاّصة مّما حّملها أعباء إضافّية تبعا لفارق الّسعر مقارنة بذلك املطّبق ب
ّ
إلى الن

 .أضعاف 03و 2لهياكل الاستشفائّية العمومّية والذي تراوح إجماال بين ا

 

ن فحص حركة املخزون لعّينة من 
ّ
ل .م 2,779بمبلغ  (3)دواء 24وفي هذا إلاطار، مك

ّ
د تمث

 من تقدير  1309أفريل -1303ة العمران خالل الفترة بمصّح من جملة الشراءات املستهلكة  07%

أّما في مصّحة الخضراء فقد ناهزت الكلفة . د.أ 999ألاعباء إلاضافية الناتجة عن نفاد املخزون بحوالي 

 %09د أي حوالي .أ 193ود .أ 207تباعا  1302و 1304إلاضافية نتيجة نفاد املخزون بعنوان سنتي 

ر عوامل خارجّية على استمرار  .من شراءات ألادوية املستهلكة %02,2و
ّ
ّية التزويد ببعض ألادوية ولئن تؤث

ّن الّدائرة توص ي بإحكام متابعة حركة املخزون وتحديث آلياتها بما إفعلى مستوى الّصيدلّية املركزّية 

 .يحّد من الكلفة املنجّرة عن تكّرر حاالت النفاد

                                                           
 ...عادية، ألاكثر استهالكا أدوية  (1)
(2)

  INSULATARD HM 100 UI/ML 
 .PARACETAMOLو FAMOTIDINEوENALAPRIL وMOLSIDOMINE و AMLODIPINEألادوية املندرجة ضمن مجموعات شملت أساسا   (3)
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معاينة إخالالت في تحيين قيمة مخزون ألادوية بسبب تغّير أثمانها  توعلى صعيد آخر، تّم 

رت جوهرّيا على صّحة ومصداقّية البيانات املحاسبّية املصّرح بها في خصوص بالزيا
ّ
دة أو بالنقصان أث

فقد ارتفع الّنقص في تقييم ألادوية املستهلكة . كلفة ألادوية املستهلكة وإيرادات املعلوم الّتعديلي

من كلفة  %00و %9د أي حوالي .أ 204د و.أ 411إلى  1302ة ــبصيدليتي العمران والخضراء خالل سن

 %6,9و %1,2د أي حوالي .أ 90,0د و.أ 00,4ا ـــــوبلغ النقص الّصافي في إلايرادات تباع. ألادوية املصّرح بها

 . من إلايرادات املحّصلة فعلّيا

 

  صرف ألادوية -2

 

تنفيذ ب الخاّصةإجراءات الّرقابة الّداخلّية في ما يتعلق بعف ضمواطن تّم الوقوف على 

بتوثيق إلاجراءات أو بمعالجة نقائص الّنظام املعلوماتي أو بأعمال املراقبة منها الوصفات سواء املتّصلة 

في ارتفاع مخاطر عدم مشروعّية عملّيات صرف تضافر هذه النقائص ساهم و  .واملتابعة البعدّية

 .ألادوية

 

لم يتّم كما  .ءات في املجالدليل إجراإعداد املصّحتان تتول لم خصوص توثيق إلاجراءات،فب

تأطير بعض ألاعمال على غرار تنفيذ ومراقبة الوصفات الطبية ذات املّدة أو الجرعات أو التفاعالت غير 

 . الاعتيادّية مّما ساهم أحيانا في صرف أدوية دون موجب طّبي أو إداري 

 

تبّين أّن تطبيقتي الّصيدلّية ومكتب التسجيل واملواعيد غير  املعلوماتي،ظام نالإلى وبالنسبة 

في مصّحتي  1304-1303د خالل الفترة .م 09,240مندمجتين مّما ساهم في صرف أدوية بما يناهز 

د ترجع آخر .أ 6,400وصفة طبية بمبلغ  0360العمران والخضراء دون تسجيل املرض ى املعنيين منها 

ل الدائرة إقرار بعض إلاجراءات . سنوات 03ن عيادة بعنوانها إلى أكثر م
ّ
وتّم  بمصّحة العمران إثر تدخ

 . (1)قصد تالفي هذه الوضعيات

 

ي من حاالت صرف أدوية منسوبة إلى 
ّ
ضح غياب أّي إجراء إداري أو آلي يهدف إلى التوق

ّ
كما ات

ب عنه صرف أدوية بمبلغ ناهز 
ّ
 -1303د خالل الفترة .أ 069أطّباء غير مباشرين باملصّحتين مّما ترت

معّرفات تخّص أطّباء غادروا مصّحة العمران بسبب إلاحالة على  2باستعمال وذلك  1309جوان 

د بعنوان وصفات طبية منسوبة إلى .أ 49ولم يتّم حذفها، إلى جانب مبلغ ناهز  الاستقالةالتقاعد أو 

وفي غياب إجراءات رقابية . 1304-1303أطّباء لم ينجزوا أّية عيادة في مصّحة الخضراء طيلة الفترة 

                                                           
(1)

رة الداخلّية لرئيس مصلحة الّصيدلّية بتاريخبين متصّرف  1309فيفري  02محضر الجلسة بتاريخ   
ّ
ل عن إدارة إلاعالمّية واملذك

ّ
                     املصّحة وممث

 .1309فيفري  07
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ت املصّحتان صرف 
ّ
 1302-1303د خالل الفترة .أ 55,063وصفة طبية بكلفة  22.287محكمة، تول

قت بتكّفل مضاعف بأدوية من خالل وحدتي توزيع مختلفتين لنفس املريض وفي نفس الّتاريخ
ّ
 .  تعل

 

ه لوحظ  في مصّحة العمران، (1)وصل تسليم أدوية 192من متكونة فحص عّينة  ومن خالل
ّ
أن

كما تّم . من الحاالت صرف أدوية دون تسجيل املريض وفي غياب الوصفة الطبّية %90تّم في حوالي 

لت ما يفوق صرف أدوية 
ّ
ر  %07في حاالت مث

ّ
من العّينة بعنوان عالج أمراض ثقيلة أو مزمنة دون توف

سجيل والوصفة منها  %74افتقرت للتأمين على املرض  للصندوق الوطنيقرار التكّفل 
ّ
تماما إلى الت

قت بصرف أدوية وفق كمّيات تتجاوز تلك املوصوفة أو  21على  وتّم الوقوف. الطبّية
ّ
حالة أخرى تعل

 .غير مضّمنة بالوصفة الطبّية وتّمت إضافتها يدوّيا
  

بصيدلية مصّحة صرف كميات هاّمة من ألادوية لفائدة عون تسجيل تّم  باإلضافة إلى ذلكو 

دون فحص طّبي سابق منها أدوية  1302وصفة طبية في سنة  04العمران دون وجه حّق وصل إلى 

ذلك وفقا للمعطيات املستقاة من الصندوق الوطني للتأمين  عن فضال كما تّم  . (2)خاّصة بمرض الصرع

ري وارتفأدوية لعالج أمراض ثقيلة أو على املرض صرف 
ّ
اع ضغط الدم خالل مزمنة على غرار السك

ه بصدد القيام بعملية تدقيق في . في غياب قرار تكّفل في الغرض 1304-1303الفترة 
ّ
وأفاد الصندوق أن

خاذ إلاجراءات التي تستوجب الغرض
ّ
 . وات
 

سمت  آخروعلى صعيد 
ّ
من باملحدودّية أعمال املتابعة واملراقبة البعدّية لنشاط الّصيدلّية ات

وفي هذا إلاطار، ولئن . الوصفات وكمّية ألادوية وكلفتها ومقاربتها بملّفات املرض ىحيث تحليل تطّور عدد 

د .أ 99ا يناهز يعّد مركز رعاية املسّنين بمّنوبة أكبر مستهلك لألدوية في صيدلّية مصّحة العمران بم

مدى تبّين غياب إجراءات موثقة بين املركز واملصّحة تبّرر فقد ، 1309جوان –1303خالل الفترة 

مة وكيفية صرفها لفائدة املقيمين به وتحّدد أعمال املقاربة املتبادلة 
ّ
استحقاقه لكميات ألادوية املسل

 .عند ضبط املبلغ النهائي الذي يتعّين استرجاعه من قبل املصّحة
 

ضح من خالل فحص عّينة من قوائم تسليم ألادوية
ّ
 الاسمية، غياب الوصفات (3)وات

منها والتي تحّدد هوية املريض وطبيبه املباشر وختمه وما يفيد إلاقامة  %66للمرض ى في أكثر من 

قالفعلية أو التكفل باملريض من قبل املركز املذكور 
ّ
ت بصرف أدوية عالوة على أخطاء أخرى تعل

لم ترد ضمن القائمة التأليفّية أو بمبالغ هاّمة دون تبريرها بملّفات أو وصفات بكّميات إضافّية أو 

ل الدائرة،  ضبط إجراءات جديدة لصرف ألادوية . طبّية
ّ
ت مصلحة الّصيدلّية بالعمران، إثر تدخ

ّ
وتول

 .لفائدة املركز املذكور 

                                                           
(1)

 ..د.أ 0,209بمبلغ جملي ناهز  1309جانفي  00و 1302ديسمبر  7أكتوبر و 07و 09مارس و 04شملت أيام   
(2) Depakine  وPhenobarbital  
مة لفائدة املركز املذكور شملت الفترة جوانوصفات  (3)

ّ
 ..1302ديسمبر -ألادوية املسل
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ري،  صرف املستلزمات في خصوصوفي سياق مّتصل، تّم 
ّ
             تنفيذ الخاّصة بقيس السك

املصّحتين دون أن يتحّصل  في كلتا 1302-1303د خالل الفترة .أ 012وصفة طبية بمبلغ ناهز  0.672

ري منها حاالت تجاوزت املعايير املتعارف عليه
ّ
 .طبّيا ااملرض ى املعنّيون على أي دواء لعالج السك

  

ى املصّحتان توزيع ألادوية املندرجة ضمن مجموعة كما
ّ
 HEPARINES A BAS POIDS »تتول

MOLECULAIRE »  وهي من ألادوية ذات الكلفة املرتفعة والتي تشهد أحيانا نقصا في املؤّسسات

 تناهز حيث . الصّحية الّتابعة لوزارة الصّحة مّما يدفع عددا من املرض ى إلى التزّود بها لدى املصّحتين

اءات ولوحظ في هذا املجال غياب إجر  1309ماي  -1303د خالل الفترة .م 0,9الكمّيات املستهلكة  قيمة

خاذ  العمرانمصّحة وأفادت صيدلية . تهدف إلى ترشيد صرف هذه ألادوية
ّ
ه تّم ات

ّ
إجراءات للتصّرف أن

 . في ألادوية املذكورة شملت طرق خزنها وصرفها وحفظ الوصفات الطبية

 

وفي سياق آخر، تبّين أّن عدم برمجة قواعد الّتحليل الّصيدالني للوصفات الطبّية ضمن 

ص من نجاعة أعمال الّصيادلة باملصّحتين (1)ّيةتطبيقة الّصيدل
ّ
ر تطبيقة الّصيدلّية كافة . قل

ّ
ولئن توف

قة بكمّيات وأنواع وجرعات ومجموعات ألادوية، 
ّ
ال تتضّمن ضوابط آلّية ملراقبة فإّنها املعطيات املتعل

الوصفات الطبية التفاعالت الّدوائّية بما يساعد على تحليل ألادوية حسب مجموعاتها وتحجير تنفيذ 

  .في حالة تضّمنها ألكثر من دواء ضمن نفس املجموعة

 

 (2)واستنادا إلى تحليل عّينات من الوصفات الطبية واستئناسا بعدد من املراجع املعتمدة

تبّين للدائرة وجود بعض النقائص في هذا املجال وذلك بغض النظر عن الّسلطة التقديرّية لكّل من 

في خصوص تحليل  تّم فقد . يدلي لوصف وصرف الّدواء املالئم لكّل حالة مرضّيةالطبيب املعالج والصّ 

تضّمنت  1302-1303د خالل الفترة .أ 009وصفة طبية بما يناهز  07.300التفاعالت الّدوائّية، تنفيذ 

ق بتحليل الوصفات . الجمع بين أدوية متعارضة غير منصوح باستعمالها بصفة متزامنة
ّ
وفيما يتعل

سمية الّدولية املشتركة الطبي
ّ
وصفة طبية  28.942صرف تّم ، (DCI)ة املتضّمنة ألدوية تنتمي لنفس الت

 .د خالل نفس الفترة.أ 013بقيمة 

 

الت  
ّ
وتوص ي الّدائرة بوضع إجراءات للتحليل الّصيدالني للوصفات بما يكفل نجاعة تدخ

 .الّصيادلة وحماية املرض ى من تبعات التفاعالت الّدوائّية السلبية
 

                                                           
ةيشمل الجوانب املّتصلة بالتفاعالت بين مجموعات ألادوية وآثارها الجانبّية وألادوية املتعارضة وألادوية املنتمية إلى نفس املجموعة  (1)

ّ
 .والجرعات املشط

(2)
Formulaire thérapeutique tunisien – 2" )الّتونس ياملصّنف العالجي "يذكر منها بالخصوص  

ème
 édition ) الّصادر عن إدارة الّصيدلة والّدواء بوزارة

 Thésaurus" )قاموس التفاعالت الّدوائّية"و 1309ماي  4الصّحة ومجموعة ألادوية املدرجة ضمن الّنظام القاعدي للتأمين على املرض واملحّينة في تاريخ 

des interactions médicamenteuses )1309جانفي  19واملحّين في تاريخ  الّصادر عن الوكالة الوطنّية الفرنسّية لسالمة الّدواء ومنتوجات الصّحة. 
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من  47وفي إطار استكمال أعمال الّرقابة على عملّيات صرف ألادوية، وعمال بأحكام الفصل 

ت الّدائرة الاستعانة بالّرأي الطبّي املوكول إلى الّصندوق الوطني  (1)0699لسنة  9القانون عدد 
ّ
تول

وذلك في ما يّتصل  (2)1334لسنة  70من القانون عدد  07للتأمين على املرض في إطار أحكام الفصل 

خاّصة بالجوانب الطبّية لألدوية املوصوفة من حيث مدى مالءمة أنواعها وجرعاتها وتواترها وتفاعالتها 

د من املعطيات  هدف هذا التمش ي إلىيكما . روتوكوالت العالجية واملراجع الطبية املعتمدةللب
ّ
التأك

ملّفا ووثائق  10وتّم لهذا الغرض إحالة عّينة من . إلادارية للمرض ى ومدى افتتاحهم الحّق في العالج

 . د.أ 002,910ُصِرفت بعنوانها أدوية بقيمة  (3)طبّية

 

عدم توفر امللفات الطبية ألربع الح املراقبة الطبّية بالّصندوق املذكور وتبّين وفقا لتقرير مص

 النظامبد وفقا ألرقام انخراط مجهولة وال أثر لها .أ 2,439حاالت، تّم بعنوانها صرف أدوية بمبلغ 

 طّبي صرف أدوية بمبلغ ". ويرّجح أن تكون أرقام وهمّية"للصندوق  املعلوماتي
ّ

كما تّم بعنوان ملف

عالوة على أدوية أخرى " وفوضوّية بطريقة غير منتظمة"أمراض مزمنة وثقيلة  2لعالج د .أ 03,406

ة أّدت إلى تقاطع في فترات العالج
ّ
أّن رقم الانخراط يخّص في حين  تخّص أمراضا حاّدة بكمّيات مشط

ر عنوانه أو رقم بطاقة تعريفهمضمونا اجتماعيا لم يرد في شأنه أي ت
ّ
 .الوطنية صريح باألجر وال يتوف

املرض ى الذين تحّصلوا على كمّيات من مستلزمات قيس مستوى من عّينة في خصوص  ولوحظ

ري في الّدم بمبلغ 
ّ
وجود إخالالت شملت محتوى امللّفات الطبية والجدوى الطبّية د .أ 01,042السك

سنوات دون الحصول  2ض املرض ى على مستلزمات لفترة تجاوزت للكمّيات املصروفة حيث تحّصل بع

ري 
ّ
 .على أّي دواء لعالج السك

 

َص وعموما، 
ُ
ل
َ
إلى  1309أفريل  19 املضّمن بالتقرير املعد بتاريخ رأي مصالح املراقبة الطبّيةخ

في الكمّيات مع عّدة حاالت لتقاطع "إسراف"يد قوائم صرف ألادوية تحتوي علىالتأكيد على أّن عد

أشهر حيث يتّم صرف نفس الدواء لفترة جديدة قبل انقضاء الفترة ألاولى  9فترات العالج بلغت أحيانا 

وتداخل غير عادي بين أنواع أدوية تخّص أطفاال وكهوال في نفس الوقت باإلضافة إلى صرف أدوية 

حيانا منفردة، عالوة على صرف مستلزمات طبية وأ لعالج أمراض مزمنة وثقيلة بصفة غير منتظمة

 .لقياس السكري دون اقترانها بصرف أدوية لعالج املرض املعني وبصفة مفرطة بالنسبة لبعض الحاالت

 

د الّدائرة على وجوب إلاسراع في ضبط دليل إجراءات للتصّرف في شؤون الصيدلّية 
ّ
وتؤك

يالء العناية الالزمة للوصفات الطبية بما املعلوماتي وإرورّية ضمن الّنظام وإدراج التحسينات الض

                                                           
(1)

ق بتنظيم دائرة املحاسبات كما تّم تنقيحه وإتمامه الحقا 0699مارس  9املؤّرخ في   
ّ
 . واملتعل

(2)
 10املؤرخ في  1332لسنة  0300مثلما تّم ضبط صيغه وإجراءاته باألمر عدد  نظام للتأمين على املرض واملتعلق بإحداث 1334أوت  1املؤرخ في   

 .1332نوفمبر 
(3)

 .1309مارس  10بتاريخ  37/1309تّم إحالة العينة على مصالح الصندوق الوطني للتأمين على املرض بمقتض ى املراسلة عدد   
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ن من التصّدي للممارسات غير املشروعة
ّ
د على ضرورة .يساهم في ترشيد نفقات ألادوية ويمك

ّ
كما تؤك

خاذ إلاجراءات الالزمة ملآخذة وتحميل 
ّ
 .حدوث تجاوزاتكّل من ساهم في لسؤولية املات

  

 التصّرف في ألادوية الخصوصّية -ب
 

نت الفحوصات املجراة من الوقوف على نقائص شملت صرف ألادوية الخصوصية 
ّ
مك

 . واملستلزمات الطبّية فضال عن التصّرف في مخزوناتها
 

 صرف ألادوية الخصوصّية واملستلزمات الطبّية -1
 

لئن تسدي مصّحة العمران خدماتها في مجال تسليم ألادوية الخصوصية على غرار ألادوية 

قة بغدد وأمراض الخاليا الدموية وأمراض إ بأمراض السرطانالخاّصة 
ّ
لتهاب الكبد وألامراض املتعل

ه للحساب الصندوق الوطني للتأمين على املرض منذ إحداثه،  النمو،
ّ
م يتّم إبرام اتفاقية لضبط فإن

 في 
ّ
ر ما يفيد متاب. 1302سبتمبر  09إجراءات التصّرف في ألادوية املذكورة إال

ّ
عة وتحليل تطّور ولم يتوف

 .نشاط هذه ألادوية كّميا ومالّيا بين املصّحة والّصندوق املذكور 
 

تضّمنت الاتفاقية جملة من إلاجراءات من شأنها أن تساهم في ترشيد التصّرف في هذه و 

قة بها، 
ّ
معالجة  على غرار لم تتطّرق إلى بعض الجوانب الهاّمة  غير أّنهاألادوية واملستلزمات الطبّية املتعل

والّرقابة آلالّية على مجموعات ألادوية  (1)ألاخطاء إلادارية والّصيدالنّية الحاصلة في قرارات التكّفل

(DCI )وتقاطع فترات العالج وإجراءات شراء املستلزمات الطبّية . 

 

وحيث سّجلت الّدائرة غياب إجراءات وأعمال رقابية ناجعة وذات مصداقّية بين صندوقي 

الضمان إلاجتماعي، خالل الفترة الّسابقة إلبرام الاتفاقية، يمكن الاستناد إليها في تقييم سير إجراءات 

ر ما يفيد إجراء مقاربات دورّية على مستوى عدد املرض ى املت
ّ
كّفل بهم صرف ألادوية، إذ لم يتوف

جه 
ّ
وقرارات التكّفل وقائمات ألادوية التي تّم صرفها مقارنة باألدوية املوافق على إسنادها، فقد ات

الاهتمام إلى اعتماد منهجّية جملّية ترمي إلى مقاربة قرارات التكّفل التي أصدرها الّصندوق الوطني 

تي تّم صرفها فعلّيا على مستوى مع وصفات ألادوية ال 1302-1303للتأمين على املرض خالل الفترة 

  .مصّحة العمران والتدقيق في عّينات مستندّية لدى كّل من الّصندوق املذكور واملصّحة
 

ت إلاعالمّية املستقاة لدى الّصندوق الوطني للتأمين على  وإجماال
ّ
نت مقاربة السجال

ّ
مك

انخراط تّم بواسطته صرف رقم  1322املرض مع سّجل صيدلّية مصّحة العمران من الوقوف على 

ه  1302-1303د خالل الفترة .م 07,706أدوية بمبلغ 
ّ
تلك ألارقام البطاقات بحاملي للم تصدر والحال أن

                                                           
 .م املريض، اسم وكمية الّدواء، فترات العالج، حاالت التباين بين الوصفة الطبّية وقرار التكّفلرقم الانخراط، صندوق الانخراط، اس  (1)
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كما تبّين غياب إجراءات إدارّية وطبّية بين الّصندوق واملصحة ملتابعة . قرارات تكّفل خالل تلك الفترة

ب عنه صرف أدوية بما يناهز 
ّ
د .م 00,079 حاالت الوفاة والتعليق آلالي لقرارات التكّفل الجارية ترت

 .لّدواءفي تاريخ صرف امتوفى مضمونا اجتماعيا  0200وفقا ألرقام إنخراط تخّص 
 

ر لديه حالّيا الحالة املدنّية  
ّ
وأفاد الّصندوق الوطني للتأمين على املرض أنه ال تتوف

وتعّهد بإدراج إجراءات رقابّية آلّية على التطبيقة الجديدة باالعتماد على  بصفة حينيةللمضمونين 

 .وبالتنسيق مع الّصندوق " ة مدنّيةمنظوم"
 

حالة ُصِرفت  41فحص عّينة شملت  اعاله مستنديا من خاللذكورة وتّم تأكيد إلاخالالت امل

نت .د.أ 410,130بعنوانها أدوية بمبلغ 
ّ
املصّحة من قبل املعالجة نقائص تستدعي من الوقوف على  مك

أدوية بمبلغ  صرفملّفات  0لى بالنسبة إالّرقابة على قرارات التكّفل، تّم  فبخصوص. أو الّصندوق 

سجّل املعلوماتي للّصندوق البغير موجودة بعنوانها املستعملة  الانخراطأّن أرقام تبّين د .أ 01,099

ضح في شأن . املذكور 
ّ
ه .أ 16,676أدوية بقيمة بعنوانها ملّفات أخرى صرف  0وات

ّ
لم يتّم إيداع أّي د أن

سبة. مطلب تكّفل لدى الّصندوق املذكور يخّص املضمونين الاجتماعيين املعنّيين
ّ
ملّفات  9إلى  أّما بالن

د، فلئن صدرت بشأنها قرارات تكّفل وتّم الوفاء بها كلّيا، .أ 019,339بمبلغ صرف بعنوانها أدوية أخرى 

 .في شأنها قرارات تكّفل بعنوانها دون إصدار تواصل صرف نفس ألادوية أو أخرى لفترات الحقة  فقد
 

ق بحاالت الوفاة،
ّ
د نتيجة عّدة .أ 009حالة بمبلغ  02صرف أدوية في  تّم  وفي ما يتعل

ّن املصادقة على قرارات ، فإد.أ 92حاالت ُصِرفت بعنوانها أدوية بقيمة  9ففي خصوص . إخالالت

ي أسبوع على  2التكّفل وإرسالها إلى املصّحة تّمت بعد تاريخ الوفاة  منها وردت فيها املصادقة بعد مض ّ

وتستدعي هذه الوضعيات مزيدا من التنسيق بين الصندوقين . يوما 037الوفاة ووصلت في حالة إلى 

لتدعيم إجراءات الّرقابة إلادارّية قبل املصادقة النهائّية على قرارات التكّفل وإرسالها إلى املصّحة 

 . للّتنفيذ
 

د .أ 43وفي سياق مّتصل، تّم الوقوف على حالتين، تّم بعنوانهما صرف أدوية بقيمة 

وصفتان الطبّيتان ذات الصلة تاريخين الحقين لتاريخ الوفاة حيث صدرت ألاولى عن وتضّمنت ال

مستشفى عزيزة عثمانة بعد الوفاة بشهرين في حين صدرت الثانية عن املستشفى الجهوي بزغوان إثر 

  .يوما 09الوفاة بـ
 

تكّفل قبل د وإصدار قرارات ال.أ 67حاالت وصف أدوية بمبلغ  6ومن جهة أخرى، فلئن تّم في 

وقد تراوحت املّدة الفاصلة بين تاريخي الوفاة وتسليم ألادوية . تّم بعد حدوثها دواءتسليم ال ّن إفالوفاة، 

 .أشهر ونصف 2أّيام و 4بين 
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ومستلزمات طبّية بقيمة ناهزت  (1)على صرف أدوية خصوصّية تّم الوقوفوعلى صعيد آخر، 

ة بالعمران والخضراء وذلك بالّتوازي مع صرفها على مستوى صيدليّ صيدليتي ألادوية العادّية بد .أ 04

زمة لتفاديما يستوجب إدراج آلّيات الّرقا ألادوية الخصوصّية بالعمران وهو 
ّ
هذا  بة املعلوماتية الال

 .الخلل
 

ويقتض ي إحكام التصّرف في ألادوية الخصوصّية استحثاث تطوير إجراءات الّرقابة املتبادلة 

دت وفاة املعنيين  الاجتماعيبين صناديق الّضمان 
ّ
وتبادل قائمات في قرارات التكّفل الجارية والتي تأك

كما . ه بصفة قانونّيةبها عالوة على التقّيد بضرورة التسليم املباشر لألدوية لفائدة املريض أو من ينوب

 . تستوجب بعض الحاالت املشار إليها أعاله املساءلة واتخاذ إلاجراءات القانونية تجاهها
 

 التصّرف في مخزون ألادوية الخصوصّية -2

 

ى مصّحة العمران التصّرف في مخزون ألادوية الخصوصّية منذ إصدار الطلبّيات إلى 
ّ
تتول

ى ماي . مرحلة الجرد
ّ
ر إلى موف

ّ
ما يفيد إجراء متابعة دورّية بين مصالح الصندوقين في  1309 وال يتوف

الثي الّدوري الاتفاقيةمجال جرد املخزونات وتفعيل مقتضيات 
ّ
ت الّدائرة التدقيق . حول الجرد الث

ّ
وتول

ى املعّدة في قوائم الجرد 
ّ
قاربته بالبيانات وإعادة احتساب املستوى النظري للمخزونات وم 1302في موف

نو  .املعتمدة لدى املصّحة وتقدير أثره املالي
ّ
صيدلّية ألادوية من الوقوف على افتقار ذلك  مك

د .أ 97,1الخصوصية لآلليات املناسبة ملتابعة حاالت انتهاء صلوحّية املخزون والتي ناهزت قيمتها 

يها %62,4دواء بحوالي  00استأثر منها 
ّ
ن لفوارق  وتول

ّ
تصحيح مستوى املخزون الّنظري عند التفط

وذلك خارج تلك املتصلة بتسجيل الفوارق  (2)بإجراء عملّيات زيادة أو نقصان ،مقارنة باملخزون املاّدي

 . عند إجراء الجرد املاّدي الّسنوي 
 

ه هذه العملّيات ، عدد وقيمة غم أهمّية ور 
ّ
ءات لتبرير مشروعّيتها لم يّتم ضبط إجرافإن

 من كلفة ألادوية املستهلكة %1,44د أي حوالي .م 4,740قيمة التعديالت بالّنقص  ناهزتوصّحتها حيث 

ارتفعت قيمة وفي املقابل . من قيمة الكميات املستهلكة لتسعة أدوية %033مفعولها املالي  توتجاوز 

 . من كلفة ألادوية املستهلكة %0,47 د أي بنسبة.م 1,993التعديالت ذات ألاثر إلايجابي إلى 
 

نت مقاربة مختلف التعديالت املنجزة خالل سنة 
ّ
بالفوارق الفعلّية املصّرح بها  1302ومك

ى تلك السنة من الوقوف على عدم نجاعة ومصداقّية عملّيات 
ّ
على مستوى قائمة جرد املخزون في موف

ل سوى فقد تبّين أّن الفو . حالّياالجاري بها العمل الجرد 
ّ
من القيمة % 4ارق املصّرح بها ال تمث

                                                           
 .Simvastatineو  Pravastatineو Atorvastatine ألادوية املندرجة تحت مجموعات  (1)
(2)  (saisie+/-,inventaire+/-) 
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ة العملّيات التي 
ّ
كما . مستوى املخزون خالل السنةفي بالزيادة وبالنقصان شهدت تغييرا الحقيقية لكاف

ه ولئن تقتض ي قواعد حسن التصّرف أن تفض ي عملية الجرد السنوي إلى ضبط قائمة وكلفة ألادوية 
ّ
أن

ى فقد تبّين أّن وارق السلبّية التالفة ومنتهية الصلوحّية والف
ّ
الفوارق الفعلية ضمن قائمة الجرد في موف

ل سوى 
ّ
أّن لوحظ كما . من جملة العمليات من نفس الطبيعة املنجزة خالل السنة% 1,96السنة ال تمث

ر مخزون ماّدي منه مّما يؤّدي إلى  إمكانيةتخّول تطبيقة ألادوية الخصوصية 
ّ
حذف أّي دواء رغم توف

يفسح املجال هو ما من شأنه أّن ضمن قائمتي املخزون والجرد الّنظري املستخرجين منها و حجبه 

               أدوية في  2شأن  على غرار ما تّمت معاينته فيلعملّيات تصّرف غير مشروعة في مخزون ألادوية 

ى 
ّ
  .1302موف

 

ى الفريق الّرقابي 
ّ
بالتنسيق مع صيدلية ألادوية الخصوصية بمصّحة وعلى صعيد آخر، تول

                  دواء  04، جرد عّينة من مخزون ألادوية الخصوصّية شملت 1309جوان  4بتاريخ العمران 

ل .م 2,919بقيمة 
ّ
ر في التاريخ املذكور  %41د تمث

ّ
فارقا جملّيا الجرد  هذا وأفرز  .من كلفة املخزون املتوف

ل د .أ 913خاّما ناهز 
ّ
 . من القيمة املحاسبّية للمخزون %00نسبة وهو ما يمث

 

قت أبرز النتائج بتسجيل فوارق بالّنقص في كميات 
ّ
بما ( من العّينة %10حوالي )أدوية  7وتعل

إدراج الكميات التي أرجعها عدد بعدم د أمكن تبرير النقص املسّجل على مستوى دوائين .أ 010يناهز 

بما يناهز ( من العّينة %09حوالي )دواء  00كما تّم تسجيل فوارق بالّزيادة على مستوى . من املرض ى

وتستوجب  .الّسهو عن إدراج الكميات التي تّم التزّود بهابواحد منها  لصنفد وتّم تبرير الفارق .أ 740

لمخزون والحرص على متابعة نتائجه بالتنسيق مع هذه الوضعية إجراء عملّيات جرد دورّية ل

 .الصندوق الوطني للتأمين على املرض
 

* 
 

       *                            * 
 

تعّد مصّحتا العمران والخضراء من بين املصالح الجهوّية للصندوق الوطني للضمان 

ل هياكل صّحية وسطية بين مراكز الصّحة ألاساسية الّراجعة بالّنظر لوزارة الصّحة  الاجتماعي
ّ
وتمث

. مجموعة متكاملة من الخدمات الصّحيةهاتان املصحتان  وتسدي. والهياكل إلاستشفائية العمومية

تتوّجهان  1337وأصبحت املصّحتان بعد دخول نظام التأمين على املرض حيز التنفيذ انطالقا من سنة 

املنضوين تحت الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة  الاجتماعيينإلى فئات جديدة من املضمونين 

ورغم أهمّية الخدمات املقّدمة من قبل املصّحتين فإّن آليات التصّرف بهما لم ترتق إلى . الاجتماعية

 . مستوى يساعد على تحسين ألاداء ويحّد من إلاخالالت ويجّنب التجاوزات
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ولئن تّم العدول عن مبدأ فصل املصّحات عن الصندوق والذي تّم إقراره من قبل املجلس 

ق بنظام التأمين على املرض مع املحافظة على مبدأ و  0669فيفري  09الوزاري املضيق بتاريخ 
ّ
املتعل

باملصّحات الفصل بين مسديي العالج وممّوليه، فإّن النظر في إيجاد الصيغ القانونية املالئمة للتصّرف 

وإلاسراع في استكمال بقّية إلاصالحات التي تّم إقرارها منذ انطالق العمل على إرساء نظام التأمين على 

 منحها أن يساعد علىمن شأنه  ،ألاعمال الصحّية حسب كلفتها الحقيقّية فوترة منها املرض وخاّصة

 .ألاهداف املرجّوة ساهم في تحقيقيبما ومرونة في التصّرف  الاستقالليةمزيدا من 

 

سمت بعض الخدمات الطبّية املقّدمة بنوع من الّرضا من قبل املنتفعين بها
ّ
، خاّصة ولئن ات

 ية التعاقد مع إلاطار الطّبيوآل والانتداباتوتعبئة املوارد نظام الفوترة التي اعترت النقائص فإّن 

راءات
ّ

الخدمات الّرقي بقدرتهما على حّدت من نجاعة التصّرف باملصّحتين وأثّرت سلبا على  وبالش

خاذ ما يستوجب من  الطبّية إلى مستوى انتظارات املنتفعين
ّ
مّما يستدعي من كّل ألاطراف املعنية ات

 .نشاطهما حسن سير التدابير بهدف حوكمة إدارة املصّحتين واملحافظة على 

 

عناية البذل مزيد ، منها الخصوصيةجب التصّرف في ألادوية السّيما وعلى صعيد آخر، يستو 

ين صندوقالركيز آليات متابعة ومراقبة بين بتوثيق إلاجراءات وتالفي نقائص الّنظام املعلوماتي وت

بما يساعد على ترشيد التصّرف فيها ويجّنب وللتأمين على املرض  الاجتماعيضمان لالوطنيين ل

 .لحدوث التجاوزاتإلاخالالت درءا 

 

 
ّ
د الدائرة على وجوب احترام التراتيب الجاري بها العمل وإرساء نظام رقابة داخلية وإذ تؤك

ناجع، فإّنها توص ي باستحثاث تركيز نظام معلومات طّبي مندمج بما في ذلك امللف الطّبي املوّحد الجامع 

 .الصحّية باملصّحتينلكل املعطيات املّتصلة باملريض بما يضمن حسن حوكمة الخدمات 
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 رد وزارة الشؤون اإلجتماعية
 

 01بتاريخ  1309لسنة  41بخصوص الموارد البشرية، فانه وبناء على المذكرة عدد 

الصادرة عن الرئيس المدير العام الحالي للصندوق الوطني للضمان  1309جويلية 

العمل باعتبار انتهاء االجتماعي، تم إيقاف األعوان المنتدبين للعمل بمصحة العمران عن 

مدة تعاقدهم على الرغم من مواصلتهم العمل بعد تاريخ نهاية عقودهم دون التنبيه عليهم 

 .مسبقا

 

ونتيجة لذلك وأمام توتر المناخ االجتماعي بالمصحة ودخول األعوان المعنيين في 

إضراب جوع مما هدد بالمساس بالحق في الصحة وباستمرارية العالج بهذا المرفق 

العمومي تمت مكاتبة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي قصد إدماج 

األعوان المعنيين استنادا على االستشارة الصادرة عن اإلدارة العامة للشغل المصاحبة 

 :تتضمن أساسا  يوالت

 

  المتعلق بضبط النظام  0692أوت  2المؤرخ في  0692لسنة  79القانون عدد

العام ألعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية األساسي 

والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة كليا 

نّص في فصله الثالث على أن أحكام مجلة الشغل تنطبق على األعوان الخاضعين لهذا 

 .الفة لهذا القانونالنظام األساسي ما لم تكن مخ

 

  الفصل الثاني من النظام األساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان

ينّص  0666سبتمبر  00المؤرخ في  0666لسنة  1314االجتماعي المصادق عليه باألمر عدد 

 .على تطبيق مجلة الشغل فيما يتعلق بالمسائل التي لم ينّص عليها النظام األساسي العام

 

  ه في صورة تمادي نّ أ"ن مجلة الشغل التي تنّص على م 07أحكام الفصل

ل تقديم خدماته عند انتهاء األجل المتفق عليه بدون معارضة الطرف اآلخر يتحو فيالعامل 

كما أن منطوق هذا الفصل أيدته محكمة التعقيب في " العقد إلى عقد ذي أجل غير معين
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 1331نوفمبر  02            خ في المؤر 09110عديد القرارات خاصة قرارها التعقيبي عدد 

من مجلة الشغل أن طبيعة العالقة باعتبارها وقتية  07أنه يفهم من الفصل " الذي نص على 

أو مستمرة تستمد من القرينة القانونية التي وضعها المشرع والتي مفادها أن العقد محدود 

تقديم خدماته بعد انتهاء  المدة يتحول آليا إلى عقد غير محدد المدة إذا تمادى العامل في

 ".األجل القانوني المتفق

 

وعليه وتبعا لما تقدم، واعتبار إلى خصوصية العالقة التشغيلية التي تربط األعوان 

الذين واصلو عملهم بعد انقضاء المدة المحددة بعقودهم بالصندوق الوطني للضمان 

عة ترتيبا لوزارة الشؤون االجتماعي باعتباره منشأة عمومية ، وطبقا للمشموالت الراج

االجتماعية وحيث أن مرجع نظرها ينحصر في تأويل تشريع الشغل تم اإلذن للصندوق 

 .وفقا ألحكام ومقاصد مجلة الشغل كنص حمائي بتسوية وضعية األعوان المعنيين

 

ومن جهة أخرى تجدر اإلشارة أن إثبات شبهات الفساد واستغالل النفوذ ووجود 

المنتدبين وأطراف إدارية ونقابية ليس من صالحيات وزارة الشؤون  عالقات قرابة بين

 .االجتماعية وهو منعقد باالختصاص للجهات القضائية المختصة دون سواها

 

ا بخصوص بقية المالحظات المضمنة بتقرير دائرة المحاسبات، فإن وزارة أمّ 

الزمة لرفع المالحظات الشؤون االجتماعية تتعهد بمتابعة تنفيذ اإلجراءات والتدابير ال

واإلخالالت الواردة بالتقرير وذلك بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان 

 .االجتماعي

 

الوزارة بصدد إعداد برنامج تأهيل مصحات الضمان االجتماعي بالتنسيق  كما أنّ 

مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض مع 

ناس بالخبرات الدولية في هذا المجال في طار السعي إلى إيجاد برامج تعاون دولي االستئ

 .ثنائية أو متعددة األطراف لتنفيذ هذا البرنامج
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 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رد  

 

I- التصرف اإلداري والمالي  
 

 التنظيم والتسيير والتصرف في الموارد البشرية –أ 
 

 التنظيم والتسيير  -1
 

هياكل صحية وسطية وقد تم  تعتبر مصحات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

خالل السنوات األخيرة التفكير في تحويل صبغتها القانونية بهدف إعطاءها أكثر استقاللية 

تم التطرق إلى الموضوع في إطار العقد االجتماعي الذي دعا إلى ضرورة المراجعة  حيث

ماعي بمختلف فروعها وتأهيل القطاع الصحي العمومي الشاملة ألنظمة الضمان االجت

 .والخاص بصفة خاصة
 

تأهيل مصحاته  وفي إطار تحسين الخدمات وترشيد النفقات،عمل الصندوق على

بإعادة تهيئة بعض الفضاءات وتدعيم عدد من المصالح بالمعدات والمستلزمات الطبية 

 .السنوية لالستثمارالالزمة وفق البرامج المرصودة لها بالميزانية 
 

الصادر بمقتضى األمر الحكومي عدد  كما تمت مراجعة الهيكل التنظيمي للصندوق

والذي تم من خالله إعادة هيكلة المصحات  1309جويلية  06          المؤرخ في 966

بإضافة عدة أقسام ومصالح بهدف تنظيم العمل وتحديد العالقة بين اإلطارات اإلدارية 

وفي إطار تفعيل الهيكل التنظيمي المذكور، تم إعداد .ه الطبية والموازية لها والطبية وشب

وستتم المصادقة على أدلة اإلجراءات المتعلقة بالتصرف في الصيدلية  بطاقات وصف المهام

 .1307والمخبر والتصوير باألشعة واالستقبال على أن يتم إعداد بقية األدلة خالل سنة 
 

إعداد مذكرات عمل للمصّحات لتجاوز كل االخالالت كما يعمل الصندوق على 

كما سيتم خالل .التي أثارها الفريق الرقابي في تقريره وسيتم تكوين لجنة متابعة في الغرض

وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة  تأهيل المصّحات"تنظيم ندوة حول 1307سنة 

 ".المضمونين االجتماعيين
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والخضراء الحترام دورية انعقاد جلسات اللجان تمت دعوة مصحتي العمران  كما

 .االستشارية على غرار باقي المصحات

هذا وسيعمل الصندوق على تكثيف مهمات المراقبة والتفقد والتدقيق وفق روزنامة 

 .سنوية تعد للغرض دون اعتبار الزيارات الفجئية
 

تعديالت على ا فيما يتعلق بالنظام المعلوماتي للمصحات فقد تم إدخال عدة أمّ 

وفي إطار إعداد . التطبيقات المستغلة حاليا لتفادي اإلخالالت التي أثارها الفريق الرقابي

نظام معلوماتي مندمج و مؤمن بين مختلف المصالح الفنية للمصحات فقد وقعت المصادقة 

مصحات تجمع بين على نتائج طلب العروض المتعلق بإعداد منظومة معلوماتية مندمجة بال

مختلف التطبيقات ذات االستعمال الطبي و توحيد قاعدة البيانات الخاصة يقة التسجيل وتطب

 . موحد بالمرضى وإرساء ملف طبي
 

 التصرف في الموارد البشرية  -2
 

انتدابات األعوان بصيغة التعاقد فقد حتمه ارتفاع حجم نشاط المصحات إلى بالنسبة 

الذي يقاس إضافة إلى عدد العيادات الخارجية، بعدة أنشطة أخرى على غرار نشاط 

الصيدلية و الخصوصية واألشعة والمخبر وحصص التأهيل الوظيفي والوصفات الطبية 

 .وع الوصفات الطبيةمن مجم % 12المتعلقة باألمراض المزمنة التي تمثل
 

وقد تولت اإلدارة العامة للصندوق على إثر تدخل الفريق الرقابي إصدار مذكرة 

إلنهاء صيغة التعاقد مع األعوان الذين لم يقع  1309جويلية  01                بتاريخ

 .ترسيمهم
 

ا التعاقد مع أطباء الدعم بالمصحات فيرجع لطبيعة نشاط المصحة التي دأبت أمّ 

على اعتماد هذا التمشي منذ إحداثها خاصة في مجال طب االختصاص، أما في مجال الطب 

العام فإن الضغط اليومي لعدد المرضى وعدم توصل الصندوق إلى انتداب أطباء عن 

كما تم .طريق المناظرة لتعويض األطباء المغادرين جعل الصندوق يعتمد على أطباء الدعم

قة التعاقد مع هؤالء األطباء كما تمت تسوية الملفات التي وضع إجراءات جديدة تحدد طري

 .أثارها الفريق الرقابي وذلك بعرضها على اإلدارة العامة لإلمضاء
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ا فيما يتعلق بطريقة خالص هؤالء األطباء، فإن القاعدة المعتمدة هي عدد أمّ 

على نشاط  عيادات تساوي ساعة عمل وذلك قياسا 9ساعات العمل المنجزة وذلك باحتساب 

 .ساعات عمل في اليوم 9عيادة لمدة 09األطباء القارين الذي يقومون ب 

 

 قهذه الحاالت تتعلّ  األطباء الذين تم خالصهم دون تسجيل أي عيادة فإنّ ا عن أمّ 

أطباء مستشارين سبق  وأبأطباء في بعض االختصاصات كاإلنعاش و تصفية الدم  إّما

استشارات طبية، تركيز اختصاصات طبية جديدة، )رية بحتة التعاقد معهم للقيام بمهام استشا

....( إعداد الخاصيات الفنية لطلبات العروض القتناء بعض األجهزة والمستلزمات الطبية

وبالتالي ال يقومون بعيادات طبية ويتم خالصهم حسب ساعات العمل ورتبة الطبيب وقد تم 

 .ريق الرقابيفسخ جميع هذه االتفاقيات المبرمة بعد تدخل الف
 

( 0661وهو إجراء معتمد منذ سنة )ا بخصوص األعوان الموضوعين على الذمة أمّ 

كما  1302أفريل  14و 1300جانفي  10فقد تم توجيه عدة مراسالت لرئاسة الحكومة بتاريخ

بخصوص تسوية وضعية  1309ديسمبر 10 بتاريخ تمت مراسلة وزارة الشؤون االجتماعية

 .وسيتولى الصندوق دعوة المعنيين باألمر لاللتحاق بمراكز عملهمهؤالء األعوان 
 

ا فيما يتعلق بخصم التسبيقات على األجر التي انتفع بها بعض األعوان الذين أمّ 

أحيلوا على التقاعد فقد تمت تسوية هذه الوضعيات وتم الشروع في خصم هذه التسبيقات 

 .1309منذ غرة جانفي 
 

 التصرف المالي -ب
 

 فوترة الخدمات الصحية -1
 

برمها الصندوق مع عدد من الهياكل يتجه التأكيد أبالنسبة لالتفاقيات الثنائية التي 

 : على ما يلي
  

يواصل الصندوق حصر المبالغ :  معهد الصحة والسالمة المهنية -

 .1307المستوجبة وتحديدها وسيعمل على استرجاعها خالل الثالثية األولى لسنة 
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د بعنوان .أ 039,902لقد تم طرح مبلغ : صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين  -

وذلك بتسجيل عملية محاسبية ضمن  1304و 1300 - 1301-1300مصاريف تصرف للسنوات

الحسابات الجارية بين الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق الوطني للتأمين 

 .على المرض
 

سيتم التنسيق مع مصالح الصندوق الوطني : ةاالتفاقية التونسية األلماني -

للتأمين على المرض لمواصلة فوترة مصاريف العالج التي تم إسداؤها تطبيقا لالتفاقية 

والتي يتعين استخالصها وسيعمل الصندوق في نفس هذا اإلطار على موافاة مصالح 

 .الصندوق الوطني للتأمين على المرض بكل االتفاقيات الثنائية المبرمة
 

إن : الفئات المنتفعة بالخدمات الصحية من غير المضمونين االجتماعيين  -

...( المعاقين، المسنين، يوم الختان)التكفل بهم يندرج في إطار السياسة االجتماعية للدولة 

 .وفق مراسالت صادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية
 

 تنفيذ النفقات  -2
 

النقائص المتعلقة أساسا باإلخالالت عند اقتناء جملة من إلى أشار التقرير الرقابي 

المستلزمات الطبية كالتجزئة التي يعمل الصندوق على الحد منها باعتماد تجميع حاجيات 

المصحات من المستلزمات والتجهيزات الطبية صلب اإلدارة المركزية، وفي هذا اإلطار تم 

لدم وطلب عروض عدد القتناء مستهلكات تصفية ا 00/1309إعالن طلب عروض عدد 

القتناء مستهلكات أقسام المخابر وتم عرض نتائجها على لجنة مراقبة الصفقات  01/1309

وسيواصل الصندوق اعتماد هذا التمّشي مع احترام . ومجلس اإلدارة وتمت الموافقة عليها

وتم إعداد برنامج سنوي القتناء كل المستلزمات الطبية . التراتيب الجاري بها العمل

 .لخاصة بالمصحاتا
 

كما تم إعداد دليل إجراءات التصرف في الشراءات بالصندوق سيتم عرضه على 

أنظار مجلس إدارة الصندوق للمصادقة وتم تنظيم دورات تكوينية لألعوان المعنيين 

 .بالشراءات صلب المصحات حول قانون الصفقات العمومية
 

II-  إسداء الخدمات الصحية 
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 الطبية التصرف في الفحوصات - أ
 

 التعهد بالمرضى -1
 

يسعى الصندوق التخاذ جملة من اإلجراءات للحد من االخالالت ذات العالقة 

بالتعهد بالمرضى والخدمات الصحية والفحوصات المسداة لهم، حيث وعلى إثر تدخل 

الفريق الرقابي تم التنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للتامين على المرض لتبادل قاعدة 

الخاصة بالمضمونين االجتماعيين والمنظومة العالجية لكل منخرط ، كما سيتم البيانات 

ربط قرارات التكفل باألمراض المزمنة بمنظومة التسجيل بالعيادات الطبية بالمصحات 

ووضع حد لالنتفاع ببعض الخدمات الصحية بدون وجه حق وخاصة في حاالت الوفاة 

 .وذلك باستغالل منظومة مدنية
 

دعوة أعوان االستقبال إلى ضرورة التثبت من صلوحية دفاتر العالج كما تمت 

وقرارات التكفل في انتظار االعتماد على التطبيقة اإلعالمية المندمجة مع الصندوق الوطني 

 .للتامين على المرض
 

ألعوان التسجيل لتطبيق   1309جويلية  01كما تم إصدار مذكرتين داخليتين بتاريخ 

والمتعلق بالنهوض  1332أوت  02المؤرخ في  1332لسنة  90توجيهي عددأحكام القانون ال

 .باألشخاص المعوقين وحمايتهم
 

من جهة أخرى وللحد من تواتر الفحوصات المجانية للمنتفع لدى المصحتين، 

بالنسبة لحاملي قرارات التكفل باألمراض الثقيلة أو المزمنة فسيتم تطوير التطبيقة اإلعالمية 

تسجيل المرضى وبالمواعيد الطبية بحصر تسجيل المريض مرة واحدة كل ثالثة المتعلقة ب

 . 1307أشهر وسيتم إرساء هذه التطبيقة خالل الثالثية األولى لسنة 
 

ا بالنسبة لألشخاص الحاملين لبطاقة العالج المجانية المسندة في إطار برنامج أمّ 

للمنتفعين بهذا البرنامج متغيرة فسيعمل العائالت المعوزة واعتبارا لكون القائمة المتضمنة 

الصندوق على وضع آلية بالتنسيق مع الهياكل المعنية بما في ذلك سلطة اإلشراف لتحيين 

وتحديد وحصر قائمة المنتفعين الحقيقيين بالخدمات الصحية في إطار هذه المنظومة 

 .ووضعها على ذمة المصحات
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 إسداء الفحوصات الطبية -2
 

إسداء الفحوصات الطبية دون التقيد أحيانا بنظام المواعيد المعمول به في طب  إنّ 

االختصاص والذي أثاره فريق الرقابة ضمن تقريره يتعلق أساسا بحاالت استعجالية ال 

 .يمكنها االنتظار أو تتعلق بتوصيات الطبيب المباشر للمريض وفقا لشهادة الربط الطبية
 

لمواعيد فانه يعود إلى عدم توفر العدد الكافي من أطباء ا عن التأخير في ضبط اأمّ 

الدعم االختصاصيون خاصة في أمراض المفاصل، حيث يفوق عدد طالبي العالج في هذا 

 . االختصاص بكثير اإلمكانيات المتوفرة لدى مصحة العمران

خصوص ترشيد الفحوصات التكميلية فسيتم تطوير التطبيقة اإلعالمية وب اأمّ 

 .1307ة بتسجيل المرضى وبالمواعيد الطبية وإرسائها خالل الثالثية األولى لسنة المتعلق
 

كما تم إرساء آلية في التطبيقة اإلعالمية المستغلة حاليا على مستوى الصيدلية 

تساعد على تفادي صرف نفس الدواء في نفس اليوم أو في فترات متقاربة جدا ولنفس 

 .المريض رغم تعدد الفحوصات
 

لة الجمع بين مهمتين متنافرتين خاصة فيما يتعلق بتمكين نفس أبالنسبة لمسا أمّ 

الشخص من حق النفاذ إلحداث الملفات الطبية وحذفها وما قد يترتب عنها من تجاوزات، 

فقد تم الفصل بين مهمتي التسجيل واإللغاء مع إحداث آلية إعالمية تمنع صرف الدواء 

 .للعيادات الملغاة
 

ه وفي إطار تركيز التطبيقة اإلعالمية الجديدة سيتم العمل على تفادي نّ أمع العلم 

مثل هذه االخالالت مع مركزية كل المعطيات خاصة المتعلقة بالملفات الطبية والعيادات 

 .واألطباء و بمختلف مصحات الصندوق
 

 التصرف في الفحوصات التكميلية - ب
 

التي أثارها الفريق يتجه التوضيح أن األعمال :  حصص العالج الطبيعي -

الرقابي ال تتعلق بأخطاء طبية بل تتعلق بالمدونة وستتولى اإلدارة الفرعية التي تم إحداثها 

صلب اإلدارة المركزية بالهيكل التنظيمي القيام بعملية توحيد وتحيين دوري لمدونة ورموز 

  .حصص العالج الطبيعي
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بالمرضى من طرف  يتم في معظم الحاالت التكفل: فحوصات قسم العيون -

ويقع التنسيق مع الصندوق عن طريق مذكرات توجيه يتم "مستشفى العيون الهادي الرايس"

فيها وصف حالة المريض وبالتالي ال تتم إعادة  عملية الفحص على مستوى قسم العيون 

بالمصحة بل يقتصر العمل على القيام بالفحوصات التكميلية المدرجة ببطاقة الربط ثم تدوين 

 .ة نفسها التي ترجع للهيكل المعنيتائج هذه الفحوصات على الملف الطبي والبطاقن
 

سيتم الفصل بين :  أعمال الكشف باألشعة والصدى والتحاليل البيولوجية -

عمليتي التسجيل واإللغاء مع إضافة سبب اإللغاء في مرحلة أولى على أن يتم تجاوز بقية 

 (.04/1309طلب عروض عدد)مية الجديدة االخالالت عند تركيز التطبيقة اإلعال
 
 
 

III -  التصرف في األدوية 
 

 التصرف في  األدوية العادية - أ
 

 التزود باألدوية ومتابعة تقييم مخزوناتها -1
 

في خصوص تحيين مدونة األدوية ستتولى اإلدارة الفرعية التي تم إحداثها صلب  

اإلدارة المركزية بالهيكل التنظيمي توحيد قائمة  ومعرفاتها ومجموعاتها وتحيينها دوريا بما 

في ذلك  التي لم تشهد أي حركية والتي يتجه حجبها ال إلغاؤها كما اقترح الفريق الرقابي 

االحتفاظ بتاريخ استعمالها والكمية المسندة وحركيتها من ناحية تداولها باعتبار أهمية 

(HISTORIQUE )وعند إعداد اإلحصائيات وكذلك إمكانية إعادة تداولها وتوزيعها من جديد. 
 

ا في خصوص  األدوية التسعة التي تمت اإلشارة إليها بالتقرير باعتبارها ال أمّ 

 14فقد تم اعتماد مذكرة داخلية مؤرخة في  DCIتدخل ضمن مجموعة التسميات الدولية

 .تجيز اقتناءها 0661جوان 
 

ا في خصوص التصرف في المخزون  باعتماد تطبيقتين مختلفتين في كل من أمّ 

وحدتي التوزيع والمخزن، سيعمل الصندوق على إدخال تحسينات في البرمجة اإلعالمية 

 état des)ألدوية منتهية الصلوحية تضمن التفاعل بين التطبيقتين مع متابعة خاصة ل
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périmés ) والتالفة(état des casses ) والطلبيات التي في طور اإلنجاز(commandes en 

instance.) 
 

ا بالنسبة لنفاذ مخزون بعض األدوية فان ذلك ال يعود لعدم فاعلية أو محدودية أمّ 

بل مرده عدم أو عدم تصنيفها ضمن  األكثر استهالكا اإلجراءات المتخذة عند التزود 

 لدى توفرها بالصيدلية المركزية وبالتالي يتعذر على الصندوق التزود بها

TUDIPHARMA، حيث يتم االلتجاء عند الضرورة القصوى وفي حاالت استثنائية ومستعجلة

التزود بها من مخزن الصيدلية المركزية المختص بتزويد الصيدليات الخاصة 

"DISTRIPHAR " ولمدة ال تفوق الشهر في معظم الحاالت،وعند توفره من جديد لدى "

TUDIPHARMA " ليا تزويد المصحات منهاآيتم. 
 

خصوص عملية تحيين قيمة المخزون تتولى المصالح المعنية القيام بتحيين ا بأمّ  

أثمان  يدويا وذلك في انتظار تفعيل المراجعة اآللية بواسطة التطبيقة اإلعالمية التي سيتم 

 .إعدادها في الغرض

 

 صرف األدوية -2
 

سواء  األدويةلئن سّجل تقرير فريق الرقابة مجموعة من االخالالت في صرف  

ألسباب إجرائية أو لخلل في المنظومة المعلوماتية فقد بادر الصندوق واثر تدخل الفريق 

الرقابي بإعداد دليل إجراءات ينظم نشاط الصيدلية كما قام بإعداد خارطة طريق إلدخال 

تتعلق  1307لسنة  جملة من التعديالت على التطبيقات اإلعالمية خالل السداسية األولى 

ف صرف أدوية دون تسجيل مسبق وبتحيين قائمة األطباء وحجب رموز خاصة بإيقا

 .األطباء غير المباشرين بالمصحة
 

كما أذنت اإلدارة العامة للصندوق بالقيام بمهمة تفقد بخصوص صرف كميات 

 .لفائدة أحد أعوان التسجيل بمصحة العمران األدويةهامة من 
 

عمران لفائدة مركز رعاية وفي إطار مزيد تنظيم عملية صرف  من مصحة ال

المسنين تم إصدار مذكرتان األولى داخلية والثانية موجهة إلى مدير المركز والطبيب 
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المباشر للمرضى المقيمين بالمركز لمزيد التثبت من هوية المرضى والوصفات الطبية 

 .كمية  الموصوفةالوالكميات المطلوبة مشفوعة بجدول إحالة مدقق يحدد عدد الوصفات و
 

ا بمرضى القصور ا بالنسبة لصرف األدوية بدون تسجيل فإن اغلبها يتعلق أمّ أمّ 

الكلوي الذين يقومون بعملية تصفية الدم بالمصحة حيث يتحصلون على وصفة طبية من 

 هاالطبيب المباشر لهم بمصلحة تصفية الدم دون القيام بعملية تسجيل ويتم بموجب ذلك صرف

هؤالء المرضى يحملون بطاقات إعاقة ويعانون من  أنّ  هذا وتجدر اإلشارة إلى. لهم

أمراض ثقيلة ومزمنة وأحيانا عرضية مّما ينجر عنه تواتر الوصفات الطبية للمريض 

بعنوانها في األصل لمدة تتراوح  األدويةالواحد في الشهر أو بأمراض مزمنة يتم صرف 

. ري وبتاريخ آخر عيادةأشهر ولكن تتولى مصلحة الصيدلة صرفها بتواتر شه 9و 0بين 

 . ويعود هذا التواتر في صرف الدواء للوصفة الواحدة بكون هذا الدواء كان مفقودا
 

ا بخصوص صرف مستلزمات قيس مستوى السكري في الدم، فإّن مرضى أمّ 

مصحة العمران الذين يعالجون في مؤسسات استشفائية عمومية يلجؤون إلى المصّحة 

ري نظرا لعدم توفر هذا الجهاز في المؤسسات االستشفائية للحصول على جهاز قيس السك

 .العمومية

 

ا بالنسبة للحالة المضمنة بالتقرير والمتعلقة بالطبيب الذي وصف الدواء فإن أمّ 

 .األمر يتعلق بخطأ في رمز الطبيب
 

في غياب هذه بالنسبة لبرمجة قواعد التحليل الصيدالني للوصفات الطبية، فإنه 

وقد تم إدراج هذه التطبيقة . المعلوماتية، يصعب التفطن إلى مثل هذه اإلخالالتالتطبيقة 

 (.04/1309طلب العروض عدد )ضمن المنظومة الجديدة 
 

ولتدارك اإلخالالت المتعلقة بصرف أدوية لملفات طبية غير متوفرة وفقا ألرقام 

لتأمين على المرض، فقد انخراط مجهولة وال أثر لها بالنظام المعلوماتي للصندوق الوطني ل

تم التنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتبادل قاعدة البيانات الخاصة 

كذلك ربط قرارات التكفل وبالمضمونين االجتماعيين والمنظومة العالجية لكل منخرط 

 .باألمراض المزمنة بمنظومة التسجيل بالعيادات الطبية بالمصحات
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 وية الخصوصية التصرف في  األد - ب
 

 صرف األدوية الخصوصية والمستلزمات الطبية -1
 

بالنسبة لصرف أدوية لفائدة مرضى غير حاملين لقرارات تكفل، فإنه بالمعاينة 

وإنما هناك عدم تطابق أرقام . المادية لعدد من الملفات تبين وجود قرارات في الغرض

عدم توفر هذه القرارات إلى الصندوقين وهو ما أدى  االنخراط بين منظومتي اإلعالمية لكال

 .بالسجالت اإلعالمية للصندوق الوطني للتأمين على المرض
 

 . 1302سبتمبر  09وقد تم تجاوز هذه اإلخالالت بمقتضى االتفاقية المؤرخة في 
 

الصندوق الوطني  ا بخصوص صرف أدوية لفائدة أشخاص متوفين، فإنّ أمّ 

وم بصرف  المدونة بقرارات التكفل التي أصدرها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يق

للتأمين على المرض وسيعمل الصندوق على مزيد التثبت من هذه الحاالت من خالل 

االستغالل المحكم لمنظومة مدنية وإعالم الصندوق الوطني للتامين على المرض 

 .والمستشفيات العمومية عند االقتضاء
 

رف المستلزمات الطبية و الخصوصية بالتوازي مع العادية على ا فيما يتعلق بصأمّ 

 التي ترتكز علىمستوى المصحتين، فقد تم إدراج هذه النقطة ضمن المنظومة الجديدة 

 .وإرساء ملف طبي موحدتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمرضى 

 التصرف في المخزون  -2
 

انتهاء الصلوحية ومراقبة فيما يتعلق بالتصرف في مخزون  ومتابعة حاالت 

ه تقرر بالتنسيق مع مصالح الصندوق عمليات الزيادة والنقصان والجرد المادي السنوي فإنّ 

أشهر كما تنص عليه  0لمخزون  مرة كل لالوطني للتأمين على المرض المتابعة الدورية 

 .لمخزوناالتفاقية المذكورة و سيتم إدخال تعديالت على المنظومة الحالية للتصرف في ا
 

ا فيما يتعلق بإمكانية حجب دواء رغم توفره بمخزون المصحة فقد تم تعديل أمّ 

 .الخصوصيةاألدوية تطبيقة التصرف في  
 

بناء على التوصيات المضمنة بالتقرير سيعمل الصندوق على تفعيلها بشكل يحد 

مصحات لمن اإلخالالت والتجاوزات وذلك من خالل إعداد منظومة معلوماتية مندمجة با
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توحيد قاعدة البيانات التطبيقات ذات االستعمال الطبي ومختلف تجمع بين تطبيقة التسجيل و

الخاصة بالمرضى وإرساء ملف طبي موحد، وإصدار أدلة إجراءات لمختلف األقسام من 

جهة والعمل على تطوير نشاط المصحات من أجل النهوض بجودة الخدمات المسداة 

من جهة أخرى، مع التنسيق التام مع الصندوق الوطني للتأمين للمضمونين االجتماعيين 

 .على المرض بوصفه شريك أساسي في تسيير هذه الهياكل الصحية
 

كما سيحرص الصندوق على مزيد التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال 

مع أطباء  الصفقات العمومية بتجميع الشراءات لكافة المصحات وتنظيم اإلطار العام للتعاقد

الدعم ووضع آليات وإجراءات موضوعية في اختيارهم وسيتم إجراء عمليات تفقد موجهة 

لمزيد التدقيق في بعض مجاالت التصرف التي تم التعرض لها في التقرير قصد تحديد 

 .المسؤوليات 
 

هذا وستكون نتائج أعمال الرقابة المجراة على مستوى مصحتي الخضراء 

ميم توصيات دائرة المحاسبات على باقي المصحات من خالل إصدار والعمران مرجعا لتع

مذكرات عمل في الغرض كما سيعد هذا التقرير وثيقة مرجعية في إطار إعداد خطة لتأهيل 

 .المصحات ولتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة المضمونين االجتماعيين 
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 الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري 
 

بمقتض ى القانون ( ما يلي الديوان في)تم إحداث الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري 

وهو مؤسسة عمومية ال تكتس ي صبغة إدارية تخضع . 4891أوت  6املؤرخ في  4891لسنة  07عدد 

  املؤرخ في 0770لسنة  0667ر عدد إلشراف وزارة الصحة وتم تصنيفها كمنشأة عمومية حسب ألام

 .0770أكتوبر  02
 

 
 
ل مهام الديوان حسب القانون املذكور خاصة في إعداد برامج عمل ترمي إلى النهوض وتتمث

باألسرة واملحافظة على توازنها والسهر على وضع وسائل إلاعالم والتربية والتدخل املناسبة على ذمة 

وتربوية متواصلة لفائدة السكان وهي مهام تندرج في نطاق سياسة املواطنين والقيام بأنشطة إعالمية 

خدمات طبية في هذا إلاطار يقدم الديوان . الحكومة في مجال العمران البشري والنهوض بالعائلة

 .وخدمات إعالم وتثقيف واتصال
 

 
 
في )مندوبية جهوية  01ى الديوان القيام بمهامه من خالل مصالحه املركزية إضافة إلى ويتول

ر بها ( ندوبيةاملما يلي 
 
وتم  ضبط هيكله التنظيمي (. في ما يلي مركز)مركزا للصحة إلانجابية  26يتوف

خ في  0777لسنة  076باألمر عدد   .0777أفريل  6املؤر 
 

ت في حدود  0746د في سنة .م 20,916وبلغت موارد الديوان 
 
د من منحة .م 22,607تأت

ى . د.م 22,960رف بمبلغ واستأثرت ميزانية التص. الدولة
 
ر الديوان في موف  4178ما مجموعه  0746ويؤج 

           وأعوان التثقيف تباعا (1)ويمثل أعوان الاختصاص الطبي وشبه الطبي. أعوان تأطير %00عونا منهم 

د أي ما .م 06,017ما قيمته  0746وبلغت نفقات التأجير في سنة . من مجموع ألاعوان % 01و % 08

 .من مجموع امليزانية % 97من ميزانية التصرف و % 96,0يمثل 
 

ق من حسن أداء الديوان للمهام املوكولة إليه، ومن مدى تجاوزه ملواطن  وبهدف التحق 

ته بها في سنة  ة التي خص  ت الدائرة 4882الضعف التي سبق أن أثارتها دائرة املحاسبات في املهم 
 
، تول

ة رقاب0746خالل سنة  ة من سنة ، إجراء مهم  ت الفترة املمتد 
 
وتواصلت في  0746إلى سنة  0747ية غط

وشملت املصالح املركزية والجهوية للديوان بما في ذلك املعاينات  ،0746بعض الحاالت إلى شهر ماي 

كما  .امليدانية بمندوبيات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وببعض مراكز الصحة إلانجابية التابعة لها

 .مندوبية 04لجميع املندوبيات تلقت الدائرة في شأنه إجابات من  (2)ب بياناتتم توجيه طل
 

صلة بمتطلبات   وقد أفضت ألاعمال الرقابية إلى الوقوف على مالحظات تعلقت باملحاور املت 

 .وبالنشاط الطبي والتثقيفي وبالتصرف في املوارد البشرية والصفقات العمومية إسداء الخدمات
                                                           

 .(% 44,2)وأعوان التمريض( %41,6)وألاعوان شبه الطبيين ( %0,91)ألاطباء  (1)
(2)

   .تعلق بمختلف محاور الرقابة وإلاجابات كانت مدعمة بوثائق إلاثبات البياناتطلب  
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 ظات أبرز املالح
 

  متطلبات إسداء الخدمات -

 

يفتقر الديوان إلى آليات تخطيط تسمح له ببرمجة تدخالته على املدى املتوسط والبعيد بما 

على خطط حيث تم الاقتصار  في مجال العمران البشري والنهوض بالعائلة والتوجهات الوطنيةيتالءم 

ين الاعتبار إلامكانيات املتوفرة وخصوصية أهداف نوعية وكمية وال تأخذ بععمل سنوية تعوزها غالبا 

تائج واتخاذ إلاجراءات  رات قيس أداء تسمح بتقييم الن 
 

كل جهة، إضافة إلى عدم ضبط مؤش

ولم يساعد غياب البيانات الدقيقة والحينية حول خدمات الديوان على . التصحيحية الالزمة

 . التخطيط املحكم واملتابعة والتقييم

 

 الصحية والتثقيفية عدم جاهزية عدد من الفضاءاتلى نقائص تعلقت بالوقوف ع كما تم  

باإلضافة إلى  وغياب التوزيع املحكم ملسديي الخدمات بين مصالح الديوانقاعات الجراحة بما في ذلك 

محدودية تكوينهم بخصوص جوانب أساسية من النشاط وقدم بعض التجهيزات والنقص في صيانتها 

 . كان له تأثير سلبي على الخدمات املسداةومراقبتها الفنية مما 

 

صلة بالتخطيط والبرمجة  من خالل إعداد وتدعو الدائرة إلى ضرورة إحكام تسيير ألاعمال املت 

ضرورة توفير الوسائل من فضاءات وتجهيزات بالقدر الكافي وتنمية  وإلى خطط عمل وعقود برامج

ن من 
 
ةاء و تحسين ألادقدرات املوارد البشرية بما يمك  .تحقيق ألاهداف املرجو 

 

 النشاط الطبي والتثقيفي -

 

خدمات الطبية والتثقيفية لتنظيم ألاسرة بشكل ساهم الديوان من خالل تقديم اللئن 

املؤشر إلاجمالي للخصوبة، إال أن في بلوغ وضع ديمغرافي تميز باستقرار مجاني بكامل واليات الجمهورية 

قرار وتفاوت بين وسائل منع الحمل املقدمة ولم يراع درجة نجاعة تقديم هذه الخدمات شهد عدم است

ر 
 

كل وسيلة عالوة على عدم توجيه الخدمات املسداة إلى املناطق غير الحضرية والجهات التي كان املؤش

ر الوطني
 

 .إلاجمالي للخصوبة لديها مرتفعا مقارنة باملؤش

 

ر خدمات إلاجهاض ال                   
 
ف نشاط بعض قاعات جراحي بعدد من الجهات تبعا وال تتوف

 
لتوق

إلدماجها أو نتيجة  الجراحة التابعة للديوان لعدم توفر املوارد البشرية والوسائل املادية الضرورية

ر طول آجال التزود .بهياكل الصحة العمومية وهو ما يدعو إلى ضرورة تقييم نتائج هذا إلادماج
 
كما أث



447 
 

سلبا  نظام معلوماتي ناجع للتصرف في املخزون،وأدوية إلاجهاض وغياب  ببعض وسائل منع الحمل

 . على الخدمات املسداة

 

 
 
م وفيما يتعل ها ال تقد  ر لسرطان عنق الرحم والوقاية منه، فإن 

 
ي املبك ق بخدمات التقص  

ن الوحدات الخلوية للديوان من اعتماد. بصفة آلية لكل  الوافدات على املراكز
 
نظام  كما لم تتمك

والتصريح بنتائجها إضافة إلى طول آجال الحصول على ضمان الجودة بصفة كلية عند قراءة التحاليل 

ولم يساعد غياب قاعدة بيانات حول متابعة هذه النتائج من التأكد من إعادة املسحة في . النتائج

هت أساسا أما بالنسبة إلى الخدمات التثقي. آلاجال املضبوطة ومتابعة الحاالت املكتشفة فية، فإنها توج 

 .باملناطق غير الحضرية %46للنساء داخل ألاوساط الصحية باملناطق الحضرية حيث لم تتجاوز 

 

 وفي مجال خدمات التقص   
 
ر لسرطان الثدي فإن  تقديمها لم يشمل بدوره بصفة آلية ي املبك

تصرت في جانبها التثقيفي جميع الوافدات على مصالح الديوان واملستهدفات من هذه الخدمات، كما اق

ولوحظ كذلك ضعف نسبة توجيه . 0746-0747على املناطق الحضرية خالل الفترة  % 01بنسبة 

هذا الفحص  نجاز إوضعف نسبة الحاالت املشكوك في إصابتها باملرض الستكمال الفحص املاموغرافي 

 
 
 . ه الحاالتد من إلاصابة باملرض بالنسبة لهذملن تم توجيههن مما يحول دون التأك

 

التحوالت التي شهدها املجتمع باستهداف الشباب بخدماته ولئن حاول الديوان مواكبة 

            الفترة الصحية والتثقيفية، فإن  استهداف هذه الفئة بالوسط غير الحضري لم يتجاوز خالل

  .من مجموع الخدمات التثقيفية املوجهة للشباب %04نسبة  0747-0746

 

الخدمات الطبية والتثقيفية ومواصلة القيام بدور فاعل تحسين ائرة بالعمل على وتوص ي الد

في مجال ألاسرة واملجتمع من خالل التقديم الناجع لوسائل تنظيم ألاسرة وتوفير الخدمات بجميع 

الجهات وتعميمها على الشرائح املستهدفة واعتماد نظام ضمان الجودة بصفة كلية بالوحدات الخلوية 

  .ه الخدمات التثقيفية نحو املناطق غير الحضريةوتوجي

 

 وفي الصفقات العمومية التصرف في املوارد البشرية -
 

عونا عرضيا بطريقة مباشرة أي دون  64وأعوان متربصين  0عونا متعاقدا و 86انتداب  تم  

القانونية ولم يتم التقيد في عديد التسميات في الخطط الوظيفية بالنصوص . اللجوء إلى املناظرة

د بعنوان تأجير ساعات إضافية تم احتسابها بصفة جزافية .أ 064كما تم  صرف  .املنطبقة في املجال

ة وتمكين املنتفعين  .دون ثبوت إنجازها فعليا وتم  إسناد سيارات املصلحة بصفة ثانوية لغايات شخصي 

 .بها من حصص وقود دون احترام التراتيب الجاري بها العمل



448 
 

قبول عروض وإسناد أصحابها صفقات رغم أنها غير بالنسبة إلى الصفقات العمومية تم  و   

كما تأخر بعض أصحاب الصفقات في تقديم  .مطابقة للخاصيات الفنية املحددة بكراسات الشروط

ى أحيانا إلى تنفيذ البعض منها في غياب الضمانات د مما أد   .الضمانات املالية في ألاجل املحد 

 

ة وكذلك استالم تجهيزات  ستالم تجهيزات ومواد رغم عدم مطابقتهاوتم  ا للمواصفات الفني 

رغم عدم إيفائهم  خالص بعض املزودينكما تم  . دون إجراء عمليات التثبت والتجارب املستوجبة

 .التجهيزات حول تشغيلبتعهداتهم بخصوص تأمين تكوين ألاعوان 
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 I- متطلبات إسداء الخدمات  

 

ظر في هذا الجانب مالحظات تعلقت بالتخطيط والبرمجة وبتوفر الفضاءات املالئمة أفرز الن

 .وبمسديي الخدمات وتكوينهم وبجاهزية التجهيزات وصيانتها وبظروف حفظ الصحة

 

 التخطيط والبرمجة -أ

 

يقتض ي توفق الديوان في إنجاز مهامه إحكام البرمجة وضبط ألاهداف بما يتماش ى 

املعطيات إلاحصائية  للغرض وتوفير  آليات تخطيطوذلك باعتماد  هات الوطنيةوألاولويات والتوج

حيث لم يعرض مشروع عقد وقد لوحظ غياب آليات تخطيط على املستوى املتوسط والبعيد . الالزمة

 اقتصرت آليات التخطيط علىو . على أنظار مجلس إلادارة وسلطة إلاشراف 0741 -0747البرامج للفترة 

أهدافا نوعية وكمية في حين  0746-0742الفترة التي لم تتضمن بالنسبة إلى  (1)سنويةخطط العمل ال

املتابعة على مستوى مما يحول دون تأمين  الجهات حسب 0740 لم يتم توزيع ألاهداف الكمية لسنة

بعين الاعتبار خصوصيات كل  جهة  0747لم يأخذ توزيع ألاهداف الكمية لسنة و  .كل مندوبية

رات قيس أداء بخطط . املادية والبشرية لكل مندوبية اتوإلامكاني
 

ويذكر كذلك عدم ضبط مؤش

تائج املحققة وإدخال التعديالت الالزمة  .الديوان مما يحول دون تقييم الن 

 

التي  0740و 0747كما لم يتم الاحتكام إلى معايير شاملة عند ضبط ألاهداف الكمية لخطتي 

مات من سنة إلى أخرى دون أن تشمل املؤشرات املتعلقة بجودة اقتصرت على نسبة تطور عدد الخد

الخدمات املسداة على غرار عدد الخدمات املقدمة من طرف كل طبيب أو إطار شبه طبي ونسب 

التحاليل الخلوية في  على نتائج استغالل التجهيزات املتوفرة وجودة العينات امللتقطة وآجال الحصول 

 .الرحم عنق نمجال التقص ي املبكر عن سرطا

 

و في هذا إلاطار . دقيقة وفي آلاجال على إحكام التخطيطمعطيات إحصائية ويساعد توفير 

إدراج املعطيات حول الخدمات الصحية وخدمات إلاعالم والتثقيف والاتصال بسجالت يومية من يتم 

 
 
 أن

 
ة للغرض، إال د أخطاء ه لوحظ ورو طرف مسديي الخدمات قبل تحصيلها الحقا بتطبيقة معد 

لت في إدراج خدمة طبية عوضا عن أخرى 
 
كما يتم استعمال التطبيقة في غياب ربط . بالسجالت تمث

ر تحصيل املعطيات في أحسن آلاجال عالوة على عدم  ا ال ييس  بين قواعد البيانات املركزية والجهوية مم 

حسب مسدي الخدمات  استغالل بعض وظائف التطبيقة على غرار توزيع الخدمات الطبية والتثقيفية

 .وحسب املعتمديات مما ال يساعد على املتابعة والتقييم

                                                           
(1)

 .0744طة عمل لسنة لم يتم إعداد خ  
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 مالئمة الفضاءات -ب

 

ة نقائص على غرار قدم البنايات وعدم صيانتها بما  تشكو الفضاءات ببعض املراكز من عد 

ال عن فضملراكز قبلي وسليانة والقيروان وسوسة  أثر على جاهزيتها الستقبال الوافدين كما هو الشأن

ا انجر عنه عدم توفر فضاءات خاصة ببعض الخدمات واستعمال ألاروقة لالنتظار وازدحام  ضيقها مم 

فت
 
ف إسداء الخدمة على غرار مركز سوسة أين توق

 
خدمات التقص ي املبكر  أمام قاعات الفحص وتوق

 .0741و 0742لسرطان الثدي خالل سنتي 
 

قاعة للقيام بعمليات إلاجهاض غير  41قاعات جراحة من جملة  47ويستغل الديوان 

ن من حماية ألاعوان  (1)مطابقة للمواصفات املعتمدة
 
خاصة من حيث املساحة وألارضية التي ال تمك

ويذكر على سبيل املثال غلق قاعة . واملرض ى من خطر الصدمات الكهربائية أثناء القيام بتلك العمليات

لمراقبة الفنية املنجزة من قبل مركز الدراسات الفنية تبعا ل 0744الجراحة بمركز أريانة منذ سنة 

 .  والصيانة البيوطبية والاستشفائية وكذلك الوضعية غير املالئمة لقاعة الجراحة بمركز صفاقس
 

وتتطلب خدمات إلارشاد وإلانصات التي تسبق توجيه الوافدات نحو الخدمات الطبية 

باحترام خصوصيات فضاءات خاصة بها تسمح  إلاعالم والتثقيف والاتصال توفر  وكذلك خدمات

 (2)الوافدات كما اقتضته إلاجراءات
 
  ، إال

 
ه لوحظ تقديم خدمات إلارشاد وإلانصات بفضاءات غير أن

وتأمين خدمات التثقيف الفردي بقاعات الانتظار على غرار مراكز قبلي وبنزرت وسوسة  منفصلة

 0744ندوبيات على غرار مندوبية باجة منذ سنة واملهدية وتوقف خدمات التثقيف الجماعي ببعض امل

 .   لعدم توفر فضاء مهيأ للغرض
 

كما ال تستجيب الفضاءات املخصصة لحفظ امللفات الطبية ألبسط قواعد الحفظ 

ن بها وحمايتها ماديا حيث يتم الحفظ أحيانا  والترتيب مما يحول دون املحافظة على السر الطبي املضم 

 . ءات الاستقبال على غرار مراكز زغوان واملهدية والكاف والقصرين وقابسبأدراج مفتوحة بفضا
 

   -ج
 
 ر مسديي الخدماتتوف

 

يواجه الديوان نقصا في إلاطارات الطبية وشبه الطبية مما أثر سلبا على استمرارية بعض 

 (3)وبياتبأربع مند 0746-0747الخدمات ونسقها على غرار إلاجهاض الجراحي الذي توقف خالل الفترة 

                                                           
(1)

 .حسب مركز الدراسات الفنية والصيانة البيوطبية والاستشفائية بوزارة الصحة  
(2)

 .واملتعلق بالتحسين املستمر لالستقبال في الهياكل الصحية العمومية 0779جويلية  48املؤرخ في  66منشور وزير الصحة عدد   
(3)

 .توزر ونابل وجندوبة وسيدي بوزيد  
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نتيجة عدم  %06و %29وتراجع ببعض املندوبيات ألاخرى على غرار مندوبيتي سوسة ومنوبة بنسبتي 

 . توفر ألاطباء املختصين وفنيي التبنيج
 

ولئن سعى الديوان إلى إبرام اتفاقيات مع أطباء للحد  من هذا النقص فإن تواجدهم حسب 

د من أيام وساعات العمل ال يساعد عل وتجدر . ى املحافظة على استمرارية ونسق الخدماتعدد محد 

 
 
ه إزاء وجود فراغ قانوني حول ضبط مكافأة النشاط ألطباء الاختصاص العاملين بالقطاع إلاشارة إلى أن

وذلك بصفة  (1)العمومي، يعتمد الديوان مقدار املكافأة املسندة لألطباء املباشرين بالقطاع الخاص

إلاشراف خالفا لقرار وزير الصحة املؤرخ ارة يات املشار إليها ملصادقة وز متفاوتة ودون إخضاع الاتفاق

 . 4800جوان  0في 
 

فني سامي في  99مغادرة  0746-0747الديوان شهد خالل الفترة  وتجدر إلاشارة إلى أن  

ا ساهم من ناحية في تراجع عدد الخدمات الطبية وممرضة دون تعويضهم مم  ( أو قابلة)التوليد 

ة باملراكز القارة كخدمات تنظيم ألاسرة والتقص ي املبكر للسرطانات ألانثوية ببعض املندوبيات املسدا

حيث شهدت بعض املندوبيات تراجعا لعدد  (2)وأثر من ناحية أخرى على نشاط الفرق الصحية املتنقلة

 0741سنتي هذه الفرق على غرار مندوبية الكاف التي اقتصر عدد الفرق لديها على فريق واحد خالل 

 وعالوة على النقص في عدد مسديي الخدمات، فإن   .0747بعد أن كان لديها ثالث فرق سنة  0746و

عدد املراكز بكل مندوبية وحجم نشاطها وامتدادها الجغرافي من ذلك  توزيعهم لم يأخذ بعين الاعتبار

 
 
ين تقديم الخدمات بمركز واحد وقابل 42ر تتوف

 
تان بمندوبية مدنين التي قابلة بمندوبية سوسة يتول

 
 
مراكز مما ال  6قابالت يتم توزيعهن على  9ر لدى مندوبية القصرين سوى تضم مركزين في حين ال يتوف

 . يساعد على حسن إسداء الخدمات
 

بأعوان غير مؤهلين مثل قيام بعض املمرضات أحيانا وقد أدت هذه الوضعية إلى الاستعانة 

ات التقص ي املبكر لسرطان الثدي التي يقتصر تقديمها وفقا للدليل بإسداء خدم (3)بثمان مندوبيات

 .على ألاطباء والقوابل (4)املرجعي
 

 
 
غياب آلية ملتابعتهم وتقييم أدائهم خاصة ق بأعوان التثقيف، فعالوة على وفيما يتعل

بما يتماش ى  غياب معايير موضوعية لتوزيعهم فقد ساهم، (5)باملناطق التي يعتبرها الديوان ذات أولوية

                                                           
(1)

والذي يحدد شروط ممارسة ومدة ومكافأة النشاط  4880مارس  41نصوص عليها بالقرار املشترك لوزيري املالية والصحة العمومية املؤرخ في امل 

 .0778ديسمبر  01لألطباء والصيادلة وأطباء ألاسنان والفنيين السامين بالقطاع الحر بهياكل الصحة العمومية كما تم إتمامه خاصة بالقرار املؤرخ في 
(2)

 .أو تثقيفية تؤمن الخدمات الطبية والتثقيفية خارج املراكز القارة للديوان/ تتكون الفرق املتنقلة من إطارات طبية وشبه طبية و   
(3) 

  .مدنين وقبلي وقابس وجندوبة وتطاوين وباجة والقيروان والقصرين 
ومعايير يتعين على مسدي الخدمات الالتزام بها عند أداء مهامهم إجراءات وتقنيات من  البروتوكوالت الطبية ضبطوثيقة مرجعية معدة من الديوان وت (4)

 .بما يضمن الجودة 
(5)

 .زغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان  
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لئن و . وحجم النشاط ونسبة التغطية املستهدفة في تعميق التفاوت بين املندوبيات وبالتالي بين الجهات

عونا واحدا وعونين تباعا بمندوبيتي سوسة وزغوان اللتين  0746لم يتجاوز عدد أعوان التثقيف سنة 

 خالل الفترة  انات ألانثويةأدنى مستويات لخدمات إلاعالم والتثقيف والاتصال في السرطسجلتا 

خدمة سنويا مقارنة باملعدل السنوي للديوان خالل نفس  2000وذلك بمعدل أقل من 0747-0746

  خدمة، فإن   0066الفترة البالغ 
 
ر هذا املعدل تراوح بمندوبيتي القصرين وسيدي بوزيد اللتين يتوف

وقد انجر عن ذلك تفاوت في  .خدمة 48741خدمة و 40280عون تثقيف بين 06و 10لديهما تباعا 

خدمة  162و 086معدل عدد الخدمات املقدمة سنويا من طرف كل عون تثقيف الذي تراوح بين 

 .خدمة بمندوبيتي سوسة وزغوان 4946و 608بمندوبيتي القصرين وسيدي بوزيد وبين 

 

راكز وفضال عن غياب التوزيع املحكم ألعوان التثقيف بين املندوبيات من ناحية وبين امل

القارة والعمل امليداني بالنسبة إلى كل مندوبية على حدة من ناحية أخرى، فقد لوحظ تكليف البعض 

مثلما تم  بكل  من مراكز منوبة وتونس  منهم بأعمال إدارية ال تندرج ضمن اختصاصهم ومشموالتهم

 . وسيدى بوزيد وأريانة

 

 تكوين مسديي الخدمات -د

 

قت النظر في مجال تكوين إلا  أفض ى
 
طارات الطبية وشبه الطبية إلى الوقوف على نقائص تعل

ة بغياب معايير موضوعية لبرمجة الدورات التكوينية واختيار املنتفعين بها إضافة إلى افتقار  خاص 

ا لم يساعد  0741-0747الديوان خالل الفترة  لقاعدة بيانات حول محاور التكوين واملنتفعين به مم 

الدليل املرجعي فعلى سبيل املثال لم يشمل التكوين بخصوص . رات التكوينيةعلى إحكام برمجة الدو 

ميع جللصحة الجنسية وإلانجابية الذي يعتبر إلاملام به من الشروط ألاساسية لتقديم الخدمات، 

بعض مسديي  وحالت هذه الوضعية دون التزام. من املندوبيات %06 مسديي الخدمات بالنسبة إلى

وهو شأن مراكز قابس ومدنين وقبلي وباجة  بالدليل املذكور  والت الطبية املضمنةبالبرتوكالخدمات 

ت كذلك إلى تأمين  قابالت منتدبات حديثا بمراكز املهدية وسوسة وتطاوين وحي الزهور بالقصرين، وأد 

وبنزرت ونابل لخدمات الفحص السريري لسرطان الثدي خالفا ملناهج الفحص املضمنة بالبرتوكول 

ين بالديوان اختصاص . نظرا لعدم تلقيهن تكوينا في الغرض الطبي وحال غياب التكوين لألطباء القار 

دون تمكنهم من استعمال أجهزة منظار عنق الرحم املتوفرة إلنجاز  0746-0747طب عام خالل الفترة 

 . الفحوصات
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شار إليه أعاله، تجدر إلاشارة إلى عدم تضمين الخدمات التثقيفية بالدليل املرجعي امل كما 

القيام بأي دورة تكوينية لفائدة أعوان التثقيف  مما ال يساعد على تأديتها على أحسن وجه، وإلى عدم

 .0741-0747ألانثوية والوقاية منها خالل الفترة  حول التقص ي املبكر للسرطانات

 

 جاهزية التجهيزات وصيانتها - هـ

 

 تبي  
 
من  %82الديوان حيث تجاوزت مدة استعمال  رة لدىن قدم التجهيزات الطبية املتوف

من أجهزة تخطيط  %68و (1)من أجهزة صدمات القلب الكهربائية %94طاوالت العمليات والتخدير و

. (2)سنة بالنسبة إلى ثلثي أجهزة الشفط لإلجهاض 07و 46القلب عشر سنوات وتراوحت هذه املدة بين 

محدد  (3)سنة مقابل عمر افتراض ي 07جهازا  09 موعمج من تعقيم جهاز 44كما تجاوزت مدة استعمال 

 . سنةة بخمس عشر 

 

  التجهيزاتهذه ال تخضع  وفضال عن ذلك
 
من مدى مطابقتها د إلى مراقبة فنية دورية للتأك

نفس الدليل من للمواصفات ومن توفر شروط السالمة عند استغاللها وذلك خالفا ملا اقتضاه 

املاموغرافيا وجهاز تحميض ألافالم  لدورية الوجوبية على غرار جهازللمراقبة ابعض التجهيزات  إخضاع

. وأجهزة التعقيم مما ال يضمن املحافظة على سالمة التجهيزات ودقتها ومطابقتها للخاصيات الفنية

 
 
من قبل مركز الدراسات  ه أخضع البعض من هذه ألاجهزة إلى رقابة فنيةولئن أفاد الديوان في إجابته أن

 الفنية و 
 
ذلك عالوة على عدم إبرامه  يفيده لم يقدم للدائرة ما الصيانة البيوطبية والاستشفائية، فإن

 .التفاقية صيانة رغم مطالبة املركز املذكور بذلك في مناسبتين

 

 (4)وتفتقر بعض مخابر التحاليل الخلوية وقاعات أخذ العينات ألبسط التجهيزات الضرورية

كما تشكو قاعات الجراحة من غياب مركزيات تكييف . ة نتائج التحاليلللقيام باملسحة العنقية وقراء

ي . الهواء ونظام ملعالجته
 

ى الديوان تركيز أجهزة تكييف عادية غير أن  هذا التمش 
 
ولتجاوز هذا الوضع تول

  .بهذه القاعاتونقاوته ال يضمن جودة الهواء 

 

م تأمين هذه الوظيفة على وعالوة على ذلك، ساهم غياب هيكل مكلف بالصيانة في عد

ن غياب برامج صيانة وقائية تضبط مختلف ألاعمال املزمع إنجازها ودوريتها   .(5)الوجه ألاكمل حيث تبي 

                                                           
(1)

  défibrillateur 
(2)

  Aspirateur d’IVG 
(3)

 .0770ديسمبر  9صيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية املصادق عليه بقرار وزير الصحة بتاريخ املنصوص عليه بالدليل الخاص بالتصرف في ال 
  .وفقا للدليل املرجعي املعتمد (4)
.خالفا ملقتضيات دليل التصرف في الصيانة املذكور   (5)
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إضافة إلى طول غياب تقارير حول التدخالت املنجزة مما ال يساعد على املتابعة  كما لوحظ

ت رة أشهر على غرار آجال التدخل عند حصول أعطاب حيث بلغ أجل التدخل أحيانا عش ما تم 

 . بمندوبية تونس (1)زغوان ومركزية الغاز الطبيصيانة أجهزة التعقيم بمندوبية  معاينته بخصوص

 

 التصرف في وسائل منع الحمل وإلاجهاض -و

 

ية بالنظر خاصة إلى تأثيره على نسق  (2)يكتس ي التصر ف في وسائل منع الحمل وإلاجهاض أهم 

            وقد بلغ حجم النفقات بهذا العنوان خالل الفترة. يم ألاسرة وإلاجهاضواستمرارية خدمات تنظ

ويتم التزود بهذه الوسائل لدى الصيدلية املركزية باستثناء آلالة . د.م 0,280مبلغ  0747-0746

 . الرحمية والواقي الذكري اللذان يتم التزود بهما عن طريق طلب عروض
 

ي بلغت بالنسبة إلى حبوب إلاجهاض الدوائي على سبيل املثال ن طول آجال التزود التوتبي  

مما أدى إلى نفاد مخزونها ببعض املندوبيات على غرار مندوبية  0746و 0741يوما خالل سنتي  271

كما لم يتم تسليم آلالة الرحمية موضوع الصفقة إلاطارية .تونس وتوقف تقديم الخدمات لفترة مؤقتة

  0740نوفمبر  47والتي تم إلاعالن عنها في  0741إلى  0740للسنوات من 
 
ا مم   0741أكتوبر  04في  إال

ى إلى نفاد املخزون ببعض املندوبيات كمندوبية سوسة التي تراجعت خدماتها بهذا العنوان  خالل أد 

  .0742مقارنة بسنة  %00بنسبة  0741سنة 
 

 
 
لوسائل من الصيدلية املركزية ضح أحيانا قصر الفترة املتبقية للصلوحية عند تسلم اكما ات

من املدة الجملية للصلوحية من تاريخ الصنع مما من شأنه  %00حيث مثلت تلك الفترة للبعض منها 

                    أن يؤدي إلى انتهاء صلوحيتها قبل استعمالها كما هو الشأن بالنسبة إلى وسيلة املرهم خالل 

 . (3)0744سنة 
 

 حيث أن   تقار الديوان إلى نظام معلوماتي ناجع للتصرف في املخزونإلى اف وتجدر إلاشارة

ة
 
ن من املتابعة آلالية والحينية التطبيقة املستغل

 
كما أنها ال تمكن . ال تعمل في محيط شبكي مما ال يمك

ببعض املندوبيات حصلت  النفاد التي وتفادي حاالتمن متابعة تاريخ الصلوحية ومستوى املخزون 

الديوان تحصل  ويذكر أن  . مندوبيات سوسة ونابل والكاف وأثرت سلبا على نسق الخدمات بهاعلى غرار 

على منظومة للتصرف في ألادوية تمكن من  0742مجانا من املنظمة العاملية للصحة خالل سنة 

                    ابية في تركيزها لم يتم بعد إلى غاية انتهاء املهمة الرق متابعة املخزون ومراقبة تاريخ صلوحيته غير أن  

 .0746ماي 

                                                           
 .التي يتم من خاللها منح املريضة ألاكسجين خالل العملية  (1)
(2)

 .وائيحبوب إلاجهاض الد  
(3)

 . علبة 0687انتهاء صلوحية   
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ضيق الفضاءات  كما لوحظ عدم توفر ظروف التخزين املالئمة ببعض املندوبيات بسبب

الرطوبة بها أو تخزين مواد بخزائن من البلور بفضاءات الاستقبال أو الاحتفاظ باألدوية  ارتفاعو 

 .ووسائل منع الحمل املخصصة للفرق املتنقلة بالسيارات

 

 حفظ الصحة  -ز

 

يكتس ي حفظ الصحة أهمية بالغة بالنظر إلى تأثيره على صحة الوافدات وجودة الخدمات 

 
 
اتضح غياب برمجة دورية للمراقبة البكتريولوجية على الهواء وعلى حفظ صحة ألايدي ه عموما غير أن

ن في مجال تبي   كما .0746-0747بمختلف الفضاءات الصحية وغياب تقارير في هذا الشأن خالل الفترة 

التصرف في النفايات الصحية أنه لم يتم التعاقد مع مؤسسات مرخص لها لنقل هذه النفايات بما في 

 .(1)ذلك الخطرة منها كتلك املتأتية من وحدة املاموغرافيا بأريانة وذلك خالفا للتراتيب الجاري بها العمل

 

وين تواريخ التعقيم ببعض اتضح عدم تد املستلزمات واملعدات الطبية وبخصوص تعقيم

  املراكز مما يحول دون 
 
وخالفا . يحد بالتالي من جدوى هذه العمليةو د من احترام آجال التعقيم التأك

عند تعطب أجهزة التعقيم بالحرارة الرطبة إلى بعض املندوبيات  لجأت للقواعد الصحية املعتمدة،

ورق "وتمت كذلك معاينة استعمال . ملروجوهو شأن مركزي سيدي بوزيد وابالحرارة الجافة التعقيم 

 املستلزمات الطبية عند تعقيمها وهو ما يخالف قواعد التعقيم" الكرافت
 

 . للف

 

في عدد عمليات بين املندوبيات  تفاوتوبالنسبة إلى تعقيم قاعات الجراحة، تبين وجود 

ت بالرغم من أهمية النشاط التعقيم املنجزة سنويا إضافة إلى طول آلاجال الفاصلة بين هذه العمليا

يوما علما بأن  409و 422إلى آلاجال تباعا  وصلت هذهكما هو الشأن بمندوبيتي منوبة وتونس حيث 

من جملة خدمات إلاجهاض الجراحي  %49و  %01ما نسبته  على التواليهاتين املندوبيتين قد أمنتا 

 . للديوان
 

II- النشاط الطبي والتثقيفي 

 

ي املبكر للسرطانات شملت ألاعمال الر  قابية خدمات تنظيم ألاسرة وإلاجهاض والتقص  

ألانثوية والكشف املبكر عن إلاعاقة خالل الثالثية ألاولى من الحمل والوقاية من العنف املوجه ضد 

 .املرأة والخدمات املوجهة للشباب
 

                                                           
(1)

 .املتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات ألانشطة الصحية 0779جويلية  09بتاريخ  0779لسنة  0016ألامر عدد   
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 توضيح إطارهاى وتجدر إلاشارة إلى أن الخدمات الطبية التي يسديها الديوان تبقى في حاجة إل

املتعلق بالتنظيم الصحي  4884لسنة  62القانوني بما يتالئم مع مهامه الفعلية باعتبار أن القانون عدد 

لم يدرج الديوان ضمن الهياكل الصحية العمومية املكلفة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية 

للديوان الذي لم ينص بدوره املنظم  4891لسنة  07والعالجية وكذلك الشأن بالنسبة إلى القانون 

م يتم تصنيف الديوان ضمن الهياكل الصحية العمومية الواردة باألمر عدد كما ل. على هذه الخدمات

ة (1)0770لسنة  916  .ولم يتم إدراجه بالخارطة الصحية لوزارة الصح 

 

  خدمات تنظيم ألاسرة -أ

 

 (2)تنظيم ألاسرةفية في مجال الطبية والتثقيخدمات الساهم الديوان من خالل تقديم لئن 

املؤشر إلاجمالي في بلوغ وضع ديمغرافي تميز باستقرار بشكل مجاني بكامل واليات الجمهورية و 

في حدود  0778و 4888سنتي ليستقر بين  4866أطفال لكل إمرأة سنة  0من  حيث مر   (3)للخصوبة

علما  %07بنسبة  0746-0747فترة خالل التراجع خدمات تنظيم ألاسرة عدد  فإن   ،طفلين لكل إمرأة

 . (5)0741طفال سنة  0,14ثم إلى (4)0744طفال سنة  0,46إلى ارتفع  أن املؤشر املذكور ب

 

عض إلاشكاليات بسباب من بينها أل ويعزى التراجع في عدد الخدمات حسب إجابة الديوان 

في مجال تنظيم  ظروف عادية التي حالت دون مواصلة العمل في املرتبطة بإمكانياته املادية والبشرية

ن املندوبيات لم يكن في بيفي التغطية لوحظ كذلك تفاوت  دوق. ألاسرة وإلاجهاض بما في ذلك التوعية

 .مقارنة باملؤشر الوطني املرتفعاملؤشر إلاجمالي للخصوبة  ذات (6)بعض املندوبيات صالح
 

ها مدة استعمالتتميز بطول و ة نجاع وسائل منع الحمل آلالة الرحمية والغرسات أكثر وتعتبر

  ،تأثيراتها الجانبية فضال عن انعدام
 

تراجعا بالنسبة إلى شهدت ذات الصلة خدمات الديوان  أن   إال

من مجموع وسائل  % 0,62حيث لم تتعد نسبة استعمالها آلالة الرحمية وضعفا بالنسبة إلى الغرسات 

التي تعتبر أقل  وسيلة الحبوببة استعمال نس ارتفاعمقابل  0746-0747منع الحمل خالل الفترة 

  .نفس الفترةخالل  %27إلى  % 06من  نجاعة

 
                                                           

(1)
 4املؤرخ في  0747لسنة  422د واملتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية كما تم  تنقيحه وإتمامه باألمر عد 0770أفريل  40املؤرخ في  

 . 0747فيفري 
(2)

في غرسات وحقن ومن الوسائل الهرمونية  التي تتمثل بدورها في وسائل منع الحمل أساسا في تقديم تنظيم ألاسرة الطبية في مجالخدمات تتمثل ال 

 (املرهم) إضافة إلى الواقي الذكري والوسائل املهبليةوذلك ية آلالة الرحم أيالوسائل امليكانيكية في نع الحمل وحبوب استججالية وملحبوب  منألادوية 
 .ألاطفال لكل امرأة في سن إلانجاب عدد معدل (3)
 .املذكور سابقا 0742املسح العنقودي الرابع متعدد املؤشرات الصادر خالل شهر جوان  (4)
  .وفقا ملعطيات املعهد الوطني لإلحصاء (5)
(6)

  .نستير وصفاقسزغوان وتطاوين وبنزرت وامل 
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           ن الدليل املرجعي املحي   ن  رغم أمقتصرا على إلاطار الطبي الغرسات خدمات  ظل تقديمو 

بعد تلقي تكوين في الغرض مما إمكانية تقديمها من طرف إلاطار شبه الطبي على  نص   0742سنة 

اهم في ضعف حجم هذه الخدمات وطول آجال الانتظار للحصول عليها وعدم القدرة أحيانا على س

 .ماتدتلبية طلبات النساء املوجهات إلى هذه الخ
 

ببعض املندوبيات خدمات إلاعالم والتثقيف والاتصال في مجال تنظيم ألاسرة  تراجعتو 

تباعا  %26و %16و %67 ملثالبنسب بلغت على سبيل ا 0747 مقارنة بسنة 0746خالل سنة 

ة بالنسبة  وكان، جندوبة والقيروان وقفصة بمندوبيات  كما. املناطق غير الحضريةإلى التراجع أكثر حد 

رغم وذلك  0746و 0747 بين سنتي %20باملناطق ذات ألاولوية تراجعا بنسبة  هذه الخدمات شهدت

 .لتنظيم ألاسرة ةالطبي النساء وتوجيههن إلى الخدمات معارف أهمية تنمية

 

  خدمات إلاجهاض -ب

 

 
 
 (1)ل خدمات إلاجهاض املقدمة من طرف الديوان في خدمات إلاجهاض الدوائيتتمث

            الفترة خاللات خدمهذه اللوحظ توقف بخصوص إلاجهاض الدوائي و . وإلاجهاض الجراحي

نظرا لنقص  جهاض الدوائي املعتمدعدم احترام بروتوكول إلا  نتبي   وقد. (2)بسبع مندوبيات 0747-0746

دون هذه الوضعية  توحال. من املندوبيات %26 شملالدليل املرجعي في تكوين مسدي الخدمات حول 

املراقبة واملتابعة الضروريتين من طرف إلاطار الطبي وشبه الطبي للخاضعات لإلجهاض  ضمان

الانتفاع بخدمات من  لنساءا باإلضافة إلى حرمان إلاجهاض في أحسن الظروف عملية واستكمال

إلاجهاض الدوائي خالل الفترة املمكن خاللها القيام بذلك مما قد يضطرهن إلى الالتجاء إلى إلاجهاض 

 .الجراحي
 

ألاطباء هم  على أن   (3)وبالنسبة إلى وصف أدوية إلاجهاض، ولئن نصت التراتيب املعمول بها

فقد لوحظ أحيانا إمضاء بعض  ،املالئم له املؤهلون للحكم على حالة املريض ووصف الدواء

 
 
د من قيام الطبيب بالتثبت من الحالة الصحية الوصفات من طرف القابالت مما ال يسمح بالتأك

 .للنساء قبل وصف الدواء
 

ق باإلجهاض الجراحي فقد
 
ا في ما يتعل  0741-0747تراجع بصفة ملحوظة خالل الفترة  أم 

ه بقي خدمة  0707 ليبلغ 0746، ثم  ارتفع في سنة خدمة 4172خدمة إلى  2402من  خفضحيث ان لكن 

                                                           
(1)

 .يوما ويتم ذلك بواسطة نوعين من الحبوب 62يتمثل إلاجهاض الدوائي في إلايقاف إلارادي للحمل باستعمال ألادوية ما لم تتجاوز مدة الحمل   
  .سليانة وباجة والقصرين وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة وقابس  (2)
(3)

املتعلق  4888جويلية  0املؤرخ في  66املنشور عدد و الطبية  ياتاملتعلق بإصدار مجلة ألاخالق 4882ماي  40املؤرخ في  4882لسنة  446مر عدد ألا   

 .بالوصفات الطبية



458 
 

 مندوبية منذ  44ولم تتوفر هذه الخدمات على مستوى . 0744و 0747ثلثي مستوى سنتي  في حدود

ويرجع ذلك باألساس  0741مندوبية ابتداء من سنة  41ثم على مستوى   0742وإلى غاية  0747سنة 

ف نشاط قاعات الجراحة  إلى
 
 . لعدم جاهزيتها أو عدم توفر املوارد البشرية الضروريةتوق

 

 إدماج الخدمات الجراحية بهياكل الصحة العموميةالانطالق في  0770سنة تم منذ ولئن 

إحالة   املحلية معديوان إلى املستشفيات الجهوية أو تحويل الخدمات من مراكز الوهي عملية تقتض ي 

فإنه لوحظ توقف تقديم هذه الخدمات  ،لهياكل إلى هذه ا تجهيزات طبية ووسائل نقلالديوان ل

ةبهياكل الصحة  الهياكل تلك بتسع جهات مما أدى إلى انعدام التغطية بها من الديوان ومن  العمومي 

  .وساهم ذلك في تراجع عدد خدمات إلاجهاض الجراحي .على حد  السواء
 

 فالدليل املرجعي إلاجهاض الجراحي ضروريا حسب ويعتبر 
 
 ي صورة فشل إلاجهاض الدوائي إال

 
 
ال تؤمن خدمات إلاجهاض التي املندوبيات الجهوية بسيدي بوزيد وقبلي وتطاوين  ه تبين بالنسبة إلىأن

يجدن  الجراحي أن النساء اللواتي يتم توجيههن إلى املستشفيين الجهويين بكل من سيدي بوزيد وقبلي 

إلى تطاوين مندوبية النساء ب وتضطر  .فيين املذكورينصعوبة في إجراء إلاجهاض الجراحي باملستش

  التوجه نحو الخواص باعتبار أن  
 
 يتم تأمين وال . (1)ر على طبيب اختصاصمستشفى الجهة ال يتوف

الخدمات املذكورة بمندوبيتي تطاوين وقبلي تبعا لعملية إلادماج التي تفترض توفرها بهياكل الصحة 

نتيجة عدم التكفل بهن  (2)نساء باإلجهاض الجراحي في هذه الحاالتومن شأن عدم قيام ال. العمومية

 يعرضهن من طرف هياكل الصحة العمومية أو عدم قدرتهن ماديا على القيام بذلك لدى الخواص أن

ةعلى صحتهن وعلى أخطار  إلى  .ألاجنة صح 
 

ن إيجاد يمكن مبما إلاجهاض الجراحي  خدمات إدماجص ي الدائرة بضرورة تقييم تجربة وتو 

 .الخدماتتواصل التغطية بهذه آلاليات الكفيلة بضمان 
 

 خالفا ي الخدمات وأختامهميهوية مسد في جميع الحاالتامللفات الطبية ن تضم  ت وال

 خاصة في حاالت يحول دون تحديد املسؤوليات وهو ما من شأنه أن (3)للتراتيب املعمول بها

 (5)طيات املتعلقة بهوية املنتفعة ووضعيتها الصحيةمعلل (4)امللفاتهذه ن تضم  عدم تبين  كما.إلاجهاض

 .تابعةامل مما ال يساعد على

 

                                                           
  .0746جانفي  08وفقا لتقرير املراقبة الطبية إلدارة الخدمات الطبية بتاريخ   (1)
(2)

 .بعد الانطالق في إلاجهاض الدوائي بتناول الدواء املعد للغرض  
(3)

ة العمومية بتاريخ  24نشور عدد امل     .0770مارس  2لوزير الصح 
(4)

 .واملتعلق بمسك امللفات الطبية بهياكل الصحة العمومية 4886أكتوبر  00املؤرخ في  400/86خالفا ملنشور وزير الصحة عدد   
(5)

 .علقة بها وما يفيد القيام بالتصوير بالصدىألامراض التي تعرضت لها سابقا والعمليات الجراحية والتحاليل املنجزة والنتائج املت  
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 خدمات التقص ي املبكر للسرطانات ألانثوية  -ج

 

ألامراض ألاولى والثانية ضمن  تباعا املرتبتينعنق الرحم سرطان الثدي و  سرطان يحتل

التقص ي املبكر للسرطانات ألانثوية في إطار تندرج خدمات الديوان في مجال و . السرطانية لدى النساء

 .املقاربة الوقائية

 

 الوقاية منهلتقص ي املبكر لسرطان عنق الرحم و خدمات ا -1

 

التقص ي املبكر من خالل يهدف الديوان إلى التقليص من الحاالت املتطورة لهذا السرطان  

ضبما ي لدى الوافدات عن طريق املسحة العنقية وآلالي  .فة العالج بصفة ملموسةكذلك من كل خف 

 

 وحدات خلوية 6 ا عددهوتركيزه مل 0772منذ سنة  ةهذه الخدمل الديوان بالرغم من تعميمو 

 
 
من مجموع النساء  % 8تتجاوز  لم 2015-2010خالل الفترة التغطية  نسبة أن   لقراءة العينات إال

                   بلغتالتي  0779-0772ة الفتر النسبة املحققة خالل مسجلة بذلك تراجعا مقارنة باملستهدفات 

8,4 % (1) . 
 

على لجميع الوافدات بصفة آلية  ةويعزى ضعف نسبة التغطية إلى عدم تقديم هذه الخدم

تونس مراكز ب سنة 68و 26ملف طبي للنساء من الفئة العمرية بين  077حيث مكن فحص املراكز 

لم تتعد مساهمة إلاطار و . املسحة العنقيةخدمة ب فحسبامرأة  26 انتفاع من الوقوف علىالكبرى 

ليقتصر  0746إلى  0747من خالل الفترة  %  2 على مستوى الديوانالطبي في تقديم هذه الخدمات 

 . صة وقابس وسليانة وجندوبة وزغوانعلى القوابل بمندوبيات قف هاتقديم

 

إنها ف ،بة التغطيةخدمات إلاعالم والتثقيف والاتصال في الترفيع من نسرغم أهمية و 

لم تتجاوز نسبة التغطية الصحية باملناطق الحضرية في حين  توجهت أساسا للنساء داخل ألاوساط

 كليا ببعضتغطية غياب الفضال عن  0746-0747خالل الفترة  %46 باملناطق غير الحضرية

  .(2)ثالث والياتب املعتمديات

 

                                                           
(1)

 النسبة املسجلة خالل آخر عملية تقييم لبرنامج التقص ي املبكر لسرطان عنق الرحم بالقطاع العمومي حسب الدراسة  

"Mohamed Hsairi et Khaled Ben Romdhane: "Evaluation du programme de dépistage du cancer du col utérin en Tunisie-décembre 2009 " 
(2)

يم على غرار معتمديات منزل بوزيان وأوالد حفوز والسبالة من والية سيدى بوزيد ومعتمديتي أم العرايس والرديف من والية قفصة ومعتمدية رج  

 معتوق من والية قبلي
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ن تحليل العينات امللتمن و 
 
قطة من خاليا عنق الرحم من الكشف جهة أخرى، ولئن يمك

رات الخاليا التي ُيمكن أن تؤدي إلى إلاصابة بسرطان عنق الرحم وهو ما يستوجب  بشكل مبكر عن تغي 

نسبة العينات غير معدل نه اتضح تجاوز إف ،التقيد بجملة من الشروط عند التقاط العينات

 .0746-0747خالل الفترة  % 6بلغ لي (2)على مستوى جميع املندوبيات للنسبة املحددة (1)طابقةامل

 . % 41و % 02و % 00 تباعا حيث بلغتبمندوبيات بن عروس والكاف ومنوبة  النسب أعلىسجلت و 

 

وبلغت هذه النسبة  ،نفس الفترة كانت متعفنة خالل املأخوذةمن العينات  % 20 كما أن  

رغم وذلك  %91و %07ين بمندوبيات قفصة والقصرين وقبلي وزغوان حيث تراوحت ب هاأعال 

الفحص من  نصورة ما إذا بي  الدليل املرجعي على عدم التقاط العينات من عنق الرحم في ب التنصيص

 . شديدة أو حاالت نزيف ناتوجود تعف  الخدمات  يقبل مسدي

 

ويعود تدني جودة العينات امللتقطة مقارنة باملعايير باألساس إلى عدم احترام البرتوكول الطبي 

 ييمسدعتمد خاصة فيما يتعلق بتقنيات التقاط العينات وتثبيتها وذلك نتيجة نقص في تكوين امل

  .العينات ألخذتلزمات املالئمة الخدمات فضال عن عدم استعمال املس
 
ه تم ويذكر في هذا الشأن أن

غير مالئمة هي مادة و  (3)سبع مراكزالخاليا ب بيتلتث'' ت الشعرمثب  '' تجميل استعمال مادة الوقوف على

رقابة من املصالح العلى نتائج التحاليل الخلوية وذلك في ظل غياب  اسلب لذلك ويؤثر استعمالها

 . على نوعية املادة املقتناةللديوان املركزية 

 

  الوحدات الخلويةتجدر إلاشارة بالنسبة إلى و 
 
 هافضاءاتبعض  ه عالوة على عدم مالئمة أن

 املتوفرة بها نقص في التجهيزات الضروريةوال
 
 يتم اعتماد نظام ضمان الجودة بصفة كلية  ه لم، فإن

الدليل املرجعي فيما يتعلق بتوفير فنيين ساميين في علم عدم التقيد ب فقد تبين .جميع هذه الوحداتب

اختصاص علم الخاليا والتشريح  أطباءنابل فضال عن عدم توفر كل من وحدتي املنستير و الخاليا ب

سنوات  2ملدة تجاوزت ظلتا  اللتين وحدتي نابل وباجة على غرار عض الوحدات بصفة مستمرة بب

ة والتصريح بنتائج التحاليل الخلوية في غياب طبيب مختص يتولى وفقا للدليل املرجعي تقومان بالقراء

  .ديةعااليل غير على أعمال الفنيين السامين واملصادقة على نتائج التحالإلاشراف 

 

وغياب التنسيق بين  الوحدات إلى وتيرة توجيه العيناتل ة مسبقةمجغياب بر  ترتب عنو 

 من  % 64 حيث أن   خذ العينات والوحدات الخلوية طول آجال عملية نقل العينات لتحليلها،مراكز أ

                                                           
(1)

 .تصالعينات التي ال يمكن قراءتها وتحليلها من قبل فني علم الخاليا أو الطبيب املخ  
(2)

 التقص ي املبكر لسرطان عنق الرحم بالقطاع العمومي حسب الدراسة خر عملية تقييم لبرنامجآخالل  % 0املحددة بنسبة   
"Mohamed Hsairi et Khaled Ben Romdhane: "Evaluation du programme de dépistage du cancer du col utérin en Tunisie-décembre 2009 

(3)
 .نستيراملو  ونابل نفنوبة واملروج وحمام ألا توزر وم القيروان و  
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وهو ما من شأنه أخذها  يوما من تاريخ  46الوحدات في أجل يفوق  إلى العيناتاملندوبيات تتولى إرسال 

 كما  .تجميع عدد هام من الكواشف قبل توجيهها إلى الوحدة املختصةأن يؤدي إلى 
 
 41 أن   ضحات

دية عادية عن طريق سائق يظروف بر إلى الوحدات في  نقل العينات تتولى أي ثلثي املندوبيات مندوبية

عوضا عن استعمال حامل الكواشف على غرار ما تمت مالحظته  وأحيانا عن طريق البريد السريع 

 . توزر مما يجعل العينات عرضة للتلفة بمندوبي

 

هذه الوضعيات تأخير في آجال استالم نتائج التحاليل الخلوية مقارنة باآلجال انجر عن و 

حيث بلغت نسبة التحاليل التي تراوحت آجال استالمها بين الشهر وما يزيد  (1)املضبوطة بالبروتوكول 

لم تتمكن في هذا الخصوص أن مندوبية زغوان  كر ويذ. 0746-0747خالل الفترة  % 52عن ثالثة أشهر 

 .عينات إال بعد مض ي سنة وشهرين من تاريخ إرسالها إلى وحدة نابل 1 من الحصول على نتائج

 

الفحص املجهري  عن طريقسرطان ال وفيما يتعلق بانجاز الفحوصات التكميلية لتشخيص

والتعاقد مع أطباء بجهاز منظار عنق الرحم  امركز  42 ا عددهبالرغم من تجهيز الديوان ملو  ،لعنق الرحم

لم جابة لطلبات انجاز الفحص املذكور الاستأن  لوحظ فقد،خدمةالقصد تأمين هذه  ختصاصا

 .0741و 0742مع تراجع هام خالل سنتي %  63ما نسبته 0746-0747تتجاوز خالل الفترة 

 

لم  ،ن عنق الرحممتابعة النساء املنتفعات بخدمات التقص ي املبكر لسرطابخصوص و 

نتائج التحاليل الخلوية من التأكد من إعادة املسحة في آلاجال  حول  يساعد عدم توفر قاعدة بيانات

املتعلقة  للمعطياتة ت طبيملفاعن عدم تضمن املطلوبة ومن متابعة مآل الحاالت املكتشفة فضال 

نشور وزير الصحة عدد الفا ملخ بهوية مسدي الخدمة ونتائج التحاليل الخلوية ودورية إجراء الفحص

 .ة بالهياكل الصحيةواملتعلق بمسك امللفات الطبي 4884فيفري  25املؤرخ في  04

 

 خدمات التقص ي املبكر لسرطان الثدي والوقاية منه -2

 

من  الديوان على للثدي على النساء الوافدات الفحص السريري  تعميم خدمات سمحي 

 ويقدم .التقليص من حجم ورم سرطان الثدي عند اكتشافهبسنة  69و 35 بين الشريحة العمرية

مختلف مراكزه ووحداته الصحية املتنقلة من خالل الفحص السريري ب في هذا املجال خدماتهالديوان 

  .نحو الفحص باألشعة باملاموغرافيا والكشف بالصدى املشكوك في إصابتها باملرض وتوجيه الحاالت

                                                           
 .املحددة  بثالث أسابيع ابتداء من تاريخ إرسالها إلى املخابر (1)
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 عدم (1)راكزاملبعض املستهدفات بفحص امللفات الطبية للنساء أبرز ، وخالفا للدليل املرجعي

 
 
لم تتمتع  مستهدفة امرأة 077ه من مجموع تأمين خدمات الفحص السريري للثدي بصفة آلية حيث أن

تقديم خدمات الفحص السريري بصفة آلية رغم أن   عدمن كما تبي   .امرأة بالفحص السريري  10سوى 

  .يرتفع مع السن حسب البرتوكول الطبيخطر إلاصابة بسرطان الثدي 

 

والتثقيف  إلاعالمللوقاية من سرطان الثدي ضمن خدمات  ألاولويةولئن أعطى الديوان 

الخدمات الطبية للديوان نحو  من مجموع النساء املستهدفات % 52توجيه مكنت من التي والاتصال 

والبالغ عددها  0746سنة لتثقيفية لامن حجم الخدمات  %  27  فإن نسبة ،0746-0747 خالل الفترة

املسجلة مكنت من مضاعفة عدد الخدمات  ريةيفي إطار حلقات توعوية جماه تكانخدمة  046916

تقييم حول دون إجراء   زغوان ومنوبة وسيدي بوزيد املندوبيات على غرار مندوبياتبعض على مستوى 

إلاعالم والتثقيف والاتصال حول الوقاية  من خدمات % 01 أن  كما  .التثقيفية ق مدى نجاعة هذه الطر 

 أيمين عن عدم تأداخل ألاوساط الحضرية فضال  تمت (2)املذكورةمن سرطان الثدي خالل الفترة 

  .باجةسليانة و واليتي ألاولوية بكل من نشاط تثقيفي باملناطق ذات 

 

لة لعالمات أو الحام بمرض سرطان الثدياملشكوك في إصابتها  يبقى التأكد من الحاالتو 

نه أ إال .وفقا للدليل املرجعي املعتمدمرضية تبعا للفحص السريري رهين إنجاز الفحص املاموغرافي 

الحاالت الستكمال الفحوصات قصد التأكد هذه ضعف نسبة توجيه  0746-0747خالل الفترة لوحظ 

هة إلى الفحص % 62عدم تمكن و  ،من إلاصابة باملرض من عدمها املاموغرافي من إجراء من النساء املوج 

 .هذه الفحوصات

 

عدم توفر العدد الكافي من أجهزة املاموغرافيا بهياكل الصحة العمومية من ناحية  أمام و 

ه  أخرى، من ناحيةعلى ملك الديوان اللذْين   اموغرافيااملزي اجه أحد وعدم تركيز 
 
 فإن

 
على  ضحات

ياكل هت التي تم توجيهها من قبل الديوان إلى التكفل بصفة آلية بالحاال عدم  (3)مندوبيات 9مستوى 

ة  ن بهذه أعوان الديوان وألاعوان املباشريفردية بين مساعي  ها رهينيبقى التكفل بالتي  العموميةالصح 

  .الهياكل

 

هياكل الصحة العمومية طبقا شراكة بين الديوان و  اتفاقيات إبرام وتستدعي هذه الوضعية

بما املتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية و  0747ة لسن 422ألامر عدد ملقتضيات 

 .الخدماتفي تحسين جودة يساهم و يضمن التكفل مباشرة بالنساء املوجهات من الديوان 

                                                           
(1)

 .تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس واملروج وحمام ألانف  
(2)

   .خدمة 4.716.202ما عدده  0746-0747بلغ مجموع خدمات إلاعالم و التثقيف والاتصال حول الوقاية من سرطان الثدي خالل الفترة  
   .جندوبة ومدنين والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وصفاقس وقبلي وأريانة (3)
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حول التقص ي املاموغرافي لسرطان  وحدة بحث إرساء، ولئن بادر الديوان بأخرى ومن جهة 

لهذا املرض  قابلية وديمومة إنجاز الكشف املبكر تنفيذ مشروع بحث حول إطارها  تم فيالثدي 

الخدمات  إسداءاعتماده عند و وإعداد برتوكول طبي في شأنه  0747خالل سنة  (1)بالفحص السريري 

 الرأيالطبية إلبداء  ألاخالقياتمشروع البرتوكول املذكور على أنظار لجنة عرض لم يتم فإنه  ،بالوحدة

ا منه وألاهداف املنشودة إعدادهفيه بما في ذلك منهجية   احترامالتأكد من مدى يحول دون  مم 

 . نات مشروع البحثألاخالقيات الطبية حول مراحل ومكو  

 

املوجود بالثدي عن طريق  املشروع املذكور استوجب رفع عينات من خاليا الورم كما أن  

في وذلك   ملستشفياتأحد اللنساء الوافدات على الوحدة وتحليل هذه العينات ب "بيوبس يامليكرو "

نوعية التحاليل املجراة والعينات التي يتم تضبط غياب إجراءات كتابية بين الديوان واملستشفى 

حقوق وواجبات كل من تحديد تحويلها مما ال يضمن حماية املعطيات الشخصية للنساء املعنيات و 

 . الديوان واملستشفى

 

 
 
بخدمات الفحص املاموغرافي  الانتفاع من 0746-2010خالل الفترة  امرأة 5878نت وقد تمك

تم توجيههن من مراكز اللواتي هذه الخدمات على النساء القاطنات بوالية أريانة  اقتصار إال أنه لوحظ 

بين الديوان وإدارة الرعاية الصحية  اتفاقيةفي غياب وذلك  مركزا 00وعددها الصحة ألاساسية بالجهة 

وفي املقابل لم يتم تمكين الوافدات من  .بصفة مجانيةو الحاالت ألاساسية حول تكفل الديوان بهذه 

نفس الفترة  تونس وبن عروس ومنوبة خاللمنها مندوبيات وخاصة  بقية املندوبيات التابعة للديوان

 . بهذه الخدماتالانتفاع من 

 

التي بلغ  املاموغرافيبين الفحص السريري و  املدة الفاصلة طول  وعالوة على ذلك، لوحظ

تجاوزت الشهر و يوما  021في أقص ى الحاالت  املدة وبلغت هذه .(2)0746في سنة يوما  17,06 عدلهام

ر  % 16,6لـــبالنسبة 
 
 اختصاصأطباء  2فنيين في التصوير باألشعة و 2من الحاالت بالرغم من توف

 . لقراءة هذه الفحوصاتبوحدة املاموغرافيا متعاقدين 

 

الالتي أجرين  بين الوافدات الفحص املاموغرافي إجراءجال آتباين في  الوقوف على تم   كما

مما ال يضمن  ايوم 460إلى ما يزيد عن أحيانا صل الفارق و  وقدتاريخ النفس الفحص السريري في 

 .احترام ألاولوية بين الوافدات

 

                                                           
(1)

 Détection précoce du cancer du sein par l'examen clinique des seins : Faisabilité et pérennité 
(2)

  0746افي خالل سنة حالة تم توجيهها إلى الفحص  املاموغر  041ملا عدده   
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 خدمات الكشف املبكر عن إلاعاقة خالل الثالثية ألاولى من الحمل -د

 

 
 
من  بكل   إعاقة الجنين لدى املرأة الحامللتقص ي  نموذجيتينوحدتين  إحداث ى الديوانتول

 ودون ضبط أهداف كمية ومؤشرات قيس أداء خاصة بمندوبية منوبة  دون  أريانة ومنوبة مندوبيتي

مصاريف التعاقد مع أطباء مختصين في الكشف بالصدى ملجابهة  تخصيص املوارد املالية الالزمة

 . الوحدةنشاط  انطالقوجية وهو ما حال دون والقيام بالتحاليل البيول
 

 ب املتعلقةفي إطار تنفيذ ألاهداف و
 
  ،إلاعاقةر عن الكشف املبك

 
 إعداد أريانةت مندوبية تول

تبين  إال أنه ، بشأنه تحفظات لجنة ألاخالقيات البيوطبية بمعهد باستور أبدت  برتوكول طبي  مشروع

سداء خدماته على مستوى مندوبية إل واصل اعتماده ث حي عدم قيام الديوان برفع هذه التحفظات

 .أريانة
 

 باإلجهاضبتشعب املسائل املتعلقة  لك التحفظاتإجابته عدم رفعه لتر الديوان في وقد بر  

بطرق إلاجهاض  املعطيات الخاصة عدم وضوح اللجنة تعلقت فضال عن ظاتتحف   بأن   علما دوائيال

عدم وضوح بكول على التكفل بمصاريف السائل ألاميوني و ، بعدم تنصيص مشروع البرتو املعتمدة

 . إلاعاقة لدى الجنين حصول  تأكدعند لنساء التكفل النفس ي با آليات
 

 حول بتونس بتنفيذ الاتفاقية املبرمة مع معهد باستور عدم رفع التحفظات  ولم يسمح

مقابل تكفل الديوان  لثانية للحملخالل الثالثة أشهر ا (1)التحاليل البيولوجية  بمجانية النساء انتفاع 

من القيام بتلك التحاليل خالل الحوامل  من النساء % 16,9تمكن سوى تحيث لم  بتلك املصاريف

من النساء الحوامل  % 28,0ولم يتم تغطية سوى  .0746إلى نوفمبر  0778الفترة املمتدة من جوان 

إعادة توظيف الاعتمادات التي  وتم. الفترةنفس بالتحاليل البيولوجية خالل و بالصدى ثالث كشوفات ب

لفائدة خالص نفقات د .أ 007خصصت أساسا لخالص مصاريف التحاليل البيولوجية وذلك بقيمة 

 . دارية واقتناء وسائل منع الحملصيانة السيارات إلا 
 

 سوى  لم تتمكن (2)سنة 29تجاوز عمرها  حامل امرأة 61مركز أريانة أنه من جملة ب كما تبين

الحاالت  بينه الصبغي رغم تصنيفهن من لكشف عن التشو  ل منهن من القيام بتحاليل الدم %54

 (3)من الحوامل اللواتي قمن باإلجهاض %67اتضح بالنسبة إلى و . وفقا للبرتوكول الطبياملشكوك فيها 

اليل لم تتضمن ما يفيد انجازهن للتح بسبب إمكانية إصابة الجنين باإلعاقة أن ملفاتهن الطبية

 . (4)البيولوجية الالزمة للتأكد من ثبوت إلاعاقة لدى الجنين وفقا  للبرتوكول الطبي املعتمد
                                                           

(1)
 Marqueurs sériques  
(2)

 .ول فحص بالصدى لتشخيص الحملأمن تاريخ  
(3)

 .حالة 07والبالغ عددهم   
(4)

(amniocentèse) السائل ألامنيونيال يمكن القيام باإلجهاض وفقا إلرادة املرأة إال إذا تبين أن نتائج   
 

 (trisomie 21 )تؤكد الكشف عن الثلث الصبغي
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  ه بالرغم من أن  ويذكر كذلك أن

 
، السائل ألامنيونيتحاليل ب ال يثبت إال إلاعاقةد من التأك

نتائج  رغم أن   0741خالل سنة  من الحوامل من إجراء تلك التحاليل %66 ن عدم تمكنتبي  فقد 

 .كانت إيجابية(ه أو الثلث الصبغيالتشو  )التحاليل البيولوجية 

 

الحالة املادية للنساء تحول أحيانا دون قيامهن بجميع  قد أفاد الديوان في إجابته أن  و 

التحاليل الضرورية وهو ما يستدعي من الديوان اتخاذ إلاجراءات التي تسمح بتغطية تكاليف جميع 

 .تحقيق ألاهداف املنشودة من هذه الوحدة النموذجيةالتحاليل بما يضمن 

 

إعاقة لدى  اكتشاففحص امللفات الطبية للنساء الحوامل اللواتي تم  ن من خاللتبي  و 

امرأة  27حيث أنه من مجموع لبروتوكول شروع اوفقا مل عدم تمتعهن آليا بعيادات نفسيةأجنتهن 

 . يةن فقط بعيادات نفسااثنتحظيت 

 

التي  في توجيه الحوامل نحو الخدمات الطبيةالجانب التثقيفي والتوعوي  أهميةوبالرغم من 

 إلاعالمبرنامج إدراج هذا الجانب ضمن إنه لم يتم ف تساهم في الوقاية من خطر إصابة الجنين بإعاقة،

ة نشاط بهذا العنوان خالل الفتر  أيولم يتم إنجاز  الدليل املرجعيوضمن والتثقيف والاتصال للديوان 

 .عوانألا تكوين ب تصال أوالاتثقيف والعالم و باإل سواء تعلق ألامر  0747-0746

  

 والخدمات املوجهة للشبابخدمات الوقاية من العنف املوجه ضد املرأة  - هـ

 

في مجال الوقاية من العنف  والاتصال إلاعالم والتثقيفيتولى الديوان تقديم خدمات 

وقد أبرم . نقصا في التكوين في هذا املجالتشكو نصف املندوبيات من  غير أن  أكثر املوجه ضد املرأة

لدعم التكوين والتحسيس والتوعية بقيمة  (1)الديوان اتفاقيتي تعاون وتمويل مع مؤسستين أجنبيتين

ون إنجاز جميع ألانشطة د تحال صعوباتد إال أن تنفيذهما شهد .أ 017,6د و.أ 4.298بلغت تباعا 

استراتيجية لالتصال في مجال  لوحظ بالنسبة لالتفاقية ألاولى عدم إعداد ،املثال على سبيلف .املبرمجة

حسب إجابة ذلك ن من توفير إطار للتدخالت وحال كم يملالوقاية من العنف املوجه ضد املرأة مما 

ةوبالرغم من التمديد في  .على املدى الطويلواضحة  رؤية اعتماد الديوان دون  لم يتم  ،إلانجاز مد 

  .د.أ 001قيمة ب اتعتمادا أدى إلى عدم استهالك  مما مبرمجةأنشطة تنفيذ 
 

وفي إطار التفاعل مع التحوالت التي شهدها  ،ا بالنسبة إلى الخدمات املوجهة إلى الشبابأم  

 شرع الديوان في استهداف هذه الفئة بخدماته ،(2) %00 بلغت نسبة الشباب فيه املجتمع الذي

                                                           
(1)

  للتعاون والبحث" سيديال"الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية ومؤسسة   
(2)

 .0741وفقا للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة   
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 0746-0747الفترة  خالل يحظالشباب بالوسط غير الحضري  حظ أن  وقد لو  .الصحية والتثقيفية

خدمات التثقيف  واقتصرت .املوجهة للشبابالخدمات من مجموع  % 04بخدمات تثقيفية في حدود 

 .(1)من مجموع الشباب %0,09 على 0741سنة في والاتصال والتوعية 

 

 إسداء الخدمات عن طريق الوحدات املتنقلة  -و
 

واملصحات املتنقلة وهي تهدف إلى الترفيع من نسبة  (2)مثل الوحدات املتنقلة في الفرق تت

املستهدفات بخدمات الديوان الصحية والتثقيفية باملناطق التي يصعب تغطيتها باملراكز  النساء تغطية

 بالنسبة إلى خدمات تنظيم %17بنسبة  0746-0747خدمات الفرق خالل الفترة  تتراجعو . القارة

ق ب %01وبنسبة ألاسرة 
 
  .خدمات التقص ي املبكر لسرطان الثديفي ما يتعل

 

ي وضعية أسطول النقل ترد  إلى  ،لنقص في املوارد البشريةباإلضافة إلى ا ،ويعزى هذا التراجع

 09وفاقت مدة استعمال  سنة 40وألاعطاب املتكررة التي شهدها حيث تجاوز معدل عمر السيارة 

لفترات  في بعض الحاالت سنة وهو ما أثر على نشاط الفرق الذي توقف 07ارة سي06من بين  سيارة

وعالوة على ذلك، لوحظ تقلص عدد الفرق الصحية املتنقلة خالل الفترة املذكورة . يوما 81وصلت إلى 

مما لم يساعد على تحسين نسبة تغطية النساء  (3)أو غيابها على مستوى بعض املندوبياتأعاله 

في مجال خاصة بالجهات التي شهدت ارتفاعا لعدد مراكز الصحة ألاساسية غير الناشطة املستهدفات 

عملية إدماج الخدمات مع الصعوبات التي شهدتها  الصحة إلانجابية والذي ترافقة و تنظيم ألاسر 

 .الطبية بمراكز الصحة ألاساسية
 

حة واحدة منذ إلى مص 0747مصحات سنة  6من تراجع عدد املصحات املتنقلة للديوان و 

 % 66بنسبة  0746و 0747بين سنتي  نشاطها تدني حجم بوالية القصرين مما انجر عنه 0740سنة 

  .تنظيم ألاسرة وخدمات التقص ي املبكر لسرطان الثدي بالنسبة إلى كل من خدمات
 
ى الديوان ولئن تول

 0746ر خالل سنتي إال أن ذلك اقتص ألحد املخابر الطبيةاستغالل مصحة متنقلة  0746منذ سنة 

  .للخدمات املسداة مندوبيات بالرغم من حاجة بقية املندوبيات 6و 9تباعا على  0746و
 

III- ة الصفقاتفي التصرف في املوارد البشرية و  العمومي 
 

لنقائص ة الصفقات العمومي  في والتصرف في املوارد البشرية  شاب
 
د العدم في  تتمث تقي 

  .في هذين املجالين لالعمبالتراتيب الجاري بها 

                                                           
(1)

 .0741مقارنة بعدد الشباب حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة   
  .0746 سنة فريق خالل  11بلغ عدد الفرق املتنقلة الصحية والتثقيفية   (2)
(3)

 .0746-0747 الفترة وتطاوين والقصرين خالل وبن عروس ونابل وأريانة ومنوبة تونس على غرار مندوبيات 
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 التصرف في املوارد البشرية -أ

 

 
 
وبإسناد نقائص تعلقت أساسا باالنتدابات املنجزة على نت ألاعمال الرقابية من الوقوف مك

 .الخطط الوظيفية والامتيازات املالية والعينية إضافة إلى تسوية وضعية ألاعوان وعطل املرض

 

 الانتدابات -1

 

كما تم . مركزا 84ما عدده  0746-0747ريق املناظرة خالل الفترة شملت الانتدابات عن ط

 64عونا متعاقدا و 86 شملتخالل الفترة املذكورة إنجاز انتدابات خارج إطار املناظرة وبصفة مباشرة 

ناظرة حيث تم تجميع الحاجيات املوقد لوحظ تأخير هام في إجراء  .أعوان متربصين 0عونا عرضيا و

وذلك رغم ترسيم  0741في مناظرة واحدة تم تنظيمها سنة  0741إلى  0740من سنوات  2بعنوان 

الاعتمادات الضرورية بامليزانية السنوية وحصول الديوان على التراخيص من مصالح رئاسة الحكومة 

 .وحاجته امللحة لهذه الانتدابات

 

د الديوان ول ملفات مترشحين اإلجراءات واملبادئ املتعلقة باملناظرة من ذلك قبب ولم يتقي 

والتصريح بنجاحهم رغم عدم إيداع ملفات ترشحهم وفق الصيغ املضبوطة وإدخال تغييرات على 

حة عوضا عن أخرى طرف أعضاء اللجنة مما انجألاعداد املسندة من 
 

 .ر عنه التصريح بنجاح مترش

فإنه لم يقدم ما  ،بينهموالاتفاق لجنة املناظرة أعضاء بعد تشاور جميع  ولئن أفاد الديوان أن ذلك تم

 .يثبت ذلك

 

تم  انتدابهما  بمندوبية بن عروس وباملقر املركزي رغم أن  فنيْين ساميْين في التوليد تم  تعيين و 

إلى هذا الاختصاص مما ال يساعد على  خيرتينة هاتين ألا اجورغم حندوبيتي باجة وتطاوين فائدة مل

ر الديوان الاستغناء . وتكافؤ الفرصالشفافية واملساواة مبادئ يتنافى و مراعاة التوازن بين الجهات و  وبر 

أي عون ال ينتمي لجهة تطاوين رغم  عن مركز العمل بتطاوين برفض النقابة ألاساسية باملندوبية تعيين

  كما تم  . محاوالت إلادارة العامة
 
ة طبيب باملقر املركزي رغم أن طلب الترخيص في الانتداب فتح خط

اء باملندوبيات الجهوية إلسداء الخدمات الصحية بغرض التقليص من اللجوء إلى نص على خطط أطب

 .صيغة التعاقد

 

وعلى مناظرة  دون إجراءأي فقد تمت بصفة مباشرة  ،ا بالنسبة إلى بقية الانتداباتأم   

ة مع أعوان التراتيب  يخالفا مم  عوان عرضيين الديوان بالنسبة أل  من أساس عالقات قرابة عائلي 
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تجاوزت فترة الانتداب السنة بالنسبة إلى  (1)4880لسنة  660وخالفا لألمر عدد  .لجاري بها العملا

الانتدابات في آلاجال املضبوطة هذه ألاعوان املتعاقدين والعرضيين ولم يتم إعالم سلطة إلاشراف ب

بطريقة كمتربصين منتدبين أعوان ترسيم تبين كما  .د مع ألاعوان العرضيينو عالوة على عدم إبرام عق

النظام ألاساس ي ألعوانه يسمح بانتداب  أن  بولئن أفاد الديوان  .بعد سنة من انتدابهم ،مباشرة

 .الجاري بها العمل النصوصإلاجراءات املحددة ب انتدابهم لم يراع املتعاقدين، فإن  
 

 إسناد الخطط الوظيفية -2
 

غير  (2)الترتيبية املنطبقة في املجاليخضع إسناد الخطط الوظيفية إلى النصوص التشريعية و 

ى تسمية بعض ألاعوان في خطط وظيفية 
 
وسلطة  ةدار إلا موافقة مجلس طلب دون أن  الديوان تول

ى الديوان  .في الغرض مقررات إصدار  شراف ودون إلا 
 
ثمان كواهي مديرين حيز قرارات تسمية إدخال وتول

ا نتج عنهالتنفيذ قبل موافقة سلطة إلاشراف  له مم  د .أ 49,789بقيمة  موجبملصاريف دون  تحم 

كما أسندت عديد  .بعنوان املنح والامتيازات الراجعة لهم خالل الفترة السابقة ملوافقة سلطة إلاشراف

الخطط الوظيفية دون تقديم كل املعطيات التي تسمح بالتأكد من استيفاء املنتفعين لشروط 

ل خطأ تصر ف على معنى القانون عد ومن شأن ذلك أن . التسمية
 
خ في 4896لسنة  01يشك               املؤر 

 . 4896جويلية  07
 

مخالفة ألاحكام املنطبقة في  بالنيابة خطة وظيفيةبوتم بالنسبة إلى بعض ألاعوان املكلفين 

ون آلية في بصفة تكاد تك تسميتهماملجال من ذلك اعتماد املفعول الرجعي عند تثبيتهم في الخطة أو 

  .نفس الخطة دون عرض ألامر على مجلس إلادارة والحصول على موافقة سلطة إلاشراف
 

مندوبين جهويين دون تسميتهم في  يةوتم  إسناد منح وامتيازات بعنوان خطة وظيفية لثمان

 .املذكور سابقا 0776لسنة  0448عدد  األمر دون استجابتهم للشروط الواردة بالخطة و 
 

 العينيةاملالية و زات الامتيا -3
 

د النظام ألاساس ي املذكور املنحة الخصوصية لرئيس وحدة بقيمة  دينار شهريا دون  07حد 

. عونا 004ما مجموعه  0746وينتفع بهذه املنحة في شهر مارس . التنصيص على شروط الانتفاع بها

فعين بعد ضبط تكوين لجنة أشرفت على تحديد قائمة املنت 0741و 0742ولئن تم خالل سنتي 

 .إسناد هذه املنحة بعنوان السنوات السابقة لم يكن يخضع ألي معيار فإن   ،املعايير
                                                           

(1)
 .واملتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب املباشر باملنشآت العمومية واملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية 4880مارس 24املؤرخ في   

(2)
املتعلق بكيفية ممارسة إلاشراف على املنشآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمال  0770 أكتوبر 0املؤرخ في  0770لسنة  0480عدد  ألامر خاصة   

املؤرخ في  0776لسنة  0448وألامر عدد  التصرف فيها وتمثيل املساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات املوضوعة على كاهلها
 .ي ان الوطني لألسرة والعمران البشر املتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وإلاعفاء منها بالديو  0776جويلية  24
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ألاساس ي املذكور، تعتبر ساعات إضافية الساعات املقضاة بعد مدة العمل  حسب النظامو 

 
 
  العادية ألاسبوعية، إال

 
احتسابها  ه لوحظ خالفا لذلك إسناد مبالغ ألعوان الديوان بهذا العنوان تمأن

 .0746-0747د خالل الفترة .أ 064,124بصفة جزافية ودون ثبوت إنجازها فعليا بلغت ما جملته 

 

على ضرورة إخضاع الترخيص في استعمال سيارات  (1)ت التراتيب الجاري بها العملنص  و 

 املصلحة بصفة ثانوية لغايات شخصية إلى املوافقة املسبقة ملراقب الدولة على ضوء تقرير م
 
إال  ،لعل

  .دون إعداد التقرير املذكور وفي غياب موافقة مراقب الدولة هذا الامتياز  أنه تبين إسناد

 

لتر شهريا ثمان  497لتر و 00وينتفع بهذا الامتياز وما يتبعه من حصص وقود تتراوح بين 

ت إلاشراف كاهية مدير وستة مديرين ورئيس ي مصلحة إضافة إلى املندوبين الجهويين وقابال ( 49)عشر

ا جعل إسناد هذه السيارات يكاد يكون امتيازا آليا مرتبطا بالخطة  .مم 

 

 تسوية الوضعيات وعطل املرض -4

 

عونا  200في إطار تسوية وضعيات بعض ألاعوان إسناد ترقيات في الصنف ملا مجموعه  تم  

لنظام لف ااو ما يخوهاللجنة إلادارية املتناصفة أنظار على  هاعرضدون   0746و 0741خالل سنتي 

 .ألاساس ي للديوان

 

يوما وعطل املرض الطويل ألامد  27كما لوحظ بالنسبة إلى عطل املرض العادي التي تتجاوز 

تسجيل تأخير هام في عرض امللفات على اللجنة الطبية املكلفة بدراسة  ،املسندة ألعوان الديوان

ع العون عد ى في عديد الحاالت إلى النظر فيها با أد  املطالب مم   يجعل عرض امللف على و العطلة ب تمت 

ولئن أرجع الديوان  .جدواهاعلى غرار املعاينة املضادة املتاحة إلاجراءات بالتالي تفقد و  اللجنة صوريا

فإن عديد املطالب  ،حضور جميع ألاعضاء اللتئام اللجنةو  ملف أكثر منهذا التأخير إلى ضرورة تجميع 

ل اج  لم يتم عرضها على أو 
 
 .جنة بعد تقديم املطلب بل على اجتماع الحقتماع لل

 

  ف في الصفقات العموميةالتصر   -ب

 

إلى الوقوف على مالحظات  0746-0747أفض ى النظر في الصفقات املبرمة خالل الفترة 

 .تنفيذهاو العروض وإسناد الصفقات  بفرز تعلقت بصياغة كراسات الشروط و 

                                                           
(1)

املتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  4899فيفري  44املؤرخ في  4899لسنة  498ألامر عدد   

املتعلق بمزيد إحكام التصرف في السيارات  0776مارس  02بتاريخ  02تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة و منشور وزير الصحة عدد إلادارية كما تم 

 إلادارية ونفقات املحروقات
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 صياغة كراسات الشروط -1

 

التنصيص على مطالبة  ة كراسات الشروط بعض إلاخالالت على غرار عدمشابت صياغ

استالم ذلك عن  انجر  و  .(1)الترخيص النهائي لالستهالككصاحب الصفقة ببعض الوثائق الضرورية 

 
 
لها على هذا الترخيص من قبل املصالح تجهيزات طبية من طرف الديوان دون التأك د من تحص 

ع وللمواصفات يات الفنية املصرح بها من طرف املصن  هيزات للخاص  من مطابقة التجو  (2)املختصة

شأن تجهيزات طبية هو كان ذلك و التجهيزات،  العاملية املعتمدة بما يضمن سالمة املريض ومستعملي

  .0/0742د في إطار طلب العروض عدد .أ 629,6بقيمة جملية تساوي 

 

ة بالنسبة إلى طلب كما نتج عن عدم ضبط الخاصيات الفنية بكر اسات ال
 
شروط بكل دق

سة قامت بسحب كراس مؤس   06حيث أنه من مجموع تضييق مجال املنافسة  1/0747العروض عدد 

ا نتج عنه إعالن طلب العروض غير مثمر الشروط لم تتول سوى مؤسستين تقديم عروض وتم . مم 

 . هيزات بحوالي سنتينتأخير في اقتناء التجى إلى الا أد  طلب العروض مم  إلاعالن عن إعادة 

 

  نص  و 
 
م للصفقات على إعطاء نفس التوضيحات بخصوص املالحظات ألامر املنظ

والاستفسارات املطلوبة من قبل املترشحين وتعميمها على بقية املشاركين قبل انقضاء التاريخ ألاقص ى 

ل للاملنشور التفسيري  وليتسنى احترام هذا ألاجل، نص   .لقبول العروض بعشرة أيام  09 عددوزير ألاو 

على ضرورة تنصيص كراس الشروط على تاريخ أقص ى لتقديم هذه  0770جوان  07بتاريخ 

د بهذه املقتضيات بخصوص انجر عن عدم و  .الاستفسارات من قبل املشاركين عروض الطلب التقي 

م عدم رغ تبعا الستفسار من أحد العارضين التمديد في ألاجل ألاقص ى لقبول العروض 0/0742 ددع

ن .حيث اقتصر على توضيح بخصوص أجل إرجاع الضمان النهائيجدية الاستفسار 
 
ذا ه التمديد ومك

  .د.أ 406بقيمة  أحد ألاقساطب لفوز تقديم عرضه وامن  ألاخير 

 

وجود تطابق  0/0741 وعدد 0/0742عروض عدد الأقساط من طلبي  2ولوحظ بالنسبة إلى 

نها لشرط عالوة على تضم   املشاركينبكراس الشروط وعرض أحد اكلي بين الخاصيات الفنية الواردة 

 لديه إقصائي 
 
ر إال

 
ى عند الفرز الفني إلى إقصاء جميع العروض مم  ال يتوف ا حد  من املنافسة وأد 

املذكور بالرغم من ترتيبه ألاخير  للمشارك ألاقساط الثالثةاملقدمة من قبل بقية املشاركين وإسناد 

في إطار طلب العروض عدد  ومن ناحية أخرى لوحظ قبول عرض ورد بعد آلاجال. لكل قسط ماليا

  .د.أ 24,007وإسناده الصفقة بقيمة  0/0742

                                                           
(1)

 .واملتعلق باقتناء املستلزمات الطبية 4880أفريل  47بتاريخ  04/80املنصوص عليها بمنشور وزير الصحة عدد  
(2)

املتعلق بضبط طرق املراقبة الفنية عند التوريد والتصدير واملصالح املؤهلة  4881أوت  08املؤرخ في  4881لسنة  4011أحكام ألامر عدد عمال ب  

 .للقيام بهذه املراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه الحقا
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ل خطأ تصر ف على معنى القانون عدد 
 
 4896لسنة  01ومن شأن هذه إلاخالالت أن تشك

خ في   .4896جويلية  07املؤر 

 

 فرز العروض وإسناد الصفقات  -2

 

عروض غير مطابقة للخاصيات الفنية املطلوبة واملحددة بكراسات الشروط قبول فرز و تم  

د مخصصة لهياكل الصحة العمومية في إطار طلب .أ 10,617بقيمة مقتناة وهو شأن تجهيزات طبية 

 . 1/0747العروض عدد 
 
هياكل الصحة العمومية ه لجأ إلى ممثلي ولئن أفاد الديوان في هذا الشأن أن

فنية فإن إلاشكال يتمثل في عدم مطابقة التجهيزات املسلمة لتلك الخاصيات لضبط الخاصيات ال

 . الديوان كان ممثال صلب لجنة فرز العروض بأن  علما 

 

كما لوحظ بالنسبة إلى قسط آخر من نفس طلب العروض اشتراط توفير جهاز اختياري 

ا حد  من املنافسة حيث  ه عالوة على الجهاز ألاصلي مم 
 
ن أن مؤسسة قامت بسحب  06مجموع من تبي 

غير أنه  .د.أ 069مؤسسات تقديم عروض وتم اختيار أحدها بقيمة  2كراس الشروط لم تتول سوى 

  تم   ،تبعا ملقترح أحد أعضاء لجنة الفرز وهو في نفس الوقت مستعمل لهذا الجهاز
 
ي عن الجهاز التخل

مقارنة  االاختيار تبعا ملقبولية أسعاره وتم. د.أ 009 ملؤسسة بقيمةنفس االاختياري وإسناد الصفقة ل

إال أن املقارنة لم تأخذ بعين الاعتبار كلفة  .د.أ 048الذي بلغ  بسعر نفس الجهاز خالل السنة السابقة

أن إدراج كلفة الصيانة يجعل حيث  نات العرض املالي حسب كراس الشروطمن مكو   وهيالصيانة 

وعالوة على مخالفة  .السنة السابقة سعر  %26ق بنسبة أي ما يفو  د.أ 287قيمة العرض ترتفع إلى 

ف على النحو املذكور يمثل إخالال بقواعد املنافسة والشفافية التراتيب الجاري بها العمل فإن التصر  

 يمكن أن واملساواة أمام الطلب العمومي و 
 
ف على معنى القانون عد ل يشك  . 4896لسنة  01خطأ تصر 

 

ملزود  د.أ 0,792بقيمة  أحد ألاقساطإسناد  0/0741وض عدد في إطار طلب العر كما تم 

ةلكراس الشروط باعتبار افتقار الجهاز املقترح رغم أن عرضه غير مطابق فنيا 
 
ورغم توفر  .ملضخ

ن  ن غياب هذا املكو  م على وثيقة الخاصيات الفنية للتجهيزات التي تبي  فقد تم إثر فرز  ،العرض املقد 

ة طلب الوثيقة املشار إليها علما أن محضري فتح العروض العروض مراسلة املؤسس
 
ة املعنية بتعل

ناوفرزها لم  سة راسلة املجال املوقد فتحت . على غياب هذه الوثيقةصيص نالت يتضم  لتقديم للمؤس 

وأفاد الديوان في . مرات تقديرات إلادارة 1يفوق  عرض مختلف عن عرضها ألاصلي وتم قبوله بسعر 

ل خطأ تصر ف على معنى . 0778اعتمد في تقديراته أسعار سنة  هذا الشأن أنه
 
ومن شأن ذلك أن يشك

 .4896لسنة  01القانون عد 
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لعارض القتناء طاوالت  0/0742ولوحظ كذلك إسناد صفقة في إطار طلب العروض عدد 

ا من السالمة مم   لم يحترم الخاصيات الفنية املتعلقة بنظامرغم أن عرضه د .أ 24,442ة ــــــــبقيمتبنيج 

 
 
 .النساء الخاضعات لعملية إجهاض سالمةر على شأنه أن يؤث

 

 الطلب  نفس آخر من إعالن قسط تم   كما
 
ق باقتناء منظار عنق الرحم لفائدة عروض متعل

غير مثمر باعتبار أن الجهاز املقترح متطور تكنولوجيا رغم التنصيص بكراس الشروط  مركز جندوبة

جعل  اولم يتول الديوان الحقا اقتناء الجهاز مم  . هيزات املواكبة للتكنولوجياعلى تقديم آخر التج

ولئن . الوافدات على املركز املذكور يتوجهن إلى مركز التوليد وطب الرضيع بالعاصمة إلجراء الفحص

ر الديوان في إجابته  وبإعطاء باملندوبية املذكورة بعدم توفر طبيب اختصاص م اقتناء الجهاز دعبر 

ي لسرطان الرحم   ،ألاولوية للمندوبيات التي لديها وحدة تقص  
 
هه فإن

 
التعاقد مع طبيب  تم   يشار إلى أن

 .للجهاز املذكور الحقا اتوإلى عدم إنجاز أي اقتناء 0741مختص لفائدة مندوبية جندوبة منذ أفريل 

 

 تنفيذ الصفقات  -3

 

ن الديوان بعض
 
هم للضمان النهائي وهو تقديمغياب  من تنفيذ كامل الصفقة فياملزودين  مك

ضح هال يضمن حقوقمن شأنه أن ما 
 
ه ات

 
ة وأن داته خاص   في حالة عدم ايفاء صاحب الصفقة لتعه 

ة ويتعلق ألامر ب .تجهيزاتمن الديوان عند استالم بعض الوجود تحفظات  صفقة اقتناء تجهيزات طبي 

وحظ تسجيل تأخير في آجال تنفيذ عدد من كما ل. د.أ 90,270بقيمة  0742 /0موضوع طلب العروض 

ة تجهيزاتاقتناء الصفقات على غرار  إلى حدود انتهاء املهمة  لم يتم استالمها د.أ 16,009 بقيمة (1)طبي 

ولوحظ كذلك استالم تجهيزات . في ذلك التاريخ سنوات 1 فاق تأخير أي ب 0746 الرقابية في موفى ماي

د ضمن طلب عروض عدد .أ 09,461عقيم بالحرارة الرطبة بقيمة ومواد غير مطابقة من ذلك جهاز للت

ظ 0/2014 بمحضر الاستالم الوقتي حول صنع الجهاز ببلد غير البلد املذكور  حيث تم تسجيل تحف 

ظ دون توفر ما يثبت تسوية الوضعية. بالعرض ي العارض الديوان أفاد ولئن  .وتم رفع التحف 
 
ه تول في رد 

الجهاز املستلم له نفس خاصيات الجهاز املقترح بالعرض وذلك دون تقديم تقديم وثيقة تثبت أن 

ب ،الوثيقة للدائرة
 
  .هالحقا أثناء تشغيل فإن  الجهاز تعط

 

ن بالنسبة إلى طلب العروض عدد واملتعلق باقتناء الواقي الذكري بقيمة  GF 4/0744 كما تبي 

 ق بغياب التنصيص على اسم املصن  د أن القبول الوقتي تم بعد رفع التحفظ املتعل.أ 006
ع ع أو املوز 

على العلبة الحاوية للواقي إال أن ذلك تم استنادا إلى تعهد املزود باحترام هذه املعايير خالل عمليات 

 .التوريد القادمة وبعد تسليم واستالم جميع الكميات التي لم تكن مطابقة لتلك املعايير

                                                           
(1)

   Centrifugeuse réfrigérée جهاز فصل العينات، Congélateur vertical 
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دنفس  كما أن       عدد النسبة إلى طلب العروض املذكور وطلب عروضلم يحترم ب هذا املزو 

GF 4/0742  د السقف املضبوط لعدد الوحدات املمكن تسليمها في كل .أ 217القتناء الواقي بقيمة

د بما مجموعه  ألف وحدة حيث بلغ حجم القسط املسلم  467قسط حسب كراسات الشروط واملحد 

ة. اليين وحدةم 0مرة واحدة بالنسبة إلى طلب العروض ألاول  موضوع طلب  وتم تسليم كامل الكمي 

ومن شأن تسليم البضاعة دون احترام السقف . مليون وحدة دفعة واحدة 2,0العروض الثاني أي 

املنصوص عليه " 0968ايزو "د أن ال يمكن من احترام طريقة اختيار العينات وفق املعيار ي املحد  الكم  

 . بكراس الشروط

 

ي ومن ناحية أخرى اقت ضت الوثائق التعاقدية لبعض الصفقات أن يتم الاستالم الكم 

إال أنه لوحظ تزامن الاستالم الكمي مع الاستالم الوقتي بالنسبة إلى  م الوقتي،للتجهيزات قبل الاستال 

املخصصة لهياكل صحة عمومية وكذلك بالنسبة إلى أجهزة كشف بالصدى  (1)عديد التجهيزات

بقيمة جملية تساوي  0746و 0741و 0742قتناؤها بعنوان السنوات مخصصة لعشر مندوبيات تم ا

صة للديوان مخص   0742جهاز شفط خاص باإلجهاض تم اقتناؤها بعنوان سنة  42د و.أ 011,620

  ذلكال يسمح و . د.أ 07,029وبقيمة 
 
د بتشغيل التجهيزات وإجراء عمليات التثبت والتجارب عليها للتأك

 .ضمين نتائج التثبت بمحضر الاستالم الوقتيمن عدم وجود عيوب خفية وت

 

ولضمان حسن استغالل بعض التجهيزات تم التنصيص بوثائق بعض الصفقات على تكوين 

  ،املستعملين من طرف املزودين كشرط لخالصهم
 
  إال

 
. ن خالص البعض منهم دون قيامهم بذلكه تبي  أن

بقيمة القتناء آلتي تصوير بالصدى  0/0741وعلى سبيل املثال تم بالنسبة إلى طلب العروض عدد 

ظ بمحاضر الاستالم الوقتي حول عدم قيامه بالتكويند .أ 14,409  .خالص املزود رغم تسجيل تحف 

 

    * 

   

*           * 

 

جاح سياسة يبقى دور الديوان في ميادين العمران البشري والنهوض باألسرة أساسيا إلن

إلى مواكبة التغيرات الحاصلة من خالل توسيع أنشطته ديوان الوقد سعى  .الدولة في هذا املجال

على غرار مكافحة السرطانات أخرى باملقارنة مع دوره التقليدي والتاريخي وذلك باالنخراط في مجاالت 

 .ألانثوية والوقاية من إلاعاقة لدى الجنين والتصدي للعنف ضد املرأة وإلاحاطة بالشباب

                                                           
(1)

أجهزة     6د و.أ 07,812بقيمة جملية تساوي  " lecteurs de microplaques" أجهزة  6د و.أ 009بقيمة " cytomètre analyseur "ل املثال جهاز على سبي  

" laveurs de microplaques  "  د.أ 41,200بقيمة جملية تساوي.  
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  وإن  
 
همهامه  ق الديوان في أداءتوف

 
يبقى رهين عوامل من بينها إحكام التخطيط والبرمجة  فإن

لتدخالته والحرص على توفير قاعدة معطيات ذات جودة تساعده من ناحية في أداء دوره وتمثل من 

 .ناحية أخرى مرجعا لإلحصائيات الوطنية في مجاالت تدخله

 

دماته الطبية والتثقيفية مع الديوان مدعو إلى توفير الظروف املالئمة إلسداء خ كما أن  

 .الحرص على توفير هذه الخدمات بجميع الجهات ولجميع الشرائح املستهدفة وبالجودة املطلوبة

 

الوعي بتواصل الحاجة إلى هذه املؤسسة الوطنية حاضرا ومستقبال يفرض اليوم من  وإن  

وعلى الديوان أن  ،مل وجهناحية على السلط العمومية أن توفر لها متطلبات القيام بدورها على أك

املادية و  البشرية يتجاوز إلاخالالت والنقائص والصعوبات التي شابت نشاطه ويحكم التصرف في موارده

ويحرص على تأدية مهامه بأكبر قدر ممكن من النجاعة ملا لتلك املهام من تأثير مباشر على ألاسرة 

 .واملجتمع عموما
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ةّّردّ  ّوزارةّالصح 

ّ

التأليفي حول الديوان والذي أحلتم علينا بمقتضاه نسخة من التقرير  لمكتوبكمتبعا 

التقرير  ف بإعالمكم أن  ، أتشر  لموافاتكم بردودنا بشأنهالوطني لألسرة والعمران البشري 

 .التأليفي المذكور ال يثير مالحظات من جانبنا

 

ان هذا، وتحرص الوزارة على متابعة أعمال الديوان الوطني لألسرة والعمر

البشري المتعلقة بتدارك اإلخالالت والنقائص المسجلة بالتقرير التي شابت نشاطه والمتعلقة 

 .ف في موارده البشرية والمادية بما يضمن تأدية مهامه على الوجه المطلوببأحكام التصر  
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ّالديوانّالوطنيّلألسرةّوالعمرانّالبشري ّرد 

 

شري بعد الثورة، ومثل سائر مؤسسات لقد مر  الديوان الوطني لألسرة والعمران الب

وتسببت في تعطيل  الدولة، ببعض الظروف الصعبة التي أثرت سلبا على سير عمله وآدائه

و سنة  0744الفترة المتراوحة بين سنة خاصة في إنجاز عدد من الملفات الهامة والمستعجلة 

رؤساء  1قع تداول بعدم اإلستقرار حيث وتميزت بمناخ إجتماعي غير سليم و والتي  0741

مديرين عامين على تسيير الديوان ومغادرة مجموعة هامة من اإلطارات الفنية للديوان على 

 . إثر إنهاء إلحاقهم
 

وقد سعت اإلدارة العامة الحالية منذ توليها تسيير الديوان إلى تحيين الهيكل 

ية تيجنجاز الخطة اإلسترا، كما تم  إ0774التنظيمي للديوان الذي يعود آخر تحيين له إلى سنة 

تفرضه النقلة  في إطار رؤية إستشرافية لما 0707-0746للمخطط الخماسي للديوان 

مجالي السكان والصحة  والتنمية المستدامة في السكانية واالجتماعية  الديمقراطية والتحديات

 .اإلنجابية استنادا إلى المرجعيات الوطنية وااللتزامات الدولية
 

ة اإلستراتيجية للديوان الوطني لألسرة والعمران البشري على وترتكز الخط

 :المحاور التالية 
 

المساهمة في رسم سياسة سكانية واضحة المعالم تنصهر في مخطط التنمية  -

 ؛ 0707-0746          للبالد 

المساهمة في تقليص الفوارق بين الجهات والفئات في مجاالت األمومة  -

 خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ؛اآلمنة ووفيات األمهات و

تعميم النفاذ لحزمة الخدمات األساسية ذات الجودة العالية في مجالي الصحة  -

 الجنسية واإلنجابية بالمراكز القارة والمتنقلة لكافة فئات المجتمع ؛

رفع الوعي لدى الشباب وإرساء مقاربات جديدة تعتمد على تقنيات التواصل  -

 واإلنجابي لدى المراهقين والشباب ؛ لتغيير السلوك الجنسي

مواصلة البحث عن فرص جديدة لتسويق تجارب وخبرات الديوان في مجال  -

 جنوب ؛-العمل الشبكي والتعاون الدولي والشراكة جنوب
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 . الحوكمة وتدعيم القدرات التسييرية -

ف كما تم  إرسال مشروع تعديل التنظيم  اإلداري والمالي للديوان إلى سلطة اإلشرا

ة مناسبات وآخرها بتاريخ   .9001تحت عدد   0746ماي  49للمصادقة عليه في عد 
 

ّالتصرفّفيّالمواردّالبشريةّ
 

 اإلنتداباتّ  -1
 

إن  نقص الموارد البشرية الناتج عن عدم تعويض اإلطار المحال على التقاعد 

عويض هذا النقص راجع باألساس إلى عدم وجود خطة واضحة لتعم ق وضعية الديوان، و 

مصالح الديوان المركزية  وتجديد اإلطار العامل بالديوان منذ عديد السنوات، من ذلك أن  

والجهوية فقدت العديد من األعوان واإلطارات في مختلف اإلختصاصات لم يقع تعويضها 

 .في اإلبان عن طريق اإلنتدابات المرخص فيها من طرف وزارة المالية
 

ن الوطني لألسرة والعمران البشري خالل الفترة وعلى سبيل المثال، فقد الديوا

عامال وعونا بسبب حاالت التقاعد أو الوفاة، وفي المقابل لم يتم خالل  240عدد  0747-0746

، وبالتالي فإن الفارق السلبي 460نفس الفترة الترخيص في انتداب إال عددا قليال يساوي 

 .عونا وإطارا 467يكون في حدود 
 

جيات المتأكدة والمستعجلة خاصة في اختصاصات الحراسة وقصد تغطية الحا

عامال عرضيا على مراحل متعددة  64والتنظيف وسياقة السيارات، تم اللجوء إلى انتداب 

بناء على حاجيات متأكدة وذلك بعد اإلتفاق مع النقابة األساسية  0746إلى  0741امتدت من 

ن البشري، بما مكن الديوان من استرجاع ألعوان وإطارات الديوان الوطني لألسرة والعمرا

والمتمثلة أساسا في تقليص  0746جانب من موارده البشرية وتنفيذ خطة عمله السنوية لسنة 

 .الفوارق للنفاذ إلى خدمات الصحة اإلنجابية باعتماد الفرق المتنقلة في الجهات الداخلية
 

رضيين هو النقص ومما برر اللجوء إلى هذه الصيغة في التعامل مع أعوان ع

الفادح في األعوان والعملة في العديد من اإلختصاصات ذات األهمية القصوى في عمل 

مختلف مصالحه الفنية واإلدارية، وخاصة أعوان التنفيذ، وهو ما يشكل عائقا للوصول إلى 

. األهداف المرسومة في خطط عمله السنوية إلى جانب طول إجراءات مناظرات اإلنتداب
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  0746في أفريل  لم تصدر نتائجها إال   0741-0742-0740ل الذكر، فإن انتدابات فعلى سبي

حيث مكنت من تعويض وتالفي ، (0746أفريل  04بتاريخ  1608بمقتضى المقرر عدد )

بعض النقص في اإلطار شبه الطبي خاصة وبعض العملة من صنف السواق في حين أن 

ورد على الديوان أكثر من أربعة )اإلنجاز الزالت في طور  0746مناظرة اإلنتداب لسنة 

هذا ويجدر التذكير أنه تم تسريح جميع األعوان العرضيين بداية من غرة أوت ( آالف ملف 

 .0746و من غرة سبتمبر 
 

كما إلتجأ الديوان إلى تغطية جزء من النقص الحاصل من الموارد البشرية عن 

سي الخاص ألعوان الديوان الوطني لألسرة طريق صيغة التعاقد المباشر طبقا للنظام األسا

للرئيس المدير العام وبصورة استثنائية اللجوء  24والعمران البشري الذي يخول في فصله 

 .إلى اإلنتداب المباشر وذلك العتبارات مهنية وحاجيات عاجلة ومتأكدة
 

مات وبناء عليه، فقد تم اللجوء، وعلى مراحل مختلفة، وفي عديد الواليات، إلى خد

وخاصة من اإلطار الطبي  0746وسنة  0747أعوان متعاقدين خالل الفترة الممتدة بين سنة 

وذلك قصد مواصلة تأمين سير المرفق العام ( قابلة، ممرض، مساعد صحي)و الشبه الطبي 

 .للصحة واستمرار الخدمات الطبية بالجهات
 

لحاصل من الموارد كما إلتجأ الديوان في بعض األحيان لتغطية جزء من النقص ا

مثال فعلى سبيل الالبشرية إلى عملة الحضائر التابعين للوالية كلما إقتضت الضرورة ذلك 

تم تعزيز مندوبية جندوبة بسائقين تابعين لسلك الحضائر لتدعيم عمل الفرق المتنقلة بالوالية 

 .الدماء كما تم أيضا بنفس الوالية التعاقد مع قابلتين لفائدة معتمديتي طبرقة وغار
 

ا بالنسبة لقبول لجنة المناظرة  ملفات واردة على المقر المركزي للديوان  ألربعأم 

مباشرة من مندوبيتي سوسة والمنستير تم بعد استشارة مراقب الدولة الذي لم ير في قبولهم 

 .مساسا بمبادئ الشفافية وتكافئ الفرص بين المترشحين
   

اإلنتداب في مراكز عملهم تبقى خاضعة تعيين الناجحين في مناظرة  كما أن  

للسلطة التقديرية لإلدارة العامة حسب الحاجيات المعلنة والمتأكدة التي يمكن أن تتغير من 

أما بالنسبة لإلستغناء عن مركز العمل . تاريخ فتح المناظرة إلى اإلعالن النهائي عن النتائج

فقد جاء إثر صدور عريضة من النقابة ، (فني سامي قابلة)الوحيد المفتوح بمندوبية تطاوين 
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األساسية بالمندوبية مدعومة من اإلتحاد الجهوي للشغل يرفضون من خاللها تعيين أي عون 

ورغم محاوالت اإلقناع وإثنائهم عن موقفهم إال أنهم . ال ينتمي لجهة تطاوين بالمندوبية

 . تمسكوا بموقفهم مما اضطر اإلدارة العامة إلى تغيير مركز عملها

 

 الخططّالوظيفية -2
 

أصبح إسناد الخطط الوظيفية يتم وفق اإلجراءات والصيغ القانونية التي ينص 

المتعلق بالتسمية في الخطط  0776جويلية  24المؤرخ في  0776لسنة  0448عليها األمر عدد 

، من ذلك 4880أوت  06المؤرخ في  4880لسنة  29الوظيفية واإلعفاء منها والمنشور عدد 

لتسميات على موافقة أعضاء مجلس اإلدارة ومصادقة سلطة اإلشراف من خالل عرض ا

 .التأشير على المقررات المعدة في الغرض
 

ا بالنسبة لتوفر شرط األقدمية في الخطة الوظيفية السابقة التي لم تسند وفق أم  

الوظيفية الصيغ القانونية، فقد ارتأت إدارة الديوان عدم تحميل األعوان المترشحين للخطط 

 .مسؤولية تقصير اإلدارات السابقة وعدم احترامها للتراتيب الجاري بها العمل
 

ا المنح الوظيفية التي تمتع بها بعض إطارات الديوان بمفعول رجعي، فإن  أم  

الديوان قام بإرسال محضر جلسة مجلس اإلدارة إلى وزارة اإلشراف و تمت الموافقة عليه 

ظلت ات بعد ذلك لتأشير وزارة الصحة ووقع إرسال المقرر ضمنيا بعد مضي شهرا، ثم  

 . لمدة سنتين دون تأشير رغم التذكير المتواصل
 

بالتالي فإن  ط الوظيفية مهامهم منذ تسميتهم وتبعا لذلك باشر المعنيون في الخطو

 .خالصهم تم  على أساس قاعدة العمل المنجز
 

ا بالنسبة للترقيات بدون موجب التي تحصل  عليها بعض أعوان الديوان، فقد تم  أم 

تسعى اإلدارة العامة هذا و. التراجع عنها و ذلك بعد إعادة دراسة ملفات المعنيين باألمر

 . تالفي مثل هذه اإلخالالت مستقباللتطبيق مالحظات دائرة الحسابات وبالديوان 
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ا في ما يخص  مراجعة األعداد المسندة من طرف أعضاء الل جنة فإن   ه يجدر أم 

ة باالمتحان وقعت المصادقة عليها من طرف لجنة  التأكيد على أن  أعمال الل جان الخاص 

 . المناظرة
 

ّالتخطيطّوالبرمجةّ
 

على أنظار الجهات المعنية  0741–0747ض مشروع عقد البرامج للفترة لئن لم يعر

أنه لم في حين  0746–0742يط على خطط عمل سنوي للفترة حيث إقتصرت آليات التخط

حسب الجهات كما أن توزيع األهداف  0740لسنة            يقع توزيع األهداف الكمية 

 0746من سنة  ه إبتداءاأن   جهة إال   لم يأخذ بعين اإلعتبار خصوصيات كل   0747الكمية لسنة 

تكون مرجعية من حيث إعداد برنامج  0707–0746إستراتيجية للديوان للفترة  وقع إعداد

سنوي سواء كان ذلك على المستوى المركزي أو الجهوي حيث تكون خطط العمل العمل ال

تأخذ بعين اإلعتبار خصوصيات الجهة من حيث اإلمكانيات المتاحة ( 0740سنة  إبتداءا من)

تشمل جودة الخدمات على غرار توفير معطى عدد الخدمات و مع العمل على تطويرها

والعمل على إحكام ستغالل التجهيزات المتوفرة االمسداة من طرف مقدمي الخدمات و نسب 

 .تدعيمها حسب معطيات إحصائيةالتصرف فيها و
 

الحصول على  الجهوية فإن  ط بين قواعد البيانات المركزية والرببق ا فيما يتعل  أم  

المعطيات في أحسن اآلجال مرتبط بجمع المعطيات من مختلف مراكز الصحة األساسية 

الرعاية الصحية  أو من طرف إدارة( مركز 277)رف الديوان سواء كانت مغطاة من ط

دفاتر التسجيل بصدد النظر في مراجعتها إلدخال و التطبيقة المستعملة أن  األساسية علما و

 .  تدخالت الديوانث التقييم والمتابعة مع تطور برامج ومزيد النجاعة من حي
 

ّالخدماتّالطبيةّ
 

تعتبر سنة مرجعية بالنسبة لخدمات  0747نة على مستوى الخدمات الطبية فإن  س

الديوان وذلك بالنظر إلى ما كان يتوفر من إمكانيات بشرية ومادية واستقرار في العمل 

إلى الوضعية العامة  0741-0744ويرجع تدني خدمات تنظيم األسرة في الفترة المذكورة 

حيث تم  منع هذه الفرق  0740-0744تم  قطع الطرق للفرق المتنقلة خاصة في سنتي )للبالد 

م أسطول ( من مواصلة برنامج العمل لمكونات الصحة اإلنجابية يضاف إلى ذلك تهر 
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بتوقيف إستعمال  0747السيارات الموضوعة على ذمة الفرق المتنقلة والقرار المتخذ سنة 

المصحات المتنقلة عدى مصحة واحدة مخص صة لمندوبية القصرين إضافة إلى بعض 

ت المرتبطة بالتوجهات السياسية والعقائدية التي حالت دون مواصلة العمل في اإلشكاليا

ظروف عادية وطبيعية في ميدان تنظيم األسرة واإلجهاض باإلضافة إلى ضعف الموارد 

تقاعد )البشرية والمادية للديوان وفقدان عديد اإلطارات المتكونة في الميدان بمختلف الصيغ 

 ...(.إنهاء إلحاق وفاة
 

يقوم الديوان بإعادة إدراج خدمات تنظيم األسرة بمراكز الصحة األساسية غير و

مع النظر في إيجاد ( نابلو قابسو توزر والقيروان)المغطاة حسب اإلمكانيات المتاحة 

ية  92حلول بالنسبة للمراكز الغير مغطاة و عددها  بالتنسيق مع إدارة رعاية الصح 

ّ.األساسية

ّ

عدم رصد تهرم أسطول النقل بالديوان وإلى المناطق  يعود عدم تغطية كاملو

يوان هذا ويسعى الد بعض منه من طرف وزارة الماليةالاإلعتمادات الضرورية لتعويض 

وداخل الجهات إعتمادا على نتائج المسح العنقودي الذي أبرز  إلى التقليص في الفوارق بين

 .ب رصد إمكانيات بشرية ومادية هامةذلك يتطل العديد من النقائص الواجب تفاديها غير أن  
 

هذا وبالرغم من هذا النقص عمل الديوان على توفير خدمات بالمصحة المتنقلة 

يضاف إلى ذلك برمجة  .الوحيدة المتوفرة لديه ومصحة تابعة لشركة أدوية في إطار شراكة

 .0740إعادة مصحة متنقلة للخدمة بعد تهيئتها بداية من سنة 
 

ة المتمثلة في القيام بقوافل صحية داخل الجهات في التقليص من وقد ساهمت الخط

 .الفوارق بين الجهات
 

الته في المناطق غير الحضري ة  يوان إلى تركيز تدخ  المناطق ذات وكما يسعى الد 

لوك الجنسي غير المحمي والوقاية من األولوي ة عالوة على خدمات تنظيم األسرة  حول الس 

رات والحمل غير المرغوب فيه وتعاطي ظواهر اإلدمان و ه المخد  الوقاية من العنف الموج 

 . ضد  المرأة
 

ّاالجهاضّالدوائيّ
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التشخيص الص حي  بعد ال  إمد حبة الميفيجين تم تقديم خدمة االجهاض الدوائي وال ي

 تتم الموافقة الحالة الصحية للمنتفعة بهذه الخدمة تسمح بذلك إذ د من أن  التأك  لة واالعام للح

ا فيما يخص الوصفات الطبية التي يتم ينص عليها في الملف الطبي أم  من طرف الطبيب و

و قابلة اإلشراف فقد تم لفت نظر المندوبيات من أإمضاؤها الحقا أو من طرف المندوب 

 .يقع متابعة التنفيذو مذكرة عمل في هذا العرض التي تم إرسالهاو خالل تقارير الرقابة
 

لمنتفعات باإلجهاض الدوائي يقع تحسيسهن بضرورة استعمال مع العلم أن  كل ا

ضل لصحتها لكن هذا ال يمنع من وجود نسبة من فيقع مدهن بالوسيلة األحمل ووسيلة منع ال

ه بها وسيتم مراجعة الدليل المرجعي للديوان . النساء الالتي ال تتخذن أي وسيلة رغم مد 

مباشرة بعد اإلجهاض بناء على توصيات  إلدراج محور خاص باستعمال وسائل منع الحمل

                   06المؤتمر العاشر للجمعية الفرنكوفونية لمنع الحمل الذي أقيم بتونس أيام 

 .0746سبتمبر  00و
 

والية تونس )ا في ما يخص حاالت التكرار فقد أثبتت الدراسات في عدة جهات أم  

حاالت التكرار المسجلة للنساء المنتفعات  ال تتجاوز نسبة          نسبتها أن  ( نابلو

 .باإلجهاض الجراحي
 

أسابيع  للحمل كما هو  8إلى  0ه وقع تمديد إجراء اإلجهاض الدوائي من كما أن  

 .منصوص عليه بالدليل المرجعي
 

ّاإلجهاضّالجراحيّ

 

إلى غلق عدة  0741-0747يرجع تراجع خدمات اإلجهاض الجراحي خالل الفترة 

يعمل الديوان و العدد الجملي لإلجهاض حافظ على نفس المستوى، ن  أكما . ةقاعات جراح

على و األولوياتو ذلك حسب اإلمكانياتقاعات الجراحة التي وقع غلقها و على إعادة فتح

ال تسمح إمكانيات الديوان حاليا             مراحل حسب خطط العمل للسنوات القادمة حيث

مركز الدراسات الفنية والصيانة البيوطبية ّمواصفات بتهيئة كل قاعات الجراحة حسب

 .واالستشفائية
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الديوان بدأ في تأهيل قاعات الجراحة بكل من مندوبيتي نابل  وتجدر اإلشارة أن  

 .وأريانة حسب مواصفات المركز المذكور أعاله
 

ّالغرسات
 

وقت ال عدد االطباء الذين يعملون كامل الة الغرسات تقدم من طرف االطباء وخدم

 .طبيبا  40            يتعدى
 

. ا بالنسبة لألطباء المتعاقدين فبعضهم ال يتقن تقنيات وضع و سحب الغرساتأم  

إدارة الخدمات الطبية بالتنسيق مع مركز التكوين  ولتفادي هذا النقص في التكوين فإن  

ن نظري برنامج تكويالمندوبيات الجهوية قامت بإعداد والبحوث والتدريب الدولي و

 .طباء كامل الوقتأالقوابل بالنسبة للجهات التي ال يوجد فيها و تطبيقي لفائدة األطباءو
 

يتم التوزيع حسب الطلب ه ا بالنسبة لتفاوت حصص المندوبيات من الغرسات فإن  أم  

يزانية المرصودة سنويا إلقتناء الم أن  الممنوحة حسب نشاط الجهة علما و تقييم الكميةو

 .أن  الثمن الباهظ للغرسات يحد من اقتناء كميات حسب الحاجةمحدودة والحمل ل منع ئساو
 

ّاآللةّالرحميةّ
 

تعتبر اآللة الرحمية الوسيلة األكثر إستعماال ونجاعة ضمن وسائل منع الحمل 

توفيرها لدى مراكز الصحة األساسية والمندوبيات التابعة له إلى وللغرض يسعى الديوان 

ه ونظرا لخضوع مثل هذه الشراءات إلجراءات الطلب هة له غير أن  حسب الطلبات الموج

الديوان يجد  فإن  ( AMCتراخيص الوضع لإلستهالك )العمومي وتعقد إجراءات إستيرادها 

نفسه غير قادر على تلبية حاجيات جميع األطراف المتدخلة في اإلب ان مثلما حصل في 

الصحة األساسية إستعمال الحبوب  إضافة إلى ذلك تحبذ مراكز. 0742و 0740سنوات 

 .عوض عن اآللة الرحمية
 

ّالمسحةّالعنقيةّ
 

عملت إدارة الخدمات الطبية خالل زيارات اإلشراف والدورات التكوينية بتحسيس 

القابالت على مدى أهمية المسحة العنقية لصحة المرأة وحثهن على تمكين جميع النساء 
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ة كل المقبالت على المراكز من هذه الخدمة  -0747سنوات حسب مخطط السرطان  6مر 

 .لتحسين نسبة تغطية النساء الالتي يجب انتفاعهم بهذه الخدمة 0746
 

مين المسحة العنقية من قبل األطباء أو القوابل مع العلم أن هن تحصلن أيمكن تو

داب على التكوين الكافي للقيام بهذه الخدمة مع التذكير أن  الديوان يواجه صعوبات في انت

أطباء كامل الوقت وذلك لعدم وجود نظام تأجير خاص باإلطارات الطبية صلب القانون 

هذا . األساسي حيث كان يتم سابقا اإلنتداب لفائدة وزارة الصحة ويتم اإللحاق لفائدة الديوان

كما يعمل الديوان على . 0770وقد لوحظ عدم برمجة أي إنتداب لفائدة الديوان منذ سنة 

 .د طبيب صحة عمومية كامل الوقت بكل مندوبيةتعميم تواج
 

ا بالنسبة  للتقليص من آجال تسليم نتائج التحاليل الخلوية فإن  الديوان قام بإصدار  أم 

مذكرة في الغرض لحث المندوبيات ال تي تتوفر على وحدات التحاليل الخلوية على اإلسراع 

خالل ت الطبية ببرمجة ورشتي عمل في إصدار نتائج هذه التحاليل كما قامت إدارة الخدما

سوف تخص ص للنظر في كافة اإلشكاليات المطروحة  0740الرابع من سنة الثالثي الثاني و

 .على الصعيد التقني وإيجاد حلول لها

ّحفظّالصحةّ
 

عمال بقواعد حفظ الصحة بالمؤسسات اإلستشفائية التي تندرج في خطة جودة 

اء غسل األيدي األهمية الالزمة ووفرت ية إلعطالخدمات، تسعى إدارة الخدمات الطب

كما تسعى  0771المعدات الطبية الضرورية المالئمة لغسل األيدي منذ سنة المستلزمات و

دائما إلى توفير مستحضرات تطهير األيدي بالتنسيق مع كافة المندوبيات الجهوية كما تم 

يوان الوطني لألسرة  في كل مركز من  un Référent Hygiène Hospitalièreتكوين  مراكز الد 

حة اإلنجابية لسنة   .0742والعمران البشري لمتابعة حفظ الصحة حسب دليل اإلجراءات للص 
 

ّالصيانةّالتجهيزاتّالطبيةّو
 

يعمل الديوان على تجديد التجهيزات الطبية حسب اإلمكانيات المتاحة وقد تم  إقتناء 

لإلجهاض، كما يسعي إلى االلتزام بما ورد  أجهزة الشفطو تدريجي ألجهزة تخطيط القلب

المتعلق بالتخلي نهائيا عن طريقة التعقيم بالحرارة  0746جانفي  0بتاريخ  9بالمنشور عدد 
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استعمال طريقة التعقيم بالحرارة الرطبة في كامل ، و0749الجافة في أجل ال يتجاوز سنة 

بية بالديوان جميع الساهرين في قد حثت إدارة الخدمات الطاإلنجابية هذا ومراكز الصحة 

 Kraftعوضا عن ورق  Crêpéهذا الشأن على تعقيم المستلزمات الطبية باستعمال الورق 

في حالة عطب آلة التعقيم و Thermo-soudeuseعند توفر آلة  gaine de stérilisationأو

لمستلزمات عملية تعقيم ا بالحرارة الرطبة في أي مركز من مراكز الصحة اإلنجابية فإن  

 .تقع في مراكز أخرى حتى ال يؤثر ذلك على جودة الخدمات
 

تركيز جهاز تعقيم بالحرارة الرطبة بمركز الصحة اإلنجابية وكما تم اقتناء 

ا بمركز الصحة اإلنجابية بسوسة فيتم تعقيم المستلزمات الطبية بوحدة أم   0746ببنزرت سنة 

االتفاق الحاصل بين إدارة المستشفي و إدارة  التعقيم المركزية بمستشفي فرحات حشاد بعد

  .مركز الصحة اإلنجابية
 

ا بالنسبة لمواعيد تعقيم قاعات العمليات من طرف المسؤول عن هذه المهمة فإن   ه أم 

يتم إصدار طلب كتابي إلى إدارة الخدمات الطبية قبل أسبوع من موعد التعقيم و التي تتولى 

من طرف اإلدارة العامة ثم   عليه التأشيرغرض من طرفها وبالمأمورية في ال إمضاء اإلذن

 .ترسل إلى اإلطار الذي يقوم بالمهمة
 

بخصوص تركيز هيكل مخصص للصيانة ومراقبة التجهيزات الطبية فإنه تمت و

 .برمجة ذلك في الهيكل التنظيمي الجديد للديوان

 

" Défibrillateur" 0746كما تمت مراقبة أجهزة صدمات القلب الكهربائية منذ 

برم كما أ.مركز الدراسات الفنية والصيانة البيوطبية واإلستشفائية ب( عمليات صيانة وقائية)

لآللتين المركزتين بكل من مركز الصحة اإلنجابية  Matelecالديوان عقد صيانة مع المزود 

 .0746جوان  48            بسيدي بوزيد ومركز الصحة اإلنجابية بأريانة بتاريخ
 

ّخدماتّاإلعالمّوالتثقيفّواالتصالّ
 

خدمات اإلعالم سنة مرجعية بالنسبة لتحقيق األهداف في مجال  0747تعتبر سنة 

شهدت تراجعا في  0741-0744والتثقيف واالتصال في مجال تنظيم األسرة غير أن الفترة 

 :النتائج ناجما عن عدة إعتبارات من أهمها
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 ؛ الوضع األمني الغير المستقر -

اجع عدد المثقفين والمثقفات بعديد الجهات جراء المغادرة واإلحالة على تر -

 ؛ التقاعد

 ؛ النقص في التأطير والتكوين والمتابعة -

تهرم أسطول النقل بالديوان و عدم رصد اإلعتمادات الضرورية لتعويض  -

  .بعض منه من طرف وزارة المالية ال
 

ة تكوين لفائدة الفريق التثقيفي وللحد  من هذه الوضعية أعدت إدارة االتصال خط

 416الجنوب انتفع بها بالشمال والوسط و 0746دورات خالل سنة  2        حيث تم  إنجاز

 .منشطة
 

انتداب إطار توعوي من صنف عالي لتطعيم و تدعيم يضاف إلى ذلك تم  برمجة و

وتكوين  من حيث تأطير 0746هذا وبعد المجهود المسجل سنة . اإلطار التوعوي الحالي

اإلطار التوعوي بكامل الجمهورية تم تسجيل إرتفاع نسبي لهذه الخدمات وسيتم التركيز 

على الرفع من قدرات اإلطار التوعوي من خالل  0707-0746ضمن المخطط اإلستراتيجي 

 .0746التكوين والتأطير بدون أن ننسى تأثير الشراكات المبرمة سنة 
 

التوعية والتثقيف المنجزة خارج المراكز الصحية ا بالنسبة لتراجع عدد خدمات أم  

مرتبط ه مقابل ارتفاع هذه الخدمات داخل الوسط الصحي فإن   0741-0747  خالل الفترة

كذلك نتيجة للظرف األمني الذي عاشته البالد خالل تلك الفترة و البشريةبالموارد المادية و

الديوان تمكن  مع العلم أن  . لمؤطرةالذي ال يسمح بتقديم خدمات ميدانية خارج الفضاءات ا

 06تناهز  0746من التأثير في النسبة العالية في التوعية في الوسط الصحي إذ كانت سنة 

بعد حث الجهات على  0746بالمائة خالل السداسي األول من سنة  68بالمائة فأصبحت 

 .عيةإعداد برامج تمس األوساط األخرى رغم النقص الفادح في سيارات فرق التو
 

كما تم  إعداد برنامج لتركيز خدمات التوعية والتثقيف واالتصال خارج األوساط 

وذلك لتغطية األوساط األخرى وتحديدا بالمناطق شبه  0746الصحية إنطالقا من سنة 

 .الحضرية والمناطق ذات األولوية واألوساط المهنية والصناعية
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يوان على ضبط خطة إليجاد التوا زن في توزيع أعوان التثقيف بين كما سيعمل الد 

بارات جغرافية يرجع التوزيع الحالي لإلطار التوعوي إلى اعتالمندوبيات الجهوية حيث 

وهذا الملف بصدد الدرس إليجاد الصيغ الكفيلة بتوزيع عادل بين  وديموغرافية وصحية

 .الجهات والتحضير لمعالجة مسألة تعويض المنشطات المحاالت على التقاعد
 

التذكير أن  الديوان قام بإعداد برنامج خدمات اإلعالم والتثقيف واالتصال  مع

بمراكز اإلرشاد والكشف الال إسمي والمجاني  المتعلقة برفع الوعي والتعريف بالفضاءات و

ذلك لتحسين اإلقبال على الخدمات المتوف رة بهذه المكتسبة و لفيروس فقدان المناعة

 .الفضاءات
 

تكوين أعوان التثقيف بالنسبة لمحور الوقاية من العنف الموجه كما تم ت برمجة 

وهو يركز على دور المنشطة في حلقة المتدخلين من  0746سنة             ضد المرأة منذ 

 .أطباء وقوابل وأخصائيين نفسانيين مع التأكيد على اإلقتصار على دور التوجيه
 

ا بالنسبة لوضعية المندوبية الجهوية بسوسة هذه الوضعية  ، يجدر التذكير أن  أم 

ناجمة عن ( التثقيفيوجود عدد هائل من القوابل ونقص فادح في اإلطار التوعوي و)

ائد عن الحاجة للقابالت بالمندوبية وقصد حسن . تراكمات تاريخية أدت إلى هذا العدد الز 

اد والتثقيف ه تم  على مستوى المندوبية تكوينهن في ميدان اإلرشتوضيف هذا اإلطار فإن  

لضعف عدد اإلطار المكلف بالتثقيف، يضاف إلى ذلك القيام بإبرام شراكات مع المؤسسات 

 .الصناعية بالجهة لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية على عين المكان بالوسط المهني
 

ّخدماتّاإلرشادّوّاالنصاتّ
 

على  يعملان أهمية كبيرة لخدمات اإلرشاد واالنصات والتوجيه ويعطي الديو

ن حسن سير هذه الخدمات ولكن بعض المندوبيات الجهوية توفير فضاءات خاصة تضم

ا تابعة لمستشفى جهوي أو وقع كراؤها مثلما هو الحال م  إ)التي ليست على ملكية الديوان و

يتعذر القيام بالتهيئة وذلك لضيق البنايات ( ة لمندوبيات نابل المهدية سوسة وجندوبةبالنسب

سيقع تطبيقه على جميع الفضاءات التي " برنامجا وظيفيا نموذجيا" عد  ألديوان قد ا ن  أعلما و

فيما يخص مندوبية سوسة و. سيدي بوزيد والقصرينبصدد البناء مثل ممندوبيتي هي 
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تحصل الديوان على موافقة الوكالة العقارية للسكني لتخصيص قطعة أرض لبناء مقر جديد 

طرف وزارة المالية لرصد اإلعتمادات المطلوبة خالل للمندوبية و وقعت المصادقة من 

 .  0740سنة 
 

ّخدماتّالتكوينّ
 

بالرغم من عدم وجود دليل إجراءات يحدد مواضيع الدورات التكوينية إال أن 

ولي والبحوث للديوان اعتاد على اعتماد المعايير الموضوعية  مركز التكوين و التدريب الد 

 :التالية 
 

 يات اإلدارة العامة أولويات وتوص -4

احتياجات ومتطلبات اإلدارات المركزية خاصة منها اإلدارات التقنية وذلك  -0

 حسب ما يستنتج خالل الزيارات الميدانية 

احتياجات ومتطلبات مقدمي الخدمات التابعين للمندوبيات الجهوية حسب  -2

 (.بعد إستشارة المندوبيات)الرغبة واالختصاص 

ينية المبرمجة حسب مشاريع التعاون مع مختلف الشركاء سواء الدورات التكو -1

 على المستوى الوطني أو الدولي ويقع االتفاق عل مواضيعها والمنتفعين بها

يأخذ المركز بعين االعتبار احتياجات المشاركين في الدوات التكوينية حسب  -6

 رغباتهم خالل الدورات السابقة
 

ل المعطيات وتحليلها ثم يقع ضبط خطة عمل يقع خالل نهاية كل سنة تجميع ك

 .الموالية حسب الميزانية المرصودةالسنة 
 

بالنسبة الختيار المنتفعين بالدوارات التكوينية يقوم المركز بوضع معايير لكل 

دورة تكوين ثم يقع مراسلة المندوبيين الجهويين الختيار المنتفعين حسب المعايير المحددة 

 .مسبقا
 

بالدليل المرجعي ز التكوين بالقيام بالدورات التكوينية الخاصة كما شرع مرك

وذلك من خالل برمجة   0741للصحة الجنسية واإلنجابية المعتمد من طرف الديوان منذ سنة 

هذه  ن  أمع العلم و 0746ودورة سنة  0746دورتين سنة و 0741دورات تكوينية سنة  1
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ت أيضا منتفعين من  إدارات الرعاية مندوبية وشمل 01الدورات شملت منتفعيين من 

وستتواصل هذه الدورات خالل  0741سنة  066الصحية األساسية حيث بلغ عدد المنتفعين 

الديوان بالتعاون مع مؤسسات صحة أخرى قام بتأطير وتكوين  ن  أالسنوات المقبلة علما و

في إطار  وذلك 0778منذ سنة  قوابل وممرضينو العديد من مسدي الخدمات من أطباء

 .سنوات 1االيطالي الذي امتد على -التونسي برنامج التعاون الثنائي
 

بوضع قاعدة بيانات تمكن من الحصول على معطيات  0746قام المركز منذ سنة و

شاملة ودقيقة حول األعوان الذين شملهم التكوين  على المستوى المركزي، وشرع  خالل 

. لدورات التكوينية المنجزة على الصعيد الجهويبتركيز قاعدة بيانات خاصة با  0746سنة 

 .وسيعمل الديوان على إثراء قاعدة البيانات وتطويرها
 

عدم تلقي بعض القوابل تكوينا على الدليل المرجعي ال يعتبر عائقا  هذا وأن  

 .إلجراء الفحص السريري للثدي بما أنهن مؤهالت للقيام بذلك باعتبار تكوينهن  األكاديمي
 

ا ف ي مجال تأهيل الموارد البشرية في مجال  خدمات اإلجهاض الدوائي و تطبيق أم 

لبروتوكول المنصوص عليه  بالدليل المرجعي للصحة الجنسية واإلنجابية قام مركز ا

التكوين بعديد الدورات التكوينية والمجهود متواصل لتغطية أكبر عدد ممكن من مسدي 

 .الخدمات
 

ّالتصرفّفيّالصفقاتّالعمومية
 

يوان مستقبال عند إعداد بنود كراسات الشروط الف ة على تحديد سيعمل الد  ني ة الخاص 

لبات بكل  دق ة ومقاييمعايير و ذلك بالت نسيق مع أهل االختصاص حسب س االختيار للط 

لب حت ى ال ينجر عنها تمييز بين المشاركين أو الحد  من  خاصي ات التجهيزات موضوع الط 

يوان يحرص على احترام المبادئالمنافسة مع اإلشا التي يجب أن تخضع لها  رة أن  الد 

ة منها المساواة بين الصفقات و  .   نزاهتهاالمشاركين و شفافي ة اإلجراءات وخاص 
 

وسوف  الدائرةكما سيتم  األخذ بعين االعتبار لجميع المالحظات الواردة بتقرير 

اس الش روط وذلك بتحديد العدد يحرص الديوان مستقبال على القيام بالت عديالت  الال زمة بكر 

اس الش روط  األقصى للحصص ال تي يمكن إسنادها للمشارك باإلضافة إلى التأكيد صلب كر 
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ة بكل  قسط في ظرف مستقل  في ى ضرورة إدراج العروض المالي ة وعل الفني ة الخاص 

 .االستفساراتالتنصيص على آخر أجل لتقديم و صورة توزيع طلب العروض إلى أقساط
 

ة بطلب العروض عدد التجهيزات الخضع كراس الشروط القتناء  طبي ة الخاص 

ة  70/0742 لنفس الوثائق المضمنة بكراس الشروط التي تم  إعدادها من طرف وزارة الصح 

نة ة و. لنفس الس  ياق نشير إلى أن  هذا الكراس يتم  إعداده من طرف وزارة الصح  في نفس الس 

يص ضمن الوثائق الفني ة المركز الفن ي للصيانة بالوزارة حيث لم يقع التنصبالتنسيق مع 

على شهادة ترخيص االستهالك باعتبار أن  هذه الوثيقة يتم تسليمها من طرف  المطلوبة

ة بعد التأك د من مدى مطابقة التجهيزات للمواصفات الفني ة   مصالح الوزارة المختص 

ح بها و ذلك عند عملي ة ا د باإلجراءات القاالمصر  نوني ة ستيراد الجهاز بعد قيام المزو 

يواالمعمول بها في الغرض و ن تطلب الل جنة من عند عملي ة استالم التجهيزات من طرف الد 

د تقديم سيتم  و. ك للمصادقة على القبول الوقتيشهادة الترخيص النهائي لالستهال المزو 

 . تقديم هذه الوثيقة عند عملي ة اإلستالممستقبال التنصيص في كراس الشروط على وجوب 
 

فقة إلى جانب ذلك  يوان على إعداد بطاقة متابعة حول ظروف تنفيذ الص  سيعمل الد 

يوان يحرص عند  فقات العمومي ة هذا مع اإلشارة أن  الد  و إحالتها إلى المرصد الوطني للص 

ملة من البيانات تخص  المصادقة على إبرام الصفقات على تسجيل نتائج طلب العروض و ج

فقات العمومي ة فقات بمنظومة المرصد الوطني للص   .الص 
 

كما تحرص لجنة االستالم الوقتي عند عملي ة تركيز و تشغيل و تجربة التجهيزات 

تكويني ة حسب خصوصي ات األجهزة على تكوين المستعملين و الفن يين و إنجاز دورات 

يوان مستقبال على اعتبارو ورات التكويني ة وثيقة  سيحرص الد  بطاقات حضور المنتفعين بالد 

 .ضمن محضر االستالم الوقتي
 

يوان على احترام آجا آجال إرجاع ل االستالم الن هائي للتجهيزات ووسيعمل الد 

فقة مانات المالي ة إلى صاحب الص   .الض 
 

يوان أن ه لم يقع قبول عرض ورد بعد اآلجال   في إطار طلب كما يؤكد الد 

 .        بالمؤي دات و الوثائق ال تي تثبت ذلك الدائرةقد تم  مد  و 0/0742عروض عدد ال
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 املعهد الوطني لإلحصاء
 

ل
ّ
 ومتابعة التنموية والسياسات الاستراتيجيات رسم إحدى مقوماتة املعلومة إلاحصائيّّ تمث

.ّالقراراتخاذ  في والخواص العموميين الاقتصاديين املتدخلين ملختلف أساسيا مرجعا تعتبر وهي تنفيذها

توفير مهمة ّ(1)9111لسنة  23قانون عدد ملنظومة الوطنية لإلحصاء حسب الإلى اّهدعّ وفي هذا إلاطار 

باإلضافة إلى املنظمات الدولية  إلادارات العمومية واملؤسسات الاقتصادية إلاحصائية لفائدة املعلومة

املبادئ ألاساسية  احترام كنفوإلاقليمية والوطنية ووسائل إلاعالم والباحثين واملواطنين وذلك في 

ّلإلحصاء ة لإلحصاء من املجلس الوطني لإلحصاء واملعهد الوطني لإلحصاء ن املنظومة الوطنيوتتكوّّ.

ّوالهياكل إلاحصائية العمومية ألاخرى واملؤسسات التكوينية في املجال ل املعهد الوطني لإلحصاء .
ّ
ويمث

 ّ.التنفيذي املركزي للمنظومةالهيكل 

ّ

قانون عدد المن  39بمقتض ى الفصل ّ(يلي املعهدّفي ما)املعهد الوطني لإلحصاء  وتّم إحداث

ق بقانون املالية لتصّرف 9141ّديسمبر  29املؤرخ في  9141لسنة  46
ّ
ويعتبر املعهد الذي .9191ّواملتعل

ّوزارة الرشراف يخضع إّل
ّ
ّمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إداريةّالتنميةفة باملكل ضبط ألامر عدد ّو.

هيكل الويشمل ملالي وطرق سيره إلاداري وا هتنظيم3111ّأكتوبر  99املؤّرخ في  3111لسنة  3612

 تسع مديريات مركزّية وستة أقاليم جهوّية (2)3112لسنة  9462حسب ألامر عدد للمعهد التنظيمي 

ل 
ّ
ق بقانونهم 3191ّعونا سنة  293مقابل  3194ماي  29بتاريخ ّعونا 9119ويشغ

ّ
يخضعون فيما يتعل

املحلية  العمومية والجماعات أعوان الدولةّألاحكام القانونية املنطبقة علىألاساس ي وتأجيرهم إلى 

إلى  3191د سنة .م 28229وارتفعت نفقات التأجير من  .واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية

ّ.3192د سنة .م 9282

ّ

ف مهّمة إلانتاج والنشر إلاحصائي  عنعالوة ّو
ّ
املعهد 9111ّلسنة  23القانون عدد كل

ّ.ّة في إطار املنظومة الوطنية لإلحصاءبالتنسيق الفني لألنشطة إلاحصائي

ّ

ّتكّونت أساسا3192ّّد سنة.م328236ّإلى  3191ّسنةّد.م928269ّتطّورت موارد املعهد من ّوّ

1282ّّبنسبةّو ّمن منحة الدولة% ّّّّّّّّّّّّبما في ذلك  (3)د.م 9668994ّخالل نفس الفترة هنفقاتوبلغت .

تلك  تارتفعحيث  (في ما يلي التعداد)3196ّلسنة د للتعداد العام للسكان والسكنى .م 268129

                                                           
ّ.واملتعلق باملنظومة الوطنية لإلحصاء 9111أفريل  92املؤرخ في  (1)
(2)

أكتوبر  36املؤّرخ في  3112لسنة  3229واملتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد كما تّم تنقيح وإتمام ملحقه باألمر عدد  3112ماي  21املؤرخ في  

3112. 
 .3194أّولّية وذلك نظرا لعدم ختم السنة املحاسبّية واملصادقة على القوائم املالّية إلى موفى جوان  3192معطيات سنة  (3)
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3192ّسنة  د.م328426ّإلى  3191د سنة .م 968934من  النفقات طبقا  ة املعهدحسابي ويتّم مسك.

ّّ.املحاسبة التجارّية مجال للقواعد املعمول بها في

ّ

ت ّو
ّ
 ى التزامهمدللوقوف على ّملعهدعلى ا مهّمة رقابّية ميدانّيةإنجاز املحاسبات  دائرةتول

املتعارف عليها وطنيا ودوليا والضامنة لجودة املعلومة إلاحصائية  باملبادئ ألاساسية لإلحصاء

.ّف إلاداري واملاليالتصرّّّفي مجاليالجاري بها العمل  حكام القانونيةأّللّهمدى احترامعلى ّوّومصداقيتها

متى 3194ّمع اعتبار معطيات سنة 3192ّإلى سنة  3191 الفترة املمتّدة من سنةأساسا ورشملت املهّمة 

ّ.ّتوفر ذلك

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّفيدائرة املحاسبات بها ّقامتمهمة رقابّية املعهد كان موضوع ّوتجدر إلارشارة إلى أّنّ

مختلف مراحل رشابت ّقائصنانتهت إلى الوقوف على ّ(نّوالتقرير السنوي الثاني والعشّر)3112ّسنة 

قة  البعض منهارك ة لم يتم تداحصائياملعلومة إلّاإنتاج 
ّ
يعلى غرار تلك املتعل

ّ
نسب إلاجابة على  بتدن

استمارات املسوحات املوجهة إلى املؤسسات وبعدم توفير معطيات حول الاستهالك السنوي لألسر 

ألاعمال خلصت ّو.ّالسالمة املعلوماتية التدقيق فيغياب وبالتأخير في إصدار بعض النشريات فضال عن 

ر لّاملعهدإلى أّن  3192إلى سنة  3191 نةمن سللفترة الرقابية 
ّ
ة املتطلبات التنظيمّية وإلاداريّّم يوف

ّ.التي ينتجها املعلومة إلاحصائيةتحسين جودة ّوّلرفع مستوى أدائهبالقدر الكافي ّوالفنية واملالّية
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  أبرز املالحظات
 

  مسار إنتاج إلاحصائيات ونشرها -

ّ

ر عدم إحكام برمجة أعمال املع
ّ
هد وغياب الدقة في إعداد ميزانيته سلبا على نسق إنجاز أث

ّ.أعماله

ّ

ت بعض املجاالت غير 
ّ
ال تواكب أعمال املعهد دائما تطور الحاجيات إلاحصائية الوطنية وظل

سنوات وهو ما يعكس ضعف الترابط بين إلانتاج إلاحصائي للمعهد وألاولويات  4مغطاة منذ أكثر من 

ّ.الوطنّية

ّ

قة خاّصة باالستثمار والاستهالك  (1)إعداد مختلف املجاميع الاقتصاديةوفي ظّل عدم 
ّ
املتعل

ن 
ّ
ر إلاحصائيات الجهوية واملحلية بالقدر الذي يمك

ّ
والناتج املحلي إلاجمالي على املستوى الجهوي، ال تتوف

ّ.من تطوير آليات التخطيط الجهوّي

ّ

ام الاتفاقيات بخصوص كل السجالت إلى تعميم إبّرّفي إطار تجميع املعطياتلم يسع املعهد ّو

وينجّر عن تدني جودة هذه السجالت صعوبة في .ّمن قبل الهياكل العمومية إلادارّية التي يتحّصل عليها

ة املعطيات التي تتضّمنها فضال عن عدم توحيد املعّرفات والتصانيف 
ّ
استغاللها بسبب عدم دق

ّ.ّاملعتمدة

ّ

ي نسب إلاجابة على الاستمارات وضعف جودة وتشكو املسوحات حول املؤسسات من تدن

ّ
ّ
ر سلبا على الحصول على نتائج ذات تمثيلية ألاعمال امليدانية وتعّدد أخطاء الترميز والخزن مما أث

ّ.إحصائية

ّ

ر إجراءات تجميع املعطيات وإحالة البيانات الفردية
ّ
طالبيها من هياكل عمومية إلى  وال توف

عديد من للولم يستجب املعهد .ّت الضرورية لاللتزام بالسّر إلاحصائيالضماناومنظمات دولية وباحثين 

لم يعّد الدراسات الالزمة لقياس مدى رضا كما . مطالب الحصول على إحصائيات خصوصية

ّ.ّاملستعملين

 

                                                           
(1)

 .واالستهالك الوطيناجملاميع االقتصادية هي كّل املؤشرات املتعّلقة باالقتصاد الكّلي على غرار الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار   
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برمجة أعماله وحسن تنظيم إحالة السجالت إلادارية إليه ووضع  إحكامويدعى املعهد إلى 

الرفع من جودة تجميع املعطيات عن طريق املسوحات فضال عن ألاخذ بعين الاعتبار آلاليات الكفيلة ب

ّّ.تطّور حاجيات املستعملينل

ّ

 حصائيةرخراات إلا امل -

ّ

تّم تغيير سنة يلم يلتزم املعهد باملنهجيات املعتمدة دوليا في إعداد املؤرشرات الظرفية حيث 

ؤرشر إلانتاج الصناعي وإحصائيات املبادالت مؤرشر أسعار البيع الصناعي ومّعند احتسابألاساس 

تطّور لعدم ألاخذ بعين الاعتبار مما انجّر عنه ّالخارجية بعد عشر سنوات عوضا عن خمس سنوات

املعهد في درج يكما .ّألاوزان الترجيحية واملواد التي تغطيها هذه املؤرشرات بما يجعلها ال تعكس الواقع

 الخاضعة لنظام املبادالتستوجب إقصاؤها على غرار االت يّ إحصائيات التجارة الخارجية مجإطار 

ّ.مؤقت

ّ

بالدقة الفقر  مؤرشّرّفي احتساب3193ّقبل سنة وال تتسم املنهجية التي اعتمدها املعهد 

املحتسبة  تقّل عن نسب الفقر املدقعحسب هذه املنهجية نسب املنتجة الحيث تبّين أّن ّواملوضوعية

ّنفس السنواتإلى  بالنسبةّجديدةالنهجّية املب إعداد الحسابات القومية نسق في ّاملعهد يواكب ولم.

ّّ.التطّور الذي يشهده املجال

ّ

ولم يلتزم املعهد باعتماد التصانيف املحّينة في إعداد كّل مخرجاته بما يضمن قابليتها 

ّ.خرجات حول التشغيل بعدم التناسق فيما بينهااملاتسمت بعض كما .ّللمقارنات الدولية

ّ

تزام في إنتاج إلاحصائيات لوبهدف الرفع من جودة إلاحصائيات توص ي الدائرة املعهد باال

باملنهجيات والتصانيف املعتمدة دوليا وبمواكبة نسق تطّورها وباملبادئ ألاساسية لإلحصاء وباألخذ 

ّ.لمعطيات املتوفرة لدى مختلف هياكله ولدى املصادر إلاداريةلبعين الاعتبار 

 

ّإلاداري واملاليصّرف الت -

ّ

ت الانتدابات الاستثنائية التي لم تراع الحاجيات الفعلية للمعهد إلى زيادة عدد ألاعوان أدّّ

ّ%9682إلى %3484ّوتراجع نسبة التأطير من 3194ّماي إلى 3191ّّمن سنة خالل الفترة %941بنسبة 

ّّ.3192د سنة .م 928211إلى  3191د سنة .م 28229ارتفاع نفقات التأجير من ّوخالل نفس الفترة 

ّ
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ر رشغور 
ّ
عونا بغير املهام املوكولة إليهم وتزامن تسمية أكثر  21خطة وظيفية وتكليف  45وأث

من عون في نفس الخطة الوظيفية  لفترات تجاوزت أحيانا ثالث سنوات على أداء املعهد لدوره على 

ّ.ّالوجه املطلوب
ّ

ّّالالتإخورشاب التصرف في املوارد البشرية للمعهد 
ّ
على ل أخطاء تصرف من رشأنها أن تشك

منحا وتسبقات أسند  ألعوانه  حيث (1)9122جويلية  31املؤرخ في  9122لسنة  96معنى القانون عدد 

ّكما ّ.الجاري بها العمل على ألاجر خالفا للقوانين
ّ
إلى 3192ّّخالل الفترة املمتّدة من جانفي املعهد ى تول

ّّّّّّّّّّّّبعنوان إرشغال خطط وظيفية دون وجه حق قدرهاصرف امتيازات مالية  3194ماي 

ّ.ّد 29.2248491

ّ

عدم رشموليته لجميع يشكو النظام املعلوماتي للمعهد في ظّل غياب التخطيط الاستراتيجي و

 .ّبه تدني مستوى السالمة املعلوماتيةجوانب التصّرف إلاداري واملالي وعدم اندماجه فضال عن 

ّ

على غرار ات التصّرف في النفقات العمومّية الغ دون احترام إجراءبصرف مباملعهد قام ّو

منجزة في إطار ّد.م 998114ّقدرهاّبعنوان التأجير وصيانة السيارات واستهالك الوقودتأدية نفقات 

ّاملؤيدات القانونية لهافي غياب التعداد  وحال غياب البرمجة الدقيقة وإلاجراءات الواضحة في إبرام .

قة بالتعدادامل الصفقات
ّ
ّمّما ّ،البعض آلاخرتنفيذ  التأخير فيفضال عن ّ،إنجاز بعضها دوّنّتعل

ّ
ر سلبا أث

ّ.للمعهد على نسق العمل امليداني

 

يدعى املعهد إلى التقيد بالنصوص القانونية البشرية واملالية ولضمان حسن توظيف موارده 

سراع بتوفير مقّومات السالمة املنظمة للتصرف فيها فضال عن إرساء نظام معلوماتي مندمج وإلّا

ّ.له املعلوماتية

                                                           
(1)

بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة واملؤسسات العمومية إلادارية والجماعات العمومية املحلية واملشاريع العمومية وضبط  املتعلق  

ّ.يالعقوبات املنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر املال
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I- النشاط إلاحصائي للمعهد 

ّ

ّر
ّ
مسار إنتاج إلاحصائيات من برمجة وتجميع املعطيات وترميزها وخزنها واستغاللها  يؤث

قة أساسا ّ(1)مدى التزامه باملبادئ ألاساسية لإلحصاءيعكس جودة مخرجات املعهد ّوعلى ونشرها 
ّ
املتعل

ة والشفافية والاعتماد على منهجيات سليمة ودقيقة واحترام دورية إلاحصائيات وآجال باملوضوعي

نشرها فضال عن توافق املصطلحات والتصانيف التي يستعملها املعهد مع تلك املستعملة على املستوى 

ّ.الدولي

 

  ألاعمال برمجة  - أ

ّ

ر املوارد الكافية  ينّص املبدأ السادس من امليثاق إلاحصائي العمومي لتونس على ضرورة
ّ
توف

ّ
ّ
 أن برمجة املعهد ألعماله وإعداده مليزانيته ات

ّ
.ّسمت بعدم إلاحكاملالستجابة للحاجيات إلاحصائية إال

على مجلس  3192و 3192و 3193عمل للسنوات البرامج عرض إعداد ّوففضال عن التأخير في 

يزانية باالعتماد على املحيانا إعداد يتّم أ ،املؤسسة بلغ أقصاه تسعة أرشهر من انطالق السنة املعنية

ّخاصيات فنية خاطئة للمسوحات على غرار دوريتها وحجم العينة مضاعفة  ،ويذكر في هذا الشأن.

3192ّاملنجز سنة )3193ّلسنة حول التشغيل وألاجور لدى املؤسسات ّسحاملعينة  إلى  6111من (

فضال نية عاملسنة الذلك عند إعداد ميزانية نعكاس املالي للالمؤسسة دون ألاخذ بعين الاعتبار  1111

ّسنتينبرغم أّن دوريته أصبحت  3196سنة املسح في إطار ميزانية عن إدراج هذا  تّم تضمين يكما .

إنجازها خالل السنة املعنية على  دوّنّغير مبرمجةتقديرات امليزانية اعتمادات إلنجاز أعمال إحصائية 

م الذي  املسح الوطني حوّلما تّم بشأن  غراّر
ّ
قدرها  اعتماداتتخصيص بشأنه تّم التشغيل غير املنظ

ّ.3196ّإلنجازه سنة ّد.أ 299

ّ

ّمّمّبامليزانية عدم كفاية الاعتمادات املرسمة وينجّر عن عدم إحكام البرمجة 
ّ
ب مراجعتها ا تطل

ان ّو ملسح الثالثي حوّلتجاوزت نفقات اّفقد .بعض املسوحات إلتمامبنسب هاّمة 
ّ
ّّّالتشغيلالسك

ل  وهّود .م 98269الاعتمادات املبرمجة بما قيمته  3193لسنة 
ّ
.ّمن الاعتمادات النهائية%21ّما يمث

رتّو
ّ
في حدود توفير وسائل العمل للمسوحات سلبا على نسق إنجازها على غرار التأخير صعوبات في الّأث

ّ.3193الذي رشهده إنجاز املسوحات الاقتصادية لسنة أربعة أرشهر 

ّ

                                                           
املتعلق باملنظومة الوطنية لإلحصاء وفي امليثاق إلاحصائي العمومي لتونس الصادر  9111لسنة 23ّالقانون عدد  تّم التنصيص على هذه املبادئ في (1)

 RES/42349/Aوفي قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  3111فيفري  2وفي ميثاق إلاحصاء إلافريقي الصادر في  3192سبتمبر  21بالقرار الوزاري املؤرخ في 

ّ.3199سبتمبر  32ى الاستئناس بمدونة املمارسات املعيارية في إلاحصاء ألاوروبي الصادرة في إضافة إل 3196الصادر في جانفي 
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فة بالتجارة على إنجاز مسح حول  3112عهد منذ سنة ولئن عمل امل
ّ
بالتنسيق مع الوزارة املكل

ه أوقف التجارة الداخلية باعتبار أهميته خاصّّ
ّ
 أن

ّ
ة في توفير معلومات حول الهوامش التجارية، إال

رغم تخصيص اعتمادات إلنجازه طيلة  3192بعد أسبوعين من انطالقه خالل سنة أعمال املسح 

ّخمس سنوات ار حجم العينة لمسح على غّرالجوانب الفنية لّعدم وضوحذلك بد ر املعهوقد برّّ.

املعهد بين ّتّم تحديدها في إطار الاجتماعات املنعقدة هذه العناصّروالحال أّن  والفئات املستهدفة

فة بالتجارةّو
ّ
ّّّّ.الوزارة املكل

ّ

ألاعمال من خالل تفادي جدوى القيام ببعض تقييم وال يتولى املعهد عند برمجة املسوحات 

طلب معطيات غير قابلة لالستغالل إعادة النظر في تكرار طلب نفس املعطيات في مسوحات مختلفة ّو

نه من التقليص .ّعلى غرار محور ألاجور املدرج باستمارة املسح حول السكان والتشغيل
ّ
وهو ما ال يمك

ات ومن تخفيف العبء على في بعض ألاعمال إلاحصائية ومن مزيد التحكم في كلفة املسوح

ّ.ّبينّواملستج

ّ

وال يقوم املعهد بنشر برامج العمل إلاحصائي وإعداد تقارير دورية ترصد ما تم إنجازه تعزيزا 

ّ.لشفافّيته واستئناسا باملعايير الدولية

ّ

إلضفاء مزيد النجاعة عليها بتعميق النظر في برمجة أعماله إلاحصائية  وتوص ي الدائرة املعهد

ّ.م تقدير الاعتمادات الضرورية إلنجازهاوبإحكا

ّ

ت 
ّ
وعلى صعيد آخر، ال تواكب أعمال املعهد دائما تطور الحاجيات إلاحصائية الوطنية وظل

سنوات وهو ما يعكس ضعف الترابط بين إلانتاج إلاحصائي  4بعض املجاالت غير مغطاة منذ أكثر من 

ياب معطيات إحصائية ذات أهمية تعود غ للمعهد وألاولويات الوطنّية، حيث تّم الوقوف على

ّمسؤولية إنتاجها إ
ّ
حجم الاستثمار وتوزيعه حسب الجهات والقطاعات بقة لى املعهد على غرار تلك املتعل

الاستهالك السنوي وتّم تسجيل نقص في املعطيات حول .ّمقابل اقتصار املعهد على نشر نوايا الاستثمار

ل حوالي 
ّ
كما .ّالداخلي وذلك باعتبار الدورية الخماسية للمسح املعني من الطلب%21ّلألسر الذي يمث

ر لدى املعهد 
ّ
وفضال .ّحول الاقتصاد املوازي والقطاع غير املنظم والهجرة غير املنظمةمعطيات ال تتوف

من الناتج املحلي إلاجمالي إحصائيات أكثر %21ّعن ذلك، يتطلب قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من 

قة باملؤرشرات التكنولوجية والحسابات الفرعية للسياحة رشمولية ودقة على
ّ
ّ.غرار تلك املتعل

ّ
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ّ (1)وفي ظّل عدم إعداد مختلف املجاميع الاقتصادية
ّ
ة باالستثمار والاستهالك قة خاصّّاملتعل

ّ
ّ
ن والناتج املحلي إلاجمالي على املستوى الجهوي، ال تتوف

ّ
ر إلاحصائيات الجهوية واملحلية بالقدر الذي يمك

د املجلس الوطني لإلحصاء على الحاجة إلى توفير م
ّ
 29ن تطوير آليات التخطيط الجهوي حيث أك

 .مؤرشرا على املستوى الجهوي يرجع إنتاجها إلى املعهد

ّ

ف املديرية املركزية ملرصد وتشكو مؤرشرات الظرف الاقتصادي نقائص خاصّّ
ّ
ة منذ توق

وقعات قصيرة املدى لتطور الظرف الاقتصادي عن إنتاج الت 3199الظرف الاقتصادي بداية من سنة 

واملؤرشرات التأليفية بسبب عجزها عن وضع نموذج قياس ي جديد يعكس مختلف متغيرات الاقتصاد 

ّالوطني على املدى القصير ومن رشأن غياب مثل هذه املؤرشرات أن يحول دون توفير معطيات رشاملة .

ّ.ّومحّينة ذات أهمية للمستثمرين وأصحاب القرار

ّ

ّجميع املعطيات ت -ّب

ّ

يعوز تجميع املعطيات من الهياكل إلادارية أو عن طريق املسوحات وترميزها وخزنها نقائص 

قت 
ّ
ّّ.وألاعمال امليدانيةّبجودة السجالت إلاداريةخاّصة تعل

ّ

  السجالت إلادارية -1

ّ

ّلم يشرع املعهد في إبرام اتفاقيات للحصول على السجالت إلادارية من الهياكل العمومية 
ّ
 إال

3193ّبداية من أكتوبر  على إبرام اتفاقيات مع املركز الوطني لإلعالمية وإلادارة املعهد وقد اقتصر .

ثالثة مجاالت وهي الحالة املدنية وأجور أعوان الوظيفة العمومية والقوائم  العامة لألداءات بخصوص

ّاملالية ا وضمان استمراريتها، يدعى وإلضفاء الطابع الرسمي على إحالة السجالت إلادارية وتنظيمه.

ّ
ّ
ّاملعهد إلى تعميم هذا إلاجراء بخصوص كل السجال

ّ
ت املحالة ت التي يتحّصل عليها على غرار السجال

ّ.إليه من إلادارة العامة للديوانة التونسية ومن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ّ

 تحّددلم ّ(2)3191جوان  3في  وخالفا ملا نّص عليه قرار وزير التنمية والتعاون الدولي املؤرخ

قتان  3192جويلية  99الاتفاقيتان املبرمتان بتاريخ 
ّ
بين املعهد واملركز الوطني لإلعالمية واملتعل

ّمدنية"بمنظومتي  يمكنه من الحصول ملعهد مّما لم ى الإّاملعطيات إحالةّروزنامةطرق ّوّ"إنصاف"و"

ّ.د.م18199ّقدرها ذا العنوان بهآلية رغم تحمله كلفة سنوية  على البيانات بصفة

                                                           
(1)

 .اجملاميع االقتصادية هي كّل املؤشرات املتعّلقة باالقتصاد الكّلي على غرار الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار واالستهالك الوطين  
 .تورر  لى  اإلدارات وايهياكل العمومية إ ى املعهى الوطين لحإحصا  استاابة غأغرا  إحصايية تحتةاملتعلق بضبط طرق إحالة املعلومات امل  (2)



498 
 

إنتاج إلاحصائيات الشهرّية للحالة املدنية باالعتماد حصريا  3194وواصل املعهد في سنة 

ويتّم استغالل املعطيات املستخرجة .ّعلى البطاقات إلاحصائية التي يتّم تجميعها مبارشرة من البلديات

ّمدنية"من منظومة  دة بيانات املعهد عند إعداد التقرير للقيام بالتعديالت الضرورية على قاع"

ّالتقديرات السكانية حسب املعتمديات والبلديات"السداس ي حول  ن من تحقيق  وهو ما"
ّ
لم يمك

ل في الاستغناء تدريجيا عن تجميع البطاقات املعّدة من قبل 
ّ
الهدف من إبرام الاتفاقية مع املركز واملتمث

ّ.في الحصول عليها ة وأّن املعهد يواجه صعوباتالبلديات خاصّّ

ّ

على غرار مقّر السكنى وتاريخ الوالدة  البياناتوتفتقر مصادر معطيات الحالة املدنية لبعض 

ّ
ّ
ر على دق

ّ
ة نسب الوالدات حسب الواليات وعلى احتساب بالنسبة إلى ألامهات وإلى املتوفين مّما يؤث

ّمؤرشري الخصوبة ومؤّمل الحياة عند الوالدة على املستوى الجهوّي وتحّد هذه النقائص من القيام .

ّ.ّّبالدراسات الديموغرافية والاجتماعية وتؤدي إلى عدم إحكام تقدير املؤرشرات الديموغرافية الجهوّية

ّ

ّمن املعطيات ويدعى املعهد إلى تحديد حاجياته 
ّ
ة وإحكام تنظيم إحالة السجالت إلادارية بدق

ّ.إليه من الهياكل العمومية

 

همية عدد القوائم املالية التي يتحّصل عليها املعهد سنويا في إطار رغم أّومن جهة أخرى، و

بالنسبة تباعا إلى قائمة 29.391ّوقائمة 22.224ّالاتفاقية املبرمة مع إلادارة العامة لألداءات والبالغ 

لدى مصالح إلادارة سنويا من العدد الجملي املقّدر توفره %66ّوهو ما يمثل حوالي  3196و 3192سنتي 

ه تّمّال
ّ
 أن

ّ
ّتراوحت بينتسجيل تفاوت في نسب تجميع هذه القوائم بين الجهات حيث  عامة لألداءات، إال

2ّ 99ّو% ّمن جملة العدد املقّدر للقوائم% وهو ما من رشأنه أن يؤّدي إلى عدم تمثيلية املعطيات .

ر املجّمعة على املستوى الجهوي لكّل قطاعات النشاط ورشرائح املؤسسات ّو
ّ
تالي على جودة بالأن يؤث

ّ.ّإلاحصائيات

ّ

ن القوائم املالية التي تّم تجميعها من تغطية حوالي 
ّ
69ّولم تمك من أرقام معامالت %

ويستوجب تحسين جودة املعطيات حسب املعايير .ّة لألداءاتح بها لدى إلادارة العاّمّاملؤسسات املصرّّ

ّ.ّإلى تحسين حصوله على القوائم املاليةاملعهد سعي ويستدعي ذلك الدولية تغطية أكبر لرقم املعامالت 

ّ

ولئن يندرج إبرام الاتفاقية مع إلادارة العامة لألداءات في إطار التقليص من اللجوء إلى 

املسوحات املبارشرة وتخفيف العبء على املستجوبين طبقا ملا ينّص عليه املبدأ السادس من امليثاق 

ه لم يتّم إلى حدود  إلاحصائي العمومي لتونس فضال عن توفير معطيات
ّ
أرشمل حول املؤسسات، فإن

بناء على املعطيات التي  على املسوحات الاقتصادية تحديد التعديالت الواجب إدخالها 3194جوان 

ّ.توفرها قاعدة بيانات القوائم املالية
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وتعّهد املعهد بالعمل على تعميم إبرام الاتفاقيات بخصوص كّل السجالت إلادارية التي 

ه اتفق مع مع املركز الوطني لإلعالمية ّوإعادة النظر في فحوى الاتفاقيات املبرمة ّوّليهايتحّصل ع
ّ
أفاد أن

ّإلادارة العاّمّ
ّ
ّ.قة بتجميع القوائم املاليةة لألداءات على مزيد التنسيق وعلى حّل أغلب إلارشكاليات املتعل

ّ

ة من قبل في غياب اعتماد معّرف موّحد للمؤسسات وتصانيف محّينو ،من جهة أخرّى

مختلف الهياكل العمومية يواجه املعهد صعوبة في تهيئة السجالت إلادارية لتحويلها إلى معطيات قابلة 

الانطالق في تنفيذ برنامج  3191أوت  36فلئن أقّرت جلسة العمل الوزارية املنعقدة بتاريخ ّ.لالستغالل

ضمنة بالسجالت إلادارية ف مشترك للمؤسسات بهدف تبسيط تبادل املعلومات املإلرساء معرّّ

واملساهمة الفعالة في تطوير قاعدة مركزية للمعطيات حول املؤسسات وتمكين املعهد من الترفيع في 

ّ
ّ
قا رغم  3194ظّل البرنامج إلى موفى جوان  ،املؤسسات ق بتحيين سجّلّقدراته وخاصة منها ما يتعل

ّ
معل

أرفقها بجدول أعمال  انب البرنامجدراسة حول مختلف جّو 3191املعهد منذ أواخر سنة  إعداد

ف بذلكإنجاّز زنامةّووبّر
ّ
ّه باعتباره املكل ن املعهد.

ّ
كّل من مقاربة  وأّدت هذه الوضعية إلى عدم تمك

املعطيات املضمنة بملفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلك املضمنة بملفات إلادارة العامة 

ب تخصيص مواّر
ّ
ّ.ةد بشرية لفترات زمنية هاّمّلألداءات بصفة آلية مّما تطل

ّ

وأّدى اختالف التصانيف املعتمدة من قبل الهياكل العمومية إلى صعوبة في تبادل املعطيات 

ومقاربتها حيث تعتمد الصناديق الاجتماعية وإلادارة العامة لألداءات على تصنيفين لألنشطة يرجعان 

التصنيف املعتمد من قبل إلادارة العامة  جدول مرور بين هورغم إعداد.9192ّو 9149تباعا إلى سنتي 

مجبرا على الاعتماد بالنسبة إلى كّل من إلاحداثات املعهد لألداءات والتصنيف التونس ي لألنشطة، ظّل 

ألف مؤسسة على  92ألف مؤسسة وتغيير النشاط الذي يشمل  62الجديدة املقّدرة سنويا بحوالي 

ّ.بشرية إضافية الترميز اليدوي بما يتطلبه من دقة وموارد

ّ

 امليدانيةاملسوحات  -2

 

ياملوّجهة إلى املؤسسات اتسمت مسوحات املعهد 
ّ
نسب إلاجابة على استماراته  بتدن

ّوبمحدودية جودة املعطيات التي يتم تجميعها وكذلك ظروف خزنها فقد تراوحت نسب إلاجابة على .

ّ
ّ
بين  3196إلى  3199نوات املمتدة من قة بالساستمارات املسح الوطني حول ألانشطة الاقتصادية املتعل

24ّ 29ّو% .ّا حال دون نشر نتائجه والاقتصار على استغاللها في إعداد الحسابات القوميةمّمّ%

نة وللحصول على نتائج ذات تمثيلية إحصائية وقابلة لالستغالل يلجأ املعهد إلى مضاعفة حجم عيّّ

ل امليدانية على غرار ما تّم بالنسبة إلى املسح حول صة لألعمااملسح أو التمديد في الفترة الزمنية املخصّّ

ّ.3193التشغيل وألاجور لدى املؤسسات لسنة 
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ق 
ّ
ن املعهد أحيانا من استغالل كّل املعطيات التي يتّم تجميعها بسبب أخطاء تتعل

ّ
وال يتمك

ّأساسا بالترميز قاعدة استمارة مع املعطيات املدرجة ب 411فقد تّم من خالل مقاربة عينة تضم .

حالة تعلقت بأخطاء  331حالة تعلقت بأخطاء على مستوى الخزن و 32البيانات الوقوف على تسجيل 

ّ(1)على مستوى الترميز ي جودة متابعة أعمال الخزن والترميز على املستوى الجهوي يتّم .
ّ
ونظرا إلى تدن

ّ.عليهاتخصيص عونين على املستوى املركزي طيلة أربعة أرشهر إلنجاز مراقبة إضافية 

ّ

وأفضت املقاربة التي أجرتها دائرة املحاسبات بين قائمات املؤسسات حسب املعلومة 

ّجودة ألاعمال امليدانية ألعوان البحث محدوديةمن بعض املسوحات إلى  (2)املستقاة فقد تّم على .

ّمؤسسة 6699)سبيل املثال انطالقا من العّينة املشتركة  للمسح حول التشغيل وألاجور لدى (

 941، إحصاء (3)لنفس السنةواملسح الوطني حول ألانشطة الاقتصادية  3193املؤسسات لسنة 

أعوان البحث على وجودها في إطار املسح الثاني في حين لم يتّم التوّصل إليها في إطار  مؤسسة استدّلّ

ّبّرر ذلكما يفي غياب  (4)املسح ألاّوّل لضمان جودة املعهد إلى إيجاد آلاليات الضرورية  ىيدع لذا.

ّ.ألاعمال امليدانية

ّ

وتّم الوقوف على محدودية جودة عملية تطوير بعض التطبيقات املصّممة داخليا لخزن 

غياب ضوابط من قبل دائرة املحاسبات معطيات املسوحات حيث أفرزت الاختبارات املنجزة عليها 

قة بالتحّقق من صّحة بعض املعطيات على غرار املجاميع ّو
ّ
البيانات املحتسبة بناء على داخلية متعل

ّمعادالت ن من التثبت من تطابق بعض املعطيات املتكّررة في مختلف .
ّ
ّجل غياب آليات تمك كما س 

.ّأجزاء الاستمارة وتساهم في تفادي ألاخطاء وتنّبه إليها عند إدراج املعطيات املستخرجة من الاستمارة

ذكر في هذا الصدد الفوارق املسّجلة في عدد ألّا  3193جراء القارين من الذكور وإلاناث في آخر سنة وي 

ّّّّّّّّّّّعلى مستوى جزأين من قاعدة البيانات الخام للمسح حول التشغيل وألاجور لدى املؤسسات 

 .مؤسسة 6193حالة من مجمل  924ّرشملتالتي  3193لسنة 
ّ

لتشغيل حول اعدم تطابق املعطيات املشتركة بين قاعدتي بيانات املسح  وتّم الوقوف على

وهو ما ّلنفس السنةواملسح الوطني حول ألانشطة الاقتصادية  3193لسنة لدى املؤسسات وألاجور 

قت بها اختالفات في عدد العّمال القاّرين .ّهماخرجاتيمّس من تناسق م
ّ
فقد بلغ عدد املؤسسات التي تعل

بالعّينة املشتركة  مؤسسة 9324مؤسسة من بين  942ما عدده  3193ديسمبر  29من الذكور في 

ّ.ّعامل 999عامل وزائد  13وتراوح الفارق بين أقّل من .ّللمسحين

                                                           
(1)

ّ .خطأ راجع حسب املعهد إلى عدم جدية عون الترميز 922خطأ ناتج عن عدم اكتساب الخبرة الضرورية و 49تتوّزع بين   
  .أخرّى/ّغلقةم/ّتمت إلاجابة /ّمضمحلة/ّموعد /ّرفض/ّعنوان مجهول  (2)
 3193واملسح الوطني حول ألانشطة الاقتصادية لسنة  3192املنجز من مارس إلى جويلية  3193املسح حول التشغيل وألاجور لدى املؤسسات لسنة  (3)

 .3193ديسمبر  29واملرتكزين على سجل املؤسسات املحّين في  3196إلى أفريل  3192املنجز من جويلية 
 ".عنوان مجهوّل"أو "ّمجهولة في العنوان"أو "ّمضمحلة"أو "ّمغلقة"يقع التوّصل إليها كانت املعلومة املستقاة حولها إّما  املؤسسات التي لم (4)
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  املعطيات استغالل -ج

ّ

ق جودة املخرجات إلاحصائية أساسا بمدى رشموليتها وتناسقها ورشفافيتها فضال عن 
ّ
تتعل

ن من القيام بمقااعتمادها للتصانيف املحيّّ
ّ
رنات في الزمن نة وتوفيرها لسالسل زمنية متناسقة تمك

ّوعلى الصعيد الدولي ن الطريقة املعتمدة من قبل املعهد في إنتاج إلاحصائيات من متابعة .
ّ
وال تمك

بكامل مسار إلانتاج خاّصة  جودة ألاعمال في ظّل عدم توثيق بعض مراحل إلانجاز وانفراد نفس ألاعوان

ه ل
ّ
يات مثلما تّم إقراره من قبل اللجنة املديرية م يتّم إحداث لجنة علمية باملعهد ملواكبة تطّور املنهجأن

ّ.3192ّمنذ سنة 

ّ

قت أساسا بالسجل الوطني للمؤسسات  ،وفي هذا إلاطار
ّ
تّم الوقوف على مالحظات تعل

وتطبيق إعداد الحسابات القومية التشغيل ّووإحصائيات مؤرشرات الفقر ّواملؤرشرات الظرفية وب

ّ.التصانيف

ّ

 جل الوطني للمؤسساتالّس  -1

ّ

جل الوطني ل نشرية سنوية حول إلاحصائيات املستخرجة من الّسّأوّّ املعهد أصدّر

هذه إلاحصائيات على مؤسسات القطاع الخاص دون تغطية اقتصرت ّو3199ّللمؤسسات في أكتوبر 

ّالقطاع العمومي ويرجع ذلك إلى افتقار املعهد إلى املعطيات املتعلقة بأعوان املنشآت العمومية .

ّوبتأجيرهم ه سيعمل وأفاد ا.
ّ
على إبرام اتفاقيات في الغرض مع الصندوق ملعهد بهذا الخصوص أن

 .الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

ّ

لتحيين وضعية نشاط املؤسسات على  كل املصادر املتاحة لهوأمام عدم استغالل املعهد ل

ثال الوقوف على عدم الدورية الشهرية والثالثية تّم على سبيل امل الظرفية ذاتّغرار نتائج املسوحات

لة ألجراء حيث 
ّ
نسبة  ارتفعتدقة املعطيات املدرجة بالسجل واملتعلقة باملؤسسات غير املشغ

ّ.3193ّخالل سنة %9282ّاملؤسسات غير النارشطة منها إلى 

ّ

جل الوطني املستخرجة من الّسّّووأفضت مقارنة إلاحصائيات املدرجة بالنشريات السنوية 

نفس  بعنواناختالف إلاحصائيات املتعلقة بعدد املؤسسات وعدد ألاجراء لى الوقوف عللمؤسسات إلى 

وقد ارتفع هذا الفارق إلى . السنة من نشرية إلى أخرى دون تقديم التوضيحات الضرورية لذلك

ق بعدد69.231ّ
ّ
ّ.3193سنة بعنوان ألاجراء في القطاع الخاص  فيما يتعل

ّ
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لت أهم أهداف برنامج التوأمة ب
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّين املعهد والهياكل إلاحصائية إلايطاليةولئن تمث

(3112-3191ّ في إرساء نظام معلومات إحصائية حول املؤسسات مندمجا ويغطي كل مراحل إنتاج (

املعلومة إلاحصائية ويشمل كّل املصادر إلادارية واملسوحات املتوفرة بما يساهم في تحسين جودة 

 أّن املديرية املركزية للنشر وإلاعالمية والتنسيق لم تتمكن إلى موفى  جل،املعطيات املضّمنة بالّسّ
ّ
إال

ّ.من تطوير نظام قابل لالستغالل يستجيب لحاجيات املعهد 3194جوان 

ّ

ودقيقة حول  في توفير معلومة رشاملة لمؤسساتالوطني لجل ّسّالوبالنظر إلى أهمية 

من خالل السعي إلى تحسين جودة البيانات عناية مزيد ال ئهياّلإاملؤسسات تدعو الدائرة املعهد إلى 

ّ.نة بهاملضّمّ

ّ

 املؤشرات الظرفية -2

ّ

ّ (1)تنّص املعايير الدولية
ّ
قة بإعداد املؤرشرات الظرفية على تغيير سنة ألاساس املعتمدة املتعل

اعي كل خمس سنوات غير أّن املعهد يتولى تغييرها كل عشر سنوات بالنسبة إلى مؤرشر أسعار البيع الصن

من ينجّر عن تغيير سنة ألاساس  ماومؤرشر إلانتاج الصناعي وإحصائيات املبادالت الخارجية وذلك رغم 

نة املواد التي يغطيها املؤرشر وألاوزان الترجيحية ملختلف املواد موضوع العينة تحديد عيّّأثر على 

ر تمثيلية أفضل لتطوّّ
ّ
ّر وتركيبة املجاالت املعنيةبطريقة توف ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشارة إلى أّن املرور إلى وتجدر إلّا.

بالنسبة إلى مؤرشر أسعار  9222إلى  442أّدى إلى الترفيع في عدد املواد املغطاة من  3191سنة ألاساس 

ّ.ّبالنسبة إلى مؤرشر إلانتاج الصناعي 963إلى  242البيع الصناعي ومن 

ّ

حقيقة تركيبة البيع الصناعي  3196-3191إنتاجها خالل الفترة  وال تعكس املؤرشرات التي تّمّ

وإلانتاج الصناعي باعتبار أّن أوزان مختلف املواد املدرجة إلعداد املؤرشرات رشهدت تغييرات هاّمة بين 

ّ 3191و 3111سنتي 
ّ
في تراجع وزن الصناعات الغذائية ومواد النسيج إلى  على سبيل املثاللت تمث

ّّ.البيع الصناعي وإلانتاج الصناعيحدود النصف تباعا بالنسبة إلى مؤرشري أسعار 

ّ

بأن تسّجل إحصائيات التجارة الخارجية للسلع كل املواد  (2)حدةولئن توص ي منظمة ألامم املتّّ

ّالواردات)التي تزيد أو تخّفض مخزون املوارد املادية عند دخول نطاقها الاقتصادي  أو الخروج منه (

ّالصادرات) صادرة عن املعهد تدرج مجاالت يستوجب إقصاؤها فإّن إحصائيات التجارة الخارجية ال(

                                                           
Règlement (CE) n°1165/98 Du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L ّ162 du 5.6.1998, P. 1) / Eurostat 

(1)
  

(2003) : The migration to base year 2000 within short-term statistics ّ/ OCDE (2007) : Manuel sur la communication et la présentation de 

données et de métadonnées.  
(2)

 ONU (2010) : Statistiques du commerce international de marchandises-Concepts et définitions.  
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تعلى غرار املبادالت الخاضعة لنظام 
ّ
مّما يجعلها غير مطابقة للمعايير الدولية وغير قابلة ّمؤق

ه رشرع  .وال تعكس بالتالي واقع وحجم املبادالت كما تم تعريفها سابقاللمقارنات الدولية 
ّ
وأفاد املعهد أن

ّ.خاللفي العمل على تجاوز هذا إلّا

ّ

ر  -3
ّ

 الفقر مؤش

ّ

بدورية خماسية مما انجّر عنه  9121انطلق املعهد في احتساب مؤرشرات الفقر منذ سنة 

ن من القيام 
ّ
غياب سالسل زمنية متواصلة تجّسد انتشار الفقر في ظل عدم اعتماد تقنيات تمك

ه  .بإسقاطات بالنسبة إلى السنوات الفاصلة بين كّل مسحين
ّ
رشرع في تصميم مسح دائم وأفاد املعهد أن

ن من تحيين نسب الفقر بدورية  3199لظروف عيش ألاسر سيتّم إنجازه انطالقا من أكتوبر 
ّ
يمك

ّّ.سنوية

ّ

ن اعتماد املنهجية
ّ
الجديدة الحتساب مؤرشرات الفقر التي رشرع املعهد في العمل بها  (2)ومك

إلنشاء والتعمير ومن البنك إلافريقي في إطار برنامج مساندة من البنك الدولي ل 3193سنة  ابتداء من

للتنمية من الوقوف على تباين بين النسب املحتسبة باعتماد هذه املنهجية وتلك التي تّم إنتاجها 

ّوتداولها سابقا قة بسنتي .
ّ
مثلما  3112و 3111فلئن بلغت نسب الفقر على املستوى الوطني املتعل

ها في إعداد املخططات التنموية واملوازين الاقتصادية والتي تّم اعتماد 3193سنة أنتجها املعهد قبل 

ن اعتماد املنهجية من الوصول إلى نسب تجاوزت بكثير هذه ألارقام حيث %382ّو%683ّتباعا 
ّ
فقد مك

فيما بلغت  3191و 3112و 3111بالنسبة تباعا إلى السنوات %9282ّو%3282ّو%2386ّارتفعت إلى 

وهو ما يعني أّن نسب الفقر املنتجة باعتماد املنهجية القديمة .ّ%684و%984ّو%93ّنسب الفقر املدقع 

ّ.كانت دون نسب الفقر املدقع املحتسبة حسب املنهجية الجديدة
ّ

 هذا ألاخيّروترتكز منهجية احتساب نسب الفقر على تقدير خط الفقر وعلى احتساب نسبة 

ّاملتمثلة في نسبة السكان الذين ال يفوق إنفاقهم السنوي مستوى 
ّ
ّهذا الخط ّّّّّّّّّّّّّّّواعتمد املعهد قبل .

قة بالجودة لكونها هذه املمنهجية إلعداد  3193سنة 
ّ
ؤرشرات مخالفة للمبادئ ألاساسية لإلحصاء املتعل

ّال تعكس الواقع بدقة قت التقنيات التي أّدت إلى سوء تقدير الواقع التونس ي .
ّ
 في هذا املجالوتعل

التي كانت  جعية والحاجيات الضرورية من الحريرات ومؤرشر الاستهالكبتحديد الشريحة السكانية املّر

ّ.ّبالنسبة إلى العنصرين ألاولين وتجاوزته فيما يخص تقدير الاستهالك دون املستوى الحقيقي

                                                           
ب خط الفقر من نفقات غذائية يتّم تقديرها على أساس كلفة الحاجيات اليومية من الحريرات ونفقات غير غذائية يتم تقديرها باالعتم  (2)

ّ
اد على يترك

ّهيكلة إنفاق الشريحة السكانية املرجعية عالي أّن مستوى وتعتمد املمارسات الدولية على احتساب خط الفقر حسب مستويين حيث يعتبر املستوى ال.

الفقر )ّإلانفاق يساوي كلفة سلة من املواد الغذائية وأخرى غير غذائية ضرورية لحفاظ الشخص على حياته بينما يغطي املستوى ألادنى من خط الفقر

دنيا باعتباره مجبر أن يخّصص جزءا حصرا كلفة املواد الغذائية بما يعني أّن إنفاق هذه الفئة لن يغطي الحاجيات الغذائية ال(ّ-Pauvreté extrêmeاملدقع

ّ.ّمن إنفاقه لتغطية حاجيات غير غذائية
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وتعتمد املنهجية الجديدة في احتساب كلفة الحريرة على هيكلة إنفاق الفئة السكانية 

من توزيع السكان حول رشرائح إلانفاق (Premier quintileّّفرادألّا من%31ّ)ّّبالخمس ألاوّلّاملتواجدة

ألاكثر فقرا، فيما اعتمدت املنهجية القديمة على كلفة إلانفاق بالنسبة إلى فئة يتراوح إنفاقها الفردي 

ّمن السكان ألاكثر فقرا%9ّو%6ّأي تتواجد بين ّد 621د و 241بين  ن الطريقة القديمة من .
ّ
وتمك

ّ.لكلفة الفردية للحريرةالضغط على ا

ّ

ى املعهد قبل سنة 
ّ
في إطار تقدير استهالك ألاسر إدراج نفقات الاستثمار املتعلقة  3193وتول

باقتناء منزل أو وسيلة نقل أو تجهيزات تتجاوز مدة استهالكها السنة وكذلك كل النفقات املوسمية 

م افتراضيا
ّ
ّّ.مستوى عيش ألاسر املتعلقة باالحتفال ببعض املناسبات، وهو ما يضخ

ّ

 إحصائيات التشغيل -4

ّ

ه  يلتزم املعهد في احتساب نسبة البطالة بمعايير مكتب العمل الدولي
ّ
خالفا للمعمول غير أن

به على املستوى الدولي على غرار اللجنة ألاوروبية لإلحصاء ومعهد إلاحصاء الفرنس ي واملندوبية السامية 

حول التشغيل إلبراز كّل أوجه  (1)لى املعهد إنتاج مؤرشرات تكميليةللتخطيط باململكة املغربية، ال يتّو

رة لديه من خالل املسوحات الثالثية حول 
ّ
البطالة والحال أّن املعطيات الضرورية إلعدادها متوف

ّ.ّالسكان والتشغيل فضال عن أهمية هذه إلاحصائيات
ّ

جم العينة السنوية لهذه عدم إحكام املعهد عملية تحديد ح (2)وتبرز املقاربات الدولية

ألف أسرة، فقد تم تضخيمها باملقارنة مثال مع حجم العينة السنوية املعتمدة  321املسوحات البالغة 

قة بحوالي 342من قبل معهد إلاحصاء الفرنس ي والبالغة 
ّ
ّّّّّّّّّّّّألف أسرة لتقدير مؤرشرات التشغيل املتعل

ّأضعاف حجم سكان الجمهورية التونسية 4 رشأن إعادة النظر في حجم العينة أن يساهم في ومن .

ّ.ّمع املحافظة على جودة مخرجاتها من الكلفة املرتفعة للمسوحات حول التشغيل الحّدّ

ّ

سم مضمون النشريات الثالثية حول التشغيل بعدم الاستقرار من حيث املعلومات التي 
ّ
وات

رها على غرار عدم الانتظام في نشر تطّور نسبة البطالة
ّ
حسب الجهات الجغرافية الكبرى وتوزيع  توف

ّوي.ّاملعتمدةعدد املشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي طبقا لتصانيف ألانشطة الاقتصادية 
ّ
 ّرؤث

                                                           
(1)

ق املؤرشرات التكميلية باألشخاص الذين ال يشتغلون كامل الوقت ويريدون العمل أكثر وأيضا باألشخاص املصّنفين غير نشطين حسب تعاّر  
ّ
يف تتعل

 أّنهم يتواجدون على مسافة قريبة
ّ
 أّنهم لم يقوموا  مكتب العمل الدولي إال

ّ
من سوق الشغل على غرار ألاشخاص الذين يريدون العمل ومتفّرغون لذلك إال

ّ.في الشهر ألاخير بإجراءات فعلية للبحث عن رشغل وألاشخاص الباحثين عن رشغل رغم أّنهم غير متفّرغين مبارشرة
ي حجم العينة املعتمدة  3192بل اللجنة ألاوروبية لإلحصاء في سنة وقف التقرير التقييمي للمسح الوطني حول السكان والتشغيل املعّد من ق  (2)

ّ
على تدن

ّ.في بلدان تتشابه تركيبتها السكانية مع تونس على غرار اليونان والبرتغال واملجر وتشيكيا
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على غرار نشر املعطيات املتعلقة ى منها جدّوسلبا على الفي نشر التقارير السنوية املفّصلة الهام التأخير 

ّ.3194ديسمبر  96بتاريخ  3192بسنة 

ّ

نت مقاربة مخرجات املعهد فيما بينها من الوقوف على عدم تناسقها 
ّ
وعلى صعيد آخر، مك

فقد تّم  .وتوزيعهم حسب ألانشطة الاقتصادية يخّص عدد املشتغلين على املستوى الوطني فيما

املسوحات التي تشمل التشغيل بالقطاعين العمومي والخاص الوقوف على عدم تناسق مخرجات 

قة بالسجل الوطني للمؤسسات من ناحية أخرى والتي والتشغيل غي
ّ
م من ناحية والنشرية املتعل

ّ
ر املنظ

حيث بلغ عدد أجراء القطاع الخاص املصّرح بهم رسميا  تغطي حصرا مؤسسات القطاع الخاص

 3193و 3199حسب النشرية واملشتغلين في نشاط الخدمات إلادارية وخدمات الدعم خالل سنتي 

ّ.ّم إحصاؤه من خالل املسححوالي ضعف ما ت

ّ

ّأشخاص طبيعيين"ولئن يتطابق عدد املؤسسات في رشكل  بالسجل مع عدد  املضّمن"

بالنسبة  الصنفين املعنيينباملسح فإّن تقدير عدد املشتغلين من "ّمستقل"أو "ّعرف"ّصنفاملشتغلين 

في رشكل شخص طبيعي  إلى مجال النقل والاتصاالت ال يمكن أن يقّل عن عدد املؤسسات املصّرح بها

حيث تجاوز الفارق  3193-3191في مجال النقل فحسب وهو ما تّمت مالحظته بالنسبة إلى الفترة 

ال بذلك حوالي  31111
ّ
ّّ.من العدد املصّرح به بالسجّلّ%21ّمشتغال ممث

ّ

ا بالنسبة إلى عدد املشتغلين على املستوى الوطني فقد تّم الوقوف على عدم التناسق بين أّمّ

رجات املسوحات الثالثية حول السكان والتشغيل ومخرجات التعداد بالنسبة إلى عدد املشتغلين مخ

ّالذين تّم إحصاؤهم بالنظر إلى نسق تطّور عدد املشتغلين املستقر نسبيا كما تّم تقديره من خالل ف.

سارة صافية ال يمكن تسجيل خ ،3192إلى موفى سنة  3193املسوحات الثالثية املمتّدة من بداية سنة 

مقابل صافي إحداثات  3196ألف موطن رشغل بين الثالثية ألاولى والثالثية الثانية لسنة  911لحوالي 

ويرجع عدم تناسق ّ.الشغل بنفس الحجم بين الثالثية الثانية والثالثية الثالثة من نفس السنة

عدم الالتزام بمفاهيم  إلى 3196املستخرجة من التعداد بخصوص الثالثية الثانية لسنة  إلاحصائيات

حيث لم يتّم إدراج املنقطعين وقتيا عن العمل بسبب عطلة أو رداءة الطقس أو ّمكتب العمل الدولي

ّالتوقف املؤقت لنشاط املؤسسة عند احتساب عدد املشتغلين التنسيق مع فضال عن ذلك، لم يتم .

فة بإحصائيات التشغيل باملعهد 
ّ
ّ.ر التشغيل في إطار التعدادبخصوص استغالل محّوإلادارة املكل

ّ

ولتفادي مثل هذه الوضعيات تدعى مختلف الهياكل الفنية باملعهد إلى مزيد التنسيق في 

يقة تضمن تناسق مختلف بطّرومقاربة كل إلاحصائيات املتوفرة لديها إنجاز أعمالها إلاحصائية 

ّّ.والرفع من جودة إلاحصائيات التي تنتجها مخرجاتها

ّ
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 لقوميةالحسابات ا -5 

ّ

حدة في تطبيق نظام الحسابات القومية املطابق لنظام ألامم املتّّ 3191رشرع املعهد في سنة 

9112ّلسنة  ّوأعّد بهذه املناسبة سلسلة .
ّ
تعّهد ّوّ،3111-9119قة بالفترة الحسابات السنوية املتعل

هّإلى النظام الجديد9114ّ-9122املعهد بتحويل الحسابات السنوية للفترة 
ّ
 أن

ّ
ى ا أدّّمّمّّيقم بذلكلم ّإال

ّ.ّإلى غياب سالسل زمنية متناسقة تسمح بمقارنات في الزمن حول تطّور املجاميع الاقتصادية

ّ

في  3194لم يشرع املعهد إلى موفى جوان  3112حدة لسنة ورغم صدور نظام ألامم املتّّ

الجديد للحسابات  ويحول عدم الانتقال إلى النظامّ.3196تطبيقه في حين تمت برمجة ذلك منذ سنة 

القومية دون إمكانية القيام باملقارنات الدولية للمجاميع الاقتصادية التي ينتجها املعهد فضال عن عدم 

ّمواكبة املعهد للحركة الاقتصادية وتطّور مختلف قطاعات النشاط ّّّّّّّّّّّّّومن رشأن الانتقال إلى نظام .

ادية مقارنة بما تفرزه املنهجية القديمة على نحو ما من تقديرات املجاميع الاقتصّأن يرفع 3112سنة 

سم ابات القومية الحس تبّين أّنّكما ّ.تمت مالحظته في مختلف بلدان العالم
ّ
بعدم الشمولية حيث ال تت

ّ.ّيعّد املعهد حسابات املكاسب

ّ

ّّّّّّّّّّّّّحدة وتتوّزع الوحدات املؤسساتية املقيمة حسب نظام الحسابات القومية لألمم املتّّ

 أّن املعهد لم يلتزم بهذا التوزيع وواصل إدراج قطاع (1)إلى خمسة قطاعات مؤسساتية 9112لسنة 
ّ
، إال

ر ى لإة به نظرا املؤسسات غير الربحية ضمن قطاع ألاسر دون إفراده بحسابات ومجاميع خاصّّ
ّ
عدم توف

ّحول نشاط الجمعيات ومختلف أوجه مساهمتها في الاقتصاد معطيات دقيقة ويرجع آخر مسح تّم .

قة بها  3113إنجازه حول الجمعيات إلى سنة 
ّ
ر سلبا على التقديرات املتعل

ّ
التي ال تعكس ّومما يؤث

ّ.بالضرورة حقيقة مساهمتها في إلانتاج وفي القيمة املضافة وفي الخدمات التجارية وغير التجارية

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّحصائية إلايطالية وتضّمنت التوصيات املنبثقة عن برنامج التوأمة مع الهياكل إلّا

3112-3191 ّ
ّ
ق باملؤسسات الصغرى لتصبح سنوية باعتبار عدم ضرورة تغيير دورية املسح املتعل

ّ
ّ
ن من تقدير تطّورها بدق

ّ
ة غير أّن املديرية انتظام سلوك هذه املؤسسات وصعوبة إيجاد متغيرات تمك

 وتعّهد .في املجالعلى املسح الخماس ي  3194غاية جوان املركزية للحسابات القومية ما زالت تعتمد إلى 

ّ.مستقبال املعهد بمراجعة دورية هذا املسح

ّ

د نظام ألامم املتّّ
ّ
بالنسبة إلى  على أهمية الفصل 9112حدة للحسابات القومية لسنة ويؤك

ق باألسّر
ّ
ّ القطاع املؤسساتي املتعل

ّ
م خاصّّبين القطاع املنظ

ّ
ّا فية م والقطاع غير املنظ

ّ
 لبلدان النامية، إال

                                                           
ل في املؤسسات غير املالية واملؤسسات املالية وإلادارات العمومية وألاسر واملؤسسات غير الربحية  (1)

ّ
 .في خدمة ألاسرتتمث
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م مغطى جزئيا .ّأّن املعهد لم يعتمد هذا التمييز في إعداد املجاميع الاقتصادية
ّ
ومازال القطاع غير املنظ

في غياب  9119سنة  قارنة بتقديرات تّم إعدادها بعنوانحيث يقتصر املعهد على تقدير تطّوره م

قدير مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد ا ال يضمن حسن تمعلومات حول كيفية إعدادها سابقا مّمّ

ّ.الوطني

ّ

ه  ة حسب طريقة إلانتاجفي إنتاج حسابات ربع سنوي 9111ورشرع املعهد منذ سنة 
ّ
غير أن

وفي غياب  3192-3199إعداد هذه الحسابات حسب طريقة الاستعماالت خالل الفترة ته ورغم برمج

نمعطيات دورية حول الاستهالك لم يتوّصل إلى وضع منهجي
ّ
هذه  ينتجلم كما ّ.من ذلك هة تمك

ّ.الحسابات حسب منهجية الدخل

ّ

 تطبيق التصانيف -6

ّ

على مراجعة التصنيفين التونسيين لألنشطة وللمنتجات والتصنيف الوطني  (1)أرشرف املعهد

ية ومع تطّور التصانيف الدولمع ّتناسقهاوذلك لضمان  3196و 3111للمهن على التوالي في سنتي 

ّغير أّن هياكله الداخلية لم تلتزم بتطبيق هذه التصانيف املحّينة قتصاديةألانشطة الا فقد واصل .

ّّّاملعهد إنتاج مؤرشر أسعار البيع الصناعي ومؤرشر إلانتاج الصناعي حسب تصنيف ألانشطة واملواد 

ه كان مبرمجا اعتماد التصنيف الوط 3113والتصنيف التونس ي للمواد لسنة  9124لسنة 
ّ
ني والحال أن

وينجّر عن عدم اعتماد التصانيف الجديدة عدم قابلية إجراء .3192ّمنذ بداية  3111لألنشطة لسنة 

ّ.ّمقارنات دولية بالنسبة إلى هذه إلاحصائيات

ّ

وفي سياق متصل ورغم تنصيص استمارة املسح الوطني حول ألانشطة الاقتصادية 

 3111و 9114ي لألنشطة في نسختي على اعتماد التصنيف التونس  3193للمؤسسات الصغرى لسنة 

ه تم الاقتصار على اعتماد تصنيف سنة 
ّ
في استخراج إلاحصائيات مما حال دون  9114بالتوازي، إال أن

ّ.مقاربة نتائجه مع نتائج املسوحات ألاخرّى

ّ

توزيع "3193ّان والتشغيل لسنة املسح الوطني حول السك"نوية حول وتضّمنت النشرية الس

 حيث تّم استعمالتصنيفين مختلفين  باعتمادن حسب النشاط الاقتصادي السكان املشتغلي

كّل التقارير وببقية التقرير بّتصنيف مغاير علىّوالاعتمادوحيد في جدول  3111التصنيف املحّين لسنة 

ّ.والنشريات السابقة والالحقة لهذه النشرية

ّ

                                                           
(1)

ف بمقتض ى القانون عدد   
ّ
  .بالتنسيق الفني لألنشطة إلاحصائية 9111لسنة  23الذي كل
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ّرشهادات التعليم"وال تتطابق  واملسح الوطني حول إلانفاق املعتمدة في استمارات التعداد "

والاستهالك ومستوى عيش ألاسر واملسوحات الثالثية حول السكان والتشغيل مع التصنيف الدولي 

ن للتعليم
ّ
حدة للتربية والعلم والثقافة، والحال أن عن منظمة ألامم املتّّ 3199الصادر في سنة  (1)املقن

ن من فهم أفضل 
ّ
قة خاصّّاعتماد هذا التصنيف من رشأنه أن يمك

ّ
ة لخصائص املجتمع املتعل

ّبالتشغيلية وبالقيام باملقاربات الدولية أيضا مع السلم الوطني كما ال تتطابق الشهادات املعتمدة .

والذي ال يتطابق بدوره مع التصنيف 3111ّّلسنة3921ّّللمهارات الذي تم إصداره بمقتض ى ألامر عدد

ن للتعليم
ّ
ّ.الدولي املقن

ّ

لزامية على اعتماد التصانيف الجديدة تمارشيا مع أفضل املمارسات وإلضفاء الصبغة إلا

ّ
ّ
قة باعتماد هذه التصانيف من قبل كل الدولية وجب إلاسراع في  إصدار النصوص الترتيبية املتعل

ّ.الهياكل العمومية

ّ

  والتعامل مع طلبات املستعملين  نشر إلاحصائيات -د

ّ

ّ
ّ
مة للمجال ة ق خاصّّيعوز نشر إلاحصائيات نقائص تتعل

ّ
باحترام بعض املعايير الدولية املنظ

ّ.ّّوبإعداد الدراسات الالزمة لقياس مدى رضا املستعملين

ّ

نشر  املسبق لروزنامةال يقوم املعهد باإلعداد  فا للمعيار الخاص بنشر البياناتفخاّل

رات قطاع الاقتصاد الحقيقي والتجارة ا
ّ

لخارجّية املخرجات إلاحصائية ما عدا روزنامة نشر مؤرش

ّ.ّ(2)املحّددة حسب املعيار الخاص لنشر البيانات إلاحصائية

ّ

ّحّق الاطالع والتصّرف في املعلومة قبل نشرها ألاعوان الذين لهم وال يحّدد املعهد كما ال .

ص للمعيار الخاّص بنشر البيانات إلاحصائيةّوفقايقوم 
ّ
مختلف التعليقات الوزارية  بإعداد تقرير يلخ

ّ.ّى إلاحصائيات عند نشرهامية علوالرس

ّ

ق بمزيد العناية باللغة  9116ماي  99بتاريخ  22خالفا ملنشور الوزير ألاّول عدد ّو
ّ
املتعل

العربية، لم يقم املعهد بتعريب جميع نشرياته حيث تّم إصدار نشريات باللغة الفرنسية فقط على 

وطني للمؤسسات الصغرى وإحصائيات التجارة الخارجّية ونتائج املسح ال حوّلغرار النشرية السنوية 

ّ.حول عدد وديمغرافيا مؤسسات القطاع الخاص

                                                           
(1)  Classification Internationale Type de l’Education CITE 2011. 
(2)  Norme Spéciale de Diffusion des Données. 
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التأخير  حيث تجاوّز آجالهانشرّية في 31ّبإصدار  3192-3191ولم يقم املعهد خالل الفترة 

ّ.كما ال يقوم بنشر آراء أصحاب املؤسسات التجارية كل ثالثة أرشهر.ّأحيانا سنة

ّ

ملعهد أحيانا تعاريف متناقضة على غرار ما ورد بالنشرية وتضّمنت النشريات الصادرة عن ا

ّ 3196الصادرة في سنة 
ّ
لقطاع غير اّبخصوص3193ّقة باملسح حول املؤسسات الصغرى لسنة واملتعل

ّ
ّ
م فضال عن تناقض إحدى التعاريف مع تلك املعتمدة دوليا من قبل الندوة الدولية الخامسة املنظ

9112ّ)عشر إلحصائيي العمل  فا للتعريف الذي تم اعتماده بالنسبة إلى هذا املسح ال يقتصر فخاّل(.

ما يشمل أيضا ألاسر التي تمارس نشاطا اقتصاديا لحسابها 
ّ
القطاع غير املنظم على املؤسسات وإن

 .الخاص والتي ال تعتمد على التكوين القانوني للمؤسسة

ّ

نتج املعهد تقريرا سداسيا حول  موّجه "ّملعتمديات والبلدياتالتقديرات السكانية حسب ا"وي 

فتين بالداخلية وبالصحة دون أن يتّم نشره بموقع الواب وهو ما يتناقض مع 
ّ
أساسا إلى الوزارتين املكل

د على ضرورة تزامن 
ّ
املبادئ ألاساسية لإلحصاء املضّمنة بامليثاق إلاحصائي العمومي لتونس والتي تؤك

ّ.ّولوج العموم إلى إلاحصائيات

ّ

، 9111لسنة  23من القانون عدد  6دأ السّر إلاحصائي املنصوص عليه بالفصل وخالفا ملب

يتولى املعهد في إطار إنجاز مسوحات لفائدة منظمات دولية إحالة املعطيات الفردية إليها في غياب 

ن من التعّرف على املستجوبين
ّ
ن املعطيات ّو .إلاجراءات الضامنة إلخفاء كّل البيانات التي تمك

ّ
تمك

علقة بالقطاعات املحتكرة من قبل عدد قليل من املؤسسات واملضّمنة بقاعدة البيانات املوضوعة املت

طالبي البيانات من باحثين ومنظمات دولية من التعّرف على املؤسسة حتى بعد إخفاء اسمها  على ذّمة

ّ.ّالاجتماعي وعنوانها

 

 .لنفاذ إلى املعطيات الفردّيةفي إرساء طرق وضوابط ا3194ّولم يشرع املعهد إلى موفى جوان 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاملؤّرخ في 3199لسنة  69وتبرز الحاجة إلى إلاسراع في ذلك خاصة مع صدور املرسوم عدد 

ق بالنفاذ إلى الوثائق إلادارية للهياكل العمومية 3199ماي  34
ّ
.ّبما في ذلك املعلومة إلاحصائيةّ(1)واملتعل

شروع النفاذ إلى املعطيات الفردية أساسا إلى إدراجه في إطار برنامج وأرجع املعهد تأجيل إنجاز م

ّ(.3199-3194)التوأمة مع الاتحاد ألاوروبي 

ّ

كما .ّومن جهة أخرى، ال يقوم املعهد بإعداد دراسات حول مستوى رضا مستخدمي البيانات

نجّر عنه ارتفاع نسبة لم يضع إلاجراءات الكفيلة بتصريح طالبي املعلومة إلاحصائية بصفتهم مّما ا

                                                           
ق بالحّق في النفاذ إلى املعلومة 3194مارس  36املؤّرخ في  3194لسنة  33دد ألاساس ي ع الذي تّم إلغاؤه وتعويضه بالقانوّن  (1)

ّ
ّ.واملتعل
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61ّعدم التصريح إلى  %ّ
ّ
ة وهو ما يحول دون تحديد مستعملي مخرجاته وضبط حاجياتهم بالدق

ّ.املطلوبة والبحث في سبل تطوير الاستجابة لها
ّ

إلى العديد من مطالب الحصول على إحصائيات خصوصية تراوحت بين ولم يستجب املعهد 

 .تحديد أسباب عدم الاستجابة وذلك دوّن 3192سنة %46ّو 3192سنة  61%
 

 II–  التصرف إلاداري واملاليالتنظيم و 

ّ

ّالتنظيم والنظام املعلوماتي والتصّرف في املوارد البشرية والتصّرف املحاسبي واملاليرشاب 

ل أخطاء تصّرفيأن منها بعض المن رشأن خالالت إ
ّ
9122ّلسنة  96أحكام القانون عدد  ىعلى معن شك

ّ.(1)9122ّيةجويل31ّفي  املؤرخ
 

 التنظيم والنظام املعلوماتي - أ
ّ

ّ
ّ
ّ.ّر على أداء املعهدتعّددت النقائص على مستوى التنظيم والنظام املعلوماتي بشكل يؤث

ّ

 التنظيم -1
ّ

التنظيمي لفترات  هيكلهاملنصوص عليها ب (2)رشغور العديد من الخطط الوظيفيةاملعهد ّجل س

فقد ّ.قيام املعهد باملهام املوكولة إليه على الوجه املطلوبق اعأحّد من تأطير ألاعوان ّومما  (3)متفاوتة

تجميد باملعهد عن تواصل رشغور إلادارتين الراجعتين بالنظر إلى مرصد الظرف الاقتصادي  انجرّّ

 921من مجموع رشغورا  62إحصاء 3194ّفي بداية سنة تّم كما ّ.تجاوزت الثالث سنوات ملدةنشاطه 

وتجاوز %.69ّاملتعلقة باملديرين أعلى نسبة رشغور حيث بلغت حوالي وسّجلت الخطط الوظيفية .ّخطة

سنوات متتالية بالنسبة إلى مديرية مركزية  2الشغور في الخطط الوظيفية  3192-3191خالل الفترة 

ّ.مصلحة 96إدارات فرعية و 6إدارة و 91و

ّ

كّل لتدارك  كافيا 3196ولم يكن التشخيص الذي قام به املدير العام للمعهد في نوفمبر 

تعّدد وتواتر تكليف الشاغلين لخطط وظيفية بمهام مغايرة للمهام حيث باملعهد إلاخالالت التنظيمية 

وتشكو الهياكل الجهوية  .عونا21ّّما قدره 3194في بداية سنة عددهم  ليبلغّالراجعة إليهم بالنظر

                                                           
(1)

بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة واملؤسسات العمومية إلادارية والجماعات املحلية واملشاريع العمومية وضبط العقوبات  املتعلق  

ّ.ياملنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر املال
ّ.رئيس مصلحة 21كاهية مدير و 61مديرا و 21مديرين مركزيين و 1خطة وظيفية تتوّزع بين  921يرتكز تنظيم املعهد على   (2)
 .خطة وظيفية كامل الفترة الرقابية 93تواصل رشغور   (3)
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ليها بالنظر من خالل عدم ألغلب الخطط الوظيفية الراجعة إ (1)من الشغور الفعليذلك كللمعهد 

إدارات، إضافة إلى تكليف مديرين اثنين بمهام ترجع  4خطط متعلقة بمديرين من ضمن  2إرشغال 

حالة تزامن  31إحصاء  3192-3191ومن جهة أخرى تّم خالل الفترة  .بالنظر إلى إلادارات املركزية

ّ.ّا ثالث سنواتلفترات تجاوزت أحيان تسمية أكثر من عون في نفس الخطة الوظيفية

ّ

ولم يتم تفعيل املهام املتعلقة بمراقبة التصّرف وبالتدقيق الداخلي على امتداد فترات 

وقد تّم تكليف ألاعوان .ّسنوات رغم أهميتها لضمان حسن التصرف إلاداري واملالي باملعهد 2تجاوزت 

التدقيق الداخلي  ار الجمع بيناملعنيين بها بمهام مغايرة أو متنافرة أحيانا مع مهامهم ألاصلية على غّر

ّ.ّوإعداد امليزانية واملوازنة

ّ

دون مراجعة هيكله التنظيمي ودون توثيق هذه إلاحداثات في  (2)وأحدث املعهد هياكل جهوية

وفضال عن ذلك، ال .ّمقّررات تضبط التحويرات التي طرأت على مرجع نظر مختلف إلادارات إلاقليمية

ام بكل املهام املوكولة إليها على غرار استغالل املعطيات املجمعة في إعداد تتولى الهياكل الجهوية القي

ّ.إلاحصائيات والدراسات املتعلقة بالجهة التي بقيت حكرا على الهياكل املركزية

ّ

وتّم الوقوف على تداخل في املهام بين بعض هياكل املعهد على غرار تولي املديرية املركزية 

ق إلارشراف على وحدة التكوين ووحدة الاتصال والعالقات العامة رغم أّن للنشر وإلاعالمية والتنسي

هذه املهام ترجع بالنظر حسب الهيكل التنظيمي تباعا إلى إلادارة الفرعية للتصرف في املوارد البشرية 

ه .ّوإلى إلادارة العامة
ّ
ل الدائرةوأفاد املعهد أن

ّ
ّ.تّمت تسوية الوضعّية على إثر تدخ

ّ

تحيين الهيكل التنظيمي للمعهد وإعداد قانون إطار وبطاقات املهام ة إلى أّن وتجدر إلارشاّر

ه غير أ 3192-3191خالل الفترة املنعقدة لمعهد هياكل التسيير لختلف اجتماعات ملقارة  انقاطرشكلت 
ّ
ن

ّإنجاز ذلك 3194لم يتم إلى موفى جوان  بما ّالتنظيمي ههيكلعى املعهد إلى الحرص على تحيين ويد.

ن من تنظيم مهام أعوانه وإرساءمن تالؤمه أكثر مع حاجياته الحقيقية يض
ّ
 .ّآليات تمك

ّ

 النظام املعلوماتي -2

ّ

رغم أهمّية النظام املعلوماتي في دعم مختلف أوجه نشاط املعهد الفنية وإلادارية واملالية لم 

قت باالستغالل وبالسالمة املعلوماتّية
ّ
ّ.يخل هذا املجال من نقائص تعل

                                                           
(1)

ّ.يقصد بالشغور الفعلي عدم ممارسة املهام التي تعود للخطة رغم تسمية أحد ألاعوان بها 
 .3196أكتوبر  92بتاريخ  3وإلادارة إلاقليمية للشمال الشرقي  3192مارس  6إحداث إلادارة إلاقليمية لصفاقس بتاريخ   (2)
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 الاستغالل -2-1

ّ

في ظّل غياب التخطيط الاستراتيجي للمعهد في مجال تقنية املعلومات تّم الوقوف على عدم 

رشمولية النظام املعلوماتي لجميع جوانب التصّرف إلاداري واملالي على غرار التصّرف في ّوّاندماج

ّاملخزون وأسطول النقل ج ادمانلتجارب املقارنة ال تقتصر على وتجدر إلارشارة في هذا إلاطار إلى أن ا.

ف باإلحصاء بقواعد بيانات الهيكل إلاحصائي فيما بينها بل 
ّ
قواعد بيانات تتجاوزه بربط الهيكل املكل

تحسين جودة إلاحصائيات من خالل تقليص مخاطر له باملعطيات قصد  الهياكل العمومية املزودة

ّ.ّر النتائجالخطأ عند خزن املعطيات والتقليص في آجال نش

ّ

ة من تقنية املعلومات على غرار كما يشكو املعهد غياب جملة من السياسات لجوانب هاّمّ

ّ.سياسة إدارة املشاريع وسياسة إدارة املخاطر والتعامل مع الحوادث وسياسة استمرارية النشاط

ّ

ما 3192ّإلى  3191املعهد استثمارات في مجال إلاعالمية بلغت خالل السنوات من  وأنجّز

ّ.ّد.م 382قيمته 
ّ
 تراوقد رشهد ما ال يقّل عن ثلثي مشاريع تقنية املعلومات املبرمجة خالل هذه الفترة تعث

ّفي إنجازها 
ّ
رّمّميات ّوت أساسا من عدم وضوح ألاولتأت

ّ
 سلبا على عمل املديريات املركزية الفنيةّا أث

ّبتعطيل أعمالها واملساس بجودتها ثالث سنوات على غرار مشروع  وتجاوز التأخير في بعض ألاحيان.

تطوير تطبيقة واب لنشر نتائج التعدادات على مستوى الواليات واملعتمديات في رشكل خرائط تفاعلية 

ّاتومشروع املتابعة الدورية للتقدم امليداني في إنجاز املسوح نجاز إ 3194موفى جوان  لم يتم إلىّو.

ّ.3193ّسنة إلى شتركة رغم أّن برمجته تعود مشروع منظومة متعّددة الوظائف لفائدة املصالح امل

ّ

ة وتوثيق طلبات الصيانة العالجية للتجهيزات وال يتّم إعداد برنامج سنوي للصيانة الوقائي

 92بخصوص ّالاستعمال ال تتوفر أدلةكما .3196ّد حسب موازنة سنة .م 282البالغة قيمتها  إلاعالمية

ّ.وال يتم التوثيق الفني الخاص بكّل التطبيقات .لياتطبيقة تّم تطويرها داخ 39تطبيقة من بين 

ّ

إلى ضبط سياسة يتّم من خاللها توحيد استعمال  3194ّاملعهد إلى موفى جوان ولم يتوّصل

على احترام امللكية الفكرية املنصوص املعهد كما لم يحرص .ّإلاحصائية في معالجة البيانات برمجياتال

أو دون ترخيص لعدم  (2)وذلك باستعماله لبرمجيات مقرصنة (1)9116لسنة  24عليها بالقانون عدد 

من القانون  23خالص معاليم الارشتراك وهو ما يجعله عرضة للعقوبات املنصوص عليها بالفصل 

ّ.ّاملذكور ويساهم في إلاضرار بمصداقيته

                                                           
ق بامللكية ألادبية والفنية كما تّم تعديله وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاّصة القانون عدد  9116فيفري  36املؤرخ في  (1)

ّ
ّ.3111لسنة  22املتعل

ه يحجر كّل استعمال للبرامج  64وينّص فصله .ّصل ألاّول من القانون من ضمن املصنفات املعنية بحق التأليف البرامج املعلوماتيةيعّدد الف (2)
ّ
على أن

ف أو من ينوبه ما لم يوجد رشرط تعاقدي مغاير
ّ
 .املعلوماتية ال يكون مرخصا فيه صراحة وكتابيا من طرف املؤل
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ى لإداركها نظرا تعلى وتّم تسجيل نقائص على مستوى موقع واب املعهد تستدعي الحرص 

على غرار عدم تعميم نشر الوثائق املنهجية املستعملة في ألاعمال إلاحصائية  (1)قبال املتزايد عليهإلا

ى عدم رشمولّية وأدّّّ.من رشفافّية مخرجات املعهد وضعف عدد التعريفات واملفاهيم وهو ما يمّسّ

املنهجية )ها واكتمال عملية توثيق وأررشفة املسوحات إلاحصائية في مختلف مراحلها وبمختلف مكّونات

ّ.إلى نقص املعلومات التي يمكن نشرها على املوقع...(ّوالعينات واملتغيرات

ّ

 السالمة املعلوماتية -2-2

ّ

من بين املؤسسات "لئن تّم تصنيف املعهد من قبل الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية 

ه لم يتوّل إل"الوطنية ذات البنى املعلوماتية التحتية الحيوية
ّ
ة  3194ى موفى جوان ، فإن

ّ
إعداد خط

وخاّصة منها ما  (2)3119لسنة  91مقتضيات منشور الوزير ألاّول عدد بّلتزملم يّو.ّاملعلوماتية للسالمة

ق بإحداث خلية للسالمة املعلوماتية
ّ
ّ.يتعل

ّ

في ظل التأخير الذي رشهده مشروع تهيئة مركز البيانات، يتواصل استغالل فضاء مخّصص و

قة بالحماية من مقومات السالمة إلى  يفتقّر لقاعة املوزعات
ّ
لتجهيزات وا الحرائقعلى غرار تلك املتعل

ّ.نظام ملكافحة الاختراقاتالتزويد بالطاقة ّوية ّراستمراالاحتياطية لضمان 

ّ

ن من توفيرها في حالة  وقعإلى مويفتقر املعهد 
ّ
كوارث  حدوثاحتياطي يأوي البيانات ويمك

ّّّّّّّّّّّّّللفترة عقد أهداف املعهد ضمناملعهد رغم برمجة هذا املشروع  باملكان الذي يوجد به مقرّّ

، فضال عن عدم توفير الظروف املالئمة لحفظ املحامل املتضمنة لنسخ احتياطية من 3119-3199

ّ.إلاحصائيةقواعد البيانات 

ّ

قم املعهد لم ي (4)3116لسنة  9321وألامر عدد  (3)3116لسنة  2وخالفا ألحكام القانون عدد 

بإجراء تدقيق سنوي للسالمة املعلوماتية رغم توصيات دائرة املحاسبات في هذا  3192بداية من سنة 

 دائرةاملعاينات والفحوصات املنجزة من قبل الّوقفتّو.ّاملجال ضمن تقريرها السنوي الثاني والعشرين

 3193-3191ة خالل السنوات تدارك معظم النقائص التي خلصت إليها تقارير التدقيق املنجّزعلى عدم 

ّ.ّوالتي أّدت إلى تدني مستوى السالمة املعلوماتية

                                                           
 .3192زائرا سنة  221229إلى  3199زائرا سنة  962114تطّور عدد زائريه من  (1)
ق بتدعيم إجراءات السالمة املعلوماتية بالهياكل العمومية 3119أفريل  99املؤرخ في  (2)

ّ
 .واملتعل

ق بالسالمة املعلوماتية 3116فيفري  2املؤرخ في  (3)
ّ
ّ.املتعل

ق بضبط النظم املعلوماتية ورشبكا 3116ماي  32املؤرخ في  (4)
ّ
قة املتعل

ّ
ت الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسالمة املعلوماتية واملعايير املتعل

ّ.بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق
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 التصّرف في املوارد البشرية - ب

ّ

االلتزام باملعايير الدولية بالتصرف في املوارد البشرية  التي خّصتاملالحظات  تعلقت

ّ.ت على ألاجراملنح والتسبقابالتصّرف في إسناد الخطط الوظيفية ّوباالنتدابات الاستثنائية ّوبّو

ّ

 الالتزام باملعايير الدولية -1

ّ

تقتض ي املعايير الدولية ضرورة تنصيص إلاطار القانوني على مؤهالت املدير العام وطرق 

تتزامن مع الروزنامة الانتخابية وضبط اختياره وإنهاء مهامه فضال عن تحديد فترة تعيينه بطريقة ال 

ّ.املتطلبات لتعيين املدير العام للمعهد ال تضمن احترام هذه (1)أسباب إعفائه غير أّن إلاجراءات املّتبعة

ّ

على أن يؤدي أعوان املعهد اليمين أمام رئيس املحكمة  9111لسنة  23وينّص القانون عدد 

ه لم يتم الالتزام بهذا الواجب
ّ
ّالابتدائية بتونس، غير أن كما لم يضع املعهد إجراءات تضمن التزام .

وتعّهد املعهد بهذا الخصوص بفرض .ّه في إطار إنجاز املسوحات بالسر إلاحصائيألاعوان املتعاقدين مع

ق باألعوان املتعاقدين
ّ
ّ.تأدية اليمين بالنسبة إلى أعوانه في أقرب آلاجال فضال عن البت في ألامر املتعل

ّ

 الانتدابات وإسناد الخطط الوظيفية -2

ّ

ّفي موارده البشرية بنسبةادة زي 3194ماي  إلى 3191خالل الفترة من سنة املعهد رشهد 

ّلتتجاوز ألف عوّن 941% عليها ألامر  ت هذه الزيادة في إطار الانتدابات الاستثنائية التي نّصّوقد تّمّ.

ّملعهدعونا دون مراعاة حاجيات ا919ّتسوية وضعية بّ(2)3199ماي  9املؤرخ في 3199ّلسنة  622عدد 

هندسين في ملاخصوصا على مستوى 3191ّّمنذ سنةخارجي من أي انتداب  هحالت دون تمكينّو

غم أّن هذا ّر مهندسا من مجموع ألاعوان 41إلاعالمية الذين لم يتجاوز عددهم في إلاحصاء و

ر  .ختصاص يحتاجه املعهد لتصميم وإنجاز أعمالهالّا
ّ
التي لم باملعهد على نسبة التأطير ّهذا الوضعوأث

الانتدابات الاستثنائية إلى ارتفاع هذه ت وأدّّ.3191ّّسنة%3484ّّمقابل3194ّفي مارس ّ(3)ّ%9682تتجاوز 

ّ.3192ّد سنة .م 928211إلى  3191د سنة .م 28229نفقات التأجير من 

ّ

                                                           
(1)

 .تحديد رشروط أو مدة لذلك يسّير املعهد الوطني لإلحصاء مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التنمية الاقتصادية دوّن  
ة املتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة باألعوان والعملة الوقتيين واملتعاقدين للدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغ  (2)

ّ.إلادارية
 .في مجال إلاحصاءهي نسبة ضعيفة حسب املعهد بالنظر إلى طبيعة العمل إلاحصائي الذي يتطلب تخصصا علميا عال   (3)
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ق بإسناد الخطط الوظيفية 
ّ
9362ّّّّّّّّّّّّّّّخالفا ألحكام ألامر عدد تّم فقد أّما فيما يتعل

رغم أّن هذه رسكلة درسة التكوين والمل خطة مدير مركزّيأحد أعوان املعهد إسناد ّ(1)3114لسنة 

ن العون من التمتع  املؤسسة ال ترجع بالنظر إلى املعهد
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنخالل الفترة املمتدة وهو ما مك

تّم تحميلها على  د 2.2628261قدرها ّبامتيازات دون وجه حق3192ّجوان  92إلى  3196فيفري  9

ّ.ميزانية املعهد

ّ

في خطة رئيس مصلحة دون استيفاء  3192جانفي  9ية عونين بتاريخ تّمت تسم كما

واملتمثلة في التحّصل على رتبة منتمية إلى  أعاله الشروط الضرورية املنصوص عليها باألمر املذكوّر

.ّدون الثالث سنواتأقدمية املعنيين في الرتبة  كانتسنوات على ألاقل حيث  2منذ  3الصنف الفرعي أ

الوضعية انتفاع العونين باملنح املرتبطة بخطة رئيس مصلحة دون وجه حّق والبالغ وانجّر عن هذه 

ّد لكليهما 33.326حوالي  3194مقدارها في موفى ماي  ويدعى املعهد إلى القيام باإلجراءات الالزمة .

ّ.السترجاع هذه املبالغ غير املستحقة

ّ

ن إدراج معطيات بمنظومة ّو
ّ
ّإنصاف"مك غياب املقررات املتعلقة  لها انعكاس مالي في"

فقد ّ.د 93.6618921بلغت بمبالغ دون موجب عونين بالتسمية في الخطط الوظيفية املعنية من تمّتع 

إثر إنهاء عدم املبارشرة باملنح املخّولة لخطة كاهية مدير لفترة ألاول عون التمتيع 3196ّّخالل سنة تّمّ

هد الوضعية من خالل ولئن تدارك املع .خطةالهذه في غياب تسميته في  ناهزت ثالثة أرشهر ونصف

ه لم يتوّل استرجاع املبالغ 3196باملنح الوظيفية ابتداء من رشهر أكتوبر  عدم تمتيع املعني باألمّر
ّ
 أن

ّ
، إال

ّّ.د 9.9118221دون وجه حّق وقدرها صرفت له التي 

ّ

ة مدير في غياب تكليفه إثر إنهاء إلحاقه باملنح والامتيازات املخّولة لخط الثانيعون الوانتفع 

بها وقّدرت الامتيازات التي انتفع .ّبهذه الخطة حيث ينهي إلالحاق آليا تكليفه بالخطة الوظيفية القديمة

بمبلغ  3194إلى موفى ماي  3196العون بطريقة مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل من فيفري 

ّد 99.3218611 ل الدائرة مقّرر تسمية العون في على  3194ديسمبر  9وأصدر املعهد بتاريخ .
ّ
إثر تدخ

 .3196فيفري  3خطة مدير بمفعول يرجع إلى 

ّ

دون استيفاء ألاقدمية الدنيا كما  3192جوان  91وتّمت تسمية عون في خطة مدير في 

3114ّلسنة  9362عدد حّددها ألامر  وهو ما انجّر عنه تمتيع العون بامتيازات مالية دون وجه حق .

ّ.ويدعى املعهد إلى استرجاع هذه املبالغ غير املستحقة.3194ّد إلى موفى ماي  2.1328931بلغت 

ّ

                                                           
ق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة املركزية وإلاعفاء منها 3114أفريل  36املؤرخ في   (1)

ّ
 .واملتعل
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 رئيس مصلحةّفي خطة 3196فيفري  9تمت تسمية ثالثة أعوان بتاريخ من جهة أخرى ّو

ه لم  يتم تجديد النيابة لهم بعد سنة من تكليفهم ولم تتم تسوية وضعيتهم بتكليفهم 
ّ
بالنيابة، غير أن

 في بالخطط بصفة 
ّ
مما انجّر عنه عدم استحقاقهم للمنح والامتيازات املتأتية  3192جوان  91دائمة إال

ّّّّّّّّّّّّّّّّوقدرها  3192جوان  92و 3192فيفري  9من الخطط الوظيفية خالل الفترة الفاصلة بين 

ل الدائرة إصدا.ّد 2.3628641
ّ
ر قرارات غير وتولى املعهد في إطار تسوية الحقة لهذه الوضعيات إثر تدخ

ّ.3192ّفيفري  9مؤّرخة لتجديد تسميتهم في الخطط املشغولة بالنيابة يرجع مفعولها إلى 

ّ

املتعلقة  (1)3113لسنة  3912أحكام ألامر عدد  3192-3191ولم يحترم املعهد خالل الفترة 

ّر
ّ
وظيفية تفصيلية حول التسميات في الخطط ال اتبمّد أعضاء مجلس املؤسسة ومراقب الدولة بمذك

ّ.املزمع إسنادها قبل إدخالها حيز التنفيذ

ّ

 املنح والتسبقات على ألاار -3

ّ

نوعية املسح وصنف العون وعدد الاستمارات إسناد منح التنقل بناء على على املعهد  دأب

ّ.الذي يقتض ي ربطها بعدد ساعات التنقل (2)3119لسنة  92خالفا لألمر عدد التي ينجزها وذلك 

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّد .أ 31ّإلى 3191د سنة .أ 938422املتعلقة بالساعات إلاضافية من  رت النفقاتوتطوّّ

الفعلي لها وارتفعت الاعتمادات بهذا العنوان إلى  نجاّزمن إلّاّتأكدالّدوّنوتمت تأديتها 3192ّسنة 

ّ.3194د سنة .أ 318292

ّ

ص (4)9112ّلسنة 3211وألامر عدد  (3)9112لسنة  932وخالفا ملا نص عليه ألامر عدد 
ّ
ّترخ

بمقتض ى قرارات  3194-3191بعض ألاعوان القيام بساعات عمل إضافية خالل الفترة لملعهد اّإدارة

ب عنه  السقف املسموح بهنصت على مدة أقصاها إحدى عشر رشهرا متجاوزة بذلك 
ّ
في اليوم مما ترت

ّد.أ 928623ما يناهز 3192ّو 3192خالص مبالغ دون موجب بلغت خالل سنتي  م يتقيد املعهد لّو.

                                                           
واملتعلق بكيفية ممارسة إلارشراف على املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال  3113أكتوبر  9املؤرخ في   (1)

ّ.رف فيها، وطرق ورشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد الالتزامات املوضوعة على كاهلهاالتص
املتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية  3119جانفي  92املؤرخ في   (2)

ّ.3119ماي  39املؤرخ في  3119لسنة  9329ه وإتمامه باألمر عدد وتحديد مقاديرها اليومية كما تم تنقيح
املتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل إلاضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات  9112مارس  21املؤرخ في   (3)

ّ.العمومية
لخاص بسلك عملة الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة املتعلق بضبط النظام ألاساس ي ا 9112ديسمبر  92املؤرخ في   (4)

 .إلادارية
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مما  9112لسنة  932ساعة العمل إلاضافية التي ضبطها الفصل الثاني من ألامر عدد منحة بمقدار 

ّّ.د.أ98129ّّن املذكورتين قدرهاسنتيالترتب عنه خالص مبالغ دون موجب خالل 

ّ

ّّّّّّّّّّّّّما قيمته  3192-3191خالل الفترة ّوبلغت النفقات بعنوان منحة الشهر الثالث عشر

على أن تدفع املنحة  (1)9129لسنة  319وخالفا ملا نّص عليه الفصل ألاّول من ألامر عدد .ّد.م 38249

ه تّم احتسابها على أساس ألاجر ألاساس ي لكل عوّن
ّ
ّ.طبقا للمقاييس املنطبقة على منحة إلانتاج فإن

 

من ألامر عدد  4ل وخالفا للصيغ القانونية املتعلقة بمنحة إلاكساء املنصوص عليها بالفص

خالل الفترة ة بعنوان إلاكساء بلغت يقوم املعهد بصرف منحة مالية سنوي (2)9112لسنة  3211

ّ.ّد.أ 329ما قيمته  3191-3192

ّ

في غياب 3192ّ-3191خالل الفترة تمّتع أعوان املعهد بتسبقات على ألاجر وعلى صعيد آخر، 

ارتفع 3194ّوبداية من سنة ّ.استخالصهاءات وني يضبط مقدارها ورشروط إسنادها وإجراقانسند 

وتطور عدد التسبقات ّ.د 9.311إلى د  111من بالنسبة إلى العون الواحد سنويا ّاتذه التسبقهّمبلغ

بمبلغ  3192سنة تسبقة  229د إلى .أ 9148311بمبلغ جملي قدره  3199تسبقة سنة  392املسندة من 

ّ.ّد.أ 6928211جملي قدره 

ّ

 ماإلى سنوات سابقة  تعودالتي ستخلصة املتسبقات غير البلغت  3192مبر ديس 29وبتاريخ 

فضال  حالتهم على التقاعدإأو  لدى هياكل عمومية تم إلحاقهمعونا  94ّد استفاد منها.أ 98292قدره 

ّ.3111عن عدم اقتطاع املعهد ألقساط راجعة إلى أعوان مبارشرين باملعهد تّم إسناد إحداها منذ سنة 

ّ

الشروع في يتم ب التنسيق بين إلادارتين الفرعيتين املكلفتين باملالية وباألجور لم غياوفي 

  3192خالل سنة ّإسنادهاّتّمّد .أ 968611بمبلغ تسبقة  94ّما قدرهباقتطاع ألاقساط املتعلقة 
ّ
إال

ل الدائرة3194ّّبداية من رشهر مارس
ّ
ّ.ّإثر تدخ

ّ

د .أ 68192بالغ قدرها غير مبّرر ملإلغاء  3199لسنة وتّم في إطار التطهير املالي لحسابات املعهد 

املبارشر منهم أو  هامن املستفدين من وتدعو الدائرة إلى استرجاع هذه املبالغ.ّبعنوان تسبقات على ألاجر

ّ.ّاملتقاعد

ّ

                                                           
 .حصاءحداث منحة الشهر الثالث عشر لفائدة املعهد القومي لإّلإاملتعلق ب 9129مارس  9املؤّرخ في   (1)
 .ين وزوج أحذيـة وغطـاء للرأس طبقا للمثال املتداول في املهنةالذي ينص على أن إلادارة تمنح في غرة ماي من كل عام كل عامل بدلتين للعمل وقميص  (2)
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 التصرف املحاسبي واملالي  -ج

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّإلىلي على التوا3192ّ-3191موارد املعهد ونفقاته خالل الفترة املحاسبية  ارتفعت

قت بالتصّرف ّ.د.م 9668994وّد.م 9638662
ّ
نت ألاعمال الرقابّية من الوقوف على مالحظات تعل

ّ
ومك

ّ.ّاملحاسبي وبإنجاز النفقات وبالتصرف في ميزانية التعداد وفي املنح املسندة من املنظمات الدولية

ّ

 التصرف املحاسبي -1

ّ

ّرشابت التصّرف املحاسبي نقائص 
ّ
جرد بمعالجتها ّوبقت أساسا بمسك املحاسبة ّوتعل

ّ.التصّرف في املخزون والخزانةباملمتلكات ّو

ّ

 مسك املحاسبة  -1-1

ّ

في أجل  من قبل املدير العامالقوائم املالية ضبط على ّ(1)3111لسنة  3612ألامر عدد ّينّصّ

 أّنّ
ّ
إعداد هذه  خيرا فياملعهد سّجل سنويا تأ أقصاه ثالثة أرشهر من تاريخ ختم السنة املحاسبية إال

3192ّأرشهر بالنسبة إلى السنة املحاسبية  91بلغ أقصاه ّالقوائم ّّّّّّّّّّّّّيتول املعهد إلى نهاية  كما لم.

وإضفاء الشفافية  املالية تهف على وضعيمما يعيق التعرّّ 3192ة ختم السنة املحاسبي 3194جوان 

 .ّعلى تصرفه

ّ

تطبيقات التصّرف في غير مندمجة مع إعالمية  باستعمال تطبيقة حساباتهويمسك املعهد 

تخّول هذه التطبيقة الدخول إلى السنوات املحاسبية املختومة والقيام ّو .ألاعوان والتصّرف في املخزون

كما يتّم تسجيل العمليات بالتطبيقة دون الالتزام بإدراج التاريخ الحقيقي إلنجازها ّ.بتغييرات عليها

بدأ الفصل ملّو من الباب الثالث من نظام املحاسبة 93للفصل وذلك خالفا وبتأخير بلغ أقصاه سنتين 

ّ.ّبين السنوات املحاسبية

ّ

املؤّرخ  9114لسنة  993خالفا لنظام املحاسبة للمؤسسات املنصوص عليه بالقانون عدد ّو

تسجيل العمليات على ألاساس  واصل املعهدّ،ورغم تحّفظات مراجع الحسابات، 9114ديسمبر  21في 

ن إلى  دوّن هذا الوضعويحول  .النقدي وليس على أساس الاستحقاق والتعّهدات
ّ
نفقات كل الالتفط

خالل د .أ9638292ّّقدرها تحميلها على السنة املعنّية حيث لم يتم على سبيل املثال تحميل نفقاتّو

ّ.على السنوات املعنّية3196ّ-3199الفترة 

                                                           
ق بضبط التنظيم إلاداري واملالي وطرق سير املعهد الوطني لإلحصاء 3111أكتوبر  99املؤّرخ في   (1)

ّ
 .واملتعل
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رة بين املبالغ املسّجلة في املحاسبة ووثائق على وجود فوارق هامة غير مبّرّ وقفت الدائرةّو

قة بكراء السيارات في إطار التعداد التي بلغت أقصاها 
ّ
قة بها كتلك املتعل

ّ
 .د.أ 2928212إلاثبات املتعل

ّ.3192ّو 3193خالل سنتي وقد سبق ملراجع الحسابات تقديم تحفظات بخصوص غياب وثائق إثبات 

ّ

ّبرمجية 39)ة املطّورة داخليا لبرمجيات إلاعالمياقيمة إدراج تقييم وال وال يتم  بأصول (

ق باألصول الثابتة املادّية 2املعهد خالفا للمعيار املحاسبي عدد 
ّ
ّ.ّاملتعل

ّ

لى الوقوف على فوارق اعتماد القيد املزدوج مما أّدى إ وال يتّم أحيانا عند مسك املحاسبة

ّإيرادات الاستغالل"ّبين املبالغ املسّجلة في القوائم املالية بحسابي ّاملنح في انتظار التخصيص"و" من "

3196ّ-3199خالل الفترة بلغت  من جهة أخرّى جهة واملبالغ املحتسبة بناء على الوثائق املالية للمعهد

ّّ.د.مّ-48922وّّد.مّ-28222و د.م18399ّو د.مّ-98329تباعا 

ّ

إلى الالتزام بنظام املحاسبة على حساباته يدعى املعهد  مزيد من الشفافية والصحةوإلضفاء 

 .ّّللمؤسسات

ّ

رشملت ة تطهير لحساباته بتعديالت محاسبية ناتجة عن عملي قام املعهدّ،ومن جهة أخرّى

ودون تقديم تبريرات بشأنها دون الحصول على مصادقة مجلس املؤسسة بعض الفصول املحاسبية 

قة به
ّ
ّ.اللتدوينات املحاسبية املتعل

ّ

في مسك املحاسبة نتائج صافية للسنوات من قبل املعهد ّمدةاملعت الطريقة وأفرزت

ّّ.تساوي الصفر 3196-3191ّاملحاسبية

ّ

من خالل تطوير طرق العمل في  التي رشابت مسك املحاسبةإلاخالالت ملعهد بتالفي وتعّهد ا

ّ.ّمجال املحاسبة بكّل مكّوناتها وعناصرها

ّ

  ارد املمتلكات والتصّرف في املرخزون والخزانة -1-2

ّ

لم 9114ّلسنة  993القانون من املعيار العام للمحاسبة املنصوص عليه ب 99للفصل خالفا 

بالجرد املادي ألصوله الثابتة التي قّدرت حسب القوائم املالّية  3192-3191يقم املعهد خالل الفترة 

ّد.م 28919بمبلغ  3196لسنة  ن غياب الجرد من مقاربة الوضعّية الحقيقّية ل.
ّ
صول ألّاهذه وال يمك

د من وجودها الفعلي
ّ
وقد أفرزت أعمال الجرد التي قام بها مكتب خاص  .بقيمتها املحاسبّية ومن التأك
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مواد تسجيل ّو د.م18329ّعدم وجود أصول بقيمة محاسبّية صافية قدرها 3194ّّسنة خالل

 .د على وجه الخطأ ضمن أصول املعهد.م18111ّبقيمة  استهالكية

ّ

تّم الوقوف على فوارق بين 3194ّفيفري  32بتاريخ ّدائرةالمن قبل وحسب ما تّمت معاينته 

 91رشملت  ما هو مدّون ببطاقات املخزون اليدوية والكميات الفعلية في املخازن بلغت بخصوص عينة

ّ.د.م18112ّمن املواد املكتبية وإلاعالمية ما قدره  فصوّل

ّ

خزانات في نهاية كل سنة محاسبّية وعلى صعيد آخر، ال يقوم املعهد بالجرد املادي لجميع ال

د من صّحة ألارصدة وتفادي سوء التصّرف في أموال الخزانات خاّصة مع 
ّ
ن من التأك

ّ
 تجاوّزبما ال يمك

3192ّو 3193و 3199خالل السنوات املحاسبية  املسّجل الرصيد املحاسبي للخزانة الرصيد املادي

ّ.3192ّخالل سنة ّد.م18169ّأقصاه ّالفارّق بلغحيث 

ّ

ن إلاجراءات املعتمدة في التصّرف في الخزانات من التعّرف في إلابان على الرصيد 
ّ
وال تمك

من سرقة  3196ورغم ما تّمت معاينته في موفى سنة .ّتصّرفء املادي للخزانة والوقوف على حاالت سو

ر 411ّد باإلضافة إلى نفقة بقيمة  3111د ومبلغ مالي بقيمة  9111وصوالت محروقات بقيمة 
ّ
د ال تتوف

مؤيدات صرفها بإدارة إقليم الشمال الغربي للمعهد لم يتول املعهد اتخاذ إلاجراءات الكفيلة لتفادي 

ّ.مثل هذه الوضعيات

ّ

ّالنفقات  تأدية -2

ّ

ّّّّّّّّّّّّّما جملته3192ّ-3191بلغت قيمة املنح العمومية املرصودة للمعهد خالل الفترة 

ن محاسبة تحليليغياب  في ظّلّ إلاحكامملنح من قبل املعهد اهذه ويعوز استعمال .ّد.م 9618394
ّ
ة تمك

ن من متابعةمن تحديد الكلفة الحقيقّية ملختلف املسوحات وإعداد لوحات قيادة 
ّ
تقّدم إنجاز  تمك

ّ.فوارق وتحليلهاعلى احتساب الخاّصة تساعد ّوة امليزاني

ّ

، ال يقوم املعهد بمّد وزارة سالف الذكر 3113لسنة  3912من ألامر عدد  91وخالفا للفصل 

عن وضعية السيولة املالية في آخر كّل  اتإلارشراف بتفاصيل طرق تمويل مشاريع الاستثمار وبكشوف

 .رشهر

ّ

تشتت مصالح املعهد املركزية على مقرات موزعة على عّدة بنايات مستغلة على وجه  وفي ظّلّ

ّّّّّّّّّّّّّّما قدره 3192الكراء بلغت خالل سنة الكراء، يتحمل املعهد سنويا نفقات هامة بعنوان معينات 



521 
 

إلى التكلفة التي يتحملها بعنوان إرساء مختلف الشبكات إلاعالمية خاّصة وذلك إضافة  (1)د.م18992ّ

3194ّجويلية  2وأفاد املعهد أنه تولى بتاريخ .ّفي بناءات ليست على ملكهها من املرافق والتجهيزات وغيّر

قصد طلب توفير مقر لفائدته لتدارك مسألة تشتت مصالحه املركزية  رئاسة الحكومة مراسلة

ّ.ّوالاستغناء عن الكراء

ّ

د لتسويغ مقر املعهد .م18923ّمعاليم كراء سنوية بقيمة  3192منذ جانفي ل املعهد ويتحّمّ

ّ.3194إلافريقي لإلحصاء الذي لم ينطلق نشاطه إلى غاية جوان 

ّ

 حيثّ،ني والتجهيزات والسيارات دائما تفعيل املنافسةال يتم بخصوص نفقات صيانة املباّو

د .م18661ّما قدره  3196-3191خالل الفترة التي بلغت نفقات صيانة املباني والتجهيزات  تم بشأن

صيانة السيارات النفقات بعنوان رشابت كما ّ.دنفس املزّوّ د من خالل التعامل مع.م18139ّصرف مبلغ 

ّد إخالالت .م18291ّما قدره 3192ّسنة التي بلغت ّوإلادارية 
ّ
إجراءات اختيار املزودين خالل قت بتعل

املنافسة بمبالغ  اعتمادحيث تم التعامل بشكل حصري مع البعض منهم دون  3192-3191الفترة 

لوحات  9هواتف جوالة و 4باقتناء كذلك وقام املعهد .ّد.م18312ّإلى  ثالثة مزودينبخصوص ارتفعت 

د دون إعمال املنافسة في ظّل عدم وضوح الجدوى من هذه الاقتناءات .م18134ّرقمّية بقيمة 

ّ.واملستفيدين منها

ّ

 كصرفه لذلكوفر الشروط القانونية تفقات دون تولى املعهد القيام بن ،ن جهة أخرّىمّو

د دون .م 38934ما قدره 3192ّ-3191الفترة املعهد بلغت قيمتها خالل أعوان سنويا منح لودادّية 

ر  من مدىالتثّبت 
ّ
ّالقانونية لشروط التوف

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبتاريخ تكوينها حيث لم تكتمل إجراءات تأسيسها إال

بعنوان مصاريف عالج  3194مارس  29د بتاريخ .م18161ّبصرف مبلغ ّكما قام املعهدّ.3192جوان  3

في غياب ك وممضاة من قبل عون غير مؤهل لذلّوّتكّفل غير مؤرخةعون إحصاء على أساس رشهادة 

ّ.تفعيل بنود عقد التأمينوما يفيد الوثائق املثبتة للنفقة كل 

ّ

 4102العام للسكان والسكنى لسنة  ف في ميزانية التعدادالتصرّ  -3

ّ

ّّّّّّّّّّّإلى غايةد .م 268129منها  د صرف.م 228226صة للتعداد ما قيمته بلغت امليزانية املخصّّ

ق أساسا بنفقات  3192ديسمبر  29
ّ
ّ%.92ّو%41ّألاجور وكراء السيارات بنسب بلغت على التوالي تتعل

ّ

                                                           
ارات وملقر املجلس الوطني لإلحصاء وللمعهد بالنسبة إلى العقارات املخصصة ملصالحه املركزية بما في ذلك تلك املستعملة لألررشيف وملأوى السي (1)

ّ.إلافريقي لإلحصاء
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على غرار خالص معلوم  تسييّروقام املعهد باستعمال مبالغ من ميزانّية التعداد لتأدية نفقات 

طني لإلعالمّية رغم أّن د لفائدة املركز الّو.م18124ّد ومبلغ .م18196ّكراء أحد املقرات املركزّية بقيمة 

ّ.ت املبرمة معه ال يخّص التعدادتفاقياموضوع الا

ّ

ّّّّّّّّّّّّما قيمتهإلى 3192ّديسمبر  29إلى غاية  (1)ألاجور املدفوعة في إطار التعداد وارتفعت كلفة

3116ّلسنة خالل التعداد العام ّد.م 98192مقابل ّد.م 918141 بلغ عدد ألاعوان خالل املرحلة ّو.

عون عّد  92211و (2)مراقبا2621ّرحلة العّد الفعلي انتداب وتّم خالل م .عونا 4931التمهيدّية للتعداد 

ّبمبلغّوالية 33إلى  منهم ألاعوان الراجعين تّم خالص أجوّرّسائقا ملّدة رشهر 3311ملّدة رشهر ونصف و

د لفائدة .م18113ّرف مبلغ إضافي بقيمة صّ  كما.ّدون توفير املؤيدات لتأدية هذه النفقات د.م 918411

نا عّو 22د بعنوان تأجير .م18199ّتحّمل املعهد مبلغ كما .ّوالية أريانة دون تبرير لذلكعدد من ألاعوان ب

ّ.ّرة العمل املنجزدون تحديد فت 3ة ملكتب تونس قاموا بتعزيز القائمة ألاّولي

ّ

في غياب منها د .م18291ّّصرف تّمّد .م 98142وبلغت قيمة الوقود املستهلك خالل التعداد 

وخالفا للفصل التاسع .ّ(3)د.م18423ّصيانة السيارات املكتراة في إطار التعداد  كلفةوبلغت .ّوثائق إثبات

م السيارات دون إعداد محاضر في الغرض تبرز حالتهامن عقود الكراء 
ّ
وقام .ّقام املعهد باستالم وتسل

قة بصيانة السيارات املكتراة على سبيل التسوية على 
ّ
غرار تأدية املعهد بإصدار طلبات التزّود املتعل

ّد على أساس فواتير تحمل تواريخ الحقة إلصدار طلب التزّود.م18121ّنفقة بمبلغ  كما تّم خالص .

ر وثائق إلاثبات الضرورّية.م18912ّنفقات صيانة بقيمة 
ّ
ّ.د دون توف

ّ

إلى لم يتوصل املعهد نتيجة عدم التحكم في آجال إبرام الصفقات خالفا ملا تمت برمجته ّوّو

ّّّّّّّّّّّسيارة من مجموع 36ّواقتصرت رشراءاته على اقتناء السيارات الالزمة إلنجاز التعداد إتمام عملية

التعويل على كراء السيارات لتغطية الفارق دون تجديد أسطول السيارات  وحال.ّسيارة مبرمجة 242

سيارة معدل  922من  3194إلى حدود مارس  هيتكون أسطول حيث الخاّص باملعهد رغم تقادمه

ّّ.سنوات 91سيارة تتجاوز أعمارها  93سنوات منها  2أعمارها 

ّ

ت ملرحلة العّد ى التأخير في قيام املعهد بإجراءات الصفقتين املتعلقتين بكراء السياراوأدّّ

ّسيارة 9411لكراء  لم يتول إلاعالن عن طلب العروض حيثمرتفعة  اأسعاّر هإلى قبولفعلي ال

 بتاريخي  3196أفريل  32الستغاللها بداية من 
ّ
أجبره على قبول وهو ما 3196ّفيفري  93و 99إال

                                                           
ّ.ّدون اعتبار مصاريف التنّقل (1)
رة معّدة من قبل املعهد في أوت  (2)

ّ
 .3196حسب مذك

 .د مسّجلة في الحساب الخاص بكراء السيارات 92.211د مسّجلة في الحساب الخاص بالصيانة و 444.692 (3)
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 تحّملها املعهد بهذا العنوانل ألاثمان التي م يفوق معّدّالعروض املقّدمة رغم أّن معّدل ألاسعار املقّدّ

ّ.%931خالل املرحلة التمهيدية بنسبة فاقت 

ّ

ة في تحديد الحاجيات إلى عدم الحصول على السياراوأدّّ
ّ
ت املعنية في الوقت ى عدم الدق

ر .ّلصفقتينمن املبلغ ألاصلي ل%21ّنسبة ّأيد .م18296ّمالحق بمبلغ  2إبرام اللجوء إلى املطلوب ّو
ّ
وأث

م السيارات على نسق العمل امليداني في بداية املرحلة التمهيدّية مّمّ
ّ
ا انجّر عنه التأخير املسّجل في تسل

لت في 
ّ
د لدورة .م18132ّد لكراء محالت و.م18131ّوان ألاجور ود بعن.م18211ّتحّمل نفقات إضافية تمث

ّ.ةتكوينية تذكيري

ّ

للمشاركة تعبئة الرغم أهميتها في إلاعالمية والدعائية للتعداد ّالحملة لم ينجز املعهدّو

رشرع في القيام بإجراءات استشارة رغم )ّاملالئمة لعدم اختياره الصيغة القانونيةّللمواطنين الفعالة

املعهد بالنسبة  توّلولم يّ.(طلب عروضاللجوء إلى ّيستوجببما د .م18111ّّبمبلغاملشروع تقدير قيمة 

على أساسها تقييم مقبولية العروض على غرار يتم التقديرات املالية التي إعداد بعض الاستشارات ى لإ

ظومة لتحليل وباقتناء من د.م18114ّبتحيين التقسيم إلاحصائي للتعداد بقيمة  تيناملتعلق تينالاستشاّر

ّ.ّد.م18911ّالبيانات إلاحصائية بقيمة 

ّ

الشرعية ّوديد حاجياته تح فين الدقة مزيد م الالزم إلضفاءى املعهد إلى بذل الحرص عويد

ّ.نجازهاإمع التحكم في سبل وتواريخ على تأدية نفقاته 

ّ

 التصّرف في املنح املسندة من املنظمات الدولية  -4

ّ

من املنظمات الدولية إلنجاز مسوحات أو دراسات ملعهد اّيهاالتي تحّصل علبلغت املوارد 

نح بين إلادارة ة بهذه املالاتفاقيات الخاصّّ إبرامّتّمّّوّ.3192-3191د خالل الفترة .م 38993ّلفائدتها

ّّوة املعنّية والجهة املانحة العاّمة واملديري
ّ
قة بها دون التزّود بمواد أو خدمات وإبرام الصفقات املتعل

على ا أدى إلى التأخير في تسجيل عديد املوارد والنفقات ّمّم يرّية املركزية للمصالح املشتركةملدتشريك ا

والتي ّد.م18491ّالبنك إلافريقي للتنمية بقيمة  من 3193ديسمبر  36بتاريخ املنحة املتحّصل عليها غرار 

يمّس من مصداقّية ومن رشأن ذلك أن ّ.3196جانفي  21م يتم تسجيلها في املحاسبة إال بتاريخ ل

ّ.ص للمنحاملخصّّّالحساب

ّ

واتسم استهالك املعهد للموارد املمنوحة له باملحدودية حيث لم تتجاوز نسبة استهالك 

ى إلى حرمانه من مبلغ ما أدّّوهو 3196ّسنة %39ّمن البنك إلافريقي للتنمية  تحّصل عليهااملنحة امل
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من مشاريع مدرجة في برنامج استعمال املنحة على ألف دوالر مفّوتا بذلك فرصة الاستفادة  3128994

م في تونسوليغرار إرساء معايير الجودة وفقا للمعايير الد
ّ
كما فّوت املعهد في .ة ومراقبة القطاع غير املنظ

ّة الاستفادة من إلاعفاء من ألاداء على القيمة املضافة بقيمةإمكانيفي املنحة هذه إطار تصّرفه في 

ه مطالب د ف.م18161ّّناهزت
ّ
بإرجاع  مع البنكة املبرمة فاقيالفقرة التاسعة من الات بموجبضال عن أن

ّ.املبالغ التي يتّم صرفها بصفة غير مشروعة

ّ

املسح ّنجازإّلفي املنح املسندة إلى املعهد من املنظمات الدولية  التصرف إحكامى عدم وأدّّ

ة في البلدان التي تمر بمرحلة ة املحليواملسح حول الحوكم (د.م18619ّ)املؤرشرات العنقودي متعّدد 

 د.م18163ّوّد .م18123ّّبلغت على التواليّنفقات إضافيةّميزانية املعهد تحّمل إلى (د.م18999ّ)انتقالية 

ّ.خالفا ملا تمت برمجتهوذلك 

ّ

*ّ

ّ

*      ّّ*      ّ

ّ

 رسم هم فيبما يسايضطلع املعهد الوطني لإلحصاء بدور هام في توفير املعلومة إلاحصائية 

قة بّتنفيذها، ومتابعة التنموية والسياسات الاستراتيجيات
ّ
 أن العديد من النقائص املتعل

ّ
تجميع إال

لتزام باملبادئ ألاساسية لإلحصاء املتعارف عليها وطنيا وباالومعالجتها واستغاللها املعطيات إلاحصائية 

ى املعهد في هذا إلاطار إلى ألاخذ بعين ويدعّ.تجسيم هذا الدور على الوجه املطلوبحالت دون ودوليا 

الاستقاللية والحياد منها زام باملبادئ خاصة لتوالاّإلاحصائية السيما الجهويةتطور الحاجيات لالاعتبار 

والسّر إلاحصائي واملوضوعية والشفافية واتساق السالسل الزمنية والاعتماد على منهجيات سليمة 

وآجال نشرها وتزامن الولوج إليها فضال عن توافق املصطلحات ودقيقة واحترام دورية إلاحصائيات 

ّ.ّواملناهج والتصانيف التي يستعملها املعهد مع تلك املستعملة على املستوى الدولي

ّ

 بالنظر إلىويقتض ي الضغط على تكلفة املسوحات النظر في إمكانية مراجعة البعض منها 

ّ.ّانيةجدواها فضال عن الحرص على جودة أعمالها امليد

ّ

عم ، بات من الضروري دولتالفي النقائص املرتبطة بضعف جودة املصادر إلادارية للبيانات

وتعميم إبرام الاتفاقيات لتنظيم إحالتها وإقرار إلزامية توحيد  صالحية املعهد في الحصول على البيانات

ّ.ّاملعرفات والتصانيف املعتمدة من قبل كّل الهياكل العمومية

ّ
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أكبر عملية إحصائية على  وتنفيذ الاستفادة من تراكم التجربة في إعدادّحسنومن أجل 

ونتائجه لتثمين  3196املستوى الوطني من الضروري تقييم التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

ّ.خالالت في جميع مراحل تنفيذهإز بها وتالفي ما رشابه من مواطن القوة التي تميّّ

ّ

خالالت إمن ّف إلاداري واملاليالتنظيم والتصرّّما رشاب تالفي  وللرفع من أداء املعهد ينبغي

بما يضمن جودة أعماله  ودليل إلاجراءات إلادارية واملالية هيكله التنظيمي تحيينفي خاّصة التسريع ب

تخزين املعلومة ومعالجتها نظام معلوماتي مندمج يساعد على التقليص من رشتى مخاطر  تركيّزفي و

ّ.ّسالمة املعلوماتيةوتتوفر فيه رشروط ال

ّ

باألحكام القانونية الجاري بها ّالالتزامالحرص على املالي إلاداري ّوالتصرف  حسن ويقتض ي

ّوتطوير نظام الرقابة الداخلية العمل في املجال يدعى املعهد إلى الالتزام بضوابط النظام املحاسبي ّو.

ّ.صداقية حساباتهملّاضمانّالخاضع له
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 اء رد المعهد الوطني لإلحص

 

مهمة رقابية على نشاط المعهد الوطني لإلحصاء  3194أّدت دائرة المحاسبات سنة 

وقد شملت المهمة الرقابية الفترة من . وطرق تسييره والتصرف في شؤونه اإلدارية والمالية

وتعتبر هذه الفترة بالنسبة لمسيرة المعهد فترة انتقالية على . 3194إلى غاية شهر ماي  3191

يات، حيث أسفرت االحتجاجات واالضطرابات التي شهدها المعهد إبان الثورة كل المستو

عونا عرضيا كانوا قد اشتغلوا بالمعهد بصفة  911والفترة التي تلتها تسوية وضعية أكثر من 

وقد تسببت تلك الضغوطات حينها وخالل مراحل التسوية إلى جملة من اإلخالالت . تعاقدية

مديرين عامين  2كما أن تعاقب . ت التصرف اإلداري والماليالتي أصابت باألساس مجاال

أشهر من جهة، إلى جانب إحالة  2على اإلدارة العامة بعد الثورة، كان أحدهم بالنيابة ولمدة 

عديد الكوادر على شرف المهنة والتحاق عدد هام من المهندسين من ذوي الكفاءة والخبرة 

من جهة أخرى ساهم في عدم االستقرار وأّثر سلبا للعمل بالخارج في إطار التعاون الفني 

على مجاالت التصرف من ناحية وعلى بعض الملفات الفنية من ناحية أخرى وذلك مثلما 

ورغم هذه اإلشكاليات الخارجة عن نطاق المعهد، . تضمنه التقرير التأليفي موضوع الحال

 .داتهافإن األشغال لم تتوقف وتمكنت المؤسسة من اإليفاء بجّل تعه
 

والتي تناولت جل  3196وعلى إثر عملية التشخيص التي انطلقت منذ أواخر سنة 

-3192المجاالت الفنية والتنظيمية، تمكن المعهد من إعداد خطة عمل متكاملة تشمل الفترة 

وتتضمن توجهات كبرى وأهدافا استراتيجية أضحت مسلكا لكل أعماله، حيث انخرط  3131

ورفع المعهد رهانات في . ري، مرحلي وتدريجي ومدروسفي توجه إصالحي وتطوي

والذي يعّد أكبر  3196ظروف صعبة على غرار إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

عملية إحصائية تنجز بالبالد كل عشر سنوات ونجح في إصدار كل نتائجه وفي كل 

وشرع في تجسيم . ليةالمحاور رغم ضعف الموارد البشرية الضرورية للقيام بتلك العم

توجهاته وذلك بصفة تدريجية ووفق منظور تشاركي بين كل األطراف المتدخلة في العملية 

وتمكن من إعادة توظيف األعوان الذين تمت تسوية وضعياتهم وفتح قنوات . اإلحصائية

 . جديدة للتواصل والتنسيق مع كل المعنيين بالشأن اإلحصائي
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حققه المعهد من تطور على مستوى إنتاجه  ورغم كل تلك المجهودات وما

اإلحصائي من ناحية وعلى مستوى تنظيمه من ناحية أخرى، فإنه الزال يعمل جاهدا على 

القيام باألعمال التعصيرية الضرورية للرفع من قدراته ومن جودة منتوجه ويسهر على 

ضمن عدة مالحظات تدارك كل النقائص التي أتى عليها التقرير التأليفي للدائرة والذي ت

شملت مختلف أوجه نشاط المعهد من برمجة وطرق إحالة السجالت اإلدارية ومواكبة نسق 

كما شمل التقرير عدة توصيات خاصة بمجاالت . تطور المنهجيات والتصانيف الدولية

التجميع واالستغالل والمخرجات اإلحصائية والنشر والتعامل مع طلبات المستعملين، إلى 

ل أخرى تتعلق بالتصرف اإلداري والمالي والمحاسبي وكذلك النظام جانب مسائ

 .المعلوماتي
 

ففي مجال اإلحصائيات الديموغرافية واالجتماعية، نجح المعهد في إنجاز كل 

البحوث المتعلقة بالتشغيل وكذلك المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش 

 39111إلى  92211رفيع في عينة هذا المسح من ، حيث تم ألول مرة الت3192األسر لسنة 

أسرة، إلى جانب إعداد وألول مرة مؤشر الفقر متعّدد األبعاد بالتعاون مع جامعة أكسفورد 

قصد مزيد التعمق في مقاربة ظاهرة الفقر في تونس، باإلضافة إلى إنجاز المسح الخاص 

نشر مؤشرات حول مشاركة بالحوكمة المحلية الذي أنجزه المعهد ألول مرة ومّكن من 

التونسي في الحياة السياسية والمدنية ودراسة ظاهرة الفساد والمحسوبية، علما وأن تونس 

هي أول بلد عربي ومن بين خمس دول فقط في القارة اإلفريقية أنجز هذا البحث الذي 

لسياق، وفي ذات ا. أوصت به لجنة اإلحصاء التابعة لألمم المتحدة وكذلك االتحاد اإلفريقي

وفق منظور تشاركي أسهمت فيه الوزارات  3166-3196أنجز المعهد اإلسقاطات السكانية 

والجامعيون ومكونات المجتمع المدني، وقد تم اعتماد تلك اإلسقاطات في إعداد المخطط 

كما قام المعهد بإبرام اتفاقية مع . على المستويين الوطني والجهوي 3131-3194التنموي 

المحلية الستغالل بيانات الحالة المدنية واألجور في النشاط اإلحصائي وهو  وزارة الشؤون

ما يساهم في تحسين جودة اإلحصائيات الديمغرافية واالجتماعية والتقليص من كلفة البحوث 

المتعلقة  3196-3191وتم من جهة أخرى إعداد النشرية الخاصة بسلسلة السنوات . الميدانية

فة العمومية وأجورهم بعد أن تعّذر تجميع المعطيات من المركز بإحصائيات أعوان الوظي

 .    3112سنة            الوطني لإلعالمية منذ 
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أما في مجال اإلحصائيات االقتصادية، فإلى جانب األعمال الدورية العادية، سعى 

مع  3196المعهد إلى مزيد تطوير مشاريعه وطرق عمله، حيث قام بإبرام اتفاقية في نهاية 

اإلدارة العامة لألداءات وشرع في تجميع ورقمنة القوائم المالية المصرح بها، وهو ما 

وتميز العمل . سيساهم في تقليص كلفة المسوح وكذلك تحسين جودة الحسابات القومية

التطويري باألساس في هذا الباب بتوحيد سنة األساس وألول مرة بالمعهد في احتساب كل 

واعتماد التكنولوجيا ( 3111و 3112كسنة أساس بدل  3191اعتماد سنة )المؤشرات الظرفية 

. وألول مرة في تجميع األسعار وفي إعداد مؤشر األسعار( اللوحات االلكترونية)الحديثة 

كما تم الشروع في تطوير منهجية المسح حول اإليجار ليصبح مؤشرا ثالثيا عوض المسح 

منهجية المؤشر الجديد الخاص بالعقارات ونشر السداسي وحسب الجهات، إلى جانب إعداد 

كما واصل المعهد . نتائجه والشروع في احتساب الناتج المحلي اإلجمالي حسب الجهات

اعتماد السجالت اإلدارية لتحسين جودة السجل الوطني للمؤسسات مّما أّثر إيجابا على 

 .وبالتالي مزيد تحسين نتائجها. جودة المسوحات االقتصادية
 

في ما يتعلق بأعمال المساندة، فقد تمكن المعهد من تركيز البوابة الجديدة  أما

باعتماد هيكلة جديدة وخدمات تفاعلية، وهو ما يعتبر من أهم المشاريع النموذجية للّدول 

اإلفريقية، كما نجح في إنجاز تطبيقات معلوماتية جديدة تم تنزيلها على الهواتف الذكية 

 96ية بها، واحتل المعهد المرتبة األولى عربيا والثانية إفريقيا وونشر البيانات اإلحصائ

 (.  Data Open)عالميا في مشروع البيانات المفتوحة 
 

وحرص المعهد على تطوير اإلحصائيات الجهوية بما أنها إحدى التوصيات 

، حيث قام 3192و 3112الواردة بتقرير دائرة المحاسبات خالل مهمتيها الرقابيتين سنة 

بإنجاز دراسة حول تطوير اإلحصائيات الجهوية والشروع في تنفيذ مقترحاتها بالتنسيق مع 

 . مختلف المتدخلين المعنيين
 

وفي ما يتعلق بأوجه التصرف اإلداري والمالي الذي شمله التقرير التأليفي للدائرة 

إخالالت  بالنصيب األوفر، فإن إشكاليات وتراكمات المرحلة السابقة وما تسببت فيه من

جعلت إدارة المعهد تلجأ إلى اقتراح إجراء تعديل جزئي على الهيكل التنظيمي قصد تعزيز 

قدرات المصالح المشتركة وذلك بإحداث إدارات صلبها بعد أن ظلت منذ تأسيس المعهد 
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تفتقر إلى هذا المستوى التنظيمي، كما يسعى المعهد إلى اقتناء برمجية متعددة الوظائف 

. تطوير طرق وآليات التسيير اإلداري والمالي التي عرضها تقرير الدائرةتمّكن من 

وحرصت إدارة المعهد كذلك على تعزيز التكوين بالجهات في المسائل القانونية والفنية 

وتمهين العاملين بها في ظل ضعف الرصيد البشري وعدم تخصصه من جهة وعدم القدرة 

قبل الثورة إلى أكثر  211عدد األعوان ينتقل من  على االنتداب جراء التسويات التي جعلت

عونا بعدها من جهة أخرى، هذا إلى جانب تحسين ظروف العمل بمختلف مصالح  9111من 

 .المعهد على المستويات المركزية واإلقليمية والجهوية
 

واستنادا إلى مختلف التقارير التقييمية، فقد ركز المعهد عمله على مواصلة برامج 

مع األجهزة والمنظمات العالمية المعنية باإلحصاء وتطوير أطر التنسيق معها،  التعاون

 3192-3194حيث شرع في إنجاز برنامج التوأمة مع االتحاد األوروبي الذي يغطي الفترة 

بهدف تعصير الجهاز اإلحصائي التونسي والتركيز باألساس على مراجعة المسائل القانونية 

ن القانون اإلحصائي والهيكل التنظيمي وإرساء الجودة في كل والتنظيمية من خالل تحيي

مراحل العمل اإلحصائي وتطوير اإلحصائيات الجهوية، إلى جانب تطوير آليات النشر 

ووضع إستراتيجية للتواصل ومزيد االرتقاء بالحسابات القومية واإلحصائيات االقتصادية 

 3192)نة أساس الحسابات القومية عموما، حيث تم في هذا اإلطار الشروع في تغيير س

ووضع اآلليات اإلحصائية الالزمة لتطوير منظومة احتساب االقتصاد ( 9119بدل  3194و

. 9112بدل نظام  3112الموازي والمرور إلى اعتماد نظام األمم المتحدة للحسابات القومية 

ء بتونس وتنظيم كما تمكن المعهد من جهة أخرى من تثبيت إرساء المعهد اإلفريقي لإلحصا

ملتقيات قارية كبرى ألول مرة، على غرار االجتماع المشترك للمديرين العامين لألجهزة 

اإلحصائية اإلفريقية والمنتدى اإلفريقي الثاني عشر لتنمية اإلحصاء واجتماع اللجنة 

 .  االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة
 

إليفاء بالتزاماته تجاه المجموعة الوطنية وإن تمّكن المعهد الوطني لإلحصاء من ا

من خالل توفير البيانات والمؤشرات الضرورية وتجاوز الصعوبات المسجلة على أغلب 

الواجهات، وإن استطاع مواكبة نسق التطورات الحاصلة على المستوى الدولي واحتالل 

ت إضافية مراتب مشرفة في المجال اإلحصائي، فإن تدارك اإلشكاليات تتطلب مجهودا
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المعهد ووزارة اإلشراف ووزارة المالية ورئاسة ) وتضافر جهود كل الفاعلين المعنيين 

 :  لمعالجة الملفات الكبرى التالية( الحكومة والهياكل العمومية لإلحصاء
 

التسريع بإصدار القانون اإلحصائي لتحسين حوكمة المنظومة الوطنية  -

 نية للهياكل الوطنية لإلحصاء،لإلحصاء وتكريس مبدأ االستقاللية المه

مهندسين على األقل  91)توفير االنتدابات الدنيا للمعهد بخصوص المهندسين  -

تعويضا للمحالين على شرف المهنة والملحقين الذين ( في اختصاصات اإلحصاء واإلعالمية

تتهافت عليهم المنظمات الدولية وتمكين األعوان من نظام أساسي خاص بهم باعتبار 

 ية العمل اإلحصائي،خصوص

إرساء هيكل يعنى بالتكوين المستمر في المجال اإلحصائي يستفيد منه كل  -

العاملين في اإلحصاء في مختلف الوزارات والهياكل العمومية وآخر يعنى بالجودة 

والمنهجيات لتطوير العمل اإلحصائي ومساندة الهياكل الوطنية لإلحصاء في تقنيات 

 اإلحصاء،

ق للمعهد يجمع كل المصالح المركزية لتحسين ظروف العمل توفير مقر الئ -

 .وترشيد الموارد الموضوعة على ذمة المعهد
 

ويسعى المعهد من خالل كل هذه اإلجراءات إلى توفير الظروف المالئمة التي 

ستساهم في مزيد االرتقاء باألنشطة اإلحصائية وبطرق التصرف وبتجسيم استراتيجية عمل 

ة والتطويرية وتدارك جملة النقائص التي وردت بالتقرير التأليفي لدائرة المعهد اإلصالحي

 .المحاسبات
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 املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية

 
ل التكوين املستيُ 

ّ
 8112فيفري  00املؤرخ في  8112لسنة  01مر حسب القانون عدد مث

ُالتكوين املنهي إلى جانب التكوين ألاساس يجزأي   أحدواملتعلق بالتكوين املنهي ويهدف التكوين املستمر .

ملهنية لدى العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية ملواكبة أساسا إلى تنمية املعارف والكفايات ا

تطّور تقنيات وأساليب إلانتاج والرفع من إلانتاجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وإلى توفير 

ُكما يهدف إلى إعادة التأهيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغلهم أو.ُأسباب الترقية املهنية للشغالين

ويشمل التكوين املستمّر وفق أحكام هذا القانون  .لى شغل املهّددين بفقدانهمن أجل املحافظة ع

التكوين املستمّر املنظم من قبل املؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا ألولوياتها ومتطلباتها 

من  والتكوين املستمّر املنظم من قبل املؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والذي يستهدف الترفيع

ُ.مهارات الشغالين

ُ

ُفيما يلي املركز)ويعتبر املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية  الهيكل العمومي (

املؤرخ في  0991لسنة  08القانون عدد بمقتض ى الذي تم إحداثه في منظومة التكوين املستمر املختص 

بمقتض ى القانون صبغة إدارية  ضمن املؤسسات العمومية التي ال تكتس يُوتصنيفه0991ُفيفري  01

فة بالتكوين املنهيُو0991ُجويلية  82املؤرخ في  0991لسنة  46عدد 
ّ
.ُيخضع إلى إشراف الوزارة املكل

ُ.(1)0992فيفري  01املؤرخ في  124وتّم ضبط تنظيمه إلاداري واملالي وطرق سيره بمقتض ى ألامر عدد 

ُ

ُفيما يلي املعاهد)ل للشغمعاهد للترقية العليا  4ُاملركز فرع عنويت التي تعتبر مؤسسات ُو(

ُُُُُُُُُُُللمؤسسات الاقتصادية بلغ عددهاتم إحداث  وحدات جهوية لتقريب الخدمات ُوُ.(2)فرعية للمركز

 .ُعة على كامل تراب الجمهوريةموّز8104ُُإلى غاية أفريل  وحدة جهوية24ُ

ُ

مقابل  8104د خالل سنة .م 0,5061ميزانية املركز بُالاعتمادات الجملية املرسمة وبلغت

د .م ,145تخصيص  ,810-8100وتم خالل الفترة  8100د سنة .م 065680و ,810سنة د .م065911ُ

سنويا بموجب قانون  يتمُ،وباإلضافة إلى هذه امليزانيةُ.من تلك الاعتمادات لتمويل التكوين املستمر

 تكوين املستمر بلغت قيمتها الجملية خاللاملالية رصد موارد جبائية توضع على ذمة املركز لتمويل ال

ُ.,810ديسمبر  ُموفىُُعونا في 816ويبلغ العدد الجملي ألعوان املركز ُ.د.م 044ما قدره  الفترة نفس

 

                                                           
 

(1)
ُ.8108جويلية  8املؤرخ في  8108لسنة  162وباألمر عدد  8116فيفري  86املؤرخ في 8116ُلسنة  618كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة باألمر عدد 

 
(2)
واملتعلق بضبط التنظيم إلاداري وطرق سير املركز واملؤسسات الفرعية التابعة له  0991جويلية  08املؤرخ في  0991لسنة  0691ألامر عدد ُحسب 

ُُ.0992ُفيفري  01املؤرخ في  124ساري املفعول بمقتض ى ألامر عدد والذي تم إلغاؤه باستثناء الباب الرابع الذي بقي 
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قه في القيام باملهام املوكولة له ُو
ّ
توّجه اهتمام دائرة املحاسبات إلى املركز للنظر في مدى توف

.ُبما يستجيب لحاجيات ألافراد واملؤسساتتكوين املستمر ال مدى تحقيق ألاهداف في مجالفي و

ت أساسا الفترة 
ّ
املصالح املركزية والوحدات الجهوية  ,810-8100وشملت ألاعمال الرقابية التي غط

ُُ.تونس ونابل وصفاقسكّل من ب

ُ

بمقر دائرة  8104أفريل  08وتّم استكمال ألاعمال الرقابية بتنظيم فريق تفكير بتاريخ 

أهّم مخرجات املهّمة الرقابية بهدف التواصل مع الجهة الخاضعة  تقديمسبات تّم في إطاره املحا

للرقابة والتفاعل مع ألاطراف املعنية ألاخرى بمجال التكوين املستمر وذلك بحثا عن القيمة املضافة 

 .ُ(1)ألاموال العمومية تساهم في إحكام التصرف فيوالتوّصل إلى توصيات 

 

ُألاعمال الرقابية الوقوف على جملة من إلاخالالت ُتم من خاللُو 
ّ
ونظام التنظيم ب قتتعل

لجة ملفات التمويل امعجراءات إوباملركز في مجال التكوين املستمر والترقية املهنية أداء بُواملعلومات 

ُ.التكوينية ومتابعتها ألانشطةوبمراقبة 

                                                           
(1)

ة من إطاراته إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارة التكوين املنهي والتشغي  
ّ
ل وعن الوكالة وقد شارك في هذه الجلسة املدير العام للمركز وثل

ل عن اتحاد الصناعة وال
ّ
ُ.تجارة والصناعات التقليدية وممثل عن الاتحاد العام التونس ي للشغلالتونسية للتكوين املنهي وممث
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 أبرز املالحظات
 

 التنظيم ونظام املعلومات  -

ُ

م للمصالح املركزية والوحدات الجهوية تطّور مهام املركز لم ي
ّ
واكب إلاطار الترتيبي املنظ

.ُوتوسع صالحياته وهو ما لم يساعد على حسن أداء هذه املهام وعلى تحقيق ألاهداف املرسومة

مراجعة  وبالرغم من عدم مطابقة املهام التي تقوم بها املعاهد فعليا ملا يقتضيه ألامر املنظم لها لم تتّمُ

ُ.ُتنظيمها بما يتماش ى وتطور مهامها وتغيرها

ُ

ر باملركز ولم يتّم 
ّ
تساعد مصالحه  تطبيقة معلوماتية مندمجةتركيز نظام معلومات إذ ال تتوف

ُُ.على إحكام التصرف في آليات تمويل التكوين املستمر

ُ

ولوحداته الجهوية  إلاسراع بإصدار النصوص الترتيبية املنظمة للمركُزويتعّين في هذا الصدد 

وملؤسساته الفرعية إلضفاء املشروعية والفاعلية على أعمال مختلف هذه الهياكل، وإعادة الاعتبار 

ر أكثر فرص لطالبي التكوين من الشغالين وإلاقرار بمكتسبات للدور البيداغوجي ل
ّ
لمعاهد بما يوف

الحق في إعادة التأهيل ملن فقدوا شغلهم خبرتهم بما يمكنهم من الارتقاء في حياتهم املهنية ومن ممارسة 

ُ.ُأو املهّددين بفقدانه

ُ

دا فّض 
ّ
وللرفع من قدرة املركز على حسن متابعة أنشطته مركزيا وجهويا أصبح متأك

ين بالتزاماتهم 
ّ
إلاشكاليات التي تشوب هذا املجال بما يحفظ حّق املركز إزاء مسدي الخدمات املخل

ُ.التعاقدية

ُ

 مجال التكوين املستمر املوّجه لألفراد واملؤسسات أداء املركز في -

ُ

ُُُُُُُُُُُخاصة بداية من سلبية ُمجال التكوين املستمّر املوّجه للمؤسساتاملؤشرات في  تعتبُر

عدد املؤسسات املنتفعة  بلغالتقديرات حيث تتجاوز نصف  ولم 8104وإلى غاية أفريل  8101سنة 

كما أّن عدد .ُمؤسسة تّمت برمجتها 33090من ضمن فحسب ُمؤسسة 16319بآليات التكوين املستمر 

مشاركة مقابل  507638مشاركات أعوان املؤسسات في عمليات التكوين خالل نفس الفترة لم يتجاوز 

ُ.تمت برمجتها 1138300

ُ
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ورغم النقص في تكوين مسدي الخدمات التكوينية الخواص وفي هيكلة القطاع وافتقاره 

وعدم تطور وظيفة التصرف في املوارد البشرية في جّل املؤسسات الاقتصادية وعدم ملرجعيات معتمدة 

تغطية سوق التكوين للحاجيات الخصوصية لهذه املؤسسات فإنه لم يتم إخضاع املنظومة إلى تقييم 

شامل وموضوعي للتحّقق من مدى مالءمة أنماط التكوين املستمر املتوفرة مع املتطلبات الاقتصادية 

ُ.ُاستجابتها لحاجيات املؤسسات وتطلعات ألافرادومدى 

ُ

ويستدعي النهوض بقطاع التكوين املستمر إيالء أنشطة إلاحاطة واملساندة واملراقبة والتقييم 

ُ.ألاهمية الالزمة ال سيما من خالل تدعيم القدرات البشرية في هذه املجاالت

ُ

 معالجة ملفات التمويل -

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهاّمة للنهوض بالتكوين املستمر بلغت خالل الفترة بالرغم من رصد إمكانيات مالية

د في شكل اعتمادات جبائية أوكل للمركز التصرف فيها إضافة إلى .م 044ما جملته  ,8100-810

د، .م ,145الاعتمادات املرسمة لنفس الغرض بميزانية املركز والبالغة خالل نفس الفترة ما قدره 

ملت نظام التمويل في املجال فإّن إلاقبال على آليات التمويل بقي دون املستوى والتسهيالت التي ش

فقد تبّين أنه لم يتّم تفعيل آلية تحّمل الدولة الكلي أو الجزئي ملصاريف تكوين أعوان في إطار .ُاملطلوب

ف إلاقبال مجهود إدماج محلي لتطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها أو تحسين إلانتاجية، عالوة على ضع

فعدد املؤسسات املنخرطة في نظام .ُآليتي التسبقة على ألاداء على التكوين املنهي وحقوق السحبعلى 

مقارنة بعدد املؤسسات الاقتصادية التي يحّق لها (ُ,810سنة  0910)التسبقة على ألاداء كان ضعيفا 

الاعتمادات كما أّن استهالك %.ُ,045أي بنسبة ال تتجاوز (ُمؤسسة 08111حوالي )الانتفاع بهذه آلالية 

اتفاقيات الشراكة التي تهّم عدة مؤسسات منضوية لتمويل العمليات الجماعية في إطار املرصودة 

ُ.,810-8100خالل الفترة %23ُضمن املنظمات املهنية لم يتجاوز 

ُ

كما شابت معالجة ملفات التمويل في مستوى املصالح املركزية والوحدات الجهوية بعض 

نتج عنها عدم استيفاء بعض امللفات للشروط وصرف مستحقات لم يثبت لدائرة املحاسبات خالالت الُا

ُاستحقاقها وصرفها مقابل إلانجاز الفعلي ألنشطة التكوينية توظيف ألامثل وال يضمن هذا الوضع ال.

التكوينّية  للموارد املرصودة للتكوين املستمر وال يوفر جميع الضمانات التي تكفل مالءمة ألانشطة

ُلحاجيات املؤسسات الاقتصادية والشغالين ويتعّين في هذا الصدد تدعيم قدرات ألاعوان املكلفين .

متابعة ألاعمال املنجزة في مستوى الوحدات الجهوية وإخضاع هذه الوحدات إلى بمعالجة امللفات ُو

ُ.ُتدقيق دوري من قبل املصالح املركزية

ُ
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الحصول على تمويالت لتكوين أعوانها اقتضت التراتيب الجاري  ولدفع املؤسسات الراغبة في

بها العمل مساهمتها في مجهود التكوين ألاساس ي من خالل احتضان متدربين أو متربصين في إطار 

وقد ترتب عن هذا الشرط تعقيد إضافي وأحيانا استنفاذ التمويل املتاح على أساس أنشطة .ُدراستهم

التحّقق من الانجاز الفعلي لهذا التكوين وذلك على حساب حّق أعوان هذه تكوين أساس ي دون إمكانية 

على حصول ألاثر  املؤسسات في التكوين املستمر وهو ما يستدعي التفكير في هذه املسألة بما يساعد

ُ.املرتقب من كال املجالين على ألافراد واملؤسسات

ُ

منظمات املهنية وتمويل اتفاقيات الشراكة دور املركز في تقديم املساعدة الفنّية للُوبالنظر إلى

معها فإّن من شأن تحسين البرمجة ووضع منهجّية موّحدة الختيار الهياكل التكوينّية واملكونين وصياغة 

كراسات الشروط الخصوصية في اتجاه وضع شروط موضوعية للترشح ومقاييس تتعلق بظروف إنجاز 

تب التكوين ويضمن إنجاز ألانشطة التكوينية بالكيفية البرامج التكوينية أن يضمن حسن اختيار مكا

ُ.والجودة املطلوبتين

ُ

 مراقبة ألانشطة التكوينية ومتابعتها -

ُ

التسبقة لم يوفق املركز في تفعيل دور الرقابة واملتابعة على ألانشطة التكوينية املمولة عبر 

ن من استخراج معطيات وذلك نتيجة غياب نظام معلومات فعال يم على ألاداء وحقوق السحب
ّ
ك

ومن التحقق من إلانجاز الفعلي للعمليات التكوينية وحسن  ومؤشرات وإحصائيات حينية من جهة

ُ.التصرف في املوارد العمومية املخّصصة للتكوين املستمر، من جهة أخرُى

ُ

ومن شأن إرساء منظومة معلوماتية تضّم مختلف املتدخلين أن يساعد على التنسيق بينهم 

التكوين املستمر على املنتفعين به بما يضمن جودة التكوين وحصول الفائدة املرجوة  تقييم أثُر وعلى

ُ.منه بالنظر إلى حاجيات خصوصية مدروسة للمؤسسات والشغالين
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I-  نظام املعلوماتو التنظيم  

ُ

لتكوين تنفيذ البرامج وعمليات ا على توليهخاصة 0991ُسنة ُلمركزاملحدث لالقانون  ينّصُ

 في وضع برامج تخّصُومعاضدة املنشآت ومختلف القطاعات الاقتصادية ُملستمر والرسكلة املهنيةا

ُتغيرتوقد ُ.وتنمية عالقات التعاون وتبادل الخبراتوالجودة  إلانتاجيةالتكوين املستمر بغية تحسين 

تعلق بحفز وامل 8111ديسمبر  81املؤرخ في  8111لسنة  49القانون عدد ُهام على إثر صدوُرهذه امل

يسير تمويل تلجديدة تمويل  آلياتإرساء ُبمقتضاهُتّمُوالذي ونصوصه التطبيقية املبادرة الاقتصادية 

 .املستمر وصيغ وشروط الانتفاع بهاألاساس ي ُوالتكوين بجزئيه املتعلقين بكوين املنهي الت

ُ

املنهي  على جهاز وطني للتكوين 18في فصله  8112لسنة  01القانون عدد  ومن جهته نّصُ

ُ.من جهة أخرُى ،عمومية وخاصة ومن مؤسسات تكوين ،من جهة ،يتكون من هياكل تصور وتسيير

لتمكينها  مةاملالئُوإلاجراءاتواملوارد البشرية التنظيم ى املؤسسات املعنية من املفروض أن يتوفر لدُو

ُ.ُمن أداء املهام املوكولة لها على الوجه املطلوب

 

ُ نقائصال الرقابية ألاعملكنه تبين من خالل 
ّ
باإلطار القانوني املنظم للمركز قت تعل

تحقيق على  ت من قدرة ألاطراف املذكورةحّدُوبنظام املعلومات ومؤسساته الفرعية ووحداته الجهوية 

ُُ.املرسومة ألاهداف

ُ

  - أ
ّ
 م للمركز ومؤسساته الفرعية ووحداته الجهويةإلاطار القانوني املنظ

ُ

مجال الذي يضبط ُ(1)8119فيفري  8املؤرخ في 8119ُسنة ل 898بمقتض ى ألامر عدد تم 

 الواردةقتضيات املُ، إلغاءسالف الذكر 8111لسنة  49نظم التمويل التي جاء بها القانون عدد تطبيق 

 املتعلق بإحداث برنامج وطني للتكوين املستمر ُو8110ُأوت  81املؤرخ في  8110لسنة  0991األمر عدد ب

شخيص الحاجيات وإعداد املخططات من خالل تخاصة التصرف فيه  مهمة أوكل إلى املركُزوالذي 

 .انجاز العمليات وتقييمهوإ

ُ

ُاملركز ولم يعد 
ّ
 منهت أنشطته نحو الرفع ل في هذه املجاالت بصفة مباشرة بل توّجُيتدخ

املساندة نحو نجاز البرامج املصادق عليها ُوبآليات التمويل ومن نسبة إ عدد املؤسسات املنتفعة

ُتكوينية رافعةتركيز مراحل واملصاحبة البيداغوجية وتقريب الخدمات من املؤسسات والشغالين ُو

                                                           
وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق يتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على ألاداء على التكوين املنهي ونسبتها    (1)

ُ.وشروط الانتفاع بها
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ب مالءتُماوهو ُ(1)كفاءاتهمل
ّ
املركز  درةق يدعمبما مركزيا وجهويا للمهام الجديدة  التنظيممة طل

ُُ.على الوجه املطلوبمهامهم على أداء وتفرعاته الجهوية 

 

على  عرض مشروع في الغرض يتّمُلم إذ ُر مهام املركزتطوُّم يواكب لهيكلي التنظيم الُأّنُ غيُر

ُُُُُُُُُُُُُُُُعلى وزارة إلاشراف للمصادقة بتاريخ وإحالته 8106ُديسمبر  11بتاريخ إال أنظار مجلس املؤسسة 

ُُ.8104إلى غاية موفى أفريل عليه املصادقة  تّمُلم تُو ,810جانفي  ,0

ُ

ُُو
ّ
ركيز وحدات جهوية لتقريب مصالح املركز من املؤسسات ت ه تّمُتجدر إلاشارة إلى أن

ألانشطة التكوينية لفائدة املؤسسات الاقتصادية الراغبة  دارسة ملفات تمويلالاقتصادية  أوكل لها 

رة صادرة عن املدير العام للمركز تحت وقد تم .ُفي الانتفاع باآلليات املوضوعة للغرض
ّ
بمقتض ى  مذك

للمسؤولين عن  (2)إحدى آلالياتإلامضاء على مقررات التمويل في إطار  تفويضُ,810لسنة  418عدد 

ينّص على غير الصيغ القانونية حيث ال إحداثها ، في حين أنه تّم ,810هذه الوحدات ابتداء من ماي 

على 8104ُفريل موفى أإلى غاية ساري املفعول ُو 0991الذي يرجع تاريخه إلى سنة الهيكل التنظيمي 

ُوجودها ن تّم ضبط هذه املهام في إطار املشروع الجديد للتنظيم الهيكلي فإنه في غياب صبغة ولئ.

رسمية لهذه الوثيقة تبقى الصالحيات املفوضة بدون سند قانوني وترجع املسؤولية القانونية كاملة إلى 

لقانونية في فصله ألاول الصفة ا سالف الذكُر 0992لسنة  124عدد املدير العام الذي أوكل إليه ألامر 

ُ.ُامللزمة للمركز تجاه املتعاملين معه

ُ

01ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالقانون عدد حسب الذي يهدف الّتكوين املستمر املوّجه لألفراد وفي خصوص 

الذكر إلى توفير فرص ملن لهم شغل لنيل ترقيات مهنّية أو ممارسة نشاط منهي جديد ُآنف8112ُلسنة 

معاهد الترقية العليا تعتبر  ،إدماجهمعادة التأهيل من أجل إُلين بفقدانه املهّددأو وملن فقدوا شغلهم 

لسنة  0691وهي مؤسسات فرعية للمركز حسب مقتضيات ألامر عدد في هذا املجال املتدخل الرئيس ي 

واملتعلق بضبط التنظيم إلاداري وطرق سير املركز واملؤسسات  0991جويلية  08املؤرخ في  0991

ل دوُرُو ،له الفرعية التابعة
ّ
في التنظيم البيداغوجي وإلاشراف على املكّونين العاملين باملعاهد  هايتمث

ُ.ُوتنظيم مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية

ُ

لم يقع سالف الذكر 0992ُلسنة  124من ألامر عدد  02و 01وخالفا ملقتضيات الفصلين 

يعود تاريخها ُوتجاوزتها ألاحداث حكام الي تخضع أُلبالتوبقيت ُإصدار ألامر املنظم ملعاهد الترقية العليا

ألامر املنظم لها  ضبطهبالرغم من عدم مطابقة املهام التي تقوم بها املعاهد فعليا ملا ُوُ.0991إلى سنة 

ُ.وتغيرها هابما يتماش ى وتطور مهام يتّم مراجعة هذه املقتضياتلم 
                                                           

(1)
ُ.8100تم تحيينه في فيفري  8100-8111عقد أهداف يغطي الفترة   

(2)
  .آلية التسبقة على ألاداء على التكوين املنهي  
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ص الدور البيداغوجي ملعاهد الترقية الع
ّ
إال التكوين بها ليا إذ لم يعد يجرى وقد تبين تقل

ُُاستثنائيا
ّ
تبرم عالي من خالل اتفاقّيات مراكز تكوين منهي ومؤسسات تعليم في  باألساسُه يتّمُحيث أن

الاتفاقّيات ومتابعة تنفيذها هذه وأصبح دور املعاهد موجها بالخصوص إلى إدارة ُ،بينها وبين املركز

املخّصصة للتكوين عن بعد في حين إلاعالمية استعمال التطبيقة وإحاطة ألاساتذة واملكونين في مجال 

ُ.أوكلت الجوانب البيداغوجية أساسا إلى املؤسسات التكوينّية

ُ

ويذكر في هذا الصدد غياب سند قانوني أو ترتيبي لتحديد النفقات املنجرة عن تأمين 

حسب بساتذة واملكّونين التكوين من قبل املؤسسات التكوينية حيث تختلف صيغ ومعاليم خالص ألُا

ففي ، (عن بعد أو مسائي)ونمط التكوين (ُتعليم عالي أو مراكز التكوين املنهي)طبيعة هذه املؤّسسات 

ت أساتذة التعليم العالي في إطار التكوين عن بعد حسب نظام تأجير العرضيين ضُ  حين
ّ
بطت مستحقا

ضبط مبلغ  تّمُ، 8101نوفمبر  1املمض ى بتاريخ  232باملركز وذلك طبقا ملقّرر املدير العام للمركز عدد 

دون تحديد (ُدروس مسائّية)والتعليم العالي (ُدروس مسائّية وعن بعد)إلى التكوين املنهي بالنسبة جزافي 

ُ.مسبق لعدد املكّونين ولقيمة أجورهم

ُ

ين ومعاليم متناسقة لخالص ألاساتذة واملكّون صيغويعّد غياب إلاطار الترتيبي الذي يضبط 

التابعين ملؤّسسات التعليم العالي أو التكوين املنهي من بين أسباب عدم تفعيل الاتفاقّيات املبرمة مع 

ُ.ُاملؤسسات التكوينية

ُ

ه يسعى في إطار مشروع إصالح منظومة التكوين املستمر إلى دعم الدور 
ّ
ولئن أفاد املركز بأن

شهادات خاصة بها وإلى دعم التكوين الرافع البيداغوجي ملعاهد الترقية العليا للشغل وذلك ببعث 

فإنه من الضروري إصدار النصوص الترتيبية التي تضفي  الحصول على شهادةللكفاءات أو املفض ي إلى 

ُ.واملصاريف املنجرة عنها الشرعية على أعمال املعاهد وتدخالتها

 

 نظام املعلومات - ب

ُ

واملتعلق بالسالمة  8116فيفري  1املؤرخ في  8116لسنة  ,لقانون عدد اُملقتضيات خالفا

حول تدعيم إجراءات السالمة  8111أفريل  06بتاريخ  09املعلوماتية ومنشور الوزير ألاول عدد 

في املركز لم يقم بالتدقيق في نظام السالمة املعلوماتية سوى  تبّين أّنُ ،املعلوماتية بالهياكل العمومية

ُدون احترام دورية هذا إلاجراء 8108سنة  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعلوماتية إلى املم يتوّل تفعيل خلية السالمة ول.

خاصة مهّمة ضبط ُإحداث لجنة السالمة املعلوماتية التي توكل إليهابُيقمكما لم .8104ُأفريل ُموفى

ُ.السالمة املقترحة من قبل الخليةتراتيب 
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ر لدى املركز تطبيقات إعالمية غير مندمعلى صعيد آخر، ُو
ّ
جة وهو ما لم يساهم في يتوف

ن من توفير معطيات حينية وتأليفية تغطي مختلف مجاالت التصرف 
ّ
إرساء نظام معلومات فّعال يمك

بالنسبة إلى احتساب ألاجور حيث يتم اعتماد تطبيقتين مختلفتين تتعلقان بكل مثال مثلما هو الشأن 

ُ.ُمن املوارد البشرية والتأجير وهو ما ال يضمن تفادي ألاخطاء

ُ

بإبرام صفقة لوضع تطبيقة معلوماتية مندمجة للتصرف في آليات  8112سنة في قام املركز ُو

.8104ُإلى موفى أفريل  هات إلى عدم قابلية استغاللشاب تنفيذها إخالالت أدُّ (1)تمويل التكوين املستمر

يات واستالم ويعود ذلك خاصة إلى إبرام الصفقة قبل صدور النصوص التطبيقية املنظمة لهذه آلال

ُالتطبيقة بالرغم من إلاخالالت الفنية التي تشوبها طبيعته غير القانونية حيث أنه يعتبر  وعالوة على.

 قبول أشغال أو خدمات غير مطابقة للمطلوب ّنُتفريطا في حق إلادارة ومن قبيل أخطاء التصرف، فإ

ال يمكنها من حسن متابعة ملفات املركز ووحداته الجهوية إلى نظام معلومات فعُّ قد تسبب في افتقاُر

ُاملتعلقةحصائيات إلُاؤشرات واململعطيات ُوعدم توفر االتمويل وألانشطة التكوينية املمولة إضافة إلى 

ُ.واملكونين وهياكل التكوين األنشطة التكوينيةب

ُ

ه من 
ّ
وإزاء تعّدد املتدخلين في منظومة التكوين املستمر من هياكل عمومية وخاصة فإن

إرساء منظومة معلوماتية متكاملة بما يساعد على التنسيق بين مختلف املتدخلين وتقييم  الضرورُي

أثر التكوين املستمر على املنتفعين به بما يضمن جودة التكوين وحصول الفائدة املرجوة منه بالنظر إلى 

ُ.ُحاجيات خصوصية مدروسة للمؤسسات والشغالين

ُ

II-  ةيوالترقية املهن تمر في مجال التكوين املس أداء املركز 

ُ

ل تطوير التكوين املستمر أحد املحاور التي تضمنتها 
ّ
8101ُاملعّدة سنة توجيهية الوثيقة الشك

منظومة وطنية "هدفا عاما يتمثل في إرساء  نتتضّمُوالتي ُ(2)حول إصالح منظومة التكوين املنهي

إطار رؤية شاملة وموحدة ملنظومة للتكوين املنهي تستجيب لحاجيات ألافراد واملؤسسات واملجتمع في 

ر أهداف فرعية أوكلت مسؤولية وضبطت للتكوين املستم ."رةطوُّتوطنية لتنمية املوارد البشرية م

ض منها إلى املركز، على غرار اعتماد مقاربات وتنظيمات بيداغوجية مالئمة لضمان جودة تحقيق البع

ات ألافراد واملؤسسات وتفعيل أساليب متابعة التكوين املستمر واعتماد أنماط تكوين تستجيب لحاجي

ُ.وتقييم ناجعة ألنشطة التكوين

ُ

                                                           
(1)

ُ.أشهر ,، ومدة إنجاز بـ  8112سبتمبر  9د بتاريخ .أ 211,579بمبلغ   
(2)
ُيضم التكوين املنهي حسب الوثيقة التوجيهية الهياكل العمومية والخاصة ويشمل التكوين ألاساس ي والتكوين املستمر 
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اعتماد التصرف في امليزانية حسب ألاهداف صلب الوزارة 8106ُابتداء من سنة تّم  كما

تطوير التكوين املستمر ب"ُاملتعلق البرنامج الفرعيأوكل للمركز السهر على تنفيذ املكلفة بالتكوين املنهي ُو

تطوير التكوين املستمر والترقية "هوُوفي إطار هذه املنظومة وضبط له هدف واحد  "املهنية قيةوالتُر

ُاملهنية ه بالنسبة إلى التكوين املستمر املوّجُُألاهدافوتتمثل ُ.مؤشرات لقيس ألاداء 1يتفرع عنه "

ات ألعوان عدد املؤسسات املنتفعة بآليات التكوين املستمر وعدد املشاركالرفع من ُفيللمؤسسات 

ُ.التكوين املوجه لألفراد بالنسبة إلىعدد املرسمين في املؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين و

ُ

ق في بلوغ ألاهداف املرسومة سواء تعلق ألامر بالتك غير أّنُ
ّ
وين املستمر املوجه املركز لم يتوف

ُ.ُألفرادلُللمؤسسات أو 

ُ

 التكوين املستمر املوّجه للمؤسسات - أ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُإلى غاية ُو8101ُبداية من سنة  خاصةمؤشرات سلبية  هذا الصدد تسجيلتم في 

بلغ عدد املؤسسات املنتفعة بآليات ُإذالتقديرات نصف  إلانجازات تتجاوُزحيث لم  8104أفريل 

كذلك .ُابرمجته توقع33090ُمؤسسة مقابل  16319ما جملته  املذكورةالتكوين املستمر خالل الفترة 

الذي بلغ ُوعدد مشاركات أعوان املؤسسات في عمليات التكوين خالل نفس الفترة أن بالنسبة إلى الش

ُ.ُمبرمجة1138300ُمشاركة مقابل  507638

ُ

آلية تمويل التكوين املستمر وهي  نظامل آلاليات الثالث املكونةُإحدىن عدم تفعيل كما تبيُّ

تطوير التكنولوجيا لفي إطار مجهود إدماج محلي ن تحّمل الدولة الكلي أو الجزئي ملصاريف تكوين أعوا

ُ.ُ(19آلالية )ُأو التحكم فيها أو تحسين إلانتاجية

ُ

ُُُُُُُُُُ,810-8100خالل الفترة بلغت ُجملية بعنوان تمويل التكوين املستمرُمواردرصد ُتّمُُو

قيمتها الجملية بلغت ركز يزانية املبالعنوان الثاني ملد موّزعة بين اعتمادات مرّسمة .م 81151ما يناهز ب

إضافة إلى رصد موارد في شكل اعتماد  058د و.م ,145على التوالي 19ُبعنوان حقوق السحب وآلالية 

ُ .داءد بعنوان التسبقة على ألُا.م 044ُخالل نفس الفترة قدرها بقيمة جمليةجبائي 

ُ

ه لم يتم صرف الاعتمادات املرصودة  19وباعتبار عدم تفعيل آلالية 
ّ
ذلك ويعزى ُ.للغرضفإن

من شهادة في  هاعدم تمكين من مؤسسات راغبة في هذا التمويل بسببل املركز بمطالب عدم توصُّإلى 
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أهلية الانتفاع باالمتياز الواجب إسنادها من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض 

ُُ.(1)باالستثمارات الفالحية
ُ

ُوفي خصوص معاضدة املؤسسات التي ت
ّ
ل إحدى املهام ألاساسية للمركز انطالقا من شك

أداءها  وصوال إلى تقييم أثر التكوين فإّنُُوتشخيص الحاجيات التكوينّية مرورا باملراقبة البيداغوجية 

ُُُُُُُُُُُُُُُُاملركز يفتقر إلى ُن أّنُحيث تبيُّالالزمة البشرية  إلامكاناتعلى الوجه ألاكمل يبقى مرتبطا بتوفير 

للمنشطين وملساعدي التكوين وملستشاري التكوين املستمر واملتفّقدين  8104يل موفى أفُر

ُاملعاضدة واملساندة واملراقبة والتقييم ةنشطأسلبا على ذلك انعكس ُوُ.البيداغوجيين ُويذكر أّنُ.

تدخال أغلبها تتعلق بمؤسسات كبرى  64ُالتدخالت في مجال تشخيص الحاجيات التكوينية لم تتعّدُ

ي مجال التصرف في املوارد البشرية والتكوين ولم تشمل املؤسسات ألاكثر حاجة لإلحاطة ف ومهيكلة

أفرز  8108سنة  إنجازه في حين أّن تشخيصا لوضع التكوين املستمر تّمُ ،في هذا املجالواملساندة 

نقصا في تكوين مسدي الخدمات التكوينية الخواص وفي هيكلة القطاع وافتقاره ملرجعيات معتمدة، 

إضافة إلى عدم تطور وظيفة التصرف في املوارد البشرية في جّل املؤسسات الاقتصادية وعدم تغطية 

ُ.سوق التكوين للحاجيات الخصوصية لهذه املؤسسات
ُ

ولتفعيل دور املركز في إلاحاطة باملؤسسات وإعداد إلامكانات البشرية املستوجبة لالضطالع 

الانطالق في تنفيذ برنامج دعم قطاعات التربية  8106نفي في جا بهذا الدور على الوجه ألاكمل تّمُ

ه لم يتّم .ُشمل إطارات املركز وهياكل خاصة (2)والتكوين املنهي والتعليم العالي من أجل التشغيلية
ّ
 أن

ّ
إال

ن من الارتقاء بدور إلاحاطة واملساندة
ّ
ُبلوغ ألاهداف املرسومة بما يمك فردا من داخل  1,فقد تابع .

هذا البرنامج في مرحلته النظرية مثلما تّمت برمجته، في حين لم يتجاوز عدد املشاركين  ارجهوخ املركُز

 لسّتة مشاركين القيام بتدخالت صلب املؤسسات.ُمشاركا في مرحلته التطبيقية 16
ّ
ُ.ُولم يتسّن إال

ُ

ُبأ وقد أفاد املركز 
ّ
اة تطوير نشاط وخدمات إلاحاطة باملؤسسات لوضع أدُإطارُفييسعى ه ن

التسريع باتخاذ  من الضرورُيُيبقىُوُ.املستمرقيس أثر التكوين ضمن مشروع إصالح منظومة التكوين 

ُ.دعم املوارد البشرية وتطوير نشاط وخدمات إلاحاطة باملؤسساتإجراءات مستعجلة ملزيد 
ُ

 التكوين املستمر املوّجه لألفراد - ب
 

واملتعلق بالتكوين  8112لسنة  01دد القانون عيهدف الّتكوين املستمر املوّجه لألفراد حسب 

آنف الذكر إلى توفير فرص ملن لهم شغل لنيل ترقيات مهنّية أو ممارسة نشاط منهي جديد وملن  املنهي

ُ.عادة التأهيل من أجل إدماجهمإُلفقدوا شغلهم واملهّددين بفقدانه 
                                                           

(1)
ُ.8104أفريل  08حسب ما أفرزته جلسة فريق التفكير املنعقدة بتاريخ   

(2)
 (.PEFEZE)8101ُديسمبر  88تاريخ دخلت حيز التنفيذ بمع الاتحاد ألاوربي التي اتفاقية تمويل املندرج في إطار   
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تغيير نشاطهم عبر  تتم الاستجابة لطالبي التكوين مّمن لهم شغل ويرغبون في ترقية مهنية أُوُو

مع مؤّسسات التعليم العالي ومراكز التكوين املنهي من خالل إبرام اتفاقّيات يتم تركيزها مراحل تكوينية 

ُ.تتضّمن التزامات كل طرف ال سّيما في خصوص تنفيذ العملّيات التكوينّية ومتابعتها 

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُإلى  8100دة من سنة املجال خالل الفترة املمتهذا وبلغ عدد الاتفاقّيات املبرمة في 

وهو ما  %685,8ُمنها أي بنسبة  6,اتفاقّية خصوصّية لم يتّم تفعيل سوى  081ما جملته  ,810سنة 

ُ(1)مركزا 014)يعتبر ضعيفا بالنظر إلى عدد مراكز التكوين املنهي  ُُُُُُُُُُُُُُُُُوعدد مؤسسات التعليم العالي (

ُ(2)مؤسسة 811) اتفاقّيات من  1عدد الاتفاقّيات إلاطارّية املبرمة مع الجامعات على  كما اقتصُر(.

كما ال توجد اتفاقّيات .مع إلادارة العامة للدراسات التكنولوجية واحدة جامعة واتفاقية01مجموع 

تجمع املركز بمؤّسسات اقتصادّية باستثناء بعض املؤّسسات الكبرى على غرار الصندوق الوطني 

ُ.,810نوفمبر 01والوكالة العقارية للسكنى بتاريخ  8101أوت  08ي بتاريخ للضمان الاجتماع

ُ

خالل الفترة الرقابية على التكوين املنهي مراكز في وبلغ معّدل املتخّرجين مقارنة باملرّسمين 

ُفي إطار التكوين عن بعد والدروس املسائّية %18وحوالي  %,1التوالي  إلى التعليم العالي  وبالنسبة.

ُفي إطار الدروس املسائية %11في إطار التكوين عن بعد وحوالي ُ%41نسبتي  سّجلت وقد أرجع املركز .

ية 
ّ
الين بصفة كل

ّ
 الشغ

ّ
هذا التفاوت إلى املستوى التعليمي لكل شريحة مستهدفة والى عدم تفرغ

ُ.للّتكوين

ُ

مزاولة العمل أّن املعاهد تشترط آليا من طالبي التكوين توفير ما يثبت من جهة أخرى تبين ُو

التكوين هم في من حّقُأو املهددين بفقدانه عند تقديم مطلب لالنتفاع وهو ما يحرم من فقدوا شغلهم 

ُ.ُسالف الذكر 8112لسنة  01عادة التأهيل كما يقتض ي ذلك القانون عدد املستمر إُل

ُ

ءات الكفا تثمين إلىتهدف ها كما لم يقع تفعيل آلية إقرار مكتسبات الخبرة في حين أنُّ

ُ الحياة النشيطة املكتسبة في إطار 
ّ
ُ.نهم من الارتقاء في حياتهم املهنيةللشغالين وتمك

ُ

ق املركز في تحقيق ألاهداف املرجّوة في مجال التكوين املستمر لم يتّمُ
ّ
 وبالرغم من عدم توف

اط إخضاع املنظومة إلى تقييم شامل وموضوعي للتحّقق من مدى مالءمة أنم 8104إلى موفى أفريل 

املؤسسات وتطلعات لحاجيات لمتطلبات الاقتصادية ومدى استجابتها لالتكوين املستمر املتوفرة 

ُ.ُألافراد
ّ
 رصد اعتمادات بعنوان دراسة إستراتيجية حول املنظومة الوطنية 8108منذ سنة  تمه علما أن

                                                           
(1)

ُُُ,810ميزانية وزارة التكوين املنهي و التشغيل لسنة   
(2)

ُ.موقع واب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
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مازالت في طور  ن أنهاوقد تبيُّ.8104ُلم تصرف في شأنها أّية نفقة إلى حدود أفريل  (1)للتكوين املستمر

ُ.إعداد طلب العروض

ُ

III- معالجة ملفات التمويل إجراءات 

ُ

مجاالت تطبيق وشروط  (2)8119فيفري  8املؤرخ في 8119ُلسنة  898ضبط ألامر عدد 

 2وفقا للفصلين ُ،مركزوأوكل للُ.ق السحبُووحق على التكوين املنهيُالتسبقة على ألاداءُآليتيالانتفاع ب

ُوتكون هذه الرقابة الحقةُ.الية لألنشطة التكوينيةاملبيداغوجية ُوالراقبة املر املذكور، من ألام 81و

 ،حقوق السحبنظام ومتزامنة معها في إطار  ألاداءنجاز ألانشطة التكوينية في إطار التسبقة على إُل

 مايهمصادق علُإجراءاتُية بدليلمبنيُّ إجراءاتوفق الوحدات الجهوية باألساس تنفيذها  ىوتتول

ُ.ُ 2011 أكتوبر 06بتاريخ 100ُعدد  بمقتض ى مذكرة
ُ

ل آلية التسبقة على ألاداء في تمكين املؤسسات الخاضعة ُو
ّ
لألداء على التكوين املنهي التي تتمث

على  ألاداءالانتفاع بتسبقة على من خذ إجراءات قصد النهوض بالتكوين املستمر لفائدة أعوانها تتُّ

 أنجزتأنها ما يثبت ُتاملؤسساُأن تقدممقابل  املبلغ املستوجب شهريا طرحُّمُعلى أن يتاملنهي التكوين 

املركز في إطار حقوق السحب دفع املصاريف فيما يتولى ُ،لفائدة أعوانهاُالتكوينية ألانشطةفعال 

ضوء  تهاء من إنجاز النشاط املعني وفيالناجمة عن إنجاز ألانشطة التكوينية لفائدة املؤسسات بعد الان

ُ.نجازهامع إتزامنا ُاملركزمصالح قوم بها تتائج املراقبة التي ن
ُ

حقوق تخضع ُو ،في مستوى الوحدات الجهويةمستنديا وميدانيا ُمعالجة امللفاتُتّمُوت

ُ.(3)حسب مقتضيات محّددة بالتراتيب الجاري بها العملولجنة وطنية جان جهوية لموافقة  السحب إلى

في املصادقة على ألانشطة إصدار مقّررات بسبقة على ألاداء بخصوص التدراسة امللفات وتنتهي 

وذلك بعنوان طرح التسبقة  هااملبالغ النهائية ملستحقاتُاتضبط بهُالتكوينية املنجزة من قبل املؤسسات

 وبالنسبة إلى آلية حقوق السحب فإّنُُ.مقاييس وشروطإلى وبالنظر مالي بيداغوجي ُوضوء كشف  في

صادقة على تمويل املطالب املقدمة بعد التثبت من استيفاء امللفات للشروط مقررات ماملركز يصدر 

ُ.ُاحتسابها ضوء آراء اللجنة املعنية وفي حدود املستحقات التي يتّمُ فيُالقانونية
ُ

مؤسسة اقتصادية منتفعة بنظام التسبقة على  808وشملت أعمال الرقابة عينة تتكّون من 

أي ما  ,810و 8100د خالل الفترة املمتدة بين .م 61ويالت تناهز بتم(ُمؤسسة 0910من ضمن )ألاداء 

                                                           
(1)

 .8106د بعنوان سنة .أ 011و 8101و 8108د بعنوان كّل من سنتي .أ 8,1  
(2)

وألامر عدد  8100فيفري  8املؤرخ في  8100لسنة  8111وألامر عدد  8119نوفمبر  8املؤرخ في  8119لسنة  1120كما تم تنقيحه وإتمامه  باألمر عدد   

ُ.8106جانفي  9املؤرخ في  8106لسنة  61
(3)

 .املذكور آنفا ودليلي إلاجراءات 8119لسنة  898عدد  من ألامُر02ُوالفصل  01يقتض ي الفصل   
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ل نسبة حوالي 
ّ
 الراجعة بالنظر إلى الوحدات من املبالغ املصادق عليها لفائدة املؤسسات %11يمث

ُالجهوية بتونس وصفاقس ونابل مؤسسة اقتصادية انتفعت  029كما تّم فحص عينة تتكّون من .

أي حوالي  د.م 0599ُبتمويالت تناهز(ُمؤسسة 8020من ضمن )فردي في إطار بنظام حقوق السحب 

ُمن مجموع التعهدات لنفس الفترة81%ُ وشملت ألاعمال كامل ملفات العمليات الجماعية التي .

ُ.,810-8100خالل الفترة انتفعت بتمويل 

ُ

 نظام التمويل عبر التسبقة على ألاداء - أ

ُ

ُالشهرُيبموجب التصريح التسبقة على ألاداء آلية نظام التمويل عبر تنخرط املؤسسات في 

898ُُُُُُُُُُُُُُُُُألامر وذلك وفق  على التكوين املنهي بعنوان شهر جانفي للسنة املعنية بالتكوين اتألداءبا

8106ُلسنة  61كما تم تنقيحه باألمر عدد  8119لسنة  بقائمة سنويا وتتولى وزارة املالية مّد املركز .

ُُ.املؤسسات املنخرطة

ُ

عدد املؤسسات  تبّين أّنُحسب املعطيات املودعة لدى املركز من طرف وزارة املالية، ُو

8106ُسنة  01,2وُ,810سنة  0910)املنخرطة في نظام التسبقة على ألاداء ضعيف  مقارنة بعدد (

 منُو .((1)8106مؤسسة سنة  08111حوالي )املؤسسات الاقتصادية التي يحّق لها الانتفاع بهذه آلالية 

أسباب ضعف إلاقبال على هذه آلالية حسب الاستبيانات املنجزة من قبل املركز تعقيد ُبين أهّمُ

كشوفاتها املالية ُاملتاحة للمؤسسات لتقديم وقصر آلاجالالوثيق بالجباية  اارتباطهُو إلاجراءات

ُ.لمؤيدات والشروطلوالبيداغوجية مستوفاة 

 ُ

ن مطابقة ألانشطة التكوينية املنجزة مع ممستنديا بالتثبت الجهوية وتقوم الوحدات 

محاضر جلسات اللجان وال سيما  (2)والوثائق املرفقة بهالبيانات املضمنة بالكشف البيداغوجي واملالي 

ُإلىباإلضافة ُ،ما يثبت الطرح شهريا لكامل مبلغ التسبقة وبصفة مسترسلةالاستشارية للمؤسسات ُو

إرجاع مبالغ عن عدم املطابقة  وينجرُّ.ُ(3)ت البيداغوجة واملاليةالكشوفا إيداعاحترام آجال ق من التحّقُ

ُُ.تضاف إليها خطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل بها املنتفعُالتسبقة

ُ

ُللمبالغُأصحابهاما يثبت استحقاق  لم يتوفر في شأنهاملفات  9ألاعمال الرقابية  أفرزتُو

وبصفة مسترسلة التسبقات كامل الشهرية التي تثبت طرح  ن التصاريحلم تتضّمُ حيثاملصادق عليها 

                                                           
(1)

  .حسب آخر معطيات متاحة من املركز  
(2)

 .املذكور آنفا 8119لسنة  898عدد  من ألامُر 1بالفصل  ااملنصوص عليهُو  
(3)

 .املذكور آنفا 8119لسنة  898عدد  من ألامُر4ُالفصل   
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ى املركز قبول ُ.د.أ 1125228ُجملياُبما قيمته
ّ
كشوفات مالية وبيداغوجية بلغت قيمة املبالغ  1كما تول

ُد.أ 115611املصادق عليها في شأنها  ر محاضر جلسات اللجان الاستشارية للمؤسسات.
ّ
ُ.رغم عدم توف

ُكما تبّين 
ّ
إيداع املؤسسة املنتفعة  د رغم.أُ 815692بما جملته  صادقة على تمويل مطلبتمت املُهأن

ُ.(1)بعد آلاجال املعنية الجهوية ةلدى الوحدامللف في هذا الشأن ُبهذا التمويل
ُ

التكوينية تشوبها عيوب تحّد من مصداقيتها، من  ألانشطةنجاز الوثائق املثبتة إُل ن أّنُما تبيُّك

نشاطا تكوينيا في إطار التكوين داخل املؤسسة بمبلغ  88أصلية تخص ذلك غياب بطاقات حضور 

ُد.أ 9915801جملي قدره  بطاقات حضور ال تتضمن أسماء املنتفعين وتواريخ إلانجاز بما جملته  4و.

طاقات حضور للمشاركين ال تحمل ختم الهيكل املسدي للخدمات بكشوفات مرفقة ب 1و.ُد.أ 065911

كشوفات ببطاقات حضور غير ممضاة من قبل املكّون بمبلغ جملي قدره  9و د.أ 15211,بما جملته 

ُد.أ ,80510 بطاقات حضور غير مطابقة للنموذج املقّدم من قبل املركز بما يناهز   1باإلضافة إلى .

ُ.د.أ 605048
ُ

 ينّصُسالف الذكر 8119ُلسنة  898من ألامر عدد  9الفصل ُوفي حين أّنُ ،على صعيد آخرُو

ُ، (2)يوما ,0تبليغ ال تتجاوز على آجال   8100رات خالل الفترة املمتدة بين املقرُّ ل تأخير هام في تبليغّجُس 

من القيام بتسوية وضعيتها الجبائية  وهو ما ال يمكن املؤسساتيوما  ,010وصل إلى  ,810و

ُ.مربخصوص ألاداء على التكوين املنهي املستوجب في آلاجال املحددة بالفصل العاشر من نفس ألُا

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُما جملته كاملة سنةتجاوز أجل حصولها على مقّررات  وبلغ عدد املؤسسات التي

وشمل التأخير سنويا خالل الفترة .ُد.م 859لمقّررات بشأنها حوالي بلغت القيمة الجملية لمؤسسة  011

تي تحصلت على من املؤسسات ال %011و %11و %92و %,9ما يناهز على التوالي  8100-8106

ُ.رات مصادقةمقرُّ

ُ

خاّصة إلى النقص في تكوين ألاعوان، إلى جانب محدودية متابعة إلاخالالت رجع املركز هذه وأ

ألاعمال املنجزة في مستوى الوحدات الجهوية وعدم خضوعها إلى تدقيق دوري من قبل املصالح 

ة ومزيد إلاحاطة بها من خالل الزيارات وأفاد بأنه سيتّم العمل على مساندة الوحدات الجهوي.ُاملركزية

وتعّهد املركز .ُداءات بوزارة املاليةة بالتنسيق مع إلادارة العامة لأُلامليدانية، وعلى برمجة حصص تكويني

بخصوص حاالت عدم املطابقة بمراجعة املقّررات املسندة للمؤسسات التي يثبت انتفاعها بمستحقات 

ُ.ُوجه حقعلى غير 

                                                           
أقصاها موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خالله استنفاد طرح مبلغ التسبقة دون أن يتجاوز هذا  8119لسنة  898ألامر عدد من   4حّدد الفصل   (1)

ُ.ألاجل موفى شهر جانفي من السنة املوالية
(2)

 من تاريخ إيداع كشف بيداغوجي ومالي مستوفى الشروط  
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 بر حقوق السحبنظام التمويل ع - ب

ُ

من الانتفاع بتمويل مباشر  (1)نظام إلى تمكين املؤسسات الاقتصادية الخاصةهذا اليهدف 

ُمن الدولة ألنشطة تكوينية تقوم بها لفائدة أعوانها مقابل مساهمتها في التكوين ألاساس ي ُُو.
ّ
 لتتمث

نظام في الدراسات ألانشطة التكوينية التي يمكن بعنوانها الحصول على تمويل في إطار هذا ال

والاستشارات في التكوين والتكوين املستمر بالبالد التونسية في إطار فردي أو عن طريق عمليات 

جماعية والعمليات الجماعية املنجزة في إطار الشراكة مع املنظمات املهنية وفي عمليات إقرار مكتسبات 

ُ.(2)الخبرة

ُ

 أوكلتفقد في إطار فردي حقوق السحب  نظامفي ُالتكوينية ألانشطةتمويل ى لإا بالنسبة أّمُ

من قبل املؤسسات دراسة املطالب املودعة في الغرض  ويةإلى الوحدات الجهالجاري بها العمل التراتيب 

ا ور التكوين ومّدتهامن خالل النظر خاصة في مدى التطابق بين اختصاصات ومؤهالت املكّون ومح

راتمبُتشفعُالتكوين وظروف ةمج التكوينيوالبرا
ّ
وحدتي صفاقس عدم إعداد تبين وقد .ُ(3)في الغرضُذك

8108ُ-8100والفترة  ,810-8100ملفا وذلك على التوالي خالل الفترة  22وتونس ملا جملته   كما أّنُ.

ق بفي خاصة ومرجعيات معايير حاجيات خصوصية مضبوطة ُوفي غياب ُالتقييم املنجز يتّمُ
ّ
 املدةما يتعل

ُ.ون والوسائل البيداغوجية واملحتوى ومواصفات املك

ُ

ُعلىغالبا ما يقتصر ُ(4)الجهوية لكّل من وحدات تونس ونابل وصفاقساللجان دور ُكما أّنُ

املزمع ُالخاصة تب التكويناملكللمؤسسات الطالبة للتمويل ُوتسوية الوضعّية الجبائّية املطالبة ب

ملوافقة على طلب الانتفاع بتسوية لعدم ربط ا (5)التعامل معها بالرغم من توجيه توصيات في الغرض

ُالوضعّية الجبائّية كما تبّين عدم توحيد املواقف بين مختلف اللجان وحتى من قبل نفس اللجنة في .

ؤسسات الطالبة لالنتفاع ا ال يضمن املساواة بين املمناسبات مختلفة تجاه نفس الوضعيات مّمُ

اة ملكاتب التكوين تتضمن وضعية جبائية غير مسوُّاملطالب التي ففي حين تّم إرجاء أو رفض .ُبالتمويل

 املوافقة على تمتفقد ُاملطالبجملة من  %1,بما نسبته  نتفاع لاُلطالبة الأو للمؤسسة الخاصة 

ُ.البقية

                                                           
(1)
د واملؤسسات التي يساوي 0111باملؤسسات التي ال يقل ألاداء على التكوين املنهي املستوجب عليها  8119لسنة  898من ألامر عدد  01ضبطها الفصل  

د ولم تستعمل حّق التسبقة على ألاداء واملؤسسات التي استكملت استهالك التسبقة على  0111املنهي املستوجب عليها سنويا  أو يفوق ألاداء على التكوين 

ُُ.ألاداء للسنة املعنية باالنجاز واملؤسسات املعفاة من ألاداء على التكوين املنهي أو غير الخاضعة له
(2)

ُ.8119لسنة  898من ألامر عدد  06الفصل   
ُ .دليل إلاجراءات الخاص بحقوق السحب حسب (3)
(4)

بـدراسة املطالب الفردية املقدمة من قبل املؤسسات لالنتفاع بنظام حقوق  8119لسنة  898من ألامر عدد  18تقوم اللجان الجهوية حسب الفصل   

ُ.ُدير الجهوي للتكوين املنهي والتشغيلد  وهي لجان يرأسها امل.أ 011السحب ومشاريع الاتفاقيات التي تكون كلفتها التقديرية دون  
(5)

رة  من املدير العام لآلداءات إلى مدير إدارة املؤسسات الكبرى ورؤساء املراكز الجهوية ملراقبة لآلداءات في   
ّ
و املراسلة املوّجهة إلى  8106جويلية  10مذك

 .8106أكتوبر  9خ املديرين الجهويين للتشغيل من طرف وزير التكوين املنهي والتشغيل بتاري
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شترط لالنتفاع بالتمويل في إطار حقوق السحب إثبات املؤسسات يُ  ،ومن جهة أخرُى

املؤسسات للمساهمة في مجهود التكوين هذه ُوذلك قصد دفعُ(1)مساهمتها في التكوين ألاساس ي

ألاساس ي من خالل احتضان متدربين أو متربصين في إطار دراستهم بمراكز التكوين املنهي أو باملؤسسات 

املجاالت املمكن التكوين ألاساس ي أيضا من بين أدرج ُو .الجامعية وتمكينهم من معايشة الوسط املنهي

ُ.(2)داءتمويلها عبر آلية التسبقة على ألُا

ُ

الانتفاع بالتمويل في إطار  إجراءاتوعالوة على ما ترتب عن هذا الشرط من تعقيد إضافي في 

التمويل املتاح لها على أساس ُتستنفدحقوق السحب فقد تبّين أّن العديد من املؤسسات أصبحت 

داء قدره مؤسسة بمبلغ جملي مصادق عليه في إطار التسبقة على ألُا 144)أنشطة تكوين أساس ي فقط 

ودون تمكين أعوانها املباشرين من حقهم في التكوين املستمر (8106ُو 8100د للفترة املمتدة بين .م 651

ُالذي تّم إرساء آلالية املذكورة ألجل النهوض به وقد شهدت هذه الظاهرة ارتفاعا ملحوظا خاصة .

مردود على ين املستمر ُو، وتنعكس هذه الوضعية سلبا على النهوض بالتكُو8106و 8101خالل سنتي 

ُ.ُآليات تمويله

ُ

ُ
ّ
ة بين البيانات إجراء مقاربتتولّى الوحدات الجهوية  ألاساس ير شرط التكوين وللتثبت من توف

في غياب قاعدة وذلك بامللفات  هافقالتي تُرأو الاتفاقيات عقود الاملصرح بها من قبل املؤسسات ُو

لتكوين املنهي تتضمن أسماء املتدربين واملتربصين في معطيات معّدة بالتنسيق مع الوكالة التونسية ل

إطار التكوين ألاساس ي واختصاصاتهم ومؤهالتهم العلمية ومؤسسات تكوينهم وغيرها من املعطيات التي 

عقود وهمية ن حاالت إدراج معطيات غير صحيحة كتساعد على إجراء مقاربات ذات جدوى وتكشف ع

ُُُُُعقود تدريب بمبلغ جملي قدره  1تبّين قبوُل وقدُ.زةصات املنجأو عدم تطابق بين املؤهالت والترب

غياب خاصة في ال تحمل تأشيرة الوكالة التونسية للتكوين املنهي وهو ما يحّد من مصداقيتها .ُد.أ 159,1

ُ.ُتؤكد إلانجاز الفعلي للتكوين ريح على الشرفاشهادات الخالص أو تص

ُ

على  الترّبصات املنجزة من قبل طلبة التعليم العالي علىُالتراتيب الجاري بها العمل ولم تنّصُ

على ُأيضاُتنص ملُو.ُغرار ما هو معمول به بالنسبة إلى املتربصين واملتدربين التابعين ملراكز التكوين املنهي

ُكيفية احتساب حجم مصاريف التكوين ألاساس ي املنجز إلى تطبيق القاعدة ُأيلجاملركز هو ما جعل ُو.

ُ.ُ(3)سبقة على ألاداءالخاصة بالت

                                                           
(1)

ُ.8119لسنة  898من ألامر عدد   01الفصل  
(2)

ق بضبط مجاالت التسبقة على ألاداء  8119فيفري  01بين وزير املالية ووزير التشغيل وإلادماج املنهي للشباب املؤرخ في  حسب القرار املشترك  
ّ
واملتعل

وينّية الخاّصة بها وكذلك املقادير القصوى الستعماالت حقوق السحب بعنوان ألانشطة على التكوين املنهي ومقاييس ومقادير تمويل ألانشطة  التك

ُ.التكوينّية الخاّصة بها
ُ.آنف الذكر  8119فيفري  01املنصوص عليها بالقرار املشترك بين وزير املالية ووزير التشغيل وإلادماج املنهي للشباب املؤرخ في   (3)
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ويتّم احتساب مقادير تمويل ألانشطة التكوينية يدويا ودون التزام كافة الوحدات بالطريقة 

ُ.(1)يؤّدي إلى أخطاءمن شأنه أن وهو ما (ُيوما عن كل شهر تكوين 84)املضبوطة في الغرض 

ُ

ه قام باقتراح تضمين تنظيم التربصات بالتعليم العالي 
ّ
ضمن مشروع ألامر وأفاد املركز بأن

الحكومي املشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة التكوين املنهي والتشغيل املتعلق بضبط ميثاق 

كذلك تعّهد ُو .التربص أو التكوين بالتداول باإلدارات أو املؤسسات أو املنشآت العمومية أو الخاصة

طريقة احتساب مقادير تمويل  كافة الوحدات الجهوية لتوحيد املفاهيم حوُلُبإعداد مذكرة إلى

إلى مزيد التثبت في  املذكورة بدعوة الوحداتفي تطبيقة إعالمية ُوتضمين ذلك ُوألانشطة التكوينية 

غياب وتعّهدت وزارة إلاشراف من جهتها بأنه سيتّم تالفي .ُعقود التدريب والتعيينات الخاصة بالتربصات

عة لها بالنظر من خالل وضع نظام معلومات مندمج قاعدة بيانات مشتركة بين مختلف إلادارات الراج

مسألة الفصل بين التكوين ألاساس ي والتكوين كما سيتم النظر في ُفي إطار إصالح منظومة التكوين املنهي

ُ.بما يساعد على حصول ألاثر املرتقب من كال املجالين على ألافراد واملؤسسات املستمُر
ُ

اتفاقيات شراكة تهّم عدة في إطار جماعية العمليات النظام تمويل ا في خصوص أّمُ

لغرض لتبّين ضعف استهالك الاعتمادات املرصودة فقد ُ(2)مؤسسات منضوية ضمن املنظمات املهنية

23ُُحيث لم تتجاوز النفقات ُ,810-8100من جملة التعهدات خالل الفترة % ُُُُُُُُُُُُُُنجاز إم يتم ول.

 %1بقية الاتفاقيات تراوحت نسبة استهالك إلاعتمادات بين ووبالنسبة إلى 66ُمن أصل ُ(3)اتفاقية09ُ

ُ%1,اتفاقّية منها  04نسبة الاستهالك  بالنسبة إلى  املبالغ املتعهد بها، ولم تتجاوُزمن  %ُ,9و  يعودُو.

إلى املبرم في شأنها اتفاقيات شراكة ذلك إلى سوء البرمجة وطول آجال دراسة برامج التكوين الوطنية 

لتوصيات  خالفا8101ُو 8108حيث تّم التمديد في البرامج الوطنية لسنتي  ترام سنوّيتهاعدم اح جانب

ُ
ّ
على العمل بالنسبة إلى  8106أوت  81دت في جلستها املنعقدة بتاريخ اللجنة الوطنية التي أك

 8106ي على الاتفاقّيات املبرمة بعنوان سنت هاوافقتبمناسبة م"ُمبدأ السنوّية"الاتفاقيات الجديدة وفق 

ُ.ُ,810و
ُ

مساعدتها على من خالل  ةاملهني منظماتفنّية للالساعدة املدور املركز في تقديم ُوبالنظر إلى

مقاييس وظروف شروط الترشح ُوتحّدد من خاللها خاصة التي إعداد كراسات الشروط الخصوصية 

بما يضمن  واملكونين تكوينّيةمنهجّية موّحدة الختيار الهياكل ال غيابقد تبّين ف التكوينية إنجاز البرامج

في التكوينّية إلى محاور  تقسيم البرامجومن شأن ُ.قواعد الشفافية واملنافسةحسن اختيارهم ويراعي 

                                                           
ُ.دينارا بالنسبة إلى عشرة مؤسسات 196506ذا إلاطار قدره وقد تّم  تسجيل فارق في ه  (1)
(2)

يحصر املنظمات املهنية في الجامعات والاتحادات املهنية سواء القطاعية منها أو الجهوية والغرف الصناعية  8119لسنة  898من ألامر  81الفصل   

ُ.والتجارية وكذلك املراكز الفنية والعمادات والجمعيات املهنية
(3)

  .برمت في مجاالت مختلفة على غرار الكيمياء والصحة والسالمة املهنية والنسيج وإلاكساء أ  
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شكل أقساط وتحديد عدد أقص ى لكّل مشارك أن يفسح املجال لتشريك عدد أكبر من العارضين 

ُ.ُحدودة وال سيما في الجهات الداخليةذات القدرة امل الخاصة لتفعيل املنافسة وعدم إقصاء املكاتب

ُ

IV- التكوينية ومتابعتها ألانشطةبة مراق 

ُ

اعتماد النهوض بالتكوين املستمر وضمان جودته من خالل مسؤولية إلى املركز أوكلت 

مقاربات وتنظيمات بيداغوجية مالئمة وأنماط تكوين تستجيب لحاجيات ألافراد واملؤسسات وتفعيل 

شروط التوفر بالتكوينية  ألانشطةنجاز حسن إرتبط يُوُ.قييم ناجعة ألنشطة التكوينأساليب متابعة وت

الظروف املالئمة توفر ُوُهياكل تكوينمكونين ُواملطلوبة بالنسبة إلى مسدي خدمات التكوين من 

احترام الشروط الخاّصة باملكّونين وبهياكل التكوين عالوة على نقائص تعلقت  تبين عدموقد .ُللتكوين

ُ.ُومراقبتها التكوينية ألانشطةابعة متب

ُ

تفعة وعلى هياكل نشطة التكوينية يتعّين على املؤسسات املنألاوحتى يتسّنى القيام بمراقبة 

، تمكين أعوان املركز من كل الوثائق واملستندات املتعلقة باألنشطة التكوينية (1)التكوين املعنية

ُباملكونين وبظروف التكوينُو بة املستندية في إطار نظام حقوق السحب بمتابعة ولئن تشفع املراق.

تقديم امللفات يأتي بعد الانجاز وهو ما ُأّنُال يسمح بذلك باعتبار  على ألاداء نظام التسبقة ميدانية فإّنُ

ُ.والظروف الحقيقية املحيطة بها لألنشطةالفعلي  التنفيذمن قدرة مصالح املركز على التثبت من  يحّدُ

ُ

 ومراقبتها داءالتسبقة على ألا تكوينية في إطار نظام ال ألانشطةمتابعة  - أ

ُ

 ,810-8100تبّين من خالل النظر في ملفات التمويل في إطار التسبقة على ألاداء للفترة 

مؤسسات تؤّمن  1من ذلك أّن .ُخالالت تعلقت باملكاتب الخاصة التي تسدي الخدمات التكوينيةوجود إ

مكاتب دون تفعيل مبدأ املنافسة ، باإلضافة إلى ذلك تتّم س نفأنشطتها التكوينية بصفة حصرية مع 

ر ترخيص للمكتب املسدي للخدمات التكوينية
ّ
ُاملصادقة على أنشطة تكوينية دون توف وبلغت جملة .

ُ.ُد.أ ,0,1520املبالغ املصادق عليها لفائدة املؤسسات املذكورة ما قدره  

ُ

ة التكوينية املمولة عبر آلية التسبقة على ألاداء وفي غياب إمكانية املراقبة امليدانية لألنشط

ن من خالل النظر في امللفات التي حظيت بالتمويل قبول أنشطة تكوينية بالرغم من عدم التطابق تبيُّ

عّرف به ذلك املدون بالسيرة الذاتية ُو املذكوُر بين اسم املكوُن
 
على بطاقات الحضور وبين إلامضاء امل

إمضاء تحمل على بطاقة الحضور باإلضافة إلى وجود سير ذاتية ال حمول ذلك املبالسيرة الذاتية ُو

                                                           
(1)

ُ.سالف الذكر  8119فيفري  8املؤرخ في  8119لسنة  898ألامر عدد من  80والفصل  2الفصل   
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.ُختم وكيل الهيكل املسدي للخدمة كما تقتض ي ذلك التراتيب الجاري بها العملال املكون املعّرف به ُو

ُ.د.أ 845461كوينيا بقيمة نشاطا ت 82وقد بلغ عدد امللفات املشوبة بالعيوب املذكورة ضمن العينة 

ُ

ُ تنظمُكما لم
ّ
ن إلى التراتيب الجاري بها العمل إلاجراءات الواجب اتخاذها عند التفط

ُ.تجاوزات ومغالطات من قبل املؤسسات الطالبة للتمويالت أو مسدي الخدمات التكوينية

ُ

ه في إطار دراسة ملف خاص بأحد النزل والذي أّمن أنشطته 
ّ
ويذكر في هذا الصدد أن

نت الوحدة الجهوية بنابل ملغالطة قام بها حيث ب تكوين خاص، مكت 8106التكوينية بعنوان سنة 
ّ
تفط

ُ
ّ
دون أن تكويني للمؤسسة املذكورة اللت في إدراج اسم مكّون غير الذي أّمن النشاط هذا املكتب تمث

ُ.مستقبالمعه ب التعامل تجنُّأو حتى ُاملعني كتباملُيتّم اتخاذ أي إجراء في حّقُ

ُ

بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس في إطار التسبقة على كما تبّين في خصوص ملف يتعلق 

لت في إدراج بيانات تفيد بتنشيط عمليات تكوين مختلفة 8101ألاداء بعنوان سنة 
ّ
 وجود تجاوزات تمث

ُفي نفس اليوم ونفس التوقيت من قبل نفس املكّوُن وتّم تنشيط عمليات تكوينية مختلفة من طرف .

ل مكّون آخر عالوة على عدم تطابق إمضاءات املتكّونين على نفس مكّون وإمضاء ورقة الحضور من قب

الاقتصار على توجيه تنبيه كتابي للمؤسسة لدعوتها مستقبال إلى عدم تكرار  وقد تّمُ.ُبطاقات الحضوُر

ُ.ُمثل هذه التجاوزات

ُ

 ومراقبتها نشطة التكوينية في إطار نظام حقوق السحبألا تابعةم - ب
ُ

يتم مراقبة على عين املكان أثناء إلانجاز جراء إ (1)حقوق السحبتقتض ى التراتيب في نظام ُ

ُ.ُة متابعة خاصة بكل عملية تكوينيةنتيجتها في بطاقتوثيق 
ُ

ُ
ّ
ه ال يقع تدوين جميع املعطيات الضرورية للتأكد من الانجاز الفعلي للعمليات وقد تبين أن

الصادرة في  (2)دليل إلاجراءات واملذكراتالتكوينية في بطاقات املتابعة وبطاقات الحضور وذلك خالفا ل

ُ.ُد.أ80ُقيمتها الجملية ُناهزتُتكوينية ةعملي82ُالوقوف عليه في شأن  وهو ما تّمُ الغرض
ُ

                                                           
ُ 8119لسنة  898من ألامر عدد  81الفصل  (1)

رة  عدد   (2)
ّ
رة  عدد  8101ُنوفمبر  84بتاريخ  ,,8املذك

ّ
والتي تنّص على برمجة املراقبة أثناء العملّيات  التكوينّية  وتجّنبها في بداية الحصة وفي نهايتها واملذك

قة بالتثّبت وجوبا من هوّية املنتفعين ذلك عن طريق الاستظهار ببطاقات التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى رسمّية  8108ماي  10بتاريخ  821
ّ
واملتعل

ُ
ّ
التي تقتض ي التنصيص في جذاذة املتابعة على توقيت عملّية املراقبة والحرص على تدوين جميع البيانات الخاصة  8108أوت  01في  611رة  عدد واملذك

رة  عدد 
ّ
ُ.8101ُأفريل  88في  110باملنتفعين وكذلك املذك
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كما تبّين تواتر اعتماد محاضر الجلسات مع املؤسسات عوضا عن بطاقات املتابعة امليدانية 

ُإلي من املفروض أن ال يقع اللجوء إلاجراءهذا  في حين أّنُ
ّ
ر ألسباب قاهرة  في حالة ه إال

ّ
دون  تحوُلتعذ

ُالقيام بعملية املراقبة امليدانية محضرا بوحدة نابل يقابلها مبلغ جملي  96وبلغ عدد هذه املحاضر .

ُ.أ د 20049,قدره 

ُ

ت املوافقة على أربع عملّيات تكوينّية ترجع بالنظر إلى الوحدة الجهوية بصفاقس تّمُ ويذكر أّنُ

ها تحمل نفس املضمون وتّم تقديمها على أساس أربعة أنشطة تكوينية مختلفة وتّم حين أّنُ تمويلها في

ُ د.أ 6,881تبلغ تكلفتها  ،الاقتصار على تغيير عناوينها فقط ّجل في مناسبتين خالل سنتي وهو تجاوز س 

نفس درجة با بقية ألانشطة املاملشوبة بالعيب املذكور أّمُ ألانشطةعلى رفض واقتصر ال.ُ,810و 8101

ُ
ّ

ُ.ُاكتشافها دون اتخاذ التدابير الضرورية إزاء التجاوزات التي تّمُلت على التمويل فقد تحصُّ امللف

ُ

 علىُ(1)0992سبتمبر  82املؤّرخ في  0992لسنة  1875ألامر عدد ومن جهة أخرى، يشترط 

صول على عاطي نشاط خاص بمقابل تقديم مطلب في الغرض للحتألاعوان العموميين املعنيين ب

ُ .ترخيص كتابي مسبق من قبل رئيس إلادارة أو املنشأة العمومية الراجعين لها بالنظر
ّ
ه تبّين أّن غير أن

خالل  حظيت باملوافقة ينعموميأعوان مؤّمنة من قبل  ضّمنة لعملّيات تكوينّيةعددا من امللّفات املت

عدد  بلغُور مرفقة بترخيص رئيس إلادارة ها غيبالرغم من أّنُحقوق السحب  نظامالفترة الرقابية في إطار 

 .د.أ 015,99عملية بما قيمته  01ُالعمليات التكوينية املعنية

ُ

من القرار املشترك بين وزراء التكوين املنهي والتشغيل والفالحة والصحة  8ويشترط الفصل 

أن ُ(2)8110بتمبرس 08العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة املؤرخ في 

ون إلى هيكل تكوين خاّص محدث طبقا لكراس شروط مصادق عليه ومودع لدى إلادارات 
ّ
ينتمي املك

ُالجهوية للتشغيل ه تبّين قبول الوحدات الجهوية .
ّ
إيداع مكتب تحتوي على ما يفيد لفات ال ملغير أن

مكتب  01قوف عليه في شأن التكوين لكراس شروط لدى إلادارات الجهوية للتشغيل، وهو ما تّم الُو

ُ.تكوين

ُ

نت عند القيام بزيارة ميدانية لعملية تكوينية مصادق 
ّ
ويذكر أّن الوحدة الجهوية بنابل تفط

د أّن مكّونا داخليا ينتمي إلى املؤسسة طالبة التمويل قام .أ9831ُ,وبمبلغ جملي قدره  8101عليها سنة 

ُوالذي ينتمي إلىالنشاط التكويني أن يؤمن املفترض من كان ن الذي املكوُّ ا عنبتأمين التكوين عوض

ُكتب املصادق عليهامل وصف العملية  8106ماي  ,ولئن تّم في مستوى إلادارة العامة باملركز بتاريخ .

ه تّم الاكتفاء بعدم خالصها دون اتخاذ أي تتّبعات في شأنها
ّ
ُ.ُبالتالعب والتحّيل إال أن

                                                           
(1)

 .يصا ملمارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهماملتعلق بضبط الشروط وإلاجراءات املتعلقة بإسناد املوظفين العموميين ترخ  
(2)

ق  
ّ
  الخاصةُالتكوينُهياكلُوسيرُإحداثُقواعدُبضبطُالخاصةُالشروطُكراسُعلىُباملصادقةُاملتعل
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ّهد املركز بتركيز وظيفة لة ومراقبتها تعالتكوينية املموُّولتجاوز النقص في متابعة ألانشطة 

ُ.ُمراقبين بيداغوجيين وإداريين للتفّرغ لهذا النشاط وفصله عن نشاط التمويل

ُ

نت في شأنها تجاوزات من قبل مسدي تعّهد املركز بمراجعة العمليات التكوينية التي تبيُّ كما

 لقارة للتكوين املنهي باإلدارة العامة لإلشراف املزدوج علىدمات  وبإحالة امللفات على أنظار اللجنة اخال

من  ,1الخاص بالوزارة التخاذ إلاجراءات التأديبية في شأنها طبقا للفصل  على القطاعُواملنهي التكوين 

الخاصة بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة والقيام بالّتتبعات  (1)كراس الشروط

ُ.القضائية تجاهها

ُ

*ُُ

ُ

*        ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ*    ُُُُ

ُ

للتكوين املستمر في تأهيل الشغالين وفي تحسين أداء املؤسسات الهام اعترافا بالدور 

ُ
ّ
بهدف تأهيل أعوانها وفقا ألولوياتها  هاما من قبلالاقتصادية والرفع من قدرتها التنافسية سواء كان منظ

ُالمن مهارات للرفع نية ومتطلباتها، أو من قبل مؤسسات تكوي
ّ
، شهد هذا املجال تغّيرات الينشغ

ر له إطار قانوني يشجع املؤسسات الاقتصادية على تكوين 
ّ
ف وإصالحات خالل العشر سنوات ألاخيرة وو 

أعوانها باعتماد آليات تمويلية ميّسرة ورصدت للنهوض به موارد هامة أوكلت مسؤولية التصرف فيها 

كوين املستمر والترقية املهنية بوصفه هيكال عموميا مختصا ومؤسسة محورية في إلى املركز الوطني للت

ُ.منظومة التكوين املستمر

ُ

والتي مصالح املركز ومؤسساته الفرعية ووحداته الجهوية تنظيم  شابتوإزاء النقائص التي 

التكوين  معالجة ملفات التمويل ومراقبة أنشطةُوال سيما في خصوصعلى ألاداء  ت من قدرتهاحّدُ

بالسعي إلى رفع املعوقات أمام النهوض بالتكوين قد تعهد املركز ووزارة إلاشراف فاملستمر ومتابعتها 

وضع وخدمات إلاحاطة باملؤسسات ُو تطوير نشاطمن خالل نظومة املفي إطار مشروع إصالح املستمر 

ر البيداغوجي ملعاهد الترقية الدُواملستمر على املؤسسات وألافراد والارتقاء ب قيس أثر التكوينلأداة 

الحصول على دعم التكوين الرافع للكفاءات أو املفض ي إلى ُوالعليا للشغل ببعث شهادات خاصة بها 

ُ.ُشهائد

ُ

                                                           
(1)

فيه والصناعات التقليدية والنقل للقرار املشترك بين وزراء التكوين املنهي والتشغيل والفالحة والصحة العمومية والسياحة والتُر املصادق عليها وفقا  

ُ.8110سبتمبر 08والثقافة املؤرخ في 
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د
ّ
الوحدات النصوص الترتيبية التي تضفي الشرعية على أعمال مختلف إصدار ُويتأك

ُ.عنها ةوتدخالتها واملصاريف املنجرُّالترقية العليا معاهد الجهوية ُو

ُ

محدودية متابعة ألاعمال املنجزة في مستوى ُو في تكوين ألاعوانل املسّجُالنقص  وإزاء

لعمل فإّن املركز مدعّو ل الوحدات الجهوية وعدم خضوعها إلى تدقيق دوري من قبل املصالح املركزية

وظيفة مراقبين  تركيُزلبها من خالل الزيارات امليدانية ُوعلى مساندة الوحدات الجهوية ومزيد إلاحاطة 

ُ.ُبيداغوجيين وإداريين للتفّرغ لهذا النشاط وفصله عن نشاط التمويل

ُ

ب الوضع كذلك
ّ
تالفي عدم توفر قاعدة بيانات مشتركة بوزارة إلاشراف تفعيل تعّهد ُويتطل

بين مختلف إلادارات الراجعة لها بالنظر من خالل وضع نظام معلومات مندمج في إطار إصالح منظومة 

ين املنهي والتطرق إلى مسألة الفصل بين التكوين ألاساس ي والتكوين املستمر بما يساعد على التكُو

ُ.ُحصول ألاثر املرتقب من كال املجالين على ألافراد واملؤسسات

ُ

لمبالغ املصروفة لفائدتهم لبالنسبة إلى ملفات التمويل التي لم يثبت استحقاق أصحابها ُو

إحالة امللفات على أنظار اللجنة القارة للتكوين املنهي ُومليات التكوينية راجعة العملمدعّو املركز  فإّنُ

على القطاع الخاص بالوزارة التخاذ إلاجراءات ُوباإلدارة العامة لإلشراف املزدوج على التكوين املنهي 

ُ.اقتض ى ألامر ذلك إنالتأديبية في شأنها والقيام بالّتتبعات القضائية 

ُ

منظومة وطنية لتنمية املوارد تطوير ركائز حدى الفعل إبتمر التكوين املس ى يصبحوحتُّ

وأنماط التكوين بيداغوجية التنظيمات القاربات ُواملاعتماد يبقى ضمان جودته في انتظار البشرية 

ُ.لحاجيات ألافراد واملؤسساتمة واستجابة ألاكثر مالء
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 رّد المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
  

راسلتكم المشار إليها بالمرجع أعاله والمتعلّقة بالتقرير التأليفي حول المركز تبعا لم

الوطني للتكوين المستمّر والترقية المهنية واألجوبة المزمع إدراجها بالتقرير السنوي، 

يشّرفني أن أعلمكم أّن أجوبة المركز على مالحظاتكم األّولية تّم اتخاذها بعين االعتبار في 

ليفي إالّ في النقطة المتعلّقة بمراسلة الجامعات المهنية حيث يهّمنا التأكيد على أّن التقرير التأ

إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات كانت قامت بمراسلة كافّة الشركاء المهنيين وليس فقط 

 .الجامعة التونسية لوكاالت األسفار
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ّ
ّ
 لفزّيالّديوان الوطني لإلرسال إلاذاعي والت

 

 8بمقتض ى القانون عدد ( الّديوان (فيما يلي أحدث الّديوان الوطني لإلرسال إلاذاعي والتلفزي 

وذلك  ةة وتجاريّ ة ذات صبغة صناعيّ سة عموميّ في شكل مؤّس  3991فيفري  13خ في املؤّر  3991لسنة 

وبوزارة  3981إلى حدود سنة  والتلفزة التونسّيةعة إلاذاسة ضمن مؤّس يؤمن بعد أن كان نشاطه 

 1112لسنة  1122ة بمقتض ى ألامر عدد ويعتبر الّديوان منشأة عموميّ  .3991املواصالت إلى غاية 

صال 1112سبتمبر  12خ في املؤّر 
ّ
فة باإلت

ّ
  .  ويخضع إلى إشراف الوزارة املكل

 

ل 
ّ
ّّ الّريسسّية املوتتمث  وإرسيوان للّد اها

ّ
البرامج إلاذاعّية والتلفزّية وإحداث  (1)الفي بث

ف . جودتها واستغالل وصيانة وتوسيع شبكات إرسال البرامج واملحافظة على
ّ
كما أّن الّديوان مكل

 إلاذاعي والتّ 
ّ

قة بأنظمة وتقنيات إلارسال والبث
ّ
لفزي والّتعاون مع الاهيئات بالقياّ بالّدراسات املتعل

  .وذلك بالّتنسيق مع املؤّسسات الوطنّية املعنّيةالفنّية الدولّية وألاجنبّية 

 

ة خالل الفترة  99استغّل الّديوان و 
ّ
 ألارض ي  1132-1131محط

ّ
ة برامج التلفزيّ لللتأمين البث

 
ّ
  "FM"شكيل الترّددي وإلاذاعّية على الت

ّ
ات للبث

ّ
ة  وأربع محط

ّ
إلاذاعي عبر املوجات املتوّسطة ومحط

 إلاذاعي عبر املوجات ا
ّ

 التّ لوّ.لقصيرةللبث
ّ

سعات عبر يتسّوغ الّديوان لفزي وإلاذاعي الفضائي تأمين البث

ى ربط املراكز الفنيّ  ،(2)ةأقمار اصطناعيّ  أربع
ّ
" بعلحنّ "و" نسمة"تين لفزيتين الخاصّ ة للقناتين التّ ويتول

 
ّ
ة الات

ّ
 على القمر خيلة التّ ة بالّد صاالت الفضاييّ بمحط

ّ
الاصطناعي  ابعة لشركة عربسات إلعادة البث

 .عربسات

 

وتسويغ الخطوط الاهرتيزّية  (3)ة في إطار املساكنةألاساسيّ  بنستهباستغالل  يقّو الّديوانو 

 الرّ 
ّ
  ويقّدّ .ل أورنجقمية للمشغ

ّ
لة واستغالل ة املتنّق ات ألارضيّ خدمات إرسال املعطيات وتسويغ املحط

 
ّ
 ة وتسويغ اة التناظريّ اديويّ صاالت الرّ وصيانة شبكات الات

ّ
 لش

ّ
 . ةقميّ ة الرّ اديويّ صاالت الرّ بكة املغلقة لالت

 

               خالل نفس السنةوشغل د .ّ 31رقم معامالت بحوالي  1132وحّقق الّديوان في سنة 

كّل نفقات تغطية  تّم تو  .د.ّ 8خسارة قدرها وسجل  د.ّ 31 صرفت لاهم أجور بقيمةعون  211

 صندوق  عبر  1132د في .ّ 8التي بلغت  الاستثمار
ّ
. صالتنمية املواصالت وتكنولوجيا املعلومات والات

                                                           
(1)

 املوجات  البرامج التلفزّية وإلاذاعّية عبر  شاراتإهو انتقال  إلارسال 
ّ

ات البث
ّ
 هو انتقال  .الّراديوّية من مراكز إلانتاج نحو محط

ّ
البرامج  شاراتإالبث

 عبر 
ّ

ات البث
ّ
 املستمعين للّراديو أو املشاهدين للّتلفازمباشرة من قبل  لتقاطاهايتم االّراديوّية لوجات امل التلفزّية وإلاذاعّية من محط

(2)
  .312ونايلسات  2، عربسات بدر 8، هوتبورد 3أطلنستك بورد : ألاقمار إلاصطناعية  
(3)

ن الّديوان املؤّسسات العمومّية والخاّصة من استغالل البنية ألاساسّية الّتابعة له   
ّ
 .في إطار اتفاقّيات مساكنة تبّر في الغرضيمك



555 

 

د بواسطة منحة .ّ 12 تهقيمما  1132لسنة التي بلغ مجموعاها نفقات التصرف  كما تمت تغطية

  .د.ّ 31قيمة بذاتية الوارد املد و .ّ 32تصرف في حدود 

 

لي إلاذاعة الّتونسية أبرز حرفاء الووتعتبر مؤّسستا الّتلفزة التونسّية 
ّ
ّديوان إلى جانب مشغ

صاالت تونس
ّ
صاالت أورونج وات

ّ
بكات العمومّية لالت

ّ
 .الش

 

التراتسب التشاريع و بوللنظر في مدى توفق الديوان في آداء املاهاّ املوكولة إليه وفي مدى تقّيده 

 الفضائي والتلفزي و 
ّ

ايه رفبحالديوان عالقة الجاري بها العمل، تناولت املاهمة الرقابية نشاط البث

 .1132-1131وذلك أساسا خالل الفترة  والتصرف في املخزون  صيانة تجاهيزاتهو  مشاريعه الاستثمارية و 
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ّأبرز املالحظات
ّ

ّالبث الفضائي وألارض ي -

 

قلم 
ّ
ر سلبا علىالاصطناعية التي يتسوغاها  استغالل ألاقمارفي حسن الديوان  يتوف

ّ
 وهو ما أث

الانطالق في البث التلفزي ألارض ي الرقمي  ولم يتسن. كلفة الاستغاللي وأّدى إلى ارتفاع فجودة البث 

 التلفزي التناظري ألارض ي غير محمّية من   1132جوان  32املبرمج في 
ّ

لتصبح ترّددات خدمة البث

شويش 
ّ
قة باستهالك العباء إضافية ل تحّمل الديوان فضال على الت

ّ
بمبلغ تجاوز كاهربايّية الطاقة متعل

 التناظري د .أ 281
ّ

ة سيدي  1132 جانفي غرة تّم منذو . نتيجة تواصل البث
ّ
 كلّيا من محط

ّ
قطع البث

 إلاذاعة الوطنّية على املوجات القصيرة بعد أن تّم في
ّ

ة   1111 منصور صفاقس لبث
ّ
تجديد املحط

حطة هذه امل قطع غيار قيمة  1132لتبلغ في نهاية في الغرض دون القياّ بدراسة جدوى  د.ّ 32 بكلفة

كما نتج عن ضعف عمليات متابعة حاجيات املحطات من  .د.ّ 17329عمال قابلة لالستالتي لم تعد 

 .الطاقة الكاهربايية واعتماد نظاّ تعريفة غير مناسب تحمل الديوان لعباء إضافية

 

استغالله لألقمار الاصطناعية واملحطات ألارضية الديوان بتطوير أساليب وتوص ي الدايرة 

إيجاد بإلسراع لكما أّن الديوان مدعو . إضافية تكاليفن جودة أفضل للبث ويتالفى تحمل حّتى يضم

  .اهذه النوعية من البث من مزايا على سيادة الوطنلالنطالق البث التلفزي ألارض ي الرقمي ملا  الحلول 

ّ

  عالقة الّديوان بحرفائه -

 

والاذاعة التونسية دون إطار  يسدي الديوان بعض الخدمات ملؤّسستي الّتلفزة الّتونسّية

 تلفزي وإذاعي لقنوات خاصة متحّمال بذلك كلفة ناهزت.تعاقدّي 
ّ

              وأّمن الديوان بصفة مجانّية بث

د .ّ 2كما يقّدّ الديوان خدمات أخرى بمقابل ال يغطي الكلفة الفعلية ليتحّمل خساير ناهزت . د.ّ 31

دة . لفزة الّتونسّيةمؤّسسة التّ  تجاهد .ّ 2منها حوالي 
ّ
ومن ناحية أخرى بلغت مستحقات الديوان املتخل

د بذمة مؤّسسة الّتلفزة التونسّية .ّ 2 د منها حوالي.ّ 9بذّمة املؤسسات العمومية والخاصة ما يناهز 

لتليعرف الّديوان صعوبات مالّية 
ّ
نتيجة عدّ استرجاع مستحقاته إضافة إلى  ضعف السيولةفي  تمث

 .تكّرر في فتح الاعتماداتامل التأخير 

 

إعادة النظر في طريقة تحديد تعريفة الديوان إلى تدعو الدايرة املالية  ولتفادي صعوباته

مع  إلاطار التعاقديوإلى القياّ بكّل الاجراءات لتوضيح الخدمات املسداة بما يتماش ى وكلفتها الفعلية 

 .استرجاع كّل مستحقاتهعلى مختلف حرفايه وإلى الحرص 
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ّوالصيانةالاستثمار  -ّّ

ّ

ات واملساكن إلادارّية رغم إعطاء إلاذن إلم ينطلق الديوان بعد في 
ّ
نجاز مشروع صيانة املحط

تجاهيزات كانت  وتّم وضع. وهو ما من شأنه أن يهّدد سالمة الّتجاهيزات 1131ببداية ألاشغال منذ 

شكيل الترّددي 
ّ
رفيع من نسبة الّتغطية على الت

ّ
 إذاعة خاصةعلى ذّمة لإلذاعة الوطنّية  FMموجاهة للت

دون أن يتّم استخداماها وتسبب عدّ  1119تجيهزات في  الديوان كما اقتنى. لتأمين انطالق بّثها

استغالل منظومة معلوماتّية خاّصة بالّصيانة في ضعف متابعة عملّيات الصيانة املتعلقة بالساس 

 .اهوايّيات رغم صبغتها الاستعجاليةباملحوالت الكاهربايية وألاعمدة الحاملة لل

 

جاهيزاته ويحقق ألاهداف 
ّ
قةوحّتى يضمن سالمة ت

ّ
الديوان إّن تطوير نوعية البث فب املتعل

 .نجاز ألاشغال املبرمجة في أفضل الظروفإمدعو إلى مزيد الحرص على 

 

ّالتصرف في املخزون -

ّ

رات
ّ

راءات الا ّارتفعت ،املخزون التصّرف في في غياب مؤش
ّ

ليبلغ ّحتياطّية من قطع الغيارالش

قة د .ّ 1 منهاد .ّ 1بقيمة تناهز  صنف آالف 2حوالي  1132إلى  1119غير املتحرك من  املخزون
ّ
متعل

تلفزي الّتناظري في  .سنة 32منذ ما يزيد عن  الم يتم استعمالاهبقطع غيار 
ّ
 ال

ّ
ونظرا لبرمجة إيقاف البث

 . د.ّ  17138قابلة لالستغالل الير بلغت قيمة مخزون قطع الغيار غ  1132سنة 

 

وتدعو الّدايرة إلى إحكاّ التصّرف في املخزون واعتماد مؤشرات علمية حّتى ال يتحمل 

 .الّديوان أعباء إضافية من شأنها مزيد تعكير وضعيته املالية
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I- ّالبث الفضائي وألارض ي 

 

قتقايص إلى الوقوف على ن البث الفضائي وألارض يأفض ى فحص نشاط 
ّ
  تعل

ّ
بمجال البث

 
ّ

 .الطاقة الكاهربايية واستهالك عبر محطات للبث ألارض يعبر ألاقمار الاصطناعّية والبث

 

  -أ
ّ

ّّالفضائيالبث

 

 
ّ
 قايص قت النّ تعل

ّ
 الفضائي أساسا  في مجال البث

ّ
تغطية بو باقة القناة الوطنّية ألاولى  ببث

 داملسّد ة املاليّ مانات والضّ  املسّوغة الّسعاتبو  ةة العموميّ ة وإلاذاعيّ لفزيّ القنوات التّ 
ّ

 ة لشركات البث

 .الفضائي

 

1-  
ّ

ّة ألاولىباقة القناة الوطنيّّبث

 

 الفضائي اليتّم 
ّ

بواسطة " 312نايلسات "القمر الاصطناعي  عبر ة ألاولى قناة الوطنيّ لباقة البث

تي تلتقط برامج هذه القناة مو لشركة نايلسات بالقاهرة  املنّصة الفضايّية
ّ
ن القمر الاصطناعي ال

عربسات "وقد اعتمدت شركة نايلسات على  القمر  ."8هوتبيرد"أو القمر الاصطناعي  "2عربسات بدر"

           أشاهر  1و 1131 خالل سنةأشاهر  9حوالي  على امتدادة ألاولى اللتقاط برامج القناة الوطنيّ  "2بدر

 .1132أشاهر في  2و 1132في 
 

تقاط برامج هذه القناة اللشركة نايلسات على املصدر ألاساس ي  ولم ينّص العقد املبّر مع

 لانقطاع  في صورة حدوثوعلى إجراءات تغيير مصدر الالتقاط 
ّ

 لبرامج القناة  تبّين أّن و  .لبث
ّ

البث

بلغ خالل قد شاهد تعّدد إلانقطاعات حيث  "2عربسات بدر"الوطنّية ألاولى على القمر الاصطناعي 

دقيقة في حين لم ينقطع القمر  3221 ة مجموعاها ّد مل انقطاعا 21عدده ما  1132-1131الفترة 

 " 8هوتبيرد"الاصطناعي 
ّ

 عن البث
ّ
 . دقيقة 382ة لم تتجاوز لفترة جمليّ  مناسبات 2في إال

 

                                بتاريخ "2عربسات بدر" القمر الاصطناعيعلى نقطاع إلا عند حصول ن كما تبيّ 

القمر نحو  مطالبة شركة نايلسات بتغيير مصدر الالتقاطأّن الّديوان لم يتوّل  1131ر أكتوب 11

 " 8هوتبيرد" الاصطناعي
ّ

 بعد ساعة ونصف ليعاد بث
ّ
صل يتّ لم و  .القناة  بعد ساعتين من الانقطاع إال

ل ثالث حاالت خال منها، دقيقة 11يوان بشركة نايلسات عند حصول انقطاعات تجاوزت مّدتها الّد 

  .(1)دق 18جملّية بلغت ساعتين و، انقطع فيها البث ملدة 1132و 1132سنتي 

                                                           
(1)

 .1132جوان  11دق في  12و  1132أفريل  19دق في  11و 1132مارس  12ساعة في  



559 

 

 تّ لول
ّ

، توص ي فع من جودة هذه الخدمةوللرّ ة ألاولى قناة الوطنيّ القليص من انقطاعات بث

إلاصطناعي ألاساس ّي إللتقاط يوان بالّتنصيص بالعقد املبّر مع شركة نايلسات على القمر الّدايرة  الّد 

  .في صورة حدوث انقطاعات لتقاطالاتغيير مصدر بسّرع ت ةخاصّ  اترساء إجراءبإالبث 
 

ه سستم إعادة تجديد الطلب للشركة املصرية لألقمار الاصطناعية للتنسيق 
ّ
وأفاد الديوان أن

ولوضع إجراء يقلص املدة الزمنية لطلب الديوان تغيير مصدر التقاط البرامج إلعادة بثها على 

رة حدوث أعطاب على املصدر الريسس ي، علما وأن التحويل ال يمكن أن يتم بصفة النايلسات في صو 

 . آلية
 

ه وبالنظر لجدول انقطاعات البث الفضائي للبرامج 
ّ
كما أفاد الديوان في نفس املوضوع أن

هوتبيرد  القمر وبعد أن تبين أن نسبة انقطاع البث على القمر عربسات تبقى ألارفع، سستم طرح اعتماد 

در ريسس ي اللتقاط البرامج التلفزية بمنصة البث بالقاهرة إلعادة بثها على القمر نايلسات بدال عن كمص

تم مراسلة الشركة املصرية لألقمار الاصطناعية سوف يعربسات، وفي صورة املوافقة على هذا إلاجراء 

 .في الغرضنايلسات 
 

ّةة العموميّّة وإلاذاعيّّتغطية القنوات التلفزيّّ -2
 

  "2عربسات بدر "و" 312نايلسات "ن يّ يلقمرين الاصطناعا يوان علىّد يعتمد ال
ّ

القناة  لبث

انية وإلاذاعات العمومّية الوطنيّ 
ّ
ة الجغرافيّ تهما مناطق تغطي غم من أّن بالرّ  وإذاعة الّزيتونةة ألاولى والث

 على كل قمر اصطناعيّ جّد متقاربة و 
ّ

قناة  32من بين  قناة 31 أّن علما بسنويا  د.ّ 3تفوق  كلفة البث

 برامجاها فقط على 
ّ

  ."312نايلسات "لقمر الاصطناعي اتلفزّية تونسّية خاّصة تبث
 

 
ّ

 وتدعو الّدايرة الّديوان وسلطة إلاشراف ومؤّسسة التلفزة التونسّية إلى دراسة جدوى بث

ومزيد " 2رعربسات بد"و" 312نايلسات "ن وازي على القمريين الاصطناعيّ تين بالتّ القناتين العموميّ 

 .ة لتغطية القنوات العمومّية عبر القاّراتتوضيح التوّجاهات الوطنّية في مجال الاختيارات إلاستراتيجيّ 
 

ّعات املسّوغةّسّال -3
 

 البرامج التّ 
ّ

ة بالّسعة الفضايية الاصطناعيّ  ألاقمار لفزية على يرتبط سعر وجودة بث

ل سعة . املخّصصة لاها
ّ
انية سع 172وتمث

ّ
 البرامج التّ ميغابست في الث

ّ
. بجودة مرضّية (1)لفزيةة كافية لبث

 باقة القناة الوطنّية ألاولى أّن تبّين وقد 
ّ

عبر القمرين  الّسعات املسّوغة من قبل الّديوان لبث

انية في حين ال تتجاوز الّسعات  2 قد بلغت" 8هوتبورد"و" 3أطلنتيك بورد" ناعيينطصإلا 
ّ
ميغابست في الث

                                                           
« en standard définition »

 (1)
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انية على  172املخّصصة لنفس الباقة 
ّ
ر ". 2عربسات بدر"و" 312نايلسات "ميغابست في الث

ّ
لدى وال يتوف

 في الّس فاوت هذا التّ ر يبّر الّديوان ما 
ّ
 ذي ينعكس على عة ال

ّ
 . البرامج كلفة بث

 

صة والنّ الّتلفزّية وتجدر إلاشارة إلى أّن القنوات 
ّ
اشطة إلى غاية التونسّية الخاّصة املرخ

انية 172سعة فضايّية ال تتجاوز  أجر من شركة نايلساتتست  (1)1132 جويلية
ّ
 .(2)ميغابست في الث

 

 على ألاقمار الاصطناعيّ  همّيةونظرا ل 
ّ

تدعو الّدايرة إلى استئجار الّسعة املثلى  ة،كلفة البث

 باقة القناة الوطنّية التّ  أّن و ة خاصّ من حيث الكلفة وجودة الّصورة 
ّ

خفيض في الّسعة املستأجرة لبث

انية  172ميغابست في الثانية إلى  2من  "3أطلنتيك بورد"و "8هوتبورد"ولى على القمرين ألا 
ّ
ميغابست في الث

ن
ّ
 .(3)د.أ 321ألف أورو أي ما يفوق  22 يناهز سنوّي  من اقتصاد مبلغ الدايرة اتحسب تقدير  يمك

 

ق برامج باقة الوطنّية ألاولى عل قسستبّين من خالل  ومن ناحية أخرى،
ّ
ى ألاقمار تدف

 
ّ
، وجود فوارق بين الّسعات الفعلّية الدايرةيوان بطلب من تي أنجزها الّد الاصطناعّية ألاربعة ال

إلاذاعات ى للقناة الوطنّية ألاولى وو حيث لم تتجاوز الّسعة الفعلّية القصوالّسعات التعاقدية 

ميغابست في الثانية  في  172" 8وردهوتب"و "3أطلنتيك بورد"العمومّية الوطنّية والدولّية والثقافّية على 

  2 تنّص علىحين أّن الّسعة التعاقدّية 
ّ
الي يبلغ فارق الّسعة على هذين وبالتّ . (4)انيةميغابست في الث

  172القمرين 
ّ
ألف أورو أي ما يفوق  91تبلغ رة غير مبّر جملّية  إضافّيةانية بكلفة سنوّية ميغابست في الث

 .د.أ 392

 

 الفضائي  وتوص ي الّدايرة في
ّ

هذا إلاطار بإرساء متابعة دورّية للتثّبت من احتراّ شركات البث

صاالت الفضايّية بإلاسراع للّسعات التعاقدّية و
ّ
تحيين العقدين املبرمين مع املؤّسسة ألاوروبّية لالت

ا لباقة قصد الّتعاقد على سعات تتوافق مع الّسعات املخّصصة فعليّ  يناملعنيّ  صاحبة القمرين

  .طنّية ألاولىالو 

 

ه سستم العمل بهذه التوصية والنظر في توحيد السعة الفضايية املثلى لبث 
ّ
وأفاد الديوان أن

برنامج تلفزيوني من حيث الجودة بالساس خاصة وأن البث الذي يتحمله الديوان يخص قنوات 

 .املرفق العمومي وصورة تونس في الخارج

                                                           
(1)

 .ما عدا قناة واحدة 
ق املنجزة من قبل  (2)

ّ
  .الّديوانوفقا لقياسات التدف

(3)
من مجلة ألاداء على القيمة  39مع اضافة القيمة املضافة طبقا للفصل  1132ديسمبر  13بتاريخ  (ر أمريكيدوال /دينار)الصرف  تّم اعتماد سعر  

 .املضافة
(4)
انيةميغابست  27132 ساوي ما ي أيks/s    2893 الّديوانحسب  ميغاهرتز أي 2.122 "3أطلنتيك بورد"تبلغ الّسعة التعاقدية على  

ّ
 .في الث



561 

 

 ألارض ي ّ-ب
ّ

 البث

 

 ألارض ي إلى الوقوف على نقايص أفض ى فحص التصّرف ف
ّ

قتي مجال البث
ّ
  تعل

ّ
بالبث

 قمي الرّ لفزي التّ 
ّ

 . واستغالل الترّددات الّراديوّية إلاذاعة الوطنّية على املوجات القصيرة ألارض ي وبث

 

 التلفزي الّرقمي ألارض ي  -1
ّ

 البث

 

  1112ة جنيف ولة التونسّية اتفاقيّ أمضت الّد 
ّ
انتظم تحت ذي خالل املؤتمر إلاقليمي ال

 
ّ
 حاد الّد إشراف الات

ّ
  ومن أهّم  .(1)صاالتولي لالت

ّ
 فاقيّ توصيات هذه الات

ّ
 ة ضرورة الانتقال الكامل للبث

 لفزي الرّ التّ 
ّ

 . (2)1132 في جوان ةلفزة التناظريّ ة للتّ بكات ألارضيّ قمي ألارض ي وإطفاء مرسالت الش

 

 قاّ الّديوان بإ ،ولة التونسّية بتعاّهداتهاوإليفاء الّد 
ّ

لفزة بكة الوطنّية للتّ نجاز مشروع الش

  وتّم  ةكامل البالد التونسيّ د لتحقيق تغطية .ّ 32 تناهزة بكلفة الّرقمية ألارضيّ 
ّ

القناتين  البدء ببث

 
ّ
  .1131انية على الشبكة الّرقمية ألارضّية منذ سنة الوطنّية ألاولى والث

 

تي ال التلفزية جاهزة لأل  ةلّسوق املحليّ ترويج باتوريد و  (3)تحجير 1131مارس غّرة تّم منذ  كما
ّ
ال

  .الّرقمي ألارض يستقبال الا تتطابق مع خاصّيات 
ّ
  إال

ّ
وترويجاها  (4)ه تبّين تواصل توريد هذه ألاجاهزةأن

من مجموع ألاجاهزة املباعة في %  19حوالي  هامبيعاتنسبة  1131خالل سنة حيث بلغت  ةوق املحليّ بالّس 

تي بإمكانها التقاط القنوات الّرقمية ألارضّية  تجاوز ولم ت إطار الّسوق الرسمّية
ّ
نسبة ألاسر التونسّية ال

ة املنفصلة الجاهزة الطرفيّ بة املحليّ  تزويد السوق لم يتّم  1132سنة  منسبتمبر شاهر إلى حدود و  %. 12

ن من استقبال التّ لفّك الضّ 
ّ
تي تمك

ّ
 و قمية لفزة الرّ غط ال

ّ
 . 1131 منذ بداية سنة اأصبح ضروريّ ذي ال

 

 ألاجنبية ول ببعض الّد  وعلى خالف ما تّم 
ّ
ات عمليّ  فيتي انطلقت مثل إيطاليا وفرنسا ال

 إلاطفاء التّ 
ّ

ات في لم تنطلق هذه العمليّ  ،قبل سنتين كاملتين من إلاطفاء املبرمجناظري التّ  جريبي للبث

 في شاهر أفريل من سنة تونس 
ّ
  .املبرمج أي قبل شاهرين فقط من تاريخ إلاطفاء 1132إال

 

                                                           
حاد الّدولي ل (1)

ّ
صاالتالات

ّ
صاالت هو وكالة ألامم املّتحدة الّرايدة في مسايل تكنولوجيا املعلومات والات

ّ
 .الت

   .1132جوان  32ميغاهرتز بتاريخ  821-221من خالل إخالء الترّددات  (2)
اقة واملؤّسسات الّصغرى واملتوسطة ووزير الّتجارة والّصناعا (3)

ّ
ت التقليدّية والوزير املكلف باالتّصال حسب القرار املشترك بين وزير الّصناعة والط

رها في أجاهزة الاستقبال  1119ديسمبر  12والعالقات مع مجلس الّنواب ومجلس املستشارين بالنيابة في 
ّ
ق بضبط الخاّصيات الفنّية الواجب توف

ّ
يتعل

 .الّتلفزي بهدف استقبال خدمات الّتلفزة الّرقمية ألارضّية
  .مطابقة لخاصّيات استقبال خدمات الّتلفزة الّرقمّية غير  الكاتوديذات ألانبوب  (4)
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 التناظري في التّ  لم يتم ومن جاهة أخرى،
ّ

 ب املحّدداريخ إطفاء البث
ّ
 1112ة جنيف فاقيّ ات

 التلفزي التناظري وأصبحت بذلك  1132إلى شاهر فيفري من سنة  ليتواصل
ّ

ترّددات خدمة البث

  31حسب الفصل ألارض ي 
ّ
من ة غير محميّ  1132جوان  32بداية من تفاقية املذكورة أعاله من الا

 ا
ّ
 .شويشلت

 

 التناظري للقناتين التلفزيتين الوطنّية ألاولى والوطنّية  ل الديوان نتيجةكما تحّم 
ّ

تواصل البث

انية من تاريخ 
ّ
  1132جوان  32الث

ّ
تي كاهربايّية الاقة الط استهالك أعباء 1132من سنة ى جانفي إلى موف

ّ
ال

 .(1)د.أ 281تجاوزت 

 

 باا مّجانان الّديو قاّ ولئن خر، آ وعلى صعيد
ّ

قناة  33 لفايدةقمي ألارض ي الرّ  الّتلفزي لبث

 أّن  1132 من سنة سبتمبر شاهر إلى حدود  فيهمديد التّ و ة تلفزيّ 
ّ
عن رغبتها في لم تعّبر هذه القنوات  إال

  علىة بصفة رسميّ  الاعتماد
ّ

 ة أهميّ ة أساسا إلى وتعود هذه الوضعيّ . ةقميّ بكة الرّ الش
ّ

على  كلفة البث

 
ّ

 ة ألارضيّ قميّ الرّ بكة الش
ّ
  (2)تي تضاهية ال

ّ
  ألاقمار الاصطناعيةعلى  كلفة البث

ّ
            تي تستقطب أكثر منال

  .ةمن ألاسر التونسيّ %  98

 

 
ّ

ة بكة ألارضيّ لذا تدعو دايرة املحاسبات الّديوان إلى دراسة مجاالت تطوير استغالل الش

 من خالل ة قميّ الرّ 
ّ
 ألارض ي الرّ لة توحيد جاهود ألاطراف املتدخ

ّ
توفير بقمي إلنجاح الانتقال إلى البث

لفزة الرقمية وذلك استقطاب ألاسر للتّ مزيد و لفزة الّرقمية ألارضّية املطابقة لخدمات التّ ألاجاهزة 

لكة لألقمار التي تؤّمن الشركات املا تكريسا ملبدأ السيادة الوطنّية مقارنة بالبث الفضائي الذي يمّر عبر 

 .هذا البث

 

2-  
ّ

ّإلاذاعة الوطنّية على املوجات القصيرةبث

 

  ،1111تّم في سنة 
ّ

ة سيدي منصور بوالية صفاقس لبث
ّ
 إلاذاعة الوطنّية"تجديد محط

رق ألاوسط 
ّ

وذلك دون القياّ د .ّ 32على املوجات القصيرة بكلفة " بأوروبا وشمال إفريقيا والش

مع  مليون أورو 27312 قيمته نس يّ فر هذا املشروع بقرض جانب من وتّم تمويل بدراسة في الغرض 

 .مليون أورو 37122بقيمة  مجموع فوايد
 

                                                           
اقة باالعتماد على (1)

ّ
  الكاهربايّية كلفة الط

ّ
 .1133الوطنّية ألاولى والوطنّية الثانية لسنة  لبث

(2)
تي تبلغ تعريفتها  

ّ
 على ألاقمار الاصط 1132د ابتداء من سنة .أ 221و 1132د في سنة .أ 111ال

ّ
 .   د.أ 211ناعّية تفوق علما أّن تعريفة البث
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اقة  دخول املشروع حيز الاستغاللسنوات من  2 مرور وبعد
ّ
ّّ للط ونظرا الستهالكه الاها

 الكاهربايّية 
ّ
في  ودون وجود توّجه واضح 1112 سنة فييوان سنوّيا، قّرر الّد  د.أ 221 كلفتهاتجاوزت تي ال

 لتصبح أربع ساعات يومّيا لكل مرسل عوض ،املحطةه مصير هذشأن 
ّ

 االّتخفيض في عدد ساعات البث

 املرسالت ألاربع بحوالي  نعن ثما
ّ

ر على جودة الّصوت% 21ساعات والّتخفيض في قّوة بث
ّ
  .مّما أث

 

قّرر الّديوان قطع ، املشروع استغالل انطالقسنة من  32أي بعد  1132جانفي  وفي غّرة

 كليّ 
ّ

انتداب عونين واقتناء قطع غيار ب 1131و 1131في سنتي  قاّ علما وأنه ا على املوجات القصيرةالبث

 
ّ

  .د.ّ 3بقيمة على املوجات القصيرة  تخّص البث

 

ه 
ّ
 عند وتجدر إلاشارة إلى أن

ّ
للقرض أصل الّدين والفوايد  بلغت قيمةتاريخ قطع البث

تي لم يتّم خالصاها إلى حدود سنة الفرنس ي 
ّ
أي ما  أورو مليون  17222و أورو  مليون  17123تباعا  1131ال

سنة موالية لتاريخ الاستغناء عن هذه الخدمة أي إلى  11ملّدة  هسستواصل سدادالذي و  .د.ّ 8يفوق 

 .1111نهاية سنة 

 

ستراتيجّية تالفيا خيارات إلا الدراسة  ق مستقبال فيالتعّم  وتدعو الّدايرة الّديوان إلى

 على املوجات املتوّسطة يمكن أن يالقي صعوبات مستقبال  ة وأّن خاصّ  ةلبيالّس  اتهاالنعكاس
ّ

مصير البث

 .كنولوجي الّسريعبحكم نسق التطّور التّ 

 

ّاستغالل الترّددات الّراديوّية -3

 

 إلاذاعي والّتلفزي إلى 
ّ

يخضع استعمال التردّدات الّراديوّية لتأمين خدمات إلارسال والبث

صال املؤّرخ فيترخيص من الوكالة الوطن
ّ
   ّية للترّددات وفق معلّو محّدد بقرار وزير تكنولوجّيات الات

د .ّ 17221وبلغت أعباء استغالل هذه الترّددات املسّددة للوكالة الوطنّية للترّددات . 1111فيفري  33

 . 1132في سنة 

 

ترّددات إحدى عشر ترخيصا لسداد  1132إلى حدود أكتوبر واصل الّديوان  أّن  وقد تبّين

ي عن استغالل
ّ
فه مّم  1131في سنة  ثمانيةو  1131في سنة ثالثة منها  وصالت حّز هرتيزّية تّم التخل

ّ
ا كل

ة لنتيجة  د.أ 121أعباء غير مبرّرة بلغت قيمتها 
ّ
عدّ القياّ بعملّية مقاربة بين الترّددات املستغل

 .والترّددات املفوترة
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 الّتلفزي لم
ّ

عشر تراخيص  1132يلغ الّديوان إلى حدود أكتوبر  وفيما يخّص ترّددات البث

 القناتين العموميّ 
ّ

ق بترّددات بث
ّ
ي عن استغاللاها خالل الفترة تتعل

ّ
 هابين من 1133-1112تين تم الّتخل

تي بوقرنين ونفطة ترخيص ي
ّ
لاهذه الوضعّية  يوان نتيجةل الّد و تحّم . بتاتا املم يتّم استغاللاه التي محط

 و  .د.أ 122 رة بلغتمبّر ة غير أعباء ماليّ 
ّ
راخيص ألاربع لترّددات  1132 ى أكتوبرلم يتّم إلى موف

ّ
إلغاء الت

ة سيدي منصور في بداية جانفي
ّ
 بمحط

ّ
وبلغت كلفة . 1132 املوجات القصيرة بالّرغم من انقطاع البث

ك معاليم ونظرا لتواصل هذه الوضعّية سستحّمل الّديوان كذل .في نفس الّسنة د.أ 32هذه الترّددات 

تي تقدر بمبلغ  1132سنة 
ّ
ة حوالي .أ 123ال

ّ
د لتبلغ بذلك جملة أعباء تراخيص الترّددات غير املستغل

 .1132-1112خالل الفترة  د.1ّ
 

ل خطأ تصّرف على معنى القانون عدد 
ّ
 3982لسنة  22ومن شأن هذه إلاخالالت أن تشك

 .3982جويلية  11املؤّرخ في 
 

شكيل الترّددي  31يوان الّد  ومن ناحية أخرى، يستغّل 
ّ
 إذاعي على الت

ّ
غير  FM ترّدد بث

صة من قبل 
ّ
صاالت 22مخالفا للفصل عدد  الوكالة الوطنّية للترّددات وهو ما يعّد مرخ

ّ
ة الات

ّ
. من مجل

الّديوان إلى  ومن شأن ذلك أن يعّرض. د.أ 11ويقّدر املعلّو الّسنوي الجملي لاهذه الترّددات بمبلغ 

ة املذكورة أعالهمن  81ّية كما نّص عليها الفصل غرامات مال
ّ
  .املجل

 

ةاملتراخيص الترّددات الّراديوّية غير  بتسوية وتدعو الّدايرة الّديوان إلى إلاسراع 
ّ
وضع و  ستغل

 .اتلوضعيّ هذه ا مثل لتفادي تكرار ات إجراء
 

ه قاّ بمعالجة البعض من إلاخالالت املذكورة في هذ
ّ
ا الخصوص وسستم وقد أفاد الديوان أن

 .التنسيق مع الاهياكل املعنية  لتفادي ذلك ومراجعة التراخيص
 

اقة الكهربائّية استهالكّ-ج
ّ
 الط

 

اقة الكاهربايّية استهالك بلغت كلفة 
ّ
ة  13د لتزويد .ّ 8,1منها  1132د في سنة .ّ  2,1الط

ّ
محط

ات صغيرة  2و ةريسسيّ 
ّ
م في  وأفض ى فحص التصّرف فيّ.واملقّر الاجتماعيمحط

ّ
 هذه ألاعباءمجال التحك

قت أساسا ب
ّ
اقةإلى الوقوف على نقايص تعل

ّ
الكاهربايّية وبإجراءات الّرقابة الّداخلية  الّتدقيق في الط

م في 
ّ
  .طبتعريفة كاهرباء الجاهد املتوّس و املكتتبة ستهالك وبالقدرة الكاهربايّية الا للتحك

 

 

 
ّ
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اقة الكهربائّية -1
ّ
دقيق في الط

ّ
ّالت

 

م في  1112أوت  02 املؤّرخ في 1112لسنة  21عدد حكاّ القانون طبقا ل 
ّ
ق بالتحك

ّ
املتعل

اقة
ّ
تخضع املؤّسسات الّتابعة لقطاع  (2)1112سبتمبر  1املؤّرخ في  1112لسنة  1322ألامر عدد و (1)الط

اقة أو يعادل 
ّ
                     أي)طن من الّنفط املعادل  211الخدمات التي يفوق استهالكاها الجملي للط

اقةللتّ  (3)(ميغاوات الّساعة 3222
ّ
سات مّد يتعّين على هذه املؤّس و  دقيق إلاجباري والّدوري في الط

اقة
ّ
قة باستهالكاها للط

ّ
اقة باملعطيات السنوّية املتعل

ّ
م في الط

ّ
تكليف كّل خمس و  الوكالة الوطنّية للتحك

قا لتقويم مستوى نجاعة املؤّسسة من 
ّ
اقة وتحليل أسباب سنوات خبيرا مدق

ّ
حيث استهالك الط

 . الّنقايص واقتراح ألاعمال الّتصحيحّية

 

 أّن الّديوان لم يخضع 
ّ
 منذ إحداثه إال

ّ
اقة بالّرغم من أّن محط

ّ
 املوجات  ةلّي تدقيق للط

ّ
بث

 املوجات املتوّسطة بالجدّيدة 
ّ

ة بث
ّ
 الّتلفزي وإلاذاعي  1القصيرة بسيدي منصور ومحط

ّ
ة البث

ّ
ومحط

م .ميغاوات الّساعة 3222غوان تجاوز استهالكاها الّسنوي بز 
ّ
كما لم يمّد الّديوان الوكالة الوطنّية للتحك

اقة الكاهربايّية
ّ
ات للط

ّ
قة باستهالك هذه املحط

ّ
اقة باملعطيات السنوّية املتعل

ّ
  .في الط

 

لى دفع غرامات حّتى ال يتعرض الّديوان إأعاله  ةاملذكور  حكاّالتقّيد بال وتدعو الّدايرة إلى 

اقي من كما . 1112لسنة  21عدد من القانون ( جديد) 12مالّية كما نّص عليها الفصل 
ّ
أّن الّتدقيق الط

تي عرفاها الّد 
ّ
عقود  ءمةيوان على غرار التثّبت من مالشأنه أن يسمح بتفادي بعض أوجه القصور ال

  .(نظاّ الفوترةو  الفعلّيةالقدرة و  القدرة املكتتبة)الكاهرباء لحاجيات املؤّسسة 

 

م في استهالك الكهرباءّ-2
ّ
ّالّرقابة الّداخلية للتحك

 

م فيها  1112أحدث الّديوان في 
ّ
اقة والتحك

ّ
يجاد الّسبل املثلى إل لجنة لترشيد استهالك الط

 إلاذاعي والّتلفزي وتشغيل نظاّ الّتكييف بأقّل كلفة دون املساس ب
ّ

وعية نالستغالل تجاهيزات البث

جنة لم تجتمع منذ . ة الخدماتواستمراريّ 
ّ
واقتصر ريسساها  1132إلى حدود أوت  1118وتبّين أّن هذه الل

ات على أنظار معلى تقديم 
ّ
اقة باملحط

ّ
دون وذلك  جلس إدارة الّديوانتطّور الاستهالك الشاهري للط

 
ّ

ات ريسسّية احتساب الاستهالك الش
ّ
تي طرّز )اهري لثالث محط

ّ
 ة وسوق الاملركز العقدي ومحط

ّ
جمعة للبث

 .(إلاذاعي والّتلفزي 

                                                           
 .1119فيفري  19املؤّرخ في  1119لسنة  2املنّقح بالقانون عدد  (1)
 ا (2)

ّ
اقةسات املستهلكة شروط خضوع املؤّس  بضبطق ملتعل

ّ
 والّد  إلاجباري دقيق للتّ  للط

ّ
             املؤرخ في 1119لسنة  1129واملنّقح بالمر عدد  اقةوري في الط

 .1119جويلية  13
(3)
اقة واملناجم املؤّرخ في  

ّ
اني من قرار وزير الط

ّ
ق بضبط ضوارب املعادلة والقيم الحرارّية 3982مارس  38حسب الفصل الث

ّ
 .املتعل
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الّتثبت من مطابقة معايير الفوترة مع بنود  يوان ال يمكنهالّد  ومن ناحية أخرى، تبّين أّن 

  18العقد ملا عدده 
ّ
  (1)ةمحط

ّ
ر سوى ه بما أن

ّ
             كاهرباء الجاهد املتوّسط من جملة عقود  1 على ال يتوف

  ة أن ال هذه الوضعيّ  و من شأن. عقدا 19
ّ
 ن الّد تمك

ّ
نظاّ و القدرة املكتتبة  د من مطابقة يوان من التأك

 .املنصوص عليهما ضمن العقد مع البيانات املفوترةعريفة التّ 

 

ن 
ّ
 الديوان وحّتى يتمك

ّ
اقة الكاهربايّية فإن

ّ
مدعّو إلى تفعيل  همن متابعة وترشيد استهالك الط

م فيها"دور 
ّ
اقة والتحك

ّ
الشاملة الستهالك آلالية و إجراءات للمتابعة  وسّن " لجنة ترشيد استهالك الط

اقة 
ّ
ات للط

ّ
 .جميع عقود كاهرباء الجاهد املتوّسط والحصول على تجاهيزات املحط

 

ه 
ّ
كما  وقع بدأت في القياّ باجتماعاتها عضاء هذه اللجنة و وقع تجديد أوقد أفاد الديوان أن

ه وقع  وأفاد الديوان كذلك.  1132 نةس استهالك الطاقة ملحطتي سوق الجمعة وطرزة بداية من تتبع
ّ
أن

تكليف رؤساء املراكز للقياّ بماهمة الحصول على عقود الضغط املتوسط من الاقاليم الجاهوية 

للشركة التونسية للكاهرباء والغاز وسيقع التثبت فيها على مستوى ادارة الاستغالل بالتعاون مع لجنة 

 .لعقود في الوقت املناسبترشيد استهالك الطاقة كما سستم مراجعة هذه ا

 

ّّالقدرة الكهربائّية املكتتبةّ-3

 

ذي تحّمله الّديوان " معلّو القدرة" 1132بلغ خالل سنة 
ّ
ل .أ 181ال

ّ
من  % 31د وهو ما يمث

اقة الكاهربايّية املفوترة
ّ
وقد تعاقد الّديوان مع الشركة التونسّية للكاهرباء والغاز على قدرة  .كلفة الط

رفيع فيها في أّي  يستوجبة كاهربايّية مكتتب
ّ
اقة نة شاهر من الّس  الت

ّ
عند تطّور الاحتياجات من الط

صت الحاجيات ة املنصوص عليها بالعقد و لتفادي املخالفات املاليّ الكاهربايّية 
ّ
الّتخفيض فيها إن تقل

 .وذلك قبل شاهر من نهاية كّل سنة

  

 
ّ
  إال

ّ
درة املكتتبة ضمن عقود كاهرباء الق 1112 سنة لم يحّين منذالّديوان  ن أّن ه تبيّ أن

 غط املتوّس الضّ 
ّ
 فيما يخّص محط

ّ
سيدي منصور وسوق الجمعة بالّرغم من وجود فوارق هاّمة  تيط إال

ات بين القدرة املكتتبة م بعّدة
ّ
اهرّية والقدرة املفوترة حط

ّ
                     القصوى خالل الفترةة الفعليّ الش

اهرية املفوترة ملكتتبة فقد تجاوزت القدرة ا. 1131-1132
ّ

ات تقريبا القدرة الش
ّ
الفعلية لنصف املحط

ات فاقت  9منها %  12القصوى خالل هذه الفترة بنسبة 
ّ
 فيها هذه المحط

ّ
  %.311سبة ن

 

                                                           
(1)
 . إضافة للمقّر الاجتماعّي للّديوان 
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د .أ 322بلغت " معلّو القدرة"حّمل الديوان أعباء إضافّية بعنوان تونتيجة لاهذه الوضعّية 

ل  1132خالل سنة 
ّ
اقة الكاهربايّية املفوترة من %2وهو ما يمث

ّ
وقد شملت هذه ألاعباء . كلفة الط

  أساساة ضافيّ إلا 
ّ
  .1والجدّيدةقفصة راديو املوجات املتوّسطة  تيمحط

 

ات  القصوى لكّل  ةلفعليّ ة للقدرة اعلى الّديوان إرساء نظاّ متابعة شاهريّ  ينبغيلذا 
ّ
املحط

 لكشف عن مواضع ل
ّ
عقود كاهرباء الجاهد  وإعادة الّنظر في تتبةالّتخفيض في القدرة املكرفيع و الت

 التلفزي وإلاذاعي 
ّ

ات البث
ّ
اقة الكاهربايّية  على ضوء التطور الذي يشاهدهاملتوّسط ملحط

ّ
استهالك الط

  عند
ّ

 .البث

 

ّتعريفة كهرباء الجهد املتوّسطّ-4

 

فة ثابتة وهي تعري "عريفة املنتظمةالتّ "نظاّ  منيتكّون نظاّ فوترة كاهرباء الجاهد املتوّسط 

 .وهي تعريفة متغيّرة حسب توقيت الاستهالك "تعريفة أربعة مراكز أوقات"نظاّ من وقيت و ماهما كان التّ 

ات املزّودة بكاهرباء الجاهد % 29بنسبة  "عريفة املنتظمةالتّ "ويعتمد الّديوان على نظاّ 
ّ
من املحط

 مل "تعريفة أربع مراكز أوقات"نظاّ املتوّسط وعلى 
ّ
 عبر املوجات القصيرة  سيدي منصور  ةحط

ّ
للبث

 عبر املوجات املتوّسطة بكّل لسابقا و 
ّ

ات للبث
ّ
وقفصة راديو  1والجدّيدة 3من الجدّيدة ثالث محط

 
ّ
 التلفزي وإلاذاعي على الت

ّ
تي البث

ّ
عانبي FMدي شكيل التردّ ومحط

ّ
 . بجرجسس وبالش

 

ة  التعريفة املناسب بما يتماش ى نظاّ الديوان على اعتماد عدّوتبّين 
ّ
مع احتياجات املحط

ن من اقتصاد في الكلفة
ّ
تعريفة أربع مراكز " من ذلك تحّمل الديوان نتيجة اعتماده نظاّ. ويمك

ات"أوقات
ّ
للموجات املتوّسطة أعباء إضافّية بلغت  3قفصة راديو والجدّيدة و سيدي منصور  بمحط

 .1132و 1131د خالل سنتي .أ 319حوالي 

 

 بم"الّتعريفة املنتظمة"ى نظاّ الاعتماد عل كما تبّين أّن 
ّ

ات البث
ّ
لفزي وإلاذاعي على التّ  حط

 
ّ
تي املعتمد  "تعريفة أربع مراكز أوقات"نظاّ أّن بما  امناسبيكن  لم FMدي شكيل التردّ الت

ّ
بمحط

عانبي 
ّ

اقة الكاهربايّية السنوّية خالل الفترة جرجسس والش
ّ
ن من تخفيض كلفة الط

ّ
 1132-1131مك

ات البث  "تعريفة أربع مراكز أوقات"نظاّ أفضلّية  تعودو . اسنويّ  %31و% 2بنسب تتراوح بين 
ّ
ملحط

ذي  همّيةل  FMالتلفزي وإلاذاعي 
ّ
روة وال

ّ
من الاستهالك % 29 تجاوز استهالك الكاهرباء خارج أوقات الذ

 .الجملي في تلك الفترة
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اقة الكاهربايّيةنجاعة الولتحقيق 
ّ
م في الط

ّ
عريفة تّ نظاّ الة تحديد توص ي الّدايرة بضرور  ،تحك

 
ّ
ات ذي يتماش ى ال

ّ
  .ويوفر أقّل كلفةمع احتياجات املحط

 

ه 
ّ
دراسة معمقة من طرف لجنة الطاقة والنظر في إعداد قع يسوف وقد أفاد الديوان أن

 .كيفية اختيار نظاّ التعريفة

 

II- عالقة الّديوان بحرفائه 

 

  إخالالت وجودة قابيّ نت ألاعمال الرّ بيّ 
ّ
العالقة تحديد عريفة وببنظاّ التّ  قت أساساتعل

 خرى أنشطة أ شابتإلى جانب نقايص  مع الحرفاء ةالّتعاقديّ 
ّ
 .يوانوازن املالي للّد رت على التّ أث

 

ونسية -ّأ
ّ
ونسّية وإلاذاعة الت

ّ
لفزة الت

ّ
 عالقة الّديوان بمؤّسستي الت

 

ل املساهمة في تاوة من أجإونسّية على التّ وإلاذاعة  التونسية لفزةستا التّ ل مؤّس تتحصّ 

وقد بلغت قيمة هذه إلاتاوة ما . (1)3929لسنة  312من القانون عدد  32طبقا للفصل  هامصاريف سير 

 يقّوغم من أّن الّديوان بالرّ  هاتين املؤّسستينويقتصر توزيعاها على  1132د في سنة .ّ 18يقارب 

 للبرامج املنتجة من قبل إلاذاعة والتّ 
ّ

وتجدر إلاشارة إلى أّن بعض الّدول . ّيةلفزة التونسباإلرسال والبث

 وإلارسال من 
ّ

املتقّدمة على غرار سويسرا تخّصص جزءا من هذه املعاليم لتمويل الجانب الّتقني للبث

 إلاذاعّي والّتلفزّي 
ّ

لذا تدعو دايرة املحاسبات إلى مراجعة إلاطار . خالل تمويل اقتناء وحدات البث

تي من شأنها أن تخّفض القانوني لاهذه إلاتاوة ودراسة إم
ّ
كانّية تمتيع الّديوان بنسبة من هذه املعاليم ال

 .في منحة تمويله من قبل الّدولة
 

ىإضافة إلى ذلك 
ّ
 القناتين العمومّيتين على إطار تعاقدّي ودون يوان منذ إحداثه الّد  يتول

ّ
بث

بكات ألارضّية والفضايّية
ّ

ضرورة تطبيق  1131أوت  12يخ املجلس الوزاري املنعقد بتار  و لئن أقرّ . الش

 خدمات مع مختلف املؤّس المبدأ الّتعاقد في إسداء 
ّ
لفزة سة التّ مت موافاة مؤّس سات العمومّية وت

 
ّ
 فاقيّ التونسّية بمشروع ات

ّ
 ألارض ي التّ ة واملاليّ روط الفنيّ ة تضبط الش

ّ
ناظري للقناتين ة لخدمة البث

 أّن  ،د.ّ 31 يناهزبمبلغ 
ّ
 التونسّية قّد  لفزةسة التّ مؤّس  إال

ّ
اهته إلى رياسة ات ضمن مكتوب وّج مت تحفظ

  البّت  لم يتّم  1132وإلى حدود شاهر سبتمبر  .1131أكتوبر  13الحكومة في 
ّ

فوترة خدمات  في ملف

 . سة من قبل رياسة الحكومة وسلطة إلاشرافؤّس هذه املالّديوان مع 
 

                                                           
(1)

ق 3929القانون املؤّرخ في غّرة سبتمبر   
ّ
   .إلاذاعة والّتلفزةباسترداد ألاداءات عن حّق استعمال أجاهزة التقاط  املتعل
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 ربط وبإطار تعاقدي  إلاستناد إلى دون الّديوان  نيؤّم  كما
ّ

برامج إلاذاعات العمومّية  ث

  ةعلى شبك (2)ةوإلاذاعات الجاهويّ  (1)ةاملرتبطة باإلذاعة املركزيّ 
ّ
املوجات على دي و شكيل التردّ الت

 املتوّس 
ّ

  قدو . ةبكات الفضاييّ طة وعلى الش
ّ
إلاذاعة مؤّسسة  موافاة 1131منذ سنة ى الّديوان تول

سة إلاذاعة أحالت مؤّس ّبعد أنو . اد سنويّ .ّ 873غ برامج بمبلهذه الة بث ّة بمشروع اتفاقيّ التونسيّ 

موافاتها  1132من الّديوان في جوان  طالبت هذه ألاخيرةة وزارة املاليّ  على أنظار ة هذا املشروع التونسيّ 

ة كلفة بقيّ  تقديمو ة الاتفاقيّ  عند تطبيق هذهنحة السنوّية املسندة إليه املبحجم الّتخفيض املنتظر في 

تي لم يتّم الخدمات املسد
ّ
التي وّجاهاها ة املراسلة الالكترونيّ  من غموبالرّ  .ات في شأنهاإبراّ اتفاقيّ  اة ال

  الديوان
ّ
 إلى وزارة املاليّ  1132ى سنة في موف

ّ
 إلى  ه لم يتّم ة فإن

ّ
  في البّت  1132سبتمبر ى موف

ّ
فوترة  ملف

 
ّ

 .إلاذاعي العمومّي خدمات البث

 

ة لفزة التونسّية في إطار عقود تجاريّ لتّ ا ملؤّسسة يسدي الّديوان خدمات خر،وعلى صعيد آ

وخدمة تأمين  (3)ةة ألارضيّ ة عبر شبكة الخطوط الاهرتزيّ قل للمراسالت التلفزيّ نّ على غرار تأمين ال

 إلارسال والاستقبال للمراسالت التلفزيّ 
ّ
وخدمة  (4)لفزيون ي لإلذاعة والتّ حاد ألاروربّ ة عبر شبكة الات

ة
ّ
  تشغيل وصيانة املحط

ّ
 .(5)ةلفزيّ رفية التّ الط

 

 الاففي إطار 
ّ
ة عبر شبكة ، ينقل الّديوان املراسالت التلفزيّ 3992ماي  31بتاريخ  املبرمة فاقيةت

 الرّ  الخطوط الاهرتزّية ألارضّية
ّ

 وحّد  .لفزة التونسّيةسة التّ يسس ي ملؤّس إلى مركز البث
ّ
ة فاقيّ دت هذه الات

ه تبّين أّن %.  31د مع زيادة أو نقصان بنسبة .أ 211نوي للفوترة بمبلغ قف ألاقص ى الّس الّس 
ّ
 أن

ّ
هذا  إال

تي يؤّم ر في حجم املراسالت التلفزيّ طوّ م يعد يتماش ى مع التّ ل قفالّس 
ّ
هذه نها الّديوان لفايدة ة ال

 الكلفة الفعليّ  ّن سة بما أؤّس امل
ّ
 من الكلفة الجملّية%  21سوى  1132-1131خالل الفترة  ة لم تغط

 الّد  تبّين أّن كما  .د.ّ 271أي بفارق بلغ  تلاهذه الخدما
ّ
لفزة التونسّية سة التّ ة مؤّس دة بذّم يون املتخل

 
ّ
 .د.ّ 1711 بلغتقد  1132ة إلى حدود سبتمبر فاقيّ بعنوان هذه الات

 

سعينيات بتحديدو 
ّ
ة مبلغ جزافّي مقابل  اكتفى الّديوان، منذ أواخر الت

ّ
خدمة كراء املحط

              بط عبر ألاقمار الاصطناعّية لفايدة مؤّسسة الّتلفزة التونسّية نتيجة افتقاره ألارضّية املتنّقلة للرّ 

نه من تحديد 1133منذ 
ّ
رسم  ىيقدماها وهو ما لم يساعده عل كلفة كّل خدمة إلى محاسبة تحليلّية تمك

 .واضحة تعريفّية سياسة
                                                           

(1)
 .ةة والثقافيّ والشبابيّ الوطنّية والدولّية   

(2)
 صفاقس واملنستير والكاف وقفصة وتطاوين 
(3)
ات شبكة الّديوان للحّز الاهرتزّية  

ّ
 .تأمين الّنقل و املراسالت التلفزّية عبر شبكة الخطوط الاهرتزّية: ربط مصدر إلارسالّية بإحدى محط

(4)
حاد ألارورّبي لإلذاعة والّتلفزيون لتأمين نقل واستقبال إرسالّيات سمعّية بصرّية بصفة قاّرة أوظرفّية لفايدة مؤّسسة التّ الّربط عبر ش 

ّ
لفزة بكة الات

 .  التونسّية
(5)
 .      تؤّمن الّتبادالت الّتلفزّية مع البلدان العربّية لتغطية ألانشطة إلاخبارّية والثقافّية والّرياضّية 
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 و 
ّ
بعنوان خدمة تأمين إلارسال  ّيةسة التلفزة التونسمؤّس  ديون بلغت  ،1132ى سبتمبر إلى موف

 لفزيّ والاستقبال للمراسالت التّ 
ّ
وخدمة تشغيل وصيانة  لفزيون ي لإلذاعة والتّ حاد ألاروربّ ة عبر شبكة الات

 
ّ
ة الط

ّ
ة ألارضيّ " التليتاكست"رفية وخدمة املحط

ّ
بط عبر ألاقمار لة للرّ ة املتنّق وخدمة كراء املحط

 .د.أ 132د و.أ312د و.أ 312و د.ّ 37931والي ة على التّ الاصطناعيّ 
 

تي بلغ مجموعاها لدى عدّ حصوله على مختلف مستحّق الّديوان نتيجة  ويشاهد
ّ
اته وال

 1131خالل سنتي  تراجعاسيولته  سّجلتة حيث د صعوبات ماليّ .ّ 27228سة التلفزة التونسّية مؤّس 

في  الّديوان لم يتلّق  أّن  حيثة ملاليّ ر في فتح الاعتمادات من قبل وزارة اأخير املتكرّ لتّ ا تزامن مع 1132و

 . د.ّ 12 جملةمن  د.ّ 32جزء من املنحة ال يتجاوز سوى  1132سنة 
 

 ةونسيّ لفزة التونسّية وإلاذاعة التّ التّ  تيسمؤّس  مع عالقتهتأطير إلى  يوانالّد ايرة ّد ال تدعوو 

وازناته املالّية م تلدع وتغطية نفقاته استخالص مستحقاته في أفضل الظروفضمان وذلك من أجل 

 .وضمان ديمومة املرفق العمومي
 

ه تمت
ّ
مراسلة رياسة الحكومة  وأفاد الديوان  بخصوص ديون التلفزة التونسية املتراكمة أن

التي بعد أن تعددت مراسالت التذكير بعدّ الدفع  دعوة التلفزة التونسية لإلسراع بالخالصلإلفادة و 

 .بقيت دون إجابة
 

ّ عالقة الّديوان -ّب
ّ
ّلفزات الخاّصةباإلذاعات والت

 

بسكرة  "بعلحنّ " تيإنتاج برامج قنا ي ة بين مركز الّديوان إيصال إلاشارة التلفزيّ ّيؤّمن

 " نسمة"و
ّ
ة عربسات لالت

ّ
 وأعبر وصالت الحّز الاهرتيزّية  خيلةة بالّد صاالت الفضاييّ برادس ومحط

 كما ة ألالياف البصريّ 
ّ
ة ألارضيّ ى تسويغ الحّز الاهرتيزّية وامليتول

ّ
قل للمباريات لة لتأمين النّ ة املتنّق حط

 . ةة والسياسيّ ة وملختلف ألاحداث الثقافيّ الرياضيّ 
 

 التي بلغت" نسمة"و" حّنبعل"قناتي  لدىاته يواجه الّديوان صعوبات في استخالص مستحّق و 

أخير ولم يقم بإلغاء بفوترة خطايا التّ  الّديوانكما لم يقم .د .أ 892ما قيمته  1132إلى غاية سبتمبر 

العقدين  عليه اخالفا ملا نصّ ّرغم من عدّ إيفائهما بتعاّهداتهما املالّية الب التعامل مع هاتين القناتين

 .املبرمين معاهما
 

 
ّ
 قناة وعلى صعيد آخر، تول

ّ
على الشبكة ألارضّية التناظرّية " بعلحنّ "ى الّديوان تأمين بث

ال  مبلغ وهو د سنويا .أ 222بمبلغ  1112ماي  12ة مبرمة بتاريخ يّ وذلك في إطار اتفاق 1131-1118للفترة 
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 ي
ّ
 الّس غط

ّ
تي ناهزت ي كلفة البث

ّ
د .أ 423أي بخسارة جملّية تتجاوز  1131خالل سنة  (1)د.أ 292نوّية ال

 .     1131-2010خالل الفترة 
 

 ة بصفة مجانيّ 1112ّإلى أكتوبر  1112ة من أكتوبر خالل الفترة املمتّد كما أّمن الّديوان 
ّ

بث

ة عربسات  برامجاهاإرسال و الشبكة ألارضّية التناظرّية  هذه القناة على
ّ
مراسلة  على أساسإلى محط

 موّج 
ّ
ّّ صال إلى الرّ اهة من وزير تكنولوجيا الات وبلغت  .1112مارس  19يوان بتاريخ للّد  يسس املدير العا

 و  تاكلف
ّ

  .د.أ 121د و.ّ 372تباعا إرسال البرامج بث

 

ل خطأ تصّرف على معنى القانون عدد وم
ّ
                        22ن شأن هذه إلاخالالت أن تشك

 .3982جويلية  11املؤّرخ في 3982لسنة 
 

 اومن جاهة أخرى وفي إطار  
ّ
 ة وإلايطاليّ فاق بين الحكومتين التونسّية ت

ّ
برامج  أّمن الّديوان بث

 ة التّ ألارضيّ ة ألاولى على الشبكة لفزة إلايطاليّ قناة التّ 
ّ
. 1119ى سنة ناظرية بالبالد التونسّية إلى موف

 .د.ّ 1لاهذه الخدمة  (2)ةنوّية الجزافيّ املداخيل الّس  بلغتو 
 

هة بمراسلة لفزة إلايطاليّ من التّ  ل الّديوانتوصّ  1131أفريل  32بتاريخ و 
ّ
 في إطار تفيد بأن

 
ّ

مادات لفايدة التلفزة إلايطالية تخصيص اعت ّررت الحكومة إلايطالية عدّف قاجراءات التقش

 بعنوان سنة 
ّ

 ، 1131لتغطية خدمات البث
ّ
 إال

ّ
برامج التلفزة إلايطالية  أّن الّديوان واصل تأمين بث

صلأن ى إل إطار تعاقديدون  1131ألاولى طيلة سنة 
ّ
وزارة الشؤون من مراسلة ب 1133في جانفي  ات

 
ّ

اقة الكاهربايّية لبث هذه القناة  وقد تجاوزت كلفة .الخارجية تعلمه بإيقاف البث
ّ
 1131خالل سنة الط

راخيص للوكالة الوطنّية للترّددات بعن د.أ 312 كما تّم تسديد مبلغ. د.أ 322ما قيمته 
ّ
وان معاليم الت

 القناة التلفزّية إلايطالّية  1131و 1133لسنتي 
ّ

                                   تّم قد  ألاولىبالّرغم من أّن إيقاف بث

 .1133منذ جانفي 
 

             بقيمة اديون 1132ن إلى غاية سبتمبر من سنة وعلى صعيد آخر، لم يستخلص الّديوا

 .أ 121
ّ
تي قامت عبر شبكات الحّز الاهرتزيّ سات ألاجنبيّ دة بذمة بعض املؤّس د متخل

ّ
 ة ال

ّ
ات ة أو املحط

وقد قامت . 1131-1113 الفترةة خالل أو رياضيّ  ةة أو فنيّ لة بتغطية تظاهرات سياسيّ ة املتنّق ألارضيّ 

 
ّ
ة من أجل استخالص بمراسلة وزارة الشؤون الخارجيّ  1132فيفري  1صال بتاريخ وزارة تكنولوجيا الات

  .ها لم تتحّصل على رّد في الغرضة إال أنّ يون ألاجنبيّ هذه الّد 
 

                                                           
 . 1131بعنوان سنة  مكتب خبرة في املحاسبةقبل صادق عليها من املتحليلّية ال املحاسبة مخرجاتعتمادا على ا (1)
(2)
 .1111طبقا للعقد املبّر في سنة  
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إلاذاعات الخاّصة اته لدى الستخالص مستحّق  يالقي الّديوان صعوبات ،ومن جاهة أخرى 

تي تّم و  1133 وأساسا لدى إلاذاعات املحدثة بعد جانفي
ّ
  ال

ّ
            ة خالل انيّ مّج  تمكينها من فترة بث

 على املعلّو الّس % 11ومن تخفيض استثنائي بنسبة  1133سنة 
ّ

وقد . 1131بعنوان سنة  نوي للبث

 بلغت قيمة الّد 
ّ
 ة هذه إلا دة بذّم يون املتخل

ّ
 . د.ّ 378ما يقارب  1132ى سنة ذاعات إلى موف

 

ه نظرا لتفاقم 
ّ
ه تّم تكليف لجنة ممثلة من كاهية يلدى حرفا مستحقاتهوأفاد الديوان أن

ريسس مصلحة الشؤون القانونّية والنزاعات قصد و كاهية مدير املالّية و مدير باإلدارة التجارّية 

دة بذّمة الحرفاء
ّ
 .1132ويلية وذلك خالل شاهر ج استخالص الديون املتخل

 

تي لم تف الّديوان لم يقم بفوترة خطايا التّ  كما تجدر إلاشارة إلى أّن 
ّ
أخير لإلذاعات ال

 تها املاليّ ادبتعاهّ 
ّ
قيمة  الدايرة تر وقّد  .عقود املبرمة معاهالل خالفا 1132 إلى 1131سنوات إلى سبة ة بالن

 .د.أ 311 بمبلغ 1131خطايا بعنوان ديون سنة هذه ال

 

 وعلى صعيد 
ّ

ة دون الاستناد إلى نّص آخر، أعفيت إذاعة الّزيتونة من دفع معاليم البث
ّ
بتعل

إلى  1112أكتوبر  38في موّجاهة مراسلة  بناءا علىوذلك ربحّية لاهذه إلاذاعة التجارّية و الغاية ال غياب

صال والعالقات مع مجل صاحب القناة
ّ
ف باالت

ّ
صال والوزير املكل

ّ
س الّنواب من قبل وزير تكنولوجيا الات

 هذه إلاذاعة عل. ومجلس املستشارين
ّ

شكيل الترّددي بدون  ى شبكة وقد تحّمل الّديوان مقابل بث
ّ
الت

 أّن بعلما  1132-1118خالل الفترة  د.ّ 31 حواليي أ (1)د.ّ 37989وجود اتفاقية كلفة سنوّية تناهز 

ى سن هذه الخدمةمعاليم الّديوان قّدر 
ّ
 .د.ّ 3172 بقيمة 1132ة منذ إحداث إلاذاعة إلى موف

 

 الفضائي، 
ّ

 إذاعة الّزيتونة  1133إلى ماي  1118أّمن الّديوان من سنة وبخصوص البث
ّ

بث

ه متعاقد مع شركدون مقابل عبر القمرين الاصطناعيين نايلسات وعربسات 
ّ
نايلسات  تي في حين أن

 . (2)والر أمريكيآالف د 31وآالف دوالر أمريكي  2 تباعا  بتعريفة سنوية تبلغوعربسات 

 

ل خطأ تصّرف على معنى 
ّ
ومن شأن التصّرف على هذا النحو مع إذاعة الزيتونة أن يشك

 .3982جويلية  11املؤّرخ في  3982لسنة  22القانون عدد 

 

                                                           
 .1131تّم الاعتماد على املحاسبة التحليلّية لسنة  (1)

(2)
 .د.أ 32د و.أ 8أي تباعا حوالي   
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 اليوان ، أّمن الّد 1133ومنذ جوان 
ّ

ذاعة الّزيتونة ملّدة سنة بدون فوترة وبدون الفضائي إل  بث

 للّسنة ألاولى بلغت د .أ 11مقابل مبلغ جزافي بقيمة اعة إبراّ عقد مع هذه إلاذ
ّ

في حين أّن كلفة البث

 (1).د.أ 12

 

  1131جوان  13يوان بداية من قليص من أعبايه، أوقف الّد وللتّ 
ّ

العمل بعقدي البث

 برامج هذه القناة ضمن الّسعة الفضايّية  وأدرج آنف الذكر الفضائي لبرامج إذاعة الّزيتونة 
ّ

بث

 املخصّ 
ّ

" إذاعة الّزيتونة"نايلسات وعربسات دون تحميل  ينقمر العلى باقة الوطنّية ألاولى صة لبث

 
ّ

 الفضائي الّسنوية للكلفة التقدير  أّن  وتجدر إلاشارة إلى. (2)ملصاريف البث
ّ

املدرجة " إلذاعة الزيتونة"بث

 .د.أ 12أي ما يفوق  كيأمري ألف دوالر  33 بنحو (3)1132في سنة  قّدرتضمن باقة الوطنّية ألاولى 

  

 الفضائي  (4)د.أ 319وقد كان بإمكان الّديوان تفادي أعباء بقيمة 
ّ

لو " إلذاعة الزيتونة"للبث

  .تّم إدراجاها منذ البداية ضمن باقة القناة الوطنّية ألاولى

 

 إبراّ اتفاقيةبمن املناسبات عديد في ال" إذاعة الّزيتونة"الّديوان  طالب 1133ومنذ فيفري 

ه لم يتلق أّي رد للبث ألارض ي والفضائي بغرض خالص املعاليم املستوجبة 
ّ
 أن

ّ
ت ّم وت في الغرضإال

 
ّ

ة مع حقيق لدى القطب القضائي املالي مع جميع ألاطراف املعنيّ للتّ  1132في فيفري  إحالة امللف

 ألارض ي والفضائي إلى حدود أكتوبر" إذاعة الّزيتونة"مواصلة تمتيع 
ّ

براّ إودون  1132 بمجانية البث

 اتفاقية تحّد 
ّ
 .رفيند التزامات الط

 

  ومن جاهة أخرى، تبّين أّن 
ّ
 ص لاها قرصنة الترّددات من قبل إلاذاعات غير املرخ

ّ
على  اسلب ر يؤث

 ل يوانالّد  احتراّ مما حال دون  املتحّصلة على ترخيصجودة صوت بعض إلاذاعات 
ّ

روط الّتعاقدية لش

تي تربطه بالحرفاء من حيث الا
ّ
 على شبكاته وجودال

ّ
إلى حدود شاهر جوان  ولم يتّم  .تهلتزاّ بتأمين البث

 الفوضوي صّد إيجاد الحلول الكفيلة بالتّ  1132من سنة 
ّ

 نسيقمزيد التّ ستوجب ي مماي لظاهرة البث

 مع 
ّ
 الاهيئة العليا املستقل

ّ
 قانونالة دات املؤّه والوكالة الوطنّية للتردّ  معي والبصرّي صال الّس ة لالت

 صّد تّ لل
ّ
 .اهرةي لاهذه الظ

 

                                                           
(1)

ألف دوالر أي ما يعادل  32لزيتونة للسنة ألاولى في أعباء البث عبر القمرين الاصطناعيين نايلسات وعربسات البالغة تتمثل كلفة البث ألادنى إلذاعة ا 

 .من مجلة ألاداء على القيمة املضافة 39د وذلك باعتبار القيمة املضافة التي يتحملاها الديوان طبقا للفصل .أ 12
(2)

انية ويمكن إدراجه ضمن سعة باقة القناة الوطنّية ألاولى على ألاقمار  17122ة اليتجاوز نظرا إلى أّن الحيز الّضروري لقناة إذاعيّ  
ّ
ميغابست في الث

انية 172الاصطناعّية نايلسات وعربسات البالغة 
ّ
  .ميغابست في الث

من مجلة  39يتحملاها الديوان طبقا للفصل  وتمت اضافة القيمة املضافة التي 1132ديسمبر  13بتاريخ  (دوالر أمريكي/دينار)الصرف  باعتماد سعر  (3)

ألاداء على القيمة املضافة
 
 

(4)
 .  1131إلى ماي  1118من ماي  
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ّيوان ألانشطة ألاخرى للّدّ -د

 

تشجيع جميع إلاذاعات، وفي إطار  1131ماي  13عمال بتوصيات املجلس الوزاري املنعقد في 

  1132تّمت بداية من سنة 
ّ
 إلاذاعّي على شبكات الت

ّ
لفايدة  FMشكيل الترّددي مراجعة تعريفات البث

وفي . 1131ة السنوّية لكّل إذاعة باالعتماد على معطيات سنة إلاذاعات الخاّصة واحتساب الّتعريف

عتماد على معطيات غير محينة فضال عن تواصل الا و 1133سنة  منذغياب نظاّ محاسبة تحليلّية 

 إلاذاعي 
ّ

 للقنوات العمومّية، سّجل رقم معامالت البث
ّ

           حواليبنقصا للديوان مجانّية خدمات البث

ى جوان .أ 221وحوالي  1132د في سنة .أ 211
ّ
وذلك مقارنة برقم املعامالت املحتسب  1132د إلى موف

د التي ستعود إلى الديوان من .ّ 31ونظرا لهمية املداخيل البالغ قيمتها . حسب الّتعريفة القديمة

ن من تحد
ّ
 إلاذاعي العمومي والخاّص، تدعو الّدايرة إلى إرساء محاسبة تحليلّية تمك

ّ
يد خدمات البث

 .ألاعباء املباشرة وغير املباشرة لكّل خدمة ورسم سياسة تعريفّية واضحة

 

 من ناحية أخرى، و 
ّ
الخاّصة من واملؤّسسات العمومّية عددا من الاهياكل ن الّديوان يمك

  شملتات مساكنة ابعة له في إطار اتفاقيّ ة التّ استغالل البنية ألاساسيّ 
ّ
وشركة  صاالت تونسأساسا ات

وإلادارة العاّمة لألشغال ة ة للحماية املدنيّ والّديوانة التونسّية وإلادارة العاّم  أورسكّو وشركة أورونج

 في سنة يوان لم يقم الّد  وقد تبّين أّن  .املايّية الكبرى 
ّ
د .أ 121بفوترة معاليم املساكنة بمبلغ  1132إال

 
ّ
 في حين تنص إلا 1131-1131ل أورنج للفترة للمشغ

ّ
 فاقية املبرمة بين ات

ّ
 1131جوان  13رفين بتاريخ لط

ة تين املبرمتين مع إلادارة العاّم لم يجّدد الّديوان الاتفاقيّ كما . على الفوترة السنوية  لاهذه الخدمة

تي انتهت ة لألشغال املاييّ يوانة وإلادارة العاّم للّد 
ّ
 يو لم  1133تهما في سنة صالحيّ ة مّد ة الكبرى وال

ّ
 نتمك

تي تقّد  1132-1131من فوترة خدمات املساكنة للفترة  1132إلى حدود سبتمبر  بالّتالي
ّ
بحوالي   قيمتها ر وال

  .(1)د.أ 322
 

 ألاساسيّ  البنيةتابعة وتحيين وتسوية وضعية ملإحداث لجنة  1132 وفمبرن تم فيو 
ّ
ات ة باملحط

 ابعة للّد التّ 
ّ
 . ةة من قبل أطراف خارجيّ يوان واملستغل

ّ
  إال

ّ
إعداد قايمة  تّم لم ي 1132أوت  إلى حدودو  هأن

  حال دون  وهو مانة ة في املعطيات املحيّ نهاييّ 
ّ
  .خدماتالات وتحيين فوترة فاقيّ مراجعة الات

 

ة ألاساسيّ  البنيةة انها وتحيين وضعيّ وتدعو الّدايرة الّديوان إلى فوترة خدمات املساكنة في إبّ 

 
ّ
  مراجعةات بغرض باملحط

ّ
  .اتفاقيّ الات

 

                                                           
تي يمكن تحيينها حسب املعطيات النهايّية لوضعّية البنى  (1)

ّ
 .ألاساسّيةتّم احتساب هذه املبالغ بصفة تقديرية وباعتماد على الاتفاقّيات املبرمة ال
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ه 
ّ
التوصل بالقايمة املحّينة للمساكنة لكل هيكل سستم العمل على  إثر على وأفاد الديوان أن

 .تحيين الاتفاقيات وإصدار الفواتير ذات العالقة والتي تغطي املدة املتخلدة
 

 
ّ
ى الّديوان تأهيل وتركيز وصيانة شبكات الات

ّ
ة لفايدة اديويّ صاالت الرّ باإلضافة إلى ذلك، يتول

 ابعة لوزارة الّص ة التّ ليّ ستعجاة الا أقساّ املساعدة الطبيّ 
ّ
ة فاقية إطاريّ حة بالجاهات وذلك في إطار ات

ن وقد تبّين  .(1)1111مارس  19حة بتاريخ مبرمة مع وزارة الّص 
ّ
                             إلى أّن الّديوان لم يتمك

 و  1132-1118للفترة  بعنوان هذه الخدماتاته استخالص مستحّق من  1132 سبتمبر حدود
ّ
                بلغتتي ال

 . د.أ 118
 

شبكة مغلقة تركيز لد .ّ 1بقيمة مبلغا  1113سنة في الّديوان  استثمر وعلى صعيد آخر، 

 
ّ
ن من تأمين التّ  ةقميّ ة الرّ اديويّ صاالت الرّ لالت

ّ
 خاطب الجماعي لفايدة املؤّس تمك

ّ
تي تتطل

ّ
ب طبيعة سات ال

 عملاها التنّق 
ّ
  .صالل وتنسيق الات

ّ
 هذ أّن  إال

ّ
غطية وارتفاع كلفة ة التّ إقباال نظرا ملحدوديّ  لم تلقبكة ه الش

 
ّ
 تطوّ  ة في ظّل رفية الّضروريّ ألاجاهزة الط

ّ
 ر وسايل الات

ّ
تي يوف

ّ
خدمات الاهاتف  دورها مزّو صاالت الحديثة ال

الشبكة وأعلم املنخرطين بإلغائها في هذه الّديوان استغالل أوقف وقد . ةال وأسعارها التنافسيّ الجوّ 

للوكالة الوطنّية دات هذه الخدمة تردّ تسديد معاليم يوان وفي املقابل واصل الّد . 1133واخر سنة أ

 .دون موجب د.أ 21والبالغة  1131بعنوان سنة للترّددات 

 

III-  الاستثمارمشاريع 

 

د مقابل .ّ 39 يناهز ما 1132-1131القيمة الجملّية لالستثمارات املنجزة خالل الفترة  بلغت

 هذه الولم تتجاوز  % 21 ناهزت نجازإأي بنسبة د .ّ 12  في حدودات تقدير 
ّ
                خالل % 11سبة ن

  بالساس إلى نتيجة 1131سنة 
ّ
يذكر وإخالالت عرفت بعض املشاريع صعوبات و  .ل فتح الاعتماداتتعط

ات إلارسال إلاذاعي والّتلفزي واملساكن إلادارّية و  منها مشروع
ّ
غطية تطوير التّ ع مشرو صيانة محط

  .اقتناء تجاهيزاتة و لفزيّ ة والتّ إلاذاعيّ 

 

اتفي إطار مشروع صيانة ف
ّ
نشر الّديوان ة لفزي واملساكن إلاداريّ إلارسال إلاذاعي والتّ  محط

ة جملّية ريّ يبكلفة تقد (2)ن أربعة أقساطتضّم  12/1133عدد طلب عروض  1133جويلية  32بتاريخ 

  شركة ألاشغالنة الفرز عرض لج بعد رفضو  .د.أ 211تساوي 
ّ
تطابق عرضاها لعدّ ة ألاقساط في كاف

  وإعالن مع مقتضيات كراس الشروط
ّ
طلب  أّن  1133ديسمبر  11فقات في اخلية للصّ جنة الّد الل

                                                           
(1)
 . اقية حاليا املستشفى الجامعيين الحبسب بورقيبة بصفاقس وساهلول بسوسة واملستشفى الجاهوي الحسين بوزيان بقفصةوتخص هذه الاتف 
اني: القسط ألاّول  (2)

ّ
ة عين دراهم والقسط الث

ّ
الث : أشغال صيانة محط

ّ
ة عين الّسنوس ي والقسط الث

ّ
أشغال تعاّهد وتدعيم املسلك : أشغال صيانة محط

ة طرّزة والقسط الّرابع الجبلي املؤّدي مل
ّ
 أشغال صيانة املساكن إلادارّية بتبرسق: حط
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 كرّ تحديد أسعار تقديرّية لبعض فصول جدول ألاسعار ضمن  نتيجة العروض غير مثمر 
ّ

 ،روط اس الش

 لكنللقياّ بنفس ألاشغال  1131جانفي  31بتاريخ  13/1131عدد طلب عروض ثان  يوانالّد  نشر 

 .وطاس الشرّ ل في كرّ دون رفع إلاخالل املسّج 

 

بمبلغ  شركة ألاشغالنفس  فقة بجميع أقساطاها إلى الصّ  إسناد 1131مارس  11في  تّم و  

 إقصائي شرط وشاهادة معاينة املكان وه امن قبل لجنة الفرز لعدّ تقديماه ائهد رغم إقصا.أ 221

 حسب كرّ 
ّ

 وذلك ة روط الفنيّ اس الش
ّ
في إطار طلب  1133 ة في جويليةبزيارة ميدانيّ  تقام اهأنّ  ةبتعل

 أّن  1131جويلية  39وتّم إعطاء إلاذن ببداية ألاشغال في . 12/1133عدد العروض 
ّ
ركة ألاشغال إال

ّ
ش

              أجبر الّديوان على فسخ العقد في مما (1)لم تنطلق في أعمالاها رغم حلول آلاجال الّتعاقدّية لالستالّ

 .1131فيفري  38

 

 
ّ
ة عين دراهم  إخالل صاحب الصفقة بااللتزاّ بتعاّهداتهب عن وترت

ّ
حيث عدّ صيانة محط

ما  جاهيزات حسبسالمة التّ  ديهّد من شأنه أن ط وهو ما غط املتوّس ب املياه إلى قاعة الضّ تواصل تسرّ 

ة ةقارير ألاسبوعيّ ورد بالتّ 
ّ
في عدّ اقتناء مع شركة ألاشغال ب فسخ العقد كما تسبّ . للمحط

ة طرزة حيث اضطرّ .أ 112ات بمبلغ حامل هواييّ  وتركيز
ّ
                         فسخ العقد فيإلى الّديوان  د بمحط

ةي ملاملؤدّ  ات نظرا لعدّ تهيئة وتدعيم املسلك الجبليّ د حامل هواييّ زّو ممع  1132فيفري  31
ّ
 ةطرّز  حط

ل الّديوان زيادة حّم بعد إيجاد حّل وقتّي لتهيئة هذا املسلك  11/1131عدد  ثانإعالن طلب عروض و 

ة طرّزة  سعرفي 
ّ
  .د.أ 12بقيمة اقتناء وتركيز حامل هواييات بمحط

 

 11/1112عدد  في إطار الصفقة 1112جانفي  18بتاريخ اقتنى الّديوان  وعلى صعيد آخر،

 
ّ

ات الغرابة وجرجسس والبياضة  د.أ 998يمة بقإذاعي  وحدات بث
ّ
رفيع من من أجل لتركيزها بمحط

ّ
الت

 التّ  نسبة
ّ
  .من البالد التونسّية% 21مستوى إلى لإلذاعة الوطنّية  FMدي شكيل التردّ غطية على الت

ّ
 إال

 
ّ
  تّم  هأن

ّ
 نسبةبذلك لتبقى ة إذاعة الّزيتونة وإلاذاعة الثقافيّ  استعمال هذه الوحدات لتأمين انطالق بث

 تغطية إلاذاعة الوطنّية على التشكيل التردّ 
ّ
تغطية  تتواصلو  .% 21حدود  في 1132 ى سبتمبردي في موف

تي تقّل  هذه إلاذاعة
ّ
 جودة من ناحية الصّ  ملناطق الوسط والجنوب باملوجات املتوسطة ال

ّ
وت عن البث

 
ّ
 .ديشكيل التردّ عبر الت

 

                                                           
اني  1131 فيفري 18 آلاجال الّتعاقدية لالستالّ للقسط ألاّول   (1)

ّ
الث   1131سبتمبر  13والقسط الث

ّ
 38 والقسط الّرابع 1131أكتوبر  13والقسط الث

 .1131 فيفري 
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                        1112أوت  13في ملحقين فقة فس الّص في إطار نالّديوان  أبّر، فضال عن ذلكو 

  1112أكتوبر  38و
ّ

ة بلغت ة لفايدة إذاعة الّزيتونة وإلاذاعة الثقافيّ إضافيّ  من أجل توفير وحدات بث

 .أ 113د و.أ 192والي على التّ  قيمتهما
ّ
دون إحالة هذه ة فقة ألاصليّ من مبلغ الصّ %  21ل د أي ما يمث

من  321عليه الفصل  خالفا ملا نّص فقات العمومّية وذلك هيئة املتابعة واملراجعة للصّ  على املالحق

  1111ديسمبر  32املؤّرخ في  1328ألامر 
ّ
لذا تدعو الّدايرة  .فقات العمومّية املذكور أعالهم للصّ املنظ

 .ّ املالحقإجراءات إبرابفقات بما يتماش ى مع موضوعاها والالتزاّ الّديوان إلى إحكاّ تنفيذ الّص 

 

  12/1119عدد إنجاز الصفقة ل في أخير املسّج وباإلضافة إلى التّ ومن جاهة أخرى، 
ّ
قة املتعل

  د.أ 211بمبلغ  1119نوفمبر  11بتاريخ  املبرمة التجاامل قسسباقتناء وحدة 
ّ
 يوما 111تجاوز  ذيوال

 جاالت لكرّ املجاهاز قسس  عدّ مطابقة نتيجة
ّ

بتاريخ الذي تّم لاهذه الوحدة هائي الاستالّ النّ و روطاس الش

 ، فقد سنوات من الاستالّ الوقتي 1بعد حوالي أي   1132 أكتوبر 11
ّ
                         إلى  ه لم يتّم تبّين أن

 .جاالتاملقسس القديم لاهاز جالباستخداّ هذا الجاهاز ليتواصل العمل  1132سبتمبر  حدود

 

تي القسسات نت عمليّ قد بيّ و 
ّ
برج  بكّل منمن الّديوان  بفريق فنيّ ة مرفوق الدايرة بها تقام ال

 و بئر املشارقة من والية زغوان و وبة العامري من والية منّ 
ّ
د بوالية قلعة ألاندلس من والية أريانة وبني خال

أشار جاهاز قسس من ذلك . ة في القياسات بين الجاهاز القديم والجاهاز الجديدفوارق هاّم  وجودنابل 

وجود تغطية  إلىجاهاز الجديد ال أشار في حين غطيةإلى غياب التّ ي منطقة برج العامري فاملجال القديم 

  تّم تمنطقة برج العامري  أّن بعلما 
ّ
املعلومات  الي فإّن زغوان والكشابطة وبالتّ  تيتغطيتها فقط من محط

 .ادرة عن الجاهاز الجديد خاطئةالصّ 

 

ت من سالمة ألاجاهزة وحسن ثبّ ان إلى مزيد التّ ة تدعو الّدايرة الّديو وتالفيا ملثل هذه الوضعيّ  

م الّنهائي أدائها
ّ
 .عند التسل

 

              املؤرخ في 1328لألمر عدد  فسيري عليه املنشور التّ  خالفا ملا نّص ومن ناحية أخرى، و 

 بفسخفقات لم يقم الّديوان بإعالّ لجنة الصّ  ،فقات العمومّيةلصّ املتعلق بتنظيم ا 1111ديسمبر  32

  1133لسنة  19فقة عدد صّ العلى غرار قرار فسخ  صفقاته
ّ
              ات بقيمةقة باقتناء حامل هواييّ املتعل

  1131لسنة  11فقة عدد د والصّ .أ 112
ّ
 قة بتهيئة املسالك الجبليّ املتعل

ّ
د .أ 218عانبي بقيمة ة بالش

  1131لسنة  12فقة عدد صّ الو 
ّ
أن  هشأنوهو ما من . د.أ 312ة نات طاقة بقيمقة باقتناء مؤّم املتعل

ّ.فقاتمتابعة تنفيذ الصّ  عيقي
 

ه وخالفا ملا
ّ
وجوب القياّ بالختم  منسالف الذكر من ألامر  313الفصل عليه  نّص  كما أن

 ،لم يحتّرفقة هائي للّص فقات في أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النّ هائي للصّ النّ 
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فقات اّ التأخير في الختم النهائي للصّ عدد أيّ  1131-1112خالل الفترة  جاوز حيث تجال هذه آلا  الّديوان

وتحول هذه الوضعّية دون تقييم نجاعة ومردودّية  .فقاتمن الصّ %  21يوما بخصوص  311

الّصفقات في آلاجال املحّددة كما تؤّدي إلى تجميد الّضمانات املالّية وتعيق إعادة توظيفاها في الّدورة 

 .تحفيز املؤّسسات على املشاركة في الّصفقات العمومّيةة و الاقتصاديّ 
 

VI-ّوالتصرف في املخزون الّصيانة

  

دات الكاهرباء ومؤّمنات الطاقة 
ّ
ى الّديوان إبراّ عقود مع شركات مختّصة لصيانة مول

ّ
يتول

كما بلغ  .د.أ 221حوالي  1132بلغت أعباء الّصيانة في سنة وقد . ومكّيفات الاهواء وطفايات الحريق

 وإلارسال املخّزنة في موفى سنة  أصنافعدد 
ّ

بقيمة  صنفآالف  31حوالي  1132قطع غيار البث

 .1131عن قيمة املخزون الجملي لسنة % 31مسّجلة زيادة بنسبة . د.ّ 327213جملية في حدود 
 

ّالصيانة -ّأ
 

تي تطبيقة الّصيانة بتوفير 1131نهاية سنة قاّ الّديوان منذ 
ّ
ن من  ال

ّ
متابعة عملّيات تمك

ومن تحسين التصّرف في املخزون وتسسير مراقبة تّدخالت شركات  الصيانة بجانبيها الوقائي والعالجي

 كما . الّصيانة
ّ
ات  تكوين  1131في سنة ى تول

ّ
هذه أن ينطلق العمل بى عل في هذا املجالرؤساء املحط

  . 1132سنة من بداية  طبيقةالتّ 
ّ
ه إال

ّ
املطبوعات يتواصل الاعتماد على  1132إلى غاية نوفمبر و  أن

الورقّية إلجراء عمليات الّصيانة العالجّية والوقايّية وعلى تطبيقة مكتبّية ملتابعة عملّيات الصّيانة 

في وتدعو الّدايرة الّديوان إلى إيجاد الحلول لالنطالق  .العالجّية املنجزة من قبل الشركات املختّصة

ره من في أ يانةستغالل تطبيقة الصّ ا
ّ
عملّيات الّصيانة ل متابعة دقيقةفضل آلاجال ملا يمكن أن توف

 .العالجّية والوقايّية

 

دات املّدة التعاقدّية لعقود الّصيانة الوقاييّ  تمتّد  ،ومن جاهة أخرى 
ّ
ة والعالجّية لصيانة مول

اقة واملحّوالت الكاهربايّية 
ّ
هثالث سنوات على أقص ى تقدير إإلى الكاهرباء ومؤّمنات الط

ّ
 أن

ّ
تبّين تسجيل  ال

عقد صيانة املّولدات تّم تجديد من ذلك  .1132-1131عقود خالل الفترة هذه التأخير في تجديد جّل 

الكاهربايّية وعقد صيانة املحّوالت الكاهربايّية تباعا بعد حوالي خمسة أشاهر وتسعة أشاهر من نهاية مّدة 

  .العقود الّسابقة
 

عدّ إنجاز أعمال الّصيانة  ال محوّ  11ملا عدده ّد الّصيانةوانجّر عن الّتأخير في إبراّ عق

            أشاهر علما أّن  2و 1عمال بين هذه ألا تراوح الّتأخير في إنجاز حيث الوقايّية حسب الّدورّية املطلوبة 

 .سنة 11مقتناة منذ أكثر من منها % 11وسنة 32من محّوالت الّديوان مقتناة منذ أكثر من %  22
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 كما 
ّ
ة الجديدة يانة العالجّية أعمال الصّ  تر تأخ

ّ
 إلاذاعة  1للمحّول الكاهربائي بمحط

ّ
لبث

 بعد  هحيث لم يتّم تسليمالوطنّية على املوجات املتوّسطة 
ّ
بهيوّ من  28لشركة الّصيانة إال

ّ
 تاريخ تعط

 هذه املرسل الاحتياط تجربة أو إصالحهذا املحّول  في حين ال يمكن في غياب 1132مارس  31  في
ّ

ي لبث

ّ.إلاذاعة
 

وتوص ي الّدايرة بإبراّ عقود الّصيانة في آلاجال لتفادي الّتأخير في إنجاز أعمال الّصيانة 

 منها وخاّصة العالجّية 
ّ

 .نظرا إلمكانّية تأثيرها على البث
 

ه لم تتّم منذ سنة ومن جاهة أخرى 
ّ
من قبل الشركات عملّية صيانة  ةأيّ  1119تبّين أن

بالّرغم من أّن حوالي نصف عمودا  312ات البالغ عددها ألاعمدة الحاملة للاهواييّ  بخصوصاملختّصة 

زة منذ أكثر من أربعين سنة
ّ
ات الّريسسّية مرك

ّ
ة واضحة لصيانة  الّديوان يفتقر كما .أعمدة املحط

ّ
إلى خط

ر لديه تال حيث  ألاعمدة هذه
ّ
ّيات الّصيانة املعلومات الضرورّية حول كّل عمود كتاريخ تركيزه وعملتوف

تثبيت الاهوايّيات على ألاعمدة دون  تبعا لذلك ويتّم . املنجزة والحمل املسموح به والحمل الحالي

 .جاهيزات الجديدةالتحّقق من قابلّيتها لتحّمل هذه التّ 
 

تي  الدايرةوفي نفس إلاطار تبّين إثر مراسلة 
ّ
ات لتجميع املعلومات ال

ّ
لجميع رؤساء املحط

ّّ في صيانتها حيث لوحظ أّن تخّص ألاعمدة و  من % 12عمودا على ألاقّل أي حوالي  32جود نقص ها

تي يفوق طولاها 
ّ
ة ال

ّ
صيانتها من قبل الشركات  1132إلى حدود سنة مترا لم تتّم  21ألاعمدة املستغل

زة منذ أكثر من . سنة 32منذ أكثر من  املختّصة
ّ
سنة وهي أعمدة  22ومن بين هذه ألاعمدة سّتة مرك

ات الجديدةم
ّ
وأفاد الديوان أّن إدارة التجاهيز  .والغرابة والبياضة والقراعة وعين دراهم وزغوان 1حط

 .في مشروع صيانة عمود حامل الاهواييات بكل من عين دراهم والقراعة 1132انطلقت في 

 

أحد  سقوط 1131جانفي  31إثر هبوب رياح شديدة بمنطقة كاف الّرند بتاريخ قد حصل و 

 
ّ
ز منذ سنة أعمدة محط

ّ
ذي لم  22والبالغ طوله  3992ة كاف الّرند املرك

ّ
صيانته منذ تركيزه  تتّم مترا وال

 التّ لوأّدى ذلك إلى انقطاع . سنة 32أي منذ 
ّ

ي منطقة الوطن امللفزي وإلاذاعي من لبث
ّ
تي تغط

ّ
ة ال

ّ
حط

لّتأمين ملعاينة ألاضرار أّن وقد أفاد تقرير الخبير املعّين من قبل شركة ا. ساعة 13ملّدة تجاوزت  القبلي

 . بمفعول الصدأ قاعدته تآكلسبب سقوط العمود هو 

 

ف ،ولتقييم حالة بعض ألاعمدة
ّ
 ةشركة أجنبّية إلنجاز اختبار لستّ  1131الّديوان في سنة  كل

 وأفضت تقارير الاختبار إلى عدّ ضمان استقرار ألاعمدة بكّل . د.أ 311بكلفة  أعمدة حاملة للاهوايّيات

ات عين دراهم وجرجسس وحربوب وإلى ضرورة إلانجاز الفوري لعملّيتي تهيئة الاهيكل الّريسس ي  من
ّ
محط

ة حربوب
ّ
ة عين دراهم وتأهيل قاعدة عمود محط

ّ
على ألاقّل من ألاشغال % 82كما أّن . لعمود محط
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لّتقارير أي نطالق في إنجازها بعد سنة على أقص ى تقدير من تاريخ استالّ اعاجلة ويستوجب الا  فتصنّ 

  ولم يتّم  .1131أكتوبر 
ّ
ة تآكل قضبان الاهيكل الّريسس ي معالجة  1132 ى أكتوبرإلى موف

ّ
          لعمود محط

 . عين دراهم

 

سبة 
ّ
  بقّيةإلى وبالن

ّ
،  1132ى أكتوبر الّنقايص العاجلة تبّين أّن الّديوان لم يّتخذ إلى موف

زمة لتجاوزها ولم 
ّ
إنجاز طلب عروض لصيانة ألاعمدة الحاملة للاهوايّيات بالّرغم  برمجة تتّم الّتدابير الال

 .قاريرمن مرور ثالث سنوات على استالّ التّ 
 

وتفاديا ملا قد ينجّر عن سقوط ألاعمدة من خساير بشرّية ومادّية وانقطاعات هاّمة على 

 إلاذاعي والّتلفزي توص ي الّدايرة باإلسراع في معالجة هذه
ّ

إلاخالالت وبإرساء  مستوى إلارسال والبث

 .جية في صيانة ألاعمدة ياسترات

 

 التصّرف في املخزون -ّب

ّ

قت أساسا بالتصّرف في 
ّ
أفض ى فحص التصّرف في املخزون إلى الوقوف على نقايص تعل

ة سيدي منصور  في مخزون مركز حسابّية املواد بالجديدة والتصّرف
ّ
 .مخزون املوجات القصيرة بمحط

ّ

ّاد بالجدّيدة مخزون مركز حسابّية املّو -1

 

واد بالجدّيدة ارتفعت
ّ
ى سنة  قيمة مخزون مركز حسابّية امل

ّ
 .د.ّ 13 حواليإلى  2014في موف

تي قاّ بها الّديوان تفاديا لحصول ّإلىيعود هذا الارتفاع و 
ّ
راءات الاحتياطّية من قطع الغيار ال

ّ
أهمّية الش

 
ّ

رات  إلىو  (1)انقطاعات في إلارسال والبث
ّ

ّّ ملؤش املخزون ألاقص ى واملخزون ألادنى املخزون كغياب تا

  .ومخزون ألامان

 

ل .ّ 17182بقيمة  من قطع الغيار صنف 2812أّن  فقد لوحظ
ّ
من قيمة % 11د أي ما يمث

  منمخزون مركز حسابّية املواد بالجدّيدة غير متحّرك 
ّ
 2 ملدةأي  1132إلى أفريل  1119ى سنة موف

 . سنة 32عن منذ ما يزيد لم يشاهد تحّركات  د.ّ 17332بقيمة  نفص 2222 هامن بين ،سنوات على ألاقّل 

 

                                                           
شرة  3992سؤولين فمثال في ماي ملا قد كانت تسّببه من عقوبات ضّد امل (1)

ّ
تي قاّ بها ريسس الّدولة إلى ايطاليا انقطاع أثناء الن

ّ
حصل خالل الّزيارة ال

 .إلاخبارّية جّراء عطب فنّي أّدى إلى إقالة مجموعة من املاهندسين واملديرين وتغيير ريسس الّديوان
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ه  تبّينما ك
ّ
من قطع  صنفا 318 ، لم يتّم استعمال أّي كمية من1132إلى حدود أكتوبر أن

من هذا % 21كما أّن . مستوردة هامن% 91أّن بعلما د .أ 122بقيمة  (1)1131الغيار املقتناة في سنة 

را بمركز حسابّية املوادّ ك د.أ 329املخزون بقيمة 
ّ
م املخزون الجديد ان متوف

ّ
 .قبل تسل

 

  تواصللوحظ  1131و 1133وخالل سنتي 
ّ

ة بتاتا املراءات غير الش
ّ
د .أ 222 بلغت حيثستغل

سبة 
ّ
           من هذا املخزون بقيمة% 18كما أّن . مستوردة هامن% 91 نحو صنفا 29عدده  إلى مابالن

  د.أ 323
ّ
م املخزون الجديد را بمركز حسابّية املوادّ كان أيضا متوف

ّ
ّ.قبل تسل

 

 
ّ

  ونظرا لبرمجة إيقاف البث
ّ
           نّصت إجراءات الجرد  1132 سنة ناظري فيتلفزي التّ ال

بتحديد قطع  بالجدّيدة ة املوادعلى تكليف لجنة جرد مخزون قطع الغيار بمركز حسابيّ  1132لسنة 

 إلاذاعي وذلك لتعديل قيمة املخزون املحاسبي قالناظري غير ظاّ التّ غيار النّ 
ّ

                 ابلة لالستغالل للبث

ن من حصر كّل املخزون الغير قابل  1132وتّم في ماي . 1132لسنة 
ّ
تي لم تتمك

ّ
جنة ال

ّ
إحداث هذه الل

 . د.أ 912بقيمة  صنفا 23تضّم  1132تحديد قايمة أّولّية في جوان  اقتصرت علىو لالستغالل 

 

جنة تّم الواد غير من قيمة مخزون مركز حسابّية امل %33وتبّين أّن 
ّ
قابل لالستغالل حسب الل

ناظري وأفاد الّديوان أّن مخزون قطع غيار البث التّ  .د.أ 311بقيمة  1131-1131اقتناؤه خالل الفترة 

جنة 
ّ
 لتبلغ إجم. د.ّ 37131الستغالل بلغ لقابل الغير و املحّدد الحقا من قبل الل

ّ
 ىاال قيمة املخزون املتخل

 .د.ّ  17138عنه 

 

ن من 
ّ
حكم لشراءات امللي و آلاتصّرف الويتعّين على الّديوان إرساء نظاّ رقابة داخلّي يمك

ومستوى املخزون  حديد مستوى املخزون ألاقص ى وألادنى ومستوى مخزون ألامانتاملخزون قصد 

راء
ّ

 .قطع الغيار من صنفلكّل  وذلك الّضروري إلنجاز عملّية الش

 

 عبر -2
ّ

ة سيدي منصوّر مخزون قطع غيار البث
ّ
 املوجات القصيرة بمحط

 

ة  1132في نهاية سنة  تبلغ
ّ
اني بمحط

ّ
القيمة املحاسبّية لقطع الغيار املخّزنة باملستودع الث

غير قابلة لالستغالل من قبل لجنة تشخيص املخزون املذكورة آنفا،  صنفتد .ّ 17329سيدي منصور 

ي الّديوان نهايّيا نظرا لتخ
ّ
 عبر املوجات القصيرة من هذه  1132شاهر جانفي من سنة  منذل

ّ
عن البث

 املوجات القصيرة  1131و 1131خالل سنتي  اقتنىشارة إلى أّن  الّديوان مع إلا  .املحطة
ّ

قطع غيار بث

  1131د في نوفمبر .أ 222منها د .ّ 3بقيمة 
ّ

 .أي قبل أقّل من شاهرين من قطع البث

                                                           
(1)
 .شراءات لقطعة واحدة من كّل نوعدون احتساب  
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ّ
فات الكاهرباءل وتمث

ّ
قابل الغير من املخزون الجملي % 92صّمامات القّوة و  قطع غيار مكث

فات الكاهرباء   1131وقد اقتنى الديوان في سنة . لالستغالل
ّ
رين .أ 281بقيمة نوعي مكث

ّ
د كانا متوف

ة سيدي منصور قبل عملّيات الشراء وفي سنة 
ّ
خمس قطع أخرى من هذين  1131بمستودع محط

قطعتين على ألاقّل من كّل نوع  1132خزون يضّم في نهاية سنة املأّن بعلما . د.أ 129بقيمة الّنوعين 

 .1131مخّزنة من قبل سنة 

 

 غير قابل لالستغاللاملصنف املخزون  إلاسراع في البّت في مآلوتدعو الّدايرة الّديوان إلى 

 إلاذاعي عبر املوجات القصيرةأخرى تؤّمن ا بمحطة سيدي منصور والنظر في إمكانية بيعه لبلدان 
ّ

 . لبث
 

* 
 

             *          * 
 

الّديوان الوطني لإلرسال إلاذاعي والّتلفزي بدور ريسس ي في القطاع السمعي البصري يضطلع 

من خالل تأمين إرسال وبث برامج إلاذاعات والتلفزات العمومّية والخاّصة مّما يضعه أماّ ضرورة 

وضرورة تأمين خدمة املرفق العمومي جاهة من  ةاملالي توازناتهلتحقيق   ودّية الّتجارّيةالّتوفيق بين املرد

 أمن خالل ت
ّ

طور تمن سرعة الوبالرغم من أهمية هذا الدور و . جاهة أخرى من القنوات الوطنية  مين بث

 .بليةاملستق توجاهاته توضيح على تساعده الديوان استراتيجية  لم يضع ،املجالهذا التكنولوجي في 
 

تي تحظى بها القنوات الفضايّية من قبل ألاسر التونسّية ولضمان أكثر جودة 
ّ
ونظرا لألهمّية ال

 القناة الوطنّية
ّ

 فضائيضمان ألاولى و  لبث
ّ

، لقناتين العموميتينقمار لف ألالجودة عبر مختالنفس ب بث

 على اقليص فإّن الّديوان مدعّو إلى بذل مزيد من الجاهد إلرساء الحلول الكفيلة بت
ّ

نقطاعات البث

 الفضائي باعتبار الكلفة  النايلسات والى
ّ

استئجار الّسعة املثلى للقناتين العموميتين لدى شركات البث

 .وجودة الّصورة

 

مدعّو إلى تطوير استغالل الشبكة ألارضية الّرقمية من خالل توحيد جاهود الّديوان كما أّن 

 دكّل املت
ّ
 ألارض ي الّرقمي تطبيقا لالتفاقية املبرمة في هذا إلنجاح الانلين في القطاع خ

ّ
تقال إلى البث

 ّّ  .الشأن وضمانا لتواصل املرفق العا
 

م من  يتعّين على الّديوان تحقيق مزيدو 
ّ
اقة الكاهربايّية  استهالك يفالنجاعة في التحك

ّ
الط

اقي الّدوري وإلاجباري و با والقياّ
ّ
تابعة استهالك ملالمية سّن إجراءات وإرساء تطبيقة إعلّتدقيق الط

اقة
ّ
ات للط

ّ
إلاسراع في تحيين عقود كاهرباء الجاهد املتوسط باختيار القدرة املكتتبة و تجاهيزات املحط

 .ألانسب ونظاّ التعريفة ألامثل
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عالقة بمؤّسستي إلاذاعة والتلفزة التونسّية، فإّن الّديوان وسلطة إلاشراف الأّما بخصوص 

رؤية إستراتجية واضحة تضمن شفافية التصرف في مدعّوون إلى إرساء  وبقّية املتّدخلين في القطاع

ؤسستي إلاذاعة تمتيع الديوان بجزء من ألاتاوة املسندة حاليا مل مكانيةإلى دراسة إضافة إاملال العاّ 

 .والتلفزة التونسّية
 

دة بذّمة إلاذاعات والت يتعينو  
ّ
لفزات على الديوان استحثاث نسق استخالص الّديون املتخل

 .خدماتهكلفة  تحدد بدقة تعريفية رسم سياسة ىرساء محاسبة تحليلية شاملة تساعده علوإالخاّصة 
 

شاريع من خالل التحكم في  إجراءات إعداد وتنفيذ املنجاز إخير في أتالفي الت ينبغيكما 

سة ومزيد الطلب العمومي قصد الحصول على أفضل العروض وفقا ملبادئ الشفافية واملساواة واملناف

 .التقيد بالتراتسب الجاري بها العمل في مجال إبراّ الصفقات العمومية ومتابعتها  
 

املنظومة املعلوماتّية الخاّصة بالّصيانة في  تفعيل الديوانيتعّين على ، وللحفاظ على تجاهيزاته

ره من 
ّ
راّ عقود الّصيانة في إبالّصيانة العالجّية والوقايّية و عملّيات  عند مساعدةأفضل آلاجال ملا توف

 نوعية تأثيرها على لآلاجال لتفادي الّتأخير في إنجاز أعمال الّصيانة الوقايّية وخاّصة العالجّية 
ّ

 .البث
 

 
ّ

وبخصوص ألاعمدة الحاملة للاهوايّيات وتفاديا ملخاطر سقوطاها وتأثيرها على إلارسال والبث

رير الاختبار وإلاسراع بتحديد استراتيجية لصيانة تقاب الواردةإلاذاعي والّتلفزي يتعين رفع إلاخالالت 

 .بنّية على أسس علمّيةاملألاعمدة 
 

إرساء نظاّ رقابة داخلّي يحّدد الّديوان مطالب بإحكاّ التصّرف في املخزون و  كما أّن 

زمة لكّل 
ّ
رات الال

ّ
ةاملتفاقم شراءات قطع الغيار غير  يتجّنبمن قطع الغيار كي  صنفاملؤش

ّ
 . ستغل
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ّالديوانّالوطنيّلإلرسالّاإلذاعيّوالتلفزيّردّ 
ّ

، نعلمكم أّنه وقع تحيين في األقمار االصطناعية ورد بخصوصتوضيحا لما  -

 8هوت بيرد : األقمار االصطناعية الُمعتمدة هي فإنّ  1132األثناء، حيث أّنه بداية من جوان 

 .3 أتلنتيك بيرددرجة غربا بدال عن  2.1وعرابسات ونايلسات ويوتلسات 
 

رّدا حول تواصل البث التلفزي التناظري، أُعلمكم أّنه تم التخلي نهائيا عن البث   -

دريجية امتدت التلفزي األرضي التناظري لبرامج القناتين العموميتين وذلك وفق رزنامة ت

 .1132ديسمبر من سبتمبر إلى موفى 
 

تعديل العقود فيما يتعلّق بتعدد اإلنقطاعات على النايلسات ، أُفيدكم أنه تم  -

 .بالتنصيص على إجراءات تمّكن من تفادي هذه اإلنقطاعات
 

تعليقا على موضوع استئجار السعة المثلى من حيث الكلفة ، أحيطكم علما بأّن  -

التقليص في سعات البث يضمن تخفيضا نسبّيا في الكلفة مع تأثير على جودة الصورة، لكن 

وهو ما يستدعي  HDول للبث بالدقة العالية التوجه التكنولوجي العالمي يسير نحو التح

توسيع سعات البث ، إلى جانب انتشار أجهزة التلفاز المسطحة ذات الدقة العالية بأوروبا، 

علما . مما يستوجب الرفع في التدفق للمحافظة على الجودة في ظل منافسة عالمية كبيرة 

ايلسات لتكون مماثلة للقناة الوطنية وأّنه تم التقليص في سعة القناة الوطنية األولى على الن

 (.1132-1132               خالل )الثانية 
 

فيما يخّص األتاوة المتعلقة بمساهمة المواطن في فاتورة الكهرباء لفائدة التلفزة  -

التونسية ، أعلمكم أّنه تم اقتراح تمتيع الديوان بنسبة من هذه األتاوة لعرضه على مجلس 

 .وزاري
 

مج اإلذاعية والتلفزية عدم وجود إطار تعاقدي لبث البرا)حظتكم ردا على مال -

، ُنشير إلى أّنه تم عرض الموضوع عدة مرات على سلطة اإلشراف، وأعدت (العمومية

كما أّنه سيتم مجددا عرض . اإلتفاقيات، وتمت المراسالت، ونحن في انتظار التنفيذ 
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بين الديوان والمؤسستين ضمن جدول موضوع التعاقد ومراجعة اإلطار القانوني للعالقة 

 .1132أعمال مجلس وزاري مضيق من المزمع عقده خالل جانفي 
 

بخصوص ديون التلفزة التونسية ، أعلمكم أنه سيتم عرض موضوع الديون  -

المتخلدة بذمة التلفزة التونسية ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المضيق خالل جانفي 

1132. 
 

بين الديوان والتلفزة التونسية، أفيدكم أنه تمت  3992ماي ردا حول سقف اتفاقية  -

 مراسلة رئاسة الحكومة في هذا الشأن والتي أبدت موافقتها لمراجعة السقف والترفيع فيه من

ويتم التواصل حاليا مع التلفزة . مليون دينار 3،2ألف دينار إلى                    221

 .1132بداية    ون دخولها حيز التنفيذالتونسية إلمضاء ملحق االتفاقية ليك
 

حول ديون قناة نسمة ، أفيدكم بأن الديوان توّصل مع القناة المذكورة إلى حّل،   -

 .حيث قبل مطلب جدولة ديون قناة نسمة ويتم الخالص إلى حّد اآلن بصفة منتظمة
 

أفيدكم بأنه سيتم عرض موضوع الديون  ،ما يتعلّق بديون اإلذاعات الخاصةفي -

متخلدة بذمة اإلذاعات الخاصة ضمن جدول أعمال مجلس وزاري مضيق من المزمع ال

 .1132عقده خالل جانفي 
 

ردا على مالحظتكم حول تسوية التراخيص الراديوية ، أعلمكم أنها وقعت  -

تسوية كل التراخيص الراديوية اإلذاعية و التلفزية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات، 

 .   يقوم حاليا إال بتسديد تراخيص الترددات المستعملة دون سواهاوأن الديوان ال
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ّ  واملتوسطة سات الصغرّىبنك تمويل املؤس 
 

في شكل شركة  5002مارس أول بنك تمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة في تم إحداث 

رأس مال البنك يتوزع و  .د.م 000إلى  5002الترفيع فيه في سنة تّم  د.م 20خفية الاسم برأس مال قدره 

والشركة الوطنية لالتصاالت %(  55)التونس ي  واملجمع الكيميائي%(  00)بين كل من الدولة التونسية 

 %(. 5)والديوان التونس ي للتجارة %(  0)وديوان الطيران املدني واملطارات %( 00)

 

                            املؤرخ في  0292لسنة  2البنك منشأة عمومية على معنى القانون عدد يعتبر و 

كما يخضع ملقتضيات القانون . ت واملؤسسات العموميةآشواملتعلق باملساهمات واملن 0292غرة فيفري 

الذي تّم إلغاؤه  واملتعلق بمؤسسات القرض 5000جويلية  00املؤرخ في  5000لسنة  02عدد 

  .5000جويلية  00املؤرخ في  5000لسنة  89وتعويضه بالقانون عدد 

 

 
ّ
 إدارتهقبل مجلس حسب سياسة القرض، التي تمت املصادقة عليها من ل مهام البنك وتتمث

املنتجة للسلع وتوسعة املؤّسسات الصغرى واملتوسطة  في تمويل بعث، 5002أفريل أول بتاريخ 

د باستثناء املؤسسات الناشطة في القطاع .م 00د و.أ 000التي تتراوح كلفة استثماراتها بين والخدمات 

ل فيها إلايواء املكّون الرئيس ي و 
ّ
في قطاع البعث العقاري املعّد اشطة املؤسسات النالسياحي والذي يمث

 . للسكن وذلك باالشتراك مع املؤسسات املالية ألاخرى 

 

الت البنك منذ إنشا
ّ
نت تدخ

ّ
وبلغت . إحداث وتوسعةبين  امشروع 0008من تمويل  ئهومك

ى سنة .م 588حوالي  أصل الدينستقّقات تجاه حرفائه بعنوان املجملة 
ّ
تّم تمويلها عن  5002د في موف

 .د.م 021د و.م 20يق املوارد العادّية للبنك وعن طريق املوارد الخصوصّية على الّتوالي بقيمة طر 

 

الخسائر ليرتفع حجم د .م 01قوالي نتائج مقاسبية سلبية ب 5002ل البنك خالل سنة وسّج 

ل حوالي د .م 10,218 إلىاملتراكمة 
ّ
نفس  اللخبلغ عدد ألاعوان بالبنك و . الاملمن رأس  % 10أي ما يمث

 أجور صرفت لهم . املكاتب الجهويةعونا ب 10و يشتغلون باإلدارة املركزية عونا  98 عونا منهم 050 السنة

ل قرابة د .م 0قوالي ب
ّ
ى نفس .م 2,1من مداخيل الاستغالل التي ناهزت  %02وهو ما يمث

ّ
د في موف

 .الّسنة

 

التو 
ّ
د من نجاعة على مستوى إسناد القروض واستخال  البنك بهدف تقييم تدخ

ّ
صها والتأك

ت دائرة املقاسبات القيام برقابة ميدانية خّصت نشاط الّتنظيم إلاداري وسالمة الوضع املالي لديه 
ّ
تول
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                           مشفوعة باستبيان تّم توجيهه على الخط لحرفائه شمل 5002-5000البنك خالل الفترة 

 . مشروعا 020

 

على جملة من  الوقوفتقليل نتائج الاستبيان خالل  ومنالرقابّية من خالل ألاعمال  وتّم 

والوضع  والاستخالص والتنظيم ونظام املعلومات على مستوى إسناد القروضالّنقائص وإلاخالالت 

ّ .املالي للبنك
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ّأبــرز املالحظــــــات
ّ

 سناد القروضإّ-

 

ر عدم  تبّين من خالل ألاعمال الرقابّية
ّ
قة وتقيين ال توف

ّ
عديد من الّدراسات القطاعّية املتعل

ل البنك باإلضافة إلى غياب تركيز قاعدة معلوماتية بخصوص البيانات املالّية والاقتصادّية 
ّ
بمجال تدخ

للمشاريع التي تّم تمويلها والتي من شأنها أن تساعد على إضفاء املزيد من الّنجاعة في تأطير الباعثين 

 .سات الاقتصادّية واملالّية ملشاريعهم واملصادقة عليهاإعداد الّدرا علىومساعدتهم 

 

ى سنة  مطلبا 9220بلغ عدد املطالب الواردة على البنك منذ تأسيسه و 
ّ
تّمت  5002حّتى موف

علما وأّن عدد املشاريع املصادق على . % 10مطلبا أي بنسبة  5201املصادقة على تمويلها في حدود 

كما تجدر إلاشارة . 5002مشروعا سنة  91إلى  5000شروعا في سنة م 108تمويلها قد شهد تراجعا من 

 
ّ
ي نتيجة أساسا مصادقة  211إلغاء  خالل نفس الفترة تّم  هإلى أن

ّ
املشاريع  عن إحداث نباعثيالتخل

ي الباعث تقديم الوثائق 
ّ
في آلاجال املطلوبة وكذلك نتيجة النتهاء مّدة صلوحّيتها نظرا إلى عدم تول

ن من استكمال هيكل تمويلها وبمشاريع تّم كم. املضبوطة
ّ
قت هذه إلالغاءات بمشاريع لم تتمك

ّ
ا تعل

 . ألاخرى  تمويلها حصرّيا من طرف بنوك

 

ى عنها من قبل الباعثين و  وفي املقابل
ّ
املرفوضة من قبل البنك تلك بلغ عدد املطالب املتخل

وتعود أسباب عدم املصادقة على . لبمن عدد املطا % 10 مطلبا أي بنسبة 1199و 5020على الّتوالي 

دراج نمطالب الّتمويل خاّصة إلى الّنقص في الجدوى الاقتصادّية واملالّية للمشاريع وكذلك إلى عدم إ

ل البنك
ّ
  .املشروع ضمن مجال تدخ

 

اتي للمشاريع ل املوارد التي تّم تخصيصها أهّميةبالرغم من و 
ّ
حجم  فإن دعم التمويل الذ

الت البنك ب
ّ
ألاهداف املضبوطة  كانت دون إسناد تمويالت في شكل قروض مساهمة عنوان تدخ

  .املبرمة في الغرض باالتفاقيات

 

طول فترة الاستعمال الكلي للقروض املسندة ونقص على مستوى املتابعة امليدانّية ن تبيّ  كما                   

ن من اللمشاريع املمّولة 
ّ
د من استعماوهو ما ال يمك

ّ
ل ألاقساط التي تّم صرفها لفائدة املشاريع في لتأك

وباإلضافة إلى ذلك تبّين ضعف نسبة تغطية الّتمويالت املسندة بضمان . ألاغراض املخّصصة لها

الت هذه املؤّسسة 
ّ
ركة التونسّية للضمان نظرا إلى عدم اندراج العديد من املشاريع ضمن تدخ

ّ
الش
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ّتمويالت ألاخرى في آلاجال املقّددة حيث لم تتجاوز النسبة وكذلك لعدم الّتصريح بالعديد من ال

ى سنة %  11 الجملّية للضمان مستوى 
ّ
 .5002في موف

 

 املمولة الدراسات القطاعية ووضع قواعد بيانات للمشاريع بتوفير توص ي الدائرة البنك و 

وتطوير باعثي املشاريع  مزيد إلاحاطة ومرافقةو  زيد إحكام عملّية الّتقييم عند دراسة مطالب التمويلمل

الت 
ّ
ن من الّتقليص من عدد  ألصحاب املشاريع الّتمويل الذاتيالخصوصّية لدعم  آلالياتتدخ

ّ
بما يمك

 .املطالب املرفوضة واملصادقات امللغاة

 

 الدائرة البنك على كما 
ّ

رفيع  تقث
ّ
مزيد دعم الّرقابة امليدانّية للمشاريع التي تّم تمويلها والت

ركة التونسّية للضمانفي نسبة تغ
ّ

الت الش
ّ
 .طيتها بتدخ

 

ّالاستخـــــالص -

 

              د في موفى .م 052 إلى 5008د في موفى سنة .م 20 من غير املستخلصةبالغ امل تطّور حجم

قت هذه املستقّقات بــــ . د.م 12مسّجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ  5002سنة 
ّ
             مشروعا من بينها 992وتعل

ف وقتي و 21
ّ
  .مشروعا مغلقا 521مشروعا في حالة توق

 

وإلى  5002سنة  % 12ويعود هذا الوضع إلى تراجع نسبة الاستخالص الّسنوي إلى حدود 

طول آجال البّت في مطالب إعادة الجدولة وإلى الّنقص على مستوى متابعة نشاط الاستخالص 

فاقّية املقاصصة بالكيفية املرجّوة ال
ّ
تي يتّم بمقتضاها استخالص مستقّقات البنك عن وتفعيل ات

طريق البنوك املشاركة في الّتمويل وذلك باإلضافة إلى استعمال البنك الكمبياالت كوسيلة خالص 

ر أكثر مرونة في استخالص مستقّقاته
ّ
  .عوضا عن اعتماد سند القرض الذي يوف

 

انطالقا من  د حكم باتالتقاض ي حيث يتطلب استخراج سن إلى طول فترة يعزى ذلككما 

عدد  بلغفي حين  حكما 00للتنفيذ القابلة بلغ عدد ألاحكام النهائية  إذتاريخ نشر القضية معدل سنتين 

  .د.م 11 بقيمةملّفا  510امللّفات مقّل نزاع قضائي 

 

ه تّم إيقاف تنفيذ 
ّ
سوية القضائّية في   أحكام 00ويذكر في هذا الخصوص أن

ّ
نظرا النطالق الت

ن البنك من تنفيذ و ها شأن
ّ
حكما على إثر تقرير مقضر عجز نتيجة  09ذلك باإلضافة إلى عدم تمك

على مبلغ الخسارة النهائّية من قبل  خصوصهاالتي لم يتقّصل البنك في و  ةلعدم وجود املعّدات املرهون
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سبة إلى 
ّ
 بالن

ّ
ركة التونسّية للضمان إال

ّ
حكما في طور  11ل بينما ال يزا د.أ 209ملّفات بمبلغ  0الش

 .الّتنفيذ

ّّّّّّّّّ

زمة ملزيد تفعيل آلية املقاصصة  بضرورةتوص ي الدائرة البنك و 
ّ
والّتقليص أخذ الّتدابير الال

مزيد إحكام إجراءات املتابعة على إلى كما تدعو الدائرة . الجدولةفي آجال البّت في مطالب إعادة 

ن من تطوير نسبة الاستخالصمستوى الاستخالص الّرضائي والقضائي بما يم
ّ
 .ك

 

ّالتنظيم ونظام املعلومات والوضع املاليّ-

 

عرضه على و  5000-5005البرامج بعنوان الفترة  دمجلس إدارة البنك ضبط عق لم يتوّل 

ن من توضيح توّجهاته الاستراتيجيةسلطة إلاشراف مصادقة 
ّ
وذلك باإلضافة إلى عدم  وهو ما لم يمك

  .الهيكل الّدائم ملراقبة الامتثال وتفعيلاملخاطر التشغيلية  منظومة للتصرف فيوضع 

 

نقص في  ما تّمت معاينته من باإلضافة إلىشغورات من عديد الخطط الوظيفية  تشكو كما 

ر لدى البنك  الكما . املكاتب الجهوية املوارد البشرّية على مستوى 
ّ
نظام معلومات مندمج يضم يتوف

 .خلّية للسالمة املعلوماتيةو اري واملالي والفني مختلف مجاالت الّتصّرف إلاد

 

ص 5002-5000شهدت نتائج الاستغالل خالل الفترة و 
ّ
حجم  تراجعا ملحوظا نتيجة تقل

نة ل خالل سسّج  حيث نسبة الاستخالصفي   النشاط من حيث إسناد القروض والذي واكبه تدّن 

ن من تغطية أعباء ألاعوان و لناتج بنكي صافي  5002
ّ
 مّما أّدى إلى تسجيل أعباء الاستغالل العامةم يمك

ى نفس الّسنة.م 00‚2في حدود  نتيجة سلبية
ّ
 و  .د في موف

 
درت في موفى نتيجة للخسائر املتراكمة التي ق

صد .م 10,218بمبلغ  5002سنة 
ّ
   .ألاموال الذاتية للبنك دون نصف رأس ماله تتقل

ّ

 بوتوص ي الدائرة 
ّ
سريع في ات

ّ
زمة لتصحيح  خاذ الّتدابير الت

ّ
 هأموالم عللبنك بداملالي  الوضعالال

ن إلى تطوير نشاط البنك بهدف  دعو كما ت. املتراكمة خسائر لا وتغطيةالذاتية 
ّ
تنويع مداخيله بما يمك

البنك  فينبغي علىا فيما يخص املتابعة والتنظيم ونظام املعلومات أّم  .من الحفاظ على توازناته املالّية

 .مندمج وتدعيم السالمة املعلوماتية يشرية الالزمة والحرص على تركيز نظام معلوماتتوفير املوارد الب
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I-ّّّّالقروضسناد إ 
 

تّم من خالل ألاعمال الرقابّية الوقوف على العديد من الّنقائص على مستوى دراسة مطالب 

 .الّتمويل واملصادقة عليها وإجراءات صرف أقساط القروض وتغطيتها بالضمان
 

 ّواملصادقة عليهاة مطالب التمويل دراسّ-ّأ
 

             ما يقارب 5002بلغ عدد املطالب الواردة على البنك منذ تأسيسه وإلى موفى ديسمبر 

ه لوحظ .مليون دينار 1000مطلبا لتمويل مشاريع بكلفة استثمارات تناهز  9220
ّ
تراجعا متتاليا  غير أن

 .5002مطلبا سنة  050إلى  5000مطلبا في موفى سنة  221لعدد املطالب من 
 

ىيو 
ّ
 إبداء الّرأي في جدوى املشروعبمطلب الّتمويل و  الواردةتقليل وتقييم البيانات  البنك تول

ر لد دون أن
ّ
وإن توفر بعضها ، الدراسات القطاعية للعديد من ألانشطة الاقتصادّية التي يمولها هييتوف

ر لدى مختلف املصالح من معطيات حول استغ وال يمكن كذلك. فغالبا ما تكون غير مقينة
ّ
الل ما توف

ألانشطة التي تّم تمويلها سابقا وذلك نتيجة عدم تركيز منظومة معلوماتية تمكن من تخزين دراسات 

  .إنجازهاملشاريع املصادق عليها واملعلومات الواردة من الحريف حول نتائج املشروع وكلفة 
 

تقديد املشاريع التي تّم تمويلها خصوصّية لاءات كما لوحظ أّن البنك لم يتوّل وضع إجر 

د من 
ّ
ن من تقييم املخاطر املّتصلة بها والتأك

ّ
ركات وهو ما ال يمك

ّ
تقّيد الوالتي تنتمي إلى نفس مجمع الش

ركات
ّ

الت البنوك تجاه مجمع الش
ّ
م تدخ

ّ
ال تنّص مقاضر لجنة كما . (0)بمناشير البنك املركزي التي تنظ

قبول املطالب التي تّم رفضها في مرحلة أولى من طرف املقلل أو املكتب الجهوي أو  أسباب القرض على 

ه سيعمل في املستقبل على التنصيص على موجبات القبول . إدارة املخاطر
ّ
وقد أفاد البنك في رّده أن

 .ملثل هذه الحاالت
 

ى سنة (5)وبلغ عدد املطالب املصادق على تمويلها
ّ
حوالي  5002 منذ إحداث البنك إلى موف

ى عنها من قبل من العدد الجملي للمطالب  % 10مطلبا أي بنسبة  5201
ّ
بينما بلغ عدد املطالب املتخل

علما .  % 10 مطلبا أي بنسبة  1199و 5020املرفوضة من قبل البنك على الّتوالي حوالي تلك الباعثين و 

مشروعا  91إلى 5000روعا في سنة مش 108من  اتراجع شهداملشاريع املصادق على تمويلها وأّن عدد 

 .5002سنة 

                                                           
 .0220ديسمبر  01املؤرخ في  0220لسنة  58من منشور البنك املركزي عدد  5لفصل وخاصة ا  (1)
ويمكن لنفس املشروع أن يتمتع بإحدى هذه القروض . تشمل املصادقات قروض الاحداث وقروض التوسعة والقروض التكميلية وقروض املساهمة  (2)

  .أو ببعضها أو بكلها
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إلى أسباب و  (% 22)الجدوى الاقتصادّية واملالّية في نقص الإلى أساسا  ويعود رفض املطالب 

سبة أّما  .%(  81)متعلقة بالباعث 
ّ
قت  211فقد تّم إلغاء  إلى املطالب املصادق عليهابالن

ّ
مصادقة تعل

ى باعثوها عن إحدا
ّ
 بثها و أساسا بمشاريع تخل

ّ
مشاريع بن من استكمال هيكل تمويلها و مشاريع لم تتمك

نظرا إلى  ة البعض منهانتيجة النتهاء مّدة صلوحيّ وكذلك  تم إنجازها بتمويالت من طرف بنوك أخرى 

ي الباعث تقديم الوثائق 
ّ
تقصيل وقد انجّر عن هذه الوضعّية عدم  .في آلاجالاملطلوبة عدم تول

 .بعنوان عمولة دراسة هذه امللّفاتد .م 0,2 قدرها  مداخيل 

 

قبل صعوبات إلى من املستثمرين إلى تعّرضهم %  25أشار قرابة  ،ووفق نتائج الاستبيان

صعوبة الحصول على تمويل مشترك من و التمويل الذاتي في لنقص ااستكمال املثال التمويلي نتيجة 

من قبل التمويل  لبّت في مطالبآجال اطول إلى منهم هذه الصعوبات %  51كما نسب . بنوك أخرى 

 . املؤّسسات البنكّية

 

ق بمشاريع توسعة 021من خالل الّنظر في أيضا  لوحظو 
ّ
تمويل قام ب  ، أن البنكمطلب تعل

سبة إلى 
ّ
بقية املشاريع فقد تراوحت فيما يتعلق با أّم مشروعا  81املبلغ الجملي لكلفة الاستثمار بالن

منشور البنك التي حددها ( %10)أي أقل من النسبة الدنيا %  51و%  00بين  نسبة التمويل الذاتي

ومنذ  أنهوأفاد البنك في رّده  .لهذا الصنف من املشاريع 0291ديسمبر  51املؤّرخ في  8191املركزي عدد 

باملائة على ألاقل من ألاموال الذاتية في كل عملية توسعة شرطا  10 أصبح توفير 5008نهاية سنة 

  .أساسيا

 

لرغم من انتهاج البنك لسياسة قرض تستهدف القطاعات القادرة على خلق القيمة وبا

على املطالب الواردة  أّن  فقد لوحظاملضافة العالية على غرار قطاعي تكنولوجيا املعلومات والاتصال 

  عليها تّم املصادقةلم يمطلبا  180 بلغتوالتي في هذا املجال البنك 
ّ
قو %  00 في حدودإال

ّ
 بهاأغل تعل

 . كز نداءابإحداث مر 

 

إمضاء  5000سبتمبر  00تّم في إطار الّتعاون الّتونس ي السويسري بتاريخ وعلى صعيد آخر 

فاقّية تنّص على تكوين صندوق خاّص من الجانب السويسري 
ّ
لمساهمة في تمويل جزء من املوارد لات

تّم إحداثها بالواليات ذات يد .م 5,2مؤّسسة بمبلغ  082الذاتّية في شكل قروض مساهمات لحوالي 

ه بنهاية البرنامج سنة . ألاولوّية
ّ
ه لوحظ أن

ّ
مؤّسسة في شكل قرض  002لم يتّم تمويل سوى  5002غير أن

أفاد البنك في رّده و . د.أ 100بقيمة  مبلغ ماليعدم استغالل د وهو ما أدى إلى .م 5,0مساهمات بمبلغ 

الجهات ذات ألاولوية دون سواها خاصة ستهدف يي ذالأّن أسباب ذلك تعود إلى خصوصية البرنامج 

 .ضعف أو تباطؤ نسق الاستثمار في هاته الجهاتذلك مع مع تزامن 
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فاقّية 
ّ
في إطار الّتعاون الّتونس ي القطري  5001أكتوبر  8بتاريخ  مبرمة كما تّم بمقتض ى ات

            غ جملي قدرهمؤّسسة بمبل 182إحداث صندوق خاص إلسناد قروض في شكل مساهمات لفائدة 

ل هذا الّصندوق لم تتعّد . د.م 01,9
ّ
الت  050غير أّن عدد املشاريع املنتفعة بتدخ

ّ
مؤّسسة بمبلغ تدخ

ى سنة  د.م 8,0ناهز 
ّ
فاقّيةوتفاديا للتأخير الحاصل أفاد البنك أنه تمت مراجعة مدة  .5002في موف

ّ
 الات

 .إلامضاء طور وأّن امللحق التعديلي في 
 

فاقّية مع وزارة الاقتصاد واملالّية  5008جوان  50تّم بتاريخ  نفس إلاطاروفي 
ّ
إمضاء ات

د لتوفير جزء من الّتمويل الذاتي لباعثي .م 02باعتمادات تناهز " 5اعتماد الانطالق "إلحداث آلية 

                       بلغ املتقّصلة على قروض مساهمةأّن عدد املشاريع  غير . املشاريع في شكل قرض مساهمات

ى سنة  د.م 0,5بقيمة فقسب مشروعا  05
ّ
 . 5002في موف

ّ
ه تّمت املصادقة على وقد أفاد البنك في رّده أن

  . 5000 ديسمبر إلى موفى د .م  00,9قرض بقيمة  99
 

ي عنها من قبل الباعثين واملطالب التي تّم 
ّ
وبالنظر إلى أهمّية عدد املطالب التي تّم التخل

ل حوالي رفضها وامل
ّ
توص ي  ،من عدد املطالب%  90صادقات التي تّم إلغاؤها من قبل البنك والتي تمث

زمة ملزيد إلاحاطة بهذه الفئة من الباعثين ومساعدتهم على إنجاز 
ّ
الّدائرة بضرورة وضع الّتدابير الال

دكما  .مشاريعهم
ّ
الت الضرورة على الّدائرة  تؤك

ّ
بنك في مجال وضع إلاجراءات الضرورّية لدعم تدخ

فاقيات و  إحداث املشاريع القادرة على خلق قيمة مضافة عالية
ّ
تمويل مزيد إحكام التصّرف في ات

اتي للمشاريع  قروض املساهمة
ّ
ن من الاستغالل املجدي للموارد املتاحة لدعم الّتمويل الذ

ّ
بما يمك

  .املصادق عليها
 

ّوصرف القروض تجسيد الضماناتّ-ب
 

 5008-5000التي تّم صرفها خالل الفترة و املسندة لفائدة املؤّسسات  بلغ حجم الّتمويالت

ق ب.م 085حوالي 
ّ
هذه  وحجم وبالرغم من أهمية عدد .قرض 191بعنوان  قسطا 1500صرف د تعل

مباشرة لفائدة املؤّسسات املمّولة عوضا عن  هد تّم صرف.م 1,2مبلغ ناهز  من بينهاالتي ألاقساط و 

زيارة ميدانية  911 سوى  إنجاز الفترة نفس البنك خالل  يتول ي املؤّسسة، لم لفائدة مزّود هتقويل

ن من يال وهو ما . ا أي بمعّدل حوالي زيارتين لكّل مشروع على أقص ى تقديرمشروع 220فائدة ل
ّ
مك

د من إنفاقها في إطار املشروعحسن 
ّ
 .متابعة استعمال هذه املبالغ والتأك

 

سبة إلى هذه الّتمويالت وتبّين من خالل فقص آجال صرف 
ّ
أّن املّدة قرضا،  510بالن

أّما فيما . يوما 885الفاصلة بين تاريخ املصادقة على إسناد القروض وتاريخ إمضاء العقد بلغت معّدل 

ق بفترة 
ّ
املّدة معّدل بذلك رتفع يليوما  015كامل القرض فقد بلغ معّدل هذه الفترة  استعماليتعل
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من خالل  قد تبّينو . السنتين كامل القرض حوالي تاريخ استعمالو اريخ املصادقة ت الفاصلة بينالجملّية 

بصرف قروضهم مّما إنجّر عنه باإلسراع من الباعثين لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم %  80أّن  الاستبيان

 .ارتفاع سعر التجهيزاتذلك باإلضافة إلى ارتفاع املصاريف القارة دون الدخول في إلانتاج و 

 

ي الباعث  09ينّص الفصل و 
ّ
تقديم جدول ثالثة أشهر  كّل من عقد القرض على ضرورة تول

املصاريف املثبت لعملية الصرف املنجزة في إطار املشروع ومصدر هذه املصاريف والكشوفات املالية 

ثابتة في قائمة مفّصلة لألصول ال توفيراملتعلقة بالخزينة والقوائم املالّية للمشروع وذلك باإلضافة إلى 

شاط 1ظرف 
ّ
ه لوحظ عدم حرص البنك على تفعيل هذه . أشهر بعد الّدخول في طور الن

ّ
غير أن

ر عليه تفعيل مقتضيات الفصل . الالتزمات
ّ
ة  09وقد أفاد البنك بأنه تعذ

ّ
من عقد القرض بإعتبار قل

 .املوارد البشرية املوضوعة على ذّمة إلادارة الفرعية ملتابعة إلاستغالل

 

                          صعيد آخر ينّص ميثاق تمويل املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة املبرم بتاريخوعلى 

تي ال تتجاوز  5009جويلية  8
ّ
سبة للمشاريع ال

ّ
على عدم املطالبة بضمانات خارج إطار املشروع بالن

ركة الّتونسّية للّضمان والاكتفالمليون دينار و  كلفتها
ّ

 . هن ألاصل التجاري اء بر حاصلة على ضمان الش

 

ركة التونسّية للضمان و 
ّ

لوحظ في هذا الخصوص أّن الّضمان املتقّصل عليه من قبل الش

ة الشركة التونسية للضمان يتغط نطاقلم يكن كافيا بالّنظر إلى عدم تطابق مجال تدخل البنك مع 

إلانتاج السمعي البصري وإلى على غرار أنشطة التجارة واملصحات واملدارس الخاّصة وقاعات الرياضة و

علما وأّن قانون املالية . من أصل القرض % 12و % 00مقدودّية نسبة الّتغطية التي تتراوح بين 

نص على إجراء مؤقت يتمثل في إحداث آلية ضمان للمشاريع غير املغطاة  5002التكميلي لسنة 

 %12و % 20بنسة تغطية بين  5000وموفى سنة  5002بضمان وذلك خالل الفترة املمتدة بين جويلية 

وذلك إلحداث أو توسعة املشاريع املنتصبة باملناطق  %20إلى  %12ومنح تغطية استثنائية من 

 .5000وموفى سنة  5002الداخلية خالل الفترة املمتدة بين جويلية 

 

التغطية أّن  5002من خالل فقص جدول تعهدات البنك في موفى سنة في هذا املجال تبّين و 

د على مجموع .م 029قرضا بمبلغ جملي ناهز  180ن قبل الشركة التونسية للضمان لم تشمل سوى م

من مبلغ القروض  %20د أي قرابة .م 90وال يفوق مبلغ الضمان . د.م 550قرض بمبلغ  0029

ن البنك من.م 08قرضا بمبلغ  105ا في ما يخّص بقية القروض والبالغ عددها أّم  .املغطات
ّ
 د فلم يتمك

ق 
ّ
ل 508تغطيتها لدى الشركة التونسية للضمان نظرا لتعل

ّ
وإلى  هاقرضا بمشاريع ال تندرج في مجال تدخ

د نتيجة .م 02,1بمبلغ جملي قدره قروض  009 في خصوصرفض هذه املؤّسسة إسناد الضمان 

ص 
ّ
ن إلى نسبة تغطية القروض املسندة بالضمافي للتأخير في التصريح بها من قبل البنك وهو ما قل

ى سنة  %11مستوى 
ّ
 .5002في موف
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ه إلى حدود 
ّ
ىكما لوحظ أن

ّ
  5000جانفي  موف

ّ
شاملة بيانات  ر لدى البنك قاعدةال تتوف

للضمانات حسب الحرفاء والتي تقصل عليها منذ إحداثه حيث ال تقتوي تطبيقة التصرف في ومفّصلة 

 على الضمانا 5008الضمانات التي انطلق العمل بها سنة 
ّ
كما ال . ت املتقصل عليها منذ ذلك التاريخإال

خاذ إلاجراءات التقفظّية تقديد املعّدات موضوع الرهن واملنصوص عليها بعقد 
ّ
يمكن في إطار ات

 .القرض نظرا إلى غياب قاعدة بيانات تضم املعطيات املتعلقة باألرقام التسلسلية لهذه املعّدات

 

ب هذا الوضع 
ّ
ن ضرورة مزيد دعم الّرقاويتطل

ّ
بة امليدانّية للمشاريع التي تّم تمويلها بما يمك

د من حسن استعمال ألاقساط في ألاغراض املخّصصة لها و 
ّ
تشخيص ألاسباب التي ساهمت من التأك

خاذ وا صرف القروض في الّتمديد في فترة
ّ
زمة الّتدابير ت

ّ
بما يضمن حسن تنفيذ املشاريع على مستوى  الال

  آلاجال وكلفة إلانجاز 
ّ
  .رفيع في نسبة تغطية القروض املسندة بالّضمانوالت

 

II-ّّالاستخـــــالص
 

على مستوى استخالص ألاقساط  أّن البنك يشهد صعوباتتبّين من خالل ألاعمال الرقابّية 

 .مستوى الاستخالص الّرضائي والقضائيعلى التي حّل أجلها و 

 

ّاستخالص ألاقساط التي حل  أجلهاّ-ّأ

 

وفي هذا إلاطار تبّين أّن . 5002د في موفى .م 591حوالي  جاه حرفائهمستقّقات البنك تبلغت 

سبة كانت  في حين أّن  (0)"8"وقع تصنيفها ضمن صنف  املبالغمن هذه %  09
ّ
                 في حدودهذه الن

مقابل  5002د في موفى سنة .م 052,000وبلغت ألارصدة غير املستخلصة  .5008في موفى  % 28‚12

ها  .د.م 12بمبلغ مسجلة بذلك ارتفاعا  5008د في موفى سنة .م 20,010
ّ
ية جل

ّ
من القروض وهي متأت

 . من املبلغ الجملي لألرصدة غير املستخلصة%  20التي تمثل " 8صنف "املصنفة 

 

               مشروعا من بينها  992 إلى 5002 في نهاية سنةهذه املستققات غير املستخلصة  وتعود

ف وقتي ومشروعا ف 21
ّ
حسب أرجع املستثمرون هذه الّصعوبات و . مشروعا مغلقا 521ي حالة توق

قة بضعف املال املتداول إلاستبيان 
ّ
ق بالسوق واملنافسة وكذلك ألسباب مالية متعل

ّ
إلى أسباب تتعل

 .في كلفة إلانجاز والاستغاللوتدهور سعر الدينار وما انجّر عنه من ارتفاع 

 

                                                           
.قساط غير مستخلصة تجاوزت أقدميتها السنةالقروض التي تّم تسجيل بعنوانها أ (1)  
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 بالّنظر خاّصة الدفع فيصعوبات الاستخالص ل آجاعند حلول ك حرفاء البنبعض يواجه و 

وتمثل نسبة املبالغ غير  .الاستغالل املشروع طور غالبا قبل دخول  تنقض يقصر مدة إلامهال التي ل

من إجمالي املبالغ غير املستخلصة %  2التي لم تدخل حيز النشاط حوالي  باملشاريعستخلصة املتعلقة امل

 .5002ديسمبر  10في 

 

من عقد القرض على تخصيص املبالغ التي يتّم استخالصها على التوالي  00وينّص الفصل 

لتغطية املصاريف املختلفة وفوائض التأخير والفوائض التعاقدية ثم ألاصل وذلك لجميع أقساط 

 تراكم وينتج عن استنفاذ املبلغ املستخلص في تغطية فوائض التأخير . القروض التي حّل أجلها

وهو ما ينعكس سلبا على قدرة الحريف على خالص  غير املستخلصالدين ائض التعاقدية وأصل الفو 

 .ديونه تجاه البنك

 

ال تنص إلاجراءات املعتمدة على القيام بزيارات متواصلة ودورية ملتابعة نشاط الحرفاء  كما

خصوص أّن العديد من ويذكر في هذا ال .مرحلة بداية النشاطفي في مرحلة الانجاز أو ذلك سواء كان 

ه تّمت زيارتهم من قبل البنك
ّ
ب ضرورة هو ما و  بين مّرة ومّرتين في الّسنة املستجوبين أفادوا أن

ّ
يتطل

ن 
ّ
خاذ الّتدابير مزيد دعم أعمال املتابعة بما يمك

ّ
البنك من استشعار الصعوبات التي يمر بها املشروع وات

زمة 
ّ
 .في إلابانالال

 

                  بنك تجاري حوالي 01ملتعلقة باملشاريع املمولة بالشراكة مع بلغت مستققات البنك او 

تنص اتفاقية التمويل املشترك على تقاصص كافة املبالغ املنزلة في حسابات و . 5002في موفى  (0)% 19

ن تبيّ و  .الستخالص مستقّقاته الحرفاء املفتوحة لدى البنوك التجارية املشاركة في التمويل مع البنك

الع على 
ّ
وضعية الحرفاء الذين مّول البنك مشاريعهم بالشراكة مع بنوك أخرى على من خالل إلاط

             أّن نسبة املبالغ غير املستخلصة من إجمالي ديون  5002في آخر أكتوبر  (5)مستوى مركزّية املخاطر

بقية إلى بالنسبة % 80و% 0لدى البنك في حين تراوحت بين % 000و% 21حريفا تراوحت بين  050

سبة إلى هذه  .البنوك املشاركة
ّ
التي تّم تمويلها من قبل البنك باالشتراك املشاريع كما تجدر إلاشارة بالن

مشروعا تّمت تغطية تمويالتها  01مشروعا أّن من بينها  100حوالي  البالغ عددهامع بنوك أخرى و 

ل ك حسب قاعدة بيانات البنبضمانات خارج إطار املشروع 
ّ
 . من هذه املشاريع (1) % 00وهو ما يمث

 

 
ّ
د الذي تّم التنصيص عليه ّح تفعيل نظام العقد املو إعادة ب هذا الوضع ضرورة ويتطل

ن البنك من الاطالع على جميع الضمانات 
ّ
ضمن ميثاق تمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة بما يمك

                                                           
 .تم احتساب النسبة وفق املعطيات التي قدمتها إلادارة الفرعية للتصرف في إلاستخالص (1)
 .لدى البنك املركزي التونس ي  (2)
 .5002نسبة مقتسبة حسب جدول التعهدات للبنك في نهاية سنة   (3)
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وكذلك إعادة النظر في كيفية  .البنوك واملطالبة بها التي تّم توفيرها في إطار التمويل املشترك مع بقية

فاقّية املقاصصة واتخاذ التدابير القانونية الالزمة تجاه البنوك الشريكة التي ال تفي 
ّ
تفعيل ات

  .بالتزاماتها

 

التي ال و  كوسيلة خالص كمبياالتاعتماد اللى إعدم حصول البنك على مناباته يعود  كما

ن من تسجيل خالص ج
ّ
زئي إذا كان املبلغ املتوفر بالحساب دون مبلغ القسط على خالف سند تمك

ه بصدد دراسة  .الذي يتّم استعماله من قبل البنوك التجارية املشاركة القرض
ّ
وقد أفاد البنك بأن

 .سند القرضإمكانّية اعتماد 

 

            تأخير هام في حصول البنك على ما يفيد خالص الكمبياالت حيث بلغ معدله  سّجلوقد 

 إلى حساب البنك لدى الشركة التونسية للبنكعبر الانترنت يوما بالرغم من أنها تتمتع بقق الولوج  10

مما من شأنه أن ينعكس  ذي يقتوي على كامل تفاصيل الخالصالو  هواملخّصص الستخالص مستقّقات

ريح الشهري لدى البنك على مصداقية قائمة املستققات في تطبيقة القرض وعلى القيام بواجب التص

 .املدينين وعلى نشاط حث الحرفاء على الاستخالصلحرفاء لاملركزي 
 

كما لوحظ أّن البنك لم يقرص على دراسة ومعالجة أسباب عدم خالص الكمبيالت 

وقد نتج عن ذلك تواصل تقديم . غلق الحريف لحسابه أو عدم تطابق إمضاءهوالّناجمة خاّصة عن 

سبة إلى مناسبات  8و بين مناسبتين لالستخالص كمبياالت
ّ
وا غلق حسابهم البنكي 55بالن

ّ
. حريفا تول

تزويده عدم وتجدر إلاشارة إلى أّن إخالل الحريف بالتزاماته التعاقدية ومن بينها غلق الحساب و 

 .والذي لم يتم تفعيله من قبل البنكهو أحد مبررات حلول كامل ألاجل  يبالرصيد الكاف
 

مقدودّية مستوى إلاستخالص الجملي تعود إلى غياب ضمانات عينّية ملعظم  وأفاد البنك أّن 

            املشاريع وخاّصة التي مّولها كلّيا وكذلك إلى عدم تجاوز نسبة الاستخالص لسندات القرض مستوى 

 عند حلول ألاجل نظرا إلى عدم وجود آلية تتيح له ربط عالقة مالّية مع حرفائه في شكل حساب%  02

 .بنكي بعد إنجاز املشروع
 

ّالاستخالص الرضائيّ-ّب
 

تتمثل أعمال إلاستخالص الرضائي أساسا في حث الحريف على خالص ألاقساط التي يقل 

  .أجلها ومعالجة طلباته املتعلقة باعادة جدولة دينه نتيجة عدم قدرته على الدفع
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 حيثيوما  200و 050بين تبّين طول آجال البت في مطالب إعادة الجدولة الذي تراوح وقد  

ما  (0)5008املصادقة عليها من طرف لجنة القروض إلى موفى سنة تمت عدد املطالب التي  لم يتعّد 

 500وتّم في هذا إلاطار إعادة جدولة %.  82مطلبا أي ما يمثل نسبة  995مطلبا من جملة  800 عدده

  .يل إعادة الهيكلةملّفا في طور تفع 005مصادقة بينما ال يزال  22وإلغاء   قرض
 

 املالحقآجال إعداد معّدل لوحظ أّن  5008وضعية امللفات في موفى سنة بدراسة و 

وأرجع البنك التأخير في اعداد املالحق . سنةالكّل منها يناهز وتسجيلها ثم ادراجها بالنظام املعلوماتي 

فيه البنك املشارك في التمويل العقد املوّحد الذي يكون  بالنسبة للقروض التي تم الاعتماد فيها على

البنك املترأس للمجموعة والذي يقمل عليه واجب إعداد ملحق عقد القرض إلى تولي هذا ألاخير إعادة 

  .جدولة مستققاته أحاديا دون تفعيل عقد القرض املوحد

 

لية الحريف بفترة إمهال فعوعموما يؤّدي التأخير في البّت في مطالب إعادة الجدولة إلى تمّتع 

طيلة فترة تفعيل إعادة الجدولة وألاقساط غير أيضا من خالل عدم مطالبته باألقساط التي تقل 

ب ضرورة  املستخلصة
ّ
ضبط آجال مقددة ملختلف مراحل عملية إعادة الجدولة واملتعلقة وهو ما يتطل

طبيقة دراج امللحق على توإمصادقة لجنة القرض واعداد مالحق العقود و  املطالب خاصة بدراسة

وملعالجة هذه الوضعّية تولّى البنك تكوين لجنة مؤقتة  .القرض واستخراج سلسلة الكمياالت الجديدة

للّنظر في كيفّية تسريع البّت في امللفات املعطلة وهو ما ال  5002اشتغلت لفترة مقدودة خالل سنة 

ن من معالجة هذه امللّفات بالّسرعة املرجّوة
ّ
 .يمك

 

 0291ديسمبر  51املؤرخ في  81-91ملنشور البنك املركزي عدد  18فصل ال ملقتضياتوخالفا 

ى سنوات للقروض متوسطة املدى  1فترة القرض بعد إعادة الجدولة أن ال تتجاوز الذي ينّص على 
ّ
تول

سبة إلى 
ّ
سنة  00,1و 1,2  تراوحت بينفترة سداد  على شركات 8 فائدةقروض لــ 0البنك املصادقة بالن

 .الجدولةبعد عملّية 
 

ن 
ّ
من خالل  ديونهمالحرفاء من إعادة جدولة بعض ومن ناحية أخرى تبّين أّن البنك مك

كما . 5005مارس  08لجنة الاستخالص حّجرت ذلك منذ  أّن قبول شيكات بتواريخ مؤجلة الدفع رغم 

يكات إلى املصالح املالية في إلاّبان وتسجيلها وهو م
ّ

ه ال يتّم إحالة هذه الش
ّ
ن من لوحظ أن

ّ
ا ال يمك

ه تم تقديم الشيكات للخالص
ّ
             وجود شيكات بمبلغ  من خالل ألاعمال الرقابّية تبّين حيث .التأكد من أن

 5000وتتوزع بين شيكات تقمل تواريخ تراوحت بين جانفي وماي  5002ديسمبر  10بتاريخ د .م 0,000

ولم يتم  5002زعت تواريخها بين جانفي وديسمبر د تو .أ  508د وشيكات بمبلغ .أ 150 بمبلغ جملي قدره

                                                           
 .5002 في غياب املعطيات الكافية الخاصة بسنة  (1)
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وجود شيكات رجعت دون كما تبّين . د بدون تواريخ.أ 12تقديمها إلى الاستخالص وشيكات بمبلغ 

خاذ د.أ 102 خالص بمبلغ
ّ
ين دون ات

ّ
 . إلاجراءات الالزمة تجاه الحرفاء املخل

 

قة بإعاجراءات إلا وتوص ي الدائرة بإعادة النظر في 
ّ
ن من تطوير نسق املتعل

ّ
دة الجدولة بما يمك

 .والّتقليص في حجم الاقساط غير املستخلصة الاستخالص
 

 الاستخالص القضائيّ-ّج
ّ

حالة إينطلق مسار إلاستخالص القضائي بقرار من لجنة متابعة إلاستخالص الذي يعقبه 

 التي  إدارة الشؤون القانونيةلى إملف الحريف 
ّ
زمة لتتبع املدينين اتخاذ جميع إلاجراءات الال ى تتول

 . قضائيا ومتابعة ألاعمال املتعلقة بإجراءات التنفيذ بالتنسيق مع املقامين وعدول التنفيذ

 

ه لم يتم 
ّ
ومشروعين وردا في مشاريع وردت في قائمة املشاريع املغلقة  0حالة إوقد لوحظ أن

شاط منذ سنة املشاريع قائمة
ّ
فة عن الن

ّ
د .أ 000 على الّتوالي اهز نبمجموع مستققات  5005 املتوق

  .5000على لجنة إلاستخالص إلى غاية شهر جانفي  5002في موفى سنة د .أ 021و

 

تسجيل مستققات في شأنهما على تّم  عدم عرض ملفين على لجنة الاستخالص تبّينكما 

ات تقرر ملف 1وذلك باإلضافة إلى وجود  5002د في موفى سنة .أ 000,905د و.أ 502,250 بقيمة التوالي

 5005ديسمبر  00إحالتها من قبل لجنة الاستخالص على الاستخالص القضائي على التوالي منذ تاريخ 

إلى إدارة الشؤون القانونية إلى موفى  ملّفاتهالم يتم إرسال   5002نوفمبر  52و  5008أفريل  55و

 .إلنذار بالدفعوأرجعت إدارة الاستخالص ذلك إلى ضياع وصل إلاعالم بالبلوغ . 5000جانفي 

 

    م يتم لقرض للعدم استعمال كامل اوجود ملفات عالقة  تبّينفقد ذلك إلى باإلضافة 

               د في موفى .أ 000,125 هملف بلغت املستققات املسجلة في شأنها منعرضها على لجنة الاستخالص 

 .5002أفريل  05وقد كانت آخر عملية خالص في  5002سنة 

 

إلى إدارة حرفاء  0في إعداد وإرسال ملفات يوما  002و 02تراوح بين ر يتأخكما لوحظ 

ملفات  8 وجودوكذلك  حالتهم على الاستخالص القضائيإقررت لجنة الاستخالص الشؤون القانونية 

 5000د لم يتّم انطالق إلاجراءات القضائّية في شأنها حّتى جانفي .أ 200 بلغتبمجموع مستققات 

  .على الاستخالص القضائي 5008و 5001لجنة إلاستخالص قّررت إحالتها منذ سنتي  بالّرغم من أّن 
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تأخير في تكليف املقامين من قبل ادارة الشؤون القانونية تراوح  تسجيلتّم الوقوف على كما 

عدم حصول البنك على املعطيات حول تقّدم اجراءات التقاض ي أشهر وذلك باإلضافة إلى  1و 1بين 

ى سنة .م 2,1بمبلغ جملي ناهز ملفا  15بالنسبة إلى والوثائق املؤيدة لها والتنفيذ 
ّ
تّم  5002د في موف

لوحظ طول مدة التقاض ي حيث يتطلب استخراج  كما. أكثر من سنتينحد املقامين منذ أإسنادها إلى 

ل هذه امللفات أن ال . انطالقا من تاريخ نشر القضية معدل سنتين سند حكم بات
ّ
ن ومن شأن تعط

ّ
 يمك

 .البنك من تقديم مطالب التسبقة ومطالب الخسارة النهائية لدى الشركة التونسية للضمان

 

 مبلغ جمليب 5002إلى موفى سنة ملفا  510 وقد بلغ عدد ملفات القروض مقل نزاع قضائي

 اليدون ألاخذ بعين إلاعتبار أقساط ألاصل التي لم يقل أجلها والبالغة حو  د.م 00 ناهز مستخلصغير 

                ملفا صدر في شأنها 020ملفا في طور النشر و 90ّمؤسسة من بينها 515تم إسنادها إلى  د.م 05

قت أساسا بأحكام تم التصريح بها خالل سنتي  10من بينها  حكما 002
ّ
 5008حكما في طور الّرقن تعل

 .في طور إلاعالم 18و 5002و

 

أحكام  00تم إيقاف التنفيذ بخصوص  حكما 00لتنفيذ لالقابلة وبلغ عدد ألاحكام النهائية 

وفي ما  .حكما في طور التنفيذ 11في حين يوجد  في شأنها (0)نظرا النطالق إجراءات التسوية القضائية

ق باألحكام ألاخرى 
ّ
 في شأنها مواجهة البنك لصعوبات في التنفيذ حيث صدرت تبّين فقد( 09)يتعل

املرهونة مما دفع البنك إلى تتبع الدائنين جزائيا من أجل التفريط في لعدم وجود املعدات عجز مقاضر 

 .مرهون 
 

ووفقا لدليل إجراءات الشركة التونسية للضمان يمكن للبنك طلب تسبقة آنية عند نشر 

تمت ملفا  551بخصوص تقديم طلب تسبقة  5002حتى موفى سنة  وتّم . قضية في استخالص دين

شهرا من تاريخ  51بين شهر و د بآجال تراوحت.م 1,088تسديد مبلغ قدره منها و  091لـــــ ستجابةالا 

البنك يواجه تأخيرا في استخراج حكم بات والحصول على مقضر عجز التنفيذ  لوحظ أّن كما  .الطلب

البنك منذ انطالق أعمال  حيث لم يتوّل  شهر 58و 8 بين تراوحللمطالبة بالخسارة النهائّية بتأخير 

د وتقصّل .م 0,250 بمبلغملفا  02إال بالنسبة إلى ضائي تقديم مطالب خسارة نهائية الاستخالص الق

 . د.أ 209 ملفات بمبلغ قدره 0لضمان على الخسارة النهائية بخصوص التونسية لشركة المن 
 

وتستدعي هذه الوضعّية ضرورة تقديد آجال مضبوطة لقبض التسبقة والخسارة النهائية 

ن من تقليص آجال دفع الّتعويضات لضمان التونسية لشركة الضمن اتفاق بين البنك و 
ّ
بما يمك

   .املستوجبة لفائدة البنك

                                                           
 .واملتعلق بانقاذ املؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية 0222افريل  01املؤرخ في  0222لسنة  18قانون عدد   (1)
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ه على إثر 
ّ
ف صدور الرائد الرسمي لإلعالنات القا وعلى صعيد آخر لوحظ أن

ّ
نونية توق

لم تعد إدارة الشؤون القانونية قادرة على الاطالع على  5002والشرعية على الانترنت منذ شهر جانفي 

و افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الفلسة أو التصفية أإلاعالنات املتعلقة ببيع ألاصل التجاري 

واجب التصريح بمستققات يترتب عن عدم القيام بقد و . تجاه حرفاء البنك من قبل دائنين آخرين

  وأفاد البنك. عدم اعتبار دين البنك وسقوطه خاّصةالبنك في آلاجال القانونية 
ّ
ه بصدد وضع بأن

 .إلاجراءات العملية والضرورية ملتابعة إلاعالنات املذكورة

 

وتعتبر لجنة الاستخالص أهم متدخل في مسار الاستخالص حيث تتعهد بتطوير سبل 

وتنص . ختلف الصعوبات واتخاذ قرار إحالة الحريف على الاستخالص القضائيالاستخالص لتجاوز م

            إلاجراءات الجاري بها العمل لدى البنك على ضرورة انعقاد هذه اللجنة أسبوعيا بالنسبة للفترة

غير أنه تبّين عدم انتظام إنعقاد هذه اللجنة . 5001ومرتين في الشهر ابتداء من سنة  5000-5005

ومن شأن . 5002و 5000تدني عدد إلاجتماعات إلى أقل من النصف طيلة الفترة املمتدة بين سنتي و 

عدم إحترام دورية إنعقاد هذه اللجنة أن يقّد من نجاعة متابعة أعمال إلاستخالص الرضائي 

ن من تجاوز الصعوبات التي تعيق إلاستخالص
ّ
 .والقضائي وأن ال يمك

 

III-ّّللبنك يالتنظيم والوضع املال 

 

على مستوى الّتنظيم واملتابعة أبرزت ألاعمال الرقابية جملة من املالحظات والنقائص 

 .والّنظام املعلوماتي والوضع املالي للبنك

 

نظيم واملتابعة ّ-أّ
 
ّالت

 

 (0)5001ديسمبر  2املؤّرخ في  5001لسنة  8221ألامر عدد من  1 الفصلخالفا ملقتضيات 

ي مجلس إدار لوحظ 
ّ
عرضه على و  5000-5005ة البنك ضبط عقود البرامج بعنوان الفترة عدم تول

ن من توضيح توّجهاته ألامر نفس سلطة الاشراف طبقا للفصل الثالث من مصادقة 
ّ
وهو ما لم يمك

الاستراتيجية وألاهداف النوعية والكمية في خصوص النهوض باملؤسسات الصغرى واملتوسطة وكذلك 

 .ذها من أجل تقسين التصرف إلاداري واملالي لضمان استمرارية البنكإلاجراءات التي يستوجب اتخا

 وقد أفاد البنك 
ّ
  .ه اكتفى بإعداد مخطط أعمال يغطي نفس الفترةأن

 

                                                           
(1)

ق بتطبيق أحكام الفصل  
ّ
ق باملساهمات واملنشآت واملؤّسسات  0292املؤّرخ في أّول فيفري  0292لسنة  2من القانون عدد ( ثالثا) 55املتعل

ّ
املتعل

 .ة على البنوك العمومّيةالعموميّ 
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البنك بإعداد قانون إطار ، لم يقم املشار إليه أعاله من ألامر  1خالفا ملقتضيات الفصل و 

شروط التسمية في الخطط الوظيفية ومعايير من املوارد البشرية وصيغ الانتداب و  هيقدد حاجيات

تقييم أداء ألاعوان وصيغ ترقيتهم وكذلك دليل اجراءات التصرف في املوارد البشرية واملصادقة عليها 

ذلك سّجل باإلضافة إلى و . واكتفى بمواصلة العمل بأحكام  سابقة لهذا ألامر من طرف مجلس الادارة

سبة للعملي
ّ
ة إجراءات بالن

ّ
ات املتعلقة بالتفقد واملقاسبة علما وأّن ادارة التنظيم والاعالمية غياب أدل

 .دون أن يتّم املصادقة عليه من طرف مجلس إلادارة 5000تستغّل دليل إجراءات تّم إنجازه منذ سنة 

 

وتبّين وجود شغورات في عديد الخطط مّما أّدى إلى تعيين بعض املسؤولين لإلشراف بالنيابة 

كما تبّين أّن  .متنافرةفي بعض الحاالت إلى الجمع بين مهام و إدارات وهو ما أّدى على عدة مصالح أ

 .الخطط الوظيفّيةالعديد من البطاقات الوظيفية التي تّم إعدادها لم تشمل 

 

ق وفيما
ّ
فقد لوحظ وجود نقص في املوارد البشرية وهو ما من شأنه املكاتب الجهوّية ب يتعل

عوان في لم يتجاوز عدد ألا دة العمل وعلى آجال معالجة امللّفات حيث أن يؤثر سلبا على سير وجو 

ه يتم تكليف و علما . مكاتب جهوية 0أعوان ليصل إلى عون واحد على مستوى أحسن الحاالت ثالثة 
ّ
أن

 .  هذه املكاتب بتأمين مختلف املهام التجارية وإلادارية واملالية وتلك املتعلقة باالستخالص واملتابعة

 

قة باختيار مكتب خبراء لدراسة تنظيم  5008لسنة  05الصفقة عدد وص وبخص
ّ
املتعل

تمويلها من طرف الصندوق السويسري في شكل هبة والتي يتّم  بشريةالبنك وإلاجراءات واملوارد ال

ه تبّينفقد  5002ماي  59د على أال يتجاوز آخر أجل للخالص يوم .أ 20,109بقيمة 
ّ
لم يتم إمضاء  أن

 بتاريخ عقد الصف
ّ

 .الهبةهذه عن طريق  إمكانية تمويلها  مّما فّوت على البنك 5002أوت  00قة إال

 

ل إلاجراءات املتعلقة باتفاقية الهبة بين البنك والبنك إلافريقي للتنمية التي  كما
ّ
لوحظ تعط

ة وتكليف تركيز قاعدة بيانات قطاعيّ هدف ب 5008فيفري  51 ألف دوالر بتاريخ  220 بقيمة إمضاؤها تّم 

مجموعة من الخبراء في ميادين مختلفة لتقديم إلاحاطة واملساندة للمؤّسسات التي تواجه صعوبات 

ّجهة تقسين الخدمات املو و الت املوارد البشرّية بالبنك تدعيم مؤّه مالّية واقتصادّية وكذلك ل

فاقّية حلم يتم تفعيل هذا الجانب  للمؤسسات الصغرى واملتوّسطة حيث
ّ
ى شهر من الات

ّ
               ّتى موف

 . تاريخ آخر أجل لالنتفاع بالهبة 5000ماي 
ّ
ه تّمت املصادقة من قبل البنك إلافريقّي وقد أفاد البنك أن

 .5001ديسمبر  10 للتنمية على تمديد مّدة إنجاز املشروع إلى غاية

 

ه خالفا ملقتضيات منشور البنك املركزي عدد 
ّ
املؤّرخ  5000سنة ل 02ومن جهة أخرى تبّين أن

إرساء منظومة للتصّرف في املخاطر التشغيلية وإعداد خارطة البنك لم يتوّل  5000نوفمبر  59 في

كما لم . لتقديد املخاطر املّتصلة بنشاطه وذلك لضمان التقييم والتصّرف الّصحيح في هذه املخاطر
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ن من تقديد يتول البنك إعداد مثال افتراض ي لألزمات مّرة في الّسنة على ألاق
ّ
ل وهو ما ال يمك

قة بالّسيولة 
ّ
خاذها واملرتبطة خاّصة بمواجهة الصعوبات الاقتصادية وتلك املتعل

ّ
إلاجراءات املمكن ات

ه يعمل على وضع . والّتي من شأنها أن يكون لها تداعيات سلبية على نشاط البنك
ّ
وقد أفاد البنك بأن

 .منظومة للتصرف في املخاطر التشغيلية

 

 
ّ
لتقديد وتقييم  5002سبة إلى الهيكل الّدائم ملراقبة الامتثال الذي تّم إحداثه سنة وبالن

ه لم ،مخاطر عدم املطابقة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وقواعد حسن التصرف
ّ
فقد لوحظ أن

 مّرة واحدة سنة 
ّ

ملوارد أفاد البنك بأنه سيسعى إلى تفعيل هذا الهيكل ودعمه باو . 5000ينعقد إال

  .والكفاءات البشرية الالزمة

 

 النظام املعلوماتي -بّ

 

ر نظام معلومات
ّ
مندمج يضم مختلف مجاالت الّتصّرف إلاداري واملالي  يلوحظ عدم توف

على غرار الّتصرف " إكسال"باإلضافة إلى التصرف في عديد ألانشطة عن طريق برمجية للبنك  والفني

وملفات الاستخالص القضائي وكذلك غياب منظومة مين التأفي خطوط التمويل ومتابعة ملفات 

ن من تتّبع جميع مراحل معالجة وثائق القرض انطالقا من إيداع مطلب القرض 
ّ
ملتابعة سير العمل تمك

 .إلى حين صرفه واستخالصه

 

تطبيقة التصرف في القروض املتقصل عليها مجانا من البنك التونس ي الكويتي  وفي ما يخّص 

ر الوثائق الفنية للتصاميم املتصلة  د لوحظ عدمفق، 5002سنة 
ّ
وكذلك غياب الشيفرة  بهاتوف

ن من صيانتها واثراءها ومن تطويرها ملالئمتها لحاجيات وتغّير طبيعة نشاط  املصدرية للنظام
ّ
مّما ال يمك

قة بمتابعة . البنك
ّ
سبة إلى الّتطبيقة املتعل

ّ
ها من قبل تطوير  والتي تّم مطالب التمويل كما لوحظ بالن

ه لم  تابعة ملف القرض بداية من تقديم الحريف ملطلبه إلى حين املوافقة عليهمل 5000البنك سنة 
ّ
أن

جة ر نتج عنه اختالف في املعلومات املد وهو ما يتّم ربطها مع الّتطبيقة الخاّصة بالتصّرف في القروض

لبنك بأنه تّم الشروع في تطوير منظومة ولتفادي هذه إلاخالالت أفاد ا .في قواعد البيانات املتعلقة بها

 .5001في استغاللها خالل سنة الشروع إعالمية في الغرض من املؤمل 

 

            0520املتعلق بالسالمة املعلوماتية وألامر عدد  5008لسنة  2القانون عدد  وينّص 

لعملية التدقيق  املعلوماتّيةخضوع التطبيقات   وجوبعلى  5008ماي  52املؤّرخ في  5008لسنة 

            أّن تقرير السالمة املعلوماتية  وتبّين. إلاجباري والّدوري للسالمة املعلوماتية والقيام بها سنوّيا

            تّم إعدادهوالذي الّسابق  تقرير ال تّمت إلاشارة إليها ضمنتضّمن نفس الاخالالت التي  5008لسنة 
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ط املديري لسالمة عدم اع بينها خاّصةومن  5002سنة 
ّ
تماد سياسة للسالمة املعلوماتية وإعداد املخط

املعلومات والّنظام املعلوماتي وإحداث لجنة للسالمة املعلوماتية وتعيين مسؤول عن سالمة ألانظمة 

 .املعلوماتية وتوفير إجراءات خاّصة للتصرف في املخاطر املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات والاتصال

ذكر في ه موافاة الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية باملخطط ذا الخصوص أّن البنك لم يتوّل وي 

 الوكالة كما تّم اقتراحه من قبلالعملي على املدى القصير واملتوّسط بخصوص السالمة املعلوماتية 

  .لتمكينها من متابعة إنجازه

 

ط الستمرارية النشا
ّ
ر لدى البنك مخط

ّ
ه ال يتوف

ّ
ط  في مجال الاعالمية طكما لوحظ أن

ّ
ومخط

منشور البنك املركزي ملؤّسسات القرض  ملقتضياتإلعادة تشغيل النظام بعد الحوادث وذلك خالفا 

عّرضه إلمكانّية إتالف وضياع العديد من 5000نوفمبر  59املؤّرخ في  5000لسنة  02عدد  ، وهو ما ي 

ه 
ّ
وذلك  داخل البنكحصرّيا ى حوامل موجودة يقتفظ بهذه البيانات علالبيانات الهاّمة خاّصة وأن

 التطبيقات مستعملي مختلفإلى عدم تجديد كلمات العبور بصفة دورية بالنسبة  باإلضافة إلى

ماب إجراءات غياملعلوماتّية و 
ّ
 .واملراكز التقنيةاملوزعات  لى قاعة إالنفاذ  تنظ

 

نّصت مذكرة  5002تمبر فيما يخص لجنة التنظيم وإلاعالمّية التي تّم تكوينها في سبو 

جنة مرة كل أسبوع
ّ
ه ومنذ . الاحداث على أن تجتمع هذه الل

ّ
مّرات إلى  00حداثها لم تجتمع سوى إغير أن

فإّنها  5008وبالرغم من تقيين الّدورية وتقليصها الى مّرة كل ثالثّية منذ سنة . 5001غاية موفى سنة 

 ثالث مّرا التاريخلم تنعقد منذ ذلك 
ّ

تطوير الّنظام وقد ساهم هذا التقصير في التأخير في . تإال

 .املعلوماتي للبنك

 

ّالوضع املالي للبنك  -ج

 

تراجعا ملحوظا نتيجة لتراجع حجم  5002-5000شهدت نتائج الاستغالل خالل الفترة 

ي نسبة الاستخالص وارتفاع 
ّ
 حيث أعباء الاستغاللالنشاط من حيث إسناد القروض والذي واكبه تدن

ن من تغطية أعباء ألاعوان .م 1‚1ناتج بنكي صافي بقيمة  5002نة سسجل البنك خالل 
ّ
د لم يمك

           وتسجيل نتيجة سلبية بــــــقيمةد .م 0‚9د و.م 2‚2وأعباء الاستغالل العامة والتي بلغت على الّتوالي 

             والفوائد املؤّجلة بقيمة د على إثر تكوين أرصدة إضافّية بعنوان املّدخرات على القروض.م 00‚2

ى سنة .م 29ليرتفع املبلغ الجملي لهذه املخّصصات إلى  د.م 58
ّ
 .5002د في موف
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تطّورت  5002سنة %  12ونتيجة لتراجع نسبة الاستخالص السنوي والتي كانت في حدود 

علما أنه وحسب  .5008 سنة%  00‚12في نهاية نفس السنة مقابل %  10‚01نسبة القروض املتعثرة إلى 

 %. 02توجيهات البنك املركزي ال يمكن أن يتجاوز معدل القروض املتعثرة نسبة 

 

 إلى حدود 5002في موفى سنة للبنك الذاتّية  تراجع مستوى ألاموالونتيجة للخسائر املتراكمة 

ى إدراج مب. أي دون نصف رأس ماله د.م 88,190
ّ
                 لغولوحظ في هذا الخصوص أّن البنك تول

د ضمن أمواله الذاتّية بعنوان املنح التي تّم صرفها من قبل الجانب السويسري والقطري .م 02,112

وبدون اعتبار مبلغ هذه املنح . إلحداث صناديق خاّصة إلسناد قروض املساهمات لفائدة باعثي املشاريع

فاقيات املبرمة في الغرض التي يبقى اكتسابها مشروطا باستكمال تنفيذ البرامج املتع
ّ
قة بها طبقا لالت

ّ
ل

ص إلى 
ّ
 .د.م 52فإّن قيمة ألاموال الذاتّية تتقل

 

  199وحسب الفصل 
ّ
ه يجب على مجلس إلادارة خالل من مجلة الشركات التجارية فإن

دعوة الجلسة العامة  هذه الوضعّيةألاربعة أشهر املوالية لتاريخ املصادقة على الحسابات التي أظهرت 

التخاذ القرارات الالزمة املنصوص عليها بنفس الفصل لتصحيح الوضع املالي للبنك بما  الخارقة للعادة

ه تبّين من خالل دراسة مخطط أعمال البنك للفترة يمكنه قانونا من مواصلة نشاطه 
ّ
خاّصة وأن

ن مستقبال م 5002-5001
ّ
ن تغطية أعباء أّن معدل نسبة هامش الربح على الفوائد لهذه الفترة لن يمك

 .الاستغالل وكلفة املخاطر

 

تم تغطيته د .م 05بقيمة عجزا على مستوى الاستغالل  5002هدت السيولة خالل سنة شو 

املتعلقة بإسناد الصافية تراجع الدفوعات  كما لوحظ. د.م 08,8عن طريق موارد الاقتراض التي بلغت 

أقساط خالص  ض البنك إلى صعوبات فيتعرّ و  5002سنة  د.م 2إلى  5008سنة د .م 51القروض من 

في انتظار بجدولة هذه ألاقساط ، إذ طالب البنك وزارة املالية د.م 8,212بمبلغ القرض الياباني 

 .استرجاع توازناته املالية

 

خالل  تهصادق مجلس إدار  وسعى البنك لتنويع مداخيله لتقسين وضعه املالي حيث

على تمويل دورة الاستغالل وفقا ملقتضيات منشور البنك  5000جوان  58اجتماعه املنعقد بتاريخ 

نه من تقصيل موارد إضافّية في شكل  0291لسنة  81املركزي عدد 
ّ
املتعلق بإسناد القروض بما يمك

نه من تسجيل مداخيل إضافّية
ّ
كما سعى البنك  .ودائع الحرفاء لديه وإسناد قروض قصيرة املدى تمك

ف في الصناديق العمومية للنهوض باالستثمار من ضمن مشموالته إلى جعل التصر  5005خالل سنة 

غير أنه لم يتم . وذلك بهدف تقليص آلاجال وتيسير إلاجراءات املتبعة لحصول الباعثين على التمويالت

 .التصّورات حّيز التطبيقالقرارات و وضع هذه 
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له قام البنك بإعداد دراسة لتطوير منتجات جديدة 
ّ
لفائدة املؤسسات ولتوسيع مجال تدخ

نت هذه الّدراسة من . «OSEO»الصغرى واملتوسطة في إطار برنامج التوأمة مع املجمع الفرنس ي 
ّ
ومك

تقديد جملة من املنتجات تّمت املصادقة عليها بمقتض ى قرار صادر عن مجلس إلادارة امللتئم بتاريخ 

ق باإليجار املالي وبالفكتورينغ وبالتأمين 5005ديسمبر  58
ّ
تمويل لعقد التطوير البنكي و  تتعل

مادية املنجزة من قبل املؤسسات والتي هي في وضعية مالية سليمة وتتمتع بضمان 
ّ
الاستثمارات الال

 . الشركة التونسية للضمان

 

ه لم يتّم 
ّ
حيث  5001منذ شهر مارس " عقد التطوير" سوى  الشروع في تسويق ولوحظ أن

ه ت. ملفا 05تّمت املصادقة على 
ّ
دون عرض  5008ّم التوقف عن تسويق هذا املنتوج في بداية غير أن

 أوأفاد البنك . هذه املسألة على مجلس إلادارة
ّ
سيقوم بتعديل شروط وآليات هذا املنتوج وعرضه ه ن

 .من جديد على أنظار مجلس إلادارة قبل إعادة تسويقه من جديد

 

فاقّية مع املؤّس  
ّ
ى البنك إمضاء ات

ّ
سة إلاسالمّية لتنمية القطاع الخاّص ومن جهة أخرى تول

(ICD )تهدف إلى مرافقة البنك قصد تركيز منتجات بنكّية وفق قواعد الصيرفة  5001جانفي  5 بتاريخ

              وتّم الاتفاق على تقديم هبة للبنك بقيمة. إلاسالمّية موّجهة إلى املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة

ى البنك خالل سنة . عدة على تركيز هذه املنتجاتألف دوالر أمريكّي للمسا 552
ّ
 5008وتبعا لذلك تول

طلب ترخيص البنك املركزي التونس ي في مرحلة أولى فيما يخص املرابقة وإلاجارة املنتهية بالتمليك 

ى شهر ماي من سنة . باعتبار تماشيها وطبيعة نشاط البنك
ّ
ه وإلى موف

ّ
بقي هذا املشروع  5000غير أن

مرتبط بتطبيق خيارات  عدم تفعيل املنتجات البنكية للصيرفة إلاسالمية وأفاد البنك أّن . دون تفعيل

 .البنك املركزي التونس ي

 

ب هذا الوضع ضرورة تجسيم إلاستراتجيات وخطط العمل التي تّم إقرارها والتي من 
ّ
ويتطل

 .اته املالّيةشأنها أن تساهم في تطوير نشاط البنك وتقسين مردودّيته والحفاظ على توازن

 

ّّّّّ*ّ

ّ 

ّّّّ*ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ*ّ

 

يكتس ي دور بنك تمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة أهمية في املساهمة في إحداث 

ن من دفع نسق التنمية  املؤسسات الاقتصادية وتوسعتها
ّ
الدورة الاقتصادية وتوفير  وتطوير بما يمك

م تدخالت البنك في هذا املجال الوقوف على العديد من وتبّين من خالل تقيي .مواطن الشغل

                حيث لوحظ تراجعا هاما لعدد املصادقات خالل الفترة. ألاهدافهذه الصعوبات لتققيق 
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تجاه أصحابها  يفاء بتعهدالا والذي واكبه ارتفاع في عدد املشاريع التي تشكو صعوبات في  5000-5002

وهو ما يتطلب  .تدهور الوضعية املالية للبنك تسجيل خسائر هامة أّدت إلىالبنك والذي إنجّر عنه 

 .لتمكين البنك من مواصلة نشاطهة يضرور اتخاذ إلاجراءات ال

 

املصادقات على حجم  تطويردعى البنك إلى ي   ،سناد القروضإيخص دراسة و  ففيما 

وذلك من خالل مزيد إلاحاطة  واملصادقات امللغاةوالتقليص في نسبة املطالب املرفوضة القروض 

 .لديهموإحكام التصّرف في الّصناديق الخصوصّية لدعم ألاموال الذاتّية  بالباعثين في إعداد مشاريعهم

 تكثيف املتابعة على مستوى إنجاز املشاريع والتقليص في مّدة صرف دعى البنك إلى ضرورةي  كما 

م في كلفة وآجال إنجازه القروض
ّ
ن من التقك

ّ
  . ابما يمك

 

على تطوير نسبة تغطية لعمل االبنك  بات من الضروري على ،ا بالنسبة لالستخالصأّم 

الستشعار الصعوبات التي الشركة التونسية للضمان وتكثيف أعمال املتابعة  القروض املسندة بضمان

أساليب  كما يدعى إلى ضرورة تطوير  .املقاصصة مع البنوك الشريكةوتفعيل إجراءات  تمّر بها املشاريع

إعادة الجدولة وآجال البّت في امللفات مقّل نزاع معالجة مطالب والتقليص في آجال الاستخالص 

قضائي وذلك لتقسين نسب الاستخالص والحصول على التعويضات املستوجبة من قبل الشركة 

 .في إلاّبان التونسية للضمان

 

قاملت وتطبيق ألاحكام الترتيبيةتطوير آليات التصرف االسراع في بالبنك  توص ي الدائرةكما 
ّ
 ةعل

من خالل التنظيم ونظام املعلومات واتخاذ التدابير القانونية الالزمة لتصحيح وضعه املالي بمجاالت 

نه من تغطية أعباء الاستغالل وضمان  مواردهلتقسين تنويع منتوجاته دعم أمواله الذاتية و 
ّ
بما يمك

 .مواصلة نشاطه
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ةّردّ  وزارةّالمالي  ّّ

ّ

اّتخاذ الّتدابير الالّزمة لتصحيح الوضع المالي للبنك وذلك بدعم أمواله  بخصوص

في إطار قانون المالّية الّتكميلي لسنة ّأحيطكم علما بأّنه ،الّذاتّية وتغطية خسائره المتراكمة

، تّم الترخيص لوزير المالّية في االكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل 5002

مليون دينار على ضوء برنامج لتطوير  000غرى والمتوّسطة في حدود المؤّسسات الص

 .أدائه وإعادة الّنظر في استراتيجّية تدّخالته

ّ

عدم كفاية الضمان المتحّصل عليه من قبل الّشركة التونسّية للضمان ب قوفيما يتعلّ 

لضمان على بالّنظر إلى عدم تطابق مجال تدّخل البنك مع مجال تغطية الّشركة التونسّية ل

غرار أنشطة الّتجارة والمصّحات والمدارس الخاّصة وقاعات الّرياضة واإلنتاج السمعي 

، من أصل القرض % 12و % 00البصري وإلى محدودّية نسبة الّتغطية التي تتراوح بين 

تنتفع حالّيا بتغطية الّشركة التونسّية للضمان قطاعات هاّمة على غرار الّصناعة ّفهي

 .يمكن الّتفكير الحقا في سحب الّتغطية إلى بقّية القطاعات األخرىو. والخدمات
ّ

عدم ضبط مجلس إدارة بنك تمويل المؤّسسات الّصغرى والمتوّسطة ّوفي مجال

من األمر  1وعدم المصادقة عليه طبقا للفصل  5000-5005عقد برنامج البنك بعنوان الفترة 

المتعلّق بتطبيق  5001ديسمبر  2                         المؤّرخ في 5001لسنة  8221عدد 

المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤّسسات  0292لسنة  2من القانون عدد ( ثالثا) 55الفصل 

إعداد عقد برنامج البنك هي من االلتزامات المحمولة فقد تّم  ،العمومّية على البنوك العمومّية

وبعد صدوره فإّن سلطة .بل صدور األمرعلى البنك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ق

 .اإلشراف بصدد بلورة التوّجهات االستراتيجّية للبنك وإعادة الّنظر في تدّخالته

 ّ

البنك بإعداد قانون إطار يحّدد حاجياته وبالنسبة إلى المالحظة المتعلّقة بعدم قيام 

فّية ومعايير تقييم من الموارد البشرّية وصيغ االنتداب وشروط الّتسمية في الخطط الوظي
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األعوان وصيغ ترقيتهم وكذلك دليل إجراءات التصّرف في الموارد البشرّية والمصادقة 

محمولة على البنك في إطار اللتزامات فإّن ذلك يعتبر من اال ،عليها من قبل مجلس اإلدارة

 .الّتراتيب الجاري بها العمل
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ّ  والمتوسطةّبنكّتمويلّالمؤسساتّالصغرىرد 

 

 والمصادقةّعليهاّيّخصوصّدراسةّمطالبّالتمويلفّ-
 

من األموال الذاتية المجمعة  كحد أدنى من الكلفة  % 10يؤكّد البنك أّنه يشترط 

 .الجملية
 

على األقل من األموال الذاتية في كل  % 10أصبح توفير  5008ومنذ نهاية سنة 

 .لمجمعةعملية توسعة شرطا أساسيا مهما كانت نسبة األموال الذاتية ا
 

 فيّخصوصّتجسيدّالضماناتّوصرفّالقروضّ-
  

يختلف عدد زيارات التفقد من مشروع إلى آخر بالنظر لطبيعة مجال االستثمار 

ويحرص البنك في ذلك على التثبت من . واألقساط الممولة والصعوبات المسجلة عند التنفيذ

 .من ناحية أخرى تطابق اإلنجازات لما هو مبرمج من ناحية وحسن انطالق المشروع
 

وسيعمل البنك على تكثيف الزيارات الميدانّية قصد متابعة حسن إستعمال األقساط 

 .حال توفّر اإلمكانات البشرّية الضرورية لذلك
 

عدم اشتراط ضمانات خارج إطار المشروع بالنسبة للملفات التي ال تتجاوز  إنّ 

ام ناتج عن توصية إثر االمضاء على مليون دينارا يعد توجه ع           كلفة استثمارها 

تونسي شراف البنك المركزي الإميثاق تمويل المؤّسسات الّصغرى والمتوّسطة تحت 

لى جانب العديد من  اآلليات إتم تدوين ذلك ضمن الميثاق والجمعية المهنية للبنوك و

حداث المؤسسات وتبسيط إجراءات اإلقتراض كتوحيد إاألخرى بهدف التشجيع على 

اإلجال وإرساء مؤسسة المخاطب  علقة بتكوين الملف ومعالجته وضبطجراءات المتاإل

ه لم يتسن تفعيل بنود الميثاق بالرغم من مطالبة غير أنّ  حيد للباعث واعتماد العقد الموحدالو

 .  البنك بذلك وتمسكه بها
 

تلك  نّ أإّن رفض الشركة التونسية للضمان لضمان القروض المصرح بها بادعاء 

التصاريح وردت عليها بصفة متأخرة ليس مرده تقصير من البنك بل مرده تغيير الشركة 

 .التونسية للضمان لتوجهها في التعامل مع ملفات البنك بصفة احادية ودون اتفاق مسبق
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ن يتم التصريح بالقروض إثر االستعمال الكلي أحيث تم االتفاق مع شركة الضمان 

جل التصريح تاريخ سحب كامل مبلغ القرض وهو أسريان  لمبلغ القرض بما يجعل منطلق

تولت  5008ومنذ سنة أّنه  غير. ما تم بالنسبة لجميع الملفات المصرح بها لشركة الضمان

الشركة المذكورة تغيير توجهها بصفة منفردة بعدم احتساب االقتطاعات من أصل القرض 

لتتولى في مناسبة ثانية اعتبار تلك  ولىألخالص الفوائض استعماال فعليا للقرض في مناسبة 

االقتطاعات استعماال فعليا للقرض إذا تمت في فترة االمهال وهو ما جعل العديد من الملفات 

عرضة للرفض بالرغم من تنصيص عقود  )تبعا لتغيير التوجهالتي سبق استعمالها جزئيا و(

عد استعماال فعليا يصل القرض لخالص الفوائض أاالقتطاع من  نّ أالقرض البنك على 

هو نفس توجه المحاكم التونسية بالنسبة للملفات المحالة على االستخالص ألصل القرض و

 .القضائي
 

وحيث تمت مكاتبة السيد وزير المالية في الغرض الذي أعلم البنك بمكتوبه عدد 

في للشركة التونسية للضمان بمقتضي مراسلة مؤرخة  ه أقترحبأنّ  09/5/5000بتاريخ   010

 5002قبول جميع القروض المصرح بها من قبل البنك الى موفي سنة  قصد 50/00/5002

 .شركة الضمان لم تتول إنجاز المطلوب نّ أوالتي تم رفضها غير 
 

 : يضا عدم استقرار في توجه الشركة التونسية للضمان وفقا لما يليأكما لوحظ 
 

ث اشترطت في بعض بالنسبة للقروض الموظفة على خط تمويل أجنبي حي -

الملفات مدها بملحق عقد القرض لتمكيننا من ضمان كامل مبلغ القرض المحين بالدينار 

مضاء ملحق عقد إجراءات إتمام إصال بعملة االورو وعند االنتهاء من أالتونسي والمسند 

القرض وتسجيله تتولى رفض الضمان نظرا للتصريح المتأخر باعتماد تاريخ فاعلية 

عتماد على تاريخ تسجيل ملحق عقد جل التصريح باإلأرغم من عدم انقضاء الصرف بال

 .القرض
 

ساس المبلغ التقريبي أكما تم التصريح بتلك القروض بالنسبة لبعض الملفات على 

ه بتحيين نّ أبالدينار التونسي المبين بعقد القرض وتم قبول الضمان في حدود ذلك المبلغ غير 

برام ملحق عقد قرض في الغرض تتولى إنك المركزي التونسي ومبلغ القرض باالستناد للب
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رفض تحيين موافقتها النهائية للضمان والتمسك بضمان المبلغ التقريبي بتعلة سابقية 

 .التصريح
 

ه وباعتبار استعمال القرض نّ أحيث :  قساطأبالنسبة للملفات المصرح بها على  -

أن تولى التصريح باألقساط المستعملة  قساط بحسب تقدم المشروع سبق للبنكأيتم على 

شركة  نّ أبخصوص بعض القروض في حدود الجزء المستعمل منها وتم قبوله ضمانها غير 

الرغم من الضمان تولت الحقا رفض ضمان االقساط المستعملة الحقا بدون موجب ب

 الوضع يتطلب تدخل نّ أهذا و. تولت التمسك بضمان قسط فقطجل والتصريح بها في األ

العاجل لتسوية وضعية جميع الملفات العالقة مثلما تم اقتراحه من قبل سلطة اإلشراف 

 .ليه أعالهإ بمكتوبها المشار
 

لقد تولى البنك تكليف مكتب دراسات بانجاز جرد لكافة الضمانات الممنوحة لفائدة 

ئي خالل سنة البنك من قبل حرفائه وكدلك بانجاز قاعدة بيانات ضافية فتم اعداد الجرد النها

فرز جملة من اإلخالالت ناتجة عن عدم تولي البنك منذ انطالق نشاطه، تنظيم أوقد  5002

عملية مسك والتصرف في المعطيات المتعلقة بالضمانات وذلك لعدم وجود هيكل خاص 

لة لم تكن أالمس للتصرف في قاعدة بيانات وعدم تفرغ اطارات لهذه المهمة  باعتبار أنّ 

 .لك الوقت حيث كان حجم التعهدات والضمانات المتعلقة به ضعيفا نسبيامطروحة في ذ
 

لى تصحيح هذه الوضعية وذلك بتعيين إهذا وتسعى المصالح المختصة بالبنك 

إطار برتبة متصرف أرشيف يكلف بتحين قائمات الضمانات العينية والتأكد من وجود 

وسيتم وضع برنامج . الملفاتمؤيداتها وكذلك بوضع خطة شاملة للتصرف في الوثائق و

تصرف في قاعدة البيانات الخاصة بالضمانات حال تعزيز مصالح البنك بالموارد البشرّية 

 .وإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج
 

أجلهاّ-  فيّخصوصّاستخالصّاألقساطّالتيّحلّ 
 

تم تفعيل نظام العقد الموّحد مع البنك العربي التونسي ولكن تبينت محدوديته 

سلبياته لكلى الطرفين نظرا لعدم تطابق وضعية الشركة مع البنكين من حيث وضعية و

 .اإلستخالص و إعادة جدولة القرض
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ّفيّخصوصّاالستخالصّالرضائيّ-
 

صكوكا بنكية وذلك بطلب من الحريف  ايستلم البنك من بعض الحرفاء أحيان

للمواد المالية الالزمة لعدم توفر ومن جهة  ما تخلد بذمته من ديون حل أجلها لخالص

 .للحرفاء لخالص الكمبيالة في أجلها من جهة أخرى
 

ّفيّخصوصّاالستخالصّالقضائيّ-
 

فيما يتعلق بالتأخير الحاصل في تسليم الملفات للمحامين للقيام على الدائنين فان 

مرده أسباب مختلفة منها عدم جاهزية هذه الملفات للفصل فيها قضائيا بسبب نقص 

ت أو خلل في اإلجراءات السابقة لمرحلة التنازع القضائي سواء تعلق األمر بتفعيل المؤيدا

 .الضمانات أو باجراءات التنبيه

كما يجد هذا التأخير مبرراته  في عدم  تطابق حجم العمل الموكول إلى اإلدارة 

تية الفرعية للنزاعات المكلفة بمتابعة ملفات القضايا بأنواعها، مع اإلمكانيات اللوجس

مجاراة نسق الملفات  مما تعذر معه( اطارين فقط)ذمتها والبشرية الموضوعة على 

ومتابعة األعمال األخرى كملفات  5005والقضايا المتدفقة على اإلدارة الفرعية منذ سنة 

ونظرا  ية للضمان وملفات شركات التأمين،التسوية القضائية وضمان الشركة التونس

ن أفانه من المؤمل  ي تتطلب دراية بمسائل اجرائية وفنية دقيقةالتلخصوصيات هذه الملفات 

تجاوز هذا النقص وسد الشغورات بانجاز االنتدابات المبرمجة والهادفة وكذلك بوضع  يتم

التطبيقة المعلوماتية التي هي بصدد اإلنجاز من قبل إدارة التنظيم واألساليب المعلوماتية 

صلب الإلدارة الفرعية للنزاعات وتحسين  ليساعد ذلك على تحسين ظروف العمل 

 .مردوديته
 

ه نظرا لتأخر بعض المحامين في إجابة مصالح البنك عن نّ أهذا ويجدر التذكير ب

مآل القضايا التي تم تكليفهم بمتابعتها وعدم مدها بالمؤيدات المطلوبة يتولى المسؤول عن 

في ابانها سواء عن طريق  ن المعنينلى المحاميإاإلدارة الفرعية للنزاعات توجيه التذاكير 

هذا وفي صورة التقاعس عن اإلستجابة . و األلكتروني او عن طريق الهاتفأالبريد العادي 

ه يتم إليه بالملحوظة أعاله فإنّ  المشارلطلب اإلرشادات والمؤيدات على غرار المحامي 

هذا ويمكن  .محامين 8 لمحامين الذين أوقف التعامل معهمإيقاف التعامل معه وقد بلغ عدد ا
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ضد المحامي  لى تقديم شكوى لهيئة المحامينإاللجوء اذا ارتأت اإلدارة العامة ذلك، 

 .المتقاعس حماية لمصالح البنك 
  

مصالح البنك بصدد اعداد استشارة وفق مقتضيات األمر  نّ ألى إوتجدر اإلشارة 

المتعلق بضبط شروط  5008جانفي  59المؤرخ في  5008لسنة                 108عدد 

وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية 

محامين جدد وهي في طور نشر  00واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية للتعاقد مع 

 . اإلعالن
 

قة تساعد على عداد تطبيإذنت اإلدارة العامة بأفيما يتعلق بمتابعة اإلعالنات فقد 

ه بالرغم من اعداد نّ أإالّ  بالمشاريع الممولة من قبل البنك تقصي وانتقاء المعطيات المتعلقة

لم يتسن تفعيلها لعدم  توفر أعوان متفرغة للقيام بهذه المهمة  ،هذه التطبيقة وجاهزيتها

 وسيتم تفعيل هذه المنظومة اثر إتمام إجراءات اإلنتدابات المبرمجة
 

نظيمّوالمتابعةفيّخصوّ- ّصّالت 
 

بالنسبة لدليل إجراءات التصّرف في الموارد البشرّية فإن مصالح البنك إنتهت 

 00حديثا من إعداد هذا الدليل وسيتم عرضه على مصادقة مجلس اإلدارة والمبرمج بتاريخ 

 .5001مارس 

 النقص يخّص اإلدارة المركزّية أنّ  ،تجدر اإلشارة في خصوص الموارد البشرّية

أيضا خاّصة في ظّل مركزّية العديد من اإلجراءات واألنشطة والتي يالقي البنك صعوبات 

 .كبيرة قصد تأمينها على أحسن وجه في ظّل النقص الفادح للموارد البشرية لديه

 

تعهد البنك بوضع منظومة يتعّين التأكيد في خصوص المخاطر التشغيلّية إلى أن 

إمكانيات لوجستية، )بتوفّر اإلمكانيات الضرورية لذلك  للتصّرف في هذه المخاطر مقّيد

 (.قاعدة تجميع االخالالت، وامكانيات بشرية
 

 فيّخصوصّالنظامّالمعلوماتيّّ-
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شرع البنك وبخبراته الذاتية في عملية تطوير مجموعة من التطبيقات اإلعالمية 

تبر نواة متقدمة مندمجة تعتمد على نفس الثوابت المشتركة ومتمحورة حول الحريف تع

وجزء هاما من النظام المعلوماتي ستساعد على مزيد حسن التصرف والمتابعة الحينية لتلك 

الخدمات والتقليص في األجال وتوفير المعلومة لجميع المتدخلين والمساعدة على أخذ القرار 

ة ملفات وتخص هذه التطبيقات أهم الخدمات الحالية التي يتم إنجازها بصفة يدوية أو بواسط

إكسل  على غرار خدمة طلبات التمويل ودراسة وتقييم المشاريع والمصادقات وخدمة 

التصرف ومتابعة ملفات التأمين لدى الشركة التونسية للضمان وخدمة التصرف في خطوط 

وسداد القروض من قبل البنك وخدمة التصرف في مطالب التمويل على الصناديق  التمويل

 من المؤمل الشروع في استثمار هذه التطيبيقات.ص القضائيالخاصة وخدمة االستخال

بعد التجربة وتهجير المعطيات من  5001بصفة تدريجية بداية من السداسي الثاني لسنة 

 .التطبيقات والملفات
 

بخصوص إقتناء نظام بنكي مندمج يشمل جميع الخدمات فإن بنك تمويل 

ادة التفكير والتشاور في ظل المستجدات المؤسسات الصغرى والمتوسطة إرتأى التريث وإع

ببنك الجهات وعالقته ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في  المتعلقة

وفي هذا السياق سيتم عرض الموضوع على . التوجهات الجديدة التي تتعلق بمهامه وخدماته

 .أنظار مجلس اإلدارة
 

، تم إجراء 5002ة وخالل سنة في خصوص عملّية التدقيق في السالمة المعلوماتي

ضمن ميزانية  وتمت برمجة عملية الّتدقيق. تدقيق من قبل شركة مختصة في هذا المجال

سيعمل البنك على إخضاع نظامه المعلوماتي و ه لم يتسنى إجراء التدقيقغير أنّ  5000سنة 

 .إلى التدقيق سنويا

مة المعلوماتية وفي إطار لم يتضمن الهيكل التنظيمي الحالي للبنك على خلية للسال

المشروع المتعلق بإعداد تصورات جديدة للهيكل التنظيمي فإنه سيقع إحداث هيكل يعتني 

بالسالمة المعلوماتية ولجنة السالمة المعلوماتية وتعيين مسؤول عن سالمة األنظمة 

 .المعلوماتية
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دث وعلى مخّطط إستمرارية النشاط ومخّطط إعادة تشغيل النظام بعد الحوا إنّ 

األهمية التي يكتسيهما فإن توفير المستلزمات الضرورية من نظام معلوماتي مندمج 

ومعدات وبرمجيات إعالمية ورخص استغالل للقواعد البيانات وأدلة إجراءات من أوليات 

بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي من شأنها أن تضمن، بمواصفاتها 

 .اط وسالمة البياناتووظائفها، إستمرارية النش
 

ذكره كان من المقرر اقتناء تجهيزات ومعدات إعالمية للموقع المركزي  كما تمّ 

للبنك لتركيز النظام المعلوماتي البنكي الجديد حيث تضمن االستمرارية في النشاط بصفة 

كان غير مثمر ومن المبرمج  5000طلب العروض الذي تم إعالنه سنة  سريعة غير أنّ 

وفي سياق متصل، وفي إطار تحسين سالمة .النه بعد إقتناء النظام المعلوماتيإعادة إع

التطبيقات الحالية والتقليص من المخاطر ومن فترة توقف النشاط بسبب األعطال التقنية، تم 

إقتناء تراخيص إستعمال نظام التصرف في قواعد البيانات أوراكل  5001خالل شهر فيفري 

مخدمات  5من حيث عدد المستخدمين واإلصدارات وكذلك عدد لتسوية الوضعية الحالية 

جديدة لتركيز التطبيقات الحالية والمنظومات الجديدة إضافة إلى المرور إلى اإلصدارات 

 . األخيرة من نظام التراسل اإللكتروني ونظام حفظ البيانات
 

م بخصوص مالحظتكم المتعلقة بغياب إجراءات تنّظم النفاذ إلى قاعة الخواد

والمراكز التقنية، تجدر اإلشارة أن القاعة الحالية الموجودة بالطابق األرضي يتم اإلشتراك 

بنك  وأنّ ( مان والشركة التونسية للبنكالشركة التونسية للض)في إستغاللها مع هياكل أخرى 

 5008سنة                      تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة برمج منذ أواخر 

يضمن  حسب المواصفات العالمية«Data Center»حداث وتجهيز مركز بيانات مشروع إ

سالمة النظام المعلوماتي والتجهيزات اإلعالمية ومجهز بنظام تحديد ومراقبة النفاذ غير أن 

إنجاز هذا المشروع كان رهين موافقة الشركة التونسية للبنك بصفتها مسوغ والتي رفضت 

 .مطالب البنك
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 وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري 
 

  (1) 2993لسنة  23القانون عدد  أحدثت وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري بمقتض ى

استغالل وتسيير وصيانة وعهد إليها  .منشأة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي  وهي

وتطوير مواني الصيد البحري والتجهيزات التابعة لها والتصّرف في امللك العمومي املينائي عالوة على 

وهي تضطلع . وممارسة الشرطة املينائية إسداء الخدمات الضرورية لوحدات الصيد البحري بمقابل

بما يساهم في حماية  (2)صيد البحري بدور هام في مجال متابعة ومراقبة إنزال وتسويق منتجات ال

املعاليم  الثروة السمكية ومطابقة املنتوج البحري ملتطلبات الجودة والشروط الصحية واستخالص

 .املستوجبة
 

ميناء ينشط  12كلم تتكون من  2231وتتصرف الوكالة في شبكة من املواني تمتد على طول 

ون ما يفوق  31بها حوالي 
ّ
وحدة  261مركب صيد بحري وتحتوي على قرابة  22.311ألف بّحار يستغل

سنوية وتحّصلت على منح تجهيز  3121د بعنوان سنة .م 22وحّققت الوكالة مداخيل بقيمة   .صناعية

لت  3121-3123د خالل الفترة .م 2,3ا معّدله بم
ّ
         د .م 3,2هم أجور قدرها عونا صرفت ل 121وشغ

             د .م 1,9و 3122د سنة .م 2,3د مقابل خسارة بقيمة .م 1,1وحّققت أرباحا بقيمة  3121سنة 

 . د.م 21,1إلى  3121جملة الخسائر في موفى سنة  لترتفع 3123سنة 
 

ظر في مدى توفق الوكالة في أداء املهام املوكولة إليها وفي مدى تقّيدها بالقوانين وقصد الن

التحتية  صيانة وتطوير البنيةالإلى محاور امليدانية رقابية الهّمة ت املوالتراتيب الجاري بها العمل، تطّرق

الصيد البحري  التصّرف في امللك العمومي ومتابعة ومراقبة إنزال منتجاتوالتجهيزات املينائية و 

ت ألاعمال الرقابية بالخصوص الفترة . والوضعّية املالية للوكالة
ّ
وتواصلت إلى حدود  3121-3121وغط

وشملت زيارات ميدانّية ملواني بنزرت وغار امللح وحلق الوادي وقليبية وطبلبة والشابة  3123 أكتوبر

مة الّدولّية لألجهزة العليا للّرقابة  هذه املهّمة استئناسا باملعايير الّدولّية ل وأنجزت .وصفاقس
ّ
لمنظ

 . وباإلعتماد على دليل رقابة آلاداء لدائرة املحاسبات
 

ه سبق لدائرة املحاسبات أن خصت في سنة 
ّ
 الوكالة بمهّمة رقابية 3111وتجدر إلاشارة إلى أن

التوصيات تعهدت الوكالة وسلطة إلاشراف بإتخاذ الاجراءات الالزمة قصد تفادي أفضت إلى جملة من 

ه لم يتّم تفاديالنقائص املسّجلة 
ّ
 أن

ّ
عديد إلاخالالت وال تزال الوكالة التي تشهد وضعيتها املالية  إال

اريع تدهورا ملحوظا في حاجة أساسا إلى تطوير البنية التحتية والرفع من مردوديتها واحترام التش

والتراتيب الجاري بها العمل في استغالل امللك العمومي والاسراع بتأهيل أسواق الجملة وإحكام مراقبة 

 .إنزال وترويج املنتجات البحرية
                                                           

(1)
  . 2993أفريل  7املؤّرخ في  
(2)
 .يقصد بها منتجات الصيد البحري وتربية ألاسماك 
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 أبرز املالحظات
 

 البنية ألاساسية ملواني الصيد البحري  -

 

ر سلبا في  ألاساسيةالبنية أغلب مكّونات شهدت 
ّ
ملواني الصيد البحري تدهورا ملحوظا أث

نشاط الصيد البحري وأّدى إلى تداعي بعض  ألارصفة وإلى اصطدام عدد من املراكب بالصخور وإلى 

صعوبة املالحة ببعض املواني فضال عن اضطرار عدٍد من أصحاب املراكب إلى التنقل إلى مواني بعيدة 

زمة بمواني إلارتفاقللقيام بالصيانة وإلاصالح نظرا 
ّ
ر التجهيزات الال

ّ
 . إلى عدم توف

 

 بحوالي          وإزاء الضعف املسّجل في برمجة وتنفيذ أشغال الصيانة وإلاستثمار واملقّدرة 

ه يصعب تدارك هذه الوضعية في املستقبل املنظور حيث لم يتم برمجة سوى د.م 282
ّ
، فإن

ر في تنفيذ أشغال بقيمة 3131-3126د للفترة .م 36استثمارات بحوالي 
ّ
               فضال عن تسجيل تأخ

من إلاعتمادات في  %11لم يتم في شأنها استهالك سوى  3121د يفترض أن تكون جاهزة سنة .م 22,2

ى السنة املذكورة
ّ
 .موف

 

وللحّد من تواصل تدهور وضعية البنية ألاساسية للمواني، تدعو دائرة املحاسبات إلى 

إلاسراع في برمجة وتنفيذ املشاريع التي من شأنها تأمين استمرارية أنشطة املواني وتحسين جودة 

  .  الخدمات املسداة للعاملين في قطاع الصيد البحري 
 

 التصرف في امللك العمومي املينائي -
 

عتمد الوكالة آلّية اللزمات في إستغالل امللك العمومي إلقامة بنايات أو منشآت أو ال ت

تجهيزات ثابتة عبر الدعوة إلى املنافسة واقتصرت على إسناد تراخيص إلاشغال الوقتي بمعاليم قاّرة 

الت محّددة بقرار وزاري مّما حرمها من مداخيل أكثر أهّمية حيث أّن تفعيل املنافسة في بعض الحا

ن من الحصول على عروض أفضل وصلت إلى 
ّ
           ضعفا بالنسبة لقطعة أرض بميناء سوسة  32مك

 .3121سنة 
 

ولم تمارس الوكالة دورها الرقابي في مجال التصرف في امللك العمومي املينائي بالّصفة 

ين 
ّ
املرجّوة حيث تّم الوقوف على جملة من املخالفات الناجمة أساسا عن عدم احترام مستغل

إللتزاماتهم التعاقدية دون أن يتّم اتخاذ إلاجراءات املستوجبة في آلاجال مّما حال دون استرجاع 

 يتّم ساحات ووضعها على ذّمة مستثمرين آخرين في ظّل تعّدد مطالب الحصول على مقاسم باملواني م

ر فضاءات للغرض
ّ
 . رفضها بسبب عدم توف
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 إستغالل للملك العمومي من جملة  211وأفض ى النظر في                    
ّ

ملفا عالوة على  3161ملف

وهو ما  3121د سنة .م 3إلى الوقوف على نقص في مداخيل الوكالة قّدر بحوالي   املعاينات امليدانية

من جملة إيرادات إستغالل امللك العمومي في نفس السنة والناجم أساسا عن عدم فوترة % 86يمثل 

معاليم استغالل ألاحواض املائية من قبل شركات تربية ألاسماك وعدم مراجعة القيم الكرائية 

اة وأسواق الجملة للمساحات امل
ّ
 .غط

 

لذلك يتعّين على الوكالة إحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة ما يتعلق منها 

 بالصيغة القانونية الواجب إعتمادها إلستغالل امللك العمومي املينائي وتعزيز دورها الرقابي في املجال

يساهم في تنمية مواردها بما  املغطاة باملوانيوفوترة وتحيين معاليم إستغالل ألاحواض واملساحات 

 .املالية

 

 إنزال منتجات الصيد البحري وترويجها -

 

ها املصادقة الصحّية مما ال 
ّ
تشهد أسواق الجملة وضعّية صحية متدهورة حيث فقدت جل

يسمح بضمان جودة املنتجات البحرية املرّوجة واملحافظة على املصادقة ألاوروبية وهو ما قد يهّدد 

 . د سنوّيا.م 211ديمومة الصادرات الوطنية البالغة قيمتها قرابة 

 

إنزال منتجات الصيد البحري وترويجها على مستوى البّوابات إلى أّدى عدم احترام إجراءات و 

قانوني وإلى الصيد غير كمّيات هاّمة من املنتجات للمراقبة وحال دون مقاومة ناجعة للإخضاع عدم 

أي ما يفوق ضعفي جملة إيرادات إلانزال  3121د سنة .م 8مستحّقات قدرت بحوالي  عدم استخالص

شهدت إيرادات وفضال عن ذلك، . د لنفس السنة.م 22من رقم معامالت الوكالة البالغ  % 71وحوالي 

  صندوقي الراحة البيولوجية والقدرة التنافسية في قطاع الفالحة والصيد البحري نقصا قّدر بحوالي

 .مقارنة باملعاليم املفوترة إلنزال منتجات الصيد البحري  3121-3121د خالل الفترة .م 7,2

 

بغي في هذا إلاطار العمل على حصول جّل ألاسواق على املصادقة الصحية في أقرب وين

آلاجال وتجاوز إلاخالالت والنقائص في إلاجراءات لحماية الثروة السمكّية وجودة منتجات الصيد 

البحري واستخالص املستحقات املستوجبة في الغرض بما يضمن تحسين موارد الوكالة وإيرادات 

 .ة البيولوجية والقدرة التنافسية في قطاع الفالحة والصيد البحري صندوقي الراح
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 الوضعّية املالّية للوكالة  -      
 

شهدت الوضعّية املالّية للوكالة تدهورا ملحوظا مّما أّدى إلى إختالل توازناتها املالّية وحال 

وساهمت عّدة نقائص . الوجه املطلوبدون قيامها بدورها في تطوير وصيانة مواني الصيد البحري على 

 .في مجال تحصيل املعاليم املينائية في الوصول إلى هذه الوضعّية

 

ففضال عن إلاخالالت التي تّم الوقوف عليها في استخالص معلومي إلانزال وإستغالل امللك 

ق في تحصيل نسبة هاّمة من معاليم خدمة التزود 
ّ
باملاء والكهرباء حيث العمومي، فإّن الوكالة لم تتوف

من املعاليم املفوترة في املجال ليرتفع  %21أي ما يمثل  3121د سنة .أ 661تجاوز النقص في إلايرادات 

 .3121-3121د خالل الفترة .م 2,2إلى ما قدره النقص الجملي 

 

تراكمها أساسا إلى عدم  يعود، 3121د سنة .م 9,3كما بلغت املستحقات غير املستخلصة 

د والذين مازالوا ينشطون رغم .م 2ّية ردع وكالء البيع بأسواق الجملة البالغة ديونهم أكثر من إمكان

صدور أحكام بالسجن وإثبات حجّية الدين لعدد منهم من جهة، وإلى عدم تطبيق إلاجراءات الردعّية 

لوقوف على آلّيا تجاه شاغلي امللك العمومي وأصحاب مراكب الصيد البحري من جهة أخرى حيث تّم ا

 .د.م 3,1دون خالص ديون بقيمة  3121منهم بالخدمات سنة  231تمتيع أكثر من 

 

وإزاء هذه الوضعّية فإّن الوكالة مدعّوة لتجاوز القصور في تحصيل املعاليم والعمل على 

تنقيح التراتيب الجاري بها العمل باتجاه سحب أو عدم تجديد ترخيص وكيل البيع املخل بتعهداته 

الوكالة كما أن تفعيل إلاجراءت الردعّية من شأنه أن يساهم في تحسين مردودية استخالص تجاه 

 .املستحقات
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I-  البنية ألاساسية ملواني الصيد البحري 

 

تتصرف الوكالة في بنية تحتية وتجهيزات مينائية متكونة أساسا من حواجز واقية من 

وأرصفة ثابتة وعائمة لإلرساء وإلنزال املنتجات  وأحواض مائية لحماية مراكب الصيد البحري  ألامواج

وأفضت الفحوصات املجراة إلى . البحرية ومن معّدات رفع وإنزال وجهر وعالمات ومنارات بحرية

بين  ؤ الوقوف على ترّدي وضعّية البنية التحتية والتجهيزات لعدد من املواني مرّده باألساس عدم التكاف

في تنفيذ املشاريع وضعف هياكل  ءومتطلبات الصيانة والاستثمار والبط من جهة القدرة املالية للوكالة

 .من جهة أخرى  املساندة

 

 وضعية البنية التحتية والتجهيزات املينائية - أ
 

 البنية التحتية -1
 

ى  علىشهدت البنية التحتية ملواني الصيد البحري ترّد أثر سلبا 
ّ
نشاط الصيد البحري، وتجل

ذلك أساسا في وضعّية ألارصفة والحواجز الواقية والعالمات الضوئّية وشبكات التطهير واملاء 

أضرارا جسيمة باألرصفة الثابتة والعائمة املخصصة إلرساء مراكب الصيد  فقد لحقت. (1)والكهرباء

ا على تحمل ألاوزان التي يقع رفعها على غرار ميناء صفاقس حيث لم يعد رصيف حوض الرافعات قادر 

رة مّما قد يؤدي إلى إنهيار الرصيف ووقوع الرافعات واملراكب
ّ
 . بالتجهيزات املتوف

 

انزلق جزء من رصيف إنزال املنتجات البحرية في ميناء سيدي داود وتم إغالق جانب منه و 

وقوع شاحنة بالحوض وتضرر ميناء قليبية تداعي أحد أرصفته مما أّدى إلى وشهد  لتفادي الحوادث

باإلضافة إلى ذلك تمت معاينة تشقق ألارصفة وغياب حلق  .3123مركب صيد وهالك بّحار سنة 

حديدية إلرساء املراكب في ميناء الشابة وتدهور حالة الدفاعات الخشبية لألرصفة العائمة وتآكل 

 .أرصفة حوض الرافعة في ميناء املنستير

 

قية بمواني قليبية واملهدّية وصّيادة وبنزرت وهو ما من شأنه أن الحواجز الوا كما تضّررت

ل العالمات الضوئية بمداخل بعض و . يحول دون حماية املراكب الراسية بالصفة املرجّوة
ّ
انجر عن تعط

. وهو ما تّم تسجيله بمواني العطايا وصفاقس وسيدي داود اصطدام مراكب الصيد بالصخور املواني 

وضعّية شبكات التطهير والكهرباء واملاء بعدد من املواني على غرار صفاقس وقابس تدهور كما لوحظ 

 .واملهدّية
                                                           

(1)
ة املواني وتقرير حول   

ّ
 3121واقع وآفاق وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري أعّد سنة وذلك حسب إستبيان لدائرة املحاسبات وقع توزيعه على كاف

 .والتقرير السنوي للمواني واملعاينات امليدانية لسبعة مواني صيد بحري من طرف الفريق الرقابي لدائرة املحاسبات



621 
 

 
 

على صعيد آخر، تتطلب مداخل وأحواض املواني عمليات جهر دورّية نتيجة الترسب 

 . الطبيعي للرمال وألاعشاب البحرية وذلك للحفاظ على عمق كافي لتأمين مالحة املراكب
ّ
الوكالة  أّن  إال

الجهر الوقائي الذي  لم تتول القيام بعملياتفي هذا املجال حيث  ال تستجيب لجّل حاجيات املواني

يفترض القيام به دوريا كلما اقترب العمق في مداخل وأحواض املواني املستوى ألادنى لتأمين سالمة 

وتّم . حة خطرة أو غير ممكنةاملالحة حيث غالبا ما تقوم بهذه العملّية بصفة طارئة عندما تصبح املال 

تسجيل هذه الحاالت خاصة بمواني سيدي مشرق والقراطن والشابة والكتف وصيادة والبقالطة 

وحلق الوادي وصفاقس والتي تشهد صعوبة عبور املراكب وعدم قدرة املراكب الكبيرة منها على إلارساء 

 . في أحواضها
 

ر الوكالة 
ّ
على العدد الكافي من آالت الجهر باإلضافة إلى وتعزى هذه الوضعّية إلى عدم توف

صعوبات التي تعترضها في تأمين عمليات الجهر من طرف الخواص نظرا إلى ندرة الشركات املختصة في ال

املجال وذلك عالوة على تحّمل الوكالة لتكاليف باهضة للجهر املتكّرر لبعض املواني على غرار قلعة 

قت بعدم التوفق بجربة الذين ي" أغير"ألاندلس و
ّ
شهدان نسقا سريعا للترسبات وذلك ألسباب فنّية تعل

 .في اختيار املوقع املناسب النجاز هذين امليناءين
 

 معّدات الرفع وإلانزال -2
 

صيانتها وذلك باستغالل عدد من لتؤّمن الوكالة خدمة رفع وإنزال مراكب الصيد البحري 

ت ألاعمال الرقابية أن هذه التجهيزات ال تلبي حاجيات وأبرز . الرافعات الثابتة واملتنقلة واملجابد

أصحاب املراكب في املجال علما وأن دائرة املحاسبات قد سبق وأن أشارت إلى نفس النقائص في 

 . 3111تقريرها السنوي العشرين لسنة 
 

سنة على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية  22رغم مرور و وفي هذا الصدد، 

تشهد املواني لم تتوفق الوكالة في تجسيد عدد من توصياتها حيث ما تزال  (1)الرفع وإلانزاللوسائل 

من ذلك لم . سنة 33نقصا في التجهيزات وضعفا في طاقتها الفعلية خاّصة أن معّدل أعمارها تجاوز 

 331اقة طنا بأخرى ذات ط 221يتم استبدال الرافعة املتواجدة بميناء بنزرت ذات الحمولة النظرية 

 .طنا 73  مركبا مرتفقة بامليناء تفوق حمولتها 23طنا حيث لم تعد هذه الرافعة قادرة على رفع حوالي 
 

 
ّ
بة في بعض املواني منذ سنوات  ضح أّن وات

ّ
 3123إلى غاية أكتوبر آالت الرفع والانزال معط

كاب زبيب ومجبد السفن بميناء  وذلك على غرار آلة الرفع الثابتة بميناء تاريخ إنتهاء املهّمة الرقابّية

 .حلق الوادي املعطبين منذ ما يزيد على تسع سنوات

                                                           
 .3113 املنجزة سنة  (1)
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ن وجود تأخير كبير في القيام بأشغال الصيانة وذلك على غرار مجبد املهدية املعطب منذ وتبيّ 

 أحيث لم تنطلق  3122سنة 
ّ
مّما أجبر أصحاب املراكب الكبيرة  3123خالل سنة  شغال إصالحه إال

كما لم .إضافّية وخسارة أيام عملكلفة  وتحّمل لقيام بعمليات الصيانةعلى التنقل إلى مواني أخرى ل

 .  3122بميزانية  ابرمجته رغمصيانة رافعة بميناء صفاقس  3123يتم إلى غاية أكتوبر 

 

صيانتها إلى تباين بين طاقتها النظرية وطاقتها الفعلّية وأّدى قدم هذه التجهيزات والنقص في 

مّما حّد من قدرة الوكالة على ضمان سالمة عمليات الرفع وإلانزال وصلت إلى حّد مطالبتها أصحاب 

املراكب بإمضاء إلتزام بعدم املطالبة بأي تعويض يتجاوز التغطية التي قامت بها بعنوان التأمين على 

وذلك في ظل وقوع حوادث سقوط مراكب على غرار ما حصل بمواني صفاقس  املسؤولية املدنية،

 .وحلق الوادي

 

مواني أخرى إلى أصحاب املراكب للتنقل من مواني إلارتفاق  واضطرار هذه النقائص  وأمام

وحرمانهم من أيام عمل وارتفاع الضغط على آالت الرفع النشيطة واكتظاظ ساحات إصالح املراكب، 

حاسبات توي ي بتوفير آالت الرفع وإلانزال بالقدر الكافي من حيث العدد والحمولة لكي فإن دائرة امل

تتماش ى مع تطور أسطول املراكب باإلضافة إلى توزيعها بصفة متناسبة بين املواني وباإلسراع في تنفيذ 

 .عمليات الصيانة ومتابعة جدواها

 

 متطلبات الصيانة والاستثمار وهياكل املساندة - ب
 

بات الصيانة وإلاستثمار -1
ّ
 متطل

 

نصفها  (1)د.م 282من استثمار وصيانة بكلفة جملية قدرت بحوالي  املوانيُضبطت حاجيات 

يتمثل في أشغال جهر وصيانة وتجديد وتدخالت عاجلة عهد بإنجازها للوكالة في حين أن التدخالت التي 

د منها على .م 21  تتطلع إلى تمويل قرابةد .م 36,27ال تتعدى قيمتها  3131-3126تمت برمجتها للفترة 

 .ميزانية الدولة
 

ن من خالل فحص إلاستثمارات في تنفيذ ألاشغال يشهد تأخيرا، إذ تبيّ  وفضال عن ذلك فإّن 

لة مبرمجة خالل الفترة  3121موفى سنة 
ّ
حيث لم يتم في شأنها  3121-3123وجود مشاريع معط

ويعزى ضعف  .د.م 22,2الاعتمادات املرّسمة والبالغة  من مجموع  % 11استهالك سوى ما نسبته 

إنجاز املشاريع أساسا إلى التأخير في إعداد ملفات طلبات العروض وإلى تعّدد طلبات العروض غير 

 .املثمرة
                                                           

(1)
فة بالفالحة حّينتها الوكالة سنة  3119على دراسة أعّدت سنة بناءا  

ّ
 .3123من طرف الوزارة املكل
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وبهدف ضمان إلاستغالل ألامثل للموارد املحدودة للوكالة وتلبية الحاجيات ذات ألاولوية، 

الة بإحكام برمجة املشاريع وتنفيذها في آلاجال والسعي إلى إيجاد تمويالت توي ي دائرة املحاسبات الوك

 .إضافّية ملجابهة متطلبات الصيانة وإلاستثمار

 

 هياكل املساندة -2

 

ة املواني البحرية  تعنى
ّ
هياكل املساندة املتمثلة في املجالس الوطنية املحدثة بمقتض ى مجل

في  خاّصةمساندة نشاط الوكالة بواللجان الناشطة باملواني والشرطة املينائية  3119الصادرة في سنة 

غير أن غياب تفعيل دور . ضبط السياسات العامة وتحديد ألاولويات بخصوص تطوير املواني وصيانتها

 .تذليل الصعوبات التي تواجهها الوكالة في برمجة املشاريع وتنفيذها علىهذه الهياكل لم يساعد 

 

 3123وفي هذا إلاطار تبين أن املجلس ألاعلى للمواني البحرية لم يتم تفعيله إلى حدود أكتوبر 

رغم أهمية دوره املتمثل في ابداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات القطاعية للمواني البحرية 

 . والبرامج الرامية إلى تأهيلها وتطويرها

 

فة لم تقم ،من جهة أخرى 
ّ
بتطبيق ألاحكام التشريعية والترتيبية  (1)الشرطة املينائية املكل

إلى  3121 منالفترة املمتدة  خاللاملنظمة ملواني الصيد البحري، بإستثناء ميناء طبرقة، بتحرير محاضر 

اللجان املينائية أشارت إلى عدة مخالفات تعلقت بسوء استخدام أرصفة املواني  رغم أّن  3123

عود ذلك باألساس يو . سواء بتلويثها أو تهديد سالمتها أو إلاعتداء على امللك العمومي وغيرهاوألاحواض 

إلى عدم ضبط معايير الكفاءة املهنّية املستوجبة في أعضاء الشرطة املينائية ملمارسة مهامهم على 

ة الوظيفية وذلك في غياب برن
ّ
امج تكوين الوجه ألامثل حيث يتم إسناد هذه الصفة بناء على الخط

كما أرجع رؤساء املواني عزوف أعوان الشرطة املينائية عن تحرير املحاضر إلى . خاص في الغرض

ر نظام أساس ي خاص بهم يضبط 
ّ
تعرضهم للتهديدات والعنف من قبل املخالفين في ظل عدم توف

مثل أعوان املراقبة  ات على غرار بقية أسالك املراقبةحقوقهم عند التعرض لالعتداءات والتهديد

 .(2)إلاقتصادية

 

بة من ممثلي 
ّ
ة املواني البحرّية لجان املجموعة املينائية املترك

ّ
على صعيد آخر، أحدثت مجل

ذلك بهدف  و . يناء يرجع بالنظر إلى الوكالةالسلطات وإلادارات املعنية بنشاط املواني برئاسة آمر امل

 . الخدمات املسداة بمواني الصيد البحري تنسيق وتوحيد الجهود قصد تحسين نوعية 
ّ
  إال

ّ
ضخ أّن أن

ّ
 ه إت

                                                           
(1)

 .املتعلق بإحداث الوكالة 2993أفريل   7املؤّرخ في  2993لسنة  23وفقا للقانون عدد   
 .3122 جويلية 33مؤرخ في  3122لسنة  2223باألمر عدد على غرار النظام ألاساس ي الخاص بأعوان سلك املراقبة إلاقتصادية الصادر  (2)
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جان، كما أن دورية انعقاد اللجان املحدثة واملحددة  (1)ثمانية مواني
ّ
ما تزال تفتقر إلى مثل هذه الل

جان  ال يتم في الغالب احترامها باإلضافة إلى أن بجلسة على ألاقل كل ثالثة أشهر
ّ
أغلب مداوالت هذه الل

تخصيصها للبت في مطالب استغالل امللك العمومي دون التطرق إلى الجوانب التنظيمية للميناء يتّم 

 .وتحسين جودة الخدمات املسداة

 

من ناحية أخرى، لم يتّم إحداث لجان السالمة وألامن والصحة والنظافة واملحافظة على 

ي البحرية رغم أهمّية مهامها من مجلة املوان 237البيئة بمواني الصيد البحري وذلك خالفا للفصل 

لة في التنسيق بين كافة املتدخلين لتطبيق قواعد السالمة والصحة واملحافظة على البيئة 
ّ
املتمث

 .والتحكم في الطاقة واتخاذ إلاجراءات والتدابير للتوقي من الحوادث

 

سبات وبهدف معاضدة الوكالة في بلورة توجهات وخطط النهوض باملواني توي ي دائرة املحا

بالعمل على تفعيل هذه املجالس وباإلسراع في إصدار النصوص املنظمة للشرطة املينائية واستكمال 

 .إحداث مختلف اللجان والسهر على إحترام دورية اجتماعاتها
 

II- التصّرف في امللك العمومي املينائي 

 

اة  تار هك 281على  (2)يشتمل امللك العمومي املينائي
ّ
من ألاراض ي البيضاء والعقارات املغط

 3123تسندها الوكالة بمقتض ى تراخيص في إلاشغال الوقتي وعقود لزمات بلغ عددها إلى غاية أكتوبر 

لزمة مرتبطة أساسا بمشاريع لتأمين متطلبات املهنّيين على غرار  82ترخيصا و 3277ما مجموعه 

بات التبريد وورشات صنع املراكب وإصالح
ّ
وبلغت . ها وأسواق الجملة ومخازن ملعّدات الصّيادينمرك

ية من هذا النشاط ما قيمته 
ّ
من مجموع مداخيل الوكالة % 32د أي حوالي .م 3,233املداخيل املتأت

 .3121لسنة 

 

نت ألاعمال الرقابية من الوقوف على نقائص حّدت من تطّور استغالل الفضاءات 
ّ
ومك

والتراتيب الجاري بها العمل ومن نجاعة عملّيات مراقبة الاستغالل وهو إحترام القوانين املينائية ومن 

 .ما أّدى إلى حرمان الوكالة من مداخيل إضافّية

 

                                                           
(1)
وزة والزبوسة من والية صفاقس، وأغير وحس ي جالب كاب 

ّ
ة والقرين الزبيب من والية بنزرت، قلعة ألاندلس من والية أريانة، الهوارية من والية نابل، الل

 .من والية مدنين
(2)

ة املواني البحرية الصا 8عّرف الفصل   
ّ
: امللك العمومي للمواني البحرّية كما يلي 3119جويلية  8املؤّرخ في  3119لسنة  18درة بالقانون عدد من مجل

رية التابعة لها يتكّون امللك العمومي للمواني البحرية من مناطق إلارساء املكشوفة وقنال الدخول ومنشآت حماية امليناء وألاحواض ومنشآت املالحة البح

حات 
ّ
 .واملساحات غير املسّقفة واملخازن وألاراض ي املتاخمة للميناء التابعة لهوألارصفة واملسط
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 تحديد امللك العمومي وضبط أمثلة التهيئة - أ

 

قة بتحديد امللك 
ّ
ة املواني البحرية لم يتم إصدار ألاوامر املتعل

ّ
خالفا للفصل الثامن من مجل

ن من حماية امللك العمومي املينائي  12من جملة  (1)مواني صيد بحري العمومي لسّتة 
ّ
ميناء مّما ال يمك

الت الوكالة في عملّيات إعداد املقاسم
ّ
 . من الامتداد العمراني ومن تنظيم تدخ

 

من مجلة املواني البحرية لم يتم ضبط أمثلة تهيئة امللك العمومي  21وخالفا للفصل عدد 

ف بالصيد البحري  ملواني الصيد البحري 
ّ
قصد تحديد مختلف مكّونات امليناء  بقرار من الوزير املكل

وألاراض ي التابعة له لتهيئتها وتوزيعها على مختلف ألانشطة بما من شأنه أن يضمن تطّور ألانشطة 

إصدار النظام النموذجي ملواني الصيد البحري  3123إلى غاية أكتوبر  يتمكما لم . والخدمات بامليناء

الذي يضبط مكّونات امليناء وخصائصه وقواعد العمل فيه والخدمات املينائية وطرق إسدائها وكيفية 

ف بالنقل 
ّ
ف بالصيد البحري والوزير املكل

ّ
تعاطي ألانشطة بامليناء، وذلك بقرار مشترك بين الوزير املكل

ف باملالية ط
ّ
ة املواني البحريةوالوزير املكل

ّ
 .بقا ملقتضيات مجل

 

على صعيد آخر، شابت عملّيات التهيئة والتقسيم نقائص حّدت من تطّور استغالل 

وشملت هذه النقائص عدم تطابق ألامثلة مع واقع . الفضاءات ومن توفير مداخيل إضافية للوكالة

سم على حساب الطرقات في املواني وعدم تهيئة بعض الفضاءات ووجود أراض مهملة وتوّسع املقا

 .شملتها ألاعمال الرقابّية (2)عّينة من ثمانية مواني
 

أمثلة طوبغرافية للفضاءات املوجودة باملواني من أراض  3111ولئن أعّدت الوكالة سنة 

ما حدث تغيير في هذه الفضاءات لتتطابق مع واقع املواني 
ّ
وبناءات فإّن تحيينها لم يتّم بصفة آلّية كل

عقود بمع تلك املنصوص عليها بالتراخيص أو   نتج عنه إختالف في مساحات بعض املقاسم وهو ما

وأفادت الوكالة أّن هذه الوضعية تعود أساسا إلى . اللزمات على غرار التقسيم الجنوبي بميناء جرجيس

 .تعّدد القائمين على تعديل هذه ألامثلة وأنها تعمل على تحيينها لتتطابق مع واقع املواني
 

وتّم إسناد عدٍد من ألاراض ي للشاغلين دون تهيئتها وضبط حدود مقاسمها وذلك على غرار ما 

تّم الوقوف عليه خالل الزيارة امليدانية للفريق الرقابي لدائرة املحاسبات مليناء صفاقس إذ تّم إسناد 

بات وحفر دون تهيئته حيث تّمت معاينة ترّس  3122سنة  (3)ترخيص إشغال بالتقسيم الشرقي 12

                                                           
(1)

 .3113و 2996و 2998و 2989و 2988و 2993القرين املحدثة على التوالي سنة -حس ي جالبة-أغير-الكتف-املنستير-وهي منزل عبد الرحمان 
(2)

 .يسجرج–صفاقس–الشابة –طبلبة –حلق الوادي–قليبية –غار امللح –بنزرت 
(3)

ل  3الذي يمسح قرابة  
ّ
 .من املساحة الجملية لألراض ي بامليناء %27هك أي ما يمث
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وغياب الطرقات املعّبدة مّما أعاق الولوج إليه ولم يتسّن للشاغلين استغالل سوى خمسة مقاسم في 

 .تاراتهك 3من جملة  الهكتار جزء ال يتعّدى 

 

ولم تسع الوكالة إلى تهيئة أراض بغية استغاللها على غرار القطعتين املتواجدتين بميناء غار 

ل  تار هك 2,2امللح اللتين تمسحان قرابة 
ّ
من املساحة الجملية للميناء والقطعة  %23أي ما يمث

شبكات تطهير ومياه  لعبور  تارهك 1,3املتواجدة  بميناء بنزرت املحاذية ملقّر إدارة امليناء التي تمسح 

وكذلك كان الشأن بالنسبة لقطعة أرض . داخلها تحول دون استغاللها على أحسن وجه قبل تحويلها

           بميناء بنزرت والتي توجد بها صخور كبيرة الحجم منذ القيام بأشغال توسعته  ار تهك 1,2تمسح 

ر رصيد عّقاري  2983سنة 
ّ
 .(1)علما بأّن هذا امليناء يتلّقى طلبات إشغال يتّم رفضها بحّجة عدم توف

 

وأسندت الوكالة مقاسم ضّمت طرقات دون أن تقوم بتحويل خطوط الكهرباء العابرة لها 

هك بالرغم  1,13لفا لضمان سالمة الشاغلين وذلك على غرار قطعة أرض بميناء صفاقس تمسح س

 كهربائي بها تّم تركيزه على أساس مثال تقسيمي يبرز عبوره بالطريق
ّ
وحال ذلك دون . من مرور خط

شأنه أن عالوة على أن تحويل هذا الخط من  (2)قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأعمال الصيانة

ف الوكالة ما ال يقّل عن 
ّ
 .(3)د.أ 22,117يكل

 

لذا، توي ي دائرة املحاسبات بالحرص على استكمال تحديد امللك العمومي وإصدار أمثلة 

ن من توفير أراض إضافّية الستغاللها قصد 
ّ
تطوير أنشطة الصيد البحري التهيئة وتحيينها بما يمك

 .للوكالةباملواني وتوفير مداخيل إضافية 

 

 إسناد استغالل امللك العمومي - ب

 

ة املواني البحرية يتّم استغالل امللك العمومي إّما من قبل السلطة املينائية أو في 
ّ
طبقا ملجل

ه إذا كان إشغال امللك  32ونّص الفصل . إطار إلاشغال الوقتي أو في إطار لزمة
ّ
ة على أن

ّ
من نفس املجل

 بموجب عقد 
ّ
العمومي للمواني يتضّمن إقامة بنايات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة، فإّن ذلك ال يتّم إال

 .لزمة يحّدد مّدتها ومعلومها
 

 

                                                           
(1)

 .22/12/3121و 16/23/3123و 12/13/3123محاضر لجنة املجموعة املينائية بميناء بنزرت بتاريخ  
(2)

 .3123املستغّل سنة حسب التنبيه املرسل عبر عدل منّفذ من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى  
(3)

 .3122ماي  2التي حّددتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمراسلتها بتاريخ  
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ويتّم منح تراخيص إلاشغال الوقتي بصفة مباشرة إلى املستغّل مقابل توظيف معاليم قاّرة 

زمات عبر تفعيل املنافسة طبقا ألحكام القانون عدد  (1)دة بقرار وزاري محّد 
ّ
في حين يتّم إبرام عقود الل

ق بنظام اللزمات 3118لسنة  32
ّ
سم التصّرف في إسناد امللك العمومي بنقائص حالت دون . املتعل

ّ
وإت

 .لها إحترام الوكالة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتوفير مداخيل إضافّية

 

 إسناد اللزمات -1

 

التي أبرمت الوكالة  3122-3121الفترة خالفا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وباستثناء 

عقد لزمة، اعتمدت الوكالة في إسناد امللك العمومي على تراخيص إلاشغال الوقتي عوضا  93خاللها 

ة املواني
ّ
بنايات  وذلك إلقامة 3119البحرية سنة  عن اللزمات مثلما دأبت على إعتماده قبل صدور مجل

 . أو منشآت أو تجهيزات ثابتة

 

الوكالة أعزت ذلك إلى عدم قابلية تطبيق هاته الّصيغة على أغلب ألانشطة  رغم أّن و 

ق بالدعوة للمنافسة وأّن مزاولي هذه ألانشطة ال يتصّرفون في مرفق عمومي 
ّ
املينائية خاّصة في ما يتعل

ون معّدات عمومية تابعة للوكالة ويقّدمون مطالب في الغرض بصفة مباشرة بغية إلانتصاب 
ّ
وال يستغل

ه 
ّ
 أن

ّ
ة املواني البحرية يتّم استغالل امللك العموميباملواني، إال

ّ
بنايات أو منشآت أو  إلقامة طبقا ملجل

               كما أّن الوكالة قامت في  .تجهيزات ثابتة في إطار لزمة مع إلالتزام بواجب املرفق العمومي أو دونه

بيضاء في ميناء سوسة لغرض تركيز  بتفعيل املنافسة بخصوص استغالل قطعة أرض 3121سنة 

ب تبريد تّم الحصول في شأنها على عروض مالية هاّمة مقارنة بمعاليم إلاشغال الوقتي حيث بلغ 
ّ
مرك

 ²م/د 32د سنويا باعتماد معاليم إلاشغال الوقتي أي حوالي .أ 1,271د مقابل .أ 9العرض ألاعلى ثمنا 

 .²م/د 2مقارنة بما قدره 

 

دون تفعيل املنافسة بناء على مطالب الوكالة لزمات ، أبرمت 3122-3121خالل الفترة و 

ق بنظام اللزمات مّما  3118لسنة  32من القانون عدد  9قّدمت في الغرض وذلك خالفا للفصل 
ّ
املتعل

حين وشفافية إلاجراءات وتكاف
ّ

الفرص والحصول على عروض مالية  ؤ لم يضمن املساواة بين املترش

 .لأفض

 

                                                           
(1)

ل معلوم إلاشغال الوقتي بالنسبة للمساحات البيضاء في 3122فيفري  36وفقا لقرار وزيري الفالحة واملالية املؤرخ في  
ّ
بات  ²م/د2: يتمث

ّ
بالنسية ملرك

ت التجارّية،  ²م/د2لإلدارات العمومّية وتربية ألاحياء املائّية،  ²م/د3ومخازن معّدات الصيد البحري، التبريد والورشات 
ّ
لألنشطة الظرفّية  ²م/د3للمحال

اة يتّم ضبط معاليم إلاشغال الوقتي من قبل خبراء املصالح املختّصة لوزارة أمالك ا. لألنشطة السياحّية ²م/د21و
ّ
لدولة وبالنسبة للمساحات املغط

 .والشؤون العّقارّية
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لم تقم الوكالة بإحداث لجنة  (1)3121لسنة  2732وخالفا للفصل الثامن من ألامر عدد 

لزمة بعد  21رغم منحها  3123أفريل  1اللزمة سوى بتاريخ تعنى بإعداد املراحل التحضيرية ملنح 

قة بمنح هذه اللزمات . صدور ألامر املذكور أعاله
ّ
أو تنقيح كما لم تقم الوكالة بعرض التقارير املتعل

على وحدة متابعة اللزمات التابعة لرئاسة الحكومة طبقا ألحكام الفصل ألاّول من ألامر عدد  (2)بنودها

عالوة على ذلك لم يتّم عرض عقود اللزمات على مجلس إلادارة للترخيص في . (3)3118لسنة  3963

ق بالتنظيم إلاداري واملالي للوكالة
ّ
 .(4)ذلك خالفا لألمر املتعل

 

معاليم  عقود اللزمات التي أبرمتها علىإلى باإلضافة إلى ذلك، إعتمدت الوكالة بالنسبة 

وقّدر بالتالي النقص في مداخيلها بعنوان تراخيص  %3إلاشغال الوقتي مع توظيف زيادة سنوّية بنسبة 

دة بحوالي في شأنها توظيف هذه الزيا والتي لم يتم 3123-3122ل الفترة إلاشغال الوقتي املسندة خال

ى من العروض املالية التي .أ 212
ّ
د دون ألاخذ بعين إلاعتبار النقص في املداخيل الذي يمكن أن يتأت

ونتج عن إتباع إجراءات مختلفة في التصّرف في امللك العمومي لنفس . تسفر عنها الدعوة إلى املنافسة

ين في ما يخّص امل
ّ
عاليم والحقوق العينية التي ينتفع ألانشطة عدم ضمان تحقيق املساواة بين املستغل

 .بها أصحاب اللزمات
 

ل خطأ تصّرف على معنى 
ّ
ومن شأن عدم التقّيد باملقتضيات القانونية في هذا املجال أن يشك

املتعلق بتحديد أخطاء  2983جويلية  31املؤرخ في  2983لسنة  71الفصل الثالث من القانون عدد 

ملؤسسات العمومية إلادارية والجماعات العمومية املحلية واملشاريع التصرف التي ترتكب إزاء الدولة وا

 .العمومية

 

وتوي ي دائرة املحاسبات بإحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا املجال 

والصيغة القانونية الواجب إعتمادها إلستغالل امللك العمومي ملواني الصيد البحري بما يتالئم مع 

 .ط املزمع القيام به حفاظا على مصالح الوكالة وضمانا للشفافيةطبيعة النشا

 

 إسناد تراخيص إلاشغال الوقتي -2
 

تسند الوكالة تراخيص إلاشغال الوقتي بمواني الصيد البحري بناء على مطالب يتّم عرضها 

تتّم إحالتها على إلادارة  رأيها وفق حاجيات امليناء على أنعلى أنظار لجنة املجموعة املينائية التي تبدي 

 .العاّمة للوكالة للبّت فيها نهائيا

                                                           
(1)
ق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات 3121جويلية  29املؤّرخ في  

ّ
 .واملتعل

(2)
 .بتراخيص في إلاشغال الوقتي 38و 29و 23وتعويض اللزمات عدد  89وعدد  69تّم الترفيع في املساحة بالنسبة للزمتين عدد  

(3)
ق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة 3122لسنة  1621كامه بموجب ألامر عدد والذي ألغيت أح 3118سبتمبر  8املؤّرخ في  

ّ
 .املتعل

(4)
ق بضبط التنظيم إلاداري واملالي وطرق سير وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري  2993لسنة  3221ألامر عدد  

ّ
 .املتعل
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ه  3123-3122ترخيص مسند خالل الفترة  211عّينة ناهزت  فحصن من خالل وتبيّ 
ّ
أن

ق بضبط شروط إلاشغال الوقتي للملك العمومي املينائي
ّ
إحترام آجال  لم يتم (1)خالفا لألمر املتعل

إلاسناد املحّددة بشهرين من تاريخ إيداع امللف حيث قّدر معّدل التأخير بثمانية أشهر ليصل إلى سنتين 

ونصف في بعض الحاالت الذي يعود حسب الوكالة أساسا إلى قبول لجان املجموعة املينائية مللّفات 

ه قد سبق إلى وتجدر إلاشارة. منقوصة من الوثائق املستوجبة
ّ
التقرير السنوي العشرين  أن تضّمن أن

 .وجود تأخير كبير في آجال إلاسناد وصل في بعض الحاالت إلى خمس سنوات 3111لسنة للدائرة 

 

كما ال يتم بصفة آلية تعليل رفض مطالب إلاشغال الوقتي صلب محاضر جلسات لجان 

 3121و 3122دة واملنستير سنتي املجموعة املينائية وذلك على غرار ما تّم الوقوف عليه في مينائي صيا

مطلبا مّما ال يسمح بضمان الشفافية الالزمة في  92مطلبا من جملة  68بخصوص رفض ما مجموعه 

 . التعاطي مع امللّفات

 

على صعيد آخر، دأبت الوكالة على إسناد تراخيص في إلاشغال الوقتي لوحدات التبريد 

وتبّين في هذا الصدد أّنها ال تقوم بتحديد معلوم الكراء  .ومجابد السفن التابعة لها عبر إعالنات كراء

التقديري عند قيامها باإلعالنات لتقييم العروض الواردة وإتخاذ القرارات املالئمة وهو ما تّمت معاينته 

ب تبريد بميناء الشابة سنة 
ّ
حيث تّم رفض العرض ألاعلى ثمنا  3122عند قيام الوكالة بإعالن كراء مرك

ت هذه الوحدة غير  وذلك في غياب مرجعية تبّرر هذا التقييمد سنوّيا بحّجة تّدني قيمته .أ 6بقيمة 
ّ
وظل

ة لقرابة سنتين ليتّم تسويغها في سنة 
ّ
 .د.أ 1,3 لم يتجاوز بمعلوم سنوي  3122مستغل

 

تعامل الوكالة مع طلبات الكراء التي تحتوي  اختلفت نوعيةوفي غياب القيمة التقديرية، 

حيد حيث يتّم قبوله في حاالت ورفضه في حاالت أخرى وهو ما ال يضمن الشفافية على عرض و 

بالرغم من أن القيمة  (2)الوكالة العرض الوارد في إعالني كراء رفضتواملساواة بين العارضين من ذلك 

 3123املالية املقترحة تجاوزت القيمة الكرائية املستخلصة سابقا في حين أنها كانت قد قبلت سنة 

 .(3)العرض الوحيد في إطار إعالني كراء

 

ب تبريد بميناء  ،رفضت الوكالة دون تبريرو 
ّ
العرض ألاعلى ثمنا في إطار إعالن كراء مرك

واعتبرته غير مجد بالرغم من أّن القيمة الكرائية  3123د سنة .أ 32بقيمة " ب.م"صفاقس لشركة 

فة بأمالك الدولة.أ 27,3بمبلغ  3122للعقار حّددت سنة 
ّ
ليتّم الحقا . د من طرف مصالح الوزارة املكل

ب سنة 
ّ
وبّررت د .أ 27,3بمعلوم " ب"بصفة مباشرة للمستغّل القديم شركة  3121تسويغ هذا املرك

                                                           
(1)

 .3112سبتمبر  33املؤّرخ في  3112لسنة  2981ألامر عدد   
(2)

ب التبريد بميناء الصيد البحري بسلقطة سنة  
ّ
 .3122ولغرض تركيز مقهى بميناء الصيد البحري بسوسة سنة  3122لغرض كراء مرك

(3)
 .3123لغرض كراء مجبد سفن بميناء الصيد البحري بطبرقة ولغرض تركيز مشروع متصل مباشرة بقطاع الصيد البحري بميناء سوسة سنة  
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د وهو ما تسّبب في بقاء العّقار شاغرا .أ 231ديونه البالغة  لتزام هذا ألاخير خالصالوكالة ذلك با

              د عالوة على نقص سنوي بقيمة.أ 13لسنتين منذ إعالن الكراء إنجّر عنه نقص في املداخيل ناهز 

 .د بعنوان املعلوم السنوي للتسويغ.أ 2,8

 

إسناد قطعتي أرض بميناء سوسة لصاحب العرض  3121وفي نفس السياق، لم يتم في سنة 

د لكّل منهما بالرغم من أّن كّراس الشروط لم يمنع حصول نفس العارض على .أ 9ألاعلى ثمنا بقيمة 

علما بأنه لم يتّم استكمال إجراءات إسناد هذه . القطعتين ووافقت الوكالة على إسناده قطعة وحيدة

          القطعتين ملّدة تجاوزت السنة والتفريط في مداخيل بقيمة القطعة مما نتج عنه تأخير في استغالل

 .د سنويا.أ 28

 

وتدعو دائرة املحاسبات في هذا إلاطار إلى التقّيد بآجال إلاسناد والعمل على تعليل أسباب 

الرفض في محاضر جلسات لجان املجموعة املينائية إلضفاء املزيد من الشفافية واملساواة على أعمالها 

 .واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في إسناد امللك العمومي املينائي

 

 املراقبة وتنفيذ قرارات إلالغاء - ج

 

تقوم الوكالة بمراقبة التصّرف في امللك العمومي للوقوف على مدى إحترام الشاغلين 

إلغاء ترخيص إلاشغال الوقتي أو إلى حّد  اللتزاماتهم واتخاذ إلاجراءات الردعّية في شأنهم والتي قد تصل

لت أساسا في إخالل عدد من  .عقد اللزمة
ّ
وفي هذا الصدد تّم الوقوف على جملة من املخالفات تمث

وقد سبق  .املتسّوغين بتعهداتهم املضّمنة بالعقود دون أن تتخذ الوكالة إلاجراءات املستوجبة في آلاجال

حول دور  3111لسنة ت في تقريرها السنوي العشرين أن أشارت دائرة املحاسبات إلى هذه إلاخالال 

دون أن تتبع توصياتها وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري في استغالل املواني وأوصت بتالفيها 

 .بتنفيذ

 

 مراقبة التصرف في امللك العمومي -1

 

تقم  ولم ال تقوم الوكالة بمعاينة ميدانية دورية باملواني لرصد إلاخالالت وردع املخالفين

ترقيم املباني بأغلب املواني ليتطابق مع ألامثلة الطوبغرافية وبمسك جذاذات ملتابعة أصولها من حيث ب

رة إلادارة العاّمة عدد 
ّ
ال  مّما 3122لسنة  7313نوعية استغالل العّقار ومساحته وحالته خالفا ملذك

 .يساعد على الوقوف على التجاوزات وتحديد املسؤولين عنها
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مهم إّياها خالفا ملا نّصت  17 لم يشرع
ّ
شاغال في استغالل العّقارات في غضون سنة من تسل

ب تبريد مسند لشركة  بخصوصسنة  23صل هذا التأخير إلى يعليه البنود التعاقدية و 
ّ
بميناء " س"مرك

منذ " م.ش.ط.ع.م"ومصنع لتحويل وتجميد منتجات السمك مسند لشركة  3112صفاقس منذ سنة 

ذان لم ينطلقا بعد في إلاستغالل إلى غاية أكتوبر وا 3118سنة 
ّ
 .3123لل

 

لة في سحب 
ّ
ونظرا إلى عدم إضطالع الوكالة بصالحياتها املنصوص عليها بالعقود واملتمث

التراخيص املذكورة أعاله لم يتسّن وضع هذه املساحات على ذّمة مستثمرين آخرين علما وأّن عّدة 

ر أراض مطالب للحصول على مقاسم 
ّ
باملواني تتّم مجابهتها بالرفض من طرف الوكالة بسبب عدم توف

وقد يسفر إلتزام هؤالء الشاغلين بدفع املعاليم املستوجبة دون الشروع في الاستغالل إلى حيازة . بيضاء

التي تستغل أربع عّقارات بميناء بنزرت على " ط"املقاسم لتفادي املنافسة في املواني على غرار شركة 

 .وعقارا بميناء صفاقس وآخر بميناء حلق الوادي تار هك 1,1ساحة تتجاوز م

 

ف
ّ
شاغال عن الاستغالل ملّدة تجاوزت الفترة القانونية املحّددة بسنة دون أن تلغي  22 وتوق

الوكالة تراخيصهم وتسترجع العّقارات مثلما تنّص عليه العقود املبرمة في الغرض رغم تجاوز فترة 

ف عن الا 
ّ
ب التبريد املستغّل من قبل  26ستغالل أربع سنوات ألغلبهم لتصل إلى التوق

ّ
سنة بالنسبة ملرك

 .بميناء صفاقس" م"شركة 
 

 
ّ
ص فيه، فإّن وفي ما يتعل

ّ
أربعة شاغلين بمينائي  ق باستغالل العقار حصرّيا في النشاط املرخ

 أي إجراء في الغرض رغم أّن  طبلبة واملهدية قاموا بتغيير النشاط دون ترخيص ودون أن تتخذ الوكالة

 . بنود التراخيص تنّص على أن الوكالة تحتفظ بحّقها في سحبها

 

كما تبّين وجود حاالت توّسع في املساحات وإدخال بعض التحويرات على العقارات أو 

استغالل ألاحواض دون الحصول على املوافقة املسبقة للوكالة ودون أن يتم سحب التراخيص على 

املنتصبة بميناء الصيد البحري بصفاقس التي شّيدت رصيفا عائما داخل حوض " ب.ن" غرار شركة

ه إلرساء املراكب وذلك دون مقابل
ّ
 .امليناء تستغل

 

وخالفا ملا تنّص عليه التراخيص ال تقوم الوكالة غالبا بسحبها عند تلّدد شاغلي امللك 

فة حيث تواصل الوكالة 
ّ
إصدار الفواتير دون القيام باإلجراءت العمومي في خالص املعاليم املوظ

وزة وبني خيار وطبلبة وصيادة واملهدّية  33وذلك على غرار  (1)املستوجبة في آلاجال
ّ
عقارا بمواني الل

                                                           
(1)

يوما إذا لم يقم بالخالص ثّم إصدار  23يوما من تاريخ إصدار الفاتورة وإصدار تنبيه بالدفع أجله  21يوما بعد مض ّي  21بدين أجله إصدار إعالم  

ه يتّم إصدار فواتير استغالل امللك العمومي في بداية السنة املحاسبية. بطاقة إلزام في أجل أقصاه أسبوع وتسليمها عن طريق عدل منّفذ
ّ
 .علما بأن
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يعود بعضها  3123د إلى غاية أكتوبر .أ 32واملنستير والصخيرة حيث بلغت في شأنها مستحّقات الوكالة 

 .3119إلى سنة 

 

 إلالغاءتنفيذ قرارات  -2

 

تقوم الوكالة بإلغاء تراخيص إلاشغال الوقتي أو عقود اللزمات في صورة عدم إحترام 

ين إللتزاماتهم وذلك إثر رفع املخالفة وإصدار تنبيه في الغرض وتقديم مقترح إلغاء من قبل 
ّ
املستغل

للقيام بإجراءات وفي صورة رفض إخالء العّقار يتّم إحالة امللف إلى مصلحة النزاعات . رئيس امليناء

 .التقاض ي

 

 في 
ّ
وتبّين في هذا الصدد ضعف متابعة تنفيذ قرارات إلالغاء حيث ال تمسك الوكالة سجال

ر الوكالة على إحصائّيات في العّقارات التي تّم 
ّ
هذه القرارات وال تقوم دورّيا بمتابعة مآلها كما ال تتوف

رؤساء املواني  3123فيفري  9كتوبها املؤّرخ في بمولئن طالبت إلادارة العاّمة . استرجاعها من عدمه

بجرد العّقارات الصادرة في شأنها قرارات إلغاء والعّقارات املسترجعة فإّنها لم تتحّصل إلى غاية أكتوبر 

ميناء مّما ال يسمح باملتابعة الفّعالة لتنفيذ  12ميناء من جملة  32سوى على جرد ملا عدده  3123

 .اع الوكالة لعّقاراتها في إلاّبان بغية وضعها على ذّمة املستثمرينقرارات إلالغاء وإسترج

 

رت عمليات
ّ
تنفيذ قرارات إلالغاء إلى عّدة سنوات دون استرجاع العّقارات من ذلك لم  وتأخ

ووصل التأخير في بعض الحاالت إلى  3121-3117أساسا خالل الفترة  ةدر اقرار إلغاء ص 212يتم تنفيذ 

" ب.ح"بخصوص العّقار املمنوح للسّيد  2992سنة على غرار قرار إلالغاء الصادر سنة  31ما يزيد عن 

بميناء صفاقس فّسرته الوكالة أساسا برغبة الورثاء مواصلة إستغالل العقارات بنفس معاليم 

ال عن ذلك لم تلجأ الوكالة في عدد من الحاالت إلى القضاء السترجاع عقاراتها فض. إلاشغال ألاصلّية

  .عقارات بميناء املنستير 8على غرار 

 

من ناحية أخرى، دأبت الوكالة على سحب قرارات إلالغاء بناء على طلب من املعني باألمر في 

ه لم يتّم في عدد من الح
ّ
 أن

ّ
على غرار سحب قرار الالتزام االت احترام ضوء تعّهده باإليفاء بإلتزاماته إال

وقرار إلغاء  3118بميناء الصيد البحري بحلق الوادي بتاريخ أّول جانفي " ص.أ"إلغاء ترخيص لشركة 

 أّنهما  3116فيفري  21بميناء صفاقس بتاريخ " س"ترخيص لشركة 
ّ
شريطة الانطالق في إلاستغالل إال

 .3123لم تلتزما بذلك إلى غاية أكتوبر 
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 معاليم استغالل امللك العمومي -د
 

 فوترة املعاليم -1

 

ق باملعاليم املينائية 
ّ
الذي يوجب فوترة استغالل امللك  (1)خالفا ملقتضيات القرار املتعل

العمومي املينائي سواء كان النشاط على اليابسة أو باألحواض، لم تقم الوكالة بفوترة هذه املعاليم 

لشركات تربية ألاسماك مقابل وضع ألاقفاص العائمة بأحواض املواني على غرار مينائي الشابة 

كات لألحواض في إعاقة املالحة وإلارساء وصل إلى عالوة على ذلك تسّبب استغالل هاته الشر . واملهدية

 .3121جانفي  22حّد غلق املمّر الرئيس ي مليناء املهدية يوم 

 

املنتصبة بميناء الشابة " ب.أ"شهريا لشركة  ²م/د 3ولئن تّمت فوترة هذا املعلوم بما قيمته 

بعنوان إقامة ظرفية لقفص على اليابسة ملّدة أربعة أشهر فإّن أغلب  3121و 3122د سنتي .أ 9,7بقيمة

لين ذلك بشططه وهو شأن ما معّدله 
ّ
قفصا  33رؤساء املواني لم يقوموا بفوترة هذا املعلوم معل

وبالتالي يقّدر املعلوم الذي كان على  3121ألقيت بأحواض مينائي املهدية والشابة خالل سنة  (2)عائما

 .د.م 2,6ترته بعنوان نفس السنة بحوالي الوكالة فو 

 

على صعيد آخر، تتّم فوترة معاليم استغالل امللك العمومي على املستوى املركزي بالوكالة 

من قبل إدارة التصّرف في املواني في بداية السنة املحاسبّية للتراخيص والعقود سارية املفعول بينما 

ستوى الجهوي من قبل رؤساء املواني بعنوان مواصلة تتّم الفوترة في شكل غرامات تصّرف على امل

 .الاستغالل دون صفة

 

إصدار فواتير غرامات التصّرف في آجالها مّما أّدى إلى تأخير في وفي هذا الخصوص، تبّين عدم 

إلى                     د يعود بعضها .أ 337فوترة ما قيمته  3121الفوترة وصل إلى عّدة سنوات حيث تّم سنة 

ل  3113سنة 
ّ
بلغت نفس املعاليم إلى و إستغالل امللك العمومي من مجموع مداخيل % 22أي ما يمث

إلى نقص في مداخيل الوكالة عالوة على  هذا الوضعويؤّدي . د.أ 376ما قيمته  3123غاية جويلية 

لدى القضاء وذلك على غرار إبطال بطاقتي إلزام  (3)إمكانية سقوط هذه الديون بالتقادم أو إلغائها

 .د.أ 32,129بقيمة جملية بلغت  

 

                                                           
(1)

 واملتعلق بضبط املعاليم املينائية لفائدة وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري  3122فيفري  36قرار وزير الفالحة ووزير املالية املؤرخ في   
(2)

  .3123مكاتيب حول إنابة الوكالة لدى القضاء سنة  
(3)

  " .غير واضح املعالم"ورة واحدة حيث إعتبرت املحكمة الدين املطلوب نتيجة الفوترة الجملّية لنفس املعلوم الذي يعود لعّدة سنوات في فات  
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استغالل جزء من ميناء حومة السوق ألغراض  3116سنة من جهة أخرى، منحت الوكالة 

              د لم يأخذ بعين الاعتبار سوى مساحة.أ 36,212بمعلوم سنوي بلغ " س.ح.م"ترفيهّية إلى شركة 

وهو ما تسّبب في نقص في مداخيل الوكالة قّدر  (1)دون مكّونات أخرى شملها هذا الترخيص ار تهك 1,87

كما قامت نفس الشركة . 3119إلى ديسمبر  3116خالل الفترة املمتدة من جوان  (2)د.أ 27,8بحوالي 

م حر  (3)وجزء من حوض امليناء ²م 2.213خارج إلاطار التعاقدي باستغالل مساحة إضافية تساوي 

فضال عن منحها استغالل الحوض  3123-3121د للفترة .أ 32بحوالي  تمداخيل قّدر  الوكالة من

وأفادت . (4)د.أ 61الجنوبي للميناء دون مقابل رغم أنه كان يؤّمن للوكالة مداخيل سنوية وصلت إلى 

ت العقارية الوكالة في هذا الخصوص بأّنها بصدد التفاوض مع الشركة املعنية لتسوية جميع الوضعيا

 .واملالية

 

ل في تقسيم ألاراض ي 
ّ
وتجدر إلاشارة إلى أّن إدارة التصّرف في املواني تقوم بمهام متنافرة تتمث

باملواني على ألامثلة الطبوغرافية وعلى أرض الواقع وإعداد التراخيص والقيام بالفوترة وذلك في غياب 

ق بالن
ّ
 .قص في الفوترةرقابة تكميلية مّما قد ينجّر عنه مخاطر تتعل

 

د دائرة املحاسبات في هذا إلاطار على الحرص على فوترة معاليم إستغالل ألاحواض 
ّ
وتؤك

يساهم في وإلالتزام بدورّية الفوترة للعقارات وضبط إجراءات للمتابعة الناجعة لها بما من شأنه أن 

 .تنمية املوارد املالية للوكالة

 

 القيمة الكرائية -2

 

ف الوكالة 
ّ
اة طبقا للقرار املتعلق بضبط املعاليم توظ

ّ
معاليم على إشغال املساحات املغط

فة بأمالك الدولة (5)املينائية
ّ
 .بناء على قيمة كرائية تحّدد على ضوء اختبار تقوم به مصالح الوزارة املكل

 

ى سنة ولوحظ أّن الوكالة 
ّ
على معاليم تّم تحديدها على أساس  3123تعتمد إلى موف

 عّقارا بقيمة كرائية سنوية ناهزت  22سنوات وذلك على غرار  21نجزت منذ ما يزيد على اختبارات أ

                                                           
(1)

ل فيهذا الترخيص من امليناء املمنوحة بموجب  املكّونات ألاخرى  
ّ
الحاجز الصخري في الجهة  -مسالك العبور للحوض  :دون مقابل لهذه الشركة تتمث

م الذي تّم إنشائه  31الرصيف العائم بطول  -م الذي تّم إنشائه باملنطقة الغربية  211الرصيف الثابت بطول  -متر خطي  211الغربية من امليناء بطول 

بما في ذلك  ²م 6811املتواجد باملنطقة الجنوبية والذي يمسح الحوض  –هك املخّصص إلحتضان ألارصفة  3,1مسطح مائي يمسح  -باملنطقة الغربية 

 .ألارصفة الصخرية والخشبية التي تحّده
(2)

من طرف إلادارة العامة لالختبارات بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية الذي حّدد املعلوم السنوي الستغالل  3119بناءا على إختبار أنجز سنة  

 .13/13/3119بتاريخ  2181/19د ضمن املراسلة عدد .أ 27,212ما قدره كامل املكّون الترفيهي ب
(3)
 .3121فيفري  32نتائج املسح الطوبغرافي املنجز من طرف اختصاي ي في املجال بتاريخ  
(4)
 .38/13/3121 بتاريخإلى السيد الرئيس املدير العام للوكالة مراسلة رئيس امليناء  
(5)
  .واملتعلق بضبط املعاليم املينائية لفائدة وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري  3122فيفري  36املالية املؤرخ في قرار وزير الفالحة ووزير  
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وتجدر إلاشارة إلى أّن إلادارة العاّمة لالختبارات بوزارة . 3116-3113د تّم تحديدها خالل الفترة .أ 33

 3113نوفمبر  31أمالك الدولة والشؤون العقارية أشارت حسب مراسلتها الواردة على الوكالة بتاريخ 

 .إلى إمكانية املطالبة بمراجعة القيم الكرائّية سنوّيا

 

من جهة أخرى، تسند الوكالة استغالل أسواق الجملة باملواني عبر تراخيص في إلاشغال 

وفي هذا الصدد، لم تقم . الوقتي إلى البلدّيات واملجالس الجهوّية التي تقوم أغلبها باستلزامها للخواص

سنة في ظّل ارتفاع قيمة اللزمات  23حيين معاليم أغلب ألاسواق املحّددة منذ أكثر من الوكالة بطلب ت

املسندة من قبل البلدّيات واملجالس الجهوية مّما تسبب في نقص هاّم في املداخيل رغم أّن مصالح 

فة بأمالك الدولة استندت منذ سنة 
ّ
ألاسواق  في تحديد قيمة معلوم إلاشغال لهذه (1)3112الوزارة املكل

زمة% 21على نسبة 
ّ
             وكان ذلك شأن سوق ميناء طبلبة الذي سّوغ خالل الفترة. من معلوم الل

زمة تضاعفت خمس مّرات منذ .أ 11بمعلوم سنوي قدره  3112-3123
ّ
                   د في حين أن قيمة الل

 .د.أ 316ما قدره  3123ليبلغ املعلوم املستوجب سنة  3112سنة 

 

وأفض ى تقدير النقص في مداخيل الوكالة نتيجة التأخير في تحيين معاليم إلاشغال الوقتي 

إلى الوقوف على فوارق هاّمة بين املعاليم املعتمدة حاليا واملستوجب تحيينها  (2)لعّينة من سبعة أسواق

 .د.أ 719بحوالي  3123-3122قّدرت خالل الفترة 

 

فة بأمالك  3113سنة الوكالة قامت  ،عالوة على ذلك
ّ
ل لدى مصالح الوزارة املكل

ّ
بالتدخ

ترخيصا بميناء صفاقس معللة ذلك برفض الشاغلين دفع املعاليم  22الدولة لطلب تخفيض معاليم 

املحّينة التي اعتبروها مرتفعة مقارنة باملعاليم ألاصلية مّما تسّبب في نقص في مداخيلها قّدر بحوالي 

 .3123د إلى غاية سنة .أ 326

 

اة وتحيين 
ّ
وتوي ي دائرة املحاسبات بالحرص على تحيين معاليم استغالل املساحات املغط

وفي غياب معايير . القيمة الكرائّية ألسواق الجملة استنادا ملعاليم اللزمات حفاظا على مصالح الوكالة

الوقتي فإّن ذلك من معاليم اللزمات لتحيين معاليم إلاشغال % 21منصوص عليها تبّرر إعتماد نسبة 

يستدعي دراسة النسبة املعتمدة نظرا إلى الفارق الهام بين مداخيل الجماعات املحلية والوكالة في 

 .الغرض

 

 

 
                                                           

(1)
 .خالل مراجعة القيمة الكرائّية لسوق الجملة لألسماك بميناء الصيد البحري بطبلبة 3112أكتوبر  32مكتوب إلادارة العاّمة لإلختبارات بتاريخ  

(2)
 .صيادة –بنزرت جرزونة  -الشابة  -قليبية  -جرجيس  -سوسة  –طبلبة  
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 الضمانات املالية -3

 

ق بضبط شروط إلاشغال الوقتي للملك العمومي ملواني الصيد البحري على 
ّ
ينّص ألامر املتعل

بتقديم ضمان مالي يساوي معلوم سنة من إلاشغال  (1)فيدتضّمن التراخيص إلزام كّل مستتضرورة أن 

 .للعقار وتحيينه كلما تّمت مراجعة املعلوم املستوجب

 

        د صادرة قبل .أ 337ترخيصا بمعاليم سنوية تناهز  287وتبّين في هذا الخصوص أن 

ر لدى الوكالة في شأنها الضمانات املالّية أي لم يتّم تحيينها لتتالءم مع املنظومة  3112سنة 
ّ
ال يتوف

دة بذّمتهم ديون على غرار 
ّ
القانونية الجاري بها العمل خاّصة أّن العديد من الشاغلين املعنّيين متخل

بميناء بنزرت الذي " ب.ف"د والسيّ  3123-3113د للفترة .أ 22,3بميناء املهدية البالغة ديونها " م"شركة 

 .د.أ 2,7البالغة و  3123-3121لم يقم بخالص معاليم إلاشغال للسنوات 

 

د تّم إسنادها دون ضمانات .أ 2,3عالوة على ذلك لوحظ أّن أربع لزمات بمعلوم سنوي يناهز 

ه يتّم سحب اللزمة إذا ما لم يتّم توفير الضمان املال
ّ
كما . ي أو البنكيمالّية رغم تنصيص العقود على أن

زمات حيث بلغ النقص في مبلغ الضمان املستوجب إيداعه ال يتّم آلّيا بالنسبة  الضماناتأن تحيين 
ّ
لل

ه سيتّم مطالبة أصحاب اللزمات .أ 33ما قدره  3123لدى الوكالة سنة 
ّ
د، علما وأّن الوكالة أفادت بأن

 .3126بدفع املعلوم املستوجب خالل سنة 

 

الوكالة بتفعيل الضمانات بصفة آلية في صورة عدم خالص املعاليم املستوجبة ال تقوم و 

بميناء املنستير " ب"وكان ذلك شأن شركة  .مّما أّدى إلى تراكم املستحّقات وتجاوزها لقيمة الضمانات

د بذّمتها ديون بعنوان إلاشغال بقيمة .أ 2,2املودعة لضمان بنكي بقيمة 
ّ
ى د تعود إل.أ 6,7د واملتخل

د دون .أ 2تفعيل ضمانها البنكي بقيمة  3123التي تّم سنة " ف.ب "وشركة  3123-3122السنوات 

 .د.أ 21,3تغطية كامل ديونها البالغة 

 

مدعّوة إلى تطبيق التراتيب الجاري بها العمل بخصوص  الوكالة فإّن ها وحفاظا على مصالح

 
ّ
من مخاطر عدم احترام  صالضمانات املالّية وتحيينها وتفعيلها في آلاجال بما يضمن حقوقها ويقل

 .الشاغلين اللتزاماتهم املالّية واستخالص املعاليم املستوجبة

 

 

 

                                                           
(1)

  .والذي يستثني شاغلي محالت حفظ معدات الصيد البحري  3112سبتمبر  23املؤرخ في  3112لسنة  2981أمر عدد   
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III- نزال منتجات الصيد البحري وتسويقهاإ 

 

 الثروة السمكية واحترام الشروط الصحية للمنتجات البحرية الوطنية نّص ضمانا لحماية 

على ضرورة إنزال ألاصناف املائية  (1)واملتعلق بممارسة الصيد البحري  2991لسنة  22القانون عدد 

 .وبيعها بأسواق الجملة وخضوعها للمراقبةبمواني الصيد البحري 

 

بات تبريد وتعمل على تسهيل وفي هذا إلاطار، تلتزم الوكالة بتوفير 
ّ
أسواق جملة مؤّهلة ومرك

وفي  .فضال عن قيامها بمراقبة حرم امليناء والبّوابات انتصاب شركات تصدير وتحويل املنتجات البحرية

ن . (2)من ثمن بيع منتجات الصيد البحري  %3مقابل هذه الخدمات تقوم بتوظيف معلوم نسبته 
ّ
ومك

وف على نقائص حالت دون اضطالع الوكالة بمهامها على الوجه املطلوب النظر في هذا املجال من الوق

 . والحفاظ على مصالحها

 

 تأهيل أسواق الجملة ومراقبة إلانزال - أ
 

 تأهيل أسواق الجملة -1

 

 
ّ
سوق جملة نشيطة تسّوغ الوكالة أغلبها  21بمواني الصيد البحري  3121ر في موفى سنة يتوف

ها بصفة مباشرة أو في إطار بمقتض ى تراخيص إشغال وقتي إلى 
ّ
البلديات واملجالس الجهوّية التي تستغل

وتعتبر الوضعّية الصحّية ألسواق الجملة من أهم مقّومات توفير منتجات بحرية ذات . (3)عقد لزمة

التي تتيح ترويجها ببلدان الاتحاد  2998جودة واملحافظة على املصادقة ألاوروبية املتحّصل عليها سنة 

وفي هذا إلاطار، تضطلع الوكالة بدور أساس ي في املحافظة على التأهيل الصّحي لهذه ألاسواق  .ألاوروبي

وذلك عبر زيارات تفقدية ملراقبة حسن استغاللها والتثبت من صيانة التجهيزات مع إلزام املستغّل 

 . بإصالح النقائص أو القيام باألشغال التي تراها ضرورية

 

قامت به إلادارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الذي ييم لتقاوفي هذا الخصوص بّين 

من ألاسواق تنشط دون الحصول على املصادقة الصحية وذلك في ظّل  %91أّن  3122سنة (4)الفالحة

ولئن تم طبقا ملنشور وزير . 3121-3121عدم قيام الوكالة بزيارات تفقدية دورية لألسواق خالل الفترة 

                                                           
  .2991جانفي  22املؤرخ في  (1)
(2)
 .املينائية لفائدة وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري  ق بضبط املعاليمواملتعل 3122فيفري  36قرار وزير الفالحة ووزير املالية املؤرخ في  
(3)
 .املتعلق بمسالك توزيع منتوجات الصيد البحري  2991لسنة  86طبقا ملقتضيات القانون عدد  
(4)

تعتبر الجهة املخول لها إسناد شهادات املصادقة والتي  3122نوفمبر  33حسب مراسلة إلادارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفالحة للوكالة بتاريخ  

 .الصحية البيطرية ألسواق الجملة
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ضبط منهجية إعادة تأهيل ألاسواق وإخضاعها للمراقبة الصحية  3121في جان 7الفالحة بتاريخ 

ه لم، 3121وتحديد ألاسواق ذات ألاولوية على أن ال يتجاوز تنفيذ ألاشغال الضرورية موفى سنة 
ّ
 أن

ّ
 إال

  .3123أكتوبر  إلى موفى حصل ألاسواق على املصادقة الصحيةلم تإلاصالحات املستوجبة و  يتّم إنجاز 

 

وأرجعت الوكالة تدهور الوضعية الصحية لألسواق أساسا إلى عدم إلتزام البلديات بتطبيق 

متطلبات الصيانة وإبداء الحزم الكافي تجاه املستلزمين الخواص وذلك رغم تعدد املراسالت وجلسات 

ه سبق للّدائرة في التقرير . العمل املشتركة في الغرض
ّ
السنوي  وتجدر إلاشارة في هذا املجال إلى أن

ميناء وأوصت بضرورة العمل  21أن وقفت على ترّدي وضعّية أسواق الجملة في  3111العشرين لسنة 

 .على تالفيها

 

ولضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات صيد بحري ذات جودة واستمرار تصديرها لإلتحاد 

ألاوروبي، فإن الوكالة والبلدّيات مدعّوة إلى إلاسراع بتأهيل ألاسواق والقيام بزيارات تفقدية دورية 

 .في حالة عدم احترام املستغلين اللتزاماتهموأخذ التدابير الضرورية 

 

 منتجات الصيد البحري إنزال  مراقبة -2
 

على إنزال املنتجات البحرية بالرصيف املخصص لذلك (1)تنص التراتيب الجاري بها العمل

وصل معاينة ومراقبة منتجات الصيد "بحضور أعوان يقومون باملعاينة ويتّم على ضوئها إعداد 

دخوله أسواق يعتمد إلثبات الحالة الصحّية الجيدة للمنتوج ومشروعية صيده ويخّول " البحري 

 .الجملة ومروره ببوابات املواني ونقله وتصديره
 

رات الصادرة في الغرضتبيّ  وقد
ّ
وإعتماد ثالث إجراءات  (2)ن وجود تضارب بين املناشير واملذك

تمت معاينة إجراءات إنزال وترويج منتجات الصيد البحري بها فضال عن عدم  (3)مختلفة بسبعة مواني

وإعداد روزنامة استمرار  (4)ضبط منهجية دقيقة لتسليم وصوالت املعاينة وتداولها بين املتدخلين

 .(5)شهرية للمعاينة واملراقبة خالفا للمنشور املتعلق بإحكام عمليات املعاينة واملراقبة

 

                                                           
(1)

 عددمنشور وزير الفالحة و حول املعاينة واملراقبة الصحّية ملنتوجات الصيد البحري املنّزلة باملواني  31/17/3113بتاريخ  268منشور وزير الفالحة عدد  

عدد لوزير الفالحة  املذكرة التوضيحيةات املعاينة واملراقبة الصحية ملنتوجات الصيد البحري املنزلة باملواني و حول إحكام عملي 33/19/3116بتاريخ  231

 .حول إلاجراءات التطبيقية لعمليات املعاينة واملراقبة الصحية ملنتجات الصيد البحري املنزلة باملواني 18/22/3116بتاريخ  8113
(2)

بخصوص مآل نظائر  3116نوفمبر  8واملذكرة التوضيحية لوزارة الفالحة بتاريخ  3113جويلية  31بتاريخ  268د وجود إختالف بين املنشور عد  

 .الوصل
(3)

 .وهي مواني بنزرت وغار امللح وقليبية وحلق الوادي وطبلبة والشابة وصفاقس  
(4)
 .للتنمية الفالحيةأعوان الوكالة ودوائر الصيد البحري والصحة الحيوانية باملندوبيات الجهوية  
(5)
 .حول إحكام عمليات املعاينة واملراقبة الصحية ملنتوجات الصيد البحري املنزلة باملواني 33/19/3116بتاريخ  231 عددمنشور وزير الفالحة  
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ورغم ارتباط نجاعة مراقبة إنزال وترويج املنتجات بمدى تنظيم الدخول من جهة أخرى، 

والخروج باملواني، فقد لوحظ عدم احترام إلاجراءات املنصوص عليها باملناشير واملذكرات املعّدة في 

ت للزائرين (1)الغرض
ّ
 . املوجبة الستعمال بطاقات دخول ومسك سجال

ّ
تسييج  سوءل فضال عن ذلك مث

واملنستير " زبوسة"عائقا ملراقبة ترويج منتجات الصيد البحري وذلك على غرار مواني  بعض املواني

 .وجرجيس ومنزل عبد الرحمان والهوارية

 

ر بأغلب املوانيوال ي
ّ
النقص في عدد ألاعوان املكلفين  حيث أّن استمرار للعمل نظام  توف

من الحاجيات، وهو ما  %17عونا أي ما نسبته  31بلغ  (2)بحراسة البوابات في عينة من سبعة مواني

باإلضافة . ويؤّدي إلى خروج منتجات دون مراقبة يجعل البوابة وحرم امليناء دون حراسة لفترات طويلة

في مجال رصد املخالفات وتحرير  إلى التكوينأغلب ألاعوان املكلفين بحراسة البوابات  يفتقر إلى ذلك، 

هلية لذلك لعدم تمتعهم بصفة الشرطة املينائية حيث لوحظ حسب العينة املحاضر وليست لهم ألا 

 . عونا 37أعوان فقط ينتمون لسلك الشرطة املينائية من جملة  3أّن 

 

بيع منتجات الصيد البحري باملواني دون إخضاعها للمراقبة الصحية وبيعها  ورغم أّن 

د مع إمكانية سحب  3111د و 211تتراوح بين بمسالك التوزيع القانونية يعّرض فاعله لعقوبة مالية 

الرخصة، فإن ذلك لم يمنع من تفاقم ظاهرة ترويج املنتجات خارج مسالك التوزيع القانونية مما أدى 

 (4)ومن شأن ربط تمتيع املنتجين بمنحة الوقود. (3)منها 21إلى تقلص نشاط بعض ألاسواق وغلق 

أن يكون له أثر إيجابي في ضمان املراقبة الصحّية والحّد من  بإثباتهم لبيع املنتوج باألسواق املعتمدة

ه سبق للدائرة أن . الصيد العشوائي فضال عن مساهمته في استخالص املعاليم
ّ
وتجدر إلاشارة إلى أن

أوصت في تقريرها السنوي العشرين بضرورة التصّدي لهذه الظاهرة للمحافظة على الشروط التي تّم 

 . املصادقة ألاوروبية على ضوئها الحصول على

 

وإلحكام مراقبة إنزال وتسويق منتجات الصيد البحري فإن الوكالة مدعّوة أيضا إلى التنسيق 

قصد توحيد إلاجراءات املعتمدة في إنزال املنتجات واحترام إلاجراءات املنظمة  (5)مع ألاطراف املتدخلة

للدخول والخروج باملواني وتوفير عدد كاف من ألاعوان املؤّهلين ملراقبة بوابات وحرم مواني الصيد 

 .البحري 

                                                           
(1)

حول تنظيم دخول سائر مستعملي الفضاءات املينائية إلى مواني الصيد البحري ومذكرة  3111ماي  38املؤرخ في  232منشور وزير الفالحة عدد  

 .واملتعلقة بمسك سجل ببوابات املواني ممض ى ومختوم من قبل رؤساء املواني 3111جويلية  3إلادارة العامة بتاريخ 
(2)

 .امللح وقليبية وحلق الوادي وطبلبة والشابة وصفاقس وهي مواني بنزرت وغار   
(3)
 .قصيبة املديوني، ملولش، اللوزة، العوابد، القراطن، العطايا، الزبوسة، الصخيرة، الزارات، أغير 
من السعر  %11و %21منحة ينتفع بها أصحاب مراكب الصيد البحري املدفوعة بمحركات مترتبة عن استهالك الوقود مقدرة بنسبة تتراوح بين  (4)

 .في السنة.د.م21الحقيقي للمازوط قدرت قيمتها الجملية بحوالي 
(5)
  .إلادارة العاّمة للصيد البحري وإلادارة العاّمة للمصالح البيطرية والدوائر التالبعة لها باملندوبّيات الجهوية للتنمية الفالحّية 
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 فوترة معلوم إلانزال - ب

 

د، تراجعا .م 2,7ما قدره  3121معاليم إنزال منتجات الصيد البحري البالغة سنة  شهدت

إلى  3116د سنة .م 261مقارنة بالسنوات الفارطة وذلك بالرغم من تطور قيمة إلانتاج الذي مّر من 

لت .م 1حوالي  3116وبلغت هذه املعاليم على سبيل املثال سنة . (1)3121د سنة .م 626
ّ
من  %31د ومث

 .مداخيل الوكالة آنذاك

 

فأن املعاليم املفوترة فعلّيا من قبل  (2)3121واعتمادا على إحصائيات وزارة الفالحة لسنة 

د مّما حرمها من .م 22,9من جملة املعاليم املستوجبة واملقدرة بحوالي  %22الوكالة لم تتعّد نسبتها 

وقد وقفت دائرة املحاسبات في . 3121-3121 د خالل الفترة.م21د لتبلغ حوالي .م 8,3 مداخيل تناهز

د حيث لم تتعّد .م 3على نقص سنوي في املداخيل بما قدره  3111تقريرها السنوي العشرين لسنة 

 .%61نسبة فوترة هذه املعاليم 

 

وسعيا منها إلى الوقوف على ألاسباب الكامنة وراء هذا النقص، قامت دائرة املحاسبات 

بعينة من سبعة  3121املتبعة في هذا املجال شملت املعامالت خالل شهر أفريل بفحص إلاجراءات 

مواني وهي بنزرت وغار امللح وقليبية وحلق الوادي وطبلبة والشابة وصفاقس، أسفر عن نقائص 

قت بفوترة مبيعات املنتجات على الصعيد الوطني ومتابعة تصديرها
ّ
 .تعل

 

 فوترة املبيعات على الصعيد الوطني -1

 

على أن يقوم وكيل البيع بسوق الجملة بفوترة واستخالص  (3)ّصت القوانين املعمول بهان

وفي هذا إلاطار تقوم الوكالة . (5) ودفعها لألطراف املعنية في آجال مضبوطة (4)جملة من املعاليم

 . باستخالص معلوم إلانزال عبر فوترته لوكيل البيع على ضوء ما يصرح به

 

                                                           
(1)
 .، وزارة الفالحة3121لسنة إحصائيات الصيد البحري وتربية ألاحياء املائية  
(2)

لة واملقدرة تّم اعتماد هذه إلاحصائيات بعد حذف قيمة املنتجات البحرية التي تّم إنزالها بمواني صيد بحري أخرى وبحيرات غير راجعة بالّنظر للوكا 

 .د.م 22,9= %3( *د.م 393. = د.م 12 -د.م 626)د .م 12بأكثر من 
(3)

 21املؤرخ في  2998لسنة  2621املتعلق بمسالك توزيع منتجات الصيد البحري والامر عدد  2991جويلية  32املؤرخ في  2991لسنة  86القانون عدد  

املتعلق  باملصادقة على كراس شروط الذي يضبط طرق تنظيم وسير أسواق  إلانتاج وأسواق الجملة  ملنتجات الفالحة والصيد البحري  2998أوت 

 .والقرارات املتفرعة عنهما
(4)
 .معلوم خدمات الوكيل:  %1 –معلوم لفائدة صندوق الراحة البيولوجية :  %2 -معاليم تسيير السوق :  % 2,3:املعاليم املثقلة على املنتج  

 .البحري  معلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفالحة والصيد:  %3معلوم إلانزال، :  %3: املعاليم املثقلة على املشتري     
(5)
 .، الوكالة، القباضات املالّية(البلدّية أو املستلزم)مستغّل الّسوق : ألاطراف املعنّية  
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بمقاربة الكميات والقيمة املصرح ببيعها في سوق امليناء مع تلك املضّمنة وال تقوم الوكالة 

بوصوالت معاينة ومراقبة املنتجات ووصوالت البيع التي يقدمها الوكيل للمشتري مما ال يسمح بحصر 

ر فواتير البيع طبقا للتراتيب املعتمدة. النقص في الفوترة
ّ
 في (1)كما بّينت ألاعمال الّرقابية عدم توف

خمسة من جملة السبعة مواني التي شملتها العينة أرجعته الوكالة إلى عدم احترام إجراءات إعداد 

الفواتير ومسكها من طرف وكالء البيع وإلى عدم إلتزام عدد من البلديات واملجالس الجهوية بردع 

 .الوكالء املخالفين علما وأّنها هي من تقوم بإسنادهم تراخيص في املجال

 

شارة إلى أنه لم يتسّن لدائرة املحاسبات في أغلب الحاالت مقاربة الكميات التي وتجدر إلا 

               تّمت معاينتها بالكميات التي تمت فوترتها من طرف وكالء البيع بأسواق املواني السبعة في شهر 

وصوالت التي بسبب عدم توفر أرشيف من الوصوالت في ميناءين وإستحالة التمييز بين ال 3121أفريل 

تخص املنتجات التي بيعت بسوق امليناء وتلك املباعة خارجه بخمسة مواني وغياب معطيات حول 

 .الكميات التي بيعت من طرف الوكالء في أربعة مواني
 

وطبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن بيع منتجات الصيد البحري في إحدى أسواق الجملة 

ومطالبة  وفي هذا إلاطار يطالب رؤساء املواني بمتابعة تلك املنتجاتبغّض النظر عن ميناء إلانزال، 

املنتجين عند عدم الاستظهار في أجل أسبوع من تاريخ إلانزال بما يفيد بيعها باألسواق املعتمدة بدفع 

ه تبيّ . معلوم إلانزال املستوجب
ّ
 أن

ّ
في  3121ن من خالل التدقيق في إجراءات التصرف لشهر أفريل إال

العينة غياب هذه املتابعة في خمسة مواني وهي طبلبة والشابة وصفاقس وبنزرت وحلق الوادي فيما 

 .فحسب من قيمة العملّيات %23اقتصرت هذه املتابعة في كّل من ميناءي غار امللح وقليبية على 
 

استخالص موارد هاّمة لفائدة الوكالة وهو ما يبرز جليا من  وأّدت هذه الوضعية إلى عدم

 %2,3خالل ارتفاع قيمة استلزام بعض أسواق الجملة من طرف الخواص الذين يقومون باستخالص 

وقد تبين . من قيمة بيع املنتجات البحرية وهي نفس القاعدة التي يحتسب على أساسها معلوم إلانزال

زمة  على ضوء 3121ال املستوجبة للوكالة سنة معاليم إلانز من خالل تقدير 
ّ
في ثالثة مواني قيمة الل

د أي ما يعادل ضعف املعاليم .م 2,1وهي طبلبة وقليبية وسوسة إلى الوقوف على نقص قدر بـحوالي 

 .املفوترة من قبل الوكالة
 

دوقي وباإلضافة إلى ذلك أفضت مقاربة معاليم إلانزال مع املعاليم املستوجبة لفائدة صن

الراحة البيولوجية وتنمية القدرة التنافسية في قطاع الفالحة والصيد البحري التي تحّدد على نفس 

                                                           
(1)

وكراسات شروط استغالل أسواق الجملة على وجوب استعمال كنشات فواتير ووصوالت بيع طبقا ملثال معتمد ومؤشر عليها من طرف  نصت العقود  

 .البلدية على أن تتحصل الوكالة على نظير منهااملحاسبين العموميين للقباضات 
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.  3121-3121د خالل الفترة .م 7,2إلى نقص في إلايرادات بمبلغ يفوق  (1)قاعدة إحتساب معلوم إلانزال

وهو ما يستدعي إلاسراع بتمكين وزارة املالية من القائمة املفصلة في معاليم إلانزال املفوترة من قبل 

ن مصالحها من القيام باملراجعة الجبائية واستخالص جزء هام من هذه املستحقات 
ّ
الوكالة بما يمك

 .سقوطها بالتقادم وتفادي
 

وتوي ي دائرة املحاسبات بدراسة املنظومة الحالية إلستغالل ألاسواق وإلاستفادة من 

ت املسؤوليات بين الوكالة والبلدّية واملستلزم
ّ
كما . التجارب املقارنة في املجال وذلك عبر الحّد من تشت

لة ملزاولة نشاطهم باألسواق من شأنه أّن اشتراط التحصل على شهادة إبراء ذّمة وكالء البيع تجاه الوكا

  .أن يحّسن في مردودية فوترة واستخالص معلوم إلانزال
 

 متابعة تصدير املنتجات -2
 

تخضع املنتجات البحرية املعّدة للتصدير واملنّزلة بمواني تونسّية على غرار تلك املرّوجة على 

ه تّم إعفاؤها من هذه املعاليم ابتداءا من سنة 
ّ
 3119املستوى الوطني إلى معاليم إلانزال، غير أن

" في نفس الوقت عدم إخضاع نفس املنتجات إلى أداء معلومين"بحّجة  (2)بمقتض ى منشور وزير الفالحة

ق  %3املنتجات البحرّية املعّدة للتصدير أصبحت خاضعة ملعلوم  باعتبار أّن 
ّ
بمقتض ى القانون املتعل

 . (3)بالراحة البيولوجية
 

وبغّض النظر عن عدم قانونية هذا إلاجراء طبقا ملبدأ توازي الشكليات حيث أنه ال يمكن 

إلاعفاء غير مبّرر إذ يعتبر معلوم إلانزال كمقابل  إلغاء معلوم صدر بأمر عن طريق منشور، فإن هذا

رها الوكالة في حين أن معلوم الراحة البيولوجية يمّول صندوق خزينة 
ّ
للخدمات املينائية التي توف

وباإلستناد إلى قيمة معاليم الراحة البيولوجية املستخلصة لدى . للمحافظة على الثروة السمكية

د يقّدر النقص في موارد الوكالة خالل نفس .م 32والبالغة حوالي  3121-3121مصالح الّديوانة للفترة 

 .(4)د سنويا.م 2,3د أي بمعدل .م 7,6الفترة بما يفوق 
 

الوكالة على متابعة الكميات املصّدرة بالصفة املرجّوة ّمما عّمق ال تسهر على صعيد آخر، 

إذ ال تتّم مقاربة الكميات املصّرح بتصديرها التهّرب من دفع معاليم إلانزال املستوجبة وأضّر بمواردها 

مع سّجالت القبول الواجب مسكها من طرف الشركات املصّدرة مثلما نّص على ذلك املنشور آنف 
                                                           

نافسية طبقا للتشريع الجاري به العمل يفض ي بيع منتجات الصيد البحري إلى خالص  معلومين لفائدة صندوقي الراحة البيولوجية وتنمية القدرة الت (1)

 3119لسنة  27القانون عدد )عدة احتساب معلوم إلانزال تحتسب على نفس قا %3و %2في قطاع الفالحة والصيد البحري وذلك على التوالي بنسبة 

 2983مارس  32املؤرخ في  2983لسنة  37واملتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها و القانون عدد  3119مارس  26املؤرخ في 

 (.2983ماي  27املؤرخ في  798وألامر عدد 
 .واملتعلق باستخالص معلوم اإلنزال املوظف على منتجات الصيد البحري لفائدة وكالة مواين وجتهيزات الصيد البحري 1002أوت  3بتاريخ  261املنشور عدد  (2)
 .واملتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها 3119مارس  26املؤرخ في  3119لسنة  27القانون عدد  (3)

(4)
 .أن القيمة املصّرح بها لدى الديوانة للمنتجات البحرية املصّدرة قد تصل إلى ثالثة أضعاف قيمة البيع عند املنتجوذلك باعتماد فرضّية   
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ه خالفا لهذا املنشور الذي يوجب موافاة وكالء البيع املعّينين للغرض الوكالة بما يفيد . الذكر
ّ
كما أن

درة عبر التأشير على وصل املعاينة واملراقبة وختمه وعلى تحميل تسلم املنتوج من قبل املؤسسة املص

الوكيل املعلوم املستوجب في صورة عدم قيامه بذلك، فقد لوحظ من خالل معاينة وثائق التصرف 

بالعينة أن الوكالة لم تتحصل بستة مواني على الوصوالت ممضاة ومختومة من  3121لشهر أفريل 

 .طرف الشركات املصدرة
 

القانون للشركات املصدرة تسويق نسبة من منتجاتها في السوق املحلية مّما  سمحولئن 

ه تبّين غياب أي متابعة في هذا الصدد رغم وجود وثائق إدارّية 
ّ
يوجب خضوعها ملعلوم إلانزال فإن

ن الوكالة من القيام باملراقبة الضرورية
ّ
غياب  وفي. ترافق طرود املنتجات املصّدرة من شأنها أن تمك

معطيات لدى مصالح الديوانة حول حجم هذه العمليات لم تتمكن دائرة املحاسبات من تقدير 

 .املعاليم غير املستخلصة على املنتجات املعفّية من معلوم إلانزال بالرغم من تسويقها محلّيا
 

IV- الوضعية املالية للوكالة 
 

           نهاية  بلغت جملة الخسائر فيشهدت الوضعّية املالية للوكالة تدهورا ملحوظا حيث 

ل  د.م21,1ما قدره  3121سنة 
ّ
وتعود هذه الوضعّية إلى أّن . من ألاموال املخّصصة 32%وهو ما يمث

ي مصاريف الصيانة الحالية التي 
ّ
فائض مداخيل الوكالة بعد خالص أعباء ألاعوان والتسيير ال يغط

 جزءا يسيرا من الاحتياجات الحقيقية التي تفوق 
ّ
 .(1)د.م 282تعتبر في حّد ذاتها غير كافية وال تمثل إال

 

فت الوكالة بتسيير باإلضافة إلى ذلك، 
ّ
مواني تعاني من اخالالت تقنية هيكلّية متعلقة كل

بالترّسب املتكّرر للّرمال على غرار ميناء قلعة ألاندلس وعّدة مواني صغيرة ذات بعد اجتماعي ومردودية 

ي التكلفة الحقيقية للخدمة وذلك على غرار معلومي الرفع 
ّ
سلبية كما أن قيمة عدد من املعاليم ال تغط

ل سوى ما نسبته على التوالي 
ّ
من الكلفة % 32و% 12وإلانزال وإلاقامة بحوض امليناء التي ال تمث

 .(2)الحقيقية وذلك حسب تقديرات الوكالة

 

ن أن تحصيل معاليم استغالل امللك العمومي املينائي واستخالص املستحّقات كان دون وتبيّ 

قة بتحصيل معاليم إلانزال، في الحّد من املوارد املالّية املأمول وهو ما تسبب، باإلضافة لإلخالالت 
ّ
املتعل

للوكالة وبالتالي من قدرتها على مجابهة التحديات املستقبلية في مجال دعم قطاع الصيد البحري 

 .وإسداء خدمات ذات جودة للبّحارة

 

                                                           
(1)

فة بالفالحة حّينتها الوكالة سنة  3119بناءا على دراسة أعّدت سنة   
ّ
 .3123من طرف الوزارة املكل

(2)
 .3121وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري، نوفمبر واقع وآفاق وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري،  
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 فوترة معاليم الكهرباء واملاء وإلارساء - أ
 

 أفضت مقاربة قيمة البيع النظرية للماء والكهرباء مع رقم املعامالت املحقق في الغرض 

إلى الوقوف على نقص في الفوترة   (1) %21على ضوء إعتماد هامش الربح املحدد بنسبة  3121لسنة 

                د خالل الفترة.م 2,2من إلايرادات بهذا العنوان ليرتفع إلى ما قدره  %21د أي بنسبة .أ 661بحوالي 

 .أرجعته الوكالة إلى قدم الشبكات وتعمد بعض الحرفاء التزّود بصفة غير قانونّية 3121-3121
 

أّما بخصوص معاليم إرساء مراكب الصيد البحري باألحواض، وفي غياب قاعدة معطيات 

ل  3831أفض ى إحتساب املعاليم النظرية إلرساء ، (2)محينة
ّ
من ألاسطول املتواجد  %62مركبا التي تمث

باملواني  إلى الوقوف على نقص هام في الفوترة، حيث قّدرت املعاليم املستوجبة لهذه املراكب بحوالي 

            تبلغ سوى لم  3121د في حين أّن املعاليم املفوترة من قبل الوكالة لكامل ألاسطول سنة .أ 223,3

 .د.أ 339
 

لذا، توي ي دائرة املحاسبات بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتجاوز النقص في فوترة معاليم 

املاء والكهرباء ودراسة وتقييم تجارب بعض مواني الصيد البحري بربط الحرفاء مباشرة بالشركات 

محّينة ملراكب الّصيد البحري تمكنها من متابعة الوطنية للتزود بالكهرباء واملاء ومسك قاعدة معطيات 

 .شمولّية فوترة معلوم إلارساء

 

 استخالص املستحقات - ب
 

             حوالي 3121تواجه الوكالة صعوبات في استخالص مستحّقاتها التي بلغت في نهاية سنة 

واملتكّونة من مستحقات متخلدة بذمة حرفاء خواص  3121منها إلى ما قبل سنة   %72د تعود .م 9,3

 .د.م 3,2د وهياكل عمومية بما قدره .م 7,3بمبلغ 
 

إلاشكال  يكمند، .م 2فبخصوص مستحقات الوكالة تجاه وكالء البيع البالغة حوالي 

كام بالسجن أو بخالص ألاساس ي في عدم إمكانية ردعهم خاّصة أن عددا منهم صدر في شأنهم أح

" ق.م"و" م.م"املستحقات دون أن يتّم تنفيذها ويواصلون نشاطهم باألسواق على غرار وكالء البيع 

ذين بلغت ديونهم على التوالي " ل.ف"و
ّ
" ه.ح"كما هو الشأن لوكيل البيع . د.أ 231د و.أ 332د و.أ 397ال

لجملة لألسماك بسوسة وذلك رغم صدور د الذي ينشط بسوق ا.أ 289البالغة ديونه تجاه الوكالة 

 .عّدة بطاقات إلزام ضّده ونشر قضايا إلبطال بيعه لعقاراته للتنفيذ عليه
                                                           

(1)
 .واملتعلق بضبط املعاليماملينائية لفائدة وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري  3122فيفري  36قرار وزير الفالحة ووزير املالية املؤرخ في  
(2)
وتربية ألاسماك أو ديوان البحرية التجارية واملواني الذين قام الفريق في غياب قاعدة معطيات محينة لدى الوكالة أو إلادارة العامة للصيد البحري  

 .الرقابي بالتواصل معهم في هذا الصدد
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ولئن تعتمد الوكالة على عدم تقديم خدمة رفع وإنزال املراكب كإجراء إلستخالص 

النشاط نظرا ألن طبيعة  3121د سنة .م 2,6مستحقاتها تجاه أصحاب مراكب الصيد البحري البالغة 

ه لم يتّم  تستوجب رفع كّل مركب على ألاقّل مّرة كّل سنة للصيانة وإلاصالح،
ّ
 أن

ّ
على جّل الحرفاء  إال

 ي نفس الّسنة دون خالص ديون تقدرصاحب مركب بهذه الخدمة ف 37حيث تّم الوقوف على تمتع 

 .د.أ 231بحوالي 

 

د .م 2,9حوالي  3121سنة من جهة أخرى، بلغت املستحقات تجاه شاغلي امللك العمومي 

ويعتبر قطع خدمة املاء والكهرباء من . 3121د منها إلى ما قبل سنة .م 3,3حريفا تعود  2821خّصت 

 شاغلي امللك العمومي على خالص ديونهم
ّ

 أن مقاربة قائمة فواتير التزود باملاء . أهم وسائل حث
ّ
إال

 211ونهم السنة أفضت إلى تمتع أكثر من والكهرباء مع قائمة الشاغلين مّمن تجاوز أجل خالص دي

 .د.م 3,2حريف بهاته الخدمات رغم بلوغ ديونهم لفائدة الوكالة  

 

حوالي  3121بلغت مستحقات الوكالة لدى الهياكل العمومية في موفى سنة  ،على صعيد آخر

ة د تخص أساسا هياكل راجعة بالنظر لوزارة الّداخلية والجماعات املحلية الساحليّ .م 3,2

دة بذّمة هذه الهياكل عبر . والتعاضديات الفالحية
ّ
ولئن سعت الوكالة الستخالص املستحقات املتخل

مراسلة الجهات املعنية وعقد عدة جلسات عمل في الغرض، فإّن عددا من هذه الهياكل لم يف 

 . د.م 33,2ديون الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة الّداخلّية بلغت  بتعهداته علما وأّن 

 

وضمانا لحقوق الوكالة، توي ي دائرة املحاسبات بتفعيل إلاجراءت الردعّية بما من شأنه أن 

لة عند 
ّ
يساهم في استخالص جزء هام من مستحقاتها وبضرورة التنسيق بين مختلف ألاطراف املتدخ

الوكالة والوزارة  كما أّن . منح أو تجديد الترخيص لوكيل البيع بناء على إيفائه بتعّهداته تجاه الوكالة

املكلفة بالفالحة مدعّوتان إلى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها أن تمكن من استخالص املعاليم املينائية 

 .بما يسمح بتطوير مداخيل الوكالة

 

* 

 

*                                       *     

 

تضطلع وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري بدور هام في النهوض بقطاع الصيد البحري 

بما يساهم في تطوير النشاط باملواني وتوفير خدمات مينائية ذات جودة وحماية الثروة السمكية 

قة بالبني. ومطابقة املنتوج املرّوج ملتطلبات الجودة الصحّية
ّ
 أن العديد من النقائص املتعل

ّ
ة التحية إال
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والتجهيزات املينائية والتصرف في امللك العمومي وإنزال منتجات الصيد البحري والفوترة واستخالص 

 .املستحقات حالت دون تجسيم هذا الدور على الوجه ألامثل

 

ه يتعّين إلاسراع ببرمجة مشاريع 
ّ
ولضمان تطوير البنية ألاساسية والرفع من مردوديتها فإن

للحّد من تواصل اهتالك املواني وفقا للدراسات املعّدة في الغرض والحرص على  لإلستثمار والصيانة

 .تنفيذ املشاريع املبرمجة في آلاجال والوقوف على الصعوبات واتخاذ إلاجراءات التصحيحية في إلاّبان

 

ق بالتصرف في امللك العمومي، فإن الوكالة مدعّوة إلى 
ّ
 إحترام التشاريع والتراتيبوفي ما يتعل

الحرص الجاري بها العمل في إستغالل امللك العمومي بما يتالئم مع طبيعة النشاط املزمع القيام به و 

 .تطّور أنشطة الصيد البحري استكمال تحديده وإعداد أمثلة التهيئة وتحيينها بما يسمح بعلى 

 

ولضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات صيد بحري صحية ودعم التصدير، فإنه بات من 

مراقبة إنزال الضروري الاسراع بتأهيل ألاسواق والحرص على احترام الالتزامات الوطنية وبإحكام 

 . وترويج املنتجات

 

ة املعاليم ويقتض ي تدهور الوضعية املالية للوكالة اتخاذ إلاجراءات الضرورية إلحكام فوتر 

نها من بلوغ التوازنات املالية 
ّ
الراجعة إليها بالنظر والحرص على إستخالص مستحّقاتها مّما يمك

  .لإلضطالع بدورها في قطاع الصيد البحري على الوجه ألامثل
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 رّد وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

 

I-  البنية األساسية لموانئ الصيد البحري 
 

 والخدمات وضعية البنية التحتية - أ
 

 البنية التحتية -1
 

شمل تقادم الموانئ مجمل المكّونات ولم يكن باإلمكان برمجة تدخالت شاملة 

لإلصالحات على مستوى كّل ميناء سواء بتمويل على ميزانية الدولة أو على ميزانية 

الوكالة هذا ويتّم برمجة المشاريع حسب توفر االعتمادات وحسب األولويات انطالقا من ما 

  .تّم تسجيله من نقائص وأضرار
 

و في إطار مشروع التأهيل  3123فيما يخص األرصفة قامت الوكالة خالل سنة  

الصحي  الممول على خزينة الدولة بعديد من التدخالت شملت أرصفة الرسو بكل من 

في تنفيذ مشروع   3126كما شرعت الوكالة خالل سنة . موانئ صفاقس والصخيرة والمهدية

 مواردها الذاتية تجديد أرصفة حوض الرافعات بصفاقس على 
 

هذا وتجدر االشارة أّن رصيف ميناء الصيد البحري بسيدي داود تم اصالحه على 

وكذلك الحال بالنسبة لرصيف ميناء الشابة الذي   3126و 3123ميزانية الدولة بعنوان سنتي 

ة أنجز في إطار تهيئة الميناء خالل نفس الفترة أما فيما يتعلق بميناء قليبية تدخلت الوكال

للقيام بإصالحات وقتية وناجعة على األضرار الحاصلة بالرصيف إلى أن يتم إصالحه 

والذي سيتم إنجازه على ميزانية ( بصدد فرز العروض)بصفة معمقة في إطار تهيئة الميناء 

 .الدولة
 

إصالحها وتدعيمها مكلف وقد تّم بالتنسيق مع "أّما بالنسبة للحواجز الواقية فإّن 

مة للصيد البحري إدراجها ضمن برمجة تهيئة موانئ الصيد البحري بكل من اإلدارة العا

 (.تم اإلنجاز)وبنزرت ( في طور الدراسة)والمهدية (  بصدد فرز العروض)قليبية وصيادة 
 

وبخصوص الدفاعات الخشبية، فإّن البّحارة يشكون من عدم جدوى استعمالها 

ة بصدد التفكير قي تعويضها بعجالت مطاطية بدعوى أّنها تضّر بمراكبهم، هذا وأّن الوكال

 .أو دفاعات مطاطية رغم تكلفتها الباهضة
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أما . بالنسبة لمينائي صفاقس وسيدي داود تم تركيز قواعد العالمات الضوئية

. 3127موانئ العطايا والزبوسة وحومة السوق تم إدراجها في ميزانية الوكالة بعنوان سنة 

عالمات الضوئية تتم بصفة مستمرة ومن قبل مصلحة المنارات هذا وأّن صيانة تجهيزات ال

 .وهي الجهة الوحيدة المخول لها القيام باألشغال
 

بالنسبة لشبكات التطهير بموانئ صفاقس والمهدية وجرجيس تم إنجازها في إطار 

 .3126و 3123برنامج التأهيل الصحي للبنية األساسية للموانئ خالل سنتي 
 

لكهرباء هناك تدخل تدريجي لتجديد هذه الشبكات بعديد الموانئ بالنسبة للماء وا

والذي شرعت الوكالة في انجازه بتمويل من ميزانيتها أو ميزانية الدولة ومنها ما هو مدرج 

ضمن برنامج تهيئة وتوسعة بعض الموانئ على غرار ميناء سلقطة وكاب زبيب والشابة 

نفس السياق قامت الوكالة بتجديد العدادات  وفي(. بصدد االنجاز)وميناء بنزرت ( أنجز)

عداد فرعي راجعة لمواني المهدية وقليبية وسيدي داود والهوارية  311الفرعية بتركيز 

 .وبني خيار وغار الملح وكاب زبيب في انتظار استكمال بقية الموانئ
 

أّما بخصوص عمليات جهر مداخل وأحواض المواني، تسعى الوكالة، رغم 

المادية والبشرية المحدودة، إلى التدخل في اآلجال المناسبة للحد من الترسبات و إمكاناتها 

إالّ أّن بعض المواني على غرار قلعة األندلس تتطلب . لتأمين مالحة بحرية سليمة للمراكب

الجهر بصفة متواصلة دون انقطاع أو بوتيرة سنة أو سنتين مثل قابس والزارات في انتظار 

لحماية وذلك في إطار برامج استثمار تعدها اإلدارة العامة للصيد البحري استكمال عمليات ا

قلعة )ومنها ما هو بصدد الدراسة ( قابس)وتربية األسماك فمنها ما هو بصدد اإلنجاز 

هذا، مع التذكير وأّنه تم اقتناء على ميزانية الدولة آلة جهر لوضعها بذمة جهر (. األندلس

 غير مع تحمل الوكالة للنفقات المتعلقة باألجور و المحروقات مدخل ميناء قلعة األندلس ال

و رغم هذه الصعوبات قامت الوكالة بإنجاز جهر مواني البقالطة وصيادة .  و الصيانة

، شرعت في نقل المعدات لجهر ميناء القراطن 3126و 3123والمهدية وقابس خالل سنتي 

بجهر مواني الهوارية بصفة  3127ة كما ستقوم الوكالة خالل سن. 3127في شهر جانفي 

يمكن تعديل كما هو مبرمج بالميزانية، هذا و طارئة وسلقطة والزرات اللوزة وحلق الوادي

. ذلك بمفعول تغييرات مناخيةهذا البرنامج على ضوء الحاجيات الطارئة بمختلف المواني و

ا بمعدات أخرى تسعى الوكالة إلى مضاعفة مجهوداتها في هذا المجال بتدعيم أسطولهو
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تنقصها وذلك بتمويل على ميزانية الدولة حتى تحقق اكتفائها الذاتي وتواجه الطلبات 

 .  المتزايدة في اآلجال المرجوة وبنسق سريع
 

 معدات الرفع واإلنزال  -2
 

صيانة معمقة لمعدات الرفع و اإلنزال بتمويل ذاتي من تقوم الوكالة دوريا بعمليات 

الخمس سنوات المنقضية صيانة وتعهد الرافعات المتنقلة لكل من وقد تم خالل الوكالة 

طن بالمهدية بكلفة جملية تناهز  331مواني طبرقة والمنستير والشابة و جبد السفن ذو طاقة 

 2.2د، إضافة إلى اقتناء عجالت مطاطية وأحزمة لجميع الرافعات المتنقلة بكلفة تناهز .م 3

تتعلق باقتناء رافعة  3126لوكالة أبرمت صفقات أواخر سنة كما تجدر اإلشارة إلى أن ا. د.م

د عن .م 2,7طن لميناء سوسة بكلفة  21طن  لميناء حومة السوق و رافعة ثابتة  211متنقلة 

طريق قرض من خزينة الدولة وإنجاز قاعدة لتركيز الرافعة الثابتة بسوسة وتهيئة ساحة 

 .د على مواردها الذاتية.م 1,9الصيانة بكلفة 
 

تم ضبط  3123نوفمبر  23وعلى إثر اجتماع المجلس الوزاري المضيق ليوم 

 3131-3126حاجيات المواني من معّدات الرفع واإلنزال وإدراج ذلك بوثيقة المخطط للفترة 

وهو ما تّم العمل به حيث تّمت برمجة تجديد خمس رافعات متنقلة بموانئ الصيد البحري 

وقليبية وتتولّى الدولة تمويل هذه المشاريع لعدم قدرة  بجرجيس وبنزرت وطبلبة وصفاقس

 . الوكالة على ذلك
 

أما فيما يتعلق بدراسة الجدوى االقتصادية والفنية لوسائل الرفع واإلنزال، فإّن 

الوكالة بصدد إنجاز دراسة شاملة تهدف إلى تحديد الكلفة الحقيقية لجميع خدمات الوكالة بما 

 .إلنزالفي ذلك عمليات الرفع وا
 

 متطلبات الصيانة واالستثمار وهياكل المساندة - ب
  

 متطلبات الصيانة واالستثمار  -1
 

، قامت الوكالة بتحيين المخطط المديري 3131-3126في إطار إعداد المخطط 

من قبل اإلدارة العامة للصيد البحري و ذلك بادخال  3119لمواني الصيد البحري المعد سنة 

بعض المعطيات المحينة حول الوضعية الحالية للمواني تم استقصائها من أصحاب المهنة 

تدخالت مستوجبة موكولة  وقد شمل التحيين جميع مكونات الميناء من .خلين بالموانيوالمتد
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كولة على اإلدارة العامة للصيد على الوكالة وتدخالت تهم توسعة وتطوير الميناء مو

 :د تتوزع كما يلي.م 282البحري وقد بلغت الكلفة الجملية المحينة 
 

 212 د تدخالت موكولة على اإلدارة العامة للصيد البحري.م. 

 81 د تدخالت موكولة  على الوكالة.م. 
 

د .م 3د إلى .م  2.3وتجدر اإلشارة إلى أّن الوكالة ال يمكنها توفير سنويا سوى 

على  مواردها الذاتية وهو مبلغ غير كاف ويتّم توظيفه في العمليات ذات الصبغة 

صيانة مار وبرمجة مشاريع استث( 3131-3126)وتم عند اعداد المخطط . االستعجالية فحسب

د على خزينة الدولة .م 7.3منها ( د.م 81من بين مشاريع بقيمة )د .م 36.27عاجلة بقيمة 

 (متنقلة المذكورة في الوثيقة المنبثقة عن المجلس الوزاريرافعات  2اقتناء )
 

ستقوم الوكالة مستقبال على إعداد الدراسات وملفات طلبات العروض في إبانها 

 .لتالفي التأخير في انجاز المشاريع
  

 هياكل المساندة  -2
 

فيما يتعلق بالمجلس الوطني لموانئ الصيد البحري، تمت تسمية أعضاء المجلس 

الوطني لموانئ الصيد البحري بمقتضى المقرر الصادر عن وزير الفالحة والموارد المائية 

أّما فيما يتعلق بالمجلس األعلى . 3332تحت عدد  3123جويلية  12والصيد البحري بتاريخ 

ظيم اجتماعاته يتم باقتراح من لجنة تتكون من ممثل عن الوزارة للموانئ البحرية، فإّن تن

المكلفة بالنقل والوزارة المكلفة بالصيد البحري والوزارة المكلفة بالسياحة بمقتضى قرار من 

 .رئيس الحكومة
 

بالنسبة للشرطة المينائية، سيتم الشروع في تكوين أعوان الشرطة المينائية حال 

بط الكفاءة المهنية آلمري وضباط موانئ الصيد البحري الذي هو صدور االمر المتعلق بض

 .من مشموالت وزارة النقل
 

وبخصوص رفع المخالفات تم إعداد مشروع أمر يضبط الجدول التعريفي للصلح 

 .ولم يصدر بعد 3121جويلية  32                  بتاريخ
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فيما يتعلق بلجان المجموعات المينائية، تم إعداد جميع المقرارات المتعلقة بتكوين 

لجان المجموعات المينائية ويتم تحيينها بصفة دورية كلما طرأ تغيير على مستوى أعضاء 

وبخصوص دورية انعقادها وجدول أعمالها، تمت دعوة آمري الموانئ إلى . هذه اللجان

آلجال والتطرق خاصة إلى النقاط المتعلقة بالجوانب التنظيمية الحرص على انعقادها في ا

 .وتحسين جودة الخدمات وتأهيل أسواق الجملة
 

وبخصوص لجان السالمة واألمن والصحة والنظافة والبيئة بموانئ الصيد 

 27البحري، تم إعداد قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 

يتعلق بضبط تركيبة وأساليب سير عمل لجان السالمة واألمن والصحة  3126أكتوبر 

والنظافة والبيئة بموانئ الصيد البحري وقد تم إعالم آمري الموانئ بالشروع في تنظيم 

 .اجتماعات هذه اللجنة
 

II- التصّرف في الملك العمومي لموانئ الصيد البحري 
 

 تحديد الملك العمومي وضبط أمثلة التهيئة - أ
 

ميناء وبالنسبة للستة موانئ الباقية تمت  23الحدود البحرية والبرية لـ تم ضبط 

فيما  32/18/3123مراسلة وزارة التجهيز الستكمال ضبطها وتمت إجابتنا بمكتوب بتاريخ 

  .يخص ميناء حسي جالبة
 

وتمت موافاة سلطة اإلشراف بمشروع األمر المتعلق بالنظام النموذجي بتاريخ 

 .ت الوكالة تنتظر صدورهومازال 21/2/3121
 

اعتمدت الوكالة في تصرفها في الملك العمومي المينائي على أمثلة طبوغرافية 

قبل ) .تمثلت في رفع ما هو موجود من بناءات 3111أعدتها من قبل مكتب دراسات سنة 

 (.لم يكن مطلوب ضبط أمثلة تهيئة بمقتضى قرار 3119صدور مجلة الموانئ لسنة 
 

 11في مرحلة أولى بإصدار إعالن طلب عروض عدد  3126سنة  وقامت الوكالة

غار الملح )قصد إعداد أمثلة تهيئة مينائية لثالثة مواني صيد بحري  22/16/3126بتاريخ 

 .، وتم إبرام صفقة في الغرض(والشابة وجرجيس
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بالنسبة للتقسيم الشرقي بميناء صفاقس تم إعداد مثال تهيئة من قبل الوكالة وتمت 

وسيتم تهيئة الفضاء . صادقة عليه، وتم إسناد تراخيص في اإلشغال الوقتي بمقتضاهالم

 .ضمن مشروع تهيئة وتوسعة ميناء صفاقس
 

بالنسبة للقطعتين المتواجدتين بميناء غار الملح سيتم إعداد مثال تهيئة لكامل الميناء 

 .تبعا لما تمت اإلشارة إليه أعاله
 

المهيئة بميناء جرزونة فستشمل التهيئة في مرحلة قادمة أّما بالنسبة للقطع غير 

 .كامل الميناء
 

بخصوص الخط الكهربائي تم إسناد الشاغل قطعة إضافية كتوسعة متاخمة للقطعة 

المستغلة من قبله بمقتضى ترخيص شريطة عدم انجاز بناءات فوق خط الكهرباء الذي يمر 

كهرباء والغاز القيام بالتدخالت وأعمال داخلها حتى تتمكن مصالح الشركة التونسية لل

 .الصيانة
 

ونظرا لتشكيات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، سيتم تحميل الشاغل تكلفة 

 .تحويل الخط الكهربائي
 

 إسناد استغالل الملك العمومي - ب
 

 إسناد اللزمات -1
 

 سيتم تدارك الوضعية وذلك من خالل تسوية الملفات حسب ما تم االتفاق عليه مع

 .وحدة متابعة اللزمات
 

بالنسبة للعقار الذي تم تفعيل المنافسة في شأنه، أمام عدم توفر مقاسم بميناء الصيد 

، وحرصا على تكافؤ 3121البحري بسوسة ووفرة المطالب الواردة على إدارة الميناء سنة 

الدعوة إلى  الفرص أمام الجميع وترسيخا لمبدأ الشفافية والمساواة قررت الوكالة اللجوء إلى

وقد  3م 271المنافسة إلسناد ترخيص في اإلشغال الوقتي لألرض البيضاء التي تمسح 

أفضت النتائج الحصول على عرض مجد لكن الشاغل لم يقم باستكمال ملفه وخاصة خالص 

 .الديون المتخلدة بذمته حتى يتم إسناده ترخيص في الغرض
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نظرا  3121المسندة خالل سنة  وبخصوص عدم تفعيل المنافسة بالنسبة للزمات

والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح  3121جويلية  29لعدم صدور األمر المؤرخ في 

 .اللزمات
 

لم يتم إحداث لجنة تعنى بإعداد المراحل التحضيرية لمنح اللزمة قبل تاريخ 

 .للزماتألنه لم يتم إسناد أي لزمة عبر المرور باإلجراءات المتبعة إلسناد ا 11/11/3123
 

وسنة  3122أما بالنسبة لألراضي البيضاء المسندة خالل الفترة الممتدة بين سنة 

فقد تمت بمقتضى تراخيص في اإلشغال الوقتي إستئناسا بمراسلة المستشار القانوني  3123

وبقرار  832وتم اعتماد المعاليم المنصوص عليها باألمر عدد  3122لرئاسة الحكومة سنة 

، ألّن أغلبيتها تتعلق بإنجاز مخازن لحفظ معدات الصيد 3122فيفري  36رخ في المعاليم المؤ

البحري وورشات حدادة وكهرباء وميكانيك ومواد غذائية، وعليه ال يمكن أن نتحدث عن 

د نظرا لعدم قيام الوكالة بإسناد لزمة مع توظيف . أ 212نقص في مداخيل الوكالة يقدر بـ 

 .%3معلوم إضافي بـ 
 

وتحرص الوكالة على التقيد بالمقتضيات القانونية وذلك من خالل االستشارات 

والمكاتيب التي تم توجيهها إلى سلطة اإلشراف الممثلة في إدارة الشؤون القانونية والعقارية 

بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك عند عدم فهم وتضارب النصوص 

 (. 3119لسنة  18وقانون  3118لسنة  32قانون )د اللزمات القانونية في مادة إسنا
 

 إسناد تراخيص اإلشغال الوقتي -2

 

تم إصدار مذكرة في الغرض آلمري الموانئ  وسيقع التنصيص على ذلك  بدليل 

 .اإلجراءات
 

باالستئناس  3126فيما يتعلق بتحديد القيمة التقديرية فإن الوكالة تقوم قبل جانفي 

ة المماثلة بموانئ صيد بحري أخرى دون تضمينها كتابيا بملف إعالن طلب بالقيمة الكرائي

تضمين هذه القيم صلب ملفات طلب  3126جانفي   العروض وقد انطلقت الوكالة منذ 

 .العروض تكريسا لمزيد من الشفافية في عملية اإلسناد
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معلوم بالنسبة لمركب التبريد بميناء الشابة، تم رفض جميع العروض التي يقل 

الكراء المقترح من قبل المشاركين نظرا لتدني العروض الواردة إستئناسا بالقيم الكرائية 

 .بموانئ صيد بحري المماثلة
 

بخصوص قبول أو عدم قبول العرض الوحيد عند إصدار إعالن كراء ألول مرة 

فرزها سيتم تالفي ذلك من خالل قبول جميع العروض الواردة في اآلجال والقيام بفتحها و

 .واتخاذ القرار المناسب في شأنها
 

وفيما يتعلّق بإعالن كراء مركب التبريد بميناء الصيد البحري بصفاقس تم رفض 

وتم الحقا إصدار إعالني كراء .دون تعليل ذلك" ب.م"العرض المقترح من قبل شركة 

 . جديدة لم تفض إلى نتائج
 

المباشر بعد أن تم إلغاء ترخيصه  ثم تم إسناد العقار إلى الشاغل القديم بالتفاوض

 22/23/3121واسترجاع العقار بمقتضى حكم قضائي تم تنفيذه بتاريخ  12/12/3111بتاريخ 

وذلك بقبوله احتساب المعلوم المحدد من قبل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 

 .في الغرضد وتكوين شركة جديدة .أ 231وخالص الديون المتخلّدة بذمته والبالغة نحو 
 

بالنسبة للعقار الذي تم تفعيل المنافسة في شأنه بميناء الصيد البحري بسوسة لم 

تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات منح الترخيص نظرا لعدم تقديم الشاغل للوثائق المطلوبة 

 .لكن بالمقابل استخلصت ديون متخلدة بذمة الشركة
 

وض جديد ألنها منكبة حاليا على لم تقم الوكالة بإعادة إصدار إعالن طلب عر

إعداد ملف طلب عروض وكراسات شروط خاصة  ومالحق إلسناد لزمة مع احترام 

 .إجراءات إسنادها
 

 المراقبة وتنفيذ قرارات اإللغاء -ج 
 

 مراقبة التصرف في الملك العمومي -1
 

بخصوص عدم قيام الوكالة بعملية المراقبة الدورية ، سيتم تالفي هذا التقصير من 

خالل تفعيل أوال دليل اإلجراءات الجديد الذي يبين أشكال ودورية المراقبة وثانيا من خالل 

تكثيف الزيارات الميدانية للموانئ للمتابعة ولمعاينة العقارات المينائية ورفع اإلخالالت 

 . خاذ اإلجراءات المناسبةالمسجلة وات



655 
 

 
 

 

والوكالة بصدد استكمال الجرد للملك العمومي المينائي التابع للوكالة إلصدار 

 .ترقيم خاص بكل عقار
 

تقوم المصلحة المختصة باإلدارة المركزية بإجراءات سحب التراخيص في حق 

ى من أخل بأحد بنود الترخيص وستسعى جاهدة لتكثيف أشكال المراقبة للوقوف عل

هذا وقد قامت الوكالة بسحب العديد من . اإلخالالت المسجلة واتخاذ اإلجراء المناسب لذلك

 . التراخيص لمخالفة المستغلين لبنود الترخيص
 

 تنفيذ قرارات اإللغاء -2
 

تم تالفي هذا النقص من خالل تدوين جميع قرارات اإللغاء بمنظومة خاصة تمكن 

المسترجعة من خالل تكليف عون يقم بهذه المهمة من متابعة تنفيذها وتسجيل العقارات 

ونحن بصدد جرد العقارات المغطاة وإعداد قوائم في الغرض وقد تم إرسالها إلى اإلدارة 

 .العامة لإلختبارات قصد تحديد القيمة الكرائية والقيمة الشرائية لها

العقار  بميناء صفاقس لم يتم استرجاع 27/13/2992والملغى بتاريخ  3القرار عدد 

 .في مواصلة االستغالل( ب.ح)نظرا لرغبة الورثة 
 

العقار تصدر في شأنه غرامة تصرف ألرض مغطاة عوضا عن أرض بيضاء 

وقد تم مد الوكالة بضمان بنكي وسيتم إصدار ترخيص في الغرض بعد تقديم مثال هندسي 

 .في الغرض
 

القضاء السترجاعها نظرا  العقارات الثمانية المذكورة بالقائمة، لم يتم اللجوء إلى

 .لرغبة شاغليها مواصلة استغاللها معربين عن ذلك بمطالب واردة في الغرض
 

فإن سحب قرار اإللغاء تم بناء ا على تعهد الشركة " ص.أ"بالنسبة لشركة 

قام الشاغل ) المذكورة بإتمام و انجاز البناية وفق مطلب مرفوق بمثال هندسي في الغرض 

إجراء معاينة عن طريق  22/12/3126تم بتاريخ  -ولم يشرع في االستغالل بانجاز البناية 

نظرا لعدم اإلستغالل والشاغل اآلن  3126وتم سحب الترخيص من جديد سنة (. عدل منفذ 

 .بصدد التفاوض مع الوكالة بخصوص سحب قرار اإللغاء وإسناده لزمة في الغرض
 

 معاليم استغالل الملك العمومي المينائي - د
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 فوترة المعاليم -1
 

تطبيقا لمقتضيات قرار المعاليم المينائية، فإن فوترة الملك العمومي المينائي يطبق 

على كل نشاط على اليابسة ال غير، اما بالنسبة لوضع األقفاص العائمة بأحواض الموانئ 

 من قبل شركات تربية األحياء المائية ال يمكن إقامتها بشكل دائم ذلك أنها تعيق دخول

ونظرا إلى أّن استغالل أحواض . وخروج المراكب وتشكل خطرا على سالمة المالحة

الموانئ من قبل هذه الشركات يجب أن يكون ظرفيا ومحدودا في الزمن، و يطبق عليه 

أّما تواجد األقفاص على . معلوم اإلشغال الظرفي المنصوص بقرار المعاليم المذكور أعاله

ضمن المساحات المسندة لهاته الشركات وذلك بمقتضى اليابسة فإن تواجدها يندرج 

ترخيص في اإلشغال الوقتي،وفي صورة تواجدها في غير األماكن المخصصة لها بمقتضى 

الترخيص المسند، تعد مخالفة تستوجب القيام باالجراءات الالزمة في الغرض وسيتم تالفي 

 .ذلك مستقبال
 

ر بالميناء بعد الرجوع إلى المصلحة بالنسبة لفواتير غرامة التصرف فإّنها تصد

 .المعنية بإدارة التصرف باإلدارة المركزية
 

التأخير الحاصل في الفوترة يرجع إلى عدم تمكن المصالح المركزية من البيانات 

الكافية حسب القوائم المتأتية من اإلدارات المينائية إلبداء رأيها بخصوص المعلوم، 

 . المستغل، نوع العقار
 

والذي  3123تالفي هذه اإلشكاليات من  خالل المنشور الذي تم إصداره سنة تم 

 .يتعلق بكيفية فوترة غرامات التصرف
 

وجوابا على صعوبة استخالص الدين المترتب عن فواتير غرامات تصرف أو 

إسقاطه نظرا للتأخير في إصدار الفواتير، ال توجد صعوبة في استخالصه أو إسقاطه نظرا 

 .الورثة ورغبتهم مواصلة استغالل عقارات مورثيهملتمسك 
 

م "بخصوص إستغالل جزء من ميناء الصيد البحري بحومة السوق من قبل شركة 

الوكالة بصدد التفاوض مع الشركة المعنية لتسوية جميع  وأنّ  ألغراض ترفيهية،"  ح س

 .الوضعيات العقارية والمالية
 

 القيمة الكرائية -2
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ئية للعقارات المغطاة تم إعداد برنامج لمراسلة اإلدارة بخصوص القيمة الكرا

 .العامة لالختبارات لمراجعة جميع االختبارات القديمة
 

مراسلة اإلدارة العامة لالختبارات واإلدارة  3123وقد تم خالل شهر ديسمبر سنة 

الجهوية ألمالك الدولة ببنزرت لتحديد قيم جديدة ومراجعة قيم قديمة لوالية بنزرت 

 (.جرزونة، منزل عبد الرحمان، كاب زبيب، غار الملح، سيدي مشرق)
 

مراسلة اإلدارة العامة لالختبارات واإلدارات الجهوية  3126وقد تم خالل سنة 

بالنسبة لجميع الواليات األخرى ما عدا والية نابل والمنستير وصفاقس التي تم إعداد 

 .3127مراسلة في الغرض بداية سنة 
 

تم العمل بالقيم الجديدة لإلدارة العامة  للقيمة الكرائية ألسواق الجملةبالنسبة 

لالختبارات والتي تهم أسواق الجملة لألسماك بميناء طبلبة، صيادة والشابة والتي حددت 

بالنسبة لطبلبة والشابة  3123من قيمة اللزمة بداية من سنة  %21: القيمة الكرائية السنوية 

 .وصيادة
 

ريا مراسلة البلديات قصد مدنا بنسخ من عقود اللزمات قصد مراسلة هذا ويتم دو

 .اإلدارة العامة لإلختبارات لتحديد القيمة الكرائية
 

  الضمانات المالية  -3
 

لم يقم أصاحبها بمد الوكالة  2981التراخيص التي لم يقع تحينها طبقا لألمر عدد 

بعد أن تم إعالمهم بوجوب تحيين تراخيصهم بالضمانات المالية ووثائقهم القانونية المحينة 

المتعلق بمجلة الموانئ  18الذي تم إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد  17وفقا للقانون عدد 

 .البحرية
 

مع الحرص على  أن   ستتولى الوكالة القيام بالجرد المادي عند نهائية كل سنة

 .مخازن معدات الصيد البحري تكون هاته الضمانات متوفرة بالنسبة لكافة الحرفاء ما عدا
 

III- إنزال منتجات الصيد البحري وتسويقها 
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تضطلع الوكالة إلى جانب مهامها األصلية المنصوص عليها بقانون إحداثها بدور 

هام في مجال متابعة ومراقبة إنزال منتجات الصيد البحري، بالرغم من أّن ذلك  يندرج 

للصيد البحري وتربية األسماك فيما يتعلق  ضمن المشموالت األصلية لإلدارة العامة

بإحصائيات المنتوج ومنع صيد األسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم 

وردعه والقضاء عليه وضمن مشموالت مصالح اإلدارة العامة للمصالح البيطرية فيما 

مصالح  يتعلق بمطابقة المنتوج لمتطلبات الجودة والشروط الصحية وضمن مشموالت

التجارة فيما يتعلق بتنظيم أسواق الجملة لمنتجات الفالحة والصيد البحري والفوترة وشفافية 

 .األسعار وتسجيل الكميات التي تباع في أسواق الجملة 
 

المتعلق  2991جانفي  22المؤرخ في  2991لسنة  22حيث نص القانون عدد 

الثالث المتعلق بإنزال األصناف المائية بممارسة الصيد البحري في بابه الخامس من العنوان 

وبيعها إلى أنه يتعين إنزال األصناف المائية بحضور عون من السلطة المختصة الذي 

يتولى معاينة جرائم الصيد البحري وتسجيل وزنها كما يتعين بيعها باألماكن المعدة للغرض 

وضباط الموانئ ضمن ولم يدرج هذا القانون آمري موانئ الصيد البحري . داخل الموانئ

قائمة االطراف التي يخول لها معاينة ورفع المخالفات  وتحرير محاضر في الغرض مما 

 .يحد من تدخالت هذا الجهاز للتصدي للبيع خارج مسالك التوزيع القانونية
 

كلفت وزارة  2993أوت  21المؤرخ في  2993لسنة  2171وبمقتضى األمر عدد 

نتاج الحيواني بمراقبة الشروط الصحية لإلنتاج وتحضير اإلدارة العامة لإل -الفالحة

ومعالجة وتحويل وتكييف وخزن ونقل واإلرسال المنطبقة على منتوجات الصيد البحري 

 .والسهر على احترام مواصفات سالمة منتوجات الصيد البحري المعدة لالستهالك البشري
 

أّما بخصوص مسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري فقد ضبط القانون 

المتعلق بمسالك توزيع منتجات  2991جويلية  32المؤرخ في  2991لسنة               86عدد 

الفالحة والصيد البحري والنصوص التطبيقية المتممة له خاصة شروط وضوابط ترويج 

من  األمر  عدد  22أسواق الجملة حيث نص الفصل منتجات الفالحة والصيد البحري ب

المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الذي  2998أوت  21المؤرخ في  2998لسنة  2621

يضبط تنظيم وسير أسواق اإلنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الصيد البحري على انه ينبغي 

ل نقل أو التجميع و أن تكون كل كمية من المتوجات تدخل السوق معرفة بواسطة جداو
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وصوالت قبول يتم فيها التنصيص على المنتوج وصنفه ووزنه القائم ووزنه الصافي كلما 

 .أمكن ذلك واسم وكيل البيع المودع لديه أو تاجر الجملة
 

من نفس كراس الشروط على  أّنه يتعين على وكالء البيع  27كما نص الفصل 

يوافوا مفوضيهم بجدول يلخص مجموع المبيعات المنتفعين بمواقع داخل أسواق الجملة أن 

المنجزة لحساب كّل منهم ويجب أن يتضمن الجدول بيانات مفصلة للكميات المباعة حسب 

ثمن البيع وكذلك تسمية المنتوج وصنفه النوعي ويحق للمفوضين المطالبة بأن يرفق 

  .الجدول المفصل كذلك بنظائر من وصوالت البيع المطابقة
 

من هذا الكراس فقد نص على انه ينبغي على مستعملي السوق  29ل أّما الفص

تجميع دفاتر الحسابات والوثائق الواجب عليهم مسكها وأن يحتفظوا بها لمدة ال تقل عن 

عشر سنوات و ينطبق هذا اإللزام أيضا على المهنيين بالنسبة لوصوالت البيع التي تحل 

اتر والوثائق عند كل طلب سواء من طرف وينبغي االستظهار بكل هذه الدف. محل الفواتير

أعوان اإلدارات والمؤسسات المختصة أو من موظفي إدارة السوق الذين يعينهم الجهاز 

 .المسير لهذا الغرض
 

المتعلق  2998أوت  27من قرار السيد وزير التجارة المؤرخ في  6ويشترط الفصل 

بضبط آالت الوزن ومعدات الفوترة التي يتعين استعمالها بأسواق اإلنتاج وأسواق الجملة 

لمنتجات الفالحة والصيد البحري على استعمال دفاتر فواتير ذات قسائم مسلمة من قبل 

و تتضمن هذه الفواتير جميع البيانات .الجماعات العمومية المحلية المالكة لهذه السوق

 .من هذا القرار ومن بينها نسبة األداء وقاعدته 3عليها بالفصل المنصوص 
 

ومن خالل هذه النصوص التشريعية والترتيبية يتبين أن الوكالة غير معنية مباشرة 

بتسجيل اإلنتاج ومراقبة مسالك التوزيع والمحافظة على الشروط الصحية للمنتوج ومع ذلك 

ستخالص معلوم اإلنزال كلف أعوان الشرطة وسعيا لمتابعة منتجات الصيد البحري قصد ا

المينائية إضافة إلى تطبيق األحكام التشريعية والترتيبية المنظمة لموانئ الصيد البحري 

بمراقبة مدى مطابقة ترويج منتوجات الصيد البحري للقواعد الصحية سواء في عملية النقل 

المتعلق بتنظيم  2999لسنة  2932أو البيع داخل موانئ الصيد البجري وذلك بمقتضى األمر 

كما كلفت المناشير الوزارية الصادرة في الغرض . ممارسة شرطة الموانئ الصيد البحري
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أعوان الوكالة بمتابعة إنزال منتجات الصيد البحري من خالل إصدار وصل معاينة ومراقبة 

 .إنزال منتجات الصيد البحري وذلك لمعاضدة بقية السلط المعنية بذلك
 

 أسواق الجملة ومراقبة اإلنزال تأهيل - أ
 

  تأهيل أسواق الجملة ومراقبة -1
 

تبعا لما تم ذكره يتبين أن الوكالة ال تضطلع بدور أساسي في المحافظة على 

 2998-2996التأهيل الصحي ألسواق الجملة لألسماك غير أّنه تم تكليفها خالل سنوات 

األساسية ويبقى الدور الرئيسي للحصول على اعتبارها مالكة لتلك األسواق بتأهيل بنيتها ب

المطالبة بالقيام ( الجماعات المحلية)المصادقة الصحية من مشموالت الجهة المسيرة للسوق 

بما يتعين للمحافظة على الشروط الصحية لهذه األسواق طبقا للتراتيب المعمول بها في هذا 

 .الغرض
 

وسعيا إللزام الجماعات العمومية المسيرة لهذه األسواق على الحصول على 

إلصدار كراس شروط وعقد لزمة  3123المصادقة الصحية سعت الوكالة خالل سنة 

نموذجيين لضبط العالقة بين مستلزمي األسواق والجماعات العمومية  المحلية كما قامت 

المسندة لفائدة هذه  الجماعات المتعلقة  بتعويض التراخيص في اإلشغال الوقتي القديمة

باستغالل أسواق الجملة لألسماك بالموانئ بتراخيص جديدة  حددت في فصولها الشروط 

المحمولة على الجماعات  في تسيير السوق وتأهيلها وقد سعت الوكالة منذ إسناد هذه 

اسالت التي التراخيص إلى فرض احترام بنود هذه التراخيص من خالل العديد من المر

اإلدارة العامة للجماعات العمومية )وجهت مباشرة إلى البلديات أو إلى وزارة الداخلية 

ومن خالل التنبيه على جميع الجماعات المستغلة ألسواق الجملة بهدف المحافظة (  المحلية

على تأهيل هذه األسواق والحصول على المصادقة الصحية لها وعقد جلسات مع البلديات 

شراف السادة الوالة للجهات المعنية، كما تم توجيه مراسلة من وزير الفالحة إلى تحت ا

لدعوة البلديات المستغلة لألسواق للقيام  3123ماي  7السيد وزير الداخلية مؤرخة في 

بأشغال الصيانة والتعهد وإعداد برامج مراقبة ذاتية وتقديم مطالب للحصول على المصادقة 

المتعلق بضبط  3116ماي  36لمقتضيات قرار وزير الفالحة المؤرخ  الصحية البيطرية طبقا
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طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية 

 .والمصادقة عليها
 

غير أّن النتائج كانت دون المأمول رغم اللجوء إلى سحب التراخيص لبعض 

لعدم إيفائها بتعهداتها ورغم ذلك تعذر على  3123البلديات مثل بلدية جرجيس أواخر سنة 

الوكالة استرجاع السوق رغم مراسلة السيد وزير الشؤون المحلية الموجهة إلى السيد والي 

والتي يدعو فيها البلدية لإليفاء بتعهداتها تجاه الوكالة  قبل  3126أوت  2مدنين المؤرخة في 

 . 3126موفى شهر أوت 
 

يد من النقائص في تعهد البنية األساسية من قبل البلديات ونظرا إلى تسجيل العد

بالعديد من التدخالت لصيانة أسواق الجملة التي لم تتدخل  3123قامت الوكالة خالل سنة 

البلديات فيها وذلك استعدادا لزيارة خبراء اإلتحاد األوروبي وقد خصصت وزارة الفالحة 

 .د لهذا الغرض.م 3تمويالت قدرت بـ 
 

 مراقبة إنزال منتجات الصيد البحري -2
 

لما سبق ذكره فإن مراقبة إنزال منتجات الصيد البحري تعتبر من المهمة  تبعا

المصالح البيطرية فيما يتعلق يد البحري فيما يتعلق باإلحصاء والرئيسية لدوائر الص

أعوان المناشير الصادرة في الغرض كلفت أيضا  بالمحافظة على الشروط الصحية، غير أنّ 

الوكالة لمعاضدة الهياكل السابق ذكرها إال أن  هذه المناشير لم يقع التقيد والعمل بها من قبل 

خاصة  دوائر الصيد البحري ودوائر الصحة الحيوانية  حيث  تجد الوكالة صعوبات كبيرة 

في الحصول على وصوالت معاينة ومراقبة إنزال منتجات الصيد البحري تامة التعمير 

من قبل صاحب المنتوج وفي بعض الحاالت لم تتمكن الوكالة من الحصول على  وممضاة

بالنسبة لمنتجات شركات تربية األسماك وذلك من جراء عدم رغبة  خاصةهذه الوصوالت 

بعض المتدخلين وخاصة األطباء البياطرة في التعامل مع الوكالة باعتبار أن وصل المعاينة 

 . هو مصدر فوترة معلوم اإلنزال
 

 33بتاريخ  وقد راسلت الوكالة في هذا الصدد اإلدارة العامة للمصالح البيطرية

ورغم تأكيد اإلدارة العامة للمصالح البيطرية بأن شهادة  23879تحت عدد  3122نوفمبر 

السالمة الصحية لمنتجات غذائية ذات أصل حيواني التي يسلمها البياطرة لمنتجات تربية 
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األحياء المائية ال تلغي وال تعوض وصل معاينة ومراقبة إنزال منتجات الصيد البحري  

 .جراءاتغير ان العديد من البياطرة لم يحترموا هذه اإل
 

هذا وتلجأ الوكالة لتعويض األطراف المعنية بمراقبة اإلنزال وتسليم وصوالت في 

الغرض لعدم تواجد استمرارية العمل للمصالح البيطرية ودوائر الصيد البحري بجل 

الموانئ، وغالبا ما يتم الطعن في الوصوالت المسلمة من قبل الوكالة من قبل الحرفاء عند 

 .لفوترة معلوم اإلنزال اعتمادها كقاعدة
 

وعلى ضوء توصية مجلس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية المتعلق بضرورة  

إصدار دليل إجراءات مرجعي يتعلق بتنظيم عملية اإلنزال والمعاينة والمراقبة الصحية 

التفقدية العامة لمنتوجات الصيد البحري على إثر إطالعه على نتائج المتابعة الثانية لتقرير 

لوزارة التجارة من ناحية و لتجاوز التضارب الحاصل في المناشير والمذكرات الصادرة 

في الغرض من ناحية أخرى، قامت الوكالة بمراسلة اإلدارة العامة للصيد البحري وتربية 

إال . األسماك  وإعداد مشروع الدليل المذكور وتم عقد اجتماعين بمقر هذه اإلدارة للغرض

أنه وبسبب عدم رغبة ممثلي اإلدارة العامة للمصالح البيطرية استغالل وصل معاينة 

ومراقبة إنزال منتجات الصيد البحري الستخالص معلوم اإلنزال لم نتمكن من إصدار دليل 

 .إجراءات إلى حد اآلن 
 

وتجدر اإلشارة إلى أن وضع دليل إجراءات مرجعي يتعلق بتنظيم عملية اإلنزال 

ينة والمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري ملزم لكافة األطراف المتدخلة سيكون والمعا

له فضال على توحيد اإلجراءات بكافة الموانئ، األثر اإليجابي في استخالص معلوم اإلنزال 

 .وبقية المعاليم الراجعة إلى الدولة  بصفة عامة
 

 38المؤرخ في  232 أّما بخصوص عدم تطبيق منشور السيد وزير الفالحة عدد

حول تنظيم الدخول إلى الفضاءات المينائية فإنه في غياب معاضدة األمن  3111ماي 

استحال على أعوان وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري تطبيق مقتضيات هذا المنشور 

رغم أهميته، خاصة بعد الثورة، وتسعى الوكالة إلى تعزيز التواجد األمني بالبوابات حيث 

 3121خالل شهر ماي ) وجيه عديد المراسالت لوزارة الداخلية لمعاضدة مجهود الوكالةتم ت

وتركيز مراكز أمن عمومي بالموانئ وقد قرر المجلس الوزاري ( 3121وشهر ديسمبر 

 .تركيز مركز أمن عمومي بميناء الصيد البحري بصفاقس 3123نوفمبر  23المنعقد بتاريخ 
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الوقود بما يفيد بيع منتجات الصيد البحري بمسالك  أن ربط منحةبوإيمانا منها  

التوزيع القانونية يمكن من توجيه بيع منتوجات الصيد البحري باألماكن المعدة للغرض 

فقد  أعدت الوكالة مقترح إلتمام األمر   داخل الموانئ و تحسين استخالص معلوم اإلنزال

 2983لسنة  2232قح والمتمم لألمر المن 3111سبتمبر  28المؤرخ في  3111لسنة  8132عدد 

والمتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق تدعيم الصيد  2983أكتوبر  23المؤرخ في 

البحري بهدف ربط منحة الوقود بما يفيد بيع منتجات الصيد البحري بمسالك التوزيع 

صيد وتم عقد جلستي عمل بمقر اإلدارة العامة لل قانونية وعرضه على وزارة اإلشرافال

للنظر في المقترح وتم رفضه بسبب تخوف رؤساء  3121جويلية  23و 21البحري بتاريخ 

دوائر الصيد البحري من تطبيق هذا اإلجراء ورفض المهنة له بتعلة مزيد تعقيد اإلجراءات 

 . اإلدارية للحصول على هذه المنحة
 
 

 فوترة معلوم اإلنزال  - ب
 

 فوترة المبيعات على المستوى الوطني
 

رغم أّن القانون والتراتيب المعمول بها في مجال مسالك توزيع منتوحات الفالحة 

طبق يوالصيد البحري والتي سبق ذكرها  تنص على إجراءات واضحة غير أن ذلك لم 

على أرض الواقع لغياب األطراف المحمول عليها إنفاذ هذه القوانين ونخص بالذكر منها 

التجارة وقد تضررت من جراء ذلك موارد الوكالة إلى الجماعات المحلية ومصالح وزارة 

جانب موارد صندوق الراحة البيولوجية وصندوق القدرة التنافسية في قطاع الفالحة الصيد 

الصندوقين وفي هذا الصدد سعت الوكالة  ينالبحري وقد تم تسجيل نقص في إيرادات هذ

شفافية المعامالت التجارية ضمن كما سبق ذكره إلى إدراج التراتيب المتعلقة بالفوترة و

شروط الترخيص في اإلشغال الوقتي المسند لفائدة البلديات كما قامت بإعداد كراس شروط 

وعقد لزمة نموذجيين بمعية األطراف المعنية وتم توجيهها لالعتماد إلى السادة والة 

 .27/19/3123خ بتاري 31/6286الواليات الساحلية بمقتضى مكتوب السيد وزير الداخلية عدد 
 

ورغم ذلك لم يقع احترام كل من بنود الترخيص و كراس الشروط من قبل 

الجماعات العمومية ومن قبل محاسبيها رغم العديد من المراسالت حيث يتولى أغلب 



664 
 

 
 

المستلزمين طباعة كنشات الفواتير بأنفسهم دون رقابة من قبل الجماعات المحلية  إلى 

نشات فواتير مزدوجة وتدليس لفواتير البيع  وذلك بغية التهرب جانب التفطن إلى استعمال ك

 .من دفع المعاليم المستوجبة
 

تولى آمري الموانئ في نطاق مشموالتهم تفقد سير عمل أسواق الجملة يهذا ولئن 

 . يوميا، غير أّن الوكالة تجد صعوبات في دفع مسيري األسواق لتطبيق التزاماتهم
 

 3122فيفري  21وتنفيذا لتوصيات جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الفالحة بتاريخ 

عند البيع بالسوق  يحول تحسين استخالص المعاليم الموظفة على منتوجات الصيد البحر

الداخلية والتي أقرت إحداث لجنة للقيام بزيارات مراقبة وتفقد دورية وفجئية ألسواق الجملة 

 : صيد البحري، تم تحديد تركيبة  اللجنة كاآلتيلألسماك بموانئ ال
 

 وزارة الداخلية،بممثل عن التفقدية العامة  -

 وزارة الفالحة،بممثل عن التفقدية العامة  -

ممثل عن اإلدارة العامة للمنافسة واألبحاث االقتصادية بوزارة التجارة  -

 والصناعات التقليدية،

 لعمومية واالستخالص بوزارة المالية، ممثل عن اإلدارة العامة للمحاسبة ا -

 ممثل عن وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، -

 ممثل اإلدارة العامة لألداءات بوزارة المالية ، -

 .ممثل اإلدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية -
 

الجملة وقد قامت هذه اللجنة بأربعة زيارات ميدانية فجئية لمراقبة وتفقد أسواق 

 :لألسماك بالموانئ التالية
 

  3122نوفمبر  32ميناء الصيد البحري بسوسة بتاريخ. 

  3122ديسمبر  21ميناء الصيد البحري بقليبية بتاريخ. 

  3122ديسمبر  23ميناء الصيد البحري بسيدي داود بتاريخ . 

  3122ديسمبر  32ميناء الصيد البحري طبلبة بتاريخ. 
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إالّ أّن هذه اللّجنة لم تعد سوى محضر جلسة وحيد وأصبحت غير مفّعلة منذ 

 .ألسباب لوجستية 3122ديسمبر 
 

هذا وقام فريق من إطارات الوكالة بزيارات فجئية ميدانية لمراقبة الفوترة بأسواق 

 الجملة لألسماك بكل من موانئ قليبية وسيدي داود وصفاقس وطبلبة، تم التفطن خاللها إلى

 .وجود تدليس واستعمال فوترة مزدوجة وتمت إحالة هذه الملفات على العدالة
 

 متابعة تصدير منتجات الصيد البحري
 

إعفاء المنتجات البحرية المعّدة للتصدير من معاليم اإلنزال الراجعة  3119تم سنة 

 وذلك 3119أوت  2بتاريخ  263بالنظر للوكالة بمقتضى منشور السيد وزير الفالحة عدد 

والمتعلق بنظام الراحة  3119مارس  26المؤرخ في  3119لسنة  27تبعا لصدور القانون عدد 

البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها الذي نص على  إحداث معلوم يوّظف لتمويل 

على رقم  %2الراحة البيولوجية عند إنتاج وتصدير منتجات الصيد البحري بنسبة 

على رقم المعامالت عند  %3ع المحلي ويحمل على المنتج وبنسبة المعامالت عند البي

 . التصدير لدى الديوانة ويستخلص كما هو الشأن بالنسبة إلى بقية المعاليم الديوانية
 

ورغم أّن معلوم اإلنزال يعتبر كمقابل للخدمات المينائية فيما أن معلوم الراحة 

الثروة السمكية وبالتالي ال يمكن إلغاء البيولوجية يمّول صندوق خزينة للمحافظة على 

خالفا لما "عدم إخضاع نفس المنتجات إلى أداء معلومين في نفس الوقت"أحدهما بحجة 

نص عليه المنشور، باإلضافة أّن المنشور المذكور تضّمن إخالالت إجرائية، حيث نص 

سّجالت القبول المنشور على أن الوكالة مطالبة بمقاربة الكميات المصّرح بتصديرها مع 

الواجب مسكها من طرف الشركات المصّدرة لتتمّكن من التثّبت من مدى تطابق الكميات 

إالّ أّن القانون العام يسمح للشركات . المعفاة مع تلك التي تسلّمتها المؤّسسات التصديرية

وعليه ستعمل الوكالة على . من قيمة منتجاتها في السوق المحلية %21المصدرة كليا بتسويق 

استصدار دليل مرجعي لمقاربة الكميات المصّرح بتصديرها مع الكميات المنصوص عليها 

الممضاة من طرف دوائر وأقسام الصيد البحري لمرافقة الطرود عند " شهادة الصيد"بـ 

لتتمكن الوكالة من ( 23/12/3121اريخ بت 3منشور السيد وزير الفالحة عدد )التصدير 
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مراقبة الكميات المصدرة فعلّيا وتوظيف معلوم اإلنزال على الجزء الذي يباع في األسواق 

 .المحلية 
 

، ولئن تم التنصيص على 263أّما فيما يخص تطبيق مقتضيات المنشور عدد 

من قبل المؤسسة المصدرة وجوب موافاة وكالء البيع المعينين الوكالة بما يفيد تسلم المنتوج 

من خالل التأشير على وصل المعاينة والمراقبة وختمه وبتحميل الوكيل المعلوم المستوجب 

في صورة عدم قيامه بذلك، فإن مصالح الوكالة لم تتمكن  غالبا من الحصول على 

إضافة إلى أن الوكالة ال . الوصوالت الممضاة والمختومة من طرف الشركات المصدرة

غالبا على أي من سجالّت القبول الواجب مسكها من طرف الشركات المصدرة  تتحصل

قصد التثبت في الكميات المعفاة بسبب عدم قدرة أعوان الوكالة على إلزام هذه المؤسسات 

 .على احترام ما جاء بالمنشور
 

 ولتحسين استخالص معلوم اإلنزال 
 

  بمتابعة استخالص معلوم اإلنزال منشورا لرؤساء الموانئ يتعلق أصدرت الوكالة

 .23/12/3126بتاريخ  616تحت عدد 

  بين 3126أوت  22بتاريخ  38شاركت الوكالة في  إستصدار المنشور المشترك عدد

وزراء الفالحة والتجارة والشؤون المحلية حول تعميم الفوترة اإلعالمية وآالت 

صيد البحري تفعيال لقرار الوزن االلكترونية بأسواق الجملة لمنتجات الفالحة وال

الذي يضبط آالت الوزن ومعدات الفوترة  27/18/2998وزير التجارة المؤرخ في 

التي يتعين استعمالها بأسواق اإلنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفالحة والصيد 

 البحري، 

  المتعلق بممارسة الصيد  2991لسنة  22اقترحت الوكالة تنقيح القانون عدد

جاه إدراج ضباط وأمري موانئ الصيد البحري ضمن قائمة األعوان المخول البحري في ات

 لهم رفع مخالفات الصيد البحري

  هذا وستسعى الوكالة إلى ما يلي: 
 

إسناد تراخيص الستغالل مواقع بأسواق الجملة إلى وكالء البيع مباشرة  -

ي المتعلق بضبط من كراس الشروط النموذج 22باعتبارها مالكة لألسواق تطبيقا للفصل 
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تنظيم أسواق اإلنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفالحة والصيد البحري الصادرة باألمر عدد 

 .2998أوت  21المؤرخ في  2998لسنة  2621

 .استرجاع األسواق من البلديات والتصرف فيها مباشرة -

بما  التنسيق مع األطراف المتدخلة قصد إعداد دليل إجراءات لتوحيد اإلجراءات -

يضمن حسن متابعة ومراقبة إنزال منتجات الصيد البحري وترويجها وتوفير عدد كاف من 

 .األعوان المؤهلين لمراقبة البوابات واألسواق

إعادة عرض مقترح ربط انتفاع مراكب الصيد البحري المدفوعة بمحرك بمنحة  -

نتجات الصيد البحري الوقود المسندة من قبل الدولة بضرورة االستظهار بما يفيد وبيع م

بمسالك التوزيع القانونية، على وزارة اإلشراف، خاصة بعد دعم هذا المقترح من قبل دائرة 

 .المحاسبات

تفعيل اللجنة المكلفة بالقيام بزيارات مراقبة وتفقد دورية وفجئية ألسواق الجملة  -

 .لألسماك بموانئ الصيد البحري

 .  التواجد األمني بالبوابات واألسواق -

العمل مع بقية الهياكل المعنية لتطوير التشريعات لتتناغم مع تشاريع البلدان  -

المتقدمة وخاصة في مجال مسلكية أثر المنتوج بصفة إلكترونية باعتماد التجهيزات الطرفية 

 .المتطورة

 

 

 

 

 
 

IV- الوضعية المالية للوكالة 
 

 فوترة معاليم الكهرباء والماء واإلرساء - أ
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د فهو .أ 661بخصوص المبلغ المسجل والمتعلق بنقص في الفوترة والمقدر بحوالي 

... يتعلق باستهالك راجع لالدارات، التنوير العمومي، ) يتضمن االستهالك الخاص للوكالة 

 .من استهالك الكهرباء %31من استهالك الماء و %23ويمثل حوالي ( 
 

على إحالة كامل شبكات الماء والكهرباء علما وأّن من توجهات الوكالة هو العمل 

إلى كل من الشركة التونسية الستغالل وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز 

علما  أن هاتين األخيرتين اشترطتا تأهيل الشبكات قبل اإلحالة حيث تشكل هذه االنجازات 

 26)لي الملك العمومي تكاليف باهضة، هذا فضال عن تركيز وتجديد عدادت فرعية لشاغ

 ( . ميناء
 

وبخصوص معاليم إرساء مراكب الصيد البحري باألحواض، سيقع العمل على 

جمع وتحيين المعطيات وذلك في انتظار إعداد تطبيقة اعالمية ضمن منظومة إعالمية 

 .تمكن من تسجيل المراكب بمختلف موانئ الصيد البحري ومتابعة معاليمها( ERP)مندمجة 
 

 استخالص المستحقات - ب
 

بخصوص وكالء البيع المتواجدون بموانئ الصيد البحري ورغم قيام الوكالة 

بمختلف اجراءات التتبع من توجيه اعالمات بدين وتنابيه باالستخالص والقيام بإصدار 

بطاقات الزام في شأنهم، فإّن الوكالة ال يمكن لها سحب التراخيص نظرا أن هذه الرخص 

البلديات هذا وقد تمت مراسلة عديد الوالة في ذلك غير أّنه ظلت دون مسلمة من قبل 

 .جدوى
 

بالنسبة لوكالء البيع المتواجدون ببئر القصعة، فإن الوكالة اتخذت جميع 

جانفي  1االجراءات الودية والجبرية وصلت إلى حد صدور أحكام بالسجن، وتم بتاريخ 

لستة وكالء وتضل ( آالت وزن حواسيب و)عن طريق عدل منفذ حجز معدات  3127

 . الوكالة مستمرة بمتابعة واستخالص جميع مستحقاتها 
 

هذا وفي إطار مزيد الحرص على فوترة واستخالص معاليم الرفع واإلنزال تم 

ومنشور عدد  12/17/3123بتاريخ  8719منشور عدد )منشورين  3123إصدار خالل سنة 

 :تتعلقين ( 21/23/3123بتاريخ  23911
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ضرورة فوترة عملية الرفع واإلنزال لبيان تسجيل العملية في حساب كل حريف  -

 .حتى نتمكن من المتابعة الدقيقة لكل المراكب

 .استعمال عملية الرفع واإلنزال كوسيلة ضغط الستخالص مستحقات الوكالة -

كما يتم التذكير بقطع الماء والكهرباء في صورة عدم الخالص بالنسبة لشاغلي  -

 .ملك العمومي المينائيال
 

وإن تم تمكين بعض الحرفاء من تسهيالت دون قطع الماء والكهرباء أو بتقديم 

خدمة الرفع واالنزال رغم وجود ديون متخلدة بذمتهم، ذلك أن الوكالة مضطرة بتوفير 

الخدمات إلدارتها لمرفق عمومي يصعب تعطيله علما وأّن الوكالة حريصة على التقليص 

وهي حريصة على متابعة الحاالت الواردة بالتقرير والقيام بكل االجراءات التتبع  من الديون

 أو التنفيذ  
 

أّما بخصوص مستحقات الوكالة لدى الهياكل العمومية، فالوكالة دائمة المسعى 

وتعمل على التذكير دوريا بمستحقاتها لدى المؤسسات والهياكل العمومية، حيث يتم مراسلة 

ة وتذكيرها باستمرار قصد خالص ما تعلق بذمتها من ديون مع ادخال سلطة الجهات المعني

مثال على ) االشراف قصد التدخل وايجاد الصيغ المناسبة الستخالص مستحقات الوكالة 

ذلك مراسلة موجهة من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري إلى وزيرة المالية 

 .(21/21/3126بتاريخ  1789تحت عدد 
 

هذا وأّن اإلدارة العامة تتولى دوريا التذكير بإجراءات االستخالص ضمن مذكرات 

 .عامة لتدارك مختلف النقائص
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قل بين املدن
ّ
ركة الوطنّية للن

ّ
 الش

 

ّإحداث  تم ّ
 

ركة)بين املدن، قل ة للنّ ركة الوطنيّ الش
 

 1891أكتوبر  02في ، (في ما يلي الش

ّ(1)1891لسنة  00بمقتض ى املرسوم عدد   0188كمنشأة عمومية بمقتض ى ألامر عدد  هاتصنيف تم ّّو.

خ في  0220لسنة  ق بضبط قا 0220أكتوبر  7املؤر 
 
ة التي ال تكتس ي واملتعل سات العمومي  ئمة املؤس 

ة ة والتي تعتبر منشآت عمومي  ّ.صبغة إداري 
ّ

شاط الرئيس ي للشركة فيتم ّوي
 
ل الن

 
قل العمومي للمسافرين بين  تأمين ث ات الن  جميع عملي 

ّاملدن ركة .
 

قل ويإلى وتخضع الش من ّ%ّ 100بنسبةيتكون  د.م8,5ّرأس مالها بلغ إشراف وزارة الن 

ّ.ة الدولةمساهم
ّ

ركة في شهر ديسمبر 
 

ن أسطول الش ّّّّّّّّّّّّلتأميناستغاللها  تم ّيحافلة  111من  0212ويتكو 

ا 81 ّسفرة يومي  .ّ
 
ركة محط

 
ة بباب عليوةّةوتستغل  الش نحو الوسط  هاسفراتّلتنظيم تونس الجنوبي 

ة بباب سعدون التي  ة تونس الشمالي 
 
مال إضافة إلىنحو  سفراتالنطلق منها توالجنوب ومحط

 
ّّّّّّّّّّّّّّّالش

ة 02 ركة بنقل  .(2)وكالة بمناطق مختلفة من تراب الجمهوري 
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّمسافر في  ألف 1892وقامت الش

ّ.(3)0212ّمسافر في سنةألف  2101و 0212سنة 
ّ

لهذه الخدماتّلتأمينّو
 
ركة ت، شغ

 
عين إلى 0212ّّةفي سنعونا  792ّالش

ا عونا إداريّ  070موز 

ين  112عون استغالل و 177و ّ.د.م17,598ّّبلغتأجورا ّصرفت لفائدتهمأعوان تقني 
ّ

ركة خالل الفترة 
 

قت الش ّّّّّّد.م27,125ّّداخيل قدرها على التواليم0211ّ-0211وحق 

ة ما قدره0212ّوبلغت املداخيل في سنة ّد.م26,696ّو د.م28,368ّو ة الوقتي   حسب القوائم املالي 

ية مّد.م 27,321
 
ّذاكرمن بيع التّ  %82بنسبة تأت .ّ

 
لت الش ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد.مّ 11,577خسائر قدرهاركة وسج 

ّ.0211سنة ّد.م5,546ّو 0210سنة  د.م7,287ّو 0211سنة  د.م11,597ّو 0212سنة 
ّ

ت 
 
ركة في أداء مهامها، تول

 
ق الش

 
ظر في مدى توف ة  املحاسبات ائرةدوللن  ة رقابي  إنجاز مهم 

ركة لتصر ف في أسطوّلاشملت 
 

من املمتدة ّخالل الفترة ونشاط الاستغالل ومداخيل الاستغالل الش

قت أساساوخلصت املهم ّ .0212إلى غاية شهر ماي  0211شهر جانفي 
 
ّة إلى جملة من الاستنتاجات تعل

ّبتردّ 
 
ركة مما أث

 
ة للش ة املالي  داخيل إلى جانب ضعف مراقبة امل هاخدماتجودة على ر سلبا ي الوضعي 

ّ.يانةوعدم نجاعة أعمال الصّ 

                                                           
(1)

خ في  1890لسنة  1املصادق عليه بالقانون عدد    ح بالقانون عدد  1890فيفري  1املؤر  خ في  1882لسنة  22واملنق  ّ.1882ماي  12املؤر 
ي وتوزر وسوسة والقيروان وقابس وجرجيس وصفّوبنزرت وطبرقة والكاف وباجة وجندوبة وتبرسق والقصرين وسليانة ومكثر وبوعرادة   (2)

 
اقس وجربة قبل

ّ.ومدنين وقفصة وبن قردان وتطاوين وسيدي بوزيد ونفطة وغمراسن ومجاز الباب
ركة لسنتي   (3)

 
ّ.0212و 0212تقارير نشاط الش
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 أبرز املالحظات
 

ركة -
ّ

 الوضعّية املالّية للش

ّ

ركة 
 

ة  2تجاوزت الخسائر املتراكمة للش ّّّّّّّّّّمر ات رأسمالها إذ بلغت حسب القوائم املالي 

ّد.م 37ّما قدره 0211لسنة  ركة لنشاطها حيث أصبحت غ.
 

ة على تأمين الش رت هذه الوضعي 
 
ير وأث

تها  دة بذم 
 
يون املتخل ات ألاعوان صرف ّوقادرة على الاستثمار في حافالت جديدة وعلى خالص الد  مستحق 

ّفي آجالها غطية في انخفاض . ي مداخيل الاستغالل أعباء الاستغالل وأصبحت نسبة الت 
 
كما ال تغط

ّّ.0212في سنة  %70ّإلى  0211في سنة  %97ّّّّر  حيث مر ت منتم ّمس

ّ

ّتم ّسلضمان اّو
 

ّرارية نشاط الش ّركة تدعو الد  ّإلاسراع في ة إلى لط املعنيّ ائرة الس 
 
خاذ ات

ّ.ةتها املاليّ إلاجراءات الضرورية لتطهير وضعيّ 

ّ

 التصّرف في ألاسطول  -

ّ

ركة  تقم لم
 

قة باقتناء بإنجاز الش
 
ة الكامل الاستثمارات املتعل عوبات املالي  حافالت نتيجة الص 

ا تم ّالتي  ب في تقادم تر  بها مم  يانة واستهالك قطع الغيار وهو ما  ألاسطوّلسب  الت الص 
 
وارتفاع عدد تدخ

ة ألاسطول  ر سلبا على نسبة جاهزي 
 
ي جودة الخدمات وأدى إلى  0212في سنة  %22ّّلتصل إلىأث

 
ّ.تدن

ّ

ا ساهم في ارتفاع  تم ّّو ة مم  يانة الوقائية والعالجي  ات الص  الوقوف على عدم نجاعة عملي 

ف الحافالت التي بلغت ألّا
 
ام توق ى إلى ارتفاع عدد أي  ريق وأد 

 
 0212يوما سنة  11281عطاب على الط

ركة من مداخيل انجر  عنهاإلغاء سفرات  وإلى 0212يوما في سنة  11210و
 

 .حرمان الش

ّ

ى إلى عدم ت معاينة تم ّكما  ا أد  ة في مجال التصر ف في الوقود مم  قابة الداخلي  ضعف الر 
ترشيد  وأن يحول دون ة الوثوق باملعطيات في هذا املجال وهو ما من شأنه أن يحجب تجاوزات إمكانيّ 

ّ.استهالك الوقود

ّ

د الدائرة على ضرورة إيجاد آليات لّؤتّو
 
ة ويل اقتناء حافالت جديدة قصد تحسين جاهزيّ تم ّك

ّ
 

ّركة وإضفاء مزيد من النّ أسطول الش
 
الة يانة وإالتها في مجال الصّ جاعة على تدخ رساء رقابة داخلية فع 

ّ.ف في الوقودعلى التصرّ 

ّ
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 الاستغالل -    

ّ

ات متابعة  ركة إلى آلي 
 

ّتم ّتفتقر الش نها من الوقوف على مدى التزامها بمواعيد الس 
 
فرات ك

روط ومن قيس مدى رضا حرفائها
 

اسات الش ّ.املنصوص عليها بكر 

ّ

إلغاء  تم ّحيث  هافي نشاط اتطراباض في الشركة من نقص في الحافالت تسبب تعانيكما 

ّ.0212سفرة في سنة  2718و 0212سفرة في سنة  0221

ّ

اش ى تم ّوأمام غياب متابعة إلادارة لتقارير املراقبين وعدم اتخاذها لإلجراءات التأديبية التي ت

رة بتغيير املسالك املنصوص عليها بكر اسات شروط وخطورة التجاوزات،  اق بصفة متكر  يقوم السو 

ة من حالة تغيير مسلك خالل الفترة املمتد ّ 822الوقوف على  تم ّلخطوط دون ترخيص مسبق حيث ا

ب هذه املخالفات، .0212ّإلى غاية ماي  0212جانفي  ركة من مداخيل باّلوتتسب 
 

ضافة إلى حرمان الش

ل ة، في حرمان املسافرين من التنق   .إضافي 

ّ

رقات تفتق
 
ات املراقبة على الط ر وسائل نظرا عنصر املفاجأة ر إلى كما أن عملي 

 
لعدم توف

ّ.العمل

ّ

اتآلاال تسمح ّو انبفي مراقبة املداخيل ّدة تم ّاملع لي  جاوزات في إلاب  ، حيث أن الوقوف على الت 

ركة 
 

ّكن تم ّلم تالش
 
ّّّّّّّّّّّّّّّاض في من قبل القبّ  ال املصر ح بهيخاية من مقاربة املدمن تبرير الفوارق املتأت

ذاكر والتي بلغت بّمع تلك الواردة0212ّسنة  كما أنها لم تتخذ إجراءات ردعية  د.أ 282منظومة بيع الت 

ّ.ّاش ى وخطورة التجاوزاتتم ّتجاه القباض ت

ّ

ة دون تحديد ا فيما يتعلق بالنقل العرض ي، فإن الشركة أم ّّ عريفات بصفة جزافي  تضبط الت 
بح بالضافة إلى عدم شموليّ  ّ.ة الفوترةيّ ة عملدقيق لهامش الر 

 

ّّو
 

نها من تحسين جودة خدماتها وإلى تركيز نظام تم ّات ركة إلى إرساء آليّ تدعو الدائرة الش
 
ك

ّ
 
ال على مداخيلها بهدف تفادي التجاوزات وتطوير مواردها وإلى الحرص على ات خاذ إلاجراءات مراقبة فع 

ّ.تجاه املخالفين ةدعية الضروريّ الرّ 
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I-  
ّ

 ركةالوضعّية املالّية للش

ّ

ّ
 

لت الش  أصبحت نتائجها0211ّّومنذ سنةد .أ 45,887ّأرباحا قدرها0212ّفي سنة ركة سج 

ة لتبلغ د .م 114287د و.م 74097د و.م 24222ّواليعلى التّ 0211ّ-0211ّخالل الفترةبلغت حيث ّسلبي 

ّّّّّّّّّّّّّّبالغالها المّمر ات رأس 2متجاوزة بذلك د .م 17حوالي  0211غاية سنة إلى تراكمة ها املخسائر 

ّد.م8,5ّ ّّو. ّ تجدر إلاشارة إلى أن 
 

ّخسائر0212ّلسنة  ةالوقتيّ  لت حسب القوائم املاليةركة قد سج ّالش

ّ.د.م 114277ّّقدرها

ّ
ن من خالل تحليل الوضعية املاليّ  ي أعباء وتبي 

 
ة للشركة أن  مداخيل الاستغالل ال تغط

غطية في انخفاض مس ت من تم ّالاستغالل وأن  نسبة الت  ّّّّّّّّّّّّّّّفي  %70ّإلى  0211سنة  %97ّر  حيث مر 

0212ّسنة  ّّّّّّّّّّّّّّّّحيث مر ت من %02بنسبة  0212-0211أعباء الاستغالل خالل الفترة  رتتطوّ ّو.

 خالل نفس الفترة ت املداخيلفي حين استقرّ 0212ّد سنة .م 37,824إلى  0211د في سنة .م 114827

ّ.د.م 07في حدود 

ّ

ر قيمة املشتريات املستهلكة بنسبة ويع  0212في سنة  %2ّود هذا الارتفاع باألساس إلى تطو 

ة التي نتيجة ارتفاع  ل تم ّأعباء الوقود وقطع الغيار وإلاطارات املطاطي 
 
من مجموع هذه  %92ّث

ّّّّّّّّّّّعون مناولة في  121إثر إدماج  0211في سنة  %7ّما ارتفعت أعباء ألاعوان بنسبة ك.املشتريات

ل تم ّعلما وأن  نسبة أعباء ألاعوان  0210سنة 
 
من مجموع ّ%71من مجموع أعباء الاستغالل وّ%21ث

ّ.إيرادات الاستغالل

ّ

ّ
 

ة للش ة املالي  ت إلى تدهور الوضعي  قص في الحافالت ركةومن أهم  العوامل التي أد  ّالن 

ة ألاسطول  الستغالللّصالحةال شاط ّ%22حيث ال تتجاوز نسبة جاهزي 
 
ر سلبا على تأمين الن

 
وهو ما أث

ي جودة الخدمات 
 
فرات وتدن ى إلى إلغاء عدد هام  من الس  ركة وأد 

 
نسبة في تقليص والاليومي للش

عبئة زيادة على تقادم ألاسطول  ب في  الذيالت  ّرتسب  الي  تكر  يانة وبالت  ات الص  ارتفاع استهالك في عملي 

ّ.ّقطع الغيار

ّ

ركة مداخيل لم تتطور كما 
 

دة من طرف سلطة تم ّعدم تعديل التعريفة املعلّنظراالش

غم من ارتفاع جميع عناصر كلفة الاستغالل  0212إلاشراف منذ سنة   قطع غياّرّو محروقات)بالر 

ا .م 1,4بالضافة إلى تسجيل نقص في إلايرادات بلغ ...(ّسعر اقتناء الحافالت ّو تأمينّو أجوّرّو د سنوي 

ة نقل عائاّل ورةبعنوان مجاني 
 
ا بعنوان نقل الحاملين لبطاقات .م 0و وجرحاها ت شهداء الث د سنوي 

ّ.إعاقة
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ب عنه 
 
ولة وهو ما ترت قل بين املدن ال ينتفع بدعم من الد  وتجدر إلاشارة إلى أن  نشاط الن 

ركة لخطوط ذات طابع اج
 

ّ.الغرضاعي وغير مربحة دون الحصول على منحة في تم ّتأمين الش

ّ

ركة غّو
 

ة وخالص ير قادرة على الاستثمار وعلى مواصلة نشاطها في ظروف عاديّ أصبحت الش

ها، وبفعل تراكم الخسائر خالل الفترة الد ّ تها من ذلك أن  دة بذم 
 
ن من تم ّ، لم ت0212-0211يون املتخل

 
ك

ة إلايفاء بتعهّ  قة خاص 
 
ات الصندوق الوطني  بصرفداتها املتعل أجور ألاعوان في آجالها وبخالص مستحق 

ى سنة تم ّقاعد والحيطة الاجتّ لل
 
ات بعض  فضال عنّد.م01ّحوالي  0212اعية والبالغة إلى موف مستحق 

ركة الوطنيّ 
 

دين على غرار الش ّد.م 13,8)ة لتوزيع البترول املزو  ي بعنوان ( قل البر  ة للن  والوكالة الفني 
تي النّ 

 
ي بباب عليوة وباب سعدوّناستغالل محط ّد.أ 271) قل البر  سديد القرض املسند من وعدم ت(

ّ.د.م 4,7ة والبالغطرف صندوق إعادة هيكلة رأس مال املنشآت العموميّ 

ّ

II-  ّف في ألاسطول التصر 

ّ

ة ألّاشملت أعمال الرقابة في هذا املجال  ّّ.ف في الوقودالتصرّ انة ّويأعمال الصّ سطول ّووضعي 

ّ

  سطول وضعّية ألا  - أ

ّ

ركة لتأمين نشاطها العادي إلى 
 

احافل 128تحتاج الش  أن   (1)ة يومي 
 
ّّّّّّّّّّألاسطول املستغل  في إال

ل أعمارها  111ّال يتجاوّز0212ّديسمبر  11 في ّوتراجع ألاسطوّل.ّأشهر 12سنوات و 2حافلة يبلغ معد 

على عدم حافلة  02ّإحالةوذلك بعد حافلة  97ليصبح عدد الحافالت املستغلة 0212ّشهر ماي 

ّّ.الاستعمال

ّ

ن بالر جوع إلى  عدم اقتناء الحافالت املبرمجة 0212ّو 0212لسنتي  الاستثماّربرنامجي وتبي 

ة التي حافلة  02والبالغ عددها  عوبات املالي  ركةّر  تم ّفي كل  سنة وذلك نتيجة الص 
 

ّ.بها الش

ّ

ا في خصوص البرنامج الاستثماري لسنة  حافلة  12، فقد اقتصرت الاقتناءات على 0211أم 

لم يتسن للشركة ّوّ.ويلتم ّحافلة مبرمجة وذلك بسبب صعوبات في ال22ّمن مجموع  MANمن نوع 

لة بنسبةاقتناء  ى شهر واملبرمج استالمها ّبقرض بنكي %82ّالعشر حافالت املتبقية واملمو 
 
قبل موف

ركة ّوالعملية ويل تم ّّالبنك رفضبسبب 0212ّجويلية 
 

بضمان  تهطالبمعلى إثر تراجع إيرادات الش

ولة ّالد  ل. ولةولئن تحص  ركة على ضمان الد 
 

د طالب في شهر جوان ّت الش رفيع في  0212، فإن  املزو 
 
بالت

                                                           
(1)

ة   ركة بصفة عادي 
 

شاط اليومي للش
 
ة من حافالت وأعوان لتأمين الن   .0212فيفري  2بتاريخ  تقرير إدارة املنتوج حول الحاجيات الفعلي 
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ة أسعاّر ل  العشر حافالت املتبقي  ك بعدم تم ّّو %12.71دينار للحافلة الواحدة أي بنسبة  20122بمعد  س 

ركة 
 

ا اضطر  الش اني مم 
 
ّ.0212فيفري  10بتاريخ إلى فسخ العقد تنفيذ القسط الث

ّ

قل بتاريخّأخرى،من ناحية ّو ة التي قامت بها وزارة الن  فقة العام  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوفي إطار الص 

ركة  أبرمتّ،(1)0228ّبرتم ّسب 12
 

حافلة  21قتناء الّ"إيكار"مع شركة  اعقد0212ّمارس  02بتاريخ الش

فة لنقل املسافرين بمبلغ قدره  ّد.م16,774ّرفاهة مكي  ن . ه تبي 
 
 أن

 
روع في استغاللال عندإال

 
فعة  ش الد 

انية
 
ها 22ّوالبالغ عددهاّمن الحافالت ألاولى والث ب حافلة أن 

 
لت كثيرة التعط ف 1021ّحيث سج 

 
ّيوم توق

ر 
 
ا أث ركة لنشاطهاسلبا مم 

 
ّ.على برمجة الر حالت وعلى تأمين الش

ّ

ركة باستصدار إذن على عريضة بتاريخ ّو
 

خبراء  1ّفتكلي بمقتضاهّتم 0211ّّماي  9قامت الش

ّبمعاينة الحافالت ب الحافالت تعود إلى أ.
 
خطاء على مستوى وقد خلص تقريرهم إلى أن  أسباب تعط

صني صميم والت  ركالت 
 
ى إلى ظهور عيوب ع والت ا أد  ي جودة املعادن املستخدمة مم 

 
يب إلى جانب تدن

ة املسافرين رت سلبا على راحة وسالمة وصح 
 
دة أث ّ(2)متعد  .ّ

 
حافلة إلى  02ركة بإرجاع وقد قامت الش

فعة ألاولى متها في الد 
 
ها قامت بخالص العشرين حافلة التي تسل د وامتنعت عن خالصها في حين أن   املزو 

ّد.م5,321ّوالتي بلغت قيمتها  .ّ ركة حرمت منها االتي املداخيل ّر الخبراءوقد 
 

ف الحافالت لش
 
نتيجة توق

ل إذن  ة من تاريخ أو  ى شهر ديسمبر  بالجوالنوذلك للفترة املمتد 
 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبمبلغ 0211ّإلى غاية موف

ّ.ّد.م 3,112ّّقدره

ّ

ركة
 

 على أنظار القضاء بّوقامت الش
 

رر الذي بفسخ العقد  للمطالبةإحالة امللف وجبر الض 

إصالحها  تم ّقضايا للمطالبة بمصاريف حفظ الحافالت التي  "إيكار"شركة  وفي املقابل رفعتّ.لحقها

قل بين املدن عن خالصها خالص فواتيّرّو ة للن  ركة الوطني 
 

ّامتنعت الش لم ، 0212وإلى غاية شهر ماي .

 ّتم ّي
 

ّ.البت  في امللف

ّ

ائرةومن  ة املجراة من قبل الد  املقتناة لحافالت ل0212ّفي شهر أفريلّخالل املعاينة امليداني 

ي ، حافلة 11عددها والبالغ  1بمستودع بن عروس واملتواجدةّ"إيكار"شركة  من تم  الوقوف على ترد 

حافالت من مجموع ست  حافالت  1كما أن  ّ.زيادة على نزع قطع غيار منها بها تراكم ألاوساخّو حالتها

ةقد موجودة بمستودع قابس  ّّ.(3)فقدت عجالتها الاحتياطي 

                                                           
ة القتناء   (1) قل 121صفقة عام  ة للن  ركات العمومي 

 
ّ.ّحافلة لفائدة الش

(2)
ين في جويلية     .0211تقرير الخبراء العدلي 

د ملستودع قابس   (3)  .0212نوفمبر  1بتاريخ تقرير التفق 
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ي 
 
ة في تدن ة ألاسطوّلّنسبةوساهمت هذه الوضعي  0212ّّفي سنة  %22التي بلغت ّ(1)جاهزي 

الي   2014في سنة 78,7%مقابل  رةد الحافالت تعّلموبالت 
 
فرات  يفتّاملتوف  (2)اليوميةبالحاجة لتأمين الس 

ى إلى إلغاء   ا أد  مسترسلة دون بصفة  MANاستغالل الحافالت الجديدة من نوع وإلى  سفراتمم 

ة  ة في آجالها بعمليات الصيانة للقيام  الورشاتوضعها على ذم  وري  ى الد  ارتفاع في عدد إلى ذلك وأد 

ف الّأيام
 
نة آنذاك الحافالت  أن  عمّررغم  ّ،يوما 1129ّليبلغ 0212ّّخالل سنة توق  ،لم يتجاوز الس 

ّ.ارتفاع في استهالك قطع الغيار إلىكذلك ّو

ّ

قص في ألاسطول  ركة ، قامتوفي انتظار اقتناء حافالت جديدةوملجابهة الن 
 

في شهر  الش

ة سنة واحدة بمبلغ جملي  قدره  12ويغ بتس0212ّأكتوبر  ّ.ّد.م4,522ّحافلة رفاهة كبيرة الحجم ملد 

ّ

ة أسطولها وتأمين نشاطها العادي، ائرة ولتحسين جاهزي  د الد 
 
ات عّتؤك لى إلاسراع بإيجاد آلي 

ّ.ويل اقتناء حافالت جديدةتم ّل

 

 يانةالصّ  - ب

ّ

قل في أحسن ات الن  يانة إلى تأمين عملي  ف  تهدف أعمال الص 
 
قليص في نسبة توق روف والت 

 
الظ

يانة إلى الوقوف على ّ.الحافالت الت الص 
 
ظر في تدخ ة  ستنتاجاتاوقد أفض ى الن  يانة الوقائي  ق بالص 

 
تتعل

ة وبالتصرّ  ّ.ف في مخزون قطع الغياروالعالجي 

ّ

يانة،  ق بأعمال الص 
 
ل تم ّتوحسب دليل إلاجراءات املتعل

 
ةالتدخالت ث أساسا في ّالوقائي 

ة التي يشغال ألّا وري  د من الكيلومترات بهدف  هابعد قطععلى الحافلة القيام بها  تم ّالد  ديد تم ّلعدد محد 

ّعمر املحر ك وتفادي الاستهالك املفرط للوقود والحد  من استهالك قطع الغيار الت .
 
وبلغ عدد تدخ

ركة 
 

ة التي قامت بها الش يانة الوقائي  ة في سنة  711الص  ة في سنة  722بل مقا 0212عملي  ّ.0212عملي 
ّ

يوت دون القيام  الت بعدم نجاعتها حيث اقتصرت على تغيير الز 
 
سمت هذه التدخ

 
وات

ة ألاسطوّل .ّبفحوصات دقيقة ملختلف أجزاء الحافلة بهدف استباق ألاعطاب واملحافظة على جاهزي 

ى إلى تجاوز تسجيل نقص في متابعة عدد الكيلومترات املقطوعة لكل  حافلة مم ّ تم ّكما   سقفا أد 

ّ الكيلومترات يوت خالل الخمسة أشهر ألاولى من سنة د املحد  سبة إلى  0212للقيام بتغيير الز 
 
 02بالن

ّ.ّكيلومترا 7101و 1222جاوز بين حافلة حيث تراوح هذا التّ 

                                                           
(1)

ر الحافالت  
 
 نسبة توف

0212ّّفيفري  8محضر جلسة لجنة جاهزية ألاسطول بتاريخ   (2)
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اق في عديد الحاالت لإلشعارات التي تظهر بلوحة القيادة تسجيل  تم ّكما  تجاهل السو 

يانة بها على غرار ت بالحافاّل قةوعدم إعالمهم إدارة الص 
 
الفرملة وأخرى بانخفاض ضغط بّتلك املتعل

يت أو ارتفاع شديد لحرارة املاء أو املحر ك ّالز  دد تجاهل . ة إشعار في لوحة  98ويذكر في هذا الص  عملي 

كاتها ى إلى حصول أضرار فادحة ملحر  ا أد  ّ.ّ(1)ّالقيادة بحافلتين مم 

ّ

ن من ة لألسطول لسنة  وتبي  ات اليومي  يانة 0212خالل فحص الوضعي  ، أن  وحدة الص 

يت  ها ويذكر على سبيل املثال مصافي الز  ة للقيام بمهام  ة تشكو نقصا في قطع الغيار الضروري  الوقائي 

ة بالحافالت من نوع  علما وأن   0212التي نفذ مخزونها خالل شهر جوان   MANومصافي الوقود الخاص 

ر على سالمة املحر كاتعدم ت
 
ان من شأنه أن يؤث ّ.غيير املصافي في إلاب 

ّ

ريق إذ 
 
قائص إلى ارتفاع عدد ألاعطاب على الط ت هذه الن  ّّّّّّّّّّّّّّّعطبا في  220ّتسجيل تم ّوأد 

ر قدرها 0212ّّسنة ّعطبا في 172ّمقابل0212ّسنة  ّ.ّّ%29ّأي بنسبة تطو 

ّ

ي إلى  عتساّر هذه إلاخالالت فيب تتسبّ كما  ا يؤد  كاتها مم  ر سلبا على محر 
 
تقادم الحافالت وتؤث

ة ّو د إتالفها بصفة كلي  ركة مبالغ ماليّ إلى تكب 
 

ة ة الش ّبعنوان تجديدهاهام  ف الإلاشارة إلى ّوتجدر.
 
توق

ات تجديد املحر كات بمستودع بن عروس الكلي ل قص الفادح  0212فيفري  1بتاريخ  0عملي  بسبب الن 

ف الحافالت في قطع الغي
 
ة توق ّ.ار وهو ما يزيد في طول مد 

ّ

ة عدد ّمن جهة أخرى، بلغّو يانة العالجي  الت الص 
 
ال في سنة  9289ّ(2)تدخ

 
 تم 0212ّّتدخ

ال  9082حافلة مقابل  111على القيام بها 
 
0212ّفي سنة حافلة  121ّبخصوصتدخ ام . وبلغ عدد أي 

ف الحافالت 
 
إلغاء سفرات  مما  تسبب في0212ّّيوما في سنة  11210و0212ّّيوما في سنة  11281توق

ركة من مداخيل
 

ّ.وحرمان الش

ّ

وعلى مختلف تقارير إدارة  0212-0211اعات مجلس إلادارة للفترة تمبناء على محاضر اجّو

ة لألسطول،  ة اليومي  ة قائمة الوضعي  يانة وخاص  ئيس ي تم ّيالص  بب الر  ل الس 
 
ف الحافالت في طول ل ث

 
توق

ة مك ر قطع الغيار مد 
 
يانة نتيجة عدم توف ة إدارة الص  ة منها ذات الاستعمال باألساس ّووثها على ذم  خاص 

ات  ركة تفتقر آللي 
 

وري علما وأن  الش ا يدخل اضطرابا على تم ّالد  ن لنفاذ املخزون مم 
 
نها من التفط

 
ك

ة وصلت .ّنشاطها ف ملد 
 
دد تسجيل حاالت توق  0210أكتوبر  00من  وذلكيوما  002ويذكر في هذا الص 

ر0211ّجوان  1إلى غاية 
 
 .ّقطع الغيار  بسبب عدم توف

                                                           
(1)

ة ألاسطول بتاريخ محضر جل   ّ.0212فيفري  8سة لجنة جاهزي 
 .إصالح ألاعطاب التي تطرأ على الحافالت عند استغاللها  (2)
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ة تم ّوت يانة الضروري  ات الص  ر أدوات ومعد 
 
ل باقي ألاسباب في عدم توف

 
والتي تواصلت من ث

ين في  0212إلى غاية شهر ماي  0212بداية سنة  يانة وغياب مختص  وعدم تأهيل بعض أعوان الص 

ة وعلى نجاعة مجاالت تشخيص ألاعطا ر على املردودي 
 
ا يؤث ب املستعصية والخراطة والالكترونيك مم 

ي إلى ارتفاع كلفتها يانة ويؤد  الت الص 
 
ّ.(1)تدخ

ّ

فرات،  ركة في بعض الحاالتوبهدف تأمين أكبر عدد ممكن من الس 
 

إلى استغالل ّتضطر  الش

بة أو بوادر أعطاب وهو ما يزيد في ا
 
طريق توقفها ال تم ّححافالت بها قطع غيار معط

 
ّ.ّعلى ال

ّ

ر قطع الغيار إلى تفاقم ظاهرة نزع قطع 
 
ف الحافالت بسبب عدم توف

 
ة توق ى طول مد  كما أد 

ة في  في طوّرغيار من بعض الحافالت  يانة الستعمالها في إصالح حافالت أخرى أكثر مردودي  الص 

ّّ.الاستغالل
 
ة إلى استعمال الحافالت املعط ت هذه الوضعي  لوحظ في حيث  قطع غياّر طي بة كاحتياوأد 

ركة ملآل قطع الغيار التي ي
 

دد عدم متابعة الش نزعها من الحافالت وتسليمها ملختلف  تم ّهذا الص 

ات وإلى حدوث تجاوزاتالورشات  ة تحديد املسؤولي  ي إلى عدم إمكاني  ّوهو ما من شأنه أن يؤد  في و.

ف
 
بة في التوق ر قطع الغيار املتسب 

 
 تم ّالتي ّلقطع لنها يمكن استغالل الحافالت نظرا لفقدا اّلّ،صورة توف

ة ألاسطوّليّؤّنزعها وهو ما ر سلبا على جاهزي 
 
ّ.ث

ّ

رة ّو
 
ى، حسب املذك

 
ائق الفاحص الذي يتول ة الس 

 
ركة عن خط

 
ي الش

 
ن تخل على صعيد آخر، تبي 

ة بغرض لل على املصال، عرض الحافالت التي بها خ1888ديسمبر  12بتاريخ  82/88عدد  ح الفني 

فرة دون إلاصاّل يانة بما يصر ح به سائق الحافلة حول العطب الذي طرأ خالل الس  ح، وتكتفي إدارة الص 

ات إلاصالح ق لألسباب الكامنة وراء حدوثه وهو ما يحد  من نجاعة عملي  ّ.إنجاز تشخيص معم 

ّ

ركة في سنة 
 

يانة وهي منظومة للتصرّ "GMAOّ "بتركيز منظومة  0221وقامت الش ف في الص 

ة  يانةتم ّعن طريق إلاعالمي  ن من برمجة وإنجاز ومتابعة أعمال الص 
 
يانة .ك ه باستثناء وحدة الص 

 
 أن

 
إال

تان تستعمالن املنظومة وورشة ألاشغال الكبرى التي شرعت في استعمالها 
 
ة وورشة امليكانيك الل الوقائي 

ة الورشات0212في سنة  ال (2)، فإن  بقي 
 
ل تدخ تها على دفاتر وهو ما يجعلها غير قادرة على تحديد تسج 

يانة لكل  حافلة  خاذ القرار بشأن إنجاز إصالحات (ّاليد العاملةّوكلفة قطع الغيار )كلفة الص 
 
الي ات وبالت 

رة وليست ذات جدوّى ّ.ّيمكن أن تكون متكر 

ّ

ن من خالل معاينة  يانة، فقد تبي  ا في خصوص ورشات الص  يانةأم  بمستودع بن ّورشات الص 

مات  0وبن عروس  1عروس  ة غير مالئمة وال تستجيب ألبسط مقو  ية وبنيتها التحتي  تها مترد  أن  وضعي 
                                                           

ركة مارس  0212أكتوبر  1اع مجلس إلادارة بتاريخ تم ّمحضر اج  (1)
 

قة بمشروع إعادة هيكلة الش
 
ّ.0212والوثيقة املتعل

(2)
جهيزات السم   كييف والت  ة والكهرباءورشات املطالة والت  ة وإلاطارات املطاطي  ة البصري  ّ.عي 
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جهيزات  ديئة للت  ة وذلك بسبب صعوبات في صرف املياه املستعملة والحالة الر  المة املهني  ة والس  الصح 

دة من املستودعي فايات بأماكن متعد  ات الن  ة ووجود مصب  مياه ألامطار من تسرب ن بالضافة إلى الصحي 

يانة بمستودع بن عروس  ركة  1سقف ورشة املطالة وامتالء خنادق الص 
 

ا يضطر  الش بمياه ألامطار مم 

ير العادي للعمل عند نزول ألامطار ة مياه لتفادي تعطيل الس 
 
ّ.إلى إفراغها بواسطة مضخ

ّ

يانة بوسائل العمل الضرّو ة وإرساء نظام ملتابعة تواتر ومن شأن تزويد ورشات الص  ري 

ق من جدوى إنجاز  ركة على التحق 
 

يانة املنجزة على الحافالت أن يساعد الش ألاعطاب وأعمال الص 

الي التقليص من ألاعطاب على  يانة وبالت  الت الص 
 
جاعة على تدخ إلاصالحات وإضفاء مزيد من الن 

غط على كلفة  ف الحافالت والض 
 
ريق ومن نسبة توق

 
يانةالط ّ.الص 

ّ

ى سنة 
 
افية في موف ا في خصوص مخزون قطع الغيار والذي بلغت قيمته الص  حوالي  0211أم 

ة الجرد  (1)د.م14021ّ ركة بعملي 
 

ة باملخزون، عدم قيام الش ن، خالفا للمعايير املحاسبية الخاص  فقد تبي 

ي لسنتي  0212ّو 0212املاد   بتاريخ 0210سنة ن تقم بالجراء املذكور على مخزّولم أنها كما .
 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّإال

ّ.0211أكتوبر  11

ّ

ّ تم ّّو
 

ي ملخزون الش ة الجرد املاد    0211و 0210و 0211ركة لسنوات على إثر القيام بعملي 
ي بلغتسجيل فوارق بين املخزون النّ  ولم تقم الشركة  د.م2,072ّّّت قيمتها الجمليةظري واملخزون املاد 

ّ.0212كتوبر بتبريرها إلى حدود شهر أ

ّ

ركة في سنة 
 

ة  0212وقامت الش ف املندمجبتركيز منظومة معلوماتي  "ّأوراسيستام"ّللتصر 

ن من بين  ناتهاتتضم  قة بدخول أو خروج .ّتطبيقة للتصر ف في املخزون مكو 
 
ن فحص البيانات املتعل

 
ومك

طبيقة من الوقوف على تأخير هام  في إدراج وصوالت  ن وجود املخزون على مستوى الت  الاستالم حيث تبي 

 في سنة  هالم يقع إدراج 0212وصوالت تعود لسنة 
 
لم يقع تقديمها إلى ّكما 0212في املنظومة إال

دين لحساب الشركة لديهم دين وهو ما انجر  عنه غلق املزو  ة لخالص املزو   .ّاملصالح املختص 

ّ

ج املواد  بتاريخ سابق بالضافة إلى ذلك، تسمح التطبيقة بإدراج وصوالت دخول أو خرّو

ة إخراج قطع غيار من املغازة قبل أن ي ة زيادة على إمكاني  اريخ الفعلي للعملي  ّ.ّتسجيلها تم ّللت 

ّ

                                                           
(1)

ة مصادق عليها في سنة    ّ.0211حسب آخر قوائم مالي 
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ف في املخزون  ن كذلك عدم إدماج تطبيقة التصر  "GMAOّ "مع منظومة "ّّأوراسيستام"وتبي 

ى إلى عدم ة وأد  ة  وهو ما حال دون تحيين كلفة قطع الغيار بصفة آلي  ة تقدير الكلفة الحقيقي  إمكاني 

يانة الت الص 
 
ّ.ملخزون قطع الغيار املستعملة لتدخ

ّ

قة باقتناء  12على صعيد آخر، وخالفا للفصل ّو
 
فقة املتعل حافالت صغيرة الحجم  2من الص 

ّأوتوكار"املبرمة مع شركة  فقة بتزويد 0228جويلية  9بتاريخ " ، والذي ينص  على التزام صاحب الص 

ّ
 

ة استعمال الحافالت خالل  هابتكوين مخزون منإلزامه غيار ّوالركة بطريقة منتظمة بقطع الش يكفي ملد 

ر في 0228بر تم ّسب 7عشر سنوات بداية من تاريخ آخر تسليم في 
 
فقة لم يوف ن أن صاحب الص  ، تبي 

ب في توقف الحافالت لفترة تّر ما تسب   22اوحت بين عديد الحاالت قطع الغيار التي طلبتها الشركة م 

ركة بتطبيق خطايا التّ .يوما 902و
 

دينارا  122فقة والبالغة أخير املنصوص عليها بالصّ كما لم تقم الش

ف لكل  حافلة وهو ما يقابل 
 
ّ.د.أ 287,400عن كل  يوم توق

ّ

ف في قطع الغيار املستعملة فقد  ا في خصوص التصر  إحداث مغازة  0212في سنة  تم ّأم 

ناوب وهي مغازة فيها تخزين قطع الغيار املستعملة إلى حين إعادة  تم ّموازية للمغازة املركزية ي الت 

ن عدم وضع .ّاستعمالها في إصالح الحافالت م استهالك الشركة ّلوقد تبي 
 
ّ.ّقطعالهذه  جراءات تنظ

ّ

ات  ائرة بوضع آلي  ن من التصر ف بنجاعة في قطع الغيار وذلك من خالل تم ّوتوص ي الد 
 
ك

ا وتبرير الفوارق مقارنة باملخزون النّ لمخزون ي لإجراء الجرد املادّ الحرص على  ظري إن وجدت سنوي 

ف الحافالت وما لذلك من تأثير سلبي  على نشاط
 
ركة وتكوين مخزون احتياطي لتفادي توق

 
ّ.ّالش

ّ

 التصّرف في الوقود  - ج

ّ

ركة بالوقود لدى 
 

د الش ركةتتزو 
 

ة لتوزيع البترول على أساس الش ّّّّّّّّّّّّّّّّّعقد مبرم  الوطني 

0211ّجوان 19ّبتاريخ  ل . نوي استهالكها قيمة وبلغ معد   0212ّ-0211من الوقود خالل الفترة الس 

ّ.د.م 6,3ّحوالي 

ّ

ى 
 
يات الوقود الواردة عامل الضخ  ويتول ة لتوزيع البترول قبول كم  ركة الوطني 

 
تزويد ّومن الش

ة مير جذاذات الاستهالك اليتعالحافالت ّو يفتح املجال ّوهو ما يعتبر جمعا ملهام  متنافرة من شأنه أنومي 

ن لها دون إمكانيةللتجاوزات 
 
رها هذا الوقود  استهالكمتابعة  تم ّكما ت.ّالتفط

 
حسب املعطيات التي يوف

ّتم ّوهي تعتبر املعطيات الوحيدة املع وّنالع
 

ّ.ركةدة من قبل الش
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ة ةستهالك اليوميبتعمير جذاذات الّاضخ  العامل  ال يقومكما   زيادة على  للوقود بصفة آني 

قة بالكيلومترات املقطوعة اع تدوينه للمعطيات
 
ا دون تماملتعل اق شفاهي  ه به السو  ادا على ما يمد 

اد كل  حافلة ة هذه املعطيات على مستوى عد  ت من صح  ّ.ّالتثب 

ّ

ر في مجال متابعة استهالك الّو"ّأوراسيستام"يقتصر استغالل منظومة ّو
 

قود على إدخال مؤش

ركة غير قادرة على استخراج املخزون 
 

ة عند بداية ونهاية كل  يوم عمل وهو ما يجعل الش
 
ع املضخ

موز 

ظرّي ة مقاربة نتائج الجرد املادي مع املخزون الن  ظري للمحروقات ويحول دون إمكاني   .الن 

ّ

ن دليل إلاجراءاتوخالفا ملا نص  عليه  على البيانات اب التنصيص غيفي بعض الحاالت ، تبي 

ة  ة الضروري  ائق على غرار ذلك ّوعلى مستوى جذاذات الاستهالك اليومي   واسم الس 
 
رمز الخط

ائق بالنسبة إلى كل  الحافالت .وإمضاؤه كما لوحظ أن  بعض الجذاذات تحتوي على إمضاء نفس الس 

ّالتي وقع تزويدها في نفس اليوم ك فيمن شأن هذه النقائص أن تّو.
 
نة  شك ة املعطيات املضم  مصداقي 

ّ.ّحجب تجاوزات على مستوى التصر ف في مخزون الوقودتبها ويمكن أن 

ّ
هرية للمحروقات ن وتبيّ 

 
ة من من خالل فحص جداول الاستهالك الش خالل الفترة املمتد 

شاط 2لترا من قبل  646، استهالك 0212بر تم ّجوان إلى سب
 
فة عن الن

 
ةالحسب  حافالت متوق ّوضعي 

ة ركة دتمال تعكما .ّسطوّللأّلّاليومي 
 

على معايير استهالك تأخذ بعين الاعتبار عمر الحافلة ونوعها  الش

نها من متابعة استهالك الوقود وتفادي التجاوزات
 
ا ال يمك ّواملسافة املقطوعة مم  ن من خالل . وتبي 

قطعت التي العمر ّو من نفس VOLVOحافلة من نوع  01استهالك الوقود من قبل  نسبة دقيق فيالتّ 

ّ
 
ّتفاوت في وجود ، 0212ل لسنة الثي ألاوّ نفس املسافات خالل الث

 
 من حافلة إلى أخرّىّسبهذه الن

ّ.ترمّوليك 122ّفي لترا 22و 11حيث تراوحت بين 

ّ

جاوزات،  م في الاستهالك ولتفادي الت 
 
ائرة إلى ضرورة تدعيم وبهدف مزيد التحك تدعو الد 

ة في مج قابة الداخلي  ّ.ال التصر ف في الوقودالر 

ّ

خ في  0222لسنة  70القانون عدد  خالفا ملقتضياتّوعلى صعيد آخر، ّو  0222أوت  0املؤر 

خ في  0122ألامر عدد و ق بإجراء التدقيق إلاجباري والدوري للطاقة  (1)0222بر تم ّسب 0املؤر 
 
 في ما يتعل

وي خمسمائة طن من النفط شركات النقل التي يفوق استهالكها الجملي أو يسا املحمول على

                                                           
(1)

يتعلق بضبط شروط خضوع املؤسسات املستهلكة للطاقة للتدقيق إلاجباري والدوري في الطاقة  0222بر تم ّسب 0مؤرخ في  0122من ألامر  0الفصل  

املشاريع املستهلكة للطاقة الخاضعة لالستشارة الوجوبية املسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء  ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف

 .املدققين
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ركة إجراء هذا التّ 
 

غم من أن  استهالكها من الوقود فاق  0228دقيق منذ سنة املعادل،لم تتول  الش بالر 

د 12 قف املحد  ّ.لعقوبات املنصوص عليها بالقانون املذكور أعالهلّةعرضيجعلها ّوهو ماّمر ات الس 

ّ

III- ّالاستغالل 

ّ

ظر في  ن الن 
 
فرات لوقوف على مالحظات من ا نشاط الاستغاللمك قت بتنفيذ الس 

 
تعل

ّ.مداخيل الاستغاللبّوبمراقبتها ّو

 

 تنفيذ الّسفرات  - أ

ّ

ركة وعلى مدى 
 

نة من قبل الش فرات املؤم  تعتبر درجة رضا املسافرين على مختلف الس 

مها ا على جودة الخدمات التي تقد  را هام 
 

د ّ.التزامها بمقتضيات كر اسات شروط الخطوط مؤش وتحد 

 ونوعه
 
قل، رمز الخط ركة ووزارة الن 

 
هاب  (1)كر اسات شروط الخطوط، املمضاة بين الش

 
وأوقات الذ

ف بها
 
ات التي يجب املرور والتوق

 
اب واملحط ّ.ّوإلاي 

ّ

ركة
 

ن عدم حرص الش تكتفي إذ ّهامتابعة مدى التزامها بمواعيد انطالق سفراتعلى ّوتبي 

ة دون استغالل  (2)بتدوين املوعد الفعلي واملوعد املفترض فرة على ورقات العمل اليومي  النطالق الس 

روط ولقيس مدى لّاحترامهاهذه املعطيات للوقوف على مدى 
 

لمواعيد املنصوص عليها بكر اسات الش

ّ.رضا حرفائها

ّ

ة ألاسطول وعدد  ركة برمجة سفراتها دون ألاخذ بعين الاعتبار لنسبة جاهزي 
 

ى الش
 
كما تتول

ّ
 
اق املتوف ة السو  ن من تم ّر وذلك في غياب تطبيقة إعالمي 

 
الحافالت وألاعوان على مختلف توزيع  ك

ى إلى تسجيل اضطراب في نشاط ا أد  فرات املبرمجة مم  أخير في موعد  يضطرها أحياناّهاالس  إلى الت 

لب
 
غم من وجود الط فرات أو إلغاءها بالر  ّ.ّانطالق الس 

ّ

فّر تم ّوي أخير في موعد انطالق الس  ة النتظار رجوع الحافلة من سفرة أخرى أو الانتهاء من الت 

يانة ببن عروس اتإصالحها بورش ّالص  فرات. ركة للغاء الس 
 

ر حافلة تلجأ الش
 
 وفي صورة عدم توف

ة الخطوط ومقاييس يمكن  املنتظمة عن طريق الاجتهاد وذلك بسبب غياب دراسات حول مردودي 

فرات التي يمكن الّاتم ّاع ّ.ستغناء عنهاادها لحصر الس 

                                                           
(1)

 يومي، أسبوعي،   
 
ّ....خط

(2)
روط  

 
اس الش  املوعد املنصوص عليه بكر 
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قص في الحافالت مقابل حوالي  2718إلغاء  0212في سنة  تم ّّو سفرة  0221سفرة بسبب الن 

ّ.0212ّملغاة في سنة  

ّ

اق وعدم قدرتها على توفير   قص في السو  ركة كذلك إلى إلغاء سفرات نتيجة الن 
 

وتضطر  الش

ين اق الاحتياطي  ن في هذا الخصوص أن  .ّعدد كاف من السو  شاط وتبي 
 
واق املطلوب لتأمين الن عدد الس 

ة يبلغ   ركة بصفة عادي 
 

ا 128سائقا مقابل  (1)002اليومي للش فرات فعلي  نون الس  ّسائقا يؤم  غم . وبالر 

ة من قبل إدارة  اق والقوائم املعد  ة للسو  ات إلاداري  ن من خالل فحص امللف  قص، فقد تبي  من هذا الن 

ة  ّاملوارد البشري  يشغلون خططا أخرى وهو ما   ،0211-0229انتدابهم خالل الفترة  تم ّّ،سائقا 21ّأن 

ر ملا له من تأثير على اس فا غير مبر  ركةتم ّيعتبر تصر 
 

ة نشاط الش ّ.ّراري 

ّ

نوي رغم دعوتهم  ي الس  اق بالقيام بالفحص الطب  وتجدر إلاشارة إلى عدم التزام السو 

ة وذلك خالفا ملتم ّلحة الاجمن قبل املصمن املناسبات عديد الوتذكيرهم به في  مر عدد قتضيات ألّااعي 

خ في  0222لسنة  1892 غل 0222بر تم ّسب 10املؤر 
 

ق بتنظيم وسير مصالح طب  الش
 
غم من .ّواملتعل وبالر 

ة هذا الفحص  اق الذين قاموا به في سنوات لتأمين أهمي  سالمة العون واملسافرين، فإن  نسبة السو 

والي تعد  ضعي 0212و 0212و 0211 ّ.%32.82ّو %19.89ّو %7.65ّفة  إذ بلغت على الت 

ّ

ن من خالل فحص محاضر جلسات مجلس إلادارة للفترة   0212-0211بالضافة إلى ذلك، تبي 

م بها بعض املسافرين في سنة  نة من العرائض التي تقد  أديب وعي  وإلى غاية  0212ومحاضر لجان الت 

احور حول تم ّأن  أغلبها ت 0212شهر ماي  المة عند سلوك السو  ة مدى التزامهم بشروط الس  ق وخاص 

ى إلى تسجيل  ا أد  ياقة العنيفة وغير املسؤولة مم  رعة املفرطة والس  فرات من ذلك الس  تنفيذهم للس 

والي  نتج  0212و 0212و 0211حادثا في سنوات  112و 122و 121عدد هام  من الحوادث بلغ على الت 

ركة ملصاريف إلاصالح ّز
 

د الش ف الحافاّلتبعات يادة على عنها تكب 
 
ّ.ّت وارتفاع في استهالك الوقودتوق

ّ

ن ّو اق أن  من جهة أخرى، تبي  دة ال يلتزمون دائما باحترام مالسو  فرات املحد  سالك الس 

ات والوكاالت
 
روط حيث أن  الحافالت لم تدخل إلى املحط

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّحالة إلى غاية  29في  (2)بكر اسات الش

ريق  تم ّكما .0212حالة في سنة  179و 0212أفريل  12
 
اق عبر الط قت بمرور السو 

 
تسجيل تجاوزات تعل

ارة دون ترخيص عوضا عن املرور باملسالك املنصوص عليها بكر اسات شروط الخطوط في  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسي 

ّ.0212ّماي  1إلى غاية   0212خالل الفترة من بداية جانفي حالة  822

ّ

                                                           
ة من حافالت وأعوان لتأمين   (1) ة، تقرير إدارة املنتوج حول الحاجيات الفعلي  ركة بصفة عادي 

 
ّ.0212فيفري  2النشاط اليومي للش

ّ.0212مارس  17محضر جلسة مجلس املديرين ليوم   (2)
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رة بتاريخ ّدارإص تم ّولئن 
 
أكيد على ضرورة احترام املسالك  0212نوفمبر  02مذك للت 

 بترخيص استثنائي ووجوب 
 
ارة إال روط وعدم استعمال الطريق السي 

 
اسات الش املنصوص عليها بكر 

ف بها، فقد 
 
ات والتوق

 
خول إلى جميع املحط اق في تجاوزاتهم إذ  تمادى بعضالد  ّّّّّّّّّّّّّتسجيل  تم ّالسو 

.0212ّوشهر جانفي 0212سائقا خالل شهري نوفمبر وديسمبر  22مخالفة تغيير مسلك من قبل  192

ة في صورة احتواء الحافلة على أماكن  ركة من مداخيل إضافي 
 

ب هذه املخالفات في حرمان الش وتتسب 

ل وقضاء شؤونهم ّ.شاغرة بالضافة إلى حرمان املسافرين من التنق 

ّ

في عديد الحاالت سفرات  يؤمن بعضهاظافة الحافالت حيث تسجيل نقص في ن تم ّكما 

خول إلى املستودع لتنظيفها رتّو.ّمتتالية دون الد  ر املسافرين  كذلك تكر  تعر ضهم إلى اء جرّ حاالت تذم 

فرة  مس طوال الس 
 

ة الش تائر أو أشع  قص في الس  قهاتم ّنتيجة الن  ّ.ز 

ّ

ركة بتأمين سفرات لنقّعلى صعيد آخر،ّو
 

سات طبقا تقوم الش ل أعوان بعض املؤس 

فرات وأسعارها ن توقيت الس  ات تبرم في الغرض تتضم  فاقي 
 
ّالت د ببنود . ركة لم تتقي 

 
 أن  الش

 
إال

دة حيث  فاقيات في مناسبات متعد 
 
ي الخدمات املسداة من قبلها  تم ّالات يات نتيجة ترد 

 
تسجيل تشك

بة وغير نظيفة)
 
وقيتّو حافالت معط ّ..عدم احترام الت   تم ّخطايا طبقا ملا وهو ما نتج عنه خصم .(

نصيص عليه باالتفاقيات دد الحريف الذي قام بخصم .ّالت  فواتير  2من مبلغ  %22ّويذكر في هذا الص 

ام من معلوم كراء الحافلة بقيمة  12خصم ّحريف آخر ّود .أ 15نقل أعوان بما قدره  ّ.د.أ 2,653أي 

ّ

 مراقبة تنفيذ الّسفرات -ب

ّ

ل مّرتم ّ
 
مانات الكفيلة ث فرات إحدى الض  خدمة نقل املسافرين تأدية  حسن باقبة تنفيذ الس 

د إلى جانب  تم ّوي.ّوتحصيل املداخيل ة والتفق  ات املراقبة عن طريق مصلحة املراقبة امليداني  تأمين عملي 

ّ.نظام مراقبة ألاسطول عن بعد واستعمال آالت التاكيغراف

ّ

خ في  0222لسنة 179ّمر عدد قتضيات ألّاوخالفا مل ق بالهيكل  0222جانفي  02املؤر 
 
واملتعل

ة  ة فجئي  د على إنجاز مراقبة ميداني 
 
ركة الذي يؤك

 
ن من تم ّالتنظيمي للش

 
تك من مطابقة طرق  التثب 

ات تمتعّالاستغالل ملقتضيات كر اسات شروط الخطوط، د على آلي  ة والتفق  د مصلحة املراقبة امليداني 

ا يمراقبة تفتقر إلى ا تها مم  ارات املوضوعة على ذم  قص في السي  جاعة وذلك بسبب الن   دفعهملن 

ّإضفاء الصبغة الفجئية على عمليات مراقبةوهو ما يحول دون  لالستعمال حافالت الشركة للتنق ّ

ريق السفرات
 
ّ.على الط
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ات ، 0212وإلى غاية شهر ديسمبر  ة في خصوص عملي  ركة ضبط أهداف كمي 
 

لم تتول  الش

رقات املبرمج إنجازهاامل
 
ة في شأن تم ّال يكما .ّراقبة على الط خاذ إجراءات ردعي 

 
 متابعة تقارير املراقبين وات

ّ.املخالفات مرتكبي

ّ

رة عدد ّو
 
ى وحدة متابعة ألاسطول عن بعد، املحدثة بمقتض ى املذك

 
 19من ناحية أخرى، تتول

ا0228أكتوبر أول بتاريخ  ق بمقتضيات كر اسات شروط الخطوط من ، باألساس رصد مدى التزام السو 

ات
 
خول إلى املحط ّحيث املسلك والد  ارة . ن افتقار هذه الوحدة إلى سي  ه تبي 

 
 أن

 
ل تم ّإال نها من التنق 

 
ك

فراتتحديد املوقع لصالح أجهزة  ّالتي تطرأ عليها أعطاب خالل تأمين الس  الوقوف على عدم  تم ّّو.

ب .0212ّإلى غاية أفريل  0212الفترة من جوان علبة لتحديد املوقع خالل  19صالح  إ
 
كما حال تعط

رة دون متابعة رحلة أنجزت  82مصلحة الكراءات ملا عدده ّعلب تحديد املوقع عن بعد بصفة متكر 

ة من  ّ.0212ّّأفريل  12إلى  0211نوفمبر 17خالل الفترة املمتد 

ّ

ة على تأمين متابعة دقيقة لحركة ألّا ة وال تساعد هذه الوضعي  سطول وتوفير معلومات حيني 

جاوزات ّ.حول مختلف الت 
ّ

خ في  0222لسنة  122من ألامر عدد  2حسب الفصل ّومن جهة أخرى، ّو ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاملؤر 

ق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجوالن وضبط شروط  0222جانفي  02
 
املتعل

ن، استعمالها
 
ة آلة التاكيغراف  تمك ياقة ومد  ة الس  من تسجيل سرعة العربة واملسافة املقطوعة ومد 

ف
 
استعمال آلة ّوجوباملذكور أعاله الذي ينص  على  ألامّر من 9لفصل قتضيات املوخالفا ّ.التوق

قل  صة لخدمات الن  اق الحافالت املخص  احة من قبل سو  ة الر  ياقة ومد  ة الس  رعة ومد  مراقبة الس 

ن بتاريخ املدنالعمومي املنتظم بين  آالت تحتوي على 97ّن مجموع محافلة  78أن   0212أفريل  12، تبي 

بة
 
ّ.تاكيغراف معط

ّ

دة تصل  ركة إلى أضرار متعد 
 

زة ألسطول الش زيادة على ذلك، تتعر ض آالت التاكيغراف املجه 

ي
 
ة لثالث حافاّل .إلى حد  إلاتالف الكل اق لفصل ألاوصال الكهربائي  ل السو 

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّت في شهر من ذلك تدخ

زة بالحافالت من نوع  9وتعر ض (1)0212أوت 
 
إلى  0212في شهر جوان  MANآالت تاكيغراف مرك

ة لثالث حافالت في  ات تخريب بالضافة إلى فقدان آالت التاكيغراف وألاوصال الكهربائي  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعملي 

 10و  8و 9لحافالت دون آلة تاكيغراف مخالف للفصول مع العلم وأن  استعمال ا 0212بر تم ّشهر سب

ّ.املذكور أعاله 0222لسنة  122من ألامر عدد  11و

ّ

                                                           
اقة،   

 
المة والط (.0282/وارد عدد د)0212ّأوت  08مصلحة الجودة والس 

 (1)
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رة بتاريخ ّو
 
ركة مذك

 
القضاء على "بهدف  0212ماي  11على صعيد آخر، أصدرت الش

ركة وما ينجر  عن 
 

لع وتهريبها بواسطة حافالت الش قة بتفاقم ظاهرة نقل الس 
 
جاوزات املتعل ذلك من الت 

ركةتم ّلمسافرين ّولّازعاج
 

ا نقل ألامتعة والبضائع ذات "ّس  من سمعة الش
 
ومنعت بمقتضاها منعا بات

ة  ركة باستثناء الحقائب الشخصي 
 

ة على متن حافالت الش ة ألغراض شخصي  بغة التجاري  الص 

رود املنقولة في إطار
 
رة على أن  كل  م.ّعقودّللمسافرين أو الط

 
دت املذك

 
خالف يعر ض نفسه إلى ولئن أك

ات نقل ألامتعة غير  أديب، فقد تواصلت عملي  إلايقاف الفوري عن العمل وإلاحالة على مجلس الت 

الة واملالبس وعلب سجائر وأجهزة  اعات الهواتف النق  ات وسم  ص فيها على غرار بطاري 
 
ّ.تلفازالاملرخ

ّ

ات املراقبة املع جاعة على آلي  قائص التي تشوبها، دة من قبل اتم ّولضفاء الن  ركة وتالفي الن 
 

لش

ة ت خاذ إجراءات ردعي 
 
ائرة إلى الحرص على ات لة واعتم ّتدعو الد  اد تماش ى مع خطورة التجاوزات املسج 

رامة في تطبيقهامزيد  ّ.الص 
ّ

 مداخيل الاستغالل  -ج

ّ

والي  (1)0212ّو 0211و 0210و 0211بلغت مداخيل الاستغالل خالل سنوات   على الت 

ية بنسبة .م 26,7د و.م 25,8 وّد.م 27,4د و.م26,2
 
من مداخيل الخطوط الداخلية ّ%82د وهي متأت

ساخير والدوليّ 
 
رود وبنسبة ّة والت

 
ّ.ّمن مداخيل النقل العرض ي %7ومداخيل نقل ألامتعة والط

ّ

 مداخيل الخطوط -1
ّ

ّ دتم ّتع
 

ة اقتطاع التذاكر منظوم ات بيع التذاكر ومتابعة مداخيلها علىركة في تنظيم عمليّ الش

(BO) بيعالبشبابيك التذاكر  تركيز آالت اقتطاع تم ّحيث ي ّ
 
تجميع املعطيات  تم ّوبالحافالت وي اتباملحط

ركة
 

قة باملداخيل بالحاسوب املركزي بمقر  الش
 
ّاملتعل ن هذه املنظومة من استخراج  تم ّولئن .

 
بيانات ك

ق باملبيعات
 
ة تتعل عبئة اليومي واملداخيل اقتطاع التذاكر ومعدل التّ  لة حسب موقع آلةاملفصّ  تحليلي 

 وحسب عدد املسافرين وعدد التذاكر املقتطعة من طرف كل قابض حسب 
 
ة حسب الخط اليومي 

وذلك  واستخراج بطاقات نهاية خدمة القابض الفترة، فإن  استعمالها يقتصر على اقتطاع التذاكر

ة الوثوق باملعطيات التحليل ركةبسبب عدم إمكاني 
 

ة حسب ما ورد بإجابة الش ّ.ّي 

ّ

ى إلى تجميع  تم ّمن ناحية أخرى، ّو ا أد  رة في آالت اقتطاع التذاكر مم  تسجيل أعطاب متكر 

ذاكر شات الت 
 
جوء إلى استعمال كن

 
ة والل قة باملداخيل بصفة يدوي 

 
في عديد الحاالت  (2)املعطيات املتعل

                                                           
(1)
 .0212حسب القوائم املالية الوقتية لسنة  
(2)  carnet passe partout 
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د بما ورد بدليل إلاجراءات ال ن وذلك دون التقي  خاص  باملداخيل والذي ينص  على إعداد تقرير يتضم 

ذاكر شات الت 
 
ت إلى استعمال كن ّ.ألاسباب التي أد 

ّ

غم من أن  دليل إلاجراءات ينص  على إدراج املداخيل املنجزة عن طريق  زيادة على ذلك، وبالر 

ذاكر شات على آالت اقتطاع الت 
 
ة  ،الكن ن أن  هذه العملي  ة م تقتصر علىفقد تبي  تي تونس الشمالي 

 
حط

ة  سبة تم ّوال توتونس الجنوبي 
 
ركة بقيّ لّتسوية هذه املداخيل على املنظومة بالن

 
لعدم ة وكاالت الش

ة جاوزات نظرا لعدم  يفسح املجال أمام التّ ّبهذه آلالة وهو ماتجهيزها  ات البيع عن إمكاني  متابعة عملي 

شات
 
ّ.طريق الكن

ّ

ن أن  عملّو جاعة إذ على صعيد آخر، تبي  ن من تم ّال ية مراقبة املداخيل تفتقر إلى الن 
 
ك

ان وهو ما  ركة  يفسح املجالالوقوف على إلاخالالت في إلاب 
 

للقيام بتجاوزات ويحول دون تحصيل الش

ل يخاواملد 0212من قبل القابض لسنة  اح بهل املصرّ اخياملد قاربةأفضت عملية مقد ّوّ.لكل  مداخيلها

دون اعتبار مداخيل البيع ّ،د.أ 282ّقيمتها فوارق بلغت إلى الوقوف على"BOّ "مة من املنظّو ةاملستخرج

ذاكر،  شات الت 
 
ّتم ّلم تعن طريق كن

 
ّّ.0212إلى غاية شهر أكتوبر  كة من تبريرهان الشرّ ك

ّ

ائرة من إجراء تم ّولم ت ن الد 
 
سبة إلى مداخيل سنة املقاربة هذه ك

 
لعدم شروع نظرا  0212بالن

ركة بعد
 

ة بهذه الة القوائم املاليّ  في إعداد الش ّالخاص  نة من املدخول الاقتصار على  تم ّّو نةس  مقاربة عي 
 مع املدخول املصرّ 

 
ظري اليومي للخط فاقت فوارق الوقوف على لى إح به من قبل القابض أفضت الن 

اض حسب ما وّرّألف دينار ة من طرف القب 
 
د ناتجة عن استعمال رموز خاطئة للخطوط املستغل

ركةبإجابة 
 

ّ.الش

ّ

قص في مداخيل وكالة قفصة البالغ ّكما ن إلى الن 
 
ّ.أ2,109ّلم يقع التفط

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّفي  د إال

ة من  0212ماي ّشهر جاوزات حصلت خالل الفترة املمتد  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإلى 0212أفريل  02في حين أن  الت 

قص في مداخيل وكالة بن 0212أفريل  1 0212ّّّّّّّّّّّّّّّنوفمبر الفاصلة بين زرت خالل الفترة وكذلك الن 

ن إليه خالل شهر ماي  تم ّد والذي .أ 13,931بمبلغ 0212ّماي ّو
 
إذ لم يقم القابض بإيداع  0212التفط

ولي تونس  الد 
 
ة بالخط ذاكر الخاص  ّ.طرابلس-مداخيل اقتطاع الت 

ّ

ظر في تاريخ إيداع املداخيل الخاّو ن من خالل الن  ة بسفرات أنجزت في سنتي تبي   0212ص 

ّ 0212و
 
د بدليل إلاجراءات الخاص  باملداخيل واملذك ادرة في 00/0212رة عدد عدم التقي  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالص 

ّ فيما 0212مارس  1 ق بوجوب إيداع مداخيل الس 
 
فرات على الحافالت في نفس اليوم وعند نهاية يتعل

ّ يوما في بعض الحاالت زيادة على عدم  02أخير  إلىل التّ فرة بخزينة وكاالت الوصول حيث وصالس 
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العب  تدوين تاريخ إلايداع في بعض جداول تسليم إلايرادات وهو ما من شأنه أن يفتح املجال أمام الت 

ركة
 

ّ.ّبأموال الش
ّ

ّوقد أدّ 
 
اش ى وحجم املخالفات تجاه ألاعوان املخالفين تم ّة  تردعيّ خاذ إجراءات ى عدم ات

ّتم ّأديب وتسليط عقوبات بسيطة تإحالتهم على مجلس التّ والاكتفاء ب
 
ام إلى ل في إيقاف عن العمل أليّ ث

بوثيقة نهاية  قيمتها اض على غرار بيع تذاكر تسخير بمقابل نقدي دون إدراج تفاقم تجاوزات القبّ 

بصفة غير  %72عوضا عن  %22أو اقتطاع تذاكر ألشخاص ذوي إعاقة بتخفيض نسبة  (1)العمل

اض ة ودون قرار صادر عن إلادارة العام ّنيّ قانّو ذاكر وعدم التزام بعض القب  ش الت 
 
ة للشركة وإضاعة كن

ّ 11بواجباتهم املهنية خالفا للفصل  ّ من النظام ألاساس ي الخاص 
 

قل ة للنّ ركات العموميّ بأعوان الش
ّالبرّ 

 
ّ.ذاكر للحرفاءرقات إذ ال يحرصون على اقتطاع التّ ي للمسافرين عبر الط

ّّ

ائرة ّ وتدعو الد 
 

ال على مداخيلها بهدف إلى  ركةالش جاوزات التّ  تفاديتركيز نظام مراقبة فع 

ة ال وتطوير مواردها دعي  خاذ إلاجراءات الر 
 
ةوالحرص على ات ّّّ.ضروري 

 

قل العرض ي  -2
ّ
 مداخيل الن

 

ل النقل العرض ي حسب القانون عدد تم ّي
 
قل املتعلق بتنظيم النّ  0222أفريل  18بتاريخ  11ث

ّأوّناقل سياحي لحساب شخص طبيعيّأوّيقوم بتأمينها ناقل عموميّات نقل جماعيفي عمليّ  ،ّيالبرّ 

ة قل العرض يّوّ.معنوي في مناسبات أو ألغراض خاص  ية من الن 
 
ركة املتأت

 
في  د.مّ 1,69بلغت مداخيل الش

0212ّفي سنة  د.م2,16ّو 0211سنة  قل العرض . ركة بضبط تعريفات الن 
 

ي بمقتض ى وتقوم  الش

كرات داخلية
 
ّمذ ة ودون . ة، تضبط بصفة جزافي  عريفات، وفي غياب محاسبة تحليلي   أن  هذه الت 

 
إال

ّ.دقيق لهامش الربح تحديد
ّ

ن  دتموال تع ة واضحة لتحديد عدد الكيلومترات املفوترة إذ تبي  من خالل الشركة على مرجعي 

لة من قبل  وحدة متابعة ألاسطول عن بعد مع عدد مقاربة عدد الكيلومترات املقطوعة املسج 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت فوترتها من طرف املصلحة التجارية وإلايجار خالل الفترة املمتدة منتم ّالكيلومترات التي 

أكثر كم 19822من ناحية، وفوترة كم 2012ّعدم فوترة ، 0212أفريل  10إلى غاية  0211ّنوفمبر 17

ا ّ.ّمن ناحية أخرّى من املسافة املقطوعة فعلي 

ّ

ّ 0222لسنة  28منشور وزير النقل عدد ملقتضيات خالفا ّو
 
قل املتعل ق بتنظيم عمليات الن 

ركة لم تبرم عقود بخصوص تبين العرض ي، 
 

إنجازها خالل  تم ّرحلة  201رحلة من جملة  63أن  الش

ة جانفي  ة من غر   .0212ديسمبر  11إلى غاية  0212الفترة املمتد 
                                                           

(1)
ل هذه العون مهما كان   ة عن كل  خطأ ناتج عن عدم احترامه اللتزاماته وواجباته املهنية ويتحم  م إلاداري مسؤول من الوجهة التأديبي 

 
وضعه في السل

ة إذا أخل  بالتزاماته عمدا أو تهاونا  .املسؤولي 
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ن الشركة من استخالص مستحق ّتم ّم تل، 0212ر أفريل وإلى حدود شه
 
ة وزارة املاليّ اتها لدى ك

دها بدليل 0210ّو  0211تعود لسنتي د .أ198ّالبالغة  ةة ووزارة الخارجيّ ووزارة الداخليّ  بسبب عدم تقي 

ة نقل ودون استالم  ق بالكراءات حيث قامت بالكراءات دون إصدار تكليف بمهم 
 
 طلبإلاجراءات املتعل

ّ.في الغرض ودون تحديد وجهة الحافالت تزود
ّ

ات الفوترة حيث لم يالوقوف على عدم شموليّ  تم ّوعالوة على ذلك،  ّّّّّّّّّّفوترة ّتم ّة عملي 

 أنجزت لفائدة وزارة الداخليّ  د.أ01ّرحلة بقيمة  02
 
ل دائرة املحاسبات بتاريخ إثّرة إال

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتدخ

0212ّمارس  2 غل من  تم ّفوترة الر حلة التي  تم ّكما لم ت.
 

ونس ي للش حاد العام  الت 
 
إنجازها لفائدة الات

ابا بتاريخ  امات ذهابا وإي  جاه الحم 
 
ّ.0212أفريل  0تونس بات

ّ

ة ّو ات الرياضي  ة لفائدة الجمعي  من ناحية أخرى، دأبت الشركة على إسناد منح كيلومتري 

ة في شكل مس مات الشبابي 
 
ا م افاتواملنظ

 
ضبطها واملصادقة  عليها  تم ّادا على قائمة يتماعقطوعة مجان

ا من قبل مجلس إلادارة غم من صدور ألامر عدد .ّسنوي  نوفمبر  19املؤرخ في  0211لسنة  2191وبالر 

ق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد ال 0211
 
ات والذي ينص  على متّ واملتعل ويل العمومي للجمعي 

ركة لم تحرص على إحداث لجنة 
 

ظر في مطالب الحصول على هذه املنح، فإن  الش ى الن 
 
ة تتول فني 

جنة 
 
ئيس املدير العام   بالضافة إلىإحداث هذه الل ي الر 

 
ّنحمن امل الصنفتيع هياكل أخرى بهذا متتول

ّ.دون الاستناد إلى قرار من مجلس إلادارة 0212-0212خالل الفترة 
ّ

ركة 
 

ة املصادق عليها من غير قاكما أن  الش ت من تجاوز سقف املنحة الكيلومتري  درة على التثب 

مات بسبب عدم تسجيل  قبل مجلس إلادارة
 
ات واملنظ انا لفائدة الجمعي  الكيلومترات املمنوحة مج 

ة في كشوفات الكراءات ّ.ّالرياضي 
ّ

سعيرة الواجب تطبيق
 
ن من ضبط الت

 
ة يمك ادا تم ّها اعومن شأن إرساء نظام محاسبة تحليلي 

ة  ة إسناد الكيلومترات املجاني  على كلفة الكيلومتر الواحد والحرص على فوترة كل  الر حالت وتنظيم عملي 

قل العرض ي ات الن  جاعة على عملي  ّ.أن يضفي مزيدا من الن 
 

*ّ
ّ

* ّّّ*ّ

ّ

نت
 
ّامراقبة  مك

 
قل بين املدن إلى الوقوف على صعوبات على عديد لش ة للن  ركة الوطني 

ق بامل
 
ة في ما يتعل ركة من إنجاز تم ّحيث لم ت الحافالت وتجديد ألاسطوّلّاقتناءستويات خاص 

 
ن الش

 
ك

ة م0212ّو 0212ّيالاستثمارات املبرمجة في سنت تها املالي  ي وضعي  ل بسبب ترد  ى إلى ارتفاع معد  ا أد  م 
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ة ألاسطوّل أعمار الحافالت ي نسبة جاهزي 
 
ركة على ت وتدن

 
هو ّوأمين نشاطها العادي وإلى عدم قدرة الش

ر ما 
 
ّ.وعلى سمعتها لدى الحرفاء خدماتها على جودةسلبا أث

ّ

روري ّباتّ،لذا ى من الض  ركة حت 
 

ة للش ة املالي  ة إلاسراع بتطهير الوضعي  لط املعني  على الس 

ن من تحقيق توازنها املالي وضمان ديمومتها ومنتم ّت
 
ب يل استثماراتها لتدعيم أسطولها في أقّرّوتمّك

ته رفيع في نسبة جاهزي 
 
فرات امللغاة والالتزام بمواعيد الانطالق ّآلاجال والت بما بهدف الحد  من الس 

رفيع في املداخيلتم ّتقديم خدمات نقل ذات جودة  يساهم في
 
ن من جلب مزيد من الحرفاء والت

 
ّ.ّك

ّ

ات
 
ة من حيث املسالك واملحط يجب  التي ولضمان احترام كر اسات شروط الخطوط خاص 

ف بها،
 
ة تدعيم املراقبة  ينبغيّاملرور والتوق رقات الفجئي 

 
منظومة مراقبة  تفعيلومزيد على الط

ة حول اتم ّألاسطول عن بعد التي  ن من توفير معلومات حيني 
 
اقك جاوزات التي يقوم بها السو  مع  لت 

ّ.املخالفين  حاسبةعلى مالحرص 

ّ

ركة مطالبة ب
 

جاعة على تركيز نظام معلومكما أن  الش ن من إضفاء مزيد من الن 
 
اتي يمك

ال بهدف دراسة إرساء وبتوظيف الحافالت وألاعوان على مختلف الخطوط  ة فع  نظام محاسبة تحليلي 

تها ّ.ّمختلف الخطوط وتحديد مردودي 

ّ

يانة ّو ائرة على ضرورة تحديد سياسة ناجعة في مجال الص  د الد 
 
قليص في تم ّتؤك ن من الت 

 
ك

ف ا
 
ريق لحافالتنسبة توق

 
وترشيد استهالك قطع الغيار وتفادي الاستهالك ّوالحد  من ألاعطاب على الط

المة املفرط للوقود ّ.وتعزيز الس 

ّ

ال على املداخيل بهدف الح ة إلى تركيز نظام مراقبة فع  ركة مدعو 
 

جاوزات كما أن  الش د  من الت 

خاذ أيضا مطالبة وهي ّوتطوير مواردها
 
ة بمزيد الحرص على ات والعمل على تطبيقها تجاه إجراءات ردعي 

ّ.من ثبت ضلوعه في تجاوزات في الغرض



689 
 

 

 وزارة النقل
 

تبعا لمكتوبكم والذي أحلتم علينا بمقتضاه نسخة من التقرير التأليفي بشأن الشركة 

الوطنية للنقل بين المدن لموافاتكم بردودنا بشأنه، أتشّرف بإعالمكم أّن التقرير التأليفي 

  .ر ال يثير مالحظات من جانبناالمذكو
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 بين المدن رّد الشركة الوطنية للنقل

 

I-   الوضعيـــة المالية للشركة 
 

تشهد الشركة الوطنية للنقل بين المدن منذ سنوات صعوبات مالية وعجزا هيكليا 

قدرتها على مواصلة نشاطها في أحسن ظروف الجودة  علىأثر سلبا على توازناتها المالية و

تجديد ما يتعلّق بمة واإليفاء بتعهداتها المالية وإنجاز برامجها اإلستثمارية خاصة في والسال

 .أسطول النقل
 

 : م األسباب التي أدت لهذه الوضعية إلـــى ـوترجع أه
 

 النقص الفادح في مداخيل الخطوط  -

 اإلرتفاع الهام لعناصر الكلفة -

 . ض قصيرة المدى د قرو.م 21د منها .م 79تداين حيث بلغ تفاقم حجم ال -

لي سلبي على أدى إلى إنعكاس ما 0212تجميد تعريفة النقل منذ سنة  -

 .د سنويا.م 1المداخيل بحوالي 

النقل بتعريفة منخفضة ألعوان سلك الحرس الوطني واألشخاص ذوي  -

سنويا في  نتج عنه نقصااها ثورة وجرحاإلحتياجات الخصوصية وعائالت شهداء ال

 .د.م 1.0المداخيل بحوالي 

استغالل خطوط حدودية ذات طابع إجتماعي دون التمتع بمنحة تعويضية  -

 .د سنويا.م 0إلى نقص في المداخيل بحوالي  من الدولة أدى
 

د عالوة على تفاقم .م 11عجز هيكلي في الخزينة بـ كل هذه العناصر أدت إلى 

 .ية بالبنوكناتجة عن األرصدة السلب( د سنويا.م 1.1)          األعباء المالية 
 

هذه الوضعية المالية الصعبة والحرجة وفي إطار إنقاذ المؤسسة وضمانا  ولتفادي

أعدت الشركة الوطنية للنقل بين المدن برنامج إعادة هيكلة مستديم يهدف إلى لديمومتها ، 

 :التوازانات المالية ويتمحور حول  استعادة
 

قطع  فية، محروقات،ساعات إضا)تنفيذ برنامجا للضغط على المصاريف  -

 (...غيار
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 :التطهير المالي وذلــك بـ  -
 

 .تكفـل الدولة بمستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية  *

 .فسـخ قرض إعادة هيكلة صندوق المنشآت العمومية *

 .تكفــل الدولة بخالص مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول *

 .عن الحاجة في إطار عملية التطهير االجتماعي عونا زائدين 102تسريح  *

دعم الدولة للخطوط ذات المردودية الضعيفة خاصة منها الحدودية وذات  *

 .جتماعيةاالصبغة ال
 

II-  التصرف في األسطول 
 

 وضعية األسطول - أ
 

 :تفاديا للنقص الحاصل في األسطول الناتج عن 
 

لتأمين  2013قتناؤها سنة والتي تم إ MANستغالل مفرط للحافالت من نوع ا -

 .النشاط اليومي لإلستغالل

اإلشكال الذي تعرضت له الشركة بخصوص صفقة إقتناء الحافالت من نوع   -

 .ستغاللهاافولسفاقن والتي أظهرت عيوب فنية حالت دون 

نظرا  0212و 0212-0211عدم القيام باإلستثمار في األسطول خالل سنوات  -

 .ا الشركةللصعوبات المالية التي شهدته
 

حافلة جديدة خالل سنوات  22حافلة مستعملة و 22أعدت الشركة مخططا إلقتناء 

مما سيمكن من تحسين جاهزية األسطول وتفادي حذف السفرات من  0219و 0212-0217

كلفة الصيانة والرفع من جهة والتقليص من األعطاب على الطريق وبالتالي الضغط على 

 .المداخيل
 

ة من الحصول على تمويل كلي لهذه اإلقتناءات من المؤسسات وقد تمكنت الشرك

 .البنكية
 

كما تتعهد الشركة للقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للمحافظة على الحافالت من 

 والرابضة بورشات الشركة على ذمة المزود ’’فولسفاقن’‘نوع 
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 الصيانـــة   - ب
 

عروس وورشات بقابس تقوم الشركة بصيانة أسطول حافالتها بمستودعين ببن 

 .وصفاقس وسوسة وسليانة 

تشكو فضاءات الصيانة نقائص على مستوى البنية االساسية اثرت سلبا على 

 .مردودية عمليات الصيانة
 

، قامت الشركة ببرمجة بناء مستودع بصفة نهائية ولمعالجة هذه الوضعية الصعبة

عن ورشتي بن عروس لعدم د والتخلي .م 02نة في مخططها الخماسي بقيمة جديد للصيا

 .مالئمتهما للقيام بأشغال الصيانة في أحسن الظروف
 

بتزويد  0212وبخصوص أدوات عمل الصيانة، شرعت الشركة في أواخر 

الورشات ببعض وسائل العمل الضرورية للقيام بعمليات الصيانة في أحسن الظروف وذلك 

يساهم في مزيد النجاعة على  حسب اإلمكانيات المالية المرصودة بالميزانية وهو ما

 .التدخالت وبالتالي التقليص من نسبة توقف الحافالت واإلعطاب على الطريق
 

يمكن حاليا من متابعة عمليات  GMAOإضافة إلى ذلك فإن إستغالل منظومة 

من أشغال الصيانة في إطار النظام المعلوماتي المندمج سيمكن تركيز  % 80الصيانة في 

من تغطية نشاط كافة  0219ة بالصيانة خالل السداسية األولى من سنة التطبيقة الخاص

 .وحدات الصيانة وكذلك جميع الورشات داخل تراب الجمهورية 
 

 التصرف في المخزون - ج
 

بطلب عروض إلقتناء قطع الغيار وسيتم إبرام  0217قامت الشركة في بداية سنة  

ضرورية لصيانة أسطول الحافالت والتقليص عقود مع المزودين لتوفير جميع قطع الغيار ال

 0217سنة  %92إلى  %22من أيام التوقف وبالتالي الرفع من نسبة جاهزية األسطول من 

وذلك بالتوازي مع عملية إقتناء الحافالت المستعملة والجديدة المبرمجة بمخطط إستثمار 

 .ه من مجلس اإلدارة وسلطة اإلشرافالشركة والمصادق علي
 

، تقوم مصالح الشركة حاليا بالتنسيق مع قطع الغيارما يتعلق بالتصرف في ا فيأمّ 

من معالجة الفوارق المسجلة بعمليات الجرد المادي للمخزون  "اوراسيستام"المزود 

 .وإصالح اإلخالالت الموجودة عند إستغالل هذه المنظومة
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اآلليات وعلى صعيد آخر تقوم مصالح الشركة حاليا بإعداد اإلجراءات ووضع 

 .الضرورية التي تنظم إستعمال قطع الغيار المستعملة وإلحاق هذه الوحدة بإدارة الصيانة
 
 
 

 التصرف في الوقود   -د
 

تدعيما للرقابة في مجال التحكم في إستهالك الوقود سوف تقوم الشركة بعملية 

وقد تم رصد . عملطبقا للقوانين الجاري بها ال وذلك 0217سنة           تدقيق للطاقة خالل 

 .في ميزانية الشركةللغرض بالغ م
 

وعلى صعيد أخر سيتم تجهيز جميع مضخات الوقود بنظام مراقبة لكل عمليات 

تزويد الحافالت مما سيمكن من تحديد معدل اإلستهالك لكل الحافالت والتعرف على السائق 

 .ادي التجاوزاتوسيمكن هذا اإلجراء من تحديد المسؤوليات وتف. ي قام بالتزودالذ
 

III- االستغــــالل  
 

 تنفيذ السفرات  - أ
 

ستتمكن الشركة من تفادي التأخير في انطالق السفرات وحذف بعض الخطوط 

 .حافلة مستعملة 22حال تسلم الحافالت الجديدة موضوع الصفقة اإلطارية و
 

مال سيمكن النظام المعلوماتي المندمج المزمع تركيزه بإدارة االستغالل من استع

المتعلقة ببرمجة السفرات ومتابعتها وتوظيف االعوان على مختلف   SAEالتطبيقة اإلعالمية 

الخطوط المبرمجة وكذلك التصرف المحكم في الحافالت المؤمنة للسفرات واحترام تعهدات 

 .الشركة فيما يخص تنفيذ اإلتفاقيات المبرمة مع بعض المؤسسات
 

اق المؤهلين صحيا لتأمين السفرات اليومية ونظرا للنقص الحاصل في عدد السو 

سائقا ضروري لتأمين النشاط اليومي  002مقابل  128من جملة  122والذي يبلغ عددهم حاليا 

سائق سيباشرون  12بإعالن انتداب  0212موفى سنة            لالستغالل، قامت الشركة في 

االجراء من التقليص من عدد وسيمكن هذا . 0217عملهم خالل الثالثية الثانية من سنة 

السفرات الملغاة بسبب النقص في األعوان من ناحية وتطور نسبة خضوع السواق للفحص 

 .الطبي خالل السنوات القادمة من ناحية أخرى
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كما تعمل الشركة على اتخاذ االجراءات التأديبية تجاه األعوان المخالفين لقانون 

ضرار  بالمعدات وعدم إحترام المسالك الطرقات والمتسببين في حوداث مرور وأ

 .المنصوص عليها بكراسات الشروط 
 

 .كما تم برمجة حلقات تكوينية مكثفة للسواق في مجال السياقة اآلمنة والرشيدة 

 مراقبة تنفيذ السفرات  - ب
 

 :، تعتزم الشركة لتعزيز وحدة المراقبة الميدانية
 

الطريق خالل سنتي مراقبا على  02القيام بمناظرة داخلية إلنتداب  -

وذلك لدعم المصلحة بالعنصر البشري الكفيل بتغطية ومراقبة كل شبكة  0219و0217

 .ساعة  02الخطوط على مدى 

القيام بإقتناءات جديدة لتفادي النقص في السيارات الموضوعة على ذمة  -

 .مصلحة المراقبة الميدانية
 

بعملية تجديد آالت  0217كما قامت الشركة خالل الثالثية األولى من سنة 

التاكيغراف المعطبة بالحافالت وتحيين اإلجراءات المتعلقة بإستغالل البيانات وتحليل 

ية للقيام بعملها في نتائجها وذلك بدعم الوحدة المكلفة بالعناصر البشرية واللوجستية الضرور

 . أحسن الظروف
 

رير يومي لنتائج أصدرت اإلدارة العامة تعليماتها للمصالح المعنية بمدها بتق

 .إستغالل آلة التاكيغراف والتجاوزات المرتكبة من طرف السواق
 

 ستغالل مداخيل اإل - ج
 

 مداخيل الخطوط -
 

تقوم مصلحة المحاسبة التحليلية بعمليات مراقبة المداخيل بصفة دورية ومنتظمة 

اإلستعانة وذلك على ضوء وثائق المداخيل المقدمة من طرف القباض ورؤساء الوكاالت وب

لمراقبة المداخيل ويتم التفطن إلى اإلخالالت والتجاوزات  BO (Bisness Object)بمنظومة 

 .المرتكبة من طرف القباض بتأخير نسبي 
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كما تتم المقاربة الشهرية للمداخيل مع مصلحة المحاسبة العامة وقد تمت المقاربة  

ة المحاسبة التحليلية بالتنسيق مع وتسعى مصلح. 0212ة للمداخيل حتى موفى ديسمبر الفعلي

المزود لتطوير إستغالل المنظومة ودعم عملية مراقبة المداخيل وتم فعال التفطن لتجاوزات 

 .بعض القباض وإتخاذ اإلجراءات التأديبية في شأنهم 

 

 

 

 

 مداخيل النقل العرضي  -
 

دة يتم تقوم الشركة بعمليات كراء حافالت لحرفاء باإلعتماد على تعريفة محد

ضبطها من طرف المصلحة التجارية ومصادق عليها من طرف االدارة العامة وتأخذ هذه 

التعريفة بعين اإلعتبار لمعطيات تخص مدة الرحلة والكيلومترات المقطوعة والكلفة 

 .الكيلومترية  التقديرية 
 

وفي غياب نظام محاسبة تحليلية يمكن من التعرف على الكلفة الحقيقية للكلمتر 

وتحديد هامش الربح، فإن الشركة تسعى الى تحقيق مردودية هذه العمليات لتغطية األعباء 

من الكلفة الجملية وذلك بالقيام بعمليات كراء  % 22القارة للشركة المرتفعة جدا والتي تمثل 

 .وإبرام إتفاقيات لنقل العملة
 

وإستغالل تطبيقة  وستتمكن الشركة عند إستكمال إرساء النظام المعلوماتي المندمج

 .  المحاسبة التحليلية من ضبط دقيق لكلفة الكراءات وتحديد هامش الربح
 

 19المــؤرخ فـــي  2191وسيتـــم إحــداث لجنـــة فنيــــة طبقا لألمــــر عـــدد  

 .  المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات 0211نوفمبر 
 

 ة  خالصـــــ
 

نظرا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة والتي أثرت سلبا على 

إستمرارية نشاطها حيث أصبحت غير قادرة على اإليفاء بتعهداتها تجاه المزودين 

والمؤسسات البنكية وخالص أجور األعوان ، وإلنقاذها  تّم إعداد برنامجا إلعادة هيكلتها 
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لية تخص التصرف والرقابة ويتمحور حول تطبيق يرتكز أساسا على إجراءات داخ

إجراءات جريئة للضغط على المصاريف وكلفة اإلنتاج وتنمية المداخيل من ناحية وتنفيذ 

مخطط دعم األسطول باقتناء حافالت جديدة تمكن من تأمين جميع السفرات المستغلة من 

 .ناحية أخرى 
 

سلطة اإلشراف والهياكل  كما يتضمن البرنامج اإلصالحي للشركة تدخل ودعم

الوزارية المعنية لمساعدة الشركة على القيام بعملية التطهير المالي واإلجتماعي وتسوية 

 .الملف العقاري للشركة 
 

برزت القوائم المالية لبرنامج إعادة الهيكلة نتائج إيجابية ستساهم في أوقد 

 .مدنإستمرارية نشاطها كمرفق عمومي مميز في قطاع النقل بين ال

 

 



 

 الباب الثالث

 

مصالح الدولة واملؤسسات 

العمومّية واملنشآت العمومية 

 على الصعيد الجهوي 
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 والية جندوبة 
 

 2591جوان  12بمقتض ى ألامر العلي املؤرخ في "( الوالية"في ما يلي )أحدثت والية جندوبة 

بلديات  5معتمديات و 5على الوالية وتشتمل هذه . املتعلق بالتنظيم إلاداري لتراب الجمهورية التونسية

. البالد سكان من%  5619يمثل  ما أي 1121نسمة سنة  112144ويبلغ عدد سكانها . مجالس قروية 21و

 ميز الوالية بطابعها الريفي حيث وتت
 
من %  15حوالي  1121في سنة  ةغير البلدياملناطق  متساكنو ل مث

وطنيا  12وتحتل الوالية املرتبة . على املستوى الوطني % 51مقابل حوالي الوالية وذلك سكان مجمل 

 291وفق هذا املؤشر بمراتب تتراوح بين تصنف معتمدياتها و  1121حسب مؤشر التنمية الجهوية لسنة 

( سلطة المحورية)دائرة ترابية إدارية للدولة وباإلضافة إلى كونها . معتمدية 111 وذلك من ضمن 192و

 (. سلطة المركزية)جماعة محلية تتمتع باالستقالل إلاداري واملالي تعتبر الوالية 

 

محورية إطارات جهوية يرأسهم الوالي الذي يمثل  ة الويدير شؤون الوالية باعتبارها سلط

 194بهذه الصفة الحكومة بدائرة واليته حيث يفوض له أعضاء الحكومة سلطاتهم بمقتض ى ألامر عدد 

املتعلق بتفويض كما تم  تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة و  2525مارس  11املؤرخ في  2525لسنة 

مجلس جهوي يدير شؤون الوالية باعتبارها سلطة المركزية و . الوالةبعض سلطات أعضاء الحكومة إلى 

لسنة  22من القانون ألاساس ي عدد  1تتمثل مهامه ألاساسية حسب الفصل "( املجلس"في ما يلي )

خ في  2525 ق باملجالس الجهوية  2525فيفري  1املؤر 
 
ق بالوالية واملتعل

 
تي تتعل

 
في النظر في كل املسائل ال

ةفي املياد ة والتربوي  ة والثقافي  ى . ين الاقتصادية والاجتماعي 
 
ة للتنمية  إنجاز كما يتول البرامج الجهوي 

ة بغة الجهوي  ى ماي الوالية وبلغ عدد أعوان . واملشاريع ذات الص 
 
عونا  912 ما جملته  1121في موف

عين بحساب 
ة املجلس و 112موز  را على حساب ميزاني  را  525عونا مؤج  على حساب وزارة عونا مؤج 

ة  .الداخلي 

 

 وقد تأتى ما يفوق  .1129د سنة .م 5265إلى  1121سنة  د.م 9965موارد املجلس من وارتفعت 

من الهياكل املركزية للدولة إلنجاز املشاريع ذات الصبغة هذه املوارد من الاعتمادات املحالة  من%  51

د .م 5164تراوحت إلاعتمادات املنجزة بين و . يةالجهوية ولتنفيذ مختلف البرامج الجهوية للتنمية بالوال 

تراوحت نسب كما  .بالعنوان الثانيمنها %  51 تعلق ما يفوق  1129د سنة .م 9269و 1121سنة 

 .1129-1121خالل الفترة %  9561و%  51611استهالك إعتمادات العنوان الثاني بين 

 

رصدت لها وزارة الداخلية إعتمادات محورية  وملساعدة الوالية على انجاز مهامها كسلطة ال

  .د.م 165ما قيمته  1129-1121خالل الفترة بلغ ل سنوي عد  مفي حدود  مفوضة
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 1129إلى  1121بالسنوات من  أساسا ت دائرة املحاسبات إنجاز مهمة رقابية تعلقتوتول

ة. 1121وتواصلت في بعض الجوانب منها إلى موفى شهر ماي  في مدى توفق لنظر ا  إلى وتهدف هذه املهم 

الوالي في ممارسة صالحياته في مجال إسناد الرخص وإلاشراف على البلديات وكذلك مدى توفق 

نت ألاعمال الرقابية . إعداد وتنفيذ البرامج واملشاريع الجهويةو  مراقبة البناء الفوضوي  املجلس في
 
ومك

بالبرامج الجهوية وباملشاريع ذات  إلاخالالت والنقائص املتعلقةاملنجزة من الوقوف على جملة من 

  .وبالتنظيم والنظام املعلوماتي والتسيير الصبغة الجهوية
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 أبرز املالحظات
 

 البرامج الجهوية  -

 

تشاركي عند وعدم اعتماد تمش ي ساهم غياب قاعدة بيانات محينة ومعايير موضوعية 

برمجة املشاريع بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية في عدم تمكن املجلس من إعداد قائمة تفصيلية 

بصفة مسبقة بعنوان كل عنصر من عناصر البرنامج املذكور وهو ما نتج عنه تأخير في إحالة 

ل إنجاز بعض املشاريع و . عتمادات من قبل وزارة التنميةإلا 
 
التي ناهزت كلفتها كما أدى ذلك إلى تعط

 . د.م 26115 الجملية 

 

خاصة تتصل وشاب تنفيذ بعض املشاريع املدرجة بالبرنامج الجهوي للتنمية بعض إلاخالالت 

 . الالتزام بالنصوص الترتيبية عند اختيار املنتفعين بعدم

 

اأ غير  املجلس ألجور خالص بخصوص التصرف في عملة الحضائر فقد تم الوقوف على  م 

 بعلما   6د.أ 211بحوالي  مستحقة
 
 . يتم إصدار أوامر استرجاع في شأنهاه لم أن

 

وساهم عدم التزام اللجنة الجهوية ملتابعة البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتماعي بالتراتيب 

حالة من الانتفاع  292حرمان في الجاري بها العمل وبمبدأ املساواة عند ضبط قائمة املنتفعين 

د كما ساهم .  مج املذكور بالبرنا فة بوزارة الالاتفاقية املبرمة مع ببنود املجلس عدم تقي 
 
التجهيز املكل

من جملة فقط مسكنا  29إنجاز في الحد  من نسبة إنجاز املساكن املبرمجة حيث تم  وبنك إلاسكان 

 .وإعادة بنائهااملتعلقة بإزالة املساكن البدائية من املشاريع مسكنا مدرجا بالدفعة ألاولى  511

 

معايير دقيقة وموضوعية عند ضبط واعتماد قاعدة بيانات محينة  ى وضعويدعى املجلس إل

. الالتزام بالنصوص الترتيبية عند إعداد البرنامج الجهوي للتنمية وتنفيذهواملشاريع وقائمات املنتفعين 

ن عليه كذلك إلاسراع في استكمال تنفيذ البرنامج الخصوص ي ل لسكن الاجتماعي بما يسمح كما يتعي 

استرجاع ألاموال العمل على على املجلس كذلك  ينبغيكما  .بتحسين ظروف عيش الفئات املستهدفة

 . عملة الحضائرعدد من لخالصها التي تم غير املستحقة 
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 املشاريع ذات الصبغة الجهوية  -

 

املصالح الخارجية للوزارات بعض  مشاركةدون ية برمجة املشاريع ذات الصبغة الجهو ت تم  

ا نتج عنه افي اقتراح حاجيات  برمجة تجسدت على سبيل املثال في ضبط املشاريع نقائص في لجهة مم 

ة للغرض  .  إحداث فضاءات رياضية بمدارس ابتدائية رغم توفر  فضاءات معد 

 

           موفىلترتفع في هذه البقايا إعادة توظيف بقايا إلاعتمادات تراكم التأخير في عن ونتج 

 .  إلنجاز املشاريعاستعمالها كان باإلمكان مبالغ وهي د .م 561إلى ما قيمته   1121سنة 

 

مواقع انجاز بعض الدراسات تضبط لم الدقة حيث في  من نقصدراسات املشاريع  تشكوو 

باملعايير واملواصفات ألاخرى التقيد عند إنجاز بعض الدراسات لم يتم و ألاشغال بالدقة املطلوبة 

 .  حدت من دقتها نقائص الدراسات الجيوتقنية لبعض املشاريعذلك شابت فضال على و . املطلوبة

 

أن من شأنها تنفيذ املشاريع ذات الصبغة الجهوية ارتكاب العديد من التجاوزات التي وشهد 

ل
 
عدم جراء ضررا ماليا الحاالت تحمل املجلس في العديد من إلى  وذلك بالنظرأخطاء تصرف  تشك

 . بها في مجال الصفقات العمومية تقيده بالتراتيب املعمول 

 

ساهم النقص في متابعة ألاشغال من قبل املصممين واملراقبين الفنيين وعلى صعيد آخر 

ل انجاز املشاريع 
 
 . آجال تنفيذهامما أدى إلى عدم احترام ومراقبي ألاشغال في تعط

 

إعادة توظيف بولتفادي إلاخالالت والنقائص املذكورة، يدعى املجلس خاصة إلى إلاسراع 

. اتخاذ إلاجراءات الضرورية تجاه املصممين لدفعهم إلى مزيد إحكام إعداد الدراساتو  بقايا إلاعتمادات

ن على املجلس مكما  على مزيد الالتزام بواجباتها في مجال متابعة زيد حث إلادارة الجهوية للتجهيز يتعي 

 .  ومراقبة تنفيذ املشاريع للحد من التجاوزات املسجلة

 

 التنظيم والنظام املعلوماتي والتسيير  -

 

لة في الخطط الوظيفية وبقانون إطار املجلس إلى جمع بعض ألاعوان  ت الشغورات املسج  أد 

ر سلبا على انجاز  املجلس ملهامه ملهام متنافرة وإلى تكليف العديد من العم
 
لة بأعمال إدارية وهو ما أث

 .بالفاعلية والكفاءة املطلوبتين

 



701 
 

ويشكو النظام املعلوماتي للوالية من نقائص تتعلق باستغالل التطبيقات ومن غياب 

 . خطة ناجعة للسالمة املعلوماتية

 

بناء دون مخالفات الجميع  خصوصونتج عن عدم اتخاذ رئيس املجلس لقرارات هدم في 

وشابت عملية إسناد املوافقات املبدئية لرخص النقل العمومي . رخصة تفش ي ظاهرة البناء الفوضوي 

عدم التقيد بالتراتيب بعض إلاخالالت يذكر منها عدم احترام مبدأ املساواة في التعامل مع املطالب و 

الالت الناجمة عن توقف نشاط النيابة ولم يتول الوالي تطبيق سلطة الحلول رغم إلاخ.  املعمول بها

 .ر الدماء ملدة قاربت سنتين ونصفالخصوصية لبلدية غا

 

الوالية إلى التقيد بالقوانين والتراتيب املعمول بها عند  توص ي الدائرة ،وتالفيا لهذه النقائص

كما . البلديات ومراقبة البناء الفوضوي  علىممارستها لصالحيتها في مجاالت إسناد الرخص وإلاشراف 

 . تدعى إلى العمل على مزيد إيالء العناية للجوانب املتعلقة بالتنظيم والنظام املعلوماتي
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I- البرامج الجهوية  

 

 البرنامج الجهوي للتنمية -أ

 

وتم  . 1129-1121د خالل الفترة .م 1561إلاعتمادات املرصودة للبرنامج الجهوي للتنمية  بلغت

  .أساسا بالبرمجة وبتنفيذ املشاريع تعلقعلى نقائص تالخصوص بهذا الوقوف 

 

 البرمجة  -1

 

برنامج بالن غياب البعد التشاركي في ضبط املقترحات املتعلقة باملشاريع املزمع إدراجها تبي  

إلى عدم تفعيل ويعود ذلك . وفقا لحاجيات وأولويات كل معتمديةوالتي يتم  تحديدها الجهوي للتنمية 

خالفا ملقتضيات وذلك في إعداد البرنامج الجهوي للتنمية  واملجالس املحلية للتنمية (1)اللجاندور 

لبرنامج الجهوي للتنمية حول ضبط مشاريع ا 1121نوفمبر  51بتاريخ  15منشوري رئيس الحكومة عدد 

 .حول التسريع في تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية 1125أوت  1بتاريخ  11ومتابعتها وتنفيذها وعدد 

 

جميع املناطق املعطشة واملسالك حول غياب بيانات دقيقة هذا الوضع وفي وفي ظل 

 تولى املجلس على معايير واضحة وموضوعية، ابناء املستوجب تهيئتها أو تعبيدها مرتبة حسب ألاولوية

املصادقة على توزيع إلاعتمادات املخصصة من قبل وزارة التنمية بين  1129-1125خالل الفترة 

مسبق ملحتوى كل عنصر من مختلف عناصر البرنامج الجهوي للتنمية بصفة إجمالية دون ضبط 

 ويخالف التصرف على هذا النحو . هانشأ لية فيإعداد قائمة تفصيدون املشاريع املزمع إنجازها و عناصر 

 .1125لسنة  11وعدد  1121لسنة  15مقتضيات منشوري رئيس الحكومة عدد 

 

دات ى عدم ضبط املجلس لقائمة املشاريع بصفة مسبقة إلى التأخير في إحالة إعتماأد  و 

 1125سنة املقررة بعنوان عتمادات الا لم يتم على سبيل املثال إحالة إذ . التعهد من قبل وزارة التنمية

والبالغ تهيئة املسالك الريفية مشروع تزويد املناطق الريفية باملاء الصالح للشراب و مشروع املتعلقة بو 

 .م 261مجموعها 
 
إلاعالم بترسيم تاريخ أشهر من  1أي بعد انقضاء حوالي  1125أوت  11بتاريخ  د إال

املشروعين عدم إلاعالن عن طلبات العروض بخصوص وقد نجم عن هذا التأخير  .الاعتمادات

 املذكورين 
 
 . على التوالي خالل شهري أوت وسبتمبر من نفس السنة إال

 

                                                           
جندوبة وبوسالم وبلطة بوعوان وغار الدماء ببعض املعتمديات على غرار  1121جوان  1بتاريخ  19املحدثة بمقتض ى منشور وزير الداخلية عدد   (1)

 .وطبرقة
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 تنفيذ املشاريع  -2

 

 مشاريع التزويد باملاء الصالح للشراب وتهيئة املسالك الريفية  -2-1

 

الفترة املبرمجة خالل تنفيذ املشاريع املتعلقة بالتزويد باملاء الصالح للشراب  تعطل نتبي  

غياب قاعدة بيانات تستند وقد ساهم في هذا الوضع  .د.م 26115جملية ال كلفتها ةوالبالغ 1121-1129

 لتحديدإلى دراسات محينة ومعايير موضوعية على غرار عدد العائالت املستهدفة والكلفة التقديرية 

اعتراض تجسد من خالل  املشاريع برمجةفضال عن غياب البعد التشاركي عند وذلك ألاولويات 

أن  الانطالق في  تركيب تجهيزات الضخ  ويذكر في هذا الشأن. متساكني بعض املناطق على إنجاز املشاريع

بمبلغ ان بمنطقة سيدي عبد هللا ببلطة بوعو  امنتفع 2429إنجاز مشروع تزويد والكهربة في إطار 

 إلى ى ذلكوأد   .(1)ةملدة سنقد تم  بتأخير   1121املدرج بعنوان البرنامج الجهوي لسنة د و .أ 2196925

ل 
 
 تعط

 
 استكمال املشروع حيث لم يتم تنفيذ ألاشغال املتعلقة بتركيب تجهيزات الضخ والكهربة إال

 منذكان قد تم  استكمالها القنوات وأشغال الهندسة املدنية  مد   بأن   علما 1121 فيفري شهر  خالل

الذي مشروع تزويد منطقة سيدي محمد بعين دراهم ويتعلق ألامر كذلك ب .1125 أكتوبر 1 تاريخ

د .أ 2216194قدرها ابكلفة  1121املدرج ضمن البرنامج الجهوي بعنوان سنة منتفع و  2111يستهدف 

سنوات  1ملدة و  1122أوت  29منذ والذي توقف إنجازه يوما  291في حدود ضبطت دة تعاقدية ومل

ن ا .ونصف بسبب غياب البعد التشاركي عند تحديد نوعية املشاريع املزمع إنجازها  عتراضفقد تبي 

رغبتهم امللحة في الحصول على املاء الصالح عن انجاز املشروع معبرين عن  مواطني املنطقة املستهدفة

 .  ة فردية وليس بواسطة الحنفيات العموميةللشراب بصف

 

الوطنية  من الاتفاقيات املبرمة مع الشركة 4الفصل بأحكام  يلتزم لم املجلس ن أن  كما تبي  

فض املجلس  لم يتول  عدم املتابعة والتنسيق مع الشركة ففضال عن . الستغالل وتوزيع املياه

صل املجلس إلى .تعطلهاأدت إلى إلاشكاليات التي حالت دون البدء في ألاشغال أو  ضمان  ولم يتو 

الدخول وتوفير املمرات وتسوية الوضعيات العقارية أو اتخاذ إلاجراءات القانونية الالزمة وتسهيل 

في عدم استكمال إنجاز  ذلك وساهم .الحصول على التراخيص إلادارية الضرورية إلنجاز ألاشغال

             خالل الفترةوتمت برمجة إنجازها د .أ 511 جمليةت كلفتها الناهز موضوع اتفاقيات مشاريع 

1121-1121 . 

 

ا بخصوص تنفيذ مشاريع تهيئة املسالك الريفية فقد لوحظ عدم اتخاذ إلاجراءات أم  

. تجاه املقاولين املخلين بواجباتهم وهو ما ساهم في عدم تنفيذ ألاشغال في آلاجال التعاقديةالقانونية 

                                                           
(1)

 .1129إلى حدود أكتوبر  1121خالل الفترة من سبتمبر   
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ه 
 
إصدار قرار  91/1121موضوع طلب العروض عدد  2يتم بخصوص أشغال القسط عدد لم ويذكر أن

في حدود ضبطت مقابل مدة تعاقدية  (1)يوما 111تنبيه للمقاول رغم توقف ألاشغال دون موجب ملدة 

 11/1125 موضوع طلب العروض عدد 1كما لم يتم فسخ الصفقة املتعلقة بالقسط عدد . يوما 211

على الرغم من توقف آنف الذكر  2002لسنة  5292من ألامر عدد  211الفصل طبقا ألحكام وذلك 

املقاول للدراسة التنفيذية وأمثلة إلانجاز بعد تقديم أشهر و  4ألاشغال دون موجب ملدة جملية ناهزت 

في هذا الخصوص في حين تنص كراس الشروط أشهر ونصف من تاريخ إلاعالم بانطالق ألاشغال  9

عدم التقيد باآلجال التعاقدية التي ضبطت في حدود  ونتج عن ذلك . من هذا التاريخيوما  29أجل على 

وذلك رغم انقضاء إتمام ألاشغال إلى  1121أشهر حيث لم يتم التوصل إلى موفى شهر أفريل من سنة  9

 . 1121نوفمبر  11أشهر منذ إلاذن بانطالقها بتاريخ  9مدة ناهزت حوالي سنة و

 

 برنامج تحسين املسكن  -2-2

 

 
 
ل برنامج تحسين املسكن في إسناد مساعدات عينية متمثلة في مواد بناء لفائدة عائالت يتمث

           برنامج خالل الفترةهذا الاملخصصة ل إلاعتماداتبلغت جملة و . معوزة وعائالت محدودة الدخل

 . د.م 56114ما قدره  1122-1129

 

بتاريخ  29وخالفا للمنشور املشترك لوزير الداخلية ووزير املالية ووزير التنمية الجهوية عدد 

نشور رئيس الحكومة عدد ملو حول مراجعة مقاييس تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية  1122جوان  11

تابعتها، حول ضبط مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية وتنفيذها وم 1121نوفمبر  51الصادر بتاريخ  15

وتبين من خالل التنسيق مع مصالح إلادارة  .انجاز معاينات ميدانية ملساكن املنتفعين املقترحين لم يتم

قائمات املنتفعين ببرنامج تحسين املدرجين ب ملرشحينامن %  15حوالي  الجهوية للشؤون الاجتماعية أن  

وطبرقة وجندوبة وغار الدماء بكل من بوسالم وبلطة بوعوان  1121و 1122املسكن بعنوان سنتي 

 .وفرنانة ال ينتمون للعائالت املعوزة

 

 تبي   كما
 
ه تم تمكين املنتفعين من املساعدات دفعة واحدة ودون انجاز معاينات ميدانية ن أن

آنفي  ينومصالح الوالية خالفا ملقتضيات املنشور  للتجهيز الجهوية  إلادارة في الغرض من قبل مصالح

لمساعدات لفائدة املنتفعين املدرجين الفعلي ل سنادإلا الذكر وهو ما من شأنه أن ال يسمح بالتثبت من 

في جميع عدم توفر وفضال عن ذلك لوحظ . سندت بعنوانهأالتي بالقائمات ومن استغاللها في الغرض 

التثبت يحول دون من شأنه أن وصوالت الاستالم الفردية املمضاة من قبل كل منتفع وهو ما االت الح

 .من الاستالم الفعلي ملواد البناء

                                                           
(1)   

 .1129ماي  19و 1121ديسمبر  4وخالل الفترة الفاصلة بين  1121ديسمبر  1و 1121أفريل  21خالل الفترة الفاصلة بين 
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خصوص تنفيذ صفقات اقتناء مواد البناء املتعلقة بجميع املبرمة في عقود لبنود الخالفا و 

ن تزويد ونقل املواد إلى مقر املعتمديات املعنية لم يتول املزودو  1121و 1122املعتمديات بعنوان سنتي 

اتخاذ  ل  يتو  لم املجلس ورغم ذلك فإن  . املزودشركة بمقر مباشرة عملية التزود مما أدى إلى إجراء 

من مبدأي  أن يمس  التصرف على هذا النحو ومن شأن  .املخالفينضد املزودين القانونية إلاجراءات 

الشفافية واملساواة باعتبار أن املشاركة في طلب العروض تقتض ي توفير وسيلتي نقل ذات حمولة 

 2529لسنة  41يشكل خطأ تصرف على معنى القانون عدد  من شأنه أن أطنان وهو ما 9تتجاوز 

ؤسسات املتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة وامل 2529جويلية  11املؤرخ في 

 . العمومية املحلية واملشاريع العمومية وضبط العقوبات املنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر املالي

 

  دعم موارد الرزق -2-3

 

بعنوان مشاريع دعم موارد الرزق في القطاع الفالحي خالل إعتمادات للمجلس تم  رصد 

قدره لفائدته تخصيص مبلغا  1122تم  بعنوان سنة كما  .د.م 56115حوالي بقيمة  1129-1122الفترة 

بعنوان مشاريع إحداث وتدعيم مواطن الشغل في قطاعي املهن الصغرى والصناعات وذلك د .أ 211

 . التقليدية

 

فبخصوص برنامج دعم موارد الرزق في القطاع الفالحي لوحظ أن املجلس لم يتول إعداد 

 ينقتضيات املنشور مخالفا بذلك ملتنمية قبل الانطالق في الانجاز وإحالتها إلى وزارة ا املنتفعينقائمات 

ويعود ذلك إلى عدم ضبط معايير واضحة . آنفي الذكر 1121لسنة  15وعدد  1122لسنة  29عدد 

إدخال التعديالت تواصل وأدى ذلك إلى . الختيار املنتفعين عالوة على غياب قواعد بيانات في الغرض

برام بصفة الحقة إل أي  1121إلى غاية شهر أوت  1122على القائمات ألاولية بعنوان برنامج سنة 

قائمة معتمديتي وادي ن التفطن إلى تضم  كما لم يتم . 1121صفقات اقتناء ألاغنام خالل شهر جوان ل

املكلفة وزارة الإرسال القائمة إلى إثر على نتفعين ال تتوفر فيهم شروط الاستحقاق إال ململيز وغار الدماء 

املنتفعين املعنيين رغم عدم املوافقة الضمنية على تقديم املساعدات إلى ولم يحل ذلك دون  .التنميةب

ن في ظل النقص في دقة . مشروعية استحقاقهم لهذه املساعدات
 
من إعداد القائمات ولم يتم التمك

 خالل 1122إنجاز برنامج سنة إتمام 
 
 .1125شهر جويلية  إال

 

برنامج تدعيم مواطن الشغل في قطاعي املهن الصغرى والصناعات التقليدية فيما يتعلق بو 

ت من دقتها وذلك إعداد القائمات  شابت عدم التنسيق مع مصالح وزارة التكوين بسبب نقائص حد 

املنهي والتشغيل والديوان الوطني للصناعات التقليدية ومصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك خالفا 
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لالنتفاع من املرشحين %  11 أن   (1)نتبي  فقد . آنف الذكر 29ملقتضيات املنشور املشترك عدد 

وذلك على الرغم من أن  إدراجهم بقائمة  نشاط ةأيسون ال يمار باملساعدات العينية بمعتمدية فرنانة 

  1122 وساهم ذلك في عدم الشروع في تنفيذ برنامج. املنتفعين قد تم  على أساس تدعيم نشاط
 
 إال

 1129-1121تواصل إسناد املساعدات العينية طيلة الفترة وفي  1121خالل الثالثية ألاخيرة من سنة 

إنجاز الفعليين و كما لم يتول املجلس إعداد قائمة في املنتفعين . ماتللقائاملتواصل لتحيين نتيجة ل

 وتبين في هذا الشأن أن  . معاينات ميدانية للوقوف على مدى استغالل املساعدات في الغرض املحدد

 .منتفعا لم يتولوا إنجاز مشاريع 114 جملةمن %  21حوالي 

 

 التصرف في عملة الحضائر -2-4    

 

منهم  1919 انتدبعامال  1151 حضائرالعدد عملة  1121بلغ في موفى شهر أفريل من سنة 

وتولى . عامال بصفة مسترسلة 214في حين تم  انتداب الاستثنائية  حضائر الفي إطار  1122منذ سنة 

ل 1121العملة إلى حدود موفى شهر جويلية من سنة هؤالء أجور خالص املجلس  الوزارة املكلفة  لتتكف 

  .1121بداية من أوت  همبتأجير بالتنمية 

 

حول مواصلة تسوية ملفات  1129جانفي  1بتاريخ  2منشور رئيس الحكومة عدد اقتض ى و 

توصيات دائرة املحاسبات بمناسبة املهمة الرقابية املنجزة حول في إطار تنفيذ الصادر  حضائر العملة 

. بصفة غير مستحقة حضائرالعملة التي تم  خالصها لموال ألا إصدار أوامر باسترجاع  (2)وزارة التنمية

 151ضمن  دينار من 2526211إصدار أوامر استرجاع بخصوص عاملين اثنين بمبلغ على  وتم  الاقتصار

 .د.أ 2216521 قدره وبمبلغ إجمالي 1125إلى حدود ديسمبر  1121بعنوان الفترة من أوت  عامال 

 

 حضائرالفي وضعية عملة التدقيق ة باملعنيللجنة الجهوية اإلى أن  أعمال كما تجدر إلاشارة 

من خالصها د تم .أ 211بحوالي غير مستحقة العملة على أجور  على حصول بعضأفضت إلى الوقوف 

ه ، 1121وموفى شهر جويلية من سنة  1122جانفي بين املمتدة قبل املجلس خالل الفترة 
 
لم يتم غير أن

 2ملقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد مخالفا  وهو ما يعدهذه املبالغ إصدار أوامر باسترجاع أموال 

 .سابقا املذكور 

 

ويبرز ذلك من خالل عدم تولي خلية . حضائرال عملةحضور متابعة نقص في  نبي  تكما 

معظم عملة  جور أتصفية أن   لوحظكما . في الغرض مراقبةعمليات إنجاز  املعتمدياتوأغلب التشغيل 

                                                           
(1)

 .على إثر التنسيق مع املركز الجهوي ملراقبة ألاداءات بجندوبة  
 . 15التقرير السنوي لدائرة املحاسبات عدد   (2)
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قائمات شهرية إجمالية لعدد أيام تتم إستنادا إلى ة مؤسسات أخرى املوضوعين على ذم   حضائر ال

ببطاقات  دون إرفاقها من قبل املؤسسات املذكورةوالتي يتم  إعدادها  اتالغيابعدد الحضور و 

خصوص عديد عدم مسك بطاقات حضور يومية في  تبين وفضال عن ذلك فقد .الحضور اليومية

وتعلق ألامر في أغلب الحاالت بعملة النظافة والبستنة . عملة الحضائر املوضوعين على ذمة املعتمديات

مكلفين بمهام بعملة  أحياناوالحراس والعملة املكلفين بالقيام ببعض أشغال البناء وإلاصالح وكذلك 

عامال راجعين  91عامال راجعين بالنظر ملعتمدية غار الدماء و 25 ويذكر في هذا الشأن خاصة. إدارية

 .نظر ملعتمدية جندوبة الشماليةبال
 

 البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتماعي  -ب

 

 
 
 1121لسنة  2111طبقا ملقتضيات ألامر عدد لخصوص ي للسكن الاجتماعي ل البرنامج ايتمث

في إزالة املساكن  1121املتعلق بتطبيق أحكام قانون املالية التكميلي لسنة  1121أوت  21املؤرخ في 

 2115الذي يستهدف  وحددت كلفة البرنامج. أو ترميمها أو توسعتهاالبدائية وتعويضها بمساكن جديدة 

واملجلس وبنك  التجهيز املكلفة بوزارة البين  1125جوان  25يخ حسب الاتفاقية املبرمة بتار  منتفعا

  .د.م 2269بحوالي  إلاسكان
 

            من قانون املالية التكميلي  51بمقتض ى الفصل املحدثة اللجنة الجهوية  ن أن  وتبي  

دراسة لم تتول التداول في شأن القائمات الاسمية للمرشحين ومؤيداتها كما لم تتول  1121لسنة 

الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت الالزمة لتعديل قائمات املرشحين لالنتفاع بالبرنامج وذلك خالفا 

وهو ما ال يسمح بضمان  املذكور سابقا 1121لسنة  2111من ألامر عدد  21و 21ملقتضيات الفصلين 

الاسمية للمرشحين املصادق القائمة فقد لوحظ أن  . مصداقية وشفافية عملية ضبط قائمة املنتفعين

           قد تضمنت من قبل اللجنة الوطنية ملتابعة برنامج السكن الاجتماعي 1125أفريل  21عليها بتاريخ 

 . حالة ال تستجيب لشروط الانتفاع 92
 

 2111من ألامر عدد  11بمقتضيات الفصل دوما اللجنة الجهوية ن عدم التزام تبي  كما   

وهو ما   (1)ضرورة إنجاز املعاينات امليدانية من قبل فريق عمل مكتملومنها كر آنف الذ 1121لسنة 

معاينة مساكنهم  وذلك على إثر حالة بمعتمدية فرنانة من الانتفاع بالبرنامج املذكور  21أدى إلى حرمان 

حالة بقائمة املرشحين املصادق  221تم الوقوف على إدراج في املقابل و. من قبل فريق عمل غير مكتمل

. عليها من قبل اللجنة الوطنية رغم عدم إنجاز معاينات ميدانية في شأنها من قبل فريق عمل مكتمل

ومن شأن التصرف على هذا النحو أن يخل بمبدأ املساواة وبمصداقية إلادارة في ضبط قائمة 

 .  املنتفعين

                                                           
 .الجهوية واملصالح الجهوية للوزارة املكلفة باإلسكان وممثل عن املصالح الجهوية للوزارة املكلفة بالشؤون الاجتماعيةممثل عن السلطة يضم   (1)
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بمساكن حالة  54تعلقت بالنسبة إلى حالة من الانتفاع بالبرنامج  14ن حرمان تبي  كما 

حالة تم الحصول في شأنها على موافقة من قبل  51خاصة بها تقع خارج مجال امللك العمومي الغابي و

العامة للغابات وذلك تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل التي تقتض ي الحصول على ترخيص من إلادارة 

ة إلنجاز مساكن باملناطق الغابيةهذه إلادارة ا ويعود ذلك إلى تأخر اللجنة الجهوية في التدقيق في  .لعام 

املصادقة على إنجازه إال بصفة الحقة لتاريخ لم يتم والذي الوضعيات العقارية للحاالت املشار إليها 

 . قائمة املرشحين لالنتفاع بالبرنامج من قبل اللجنة الوطنية

 

التأخير في إنجاز الدفعة ألاولى من البرنامج املتمثلة في تبين فقد  ،تنفيذ البرنامج بخصوصا أم  

إبرام املجلس  لم يتول  حيث  1125ماي  22مسكنا في إطار طلب العروض املعلن عنه بتاريخ  511إنجاز 

إلى جزئيا ويعود ذلك . قسطا 15مسكنا من جملة  52أقساط أي املتعلقة بسبع  صفقاتالسوى 

يق مجال املنافسة من خالل التنصيص ضمن إلاعالن عن طلب العروض املذكور أنه ال يمكن تضي

خالفا لتوصيات وحدة التصرف حسب ألاهداف وذلك إسناد أكثر من قسط واحد لنفس العارض 

ر عدم إبرام صفقات بالنسبة إلى  كما. أقساط لكل مقاول  5املتعلقة بإمكانية إسناد قسطين أو  يفس 

دينار للمتر املربع الواحد  191ساط باعتماد سعر تقديري موحد لكامل الوالية في حدود بقية ألاق

خصوصيات املناطق الوعرة التي ال وهو ما ال يتوافق مع تطبيقا لتوصيات اللجنة الوطنية آنفة الذكر 

 . الكلفة املضبوطةنفس يمكن في شأنها اعتماد 

 

على أن تحويل إلاعتمادات من قبل املذكورة الفصل السابع من الاتفاقية أحكام  تقتض يو 

فة بالتجهيز 
 
إلنجاز املساكن يتم في شكل أقساط بالنسبة لكل جزء صدر بشأنه طلب  الوزارة املكل

عروض وبالتالي ال يمكن إجراء تحويل إعتمادات بخصوص طلبات عروض جديدة تشمل مساكن تم 

عدم توفر من رغم وعلى ال املقتضياتوخالفا لهذه . في شأنها إلاعالن عن طلب عروض سابقا

مسكنا بمناسبة إعادة إلاعالن عن طلب عروض جديد  114إلى إدراج عمد املجلس الكافية  إلاعتمادات

عوضا عن إعادة طلب عروض بخصوص ألاقساط غير املسندة أي وذلك  1125 ديسمبر 29بتاريخ 

التجهيز املكلفة بوزارة الوأدى ذلك إلى إلغاء طلب العروض املذكور بعد رفض . مسكنا فحسب 111

 . نجاز الصفقةإل إحالة الاعتمادات الضرورية 

 

 وبخصوص تنفيذ الصفقات فقد تبي  
 
             بناء سوى  1121ه لم يتم إلى حدود موفى ماي ن أن

منذ في الغرض  للصفقات املبرمة التعاقديةآلاجال إنقضاء رغم وذلك مسكنا  52مسكنا من جملة  29

 وعدم التدقيق في الوضعيات العقاريةن في إتمام ألاشغال بسبب خاصة تأخر املقاولي 1121ماي  موفى  

 . واعتراض بعض املنتفعين على البناء وعدم إمضاء عقود الالتزام املستوجبة في الغرض
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II- املشاريع ذات الصبغة الجهوية  

 

ق  1129-1121صبغة جهوية خالل الفترة مشروع ذي  111نجاز إبرمجة دراسة و  تتم
 
تعل

رصد إعتمادات تعهد ودفع في حدود  املشاريع تم  هذه وإلنجاز . 1122و 1121بسنتي منها %  91حوالي 

د .م 56555على التوالي تأتت في حدود  1129-1121د خالل الفترة .م 259د و.م 1116512على التوالي 

في هذا الشأن الوقوف على نقائص  وتم  . 1115في موفى سنة املتبقية فواضل من الد .م 216192و

قت أساسا
 
بالبرمجة والتصرف في إلاعتمادات وإعداد الدراسات وتنفيذ املشاريع ومتابعتها  تعل

 .واستغاللها

 

 املشاريع برمجة -أ

 

برمجة املشاريع ذات الصبغة الجهوية عدة نقائص من شأنها أن تحد  من تكريس شابت 

مبدأ الالمركزية بالجهة يذكر منها أساسا عدم مشاركة مختلف القطاعات في اقتراح املشاريع وعدم 

كر ست وفي هذا الصدد، . التنسيق بين مختلف إلادارات عند برمجة املشاريعفي دقة البرمجة ونقص 

املناشير السنوية للوزير ألاول أو لرئيس الحكومة حول إعداد ميزانية الدولة ومنشور الوزير ألاول عدد 

حول استشارة املجالس الجهوية في خصوص برمجة املشاريع ذات  2555ديسمبر  12بتاريخ  54

املشاريع  حيث نصت على ضرورة تولي املجلس اقتراح في هذا الشأن مبدأ الالمركزيةالصبغة الجهوية 

ذات الصبغة الجهوية على الوزارات املعنية بعد تجميع مقترحات مختلف القطاعات والتداول في شأنها 

  .بل إرسالها إلى الوزارات املعنيةق
 
ن  إال ه تبي 

 
أن  العديد من النقائص حالت دون التطبيق ألامثل أن

مراسلة املجلس لبعض املصالح ويذكر في هذا الشأن خاصة عدم . املبدألهذا  )التكريس الفعلي(

وعدم تولي بعض القطاعات  1122الخارجية للوزارات ملطالبتها بتقديم مقترحاتها بخصوص ميزانية 

على غرار الطفولة واملالية والتجارة وأمالك الدولة والتكوين املنهي والتشغيل تقديم مقترحات بخصوص 

إدراج مشاريع بميزانيات الدولة غير مقترحة من قبل  ونتج عن ذلك تولي إلادارات املركزية. 1121ميزانية 

ع توسيع مكتب مراقبة ألاداءات ببوسالم وبناء مركب طفولة بجندوبة الشمالية اريالجهة على غرار مش

 . وبناء نادي أطفال بوادي مليز

 

التقيد ببرنامج إحداث فضاءات على غرار عدم  .لوحظ نقص في دقة برمجة املشاريعو 

الذي تم ضبطه من طرف إدارة التخطيط والتقييم بوزارة  1122دارس الابتدائية لسنة رياضية بامل

الفضائين الرياضيين باملدرسة  ذا الشأن أنه تم التخلي عن انجاز ويذكر في ه. الشباب والرياضة

من معتمدية بلطة بوعوان  "السمران"من معتمدية فرنانة وباملدرسة الابتدائية  "حليمة"الابتدائية 

لة في مستوى البرمجة إلى إلاعالن على طلب . عويضهما بفضائين آخرينوت ت إلاخالالت املسج  كما أد 
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بمعتمدية بلطة  "التواتيتية"و "البراهمي"املدرستين إلابتدائيتين  لبناء فضاء رياض ي بكل منض عرو 

ه سبق بناء وتهيئة فضاءات رياضية بهاتين املدرستينبوعوان 
 
ه  الذكرويجدر  .وذلك رغم أن

 
لم يتم أن

 بمناسبة فرز العروض
 
ونجم كذلك عن النقص في البرمجة تعويض الفضائين . التفطن إلى ذلك إال

بفضائين  بمعتمدية فرنانة "الشتايتية"و بمعتمدية جندوبة "الطيب املهيري "باملدرستين الابتدائيتين 

ى ذلك إلى عدم. آخرين وذلك بعد إبرام عقود الصفقات املعنية من قيمة %  15انجاز حوالي  وأد 

. من مساحة الفضاء املبرمج%  14ألاشغال املبرمجة نظرا ألن مساحة الفضاء الجديد أقل بحوالي 

وذلك وتجدر إلاشارة إلى أنه لم يتم إعداد مالحق بخصوص التغيير في محتوى الصفقات املذكورة 

 . الذكرآنف  1111لسنة  5292من ألامر عدد  229خالفا ملقتضيات الفصل 

 

ى النقص في التنسيق بين املجلس وإلادارة الجهوية للتجهيز بجندوبة إلى برمجة انجاز  وأد 

ه  .أشغال تدعيم باملدخل الشمالي ملدينة جندوبة خالل سنتين متتاليتين
 
نجاز ألاشغال إتم فقد تبين أن

لت بواسطة د .أ 114 في حدودقيمتها بكلفة  1129املذكورة خالل سنة  وزارة لتمادات املفوضة لإلاعمو 

 املدخل آنفتولى املجلس إعادة برمجة نفس ألاشغال ضمن مشروع تجميل نفس ليالتجهيز املكلفة ب

ل كلفة ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحم  . د.م 162في حدود ضبطت وبكلفة  1121برنامج الذكر وذلك ب

  .دون موجب لذلكنجازها إألاشغال املزمع إعادة 

 

 التصرف في إلاعتمادات  -ب

 

 
 
قة التعهد والدفع بصفة مسب إعتماداتتوفر ب إلاسراع في تنفيذ املشاريع ضرورة يتطل

ه. ملرحلتي إبرام وتنفيذ الصفقات
 
 أن

 
دة في الغرض عدم تقيد مختلف ألاطراف تبين أن   إال باآلجال املحد 

ن بالنسبة إلى حوالي . حال دون ذلك من قرارات إحالة إعتمادات التعهد التي تم إحالتها %  19فقد تبي 

د بمنشور وزير املالية عدد  29عدم احترام أجل  1129-1121للمجلس خالل الفترة  ديسمبر املحد 

ومن شأن ذلك أن  .حول إلاعتمادات املحالة إلى املجالس الجهوية 1115جويلية  12املؤرخ في  2511

التأخير في ويذكر أن  . إلى تجاوز مدة صلوحية العروض املتعلقة بصفقات املشاريع املبرمج إنجازها يؤدي

إعالم صاحب أدى إلى توفير كافة إعتمادات التعهد الضرورية ملشروع إحداث مركز إقامة بطبرقة 

ما حدا بهذا ممن انتهاء مدة صلوحية العروض أشهر  5العرض ألادنى بإسناده الصفقة بعد حوالي 

إضافية بعد د .أ 51تحميل ميزانية املجلس حوالي وهو ما نتج عنه  ،إمضاء الصفقة هرفضألاخير إلى 

 . عروضطلب الاضطرار إلى إعادة 

 

استعمال إعتمادات الدفع املحالة للمجلس مصادقة قابض املجلس على قرارات  يقتض يو 

  .إلاحالة
 
 أن

 
على بالسرعة باملطلوبة املصادقة  1121-1121خالل الفترة  القابض لم يتول تبين أن   هإال
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رغم أن  هذه القرارات مدرجة وذلك د .م 21عتمادات دفع بمبلغ جملي في حدود إل قرار إحالة  255

 إلاحالة من قرارات%  22وتجدر إلاشارة إلى أن  . منذ إحالتها من قبل الوزارات املعنية" أدب"بمنظومة 

ا أشهر قبل املصادقة عليها  1خارج امليزانية ملدة تفوق  املذكورة تم تنزيلها ى و مم  إلى في بعض ألاحيان أد 

بالنسبة إلى ملشروع  4و 1الكشفين الوقتيين عدد  الخصوص بهذاويذكر . التأخير في خالص املزودين

حدود  فيفي الخالص تأخير الذين تم  في شأنها تسجيل  تهيئة وتوسيع مدارج املركب الرياض ي بجندوبة

من  211حسب الفصل يوما  19مقارنة باألجل ألاقص ى للخالص املحدد بمدة وذلك يوما  25يوما و 51

           على قرار إحالة بمبلغ املجلس مصادقة قابضويعزى ذلك إلى  .آنف الذكر 1111لسنة  5292ألامر عدد 

 . يوما من تاريخ إحالته من قبل وزارة الشباب والرياضة 91 بتأخير بلغ د .أ 911

 

مكرر من مجلة املحاسبة العمومية الذي  24تطبيق مقتضيات الفصل  إلىاملجلس لم يسع و 

يعاد توظيف بقايا إلاعتمادات التي يقع تحويلها من ميزانيات الوزارات لفائدة املجالس "نص  على أنه 

ضبط مجموع  دائرة املحاسباتوفي هذا الشأن تولت ". غة جهوية الجهوية لتمويل نفقات ذات صب

سنة إلى غاية موفى  ختمهااملتعلقة بمشاريع تم  1121بقايا إعتمادات التعهد والدفع في موفى سنة 

بقيت مجمدة %  22691و%  15614د منها على التوالي .م 56121د و.م 56415في حدود على التوالي  1125

 .1121قبل سنة تم ختم الصفقات الخاصة بها سنوات باعتبارها تتعلق بمشاريع  9منذ ما يزيد عن 

 

قايا وتوص ي دائرة املحاسبات باتخاذ إلاجراءات الضرورية لإلسراع في إعادة توظيف ب 

حتى إلاعتمادات وذلك خاصة بإعالم املصالح الخارجية للوزارات بالجهة سنويا بحجم هذه البقايا 

  .اقتراح برنامج توظيف في الغرض يتسنى لها

 

 الدراسات -ج

 

ن ذلك من خالل سوء تحديد مواقع انجاز . لوحظ نقص في دقة دراسات بعض املشاريع ويتبي 

 النقص في دقة الدراسة الجيوتقنيةمن عدم التقيد باملعايير واملواصفات املطلوبة أو من ألاشغال أو 

 .آلاجال التعاقديةوزيادة في الكميات ذلك نجم عن و  .بخصوص بعض املشاريع ومثال الرفع الطبوغرافي

 

ى  ،في هذا الصددو تحديد موقع انجاز مشروع تهيئة وتوسيع مدارج النقص في الدقة عند أد 

املركب الرياض ي بجندوبة إلى تغيير مواقع ألاسس بعد التفطن إلى تضمنها لهياكل تابعة للمدارج 

كما اضطر  املجلس إلى تحويل مسار الشبكات الكهربائية املتعلقة . القديمة عند انجاز الحفريات الالزمة

بامللعب الفرعي باملركب الرياض ي بجندوبة بعد التفطن إلى وجود  بمشروع تنوير مضمار ألعاب القوى 

 . قنوات تصريف للمياه املستعملة بموقع ألاشغال املبرمجة
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، تم بخصوص مشروع تهيئة ملعب الكرة عدم التقيد باملعايير واملواصفاتوفيما يتعلق ب

لمواصفات الفنية املعتمدة في الحديدية ببوعوان انجاز أمثلة هندسية من قبل املصممين غير مطابقة ل

يوما من أجل إعداد  12ونجم عن ذلك توقيف ألاشغال ملدة . مجال قياسات مالعب الكرة الحديدية

كما انجر عن ذلك زيادة في الكميات التقديرية لبعض . دراسة ثانية تكون مطابقة للمواصفات الفنية

 . بح مطابق للمواصفات الفنيةالفصول على إثر إضافة متر ونصف ألحد قياسات امللعب ليص

 

لبعض املشاريع،  ومثال الرفع الطوبوغرافي دقة الدراسات الجيوتقنيةفي نقص الوبخصوص 

تم على إثر انجاز تحاليل إضافية للتربة بخصوص مشروعي تهيئة وتوسيع مدارج املركب الرياض ي 

م مراجعة عمق ألاسس على بجندوبة وبناء قاعة ألعاب فردية باملركب الرياض ي الدولي بعين دراه

 ونتج عن ذلك. أمتار 5الدراسات الجيوتقنية إلى مثلما ما تقتضيه  مترين ونصف ومترين من التوالي 

في كميات بعض الفصول املتعلقة بقسط الهياكل وخاصة املرتبطة بالحفر زيادة نجاز ألاشغال إعند 

ن . والردم والخرسانة املسلحة والهيكل املعدني مبيت بعين و معهد ثانوي  بناء بخصوص مشروعكما تبي 

ق مثال الرفع الطبوغرافي الذين تم إعدادهما قبل انطال وافتقار دراهم محدودية التقرير الجيوتقني 

بدء ألاشغال إلى وجود موقع املشروع في مكان منخفض ومهدد حيث تم التفطن عند للدقة الدراسات 

فضال كما تم  . أمتار 1ة باإلسمنت املسلح على عمق تجاوز باالنزالق وهو ما استوجب انجاز جدار دعام

ر نوعية القواعد من قواعد يأمتار استدعت تغي 1إلى  5طبقة أرضية رديئة بداية من  كتشافاذلك عن 

 . منعزلة إلى قواعد خطية متقاطعة
 
ه تم بخصوص بعض املشاريع على غرار مشروع وتجدر إلاشارة إلى أن

د تهيئة ملعب الكرة  الحديدية ببوعوان تعيين مكتب دراسات إلنجاز دراسة جيوتقنية بعد التاريخ املحد 

 .يوما 15النطالق ألاشغال وهو ما نجم عنه تأجيل انطالقها ملدة 

 

وتحملت ميزانية املجلس نتيجة التغييرات الناجمة عن عدم دقة دراسات مشاريع تهيئة 

الرياض ي ر مضمار ألعاب القوى بامللعب الفرعي باملركب وتوسيع مدارج املركب الرياض ي بجندوبة وتنوي

د .م 261بيت بعين دراهم حوالي يدية ببوعوان وبناء معهد ثانوي وموتهيئة ملعب الكرة الحد بجندوبة

وتجدر إلاشارة إلى أنه . املشاريعهذه من القيمة ألاصلية للصفقات املتعلقة ب%  15وهو ما يمثل حوالي 

من كراس الشروط إلادارية العامة املنظم ملهمة  12ات املنصوص عليها بالفصل لم يتم تسليط العقوب

تجاه  2542جانفي  11املؤرخ في  2542لسنة  42الهندسة املعمارية املصادق عليها باألمر عدد 

 .لمشاريع املذكورةل إلى املصممين ومكاتب الدراسات الذين تم تعيينهم بالنسبة

 

وفي . بعض املشاريع عدم استكمال بعض مكوناتها ألاصليةكما نجم عن عدم دقة دراسات 

مبيت بعين دراهم عدم ضبط الكميات ن بخصوص مشروع بناء معهد ثانوي و هذا الشأن تبي  

. د.أ 451بمبلغ  1122نوفمبر  21التعاقدية بالدقة الالزمة بمناسبة إعداد امللحق الذي تم إبرامه بتاريخ 

من مبلغ %  21د أي بنسبة .أ 119في كميات بعض الفصول بمبلغ  ويتجلى ذلك من خالل تسجيل زيادة
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ى ذلك إلى فسخ الصفقة بالتراض ي مع املقاول . امللحق آنف الذكر بسبب  1121أكتوبر  52تاريخ بوأد 

 
 
ت الزيادة في الكميات التعاقدية . ر إلاعتمادات إلنجاز ألاشغال املتعلقة باملبيت واملطعمعدم توف كما أد 

د عند انجاز أشغال إتمام مسرح .أ 249فصول قسط الهندسة املدنية بمبلغ ال يقل عن  للعديد من

دون استكمال بعض مكونات  1121جويلية  21الوقتي لألشغال بتاريخ  الاستالمالبحر بطبرقة إلى 

وكذلك تغليف املمر الخلفي باإلسمنت   1م 255الصفقة على غرار جزء من جدار الدعم على مساحة 

 . 1121ماي  11معاينته أثناء الزيارة امليدانية للمشروع بتاريخ  توهو ما تماملسلح 

 

 تنفيذ املشاريع ومتابعتها -د

 

  إعداد الصفقات -1

 

وتقييمها  طلبات العروضلوحظ وجود بعض إلاخالالت والنقائص املتعلقة بإعداد ملفات 

مبادئ املنافسة وشفافية إلاجراءات واملساواة أمام الطلب العمومي هذا الخصوص بتقتض ي و . وتحيينها

طلبات إلاعداد الجيد مللفات آنف الذكر  1111لسنة  5292من ألامر عدد  4املنصوص عليهم بالفصل 

  ،هاإبرامبعد  ى الصفقاتإدخال تغييرات جوهرية علبهدف تفادي  العروض
 
 أن

 
ه تم بخصوص إال

القوى بامللعب الفرعي باملركب الرياض ي بجندوبة السهو عن إدراج فصل  مشروع تنوير مضمار ألعاب

طول إجراءات يوما بسبب  211وهو ما نجم عنه توقيف لألشغال ملدة  ملفات طلبات العروضضمن 

موضوعه إضافة الفصل املذكور  1121نوفمبر  11مصادقة لجنة الصفقات على ملحق للصفقة بتاريخ 

%  59ى ذلك إلى عدم التمكن من الاقتصاد في كلفة امللحق آنف الذكر بحوالي كما أد  . د.أ 2461بمبلغ 

د وذلك بالنظر إلى ارتفاع ثمن الفصل املذكور مقارنة باألثمان املقترحة لنفس .أ 1أي ما يعادل حوالي 

 التصرف على هذا النحوومن شأن . الفصل ضمن عروض أخرى وردت على املجلس خالل نفس الفترة

ل أن 
 
 .آنف الذكر 2529لسنة  41على معنى القانون عدد  خطأ تصرفيشك

 

املتعلق بتفسير ألامر املنظم  1114جوان  11املؤرخ في  1114لسنة  12وخالفا للمنشور عدد 

ن منللصفقات العمومية الذي 
 
ه قلم الاعتماد الثمن باألرقام عوضا عن الثمن بلسان  مك

 
إذا ثبت أن

ن، لوحظ من قبيل الخطأ ال            أن  املجلس تولى اعتماد الثمن الفردي بلسان القلم واملحدد بمبلغبي 

           دينار بالنسبة ألحد فصول قسط الهندسة املدنية عوضا عن اعتماد الثمن باألرقام الذي بلغ 111

        دنانير بالنسبة ألحد العروض املقدمة ضمن مشروع بناء جناح إقامة باملركب الرياض ي الدولي  1

بعين دراهم علما أن الثمن الفردي للفصل املذكور حسب بقية العروض والتقديرات السرية تراوح بين 

ى ذلك إلى تضخيم العرض املالي للعارض املعني من . دنانير 9و 5 د .أ 11456552د إلى .أ 2116511وأد 
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ل  أن التصرف على هذا النحو ومن شأن . وبالتالي إعادة ترتيبه من العرض ألادنى إلى العرض ألاخير
 
يشك

  .آنف الذكر 2529لسنة  41خطأ تصرف على معنى القانون عدد 

 

املتعلق بتعبيد مسلك عين شرشارة من معتمدية فرنانة  2ولوحظ بخصوص القسط عدد 

عدم مراعاة طبيعة املنطقة املتميزة باإلنزالقات عند ضبط نوعية  4/1122موضوع طلب عروض عدد 

ونجم عن ذلك تعديل الكميات ألاصلية وإضافة فصول جديدة غير مبرمجة على . ستوجبةألاشغال امل

د وهو ما يمثل .أ 1956144وذلك بمبلغ في حدود  1122إثر حدوث إنزالقات باملسلك خالل شهر نوفمبر 

            يوما إلى 519من القيمة ألاصلية للصفقة عالوة على التمديد في آلاجال التعاقدية من %  11691

ه . للصفقة 2يوما وذلك حسب امللحق عدد  199
 
بعض لإلى بالنسبة لم يتم وتجدر إلاشارة إلى أن

الفصول على غرار الفصل املتعلق بالحماية بواسطة الشابوك والفصل املتعلق باملواد املقطعية 

وساهم . الكميات املدرجة بامللحق آنف الذكر من%  1619و%  11املختارة استهالك سوى على التوالي 

ر على  1121ديسمبر  11النهائي لألشغال في  الاستالمذلك في حدوث إنزالقات باملسلك بعد 
 
وهو ما أث

 .1121ماي  11بتاريخ  دائرة املحاسباتمعاينته من قبل  تتموفق ما وظيفيته 

 

آنف الذكر الذي سمح  1111لسنة  5292مكرر من ألامر عدد  11وخالفا ألحكام الفصل 

بإمكانية تحيين العروض املالية في صورة تجاوز الفترة الفاصلة بين تقديم العرض وإلاعالم بإسناد 

أشهر شريطة إعداد املشتري العمومي لتقرير يتضمن رأيه بخصوص طلب التحيين يتم  1الصفقة مدة 

الحق املتعلقة بتحيين عروض عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر، لم يتول املجلس إرفاق امل

كلم من املسالك الريفية بالتقرير  21165املدرجة ضمن مشروع تدعيم  5و 2و 1و 5ألاقساط عدد 

ونتج عن ذلك عدم إمضاء .  1129أوت  11املذكور عند عرضها على اللجنة العليا للصفقات بتاريخ 

 .1121سبتمبر  25رغم إعدادها منذ  1121املالحق املذكورة إلى غاية موفى ماي 

 

وجود شبهة تزوير بخصوص مطلب التحيين املضمن بملف املقاول صاحب وتم  الوقوف على 

الذي تم إرساله إلى اللجنة العليا للصفقات من أجل الحصول على املصادقة على  1القسط عدد 

ن ذلك من خالل تضمن املطلب املذكور ما يفيد ت. امللحق املتعلق بتحيين ألاسعار سجيله بوارد ويتبي 

في حين أن   1125مارس  25بتاريخ  2552مكتب ضبط إلادارة الجهوية للتجهيز بجندوبة تحت عدد 

قائمة الوثائق الواردة على املكتب املذكور تضمنت وثيقة أخرى مضمنة بنفس التاريخ وتحت نفس 

 العدد عالوة على أن  شكل الختم الذي تم وضعه على مطلب التحيين آنف الذكر لم 
 
يتم اعتماده إال

ويهدف تغيير تاريخ الوثيقة املذكورة إلى تفادي رفض اللجنة العليا . 1125جوان  12بداية من 

  5-21للصفقات ملحق التحيين استنادا إلى الفصل 
 
ه تم من كراس الشروط إلادارية الخاصة باعتبار أن

مرور مدة تجاوزت الشهر عن تاريخ  أي بعد 1125أفريل  11تقديم املطلب فعليا من قبل املقاول بتاريخ 
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د في  انطالق ألاشغال ل ومن شأن التصرف على هذا النحو أن . 1125مارس  2املحد 
 
 جريمة جزائيةيشك

 .من املجلة الجزائية 172على معنى الفصل 

  

 إسناد الصفقات وإبرامها -2

 

تقتض ي نجاعة وحسن إنجاز الطلبات العمومية ضرورة التقيد بالتراتيب املعمول بها في مجال 

  .إسناد الصفقات وإبرامها
 
 أن

 
د تبي   هإال خالفا ملقتضيات ف .بذلك املجلسن في بعض ألاحيان عدم تقي 

ا على ضرورة عدم تجز  آنف الذكر  1111لسنة  5292من ألامر عدد  2و 5الفصلين  ئة الذين نص 

نفقات  تأدية أشغالإلى بالنسبة تم  د .أ 91د بالنسبة للتزود بمواد و.أ 51الطلبات التي يفوق مبلغها  

الخاص بالتوسيعات باملدارس إلاعدادية  1121ببرنامج ألامر تعلق و  .مجزئة خارج إطار الصفقات

وبالتوسيعات باملدارس الابتدائية وباقتناء مواد بناء لفائدة الجوامع وبإحداث فضاءات رياضية 

وبتهيئة وصيانة الجوامع لسنة  1122باملدارس الابتدائية وكذلك بالتوسيعات باملعاهد الثانوية لسنة 

. د.أ 52د و.أ 212د و.أ 214د و.أ 11د و.أ 224د و.أ 215الي على التوالي وذلك بمبالغ جملية بحو  1121

ل أن ومن شأن التصرف على هذا النحو 
 
 2529لسنة  41خطأ تصرف على معنى القانون عدد يشك

 .آنف الذكر

 

املتعلق بتفسير  1114جوان  11املؤرخ في  1114لسنة  12من املنشور عدد  5أكد  الفصل و 

تكتس ي آلاجال أهمية بالغة في ميدان الصفقات العمومية ملا "للصفقات العمومية على أنه ألامر املنظم 

 . "لها من تأثير مباشر على نجاعة وحسن إنجاز الطلبات العمومية
 
 أن

 
ن أن   هإال املجلس لم يتول تبي 

إبرام الصفقات وإعالم املقاولين بإسنادها ودعوتهم للبدء في ببخصوص بعض املشاريع إلاسراع 

ه . ألاشغال
 
لم يتم بخصوص مشروع تهيئة قاعة الرياضة باملركب الرياض ي الدولي بعين دراهم ويذكر أن

 بعد 
 
                 يوما من تاريخ موافقة لجنة الصفقات على تقرير فرز العروض في 15إبرام الصفقة إال

من املنشور  2امللحق عدد بيوما  51في حدود  تم ضبطه مقابل أجل أقص ى تقديري  1121ماي  29

ر بعد . التفسيري آنف الذكر يوما من تاريخ إمضاء  91كما تم إصدار إذن انطالق ألاشغال دون مبر 

ى ذلك إلى انجاز املشروع. ثلث املدة التعاقديةإنقضاء  بعد الصفقة أي ما في الفترة الشتوية وهو  وأد 

أشهر من أجل التوقي من ألاضرار التي يمكن أن تحدثها ألامطار  9تسبب في توقف ألاشغال ملدة 

 . املتواصلة بمنطقة عين دراهم على أرضية القاعة

 

ه ورغم توفر كلم من املسالك الريفية  21165ولوحظ بخصوص مشروع تدعيم 
 
أن

أي  1125الصفقات خالل شهر فيفري  بإسنادإعالم املقاولين تم   1121سبتمبر  24إلاعتمادات منذ 

أن  اللجنة العليا بعلما . 1121سبتمبر  15تاريخ بالتي تم  ضبطها بعد انتهاء مدة صلوحية العروض 
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التأخير بإحالة تقرير فرز هذا ويفسر . 1121ديسمبر  24على تقرير فرز العروض منذ وافقت للصفقات 

عوضا عن إحالته إلى  1121سبتمبر  25رية للصفقات بتاريخ إلى اللجنة الوزا عن طريق الخطأ العروض

اللجنة العليا للصفقات باعتبار أن  معدالت العروض املالية املفتوحة لكل اللجنة ذات الاختصاص وهي 

املتعلق  1122لسنة  115من ألامر عدد  25طبقا ملقتضيات الفصل وذلك د .م 216212أقساط بلغ 

وانجر  عن ذلك إعادة عرض تقرير فرز العروض على . العمومية بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات

امتناع املقاولين بخصوص ألاقساط وهو ما نتج عنه . 1121نوفمبر  25اللجنة العليا املذكورة بتاريخ 

الصفقات تحمل كلفة إضافية بعنوان إلى ذلك وأدى . إبرام عقود الصفقات نع 4و 1و 9و 1و 2عدد 

ل . في الغرض عروض اتطلب إعادة إلاعالن عنوذلك جراء د .م 26591املذكورة بحوالي 
 
ويمكن أن يشك

 .آنف الذكر 2529لسنة  41التصر ف على هذا النحو خطأ تصر ف على معنى القانون عدد 

 

  إيقاف ألاشغال -3

 

مصلحة وفق شروط تقتض ي التراتيب املتعلقة بإيقاف ألاشغال واستئنافها إصدار أذون 

 . مضبوطة مسبقا وتعكس املدد الفعلية التي توقفت خاللها ألاشغال
 
ن تسجيل  إال ه تبي 

 
العديد من أن

تهيئة وتوسيع مدارج املركب  شروعيمإلى تم تمكين املقاولين بالنسبة فقد . إلاخالالت في هذا الشأن

الرياض ي بجندوبة وبناء معهد نموذجي بجندوبة من امتيازات دون موجب تتمثل في تعليق احتساب 

أذون بمقتض ى وذلك يوما من مدة الانجاز  11يوما و 255بعض الفترات ال تقل على التوالي عن 

ر . (1)بمصلحة إليقاف ألاشغال في فترات لم تتوقف فيها ألاشغال فعليا ر  ذلك خاصة بأنه املجلس وبر  قد 

ألاشغال تسير بنسق جزئي ومتعثر ألسباب  أحقية املقاولة في تسوية آلاجال التعاقدية باعتبار أن  "

، غير أن  "استجابت بصفة استثنائية إلنجاز بعض ألاشغال الخفيفة"أو أن املقاولة " خارجة عن املقاولة

 الستئنافإصدار إذن مصلحة ت بغض النظر عن ججمها يتطلب في جميع الحاال استئناف ألاشغال 

ى ذلك إلى عدم توظيف خطايا . لالجتهادلإلدارة في هذا الصدد أي مجال دون أن  تكون ألاشغال  وأد 

ويمكن . د.أ 25565بخصوص مشروع تهيئة وتوسيع مدارج املركب الرياض ي بجندوبة والبالغة تأخير في 

 .آنف الذكر 2529لسنة  41طأ تصرف على معنى القانون عدد التصرف على هذا النحو خأن يشكل 

 

من كراس الشروط إلادارية الخاصة الذي ضبط تاريخ  21وخالفا ملقتضيات الفصل 

 فإن  مدة التوقف ال تحتسب"الاستالم الوقتي كحد أقص ى إلصدار إذن مصلحة إليقاف ألاشغال 
 
، "وإال

          تم بخصوص مشروع بناء القسط الثاني للمكتبة الجهوية بجندوبة إصدار إذن مصلحة بتاريخ 

عد الاستالم الوقتي بيوم بسبب سوء ألاحوال الجوية وذلك  51إليقاف ألاشغال ملدة  1129يفري ف 19

                                                           
(1)

ر الاعتمادات  1125ديسمبر  12جانفي إلى  1ة إليقاف ألاشغال من حعلى سبيل املثال تم  بالنسبة إلى مشروع تهيئة املدارج إصدار إذن بمصل  
 
لعدم توف

 بعد  1125أكتوبر  2غير أن  استئناف ألاشغال بمشروع تنوير مضمار ألعاب القوى بداية من . إلاضافية املطلوبة
 
والذي ال يمكن فيه استئناف ألاشغال إال

د أن  املقاول استأنف فعليا ألاشغال على ألاقل  م
 
م الرئيسية للكهرباء في إطار مشروع تهيئة املدارج يؤك

 
 .1125أكتوبر  2نذ إنجاز لوحة التحك
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. د.أ 2265وانجر  عن ذلك عدم توظيف خطايا تأخير في الغرض في حدود . 1121ماي  11املنجز في 

ل 
 
آنف  2529لسنة  41ف على هذا النحو خطأ تصرف على معنى القانون عدد التصر  ويمكن أن يشك

 .الذكر

 

 ألاشغال  استالم -4

 

ضبط  ينتج عنهامجال تنفيذ الصفقات حيث املراحل الهامة في من  شغالألا  استالميعتبر 

كراسات الشروط وإعداد ملف الختم  تأكد من وظيفية املشاريع واحترامالـاملدة النهائية لألشغال و 

  .النهائي للصفقة وبالتالي تسوية حقوق املزودين وإلادارة
 
 إال

 
ن أن  أن ول هذا الجانب لم ي   املجلس ه تبي 

ن بالنسبة فقد . العناية الالزمة روعي تهيئة وتوسيع مدارج املركب الرياض ي بجندوبة وبناء شمإلى تبي 

 
 
                          بتاريخعلى التوالي الوقتي لألشغال  الاستالمه تم القسط الثاني للمكتبة الجهوية بجندوبة أن

ر . رغم عدم الانتهاء الفعلي لألشغال 1121ماي  11و 1121فيفري  9 تقرير مكتب املراقبة الفنية وقد قد 

نسبة تقدم أشغال تهيئة وتوسيع مدارج املركب الرياض ي في هذا الشأن  1121أفريل  24بتاريخ 

حضر جلسة موهي النسبة نفسها التي تم  إقرارها ب % 51بجندوبة بخصوص قسط الكهرباء في حدود 

  .القبول الوقتي ألشغال بناء القسط الثاني للمكتبة الجهوية بجندوبة

 

 
 
ضر قبول وقتي ااملذكورين إعداد مح إلى املشروعين بالنسبة ه تم  وتجدر إلاشارة إلى أن

ونجم . أخرى ضر ارغم وجود عدة تحفظات تم تضمينها بصفة موازية بمحوذلك لألشغال دون تحفظ 

بقيمة عن ذلك بخصوص مشروع بناء القسط الثاني للمكتبة الجهوية بجندوبة تحمل املجلس ملبلغ 

ويخالف . الوقتي لرفع التحفظات الاستالمأشهر من  4أشغال تم انجازها بعد لخالص د .أ 15حوالي 

ضرورة انجاز على الذي نص   من كراس الشروط إلادارية 11الفصل أحكام  التصرف على هذا النحو

النقائص  يتم تالفيألاشغال املرتبطة برفع التحفظات على نفقة املقاول وتحت مسؤوليته وذلك إذا لم 

ذلك بسوء تقدير في تطبيق تم تبرير قد و . وإصالح سوء إلانجاز في أجل شهر من تاريخ الاستالم الوقتي

ل .لألشغال م الوقتيإلاجراءات حيث لم يتم التنبيه على املقاول بعد شهر من الاستال 
 
 ويمكن أن يشك

  .آنف الذكر 2529لسنة  41التصرف على هذا النحو خطأ تصرف على معنى القانون عدد 

 

عداد محضر قبول بخصوص مشروع تهيئة وتوسيع مدارج املركب الرياض ي بجندوبة إ وتم  

إلاشارة إلى أن  رئيس وتجدر . آخررغم وجود تحفظات تم تضمينها بصفة موازية بمحضر  نهائي لألشغال

بعد مصادقة مكتب املراقبة  هائيإلامضاء على محضر الاستالم الن 1129فيفري  11املجلس تولى بتاريخ 

على غرار والتي تبين عدم رفعها فعليا على رفع جميع التحفظات  1129فيفري  22الفنية بتقريره بتاريخ 
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ل بالتالي بصفة الحقة  وقد. 1129سنة عدم تركيز فوهة إطفاء إلى غاية موفى شهر سبتمبر من  خو 

 .ظات خارج فترة الضمانرفع التحفبلمقاول ل التصرف على هذا النحو

 

 متابعة املشاريع -5

 

ن 
 
النسق اليومي لألشغال والتثبت من املتابعة امليدانية املستمرة للمشاريع من مراقبة تمك

ألايام التي تعطل فيها إلانجاز والوقوف على مدى توفر الوسائل البشرية واملعدات حتى يكون إلانجاز 

 أنه تم الوقوف على نقص في املتابعة امليدانية للمشاريع.مطابقا للبرمجة 
 
ذلك عدم في قد ساهم و . إال

على  شاريع منعدد املارتفاع  فمقابل .عدد مراقبي ألاشغالو ة ز ملنجا عتطور عدد املشاريالتوافق بين 

 1125مشروعا خالل سنتي  259و 219إلى  1121إلى  1121السنوات من  خالل 54و 214و 221 التوالي

 . فترةالنفس عونا خالل  21عدد مراقبي ألاشغال في حدود استقر  1121إلى 

 

ن بخصوص بعض املشاريع نقص في متابعة ألاشغال من قبل املصممين واملراقب  (1)كما تبي 

إلى الفني حيث لوحظ ضعف وتيرة زيارات املصممين ملواقع املشاريع املذكورة وعدم مواظبتهم بالنسبة 

من كراس  19و 25الجلسات التي تم عقدها بالحضيرة وذلك خالفا ملقتضيات الفصلين حضور 

الضغط ل إلى التوص  وساهم ذلك في عدم  .آنف الذكرلهندسة الشروط إلادارية العامة املنظم ملهمة ا

تهيئة ملعب إلى مشروع بالنسبة  تتجاوز نسبة إلانجاز من ذلك لم .على آجال تنفيذ بعض املشاريع

 . % 91 الكرة الحديدية ببوعوان

 

اتفاق كتابي بين املجلس باعتباره صاحب املنشأ وإلادارة عدم إبرام وتجدر إلاشارة إلى أن  

الجهوية للتجهيز باعتبارها صاحب املنشأ املفوض يضبط طرق وإجراءات إنجاز املشاريع وآجال تنفيذ 

 1115سبتمبر  21املؤرخ في  1115لسنة  1124من ألامر عدد  5الفصل مثلما تقتضيه أحكام ألاشغال 

جال تنفيذ مشاريع البناءات آايات املدنية ساهم كذلك في عدم الضغط على املتعلق بتنظيم انجاز البن

 .  املدنية املنجزة على غرار مشروع إحداث مركز إقامة بطبرقة

 

ى تعدد إلاشكاليات املتعلقة بتنفيذ أشغال تجديد أرضية امللعب إلى النقص في املتابعة  وأد 

ركيز الري آلالي ألرضية امللعب الرئيس ي والفرعي الرئيس ي وإصالح املسلك وتعشيب امللعب الفرعي وت

تولى املقاول بسط تربة زراعية غير مطابقة للمواصفات املطلوبة ودون فقد . باملركب الرياض ي بجندوبة

الحصول على مصادقة وزارة الشباب والرياضة على نتائج التحاليل املنجزة على التربة الزراعية قبل 

                                                           
مشروع تجديد أرضية امللعب الرئيس ي وإصالح املسلك وتعشيب امللعب الفرعي وتركيز الري آلالي ألرضية امللعب الرئيس ي والفرعي باملركب على غرار   (1)

 .الرياض ي بجندوبة ومشروع تهيئة ملعب الكرة الحديدية ببوعوان ومشروع إحداث مركز إقامة بطبرقة
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وساهم ذلك في انتشار أعشاب . قتضيات كراس الشروط الفنية الخاصةملوهو ما يعد  مخالفا بسطها 

ا طفيلية بصفة ملحوظة بامللعبين الفرعي والرئيس ي  تطلب انجاز أشغال إضافية لتنقية العشب مم 

 1129/1121إلى املوسم الرياض ي  1121/1129استوجبت تأخير استغالل امللعب من املوسم الرياض ي 

 . 1129التعشيب في سبتمبر استكمال أشغال حيث تم  

 

 استغالل املشاريع  -ه

 

ه  .لوحظ عدم استغالل بعض املشاريع رغم الانتهاء من انجازها
 
لم يتم إلى غاية ويذكر أن

الانطالق في استغالل مشروعي إحداث مركز إقامة بطبرقة وتنوير مضمار ألعاب  1121موفى مارس 

 1129ماي  21القوى بامللعب الفرعي باملركب الرياض ي بجندوبة رغم استالمهما وقتيا منذ على التوالي 

لى عدم توفر التجهيزات واملعدات ويرجع ذلك على التوالي إ. أشهر 21أي منذ أكثر من  1129أفريل  51و

الضرورية حسب املندوبية الجهوية للشباب والرياضة وإلى عدم برمجة انجاز محول كهربائي ضمن 

 . الصفقة أو ضمن مشروع تهيئة وتوسيع املدارج الذي تم انجازه بنفس املركب الرياض ي

 

لفائدة وزارة  1115ذ سنة إحالة القرية الحرفية بفرنانة املنجزة من 1121وتولى املجلس سنة 

الداخلية إليواء املصالح ألامنية التابعة إلقليم الحرس الوطني بجندوبة عوضا عن وضع املحالت 

ر املجلس ذلك بعدم تقديم الديوان . املوجودة بالقرية على ذمة الحرفيين ملمارسة أنشطة حرفية وبر 

إحالة البناية إلى إلادارة العامة  عالوة على أن إحالة البناية لفائدتهطلب الوطني للصناعات التقليدية 

وتجدر إلاشارة إلى أنه لم يتم استغالل القرية . خاصة بعد الثورة بالحفاظ عليها يسمح للحرس الوطني

بسبب عدم التمكن من انجاز أشغال لتهيئة القرية الحرفية  كمركز للحرس  1121إلى غاية موفى ماي 

تسوية  التوصل إلى ويرجع ذلك إلى عدم. د.أ 241بكلفة  1121ذ سنة من والتي تمت برمجتها الوطني

 . وضعية مع مواطن تولى إشغال محل داخل القرية املذكورة

 

III- التنظيم والنظام املعلوماتي والتسيير  

 

 مالحظات الوقوف على  تم  
 
الهيكل التنظيمي والشغورات بالوالية واملجلس والتصرف بقت تعل

وبمراقبة البناء الفوضوي وإسناد رخص في ألارشيف وبالسالمة املعلوماتية واستغالل التطبيقات 

 .  موارد العنوان ألاول وتعبئة  النقل وإلاشراف على البلديات
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 التنظيم -أ

 

                               املؤرخ في 2555لسنة  2141عدد يخضع التنظيم الهيكلي للوالية إلى أحكام ألامر 

طبقا ألحكام  املجلسن على رئيس ويتعي  . املتعلق بتنظيم مصالح الواليات واملعتمديات 2555جويلية  5

آنف الذكر تسمية كافة الخطط املقررة في  2525لسنة  22من القانون ألاساس ي عدد  11الفصل 

ن . قانون إلاطار ن إلاطار املذكورين سلفا في هذا الشأن وجود شغورات بالتنظيم الهيكلي وبقانو وتبي 

  .وجود تداخل في توزيع ألاعوان بينهما فضال عن

 

والتي بلغ  تعدد الشغورات في الخطط الوظيفيةفبخصوص التنظيم الهيكلي للوالية، لوحظ 

آنف الذكر وذلك في موفى  2555لسنة  2141منصوص عليها باألمر عدد  15خطة من جملة  21عددها 

النقص في عدد ألاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على الخطط وساهم في ذلك . 1121مارس 

وأدى ذلك أحيانا إلى جمع بعض ألاعوان مهام متنافرة على غرار تولي رئيسة خلية . املقررةالوظيفية 

 .مراقبة التصرف إلاشراف على خلية التشغيل

 

ة تم ضبطها بقانون إلاطار 124خطة من مجموع  211باملجلس وبلغ عدد الشغورات 
 
 (1)خط

تكليف ولتغطية النقص في إلاطارات تم  . خطة 21والذي أقرت لفائدته  سلك املوظفينمنها ب 59تعلقت 

ومن شأن . بمهام موكولة ملتصرفين" ب"عامال بأعمال إدارية وتكليف بعض ألاعوان من الصنف  51

ر  أنلك ذ
 
ه  ويذكر. ه بالفاعلية والكفاءة املطلوبتينسلبا على إنجاز املجلس ملهاميؤث

 
على سبيل املثال أن

إعداد جداول التحصيل في الوقوف على أخطاء في تصفية وتوظيف املعاليم على العقارات وتم  

 . املتعلقة بها

 

فقد . كما لوحظ تداخل في توزيع ألاعوان بين قانون إطار املجلس والتنظيم الهيكلي للوالية

ن وجود  ة دائرة الشؤون إلادارية العامة على ذم  وضعوا مؤجرين على حساب املجلس  اعون 25تبي 

 املجلسمقابل انتفاع ودائرة الشؤون الاجتماعية املنصوص عليهما بالتنظيم الهيكلي آنف الذكر 

  .لقانون إلاطاربالتالي إطارات مؤجرة على حساب وزارة الداخلية وغير منتمية  2بخدمات 

 

خ في  2522لسنة  59من القانون عدد  21الفصل فإن  التصرف في ألارشيفوبخصوص  املؤر 

ق باألرشيف  2522أوت  1
 
 . لحفظ الوثائقتوفير جملة من الظروف املالئمة يقتض ي املتعل

 
ه  إال

 
ن تبي  أن

ة لحفظ أن  طاقة استيعاب محل  حفظ ألارشيف الوسيط بالوالية غير كافية  املكونة الوثائق كمي 

حافظة أرشيف ملقاة بشكل  111معاينة حوالي  تتمفقد . كأرشيف وسيطلألرشيف الوسيط 

                                                           
خ في  5914ئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي عدد قرار ر   (1)  .1129جويلية  5املؤر 
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متر خطي  1احتفاظ بعض املصالح بوثائق بحوالي عنه  نجمهو ما و  .عشوائي على أرضية املحل

ص لحفظ ألارشيف الوسيط . رغم انتهاء مدد استبقائهاكأرشيف جار  كما لوحظ أن  املكان املخص 

يشكو من الرطوبة ونقص التهوئة وضعف إلاضاءة فضال على عدم تثبيت الرفوف املصنوع بعضها من 

من إلاتالف وحمايتها الوثائق ذلك على حفظ  وال يساعد. مادة الخشب وعدم ترك ممرات كافية بينها

ة العاملين بهمن الحر و   .ائق واملحافظة على صح 

 

 
 
ال غير نجاز سوى عمليتي إتالف إالاقتصار على  1129-1121خالل الفترة تم  ه كما لوحظ أن

ى ذلك إلى . عمليات مبرمجة ومؤشر عليها من قبل ألارشيف الوطني 21من جملة  س تفاقم وأد  تكد 

سنة بخصوص برمجة إتالف وثائق  51تم تسجيل تأخير تراوح بين سنة و بأنه علما. ألارشيف الوسيط

 .  متر خطي رغم انتهاء مدد استبقائها كأرشيف وسيط 12بلغ ججمها أكثر من 

 

 النظام املعلوماتي  -ب

 

املتعلق بتطوير نظم املعلومات  1122ماي  11بتاريخ  21اقتض ى منشور الوزير ألاول عدد 

الوالية ملخطط مديري لإلعالمية يساعد على تطوير الجوانب املتعلقة والاتصال ضرورة إعداد 

  .بالسالمة املعلوماتية واستغالل التطبييقات
 
 إال

 
ن أن  أن الوالية لم تتول إعداد املخطط املذكور  ه تبي 

 . من التصرفالجوانب بهذه وهو ما ساهم في تعدد النقائص املتعلقة 

 

من القانون عدد  9فبخصوص السالمة املعلوماتية لم تتول الوالية خالفا ملقتضيات الفصل 

املتعلق بالسالمة املعلوماتية إخضاع النظام املعلوماتي  1111فيفري  5املؤرخ في  1111لسنة  9

والشبكة املحلية الراجعة لها إلى التدقيق إلاجباري السنوي من قبل الوكالة الوطنية للسالمة 

 خالل سنة . املعلوماتية
 
لم تتضمن أي  1129كما أن  خطة السالمة املعلوماتية التي لم يتم إعدادها إال

حول سالمة النظم  1111مارس  5بتاريخ  25عنصر من العناصر الواردة بمنشور الوزير ألاول عدد 

. بيقات وحفظ املعطياتاملعلوماتية والتي يذكر منها الجوانب التنظيمية والسالمة املادية وصيانة التط

ونجم عن ذلك عدم توفر عناصر السالمة الضرورية واملتمثلة أساسا في مضاد للفيروسات وجدار ناري 

مخاطر ولوج الفيروسات ومخاطر القرصنة خصوصا مستوى يساهم في ارتفاع من شأنه أن وهو ما 

 .الحواسيب مرتبطة بشبكة ألانترناتأغلب أن و 

 

مواصفات ال سيما وخالفا ألفضل املمارسات الدولية في مجال سالمة النظم املعلوماتية 

لم تعتمد  من قبل الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية كمرجعية للتدقيق ةاملعتمد" 14111ايزو "

تعقيد ودورية تغييرها درجة الالوالية سياسة واضحة وموثقة للتصرف في كلمات العبور من حيث 
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ن عدم احترام قواعد حفظ بيانات التطبيقات ح. لتراخيص املتعلقة بهاوا يتم خزنها  يث لمكما تبي 

ى ذلك على سبيل املثال إلى فقدان قاعدة البيانات . بصفة دورية على إحدى وسائط الحفظ وأد 

 . الخاصة بالتصرف في عرائض وشكاوى املواطنين

 

ال تمكن من ألاجور أن  تطبيقة ويذكر  1a  وشاب استغالل التطبيقات العديد من النقائص

تصفية بعض عناصر تأجير ألاعوان على غرار منح ساعات العمل الليلية وإلاضافية والخصم على 

اقتناء وتركيز تطبيقة ملتابعة الغيابات مرتبطة بآلتي تنقيط  1125وتولت الوالية في أكتوبر . الغيابات

الحيلولة وساهم ذلك في . الشروع في استغاللها تركيزها تم منذ د لم ي.أ 21بالبصمة وآلتي كاميرا بمبلغ 

احتساب الغيابات غير الشرعية وعدد بمما أعاق  ."أجور "دمج التطبيقة املذكورة مع تطبيقة دون 

 .الساعات إلاضافية بصفة آلية عند ضبط أجور ألاعوان

 

 التسيير  -ج

 

بمراقبة تعلقت إلى الوقوف على بعض النقائص في الجوانب املتصلة بالتسيير أفض ى النظر 

 . البناء الفوضوي وبإسناد رخص النقل وباإلشراف على البلديات وكذلك بتعبئة موارد العنوان ألاول 

 

  مراقبة البناء الفوضوي  -1

 

أحكام لم يتوصل املجلس إلى إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي مثلما تقتضيه 

                       بتاريخ 25وعدد  1115سبتمبر  29بتاريخ  12الداخلية والتنمية املحلية عدد منشوري وزير 

تم رفع ما ال يقل  عن فقد . حول مزيد إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي  1111فيفري  25

نت  كما. الرقابيةمخالفة ألمثلة التهيئة العمرانية من قبل املصالح املعنية خالل الفترة  211
 
مك

لعديد من املخالفات في هذا على امن الوقوف املعاينات امليدانية املنجزة من قبل دائرة املحاسبات 

مسكن عشوائي جاهز للسكن أو في طور إلانجاز وبعض املحالت  211يذكر منها ما ال يقل عن  الشأن،

. والعسيلة 2لعمومية السقوية بوهرتمة هكتار باملناطق ا 2التجارية على مساحة جملية مقدرة بحوالي 

 . واملاء الصالح للشراب الكهرباءتم  ربطها بشبكات هذه البناءات  أن  بعلما 

 

املنصوص و ويرجع تفاقم هذه الظاهرة إلى عدم اتخاذ املجلس إلاجراءات القانونية الالزمة 

 24من القانون عدد  25ل الفصبمن مجلة التهيئة الترابية والتعمير و  21و 25و 21عليها بالفصول 

اتخاذ رئيس املجلس لقرارات هدم والتي تقض ي بضرورة املتعلق بحماية ألاراض ي الفالحية  2525لسنة 

مخالفة   15فقد تبين عدم اتخاذ إلاجراءات القانونية في خصوص . بناء دون رخصةجميع حاالت الفي 
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قرارات  5إصدار سوى  1129-1121كما لم يتم خالل الفترة . مخالفة 24عينة متكونة من من ضمن 

 . هدم في شأن املخالفات التي عاينتها دائرة املحاسبات باملناطق السقوية العمومية سالفة الذكر

 

  إسناد رخص النقل -2

 

ى الوالي طبقا للفصل 
 
خ في  2525لسنة  194من ألامر عدد  21يتول  2525مارس  11املؤر 

ق بت
 
ة إسناد رخص النقل الريفي ورخص سيارات املتعل

 
فويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الوال

  . ذ رأي اللجنة الاستشارية الجهويةألاجرة في حدود الوالية وذلك بعد أخ
 
  إال

 
اللجنة  ن أن  ه تبي  أن

  1122مارس  52بعد الواردة طالب املالنظر في قامت باملذكورة لم تحترم أولوية ورود املطالب حيث 

ويعتبر التصرف على هذا النحو مساسا بمبدأ املساواة . 1114تعود أقدميتها إلى سنة التي طالب دون امل

 .في التعامل مع أصحاب املطالب

 

تم فقد . وشابت عملية إسناد املوافقات املبدئية لرخص النقل العمومي بعض إلاخالالت

خ في  1114لسنة  1111من ألامر عدد  1خالفا ملقتضيات الفصل  ق بتنظيم 1114سبتمبر  5املؤر 
 
 املتعل

طالب رخصة من  54النقل العمومي غير املنتظم لألشخاص على الطرقات تمكين ما ال يقل عن 

ة الستغالل رخص النقل العمومي اتهم موافقات مبدئي  ة  رغم عدم إرفاق ملف  ببعض الوثائق ألاساسي 

 5املهنية والتصريح على الشرف وشهادة عمل وبطاقة عدد  على غرار رخصة السياقة والبطاقة

تضمنت وثائق منتهية كما استندت للموافقة على بعض املطالب إلى ملفات . والتصريح السنوي بالدخل

 . الصلوحية أو غير قانونية

 

واملتمثلة  1122كما لم تلتزم اللجنة املذكورة بمقاييس إسناد الرخص التي تم ضبطها سنة 

ت بخصوص فقد . في الحالة الاجتماعية وألاقدمية في املهنة وفي إيداع امللف
 
مطالب إسناد نقاط  1تول

 . بعنوان املعيار املتعلق بالحالة الاجتماعية رغم عدم توفر وثائق إثبات في الغرض

 

سندت اللجنة أحيانا موافقات مبدئية دون وجه حق بسبب الاحتساب الخاطئ ملجموع وأ

ل بطاقة  2النقاط املسندة بعنوان ألاقدمية في املهنة بخصوص  مطالب حيث تم الاعتماد على تاريخ أو 

ن بدفتر تسجيل في الغرض أو الاعتماد على بطاقة مهنية متعلقة بصنف آخر بدال عن تاريخ  مهنية مضم 

ل بطاقة مهنية مضمنة بامللف  . تأسيس أو 

 

رخصة  52رخصة نقل ريفي و 255إلغاء  1121الوالي لم يتول إلى غاية موفى  أفريل  وتبين أن  

تاكس ي فردي انقطع أصحابها عن ممارسة النشاط ملدة تفوق السنتين أو تم التفويت فيها أو إحالتها 
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ة لتطهير قطاع النقل العمومي غير  لفائدة الغير وذلك رغم اقتراح إلغائها من قبل جنة الاستشاري 
 
الل

وحال ذلك دون إمكانية تطبيق منشور وزير النقل . 1121نوفمبر  12املنتظم لألشخاص بالوالية منذ 

خ في  25عدد  ق بإجراءات حول النقل العمومي غير املنتظم لألشخاص الذي  1121ماي  1املؤر 
 
واملتعل

إسناد رخص خالل سنتي ولم يتم بالتالي . بمثل عدد الرخص امللغاة سمح بإسناد موافقات مبدئية

  .بمثل عدد الرخص امللغاة 1121و 1125

 

 إلاشراف على البلديات -3

 

 2549ماي  21املؤرخ في  2549لسنة  55من القانون عدد  14خالفا ملقتضيات الفصل 

أجل املصادقة على مداوالت بالوالي في بعض الحاالت لم يتقيد املتعلق بالقانون ألاساس ي للبلديات، 

يوما من تاريخ إيداعها بالوالية  29جلسات املجلس البلدي والقرارات املتخذة لتنفيذها املحدد بمدة 

حث البلديات على الالتزام بمقتضيات إلى لم تسع الوالية كما . يوما 51حيث تراوح التأخير بين يومين و

ضرورة مد الوالي بنسخة من كل املداوالت خالل الثمانية بألاساس ي للبلديات من القانون  11الفصل 

 . يوم 52و 4أيام املوالية النعقاد الجلسة حيث تراوح التأخير املسجل في هذا الشأن بين 

 

املتعلق بتفعيل سلطة الحلول  من القانون ألاساس ي للبلديات 45وخالفا ألحكام الفصل 

لصالحياته في ممارسة الوالي لوحظ عدم  ،1129جانفي 9ف بذلك بتاريخ ورغم مطالبة وزارة إلاشرا

إلاخالالت الناجمة عن توقف نشاط النيابة الخصوصية لبلدية غار الدماء تعدد هذا الشأن رغم 

ه . 1129إلى جويلية  1125فيفري الفترة املمتدة من خالل 
 
تبتيت ألاسواق  1121تم سنة ويذكر أن

من القانون  211قبل لجنة إدارية عوضا عن لجنة تبتيت خالفا ألحكام الفصل البلدية واملسلخ من 

السماح لنفس املستلزمين بمواصلة استغالل ألاسواق البلدية  1129كما تم سنة  .ألاساس ي للبلديات

ونتج عن ذلك . دون إجراء تبتيت بشأنها ودون إبرام عقود في الغرض 1129أوت  52واملسلخ إلى غاية 

 في بداية سنة  1121د بعنوان اللزمات املذكورة لسنة .أ 152مقابيض بمبلغ قدره  قتطبيعدم 
 
إال

ة من استخالص املعاليم بالنسبة  1121               البلدية بمبلغإلى ألاسواق وكذلك عدم تمكن البلدي 

خلدة على إثر رفض مستلزم ألاسواق املذكورة تسديد الديون املت 1129سنة  بعنواند .أ 255655

 . بذمته

 

  املعاليم املوظفة على العقاراتة تعبئ -4

 

  .ترتبط شمولية توظيف املعلوم على العقارات املبنية بمدى تحيين جداول التحصيل
 
 أن

 
ه إال

خالل الفترة تحيين هذه الجداول حيث لم يتجاوز معدل التطور السنوي لعدد الفصول دوما لم يتم 
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 بعلما . % 1621الرقابية 
 
كما لم يتول . يتم إضافة فصول جديدة إال بمناسبة طلب شهادة إبراء ه لمأن

تثقيل املعاليم الخاصة بالعقارات املبنية وألاراض ي غير املبنية الكائنة  1129املجلس خالل سنة 

فصال  1512ويتعلق ألامر بنحو  .باملناطق الراجعة له واملحاذية للمنطقتين البلديتين بجندوبة وبوسالم

           فصال بخصوص ألاراض ي غير املبنية بمبلغ جملي في حدود 259املبنية وإلى العقارات بالنسبة 

ن بخصوص عينة شملت . د.أ 2156141 معتمديات وهي جندوبة الشمالية  5وفي نفس السياق، تبي 

 22122م يتم توظيف املعاليم على العقارات املبنية على لمعتمديات أنه  5وبوسالم وطبرقة من جملة 

من مجلة الجباية املحلية  9رغم تمتعها بالخدمات املنصوص عليها بالفصل  1129فصال سنة 

 .واملسداة من قبل املجلس

 

فصال مدرجا بجدول تحصيل املعاليم على  115ن من خالل فحص عينة تضمنت وتبي  

بين املبالغ الواجب تثقيلها على أساس عدد %  21وجود فوارق بحوالي  1129العقارات املبنية لسنة 

من مجلة الجباية املحلية واملبالغ املثقلة فعليا بجدول  9الخدمات املقدمة طبقا ملقتضيات الفصل 

 . يرجع ذلك إلى عدم تحيين نسبة املعلوم بالتنسيق مع مصالح املعتمدياتو . التحصيل

 

خامسا من مجلة املحاسبة العمومية لم يتم إعالم كافة املطالبين  12وخالفا ألحكام الفصل 

%  21عالوة على عدم تبليغ سوى  1125و 1121و 1122باملعلوم على العقارات املبنية خالل سنوات 

كما تم الاكتفاء بإصدار بطاقات إلزام . 1129و 1121املستوجبة خالل سنتي  من إلاعالمات%  21و

وساهم ذلك في ضعف نسبة استخالص املعلوم املذكور . دون مواصلة إجراءات الاستخالص الجبرية

 . من جملة املبالغ الواجب استخالصها سنويا خالل الفترة الرقابية%  2حيث لم تتجاوز 

 

* 

                   *     * 

 

لئن احتلت والية جندوبة املراتب ألاولى وطنيا من حيث ججم إلاعتمادات املرصودة لها خالل 

خيرة الفترة موضوع الرقابة إلنجاز مختلف البرامج واملشاريع الجهوية، فإن  معتمدياتها تحتل املراتب ألا 

ن تالفيها مستقبال حتى تتمكن ويعكس ذلك تعدد النقائص . حسب مؤشر التنمية الجهوية التي يتعي 

 . الوالية من أداء دورها على الوجه املطلوب

 

ة املطلوبة ضرورة  وفي هذا الصدد، يستدعي تنفيذ مختلف البرامج الجهوية بالوالية بالفعالي 

إعداد قاعدة بيانات بناء على معايير موضوعية تساعد على ضبط الحاجيات بصفة دقيقة ومسبقة 

ن بما يم
 
كما يدعى املجلس إلى التقيد بالتراتيب . تالفي اعتراضات املواطنين وتعطل انجاز املشاريعمن ك

. الجاري بها العمل واحترام مبدئي املساواة والشفافية عند ضبط قوائم املنتفعين بمختلف البرامج
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ن على املجلس بخصوص عم عة الحضور الحضائر ضرورة وضع آلاليات الكفيلة بإحكام متاب لةويتعي 

 . وجه حق دون خالصها التي تم بمراكز العمل وكذلك إصدار أوامر السترجاع ألاجور 

 

ولتفادي تعطيل املشاريع ذات الصبغة الجهوية وتحمل أعباء إضافية عند تنفيذها، يتعين 

كما . تجاه املصممين لدفعهم إلى مزيد إحكام إعداد الدراسات الضروريةعلى املجلس اتخاذ إلاجراءات 

يدعى املجلس إلى التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية وإلى مزيد متابعة 

في مستوى إعداد ملفات الصفقات خاصة ومراقبة تنفيذ املشاريع للحد من التجاوزات املسجلة 

 . الوقتي والنهائي لألشغال والاستالمفقات وإيقاف ألاشغال وتحيين العروض وإسناد الص

 

لة في مستوى بعض الخطط  وتستدعي نجاعة العمل إلاداري ضرورة سد الشغورات املسج 

وإيالء الجانب املتعلق بحفظ ألارشيف الوسيط العناية الالزمة وإعداد خطة للسالمة املعلوماتية 

ويتطلب الحد من ظاهرة البناء . الل ألامثل لبعض التطبيقاتومعالجة ألاسباب التي حالت دون الاستغ

الفوضوي وتفادي إلاخالالت في مستوى إسناد الرخص وفي مستوى تسيير البلديات لشؤونها ضرورة 

ممارسة املجلس الجهوي بجندوبة والوالي للصالحيات املوكلة لهما بمقتض ى القوانين والتراتيب الجاري 

املواطنين  ة احترام مبدئي املساواة والشفافية في التعامل مع مطالببها العمل فضال على ضرور 

يدعى املجلس إلى مزيد العمل على تعبئة املوارد بتحيين جدولي تحصيل و . بخصوص رخص النقل

كما تدعى قباضة املجلس الجهوي إلى . املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية

 . جراءات القانونية لتحسين نسبة استخالص املعاليم املذكورةالقيام بكافة إلا 
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 رّد والية جندوبة

 

I- البرنامج الجهوي للتنمية 
 

 البرمجة -1
 

غياب البعد التشاركي مع مكونات المجتمع في ضبط تدخالت البرنامج الجهوي  إن  

للتنمية راجع إلى عدم قدرة اللجان المحلية للتنمية والمجالس المحلية للتنمية على االطالع 

بدورها نتيجة التجاذبات السياسية وحداثة مكونات المجتمع المدني والمطلبة المفرطة، وعليه 

توزيع االعتمادات حسب القطاعات وعرضها على أنظار النيابة تم اعتماد طريقة 

الخصوصية للمجلس الجهوي ثم يقع ضبط قائمة المشاريع بالتنسيق مع السادة المعتمدين 

والمصالح الفنية تفاديا للتجاذبات السياسية والتعطيالت من قبل بعض األحزاب والجمعيات 

حة تندرج في إطار تواصل العمل التنموي المشاريع المقتر هذا وتجدر اإلشارة إلى أن  

بالجهة مراعية في ذلك انتفاع أكثر ما يمكن من العائالت بأقل كلفة أما بخصوص التأخير 

في فتح االعتمادات من قبل الوزارة فقد أصبح مألوفا وطبيعي نتيجة المركزية المفرطة كما 

ات طلبات العروض من قبل التأخير في اإلعالن عن طلب العروض راجع إلى إعداد ملف أن  

 .المصالح الفنية
 

 تنفيذ المشاريع -2
 

 الماء الصالح للشرب وتهيئة المسالك -2-1
 

تعطيل المشاريع العمومية أصبح ظاهرة مقلقة بعد الثورة نتيجة المطلبية  إن  

المفرطة للمتساكنين وعدم درايتهم بالمسائل الفنية أما بخصوص قاعدة البيانات فقد بادر 

بالتنسيق مع المصالح الفنية إلعداد بنك معطيات يتضمن  5102المجلس الجهوي منذ سنة 

المسالك التي تتطلب التهيئة والتعبيد مرتبة من ناحية  المناطق المعطشة بالجهة وكذلك

المردودية ، أما بخصوص عدم التمكن من فض االشكاليات والتعطيالت فهو راجع األساس 

إلى تعنت المتساكنين من ناحية وضعف الدولة في تطبيق القانون من ناحية أخرى بسبب ما 

التشاركية في تحديد المشاريع  عرفته البالد من أحداث أمنية واجتماعية أما بخصوص
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وبرمجتها ال يمكن اعتمادها خالل تلك الفترة التي اتسمت بكثرة التجاذبات السياسية 

من االتفاقية المبرمجة الشركة الوطنية  7وبخصوص عدم تطبيق المجلس الجهوي للفصل 

 الستغالل وتوزيع المياه في فض االشكاليات والتعطيالت فقد حاول المجلس الجهوي

بالتنسيق مع السلط المحلية والمصالح التدخل كلما دعت الحاجة ويتم ضبط إتفاقات مع 

 .المعترضين ثم يتم التراجع عنها

ا بخصوص عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه المقاولين المخلين بواجباتهم أم  

مشاريع في فهو راجع إلى قلة المقاوالت بالجهة في مجال المسالك والطرقات وكذلك كثرة ال

المجال بعد الثورة مما ادى إلى اسناد عديد صفقات للمقاولة الواحدة مما أثقل كاهلها 

بااللتزامات نتيجة للمطلبية المفرطة من المتساكنين لفك عزلتهم وقد تم إصدار قرارات تنبيه 

 إلى المقاوالت المعنية لإلسراع في األشغال دون فسخ الصفقات تجنبا لطول االجراءات في

عادة طلبات العروض وتعيين مقاولين جدد خصوصا وأن نفس المقاولين المنتصبين بالجهة إ

مكانية ارتفاع األسعار علما وأن المقاوالت المخلة إسيشاركون مرة ثانية إضافة إلى 

 .بواجباتها هي عرضه إلى غرامات التأخير حسب كراسات الشروط
 

 برنامج تحسين السكن -2-2
 

برنامج تحسين السكن يندرج في إطار تحسين ظروف عيش المتساكنين ونظرا  ن  إ

لكثرة المطالب المقدمة للمعتمديات لم تتمكن هذه األخيرة من إجراء المعاينات نتيجة النقص 

الفادح في اإلمكانيات البشرية واللوجستية كما أن الوضع الذي شهدته البالد واإلدارة 

ان السبب الرئيسي في طول اإلجراءات كما أنه ال توجد معايير ك  5100التونسية خالل سنة 

محددة الختيار المنتفعين أما فيما يتعلق بالعائالت المعوزة فإن عديد العائالت انتفعت بدون 

 .حق وعليه تم االعتماد على الوضع التنموي وعدد السكان بالمعتمديات
 

ه راجع إلى عدم إمكانية تأمين ت فإن  ق بنقل مواد البناء إلى المعتمدياا فيما يتعل  أم  

المواد لدى المعتمديات حيث تولى السادة المعتمدين تمكين المنتفعين من وصوالت الستالم 

 .المواد لدى المزودين
 

 دعم موارد الرزق -2-3
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والفترة التي تلتها من  5100الوضع الذي شهدته اإلدارة التونسية خالل سنة  إن  

ناحية وضعف نسبة التأطير بالمعتمديات وكذلك تغيير المعتمدين بصفة مستمرة جعل إدارة 

المعتمديات تحت ضغط دائم مما أدى إلى تغيير قائمات المنتفعين في عديد المناسبات مما 

رى كما تسبب في تأخير واضح في اإلنجاز بالنسبة للعناصر الفالحية وعناصر المهن الصغ

قة التجاذبات أثر على طريقة اإلنجاز مما تأن تسييس مثل هذه البرامج وإدخالها في بو

 .وما بعدها 5102اضطر اإلدارة إلى عدم برمجة مثل هذه المشاريع خالل سنوات 
 

 

 

  التصرف في عملة الحضائر -2-4
 

تولت مصالح الوالية في هذا الصدد إصدار أوامر باسترجاع أموال بعد توصلها 

فيفري  2بتاريخ  582بمكتوب من مصالح وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي عدد 

الذي يقضي بتعهد مصالح الوالية تنفيذ إجراءات استرجاع األموال وقد تم في هذا  5102

وصلت إليها اللجنة الجهوية المحدثة في الغرض واسترجاع اإلطار تجسيم النتائج التي ت

 .األموال المسندة بدون وجه حق لفائدة عاملين
 

كما تمت مكاتبة كافة المعتمديات في عديد المناسبات بخصوص إحكام مراقبة 

استحقاق  باعتبار أن   02حضور عملة الحضائر الظرفية والمتربصين ضمن برنامج اآللية 

 .األجر مرتبط بواجب انجاز العمل الذي توثقه أساسا بطاقات الحضور
 

 البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي -2-5
 

لم تتم المعاينات األولية وفق القائمات الواردة من المعتمديات وإنما كانت عملية 

إلى وجود استقصائية ميدانية حالة بحالة حسب توفر االمكانيات والوقت وهو ما أدى 

 .جذاذات لبعض المترشحين ال تتوفر فيهم شروط االنتفاع بالبرنامج المذكور
 

فيما يخص المعاينات الميدانية بمعتمدية فرنانة أقرت فرق العمل المنبثقة عن 

اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن االجتماعي المتعلق بإزالة المساكن البدائية أن الفترة 

وصعوبة ( عمادة 02)الميدانية لم تكن كافية نظرا لكثرة العمادات  المحددة للمعاينات



730 
 

التضاريس إضافة إلى الوضع المزري الذي تعاني منه المعتمدية من تهميش وإقصاء 

 .األكواخ بيعيشون في األرياف أغلبهم ( % 71حوالي )وتفقير جعل قسما كبيرا من سكانها 

ر الزيارات الميدانية لم تكن لكل الحاالت االستمارات التي تم تعميرها اث وعليه فإن  

 :الموجودة ويرجع هذا لعدة أسباب منها 
 

 .قلة األيام المخصصة للمعاينة -
 .ارتفاع حرارة الطقس خالل الزيارات المنجزة -
إنجاز الزيارات خالل شهر رمضان مما اثر سلبا على جهود الفرق  -

 .الميدانية
 .الفترة السابقة للثورةالعراقيل المعترضة من قبل المنتفعين في  -
عدم وصول وسائل التنقل في الوقت المحدد وصعوبة الوصول إلى مناطق  -

 .المعاينات
وتمت مطالبة السيد الوالي من طرف المجتمع المدني بإصدار اإلذن للمصالح 

اإلدارية المعنية بمواصلة العمل في هذا المجال لمعاينة الحاالت المتبقية وإدراجها ضمن 

مكانيات فية لبرنامج السكن االجتماعي الذي ابدى استعداد تاما لالنخراط بكل اإلقائمة إضا

المتاحة في العمل الذي يرفع الغبن والحيف عن األهالي بما يحقق كرامتهم ويدفع عنهم شبح 

 .الفقر والخصاصة والحرمان ويضمن لهم ابسط الضروريات وهي العيش في مسكن الئق
 

وفي هذا اإلطار فقد دعا السيد معتمد فرنانة والمجتمع المدني واألحزاب السياسية 

إلى إعادة النظر في القائمات وابدوا  20/17/5105حسب محضر الجلسة الجهوية يوم 

اعتراضهم الكلي على القائمة المعدة من طرف اإلدارة الجهوية للتجهيز وتم االتفاق على 

ينات الميدانية للقائمات المقترحة من طرفهم وبعد القيام فرق إلجراء المعا 12تعيين 

وذلك لعدة  848حالة من أصل  282بالزيارات الميدانية أفادت اللجان بمسح 

 .(محدودية اإلمكانيات البشرية والمادية وعامل الوقت الذي شكل عنصر ضغط.)عوائق
 

حالة تخص  5450حالة حذف و 25حالة و 051حيث بلغت جملة االعتراضات 

 .المدرجين بالقائمات اإلضافية
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وتمسك السيد معتمد فرنانة براي المجتمع المدني وذلك بإعادة النظر في القائمات 

 10وتعهد بمدنا بالقائمات النهائية لالعتراضات اثر عقد جلسة عمل بمقر المعتمدية بتاريخ 

الحاالت الواردة على وبعد النقاش والتداول قررت اللجنة الجهوية التحفظ  5105أوت 

حالة إلى حين إجراء المعاينات والتثبت من وضعياتهم وأدراج  52 االقائمة وعددهب

وبعد التداول بشأن الجداول واألسماء الواردة بها . المستحقين منهم بالقائمات االضافية 

كلفة وافقت اللجنة على إجراء التعديالت المحصاة وأذنت بإعادة تنشيط اللجان الجهوية الم

بالمعاينات الميدانية باعتماد القائمات االضافية واتخاذ ما يتعين في شأنها لغاية إدراجها 

 .ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالجهة
 

بهدف دراسة ( 10/18/5105)كما انعقدت جلسة أخرى بمقر معتمدية فرنانة بتاريخ 

وص عليها بالمناشير حالة لعدم توفر الشروط المنص 02القائمات اسفرت عن إلغاء عدد 

الواردة والمتعلقة بالبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي وتقديم قائمة إضافية سيتم إجراء 

 84حالة من بينها  245المعاينات الالزمة بشأنها من طرف اللجان المختصة الحقا وتضم 

 .وقعت معاينتها من طرف لجان غير مكتملة
 

كن لم يتم استعمال القائمات اإلضافية حسب محاضر الجلسات المتوفرة بخلية الس

الواردة من المعتمديات الستحالة القيام بالمعاينات الميدانية خاصة وأن عدد المقترحين 

 .بالقائمات اإلضافية مهول

II- المشاريع ذات الصبغة الجهوية 
 

 البرمجـــــــــــــــة  - أ
 

الحكومة  يتولى المجلس مراسلة المصالح الجهوية بعد صدور منشور رئيس

إلعداد ميزانية الدولة إال أن بعض اإلدارات الجهوية ليست لها صالحيات فعلية وبعد 

البرمجة تكون على المستوى المركزي نتيجة  تذكيرها في عديد المرات تكون اإلجابة أن  

بعض المشاريع التي اقترحت مركزيا  النقص الكبير في اإلطارية البشرية بها ، كما أن  

ار اصالح وإعادة تهيئة المصالح اإلدارية على غرار تهيئة مكتب مراقبة تندرج في إط

 .األداءات ببوسالم على إثر األضرار التي لحقته إبان أحداث الثورة
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التغييرات الحاصلة في الفضاءات الرياضية من مدرسة إلى أخرى هو راجع  إن  

أساسا للعديد من األسباب حيث أن التنسيق في البرمجة بين مصالح وزارة الشباب 

سوء )والرياضة ومصالح وزارة التربية واألطراف المتداخلة األخرى ال يتم بصفة فعالة  

عتبار العدد الكبير للمدارس االبتدائية بوالية جندوبة  با( تقدير في التنسيق المتعلق بالبرمجة

إضافة النجاز عددا كبيرا جدا من الفضاءات الرياضية بالجهة صلب هذا البرنامج دون 

القيام بجرد في المؤسسات التي إستفادت حتى نتفادى الوقوع في أخطاء برمجة فضاءات 

 .منجزة سابقا
 

بعض المدارس االبتدائية متواجدة في أماكن ذات تضاريس  أن   عنهذا فضال 

األرضية  نجاز األشغال باعتبار أن  إصعبة جدا حيث تعذر علينا في العديد من المناسبات 

نجاز جداران دعامة الستقرار موقع االنجاز وهي عملية تتطلب إتتطلب أشغال تحضيرية و

 .اعتمادات كبيرة تتجاوز ما هو مخصص لهذه البرامج
 

الفضاء الرياضي الخاص بمدرسة الطيب المهيري تمت برمجته في  وباعتبار أن  

إطار صفقة مع مصالح وزارة التربية خاص ببرنامج  تهيئة وتوسعة شاملة، فقد تم اقتراح 

المساحة المخصصة كانت أقل وهو ما نتج عنه  أن   تهيئة فضاء بديل بمدرسة الفائز، إال  

 .فواضل اعتمادات
 

بصدد االنجاز صلب هذا هي لكم الهام من المشاريع والفضاءات التي ونظرا ل

البرنامج  والمناطة بعهدتنا في تلك الفترة وقع سهو من قبل اإلدارة في عرض التغيير على 

 .الرأي المسبق للجنة الصفقات
 

وبإعتبار خصوصية هذا البرنامج الذي يشمل عددا كبيرا جدا من المدارس 

جندوبة وقع في بعض األحيان نتيجة سوء تقدير في إجراءات البرمجة بين اإلبتدائية بوالية 

بعض األخطاء تتمثل في إدراج فضاء رياضي  تسجيلمختلف المتدخلين كما تم ذكره سابقا 

 .قد تم إنجازه سابقا
 

انعقاد الجلسة الخاصة بتغيير الفضاء من مدرسة الرويعي  هذا وتجدر اإلشارة بأن  

 ، في حين أن  5104جانفي  57رسة الحبيب الرويعي بعين دراهم بتاريخ بعين دراهم إلى مد

الفارق الزمني  ، أي أن  5104جانفي  58المصادقة على الصفقة من قبل المجلس تم بتاريخ 
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وجود سوء  هناكإلى حد ذلك التاريخ، وبالتالي بذلك يقدر بيوم واحد وليس للمجلس علما 

 .تقدير نسبي في عملية التنسيق بين مختلف األطراف المعنية
 

وسوف تعمل اإلدارة مستقبال على تفادي هذه االخالالت والتنبيه على مختلف 

المتدخلين في انجاز مثل هذه الصفقات للقيام بالمهام المناطة في عهدتهم في أحسن 

 .الظروف
 

 التصرف في االعتمادات –ب 
 

عديد الوزارات ال تحترم إجراءات إحالة اعتمادات التعهد وفي بعض االحيان  إن  

تتسبب في تأخير كبير في اإلنجاز وفي تجاوز صلوحية العروض وإعادة اإلعالن عن 

 .طلبات العروض 
 

ا بخصوص التأخير في المصادقة على قرارات اإلحالة من قبل قابض المجلس أم  

نسخة ورقية من قرار إحالة اعتمادات الدفع التي تصل إلى راجع إلى اشتراطه فهو الجهوي 

المجلس الجهوي بصفته متأخرة أما فيما يتعلق بإعادة توظيف فواضل االعتمادات تم 

الشروع في إعادة توظيف الفواضل وسيقع التسريع في إعداد ملفات الختم النهائي وإعادة 

 .الخارجية للوزارات المعنية توظيف الفواضل في مرحلة ثانية بالتنسيق مع المصالح
 

 الدراســــــات -ج 

 

تمت دعوة االدارة الجهوية للتجهيز لمزيد متابعة الدراسات الفنية والجيوتقنية 

لتفادي كل ما من شأنه التأثير على إنجاز المشاريع كما تم التأكيد عليها بضرورة تطبيق 

الدراسات بالدقة المطلوبة كما تمت االجراءات القانونية الجاري بها وذلك لضمان إنجاز 

معاقبة بعض المصممين بعد عرض ملفاتهم على أنظار اللجنة الفنية للبناءات الداخلية في 

 .عديد المشاريع

عدم تخصيص اعتمادات الدراسات منذ البداية تسبب في عديد االشكاليات مع  إن  

تمادات الدراسات قبل المصممين وكذلك التأخير في اإلنجاز وعليه البد من تخصيص اع

وتفادي " APD"الشروع في تخصيص اعتمادا األشغال حسب الدراسات التمهيدية المفصلة 

 .إنجاز أقساط وظيفية
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 تنفيذ المشاريع ومتابعتها - د
 

 إعداد الصفقات -
 

النقص الكبير في اإلمكانيات البشرية بالجهات إضافة إلى عدم توفر بعض  إن  

االختصاصات باإلدارات الجهوية تسببت في النواقص المسجلة بملفات طلبات العروض 

 .ومن ذلك صفقة تنوير مضمار ألعاب القوى بالملعب الفرعي 
 

ضافية األشغال اإل ا بخصوص مسلك عين شرشارة من معتمدية فرنانة فإن  أم  

بعد االعالن عن طلب العروض وإبرام  5105ناجمة عن االنزالقات المسجلة خالل سنة 

بعض الفصول المنصوص عليها با بخصوص عدم إنجازه الكميات صفقة في العرض أم  

بالملحق فإن ذلك راجع إلى عدم تعيين مكاتب دراسات في الغرض واالكتفاء بقائمات 

منطقة عين  الجهوية للتجهيز هذا وتجدر اإلشارة إلى أن  تقديرية معد من قبل اإلدارة 

عائلة إلى  21شرشارة مهددة بالكامل باإلنزالقات واإلدارة تدرس إمكانية نقلة حوالي 

 .معتمدية جندوبة الشمالية
 

المدرجة ضمن  5و 8، 4، 2ا بخصوص تحيين العروض الخاصة باألقساط أم  

اللجنة العليا بجميع الوثائق وقد تم عرض الملف كلم فقد تم موافاة  01202مشروع تدعيم 

على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات وفي أخر جلساتها لم تبد موافقتها على 

خطأ تصرف على معنى  5ن العرض بالنسبة للقسط يكما اعتبرت تحي 8، 4، 2األقساط 

 .0582جويلية  51المؤرخ في  0582لسنة  74القانون عدد 
 

  سنادهاإإبرام الصفقات و -
 

 التسريعكانت الغاية منه  5101تجزئة الشراءات بخصوص التوسيعات لسنة  إن   

ن يقع إتمام األشغال في أاالعتمادات تفتح في شهر مارس على  في االنجاز خاصة وأن  

 .شهر سبتمبر باالتفاق مع مراقبة المصاريف التي أشرت على اقتراح التعهد

 

 إيقاف األشغال -
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بخصوص تعليق احتساب اآلجال التعاقدية الخاصة بصفقة تهيئة وتوسيع المدارج 

لفترة قدرت بحوالي  5102لسنة  B17بالمركب الرياضي بجندوبة حسب إذن بمصلحة عدد 

كامل االعتمادات األولية المخصصة للصفقة األصلية  استهالك سنة فهو راجع أساسا إلى 

ع ودعي المقاول إليقاف اإلنجاز إلى حين توفير دون استكمال كامل مكونات المشرو

اإلعتمادات اإلضافية من قبل المصلحة المنتفعة والمصادقة على ملحق الصفقة من قبل 

اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بجندوبة، وتجدر اإلشارة  إلى أن المقاول الثاني صاحب 

وقف أيضا على االنجاز بسبب قسط تنوير الملعب الفرعي بالمركب الرياضي بجندوبة قد ت

 عدم إمكانية انجاز الربط بلوحة التحكم الرئيسية للكهرباء والمدرجة ضمن الصفقة األولى، 
 

 قبول األشغال -
 

بخصوص القبول النهائي  5102جانفي  50تم عقد جلسة عمل بالحضيرة بتاريخ 

لألشغال بحضور جميع األطراف المعنية من مصممين ومكتب مراقبة فنية  والمقاولة 

، وقد تمت ...ومصالح بلدية جندوبة والحماية المدنية ومصالح التجهيز والشباب والرياضة

مالحظة وجود بعض التحفظات الخفيفة على األشغال المنجزة ظهرت خالل فترة الضمان، 

يوما لرفعها مع التزام كل  50تم تدوينها  خالل هذه الجلسة وإمهال المقاولة حوالي  وقد

المصممين بمعاينة التحفظات الخاصة بكل واحد منهم حسب القسط المكلف به والتنسيق مع 

مكتب المراقبة في الغرض لرفعها في اإلبان ، وقد قام كل طرف بالمهام المكلف بها 

تم إمضاء محضر القبول النهائي  لألشغال من قبل مصممي والمتفق عليها حيث لم ي

فيفري  08  المشروع  وجميع األطراف المعنية إال بعد رفع جميع التحفظات أي بعد تاريخ

 (.حوالي شهر من الجلسة المذكورة) 5102
 

ا بخصوص تركيز فوهة اإلطفاء، فنفيدكم علما بأن المقاول قد وفر  وأقتنى هذه أم  

ذ القبول الوقتي للمشروع  وقد تمت معاينتها من قبل مكتب الدراسات الخاص التجهيزات من

بهذا القسط، وقد إلتزم المقاول بإنجاز األشغال التحضيرية الالزمة من حفريات وردم 

بالوعة خرسانية لتركيزها بعد البت في مكان التركيز من قبل مصالح البلدية والحماية 

مع مصالح الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه إقليم  المدنية من جهة وإعداد إذن تزود

 (.5104سبتمبر )جندوبة بخصوص معاليم الربط بالشبكة العمومية والذي تم بصفة متأخرة 
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ه تم معاينة بعض التحفظات الخفيفة على األشغال هذا وتجدر اإلشارة إلى أن  

جلسة في نفس اليوم ، ولم المنجزة ظهرت خالل فترة الضمان تم تدوينها صلب محضر ال

يتم إمضاء المحضر الرسمي الخاص بالقبول النهائي من قبل األطراف المتدخلة إال بعد 

، وتدوين تاريخ انعقاد جلسة 5102فيفري  08حوالي شهر من تاريخ انعقاد الجلسة أي تاريخ 

 .األصليةالمحضر الرسمي يبقى فقط مرجع الجلسة ب 5102جانفي  50القبول النهائي بتاريخ 
 

  متابعة المشاريع -
 

النقص الحاصل في متابعة المشاريع مرده تطور عدد المشاريع بعد الثورة في  ن  إ

حين لم يتطور عدد مراقبي األشغال مما اضطر اإلدارة إلى االستعانة بمكاتب المتابعة 

والمساندة الفنية كحل وقتي كما عمل المجلس الجهوي على احداث خلية لمتابعة المشاريع 

 .اإلطار البشري الفني بالمصالح الفنية بعد أن الحظ النقص الحاصل في
 

بتهم على ظا بخصوص النقص في المتابعة من قبل المصممين وعدم مواأم  

الحضور في جلسات المتابعة بالحضيرة فسيقع تالفي ذلك مستقبال أما بخصوص عدم وجود 

أتفاق كتابي بين المجلس الجهوي واإلدارة الجهوية للتجهيز يضبط إجراءات إنجاز 

سبتمبر  04                 المؤرخ في 5115لسنة  5207المشاريع وآجال تنفيذها طبقا لألمر 

 .قع تالفي هذا الخطأ مستقباليفسوف  5115
 

ا بخصوص اإلشكاليات المتعلقة بتنفيذ أشغال تجديد أرضية الملعب الرئيسي أم  

وتعشيب الملعب الفرعي وتركيز شبكة الري اآللي بالملعب الرئيسي بالمركب الرياضي 

ذه بجندوبة فإنه راجع إلى قلة خبرة اإلطارات الفنية باإلدارة الجهوية للتجهيز في مثل ه

 .المشاريع في الجهة
 

 استغالل المشاريع -
 

استغالل المشاريع هو من اختصاص المصالح الفنية الخارجية المعنية في  إن  

عالقة بميزانية الوزارة في مجال التجهيز أما بخصوص المحول الكهربائي فقد تم تمويله 

 .% 71والمجلس الجهوي  % 21بصفة مشتركة بين البلديــة 
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القرية الحرفية فقد عدل إقليم الحرس على استغاللها وسيقع إحالتها ا بخصوص أم  

 .لبلدية المكان على أن تتعهد باستغاللها لما أحدثت من أجله 

 

 

III- التنظيم والنظام المعلوماتي والتسيير 
 

الشغور الحاصل في الخطط الوظيفية راجع إلى ضعف نسبة التأطير وعدم  ن  إ

لسنة  0542وجود إطارات تتوفر فيها شروط التكليف حسب خطط وظيفية طبقا لألمر عدد 

المتعلق بضبط اسناد الخطط الوظيفية باإلدارة المركزية واإلعفاء منها ، كما تجدر  5112

خطط شاغرة وستعمل  2رات حيث لم يبقى سوى اإلشارة إلى تسديد عدد هام من الشغو

 .الوالية على تسديدها في أقرب اآلجال
 

ا فيما يتعلق بالشغور المسجل بقانون اإلطار فسيقع العمل على تسديد الشغورات أم  

عن طريق الترقيات إلى حين إتمام إجراءات الفصل بين المجلس الجهوي كجماعة محلية 

ه غياب العدد الكافي من وإدارة الوالية أما بخصوص تكل يف عملة بأعمال إدارية فإن مرد 

اإلطارات مع اإلشارة وأن جل العملة المكلفين بأعمال إدارية مكلفون بالرقن وتسعى إدارة 

الوالية بصفة دورية إلى رسكلة األعوان الراجعين لها بالنظر للدفع من مردوديتهم 

 .واكسابهم الكفاءة الالزمة
 

ل في توزيع أعوان المجلس الجهوي الموضوعين على ذمة ا بخصوص التداخأم  

دائرة الشؤون اإلدارية فقد تم الشروع في تسويتها وذلك في إطار اإلعداد للفصل بين 

المجلس الجهوي وإدارة الوالية ، وفيما يتعلق باألرشيف فقد تقرر تهيئة األرشيف الحالي 

وسيقع التسريع في . صفات عصريةبموا 5108وبرمجة بناء مقر أرشيف ضمن ميزانية سنة 

 .عمليات إتالف األرشيف حسب اإلجراءات المعمول بها
 

 النظام المعلوماتي  -
 

في هذا االطار عملت والية جندوبة على إيالء سالمة النظام المعلوماتي والشبكات 

 .5102منذ سنة : ما يستحقه على مستوى السالمة المنطقية والمادية
 



738 
 

 ـرالتسييــــــ -
 

 مراقبة البناء الفوضوي
 

-5101لى طلب رخص البناء في بض المعتمديات خالل الفترة إضعف اللجوء  ن  إ

خاصة غار الدماء وعين دراهم ناجم عن عدم وجود اراضي مقسمة ومهيئة هذا من  5104

ناحية وعدم وجود ملكيات لألراضي واضحة حيث ان معظم الملكيات مشاعة كما أن 

 .البالد خالل الثورة تشجع على البناء الفوضوي الظروف التي مرت بها
 

عوانه بسلك األمن الوطني أدماج إحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية و أن   كما

لى تفشي ظاهرة البناء الفوضوي خاصة وأن هذا السلك كان إى أد  والشرطة الوطنية 

اصة بالحرس عوان تراتيب خألى عدم وجود إضافة إالماسك الوحيد لمثل هذه الملفات 

الوطني في تلك الفترة وكذلك عدم توفر اإلمكانيات المادية وتجهيزات واآلالت ومعدات 

والبشرية حالت دون التصدي لظاهرة البناء الفوضوي في اإلبان وعدم تنفيذ القرارات 

 . المتخذة في هذا الشأن
 

وعدم ( تجهيزات –أالت )هذا وتجدر اإلشارة إلى عدم توفر اإلمكانيات المادية 

التصدي للبناء في بداية اإلنجاز نظرا لعدم توفر اإلطار الفني الكافي باإلدارة الجهوية 

احداث دائرة تراتيب باإلدارة الجهوية : للفالحة  حال دون التصدي لهذه الظاهرة والمقترح 

 .للفالحة لحماية األراضي السقوية والغابية
 

 إسناد رخص النقل
 

تفادي اإلخالالت المذكورة ودراسة الملفات بكل دقة سيقع العمل مستقبال على 

والتسريع في عمل اللجنة الجهوية االستشارية للنقل من خالل وضع تطبيقة إعالمية في 

 .الغرض
 

 اإلشراف على البلديات
 

التأخير في المصادقة على بعض مداوالت المجالس البلدية والقرارات المتخذة  إن  

لتنفيذها يعود باألساس إلى الوضع االستثنائي الذي مرت به البالد وما خلفه من إضرابات 
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عشوائية وتعطيل غير مسبوق لسير العمل باإلضافة إلى الكم الكبير من العمل اإلضافي 

تفعيل سلطة الحلول وتولي تسيير أعمال كافة المجالس البلدية  الوارد على الوالية بمقتضى

 هذا فضال عن المهام االعتيادية الممنوحة للوالة بصفتهم سلطة إشراف جهوية على البلديات
 

 تعبيئة المعاليم الموظفة على العقارات
 

  فيما يخص عدم تحيين جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية بصفة

ذلك إلى نقص العنصر البشري المختص والكافي بالمعتمديات وكذلك بخلية دورية فيعود 

الجباية المحلية بدائرة المجلس الجهوي خاصة وأن أغلب المواطنين لم يحصلوا على 

رخص بناء عند تشييدهم للعقارات في ظل أحداث الشغب والفوضى التي عرفتها البالد 

والتي تعد الوسيلة المتوفرة التي يتم اعتمادها في تحيين جداول تحصيل  5100خالل سنة 

 .العقارات المبنية
 

 :إلى  5102-5101ويعود سبب ضعف االستخالص خالل الفترة 
 

  عن العمل من جانفي ( مأموري المصالح المالية سابقا)توقف عدول الخزينة

 5104إلى غاية ديسمبر  5100
 فض المواطنين للخالص التلقائيث الثورة انجر عنها راحدأ. 
  غياب المرافق الضرورية للعديد من العقارات الموجودة في األرياف يشكل

عائقا كبيرا حيث وصل األمر في العديد من المرات على محاولة تعنيف عدل الخزينة 

 (5102-/5104الفترة )
  هناك نقص في عدد عدول الخزينة مقارنة بعدد  5102-5104خالل الفترة

العديد من هذه العقارات في مناطق ال تتوفر فيها وسائل النقل  تواجدلى جانب إعقارات ال

 .بسهولة مما تستوجب استهالك وقت أكثر
 غياب الوسائل المادية مثل سيارات إدارية للتنقل للمناطق البعيدة. 
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وّق81ّ"ة قباضة املاليّ  ّبباجة"ّنهج العربي زر 
ّ

مركزا محاسبيا متعّدد  ) في ما يلي القباضة(بباجة " نهج العربي زّروق  81"تعّد قباضة املالية 

لة دون اعتبار الديون املثّق وألاداءات و رائب الضّ استخالص وتتمثل مشموالتها في . الاختصاصات

علو  املالخطايا والعقوبات املالية إلى جانب تسجيل العقود والكتابات وبيع الطوابع الجبائية وعالمات 

بت القباضة. الجوالن عالوة على الاضطالع بمهمة املخاطب الوحيد لبعث املشاريع الفرديةعلى 
ّ
 ورت

ق بترتيب وإعادة ترتيب مراكز  1188أكتوبر  81الية املؤّرخ في بمقتض ى قرار وزير امل" ب"بالّصنف 
ّ
واملتعل

أعاد الذي  1182مارس  7إلى غاية صدور قرار وزير املالية املؤرخ في  ةة تابعة لوزارة املاليّ محاسبيّ 

         اعتمادا على جملة املقابيض وتنوع املشموالت وعدد الفصول املثقلة خالل " أ"بالصنف  ترتيبها

 .1182سنة 

 

           وبلغت الاستخالصات املحققة من قبل القباضة لفائدة ميزانية الدولة بعنوان تصرف

بهذا من جملة الاستخالصات املحققة  % 11317ما يمثل حوالي  أيد .  813118 ما قدره 1182 سنة

 .أمانة املال الجهوّية بباجةالخاضعة إلشراف  املالية من قبل القباضات العنوان

 

لأي ما  د.  47,254نحو  لفائدة ميزانية الدولة بقايا الديون لالستخالصكما بلغت 
ّ
 يمث

بلغ عدد و . التي تعود للقباضات املالية على املستوى الجهوي بقايا الاستخالص من جملة  % 21حوالي 

 .ألف وصل 27حوالي  1182وصوالت الاستخالص املقتطعة إلى غاية موفى سنة 

  

            هايلإن املها  املوكولة وأّم تداول على تسيير القباضة خالل الفترة الرقابية ثالثة قباض و 

 .1182موفى سنة وذلك في  عملة 4عدول خزينة و 4عونا منهم  82

 

ت الّد 
ّ
 1181ائرة الّنظر في مختلف أوجه نشاط القباضة بعنوان الفترة املمتّدة من سنة وتول

د من مدى، وذلك 1182مارس  شهر  في بعض الجوانب منها إلى موفى لتمتّد  1182إلى سنة 
ّ
 بهدف التأك

الوقوف على وفي هذا الّصدد تّم . ملتطلبات حسن التسييرواستجابتها لقواعد التي تحكمها با التزامها

 يون العمومّيةداءات واملعاليم وبتثقيل الّد وألا  للضرائب خالالت تعلقت باالستخالص الفورينقائص وإ

 .نظيم والتسيير والنظا  املعلوماتيف املحاسبي وبالتّ واستخالصها وبالتصرّ 
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ّأبرز املالحظات
ّ

ّألداءات واملعاليملالاستخالص الفوري   -
 

شاب معالجة التصاريح الجبائية عديد النقائص تمثلت أساسا في غياب إجراءات واضحة 

وموثقة تضمن شمولية إحالة التصاريح املودعة لدى القباضة إلى مصالح املراقبة الجبائية وقبول 

ألداءات للمعلومات لتصاريح ال تتوفر فيها الشروط الالزمة عالوة على عد  تضّمن التصاريح الشهرية 

املتعلقة بالجماعات املحلية وهو ما ساهم في عد  تقّيد القباضة بآجال إحالة املنابات الراجعة لهذه 

 .الجماعات
 

تحسيس املطالبين باألداء بمزايا آلية التصريح الجبائي عن بعد بالقباضة قيا  ساهم عد  و 

ضعيفا ولم يتعد  آلالية بهذهوالدفع بقباضة املالية في محدودية اعتمادها حيث ظل عدد الانخراطات 

 . 1182انخراطا وذلك إلى غاية موفى سنة  22
 

ن النظر في استخالص معاليم تسجيل العقود والكتابات من الوقوف على
ّ
جملة من  ومك

بعد  التقيد بإجراءات إحالة نسخ من العقود والكتابات املسجلة  هاهّم النقائص وإلاخالالت تعلقت أ

بباجة وبعد  احترا  الاختصاص الترابي للقباضة وبنقص في املعاليم إلى مركز مراقبة ألاداءات 

عد  إخضاع بعض عقود املقاسمة بعنوان تسجيل الصفقات العمومية إضافة إلى  املستخلصة

للمعلو  املستوجب بعنوان انجرار امللكية وهو ما أّدى إلى عد  استخالص معاليم بهذا العنوان قدرها 

 . د.أ 113481
 

سوء مسك القباضة لدفاتر حسابية وصوالت املقابيض وعد  ضبط الحاجيات كما تبين 

قة بكميات 
ّ
من عالمات املعلو  على الجوالن بالدقة املطلوبة وعد  احترا  ترابط ألارصدة املتعل

وضعية عالوة على تسجيل تأخير في تسوية وذلك  الطوابع والعالمات الجبائية ضمن حسابات التصرف

 .التي لم تعد سارية املفعول  الطوابع الجبائية
 

ولتالفي هذه النقائص تدعى القباضة إلى مزيد تنظيم عملية إحالة التصاريح الجبائية ونسخ 

العقود والكتابات املسجلة إلى مصالح املراقبة الجبائية وإلى التقّيد بالنصوص القانونية والترتيبية 

خالص املعاليم املستوجبة عالوة على ضرورة املنظمة ملادة تسجيل العقود والكتابات بما يضمن است

 .إيالء عملية التصرف في الطوابع والعالمات الجبائية املزيد من العناية
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ّ تثقيل  - ة يوّنالد  ّواستخالصها العمومي 
 

توظيف خطايا التأخير ب ولم تقمد القباضة بإجراءات وآجال تثقيل الديون العمومية قيّ تت لم

 .استخالص مداخيل أمالك الدولة املتعلقة باألكريةاملستوجبة بعنوان 
 

د دون .  47 ما يزيد عن إلى 1182قيمة بقايا الديون لالستخالص في موفى سنة  وارتفعت

املها  عد  التمكن من تحقيق ألاهداف املضمنة برسائل القباضة تعذر استخالصها إضافة إلى  إثبات

 .خالل نفس السنة % 7املتعلقة بنسب الاستخالص حيث لم تتعّد هذه النسب 
 

بخصوص خلية الاستخالص بالقباضة على النقص في تركيبتها وعد  إعداد  وتّم الوقوف

إلى عد  تقيد القباضة ببعض إلاجراءات القانونية املستوجبة  برامج عمل مفّصلة خاّصة بها إضافة

 .يون على اللجنة الجهوية لالستخالص وعد  الحرص على تنفيذ توصياتهاقبل عرض ملفات الد
 

على غرار عد   أعوان التنفيذ بعض إلاخالالت الشكلية تنفيذ املها  املنوطة بعهدةكما شاب 

 واستعمال مطبوعات غير إدارية تضّمن الحجج املحّررة من قبلهم ملرجع بطاقات املأمورية الخاّصة بهم

تقيد القباضة ببعض ت ولم. مبدأ املساواة في توزيع ألاعمال بينهم القابض احترا عالوة على عد  

ارتفع عدد الفصول التي أصبح حيث إلاجراءات القانونية لتتبع استخالص الديون العمومية املثقلة 

                       فصال مثقال لدى القباضة إلى غاية 2182 إلىحق تتبع استخالصها قابال للسقوط بالتقاد  

 .د.  883814وذلك بقيمة جملية قدرها  1182فيفري  88
 

والقواعد التي القباضة التقيد باإلجراءات  ينبغي علىجة مختلف هذه الوضعيات، لوملعا

والتعهد بها وحسن ضبط برامج الاستخالص ومتابعة انجازها  تنظم عملية تثقيل الديون العمومية

 . عالوة على مزيد تفعيل دور ألاطراف املتدخلة في مختلف مراحل الاستخالص
 

كما توص ي الدائرة بالتقيد بإجراءات التتبع بما يضمن عد  سقوط حق تتبع استخالص 

 .الديون العمومية بالتقاد  واملساواة بين مختلف املدينين
 

ّالتصر ف املحاسبي  -
 

جهوية بباجة حيث تّم إلى أمانة املال ال الحساباتلم تتقّيد القباضة باآلجال القانونية إلحالة 

            بخصوص إحالة حسابات التصّرف املتعلقة بالفترة الرقابية تراوح بين شهر  تسجيل تأخير ها ّ 

 .وأربعة أشهر
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 حيثالقابض بالحّد ألاقص ى لألموال التي يمكن الاحتفاظ بها بصندوق القباضة  ولم يلتز 

نقل ألاموال يومّيا إلى مكتب البريد دون اتخاذ أي إجراء  د عالوة على.أ 71تجاوزت في بعض الحاالت 

 .وقائي يضمن السالمة الالزمة النجاز عملية إيداع ألاموال العمومية
 

عد  احترا  نقص املتابعة و ت التي بقيت دون تسوية نتيجة التسبقات وإلايداعا وارتفعت

مة للمحاسبة آجال التسوية املحّددة بمقتض ى املذكرات والتعليمات العامة الصادرة عن إلادارة العا

 .العمومية والاستخالص
 

وتوص ي الدائرة باإلسراع في تسوية عمليات الخزينة وعمليات التسوية بما يضمن تطهير 

 .أحسن آلاجالالحسابات في 
 

-  ّ
 
ّالت

 
ّنظيم والت

 
ّظام املعلوماتيسيير والن

 

 تت لم
ّ
ع عون بمها  أمين اضطلر الشروط القانونية في قابضين تداوال على تسيير القباضة و وف

فين بخاليا محاسبة وهو  ةالصندوق دون تعيينه بصفة رسمية عالوة على عد  تعيين ثالث
ّ
مفوضين مكل

 . ما حال دون تأمين التأطير ألامثل لألعوان
 

نتيجة النقص في  1182سنة وصال  1122وصوالت الاستخالص للعون الواحد  معّدل وارتفع

لم كما . عدد ألاعوان املباشرين بالقباضة إضافة إلى محدودية مشاركة ألاعوان في الدورات التكوينية

 .القابض على متابعة غيابات وتأخير ألاعوان طبقا ملا تقتضيه النصوص الترتيبية يحرص
 

ويشكو التصّرف في ألارشيف عّدة نقائص على غرار عد  تطبيق نظا  تصنيف الوثائق 

ونظا  تصنيف الوثائق املشتركة بين الوزارات عالوة على عد  احترا  مبدأ  الخصوصية لوزارة املالية

 .ير ألارصدة ألارشيفيةدورية فرز وتطه
 

 تت ولم
ّ
ن القباضة من معاينة مواطن الضعف والرفع التي الئمة املادية املظروف الر وف

ّ
تمك

 .من جودة الخدمات املقّدمة للمواطنين
 

وعد  استغالل القباضة لكافة الوظائف التي " رفيق"كما تبّين ضعف اندماج منظومة 

 .القباضة مبدأ سرية كلمات العبور  أعوان تتيحها عالوة على عد  احترا 
 

وتوص ي الدائرة بمزيد التقيد بالقواعد التي تحكم مختلف أوجه التصرف في القباضة وتأمين 

الظروف املادية املالئمة ودعم املوارد البشرية باالنتداب والتكوين بما يساهم في تحسين أداء القباضة 

 .والرفع من جودة الخدمات التي تسديها
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I-ّّالاستخالص الفوري لألداءات واملعاليم 

 

 إلى  1181الاستخالصات الفورية لألداءات واملعاليم خالل الفترة املمتدة من سنة  مثلت

من املوارد الجملية املستخلصة من قبل القباضة لفائدة ميزانية الدولة حيث  أهم نسبة 1182سنة 

د من جملة موارد محققة لفائدة .  83122الاستخالصات  لتصل % 86,45و % 73,15تراوحت بين 

 .د.  813118 قدرها 1182ميزانية الدولة في موفى سنة 

 

ن الّنظر في هذا الجانب من نشاط القباضة من الوقوف على جملة من النقائص 
ّ
ومك

 .والنتعلقت بالتصاريح الجبائية وبعمليات التسجيل وبالطوابع الجبائية ومعلو  الج إلاخالالتو

 

ّّ-أ
 
ّةصاريح الجبائيّ الت

 

رة العامة عدد 
ّ
الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية  18خالفا ملقتضيات املذك

تحسيس املطالبين باألداء بمزايا آلية التصريح إلى القباضة  لم تسع 1111أفريل  1والاستخالص بتاريخ 

في محدودية اعتماد هذه آلالية حيث لم يتجاوز الجبائي عن بعد والدفع بقباضة املالية وهو ما ساهم 

تاريخ بداية العمل بهذه آلالية  1112انخراطا وذلك خالل الفترة املمتدة من سنة  22عدد الانخراطات 

 .1182بمكتب مراقبة ألاداءات بباجة إلى غاية موفى سنة 

 

من إحالة وخالفا ملا تقتضيه قواعد حسن التصرف من ضرورة إرساء نظا  يضمن التأكد 

جميع التصاريح الجبائية املودعة لدى القباضة إلى مصالح املراقبة الجبائية، لوحظ غياب إجراءات 

ال تمكن من استخراج " رفيق"عالوة على أّن منظومة املذكورة حالة إلا واضحة وموثقة تنظم عملية 

د جداول إحالة للتصاريح الجبائية على غرار ما هو معمول به في ماّدة التسجي
ّ
ل وهو ما يحول دون التأك

ومن شأن مزيد إحكا  سير هذه العملية وإحداث وظيفة ملتابعة إحالة  .شمولية عملية إلاحالةمن 

 .أن يحّد من املخاطر والانحرافات املحتملة" رفيق"التصاريح الجبائية بمنظومة 

 

فا غير ممضاة من قبل أصحابها وذلك خال جبائية تصاريح  ول القباضةبلوحظ ق كما

ررة العاّمررة عردد ملقتضيات امل
ّ
الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخالص  818ذك

           تصريحا بعنوان الفترة املمتّدة من  8411من ذلك تبّين من خالل فحص  .1181ديسمبر  1بتاريخ 

ى فيفري  1181سنة 
ّ
وتدعى القباضة إلى . تصريحا ال تحمل إمضاءات أصحابها 448أّن  1182إلى موف

 .الحرص على التثبت من توفر الشروط الالزمة العتماد التصاريح بما يضمن حجيتها القانونية
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ت املذكرة العاّمة عدد (1)وبخصوص املعاليم الراجعة للجماعات املحلية
ّ
الصادرة  23، حث

على ضرورة التثّبت من تضّمن التصاريح الشهرية لألداءات املعلومات املتعلقة  1111فيفري  5بتاريخ 

 املساحات التي يستغلها املصّرحون باألداءوتوزيع املبالغ الراجعة لها و بالجماعات املحلية ورموزها 
ّ
، إال

ة التصاريح 
ّ
هذه  توساهم. لم تتضّمن البيانات املستوجبة بهذا العنوان التي تّم فحصهاأّن كاف

في عد  تقّيد القباضة باألجل ألاقص ى إلحالة املنابات الراجعة للجماعات املحلية  الوضعية كذلك

الصادرة عن  8واملحّدد باليو  الخامس عشر من كّل شهر وذلك خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد 

 تّم تسجيل تأخير  حيث 1112جانفي  1ة العمومية والاستخالص بتاريخ إلادارة العامة للمحاسب

 . يوما 18تحويال شهريا لفائدة البلديات تراوح بين يومين و 21من مجموع  11بخصوص 

 

القباضة إلى مزيد العمل على مساعدة الجماعات املحلية على تعبئة مواردها  و الدائرةوتدع

 .أفضل آلاجالاملالية وذلك بتحويل مستحقاتها في 

 

ّ عملياتّ-ب
 
ّسجيلالت

 

نت عمليات تسجيل العقود والكتابات املنجزة بالقباضة خالل الفترة 
ّ
                 املمتّدة من مك

د لفائدة ميزانية الدولة بخصوص .  82 قدرهمبلغ جملي  من استخالص 1182إلى سنة  1181سنة 

ن النظر في . ألف عملية تسجيل 42نحو 
ّ
عقدا وكتبا مسجال بالقباضة خالل  121تضّمنت عّينة ومك

تعلقت أساسا بعد  التقيد  إلاخالالتجملة من النقائص و من الوقوف على الفترة املعنية بالرقابة

من العقود والكتابات املسجلة إلى مركز مراقبة ألاداءات بباجة وبعد  احترا   نظائر بإجراءات إحالة 

ي املعاليم املستخلصة بعنوان تسجيل الصفقات العمومية الترابي للقباضة وبنقص ف الاختصاص

ّ.وبعد  إخضاع بعض عقود املقاسمة للمعلو  املستوجب بعنوان انجرار امللكية
 

الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة  44في هذا الصدد وخالفا للمذكرة العرامرة عدد و

التي اقتضت إحالة العقود والكتابات املسجلة إلى مركز مراقبة  1111أوت  18العمومية بتاريخ 

بمعّدل مرة كل شهر عالوة على عد  الوثائق املذكورة  تحيلالقباضة ألاداءات كل آخر أسبوع تبّين أّن 

ومن شأن التصرف على هذا النحو أن ال يسمح . استرجاعها لنسخ من جداول إلاحالة التفصيلية

م
ّ
وبّررت . املركز املذكور لجميع العقود والكتابات املسجلة املضمنة بجداول إلاحالة بالتأكد من تسل

 . املوارد البشريةعدد الكافي من البعد  توفر القباضة ذلك بضغط العمل و 
 

والكتابات إلى مصالح  على إحالة نسخ العقودالكافي الحرص إيالء القباضة  وينبغي على

 .في آلاجال املحّددة وعلى الحصول على إلاثباتات املؤيدة لعمليات إلاحالة املراقبة الجبائية

                                                            
ى القباضة استخالص املعاليم الراجعة  (1)

ّ
 .ل من املجلس الجهوي بباجة وبلدية باجة وبلدية زهرة مدين وبلدية املعقولةلفائدة كتتول
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القباضة لم تحتر  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  81الفصل خالفا ملقتضيات و 

 عقدا ناقال مللكّية عقارات محّررة من قبل عدول إشهاد 81 تسجيل عندمبدأ الاختصاص الترابي 

ومن  .ن شركة والترفيع في رأس مال أخرى وثائق خاصة بتكويو  رج دائرة القباضةيباشرون وظائفهم خا

شأن التقّيد باالختصاص الترابي للقباضة في مادة تسجيل العقود أن ييّسر عمل مصالح املراقبة 

 . الجبائية في إطار عمليات مراجعة العقود والكتابات املسجلة

 

أدت إلى نقص في املعاليم  إلاخالالتوشاب تسجيل الصفقات العمومية بالقباضة بعض 

سجيل نتيجةاملستوجبة 
ّ
حيث  (1)عد  حرص القباضة على إخضاع كافة وثائق الّصفقات ملعاليم الت

الاقتصار على الوثائق التي يستظهر بها أصحاب الصفقات والتي تتمثل أساسا في عقد  ا يتّم ا مغالب

ق بتنظيم  1111ديسمبر  87املؤّرخ في  1821من ألامر عدد  4ة وذلك خالفا للفصل الصفق
ّ
املتعل

 7وتعلق ألامر بعدد . على أّن جميع وثائق الصفقة تكّون مستندا وحيدا الّصفقات العمومّية الذي ينّص 

كما تم الوقوف على خطأ في احتساب معلو  . 1181و 1188و 1181صفقات مسجلة خالل سنوات 

من مجلة  11جيل صفقة مبرمة بين منشأة عمومية ومزود أجنبي حيث تم خالفا ملقتضيات الفصل تس

دينار عوضا  111بمبلغ معاليم التسجيل والطابع الجبائي استخالص معلو  التسجيل بالتعريفة القارة 

 .دينار 785,550دينار أي بنقص قدره  985,550للمعلو  النسبي بمبلغ  إخضاعهاعن 

 

أن املبلغ املدّون بالوثيقة املسجلة  بخصوص حالتين من ضمن العينة املذكورة تبّينو 

ومن شأن . املبلغ املدّون بوصل استخالص معاليم التسجيليفوق واملحتفظ بها بأرشيف القباضة 

ف  الفارق القباضة  وقد بّررت. التصرف على هذا النحو أن يخفي بعض التجاوزات
ّ
بخطأ العون املكل

 .نقل املبلغ املضمن بالوصل على العقد بالتسجيل في

 

 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، لم تتوّل  11وخالفا ملقتضيات الفصل 

للمعلو   1181إلى سنة  1117عقد مقاسمة تعود للفترة املمتّدة من سنة  11إخضاع القباضة 

قدره  مبلغا أّدى إلى عد  استخالص ّم ، ممن ثمن إلاحالة % 1املستوجب بعنوان انجرار امللكية وقدره 

 . د.أ 113481

 

وابع الجبائيّ ّ-ج 
 
ّالجوالن معلومّو ةالط

 

ب 
ّ
وابع الجبائّية ومعلو  الجوالن  إحكا يتطل

ّ
وضعية  ع في تسويةسراإلا التصّرف في الط

وضبط  مسك دفتر حسابية وصوالت املقابيضائية التي لم تعد سارية املفعول و الطوابع الجب

                                                            
 .من القيمة الجملية للصفقة % 1باملعلو  القار للصفحة مع سقف قدره  1181تسّجل وثائق الصفقات املبرمة قبل صدور قانون املالية لسنة  (1)
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إعداد ترابط ألارصدة عند صّحة والحرص على  من عالمات الجوالن بالدقة املطلوبة الحاجيات

ه تّم الوقوف في هذا املجال على جملة من إلاخالالتحسابات التصّرف
ّ
 أن

ّ
 .، إال

 

الّصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية  11خالفا للمذكرة العامة عدد ف

التي لم تعد سارية املفعول، تّم حول التصرف في الطوابع الجبائية  1181أوت  11والاستخالص بتاريخ 

بقيمة  1181طابعا جبائيا لم يعد ساري املفعول منذ سنة  822تأخير في تسوية وضعية  تسجيل

ويعود ذلك . 1182سبتمبر  81د حيث لم يتسّن إبراء ذمة القابض منها إال بتاريخ .أ 43112رها جملية قد

إلى إدراج املبلغ املوافق للطوابع الجبائية التي لم تعد سارية املفعول بالبند املخّصص لقيم مختلفة 

 . للصندوق عوضا عن إدراج عملية نفقة ضمن مصالح الخزينة املدينة

 

مسك دفتر حسابية وصوالت املقابيض خالفا لقواعد حسن التصرف اضة القبلم تتوّل 

 
ّ
 1181نوفمبر  1بداية من  لتسجيل رز  الوصوالت إلاعالمّية املستلمة من أمانة املال الجهوية بباجة إال

د من صّحة وشمولية البيانات و تاريخ بداية مسك الدفتر 
ّ
بشكل غير منتظم وهو ما ال يسمح بالتأك

وخالفا للمذكرة العامة . املضّمنة بخصوص كميات رز  الوصوالت إلاعالمية املستلمة من قبل القباضة

 لم يتّم ، 1181فيفري  8الصادرة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومية والاستخالص بتاريخ  11عدد 

إلى وهو ما أّدى  ستخراج نسخ الوصوالت بطريقة آليةال " رفيق"فة جديدة بمنظومة إحداث وظي

ن من الاقتصاد في استعمال 
ّ
مواصلة القباضة استعمال وصوالت إعالمية من جذر وأصل بما ال يمك

 .املطبوعات

 

 القباضة لم تتوّل ضبط حاجياتها من عالمات الجوالن بالدقة املطلوبة من ذلك كما تبّين أّن 

عالمة في حين لم تتعّد مبيعات القباضة  1711ما قدره  1184بلغ عدد العالمات املتزّود بها خالل سنة 

علما أّن املعّدل السنوي للمبيعات من عالمات الجوالن بالقباضة خالل . عالمة 1481بهذا العنوان 

القباضة على  ومن شأن حرص. عالمة 8711بلغ قد  1181إلى سنة  1181الفترة املمتّدة من سنة 

حسن ضبط حاجياتها بهذا العنوان أن يجّنب حافظ مستودع الطابع الجبائي تكاليف إضافية بعنوان 

 .طبع وإرسال عالمات الجوالن وأن يساهم في إحكا  توزيع عالمات الجوالن على مختلف القباضات

 

ويقتض ي حسن إعداد حسابات التصّرف ترابط ألارصدة بين حسابي تصّرف سنتين 

قة بكميات الطوابع والعالمات الجبائية بين 
ّ
ه لوحظ عد  ترابط ألارصدة املتعل

ّ
 أن

ّ
متتاليتين إال

بلغ  حيث تّم تسجيل فوارق  1184إلى سنة  1181حسابات تصرف القباضة للفترة املمتّدة من سنة 

تلف وتدعى القباضة إلى الحرص على ضمان التناسق بين مخ. طابعا وعالمة جبائية 1221أقصاها 

 .الحساباتوشفافية الوثائق التي تمسكها وعلى إجراء املقاربات الضرورية بما يضمن صّحة 
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II-ّّتثقيل ّ ة يوّنالد  ّواستخالصها العمومي 

 

احترا  بمدى ترتبط نجاعة استخالص الديون العمومية وأعمال التتبع املنجزة بخصوصها 

 أنه تّم إجراءات التثقيل عالوة على دقة وشمولية املعطيات 
ّ
املضمنة بملفات الديون العمومية، إال

قت بتثقيل الديون العمالوقوف في ه
ّ
ومية وباالستخالص ذا املجال على جملة من املالحظات تعل

 .وبأعمال التتبع

 

ّ -أ  ةيون العموميّ تثقيل الد 

 

قت بتثقيل كّل من الديون الجبائية والديون غير  تّم الوقوف على
ّ
نقائص في هذا املجال تعل

من تاريخ  املقدرة بيومين قّيد القباضة بآجال عملية التعّهد بالديون الجبائيةتت لم من ذلك. الجبائية

م جداول إرسال سندات الاستخالص كما تّم ضبطها 
ّ
بدليل إجراءات تثقيل وطرح الديون الراجعة تسل

من مجموع  1074وذلك بخصوص  8884دولة الّصادر عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومية سنة لل

وأفادت القباضة بأّن التأخير  .يوما 412مدة أقصاها التأخير املسّجل في شأنها بلغ جدول تثقيل  1904

  .جعتهامرّده وجود بعض ألاخطاء أو النقائص بجداول التثقيل وهو ما استوجب مراكان املذكور 

 

الصادرة عن إلادارة العامة  2عدد القباضة بمقتضيات التعليمات العاّمة  لم تتقّيد كما

ديون رفض التعّهد بتثقيل  الرقابيةخالل الفترة  تّم حيث  8881ديسمبر  88للمحاسبة العمومية بتاريخ 

إعداد مذكرات رفض دون  د.  83187ناهزت بقيمة جملية  صادرة عن مصالح املراقبة الجبائية جبائية

نسخ  ذلك لم تمسك القباضةعالوة على  ."رفيق"في الغرض ودون أن يتّم رفضها إعالماتيا عبر منظومة 

ر ي ولم املتعلقة بهامن جداول التثقيل 
ّ
ما يفيد إرجاع تلك الجداول إلى مصالح املراقبة لديها توف

القباضة مستقبال إلى املبادرة برفض هذه وتدعى  .الجبائّية وإعال  أمانة املال الجهوية بباجة بذلك

آنفة الذكر حّتى  الجداول وإرجاعها إلى مصالح الجباية قصد مراجعتها عمال بأحكا  الّتعليمات العاّمة

 .التثّبت من شمولية عملية تثقيل الديون الجبائيةيمكن 

 

لدولة املتعلقة وتتمثل الديون غير الجبائية املثقلة لدى القباضة أساسا في مداخيل أمالك ا

          % 21347 بين 1182 سنة إلى 1181الفترة املمتدة من سنة  تراوحت نسبتها خاللباألكرية والتي 

 .من مجموع تثقيالت السنة بعنوان املداخيل غير الجبائية الاعتيادية % 84314و

 

رة العاّمة عدد و  ،إلاطاروفي هذا 
ّ
إلادارة العامة الصادرة عن  2خالفا ملا نّصت عليه املذك

 خالل الفترة املذكورة القباضة لم تلتز  ،1111جانفي  7للمحاسبة العمومية والاستخالص بتاريخ 
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حلول آجال استحقاقها حيث  عند من أمانة املال الجهوية بباجة تثقيل معينات الكراء السنويةطلب ب

تراوح بين  بتأخير  % 87341فصال أي بنسبة  711فصال من ضمن عينة تتكون من  211طلب تثقيل  تّم 

تضمين املبالغ املستخلصة بعنوان الفصول غير  إلى وأّدى التصّرف على هذا النحو  .يوما 1181أيا  و 1

ت آجال استخالصها
ّ
ق بإيداعات لضمان الحقوق بالبند  املثقلة والتي حل

ّ
عوضا الخزينة  بعملياتاملتعل

ق باألكرية وهو ما ساهم في تراكم إلايداعات لضمان الحقوق املتبقية للتسوية
ّ
 ولئن .عن البند املتعل

ة املوارد البشرية، فهي مدعّوة إلى مزيد العمل على تالفي الاخالل بّررت القباضة ذلك ب
ّ
ضغط العمل وقل

 .املذكور 

 

تثقيل معّينات الكراء السنوية املتعلقة بعدد طلب  1182القباضة إلى موفى سنة تتوّل ولم 

عقد كراء لعقارات دولية فالحية رغم انتهاء مدد تسويغها وهو ما من شأنه أن يتسّبب في تعطيل  811

 .أعمال الاستخالص والتتّبع بخصوصها

 

 8882فيفري  81املؤرخ في  8882لسنة  18من القانون عدد ( جديد) 82وخالفا للفصل 

 8881فيفري  81املؤرخ في  88كما تّم تنقيحه بالقانون عدد  قارات الدولية الفالحيةاملتعلق بالع

 1181إلى سنة  1118القباضة تثقيل معينات الكراء السنوية املتعلقة بالفترة املمتّدة من سنة  واصلت

رغم  8887نوفمبر  82مبر  بتاريخ  بخصوص عقد كراء مقسم دولي فالحيوذلك  د.أ 689 ,7والبالغة 

                         فيفري  12صدور قرار مشترك عن وزيري الفالحة وأمالك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 

  .يتعلق بإسقاط حق ضّد املتعاقد 1111مارس  4و

 

ه لم يتم توظيف  28تتكّون من كما تبّين بخصوص عّينة 
ّ
دينا مثّقال خالل الفترة الرقابية أن

وذلك خالفا د مثلما تّم احتسابها من قبل الدائرة .أ 483712جبة بعنوانها بلغت خطايا تأخير مستو 

ومن . وهو ما حال دون استخالص مبالغ راجعة للدولةمكّرر من مجلة املحاسبة العمومية  71للفصل 

ل خطأ تصرف على معنى الفصل ألاول من القانون عدد 
ّ
 74شأن التصرف على هذا النحو أن يشك

ق بتحديد أخطاء التصّرف 8812جويلية  11املؤرخ في  8812لسنة 
ّ
 .واملتعل

 

 نتيجة 1181د سنة .  43418إلى  1188د سنة .أ 8123121وتطّور حجم املبالغ املطروحة من 

إلى الارتفاع املسّجل في املبالغ املطروحة بعنوان خطايا وعقوبات مالية تطبيقا ألحكا  املرسو   ساسباأل 

ق بالعفو العا  في جريمة إصدار شيك دون  1188أفريل  12ملؤّرخ في ا 1188لسنة  11عدد 
ّ
واملتعل

نت من طرح مبالغ هامة بعنوان ألاحكا  القضائية ضّد مرتكبي 
ّ
جريمة والصادرة هذه الرصيد والتي مك

 .1188جانفي  82قبل يو  
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وفي هذا الشأن تّم الوقوف على تأخير في إعداد مطالب الطرح بخصوص الديون الجبائية 

قوغير الجبائية املثقلة 
ّ
الخطايا والعقوبات املالية حيث لوحظ طول املّدة الفاصلة بين ب والتي ال تتعل

لب الطرح وتاريخ إعداد مطا ومصالح أمالك الدولةتاريخ إحالة سندات الطرح من قبل مصالح الجباية 

ق بالديون املذكورة تراوحت مّدة  82من مجموع  41تبّين أّن  حيثمن قبل القباضة 
ّ
مطلب طرح يتعل

يضمن مزيد  أن املذكورةطالب املالتقليص من آجال إعداد  ومن شأن. يوما 1812و 28إعدادها بين 

 .من املبالغ القابلة للطرح القباضة تطهير حسابات

 

ّالعموميّ يون استخالص الد ّ -ب
 
 لةة املثق

 

ج الاستخالص وتنفيذها املثقلة بمدى إحكا  إعداد برام العمومية يرتبط استخالص الديون 

ه تّم متابعتها و 
ّ
 أن

ّ
قت  إخالالت في هذا الشأنالوقوف على  إال

ّ
وبخلية الاستخالص  بهذه البرامجتعل

 .باللجنة الجهوية لالستخالص بباجةو 

 

ّبرامج الاستخالص ّّ-1

 

د في .  41 من الرقابيةقيمة بقايا الديون لالستخالص خالل الفترة  ارتفعت هذا الصدد،وفي 

ى قابض املالية وذلك دون أن ي 1182د في موفى سنة .  47يزيد عن  إلى ما 1181موفى سنة 
ّ
 اثباتتول

ر استخالصها قبل موفى السنة املالية الواقع أثناءها التكليف بجبايتها
ّ
وهو ما يتعارض مع  تعذ

ة املحاسبة العمومية 74مقتضيات الفصل 
ّ
بقايا ديون الاستخالص لفائدة علما أّن نسبة  .من مجل

 .الاستخالص خالل الفترة املذكورةمن مجموع بقايا ديون  % 97عن لم تقّل ميزانية الدولة 

 

العمومية الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة  11خالفا للمذكرة العامة عدد و 

 1188و 1181القباضة رسائل مها  بعنوان السنوات  تعّد لم  1111فيفري  2والاستخالص بتاريخ 

ة خالل هذه ملهمة استخالص الديون املثقلة دون ضبط أهداف كميّ أّدى إلى إنجازها  وهو ما 1181و

ثقلة خالل املالعمومية نسبة استخالص الديون  ضعففي  التصّرف على هذا النحو  وساهم .السنوات

وبّررت  .1181في موفى سنة  % 2321و 1181في موفى سنة  % 1312 تراوحت بين التي املذكورةالفترة 

 . بالظروف الاستثنائية التي مّرت بها البالد 1181و 1188القباضة إلاخالل املذكور بخصوص سنتي 

 

ت القباضة 
ّ
في مستوى رسائل املها   الاستخالصفي مجال  سنوية ضبط أهدافولئن تول

ساهم في عد   في الغرضبرامج عملية لفإّن عد  وضعها  1182و 1184و 1181 بالسنوات املتعلقة

ن من بلوغ
ّ
نسبة استخالص الخطايا والعقوبات املالية خالل لم تتجاوز  حيث ألاهداف املذكورة التمك
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م تتجاوز كما ل. % 81و % 18و % 11على التوالي  في حدودمقابل أهداف مبرمجة  % 8الفترة املذكورة 

 % 18و % 11مقابل أهداف مبرمجة قدرها على التوالي  % 7نسبة استخالص الديون الجبائية املثقلة 

 (1).% 11و

 

رة العاّمة عدد خالفا ملقتضو 
ّ
الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية  1يات املذك

جداول إحصائية التي نّصت على وجوب تقديم قباض املالية و  1181جانفي  8 بتاريخوالاستخالص 

خالل الفترة تقّيد القباضة ت لمشهرية إلى أمانات املال الجهوية قبل اليو  الخامس من الشهر املوالي، 

ق  18باألجل املذكور حيث تّم تسجيل تأخير في هذا الشأن تراوح بين يو  واحد والرقابية 
ّ
بعدد يوما تعل

 .تّم تقديمها إلى أمانة املال الجهوية بباجة لوحة 21لوحة قيادة شهرية من مجموع  82

 

قت بعض ألاخطا شابتها املذكورةأّن الجداول إلاحصائية الشهرية  تجدر إلاشارة إلىكما 
ّ
ء تعل

ون بين بقايا الدي د.  1,104 تجاوز الفارق ليبقيمة تثقيالت السنة وببقايا الديون لالستخالص 

بحساب  إدراجهاتّم  تلك التيلشهر ديسمبر و  إلاحصائيبالجدول  املضّمنة 1184لالستخالص لسنة 

 أمانة املال الجهوية تقارير نعكس سلبا على صّحة هذه ألاخطاء أن تأن ومن ش .التصّرف لنفس السنة

العامة للمحاسبة العمومية إلى إلادارة كل ثالثة أشهر على غرار تقرير النشاط السنوي والتقارير املحالة 

   .والاستخالص

 

ّّالاستخالصة خليّ ّ-2

 

بالقيا  بكافة إلاجراءات  (2)1112منذ سنة خلية الاستخالص املحدثة بالقباضة تعنى 

 املتعلقة بالتصرف في الديون املثقلة
ّ
 أن

ّ
خالالت من شأنها التأثير على إو نقائص  تّم الوقوف على ه، إال

 .الديون املثقلة واستخالصها بالّنجاعة املطلوبةفي التصّرف في دورها 

 

طلب تحيين تركيبة خلية تقديم اقتراح و لم يتوّل قابض املالية  1182 مارسموفى  فإلى

وذلك خالفا للمذكرة العامة  1182جوان غرة  منذعلى التقاعد  أحد أعضائهاإحالة  رغمالاستخالص 

 .1111جانفي  7العمومية والاستخالص بتاريخ الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة  2عدد 

 

لنقص املسّجل في عدد ل وكنتيجةبمهامهم في التصرف في الديون املثقلة  الاضطالعإلى جانب و 

 ألاعوان بالقباضة 
ّ
النشاط العادي للقباضة  تندرج في إطار القيا  بمها  أعضاء الخلية بالقباضة  ىتول

                                                            
(1)

 .1182و 1184و 1181ومضمنة بالجداول إلاحصائية لشهر ديسمبر من السنوات  نسب الاستخالص املذكورة محتسبة من قبل القباضة 
رة الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية بتاريخ  (2)

ّ
ومقّرر تعيين أعضاء خلية استخالص صادر عن أمين  1112ماي  88بمقتض ى كّل من املذك

 .1181سبتمبر  1املال الجهوي بباجة بتاريخ 
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رة 
ّ
املذكورة آنفا ومقّرر تعيين أعضاء  1111لسنة  2العامة عدد وذلك خالفا لكل من مقتضيات املذك

اللذان نّصا على ضرورة التفّرغ ملهّمة  1181سبتمبر  1خلية الاستخالص بالقباضة املؤرخ في 

  .الاستخالص بصفة دائمة ومسترسلة كشرط أساس ي من شروط تعيين أعضاء خلية الاستخالص

 

لم تتوّل الخلية إعداد برامج عمل  ،آنف الذكرقّرر تعيين أعضاء خلية الاستخالص ملخالفا و 

واقتصرت على العمل على تحقيق  1182 سنةإلى موفى  1181مفّصلة خالل الفترة املمتّدة من سبتمبر 

رير تبتحليل النتائج و الخلية كما لم تتوّل  .أهداف الاستخالص املضمنة برسائل املها  للفترة املعنية

وتدعى . آنفة الذكروذلك خالفا ملقتضيات املذكرة العاّمة  واملحّققة الفوارق بين ألاهداف املرسومة

ن من القيا  باإلجراءات التصحيحية بماباملقتضيات املذكورة  القباضة إلى التقّيد
ّ
 الالزمة يمك

 .في تحقيق ألاهداف املرسومة واملساهمة

 

3-ّّ
 
 بباجةة لالستخالص جنة الجهويّ الل

 

تّم إحداث اللجنة الجهوية لالستخالص على مستوى أمانة املال الجهوية بباجة بمقتض ى 

وذلك بهدف دراسة ملفات الديون الجبائية ذات املبالغ  1118نوفمبر  18مقّرر وزير املالية املؤرخ في 

الهامة وامللفات التي استعص ى على قباض املالية الراجعين بالنظر ألمانة املال معالجتها بعد استنفاذ 

 .كل إجراءات الاستخالص في شأنها

  

ت، إلاطاروفي هذا 
ّ
قباضات دراسة امللفات املتعلقة بخمس  1182اللجنة خالل سنة  هذه تول

ويعود هذا ". نهج العربي زّروق  81"تخصيص جلستين فقط للقباضة املالية  تّم مالية ترجع لها بالنظر و 

دورية الانعقاد حيث لم يتم التزا  اللجنة بالنقص في عدد الجلسات املخّصصة للقباضة إلى عد  

فا عقدها وذلك خال  يفترضجلسة كان  14جلسات من أصل  8عقد سوى  1182خالل سنة 

حول إعادة هيكلة وتفعيل  1118جويلية  14الصادرة عن وزير املالية بتاريخ  1للتعليمات العاّمة عدد 

  ،اللجنة املركزية واللجان الجهوية لالستخالص
ّ
 1188لم يتّم عقد جلسات خالل السنوات  هعلما أن

بتها الجهوية رقا ممارسة أمانة املالومن شأن التصرف على هذا النحو أن يحّد من  .1181و 1181و

في أجل ال يتعّدى الشهر  جلسات اللجنة ضر احاملضّمنة بم توصياتعلى القباضة بخصوص العمل بال

 .للتعليمات العاّمة املذكورة 1كما تّم ضبطه بامللحق عدد من تاريخ انعقاد الجلسة 

 

ت آنفة الذكر  1وخالفا للتعليمات العاّمة عدد 
ّ
ملفات الديون القباضة عرض العديد من تول

في  غير الجبائية املتعّهد بها حديثا على اللجنة قبل استكمال كافة إلاجراءات القانونية لالستخالص

ة امللفات التي تّم عرضها على اللجنة  شأنها
ّ
عالوة على عد  إعداد القباضة بطاقات بيانّية بالنسبة لكاف
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التي يتّم استخراجها بصفة آلية من بتقديم قائمات الديون  والاكتفاء 1182و 1184خالل سنتي 

 ". رفيق"منظومة 

 

وأّدى التصّرف على هذا النحو إلى اقتصار اللجنة على اقتراح توصيات بمحاضر جلساتها دون 

إبراز ألاسباب الحقيقية التي حالت دون الاستخالص إضافة إلى إصدار توصيات التخاذ إجراءات كان 

 كما  .مللف عليهاعلى قابض املالية اتخاذها قبل عرض ا
ّ
وهو ما توصيات الالقباضة في تنفيذ  تر تأخ

من ملفا  17 بخصوص 1182أكتوبر  8خالل جلسة  وصياتتالنفس إدراج إعادة إلى  اللجنة اضطرّ 

ه لم 1182أفريل  81خالل جلسة  يهاعل مملفا تّم عرضه 71مجموع 
ّ
 القباضة تأخير يتم تبرير  علما وأن

 .صلب محاضر الجلسات في تنفيذ التوصيات

 

وإلاسراع  املذكورة سابقا 1العامة عدد تعليمات الإلالتزا  بمقتضيات القباضة  وينبغي على

بما يضمن ممارستها لدورها الفعلي في حّل إلاشكاليات التي تعترض استخالص توصيات اللجنة في إنجاز 

 .الاستخالصالديون العمومية بالقباضة ويساعد على الرفع من نتائج 

 

ع استخالص الد ّ –ج ّيون العموميّ تتب 
 
ّلةة املثق

 

بع  8217تولت القباضة في إطار استخالص الديون العمومية املثقلة إنجاز 
ّ
            عمل تت

في إطار إلاجراءات الجبرية لالستخالص  241خالل املرحلة الرضائية و 824موزعة بحساب  1182سنة 

 1181سنة  1878و 1188سنة  81و 1181سنة  تتبع عمليو  1184عمل تتبع سنة  8118وذلك مقابل 

 
ّ
قت املالحظات التي تّم الوقوف عل. 1181ه لم يتم إجراء أي عمل تتبع خالل سنة علما أن

ّ
يها في وتعل

 .هذا املجال بأعوان التنفيذ وبأعمال التتبع املنجزة من قبلهم

 

1- ّ
 
 نفيذأعوان الت

 

الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية  84خالفا ملقتضيات تعليمات العمل عدد 

لم يتوّل قابض  حول تنظيم مهّمة استخالص الديون العمومية، 1184مارس  18والاستخالص بتاريخ 

املالية مسك دفتر متابعة لنشاط عدول الخزينة وهو ما أّدى إلى احتساب املنح املسندة إليهم باالعتماد 

عوضا عن اعتماد البيانات " رفيق"على تقارير النشاط املفّصلة لعدول الخزينة املستخرجة عبر منظومة 

ل الخزينة وهو ما ال يسمح من املضمنة بالدفتر املذكور بعد مقاربتها مع الدفاتر املمسوكة من قبل عدو 

د من صّحة احتساب وتصفية هذه املنح
ّ
 .التأك
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دول الخزينة عد  تضّمن من الحجج املحّررة من قبل ع جملةفحص  من خاللتبّين كما 

مكّرر من مجلة  11وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  بهمملرجع بطاقة املأمورية الخاّصة العديد منها 

ق  1181سبتمبر  12املؤرخ في  1181لسنة  1788من ألامر عدد  4املحاسبة العمومية والفصل 
ّ
املتعل

التأخير في  ،وساهم في ذلك .بضبط النظا  ألاساس ي الخاص لسلك عدول الخزينة التابع لوزارة املالية

  الذي ارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخالصمن قبل إلاد إصدار مطبوعات جديدة
ّ
لم يتّم إال

من طرف عدول الخزينة بداية  امحّرر  امحضر  81فحص عّينة تتكّون من كما بّين  .1182سنة خالل 

وهو ما يتعارض مع مقتضيات  حّجة منها لم يتّم التنصيص على أعدادها الرتبّية 28أّن  1184من سنة 

 .آنفة الذكر 1184لسنة  84تعليمات العمل عدد 

 

تعمال عدول الخزينة املذكور سابقا تبّين اس 1788من ألامر عدد  82وخالفا للفصل 

على غرار محضر تأجيل موعد بيع منقوالت وذلك  قبلهممن  إعدادها متطبوعات غير إدارية بالقباضة مل

ويعود ذلك إلى عد  . بيعومحضر محاولة عقلة تنفيذية ومحضر إعال  بعقلة تنفيذية وتحديد موعد 

رات العامة الصادرة
ّ
عن إلادارة العامة للمحاسبة  في الغرض ضبط نماذج من هذه الحجج ضمن املذك

ومن شأن تحيين قائمة املطبوعات إلادارية الخاّصة بمصالح وزارة املالية . العمومية والاستخالص

 8281من ألامر عدد  82تطبيقا للفصل  1112أفريل  81املضبوطة بمقتض ى قرار وزير املالية املؤرخ في 

 .واملتعلق باملطبوعات إلادارية أن يساعد على تالفي إلاخالل املذكور  8884أوت  1املؤرخ في  8884لسنة 

 

آنفة الذكر أن يتّم تضمين أعمال التتبع  1184لسنة  84واقتضت تعليمات العمل عدد 

ه لم يتّم دائما التقّيد بهذا إلاجراء غير املنجزة من قبل عدول الخزينة بدفاتر معّدة للغرض 
ّ
وقد . أن

 لم يتّم اعتماد كما. 1184بّررت القباضة ذلك بعد  توفير سلطة إلاشراف لهذه الدفاتر خالل سنة 

 من قبل عدل خزينة واحد وذلك إلى غاية  1182بداية من سنة رغم توفيرها الدفاتر املذكورة 
ّ
          إال

ن من التحّقق من مدى شمو ومن شأن ا. 1182مارس 
ّ
لية إنجاز لتصّرف على هذا النحو أن ال يمك

 ".رفيق"بمنظومة أعمال التتّبع املدرجة 

 

قابض املالية مبدأ  لم يحتر  آنفة الذكر 1184لسنة  84خالفا لتعليمات العمل عدد و 

عدد امللفات أو أصناف  حيثاملساواة في توزيع ألاعمال بين عدول الخزينة املعّينين لديه سواء من 

ه تّم من ذلك . الديون العمومية املتعلقة بها أو حجمها
ّ
قة  أن

ّ
بخصوص ملفات الديون املثقلة املتعل

 دين مثّقل بقيمة جملية قدرها 8882 خزينةالل و عدأحد  تسليم الرقابيةبالفترة 
ّ

 د.  83811 ملف

ويرجع ذلك إلى نقص في  .د.  23187 قدرها بقيمة جملية املّف  718 تسليم عدل خزينة آخر مقابل

 .يادة تسمح بمتابعة أعمال التتبعاملتابعة وإلى عد  اعتماد القابض لوحات ق
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ّعأعمال التتبّ ّ-2

 

على ضرورة تبليغ القابض إعالمات  خامسا من مجلة املحاسبة العمومية 11لفصل ا نّص 

ه ، مبهبالديون الخاصة للمدينين مباشرة إثر تعهده 
ّ
 أن

ّ
من دينا  842تبّين بخصوص عّينة تتكّون من إال

أّن قابض املالية لم يتوّل بخصوص رقابية بالقباضة خالل الفترة ال مثّقال  اجبائي ادين 8717مجموع 

أحيانا مّدة سقوط الديون العمومية التأخير تجاوز حيث  التقّيد باإلجراءات املذكورةدينا منها  812

ل نشاط عدول الخزينة  الّصدد في هذاوأفادت القباضة  .بالتقاد 
ّ
بأّن التأخير املذكور يعود إلى تعط

 .نظرا للظروف الاستثنائية التي مّرت بها البالد 1181و 1181و 1188خالل السنوات 

 

الصادرة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومية والاستخالص  1وخالفا للمذكرة العاّمة عدد 

عد  إجراء  بّينت ورة استهداف الديون ذات املبالغ الهامة،التي نّصت على ضر  1181جانفي  8في 

علما أّن البعض د .  83182و د.أ 213742بين  هامبالغفصول تراوحت تتّبع بخصوص  ألعمالالقباضة 

ومن شأن التصّرف على هذا النحو أن ينعكس سلبا على نسب استخالص . 8818منها يعود إلى سنة 

 .يعّرض حق تتّبع استخالص هذه الفصول للسقوط بالتقاد الديون املثقلة بالقباضة وأن 

 

نخامسا من مجلة املحاسبة العمومية  11خالفا للفصل و 
ّ
بعض املدينين القباضة  لم تمك

ت مباشرة إجراءات املرحلة الجبرية دون و من ألاجل القانوني املحّدد بثالثين يوما لتسوية وضعياتهم 
ّ
تول

ه تّم التأكيد على عدول الخزينة على ضرورة . املرحلة الرضائيةب رورامل
ّ
وأفادت القباضة في رّدها أن

 .إلاخالالتاحترا  إلاجراءات القانونية لتجنب هذه 

 

خالل  مثّقال  عمومّيا ادين 3925من مجموع  ادين 221تتكّون من عينة  بخصوص كما تبّين

ت بخصوص ، أّن الرقابيةالفترة 
ّ
القيا  بتبليغ إعال  وحيد في أكثر من مّرة ها دينا من 28القباضة تول

بالنسبة لنفس الفصل عوضا عن مواصلة مباشرة إجراءات التتّبع الخاصة باملرحلة الجبرية فور 

بّررت و  .مبدأ املساواة بين املدينينب ويعتبر التصّرف على هذا النحو إخالال. انقضاء آلاجال القانونية

عالمات بملفات املدينين وهو ما يضطرها إلى إعادة تبليغ القباضة ذلك بعد  احتفاظها ببعض إلا 

القباضة مزيد  ويتعّين على. إعالمات جديدة حتى يتسّنى لها الاستظهار بها في حالة وجود نزاع قضائي

 .إحكا  مسك ملفاتها بما من شأنه أن يسمح بتجاوز هذه إلاخالالت

 

رة العاّمة عدد و 
ّ
الصادرة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومية  11خالفا للمذك

، بّين فحص ملفات الديون املثقلة وقائمة الديون املتقادمة 1114أكتوبر  11والاستخالص بتاريخ 
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قاد  عد  إيالء القباضة العناية الالزمة ملتابعة الفصول املهّددة بالت (1)"رفيق"املستخرجة عبر منظومة 

ن من استخراج قائمة في الفصول 
ّ
رغم تضّمن املنظومة املذكورة تطبيقة خاّصة بأعمال التتّبع تمك

إلى قابلية سقوط حق تتّبع الاستخالص بالتقاد  على معنى  ذلكوأّدى . املهّددة بالسقوط بمرور الزمن

ة املحاسبة العمومّية  12و 12الفصلين 
ّ
 لدى القباضة إلى فصال مثقال  2182بخصوص مكّرر من مجل

من بعض العلما أّن تاريخ استحقاق  د.  883814وذلك بقيمة جملية قدرها  1182فيفري  88غاية 

د من مجموع .أ 10أّن عدد الفصول التي تجاوزت قيمتها ويذكر  .8811الديون يعود إلى سنة هذه 

 د.  843411فصال بقيمة جملية بلغت  148الفصول التي أصبحت قابلة للسقوط بفعل التقاد  بلغ 

ل نسبة 
ّ
فصال من مجموع الفصول التي أصبحت قابلة  8288عالوة على أّن منها  % 71312أي ما يمث

 .تبع في شأنهالم تتوّل القباضة القيا  بأي عمل ت % 11388للسقوط بفعل التقاد  أي بنسبة 

 

جال القانونية ملباشرة أعمال التتبع أن ينعكس سلبا على تعبئة آلا ومن شأن عد  احترا  

موارد الدولة عالوة على تحميل القابض املسؤولية املالية عن سقوط حق تتّبع استخالص الديون 

 .من مجلة املحاسبة العمومية 82 الفصل وذلك طبقا ملقتضياتالعمومية بالتقاد  

 

ى أعوان التنفيذ بالقباضة خالل الفترة الرقابية تبليغ على صعيد آخر، و 
ّ
 إلزا بطاقة  818تول

املّدة الفاصلة بين تاريخ إلاذن بالتنفيذ من طرف تراوحت حيث  تّم بشأنها تسجيل بعض إلاخالالت

ومن . سنة 81وحوالي  ايوم 11حالة بين  11أمين املال الجهوي وتاريخ تبليغ بطاقة إلالزا  بخصوص 

شأن التأخير في تبليغ السند التنفيذي أن يعّرض حق تتّبع استخالص الفصول موضوع بطاقة إلالزا  

قة باملرحلة الجبرية ب قابلية السقوط إلى
ّ
التقاد  عالوة على عد  إمكانية القيا  بأعمال التنفيذ املتعل

 .قبل تبليغ السند التنفيذي
 

بطاقات إلزا   2إجراءات التتبع بخصوص ديون عمومية موضوع القباضة  تواصل لمو 

بطاقة تّم الاعتراض عليها من قبل املدينين  81وذلك من مجموع  د.  1,582قيمتها الجملية  تناهز 

من مجلة املحاسبة العمومية الذي نّص على  12الرقابية وذلك خالفا ملقتضيات الفصل خالل الفترة 

ه ال يحول اعتراض املد
ّ
 .ينين على بطاقات إلالزا  الصادرة ضّدهم دون تنفيذهاأن

 

الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية  811تقتض ي املذكرة العامة عدد و 

ى قابض املالية تقديم الضمان البنكي إلى املؤسسة  1118أكتوبر  12والاستخالص بتاريخ 
ّ
أن يتول

                                                            
بخصوص الديون املتقادمة ال تأخذ بعين الاعتبار فترة تعليق  1182فيفري  88بتاريخ " رفيق"شارة إلى أّن القائمة املستخرجة عبر منظومة تجدر إلا  (1)

 11 املؤرخ فري 1188لسنة  7من القانون عدد  41طبقا للفصل  1181ديسمبر  18إلى  1181ديسمبر  87سريان آجال تقاد  الديون العمومية واملمتدة من 

 .1181املتعلق بقانون املالية لسنة  1188ديسمبر 
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هالا البنكية يومين على ألاقل قبل حلول أجل 
ّ
 أن

ّ
في هذا الشأن تّم الوقوف على تأخير ها   ستخالص، إال

 .ظيف إجباري في إطار توقيف تنفيذ قرار تو  الحصول عليهتّم ضمان بنكي  بخصوصيوما  841بلغ 

 

III- ّّالتصر ف املحاسبي

 

قت بمسك الحسابية 
ّ
ن النظر في التصّرف املحاسبي من الوقوف على نقائص تعل

ّ
مك

 .عمليات التسويةبعمليات الخزينة و بو 

 

ّة مسك الحسابيّ ّ-أ

 

عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومية الصادرة  82خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد 

والتي ضبطت اليو  الثاني من كل شهر موالي لشهر التصرف  8887ديسمبر  8بتاريخ  والاستخالص

من مجموع  11في إحالة  التأخير  كأجل أقص ى إلحالة الحسابية الشهرية إلى أمانة املال الجهوية، تراوح

 .مابين يو  واحد وأربعة عشر يو   2015إلى سنة 1181حسابية شهرية خالل الفترة املمتّدة من سنة  12

 

رت القباضةكما 
ّ
ة حسابات  تأخ

ّ
     إلى  1181تصّرف للفترة املمتّدة من سنة الفي إحالة كاف

 وذلك خالفابين شهر وأربعة أشهر  التأخير  تراوححيث إلى أمانة املال الجهوية بباجة  1182سنة 

التي ضبطت ألاجل ألاقص ى إلحالة  1118مارس  1الصادرة بتاريخ  11 ملقتضيات املذكرة العامة عدد

وساهم التصرف على هذا النحو . حساب التصّرف بموفى شهر فيفري من السنة املوالية للسنة املعنية

في عد  التزا  أمانة املال الجهوّية باآلجال القانونّية في إحالة هذه الحسابات إلى دائرة املحاسبات حيث 

من مجلة املحاسبة  881فصل لكّل من اخالفا لوذلك ما يو  872ويوما  14تراوح بين  سّجل تأخير

واملتعلق بتنظيم دائرة  8821مارس  1املؤرخ في  8821لسنة  1من القانون عدد  14والفصل  العمومية

 .املحاسبات كما تّم تنقيحه وإتمامه

 

رية وتدعى القباضة إلى العمل مستقبال على التقّيد باآلجال القانونية إلحالة حساباتها الشه

  .والسنوية للتصّرف إلى أمانة املال الجهوية بباجة

 

رة العاّمة و 
ّ
الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية  11عدد خالفا للمذك

الفوري للبيانات املضّمنة بكشوفات الحساب التي توجب إلادراج  1117مارس  8والاستخالص بتاريخ 

في أغلب الحاالت التقّيد باإلجراء املذكور القباضة الجاري البريدي بالدفتر املخّصص للغرض لم تتوّل 
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. تتيح استخراج كشف حول الوضعية الحينية للحساب الجاري البريدي" رفيق"علما أّن منظومة 

  .ملنوط بعهدتهابحجم جدول ألاعمال اقباضة ذلك وبّررت ال

 

ق بمسك دفتر الحساب الجاري البريدي بما 
ّ
وتوص ي الدائرة بإيالء مزيد العناية بالجانب املتعل

ن من توقيف رصيد الصندوق يوميا بصفة دقيقة
ّ
 .يمك

 

الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية  811عدد  ولئن اقتضت املذكرة العاّمة

ضرورة نقل وإيداع املبالغ التي تتجاوز خمسة آالف دينار  8887ر ديسمب 82بتاريخ والاستخالص 

بالحساب البريدي ألمين املال الجهوي بباجة، فقد تبّين عد  التزا  القابض بالحّد ألاقص ى لألموال التي 

         نهاية يو  عملألاموال املحتفظ بها في  أحيانا يمكن الاحتفاظ بها بصندوق القباضة حيث تجاوزت

كما يتّم نقل ألاموال يومّيا دون اتخاذ أي إجراء وقائي . لفترات تجاوزت اليو  الواحدذلك د و .أ 71

الصادرة عن إلادارة  11يداع وذلك خالفا للمذكرة العاّمة عدد إلا يضمن السالمة الالزمة النجاز عملية 

 .1117مارس  8بتاريخ العامة للمحاسبة العمومية والاستخالص 

 

إيالء العناية الضرورية لعملية نقل ألاموال والتقيد بالحّد القباضة على رة الدائ وتحث

 .ألاقص ى لألموال التي يمكن الاحتفاظ بها بصندوق القباضة

 

 ات الخزينةعمليّ ّ-ب

 

تشتمل عمليات الخزينة على عمليات مدينة في شكل تسبقات وعمليات دائنة في شكل 

وتكتس ي هذه العمليات الصبغة الظرفية حيث يتعين على قابض املالية تسويتها الحقا طبقا . إيداعات

عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية في الغرض ملقتضيات املذكرات والتعليمات العاّمة الصادرة 

قت بالتسبقات . ستخالصوالا 
ّ
نت أعمال الرقابة املنجزة في هذا املجال من الوقوف على نقائص تعل

ّ
ومك

 .اإليداعات غير املسواةبو 

 

1-ّّ
 
ّاةسبقات غير املسوّ الت

 

لت التسبقات غير  .د.  13182ما قدره  1182بلغت التسبقات غير املسواة في موفى سنة 
ّ
ومث

الشيكات املقّدمة "وبعنوان كّل من " الّدفوعات لحساب محاسبين عموميين آخرين"املسّواة بعنوان 

 الجزء ألاكبر  1182إلى سنة  1181خالل الفترة املمتدة من سنة " الشيكات غير املسّددة"و" لالستخالص

وشابت . % 12312و % 11321التوالي التسبقات غير املسواة حيث بلغ معّدل نسبها على  من جملة



758 

 

قت أساسا بآجال التسوية و  املنجزة بهذا العنوان عدة اخالالتعمليات ال
ّ
املستوجبة  املتابعةكذلك بتعل

 .في الغرض

 

ن القباضة خالل ت لم" الشيكات املقّدمة لالستخالص"بخصوص التسبقات بعنوان ف
ّ
تمك

تسوية مبالغ هامة بخصوصها حيث بلغت في موفى من  1182إلى سنة  1181الفترة املمتدة من سنة 

د خالل .أ 1183214د و.أ 1113412د مقابل .  1327د و.  1371ما قدره على التوالي  1184و 1181سنتي 

وذلك رغم تأكيد املذكرات الصادرة في الغرض عن إلادارة العاّمة للمحاسبة  1182و 1181سنتي 

 . شهر من تاريخ إيداعهاأقصاه تصفيتها في أجل على ضرورة  (1)والاستخالص العمومية

 

إلى عد  احترا  القباضة آلجال إيداع الصكوك البنكية املقّدمة  هذا الوضعويعود 

لالستخالص إلى مصالح البريد وإلى سوء متابعتها للصكوك املذكورة حيث تّم الوقوف على حاالت تأخير 

املوالي لقبولها وذلك خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد يوما مقارنة باليو   12في إلاحالة بلغ أقصاها 

 مسك القابضكما لم يتوّل  ".مراجعة التصرف في الشيكات"حول  1118جانفي  84الصادرة بتاريخ  1

وتضمين تاريخ  (2)دفتر ملتابعة الصكوك البنكية لتدوين تاريخ إرسالها إلى أمانة املال الجهوية بجندوبة

ألامر  1188لسنة  14ت باملآل وهو ما يتعارض مع مقتضيات املذكرة العامة عدد التوّصل باإلعالما

ويذكر على . الذي حال دون تحديد الصكوك التي لم يتسّن تسويتها بعد مض ّي شهر من تاريخ إيداعها

الفترة املمتدة من يعود إلى  1184فصال غير مسّوى في موفى سنة  22من جملة  44سبيل املثال أّن 

 .سنةمن نفس النوفمبر لى إجوان 

 

سبقات بعنوان  ملفاتا بخصوص أّم 
ّ
غياب ملفات  فقد تبّين" الشيكات غير املسددة"الت

ين ألاّول بمبلغ 
ّ
               يعود تاريخ إصدارهما على التوالي إلى  دينار  211دينار والثاني بمبلغ  113488صك

إعداد تقارير حول  1182القباضة لم تتول إلى غاية موفى مارس أّن و ، علما 1111و 8811سنتي 

واملساعي املبذولة لتسويتهما وإحالتها إلى أمانة املال الجهوية بباجة وذلك خالفا هما مالبسات فقدان

                    الّصادرة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومّية والاستخالص  21لتعليمات العمل عدد 

  .1182جوان  82يخ بتار 

 

           إلى  1181عد  مسك القباضة خالل الفترة املمتدة من سنة  وفي هذا الّصدد، تبّين

دون رصيد وذلك خالفا ملقتضيات دليل  صكوكقائمة في أصحاب السوابق في إصدار  1182سنة 

أّدى و  .إجراءات التصّرف في الشيكات املعّد من قبل إلادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخالص

                                                            
حول تسوية التسبقات  1181مارس  2بتاريخ  12حول متابعة إيداع الشيكات البنكية والبريدية وتسويتها وعدد  1188مارس  84بتاريخ  14عدد  (1)

 .املفتوحة بعنوان شيكات مقدمة لالستخالص
 .مرجع نظر القباضة بجندوبةباعتبار تواجد فرع البنك املركزي   (2)



759 

 

بذّمة " شيكات غير مسّددة"تّم فتح تسبقات بعنوان  صكوكبعض ألاحيان إلى قبول  هذا الوضع في

تحميل القابض املسؤولية املالية طبقا  ؤدي إلىالتصّرف على هذا النحو أن يومن شأن . ساحبيها

 .في الغرضمن مجلة املحاسبة العمومية نتيجة عد  أخذ الاجراءات الاحتياطية الالزمة  82للفصل 

 

دة في التأخير في اتخاذ إجراءات التتبع الجبرية الستخالص الصكوك غير املسّد قد ساهم و 

 الصّك تراوحت املّدة الفاصلة بين تاريخ التعهد بعد  خالص  حيثقات بعنوانها التسب عد  تسوية

 .أشهر 7سنوات و 2يوما و 11ووتاريخ إصدار بطاقة إلالزا  بين سنة " رفيق"ضمن منظومة 

 

فقد بلغت " دفوعات لحساب محاسبين عموميين آخرين" وبخصوص التسبقات بعنوان

ى سنة 
ّ
 8828يعود البعض منها إلى سنوات د .  834 ما قدره 1182التسبقات غير املسواة إلى موف

الّصادرة عن إلادارة  2وهو ما يتعارض مع مقتضيات التعليمات العامة عدد  1112و 1112و 8817و

والتي تقتض ي ضرورة إسراع قباض املالية بتسوية  8888سبتمبر  1العاّمة للمحاسبة العمومية بتاريخ 

 .املبالغ موضوع بنود عمليات الخزينة

 

والحرص على تسوية ذكورة امل إلاخالالتالقباضة العمل على تجاوز  ويقتض ي ذلك من

مختلف التسبقات في آلاجال املحّددة بما يضمن نجاعة عملية تطهير حساباتها وتوفير السيولة 

 .بالحساب الجاري للخزينة العاّمة

 

اة ّ-2 ّإلايداعات غير املسو 

 

        د في موفى .  83188 "إلايداعات لضمان الحقوق "حجم املبالغ غير املسواة بعنوان  بلغ

قت بما عدده  1182سنة 
ّ
الصادرة عن إلادارة  818العامة عدد نّصت املذكرة  وقد. فصال 227تعل

املبالغ املضّمنة ببند بخصوص  1117نوفمبر  2العامة للمحاسبة العمومية والاستخالص بتاريخ 

سّن معرفة مآلها ومّر عليها أكثر من سنتين على وجوب إدراجها التي لم يت" إلايداعات لضمان الحقوق "

 أّن 
ّ
د وهو ما .أ 1113721باإلجراءات املذكورة بشأن إيداعات قدرها لم تتقّيد القباضة  بامليزانية، إال

 إدراج ويدعى القابض إلى الحرص على . من مجموع املبالغ املودعة بالبند املذكور  % 11321يمثل نسبة 

 .بشأنهااملذكورة في أسرع آلاجال ضمن امليزانية وذلك بعد القيا  بالتحريات الضرورية املبالغ 

 

 نفس كما نّصت 
ّ
إلايداعات لضمان "ه يتعين تحويل املبالغ املضّمنة ببند املذكرة على أن

 أّن القباضة لم " الحقوق 
ّ
لفائدة املحاسبين املعنيين بالنسبة للمبالغ الراجعة ملراكز محاسبية أخرى، إال

د يرجع إلى بعض املراكز املحاسبية .أ 213182 تحويل مبلغا جمليا قدره 1182تتوّل إلى غاية موفى سنة 
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حرص على التحّري في مآل املبالغ الوذلك نتيجة عد   1118و 1111و 1117د إلى سنوات ألاخرى يعو 

ّ.  املذكورة

 

الّصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية  881وخالفا لتعليمات العمل عدد 

ق  إحداثالتي تّم بمقتضاها  1184ديسمبر  11والاستخالص بتاريخ 
ّ
اإليداعات لضمان ب"بند متعل

محاصيل أمالك واصلت القباضة تضمين املقابيض الوقتية بعنوان ، "محاصيل أمالك الدولة: الحقوق 

ومن شأن العمل . عوضا عن تضمينها بالبند الجديد" إلايداعات لضمان الحقوق "الدولة ببند 

وان محاصيل أمالك بمقتضيات تعليمات العمل املذكورة أن ييّسر عملية حصر املقابيض الوقتية بعن

ن من تفادي تطبيقها بمقابيض امليزانية بعد مرور سنتين دون التحري بشأنها
ّ
 .الدولة وأن يمك

 

املنصوص عليها آنفا والحرص على تسوية  إلاخالالتوتدعى القباضة إلى العمل على تجاوز 

تعبئة موارد الخزينة مختلف إلايداعات في آلاجال املحّددة بما يضمن نجاعة عملية تطهير حساباتها و 

 .العاّمة للبالد التونسّية

 

ّعمليّ ّّ-ج
 
ّسويةات الت

 

ل عمليات التسوية في العمليات التي يقو  بها املحاسبون العموميون لفائدة أمين املال 
ّ
تتمث

العا  وذلك أساسا بعنوان إحالة ألاموال نقدا أو بواسطة الشيكات وتداول ألاموال بين املحاسبين 

 . العموميين وكذلك عمليات إرجاع مختلف ألاداءات واملعاليم

 

 إلىبعنوان مصاريف التسوية التي لم ترد في شأنها وصوالت تغطية عدد العمليات  وقد ارتفع

           عملية منها إلى ما قبل  78د تعود .  883128بمبلغ جملي قدره  1182عملية في موفى أكتوبر  211

وتجدر إلاشارة إلى أّن عدد العمليات املتعلقة بمصاريف التسوية غير املغطاة بوصوالت . 1181سنة 

ويعود الارتفاع . د.  73211عملّية بمبلغ جملي قدره  111بلغ  "الشيكات املقدمة لالستخالص"بعنوان 

املذكور إلى التأخير املسّجل في إصدار وصوالت التغطية من قبل مصالح الخزينة العامة عالوة على عد  

 .سعي القباضة للحصول على وصوالت التغطية املتخلفة

 

IV-ّّ
 
ّالت

 
ّنظيم والت

 
 ظام املعلوماتيسيير والن

 

بّين النظر في التنظيم والتسيير والنظا  املعلوماتي وجود بعض النقائص التي انعكست سلبا 

 .على أداء املها  املوكولة للقباضة
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ّ -أ
 
ّنظيمالت

 

ثالثة  1182موفى مارس إلى  1181 املمتدة من سنة على تسيير القباضة خالل الفترة تداول 

ة رئيس مصلحة إدارة مركزية في لشروط التسميةلم يستجيبا ن اقابضمنهم قباض 
ّ
وذلك خالفا  (1)خط

ر  .آنف الذكر 1181لسنة  8188من ألامر عدد  1ملقتضيات الفصل 
ّ
وبررت القباضة ذلك بعد  توف

سلطة  و الدائرةوتدع. موارد بشرية تستجيب للشروط الضرورية للتعيين في الخطة الوظيفية املذكورة

 .الجديد للقباضةترتيب الإلاشراف إلى تسمية قابض بخطة وظيفية تتماش ى و 

 

ق  1181جانفي  11ؤرخ في امل 1181لسنة  8188من ألامر عدد  41وخالفا للفصل 
ّ
واملتعل

، لم يتّم تعيين ثالثة مفوضين مكلفين بخلية بتنظيم املراكز املحاسبّية العمومّية التابعة لوزارة املاليرة

سبة ملراقبة الشبابيك وبخلية محاسبة الستخالص الديون العمومية املثقلة وبخلية محاسبة محا

ومن شأن تعيين مفوضين ملمارسة املها  . 1182للعمليات املحاسبية وذلك إلى غاية موفى شهر مارس 

 .الّراجعة إليهم أن يساهم في مزيد تأطير ألاعوان وأن يساعد على تحسين أداء القباضة

 

ى مهّمةويتو 
ّ
تاريخ إيقاف أمين الصندوق  1181مارس  1منذ ، أمين الصندوق بالقباضة ل

يتّم تعيينه بصفة رسمية بمقتض ى  لمعون ، الّسابق عن العمل بسبب ارتكابه خطأ مهنيا جسيما

مذكرة صادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخالص وهو ما حال دون انخراطه في 

من مجلة املحاسبة  81ملقتضيات كّل من الفصل  طبقاالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 

واملتعلق بحساب  8881جوان  4 املؤرخ في 8881لسنة  814من ألامر عدد  1والفصل  (2)العمومية

عزوف ألاعوان عن يعود إلى ذلك  بأّن  القباضة وأفادت. الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين

ومن شأن تسمية أمين صندوق طبقا للصيغ القانونية املعمول بها وانخراطه . الاضطالع باملها  املذكورة

 .والتجاوزات املحتملةبحساب الضمان املذكور أن يحد من املخاطر 

 

ر بالقباضةوخالفا لقواعد حسن التصّرف 
ّ
مكتب ضبط مركزي وهو ما من شأنه أن  ال يتوف

 الذي القابض  حيث يكتفي ال يسمح بمتابعة كافة املراسالت الصادرة والواردة
ّ
دفترا للبريد  ى مسكيتول

 .وبّررت القباضة ذلك بالنقص في عدد ألاعوان .املراسالت من بعضالبتسجيل  الصادر

 

اعتماد نظا  تصنيف الوثائق  يذكر منها عد  ويشكو التصّرف في ألارشيف عّدة نقائص

املتعلق  1117الخصوصية لوزارة املالية املصادق عليه من قبل مؤّسسة ألارشيف الوطني في ماي 

                                                            
ق بضبط نظا  إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة  1112أفريل 14املؤّرخ في  1112لسنة  8142طبقا للشروط املنصوص عليها باألمر عدد   (1)

ّ
املتعل

 .املركزية وإلاعفاء منها
 .8871ديسمبر  18املؤّرخ في  8871لسنة  18الّصادرة بالقانون عدد   (2)
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بملفات الديون العمومية والوثائق املسّجلة وكذلك نظا  تصنيف الوثائق املشتركة بين الوزارات الذي 

املتعلق بوثائق التصرف في املوارد  1118ديسمبر  18وقع إقراره بمقتض ى قرار الوزير ألاول املؤرخ في 

ر كما . البشرية ومكتب الضبط
ّ
وسيط بالقباضة مكان مخّصص لقبول وتصنيف ألارشيف ال ال يتوف

عالوة على أّن الفضاء  املتعلق باألرشيف 8811لسنة  82من القانون عدد  81وذلك خالفا للفصل 

. ستجيب لشروط الحفظ السليم من أقفال وتهوئة ووظيفية الشبكة الكهربائيةياملخّصص لحفظه ال 

ا أّن تلفها وسرقتها علمومن شأن النقائص املذكورة أن تؤّدي إلى املّس من سرية الوثائق إلادارية و 

 . سنة 82ها إلى حدود البعض منها تصل مدد استبقائ

 

القيا   1182إلى سنة  1118القباضة لم تتوّل خالل الفترة املمتّدة من سنة  ويذكر أّن 

سوى في مناسبتين وهو ما يتعارض مع مبدأ دورية فرز وتطهير وإتالف لألرشيف الوسيط  فرز  بعمليات

الّصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية  882ة موضوع املذكرة العاّمة عدد ألارصدة ألارشيفي

ومن شأن حسن مسك ألارشيف . حول مسك الوثائق العمومية 1181أكتوبر  11والاستخالص بتاريخ 

عالوة على ضمان استمرارية العمل  على الوثائق بالقباضة أن يضمن السرعة والنجاعة في الاستدالل

 بعد علما أن الدائرة لم تتمكن من الحصول على بعض إلاداري دون التأثر بحركة ألاعوان، 
ّ
الوثائق إال

 .بمركز مراقبة ألاداءات بباجة الاستعانة

 

ّةاملوارد البشريّ  -ب

 

        عونا في موفى  81إلى  1181عونا سنة  82تراجع عدد ألاعوان املباشرين بالقباضة من 

ويعود ذلك إلى مغادرة بعض ألاعوان في إطار نقل أو إحالة . وذلك دون اعتبار أعوان التنفيذ 1182سنة 

القباضة حيث إلى إثقال كاهل ألاعوان املباشرين ب وأّدت هذه الوضعية. على التقاعد دون تعويضهم

 .1182سنة  1122إلى  1181سنة  4817وصوالت الاستخالص للعون الواحد من معّدل ارتفع 

 

 1181متدة من سنة املخالل الفترة  ةمحدودمشاركة ألاعوان في الدورات التكوينية  وكانت

لى عالقباضة  وتحث الدائرة. بأي دورة تكوينية من القباضة أعوانولم ينتفع ثالثة  1182إلى سنة 

التنسيق مع سلطة إلاشراف قصد تلبية حاجيات أعوانها في مجال التكوين خاّصة أما  تواتر 

التعديالت والّتنقيحات التي تطرأ على النصوص القانونية والترتيبية املنظمة ملختلف أوجه التصّرف في 

 .املراكز املحاسبية

 

عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية الصادرة  41وخالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد 

لم يتّم تمكين ألاعوان من التداول على مختلف العمليات  8884ماي  88والاستخالص بتاريخ 
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وتوص ي الدائرة بوضع وتنفيذ برنامج لتداول . والخدمات املنجزة في إطار املها  املوكولة إلى القباضة

إملامهم بمختلف املها  ويساعد على تعويض  يف يساهمأعوان القباضة على مختلف العمليات بما 

 .ألاعوان عند الحاجة

 

تمكن من استخراج جدول بياني يومي لنشاط " رفيق"وتجدر إلاشارة إلى أن منظومة 

الاستخالص يتم اعتماده لتقييم مردود ألاعوان وتحسين أداء القباضة في مجال استخالص املوارد 

 
ّ
استخراج وحفظ الجداول املذكورة وذلك خالفا ملقتضيات املذكرة  أّن القباضة لم تتوّل  العمومية إال

 1117جوان  12الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخالص بتاريخ  21العامة عدد 

 .حول الجدول البياني اليومي لنشاط الاستخالص بقباضات املالية

 

كيفية إسناد العدد املنهي وعدد منحة حول  8884لسنة  21نشور الوزير ألاول عدد ملوخالفا 

حول احترا  التوقيت إلاداري وضبط  1181فيفري  81بتاريخ  2نشور رئيس الحكومة عدد ملإلانتاج و 

الخاّصة  لبطاقتي الحضور والتأخير  بصفة منتظمة ، تبّين عد  مسك القباضة1181برنامج عمل لسنة 

حرص على متابعة مواظبة أعوان القباضة ومن شأن عد  ال. بأعوان القباضة وأعوان التنفيذ

واحترامهم للتوقيت إلاداري أن يخفي غيابات وحاالت تأخير ال يقع أخذها بعين الاعتبار عند القيا  

 .ألاعوان من قبل مصالح أمانة املال الجهوية بباجة (1)بعملية تصفية أجور ومنح

 

ّ -ج
 
ّة للقباضةروف املاديّ الظ

 

يقتض ي ضمان جودة الخدمات التي تسديها قباضات املالية للمتعاملين معها توفر جملة من 

املقومات التي من شأنها أن تضمن حسن سير العمل بالقباضة وتلبية حاجيات املتعاملين معها في 

رة واملذك 818العامة عدد  املذكرةإال أنه تبين عد  احترا  القباضة ملقتضيات كل من . أفضل الظروف

                   على التوالي في عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخالص الّصادرتين 11العامة عدد 

من ذلك لم يتم إرساء آليات إصغاء للمواطن تمكنه من تقديم  .1181 أفريل 81و 1181 سبتمبر 14

ضمن سرّية تر فضاءات يتوفو  استخدا  جهاز تنظيم ألاسبقيةتركيز و  ولم يقع. مالحظاته وتشكياته

ن القباضة من معاينة مواطن الضعف ويساعدها . املعامالت
ّ
ومن شأن تالفي النقائص املذكورة أن يمك

 .على تحسين الخدمات املقّدمة للمواطنين

 

                                                            
سا على ألامر بمنحة إلانتاج ومنحة املراقبة والاستخالص ومنحة إلاخالالت الجبائية واملخالفات التي يتم إسناد أعداد في شأنها باالعتماد أسا يتعلق (1)

 .مواظبة ألاعوان
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لم  (1)وخالفا ألحكا  مجلة السالمة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات

بعجراءات الوقائية التي يتعين توفرها في مستوى البناءات إلادارية إلا القباضة  تعتمد
ّ
توصيات  ولم تت

من  84مصالح الحماية املدنية املضمنة بمحاضر الزيارات الوقائية املنجزة تطبيقا ملقتضيات الفصل 

 .مراجعة الشبكة الكهربائية وتفّقد قوارير إلاطفاء وشحنها بصفة دورية غرار  نفس املجلة على

 

ّ -د
 
ّظام املعلوماتيالن

 

قت
ّ
بشمولية ونجاعة منظومة  أهم املالحظات التي تّم الوقوف عليها في هذا الشأن تعل

 . للتصرف في موارد الدولة وبااللتزا  بقواعد السالمة املعلوماتية" رفيق"

 

ن من احتساب خطايا التأخير " رفيق"منظومة أن  تبّينوفي هذا الصدد، 
ّ
في ماّدتي ال تمك

ى إلى احتساب البعض وتسجيل القرارات وألاحكا  القضائية وهو ما أدّ  استخالص الديون غير الجبائية

أن يحد من  بشكل آلي احتساب خطايا التأخير املذكورة معالجة عملياتومن شأن . منها بصفة يدوية

ن القباضة من تعبئة مو " رفيق"ألاخطاء املحتملة في احتسابها خارج منظومة 
ّ
 .ارد إضافيةوأن يمك

 

تجميع كافة إلاحصائيات ضمن ب حيث ال تسمح" رفيق"اندماج منظومة كما تبّين ضعف 

وهو ما أّدى إلى اللجوء إلى استعمال عديد الوظائف  التطبيقة املتعلقة بقائمات إلاحصائيات واملتابعة

أن ال  ومن شأن ذلك. الكافيةالفرعّية التابعة إلى تطبيقات مختلفة للحصول على املعطيات بالشمولّية 

ن من حسن متابعة مختلف أوجه التصّرف بالقباضة وتقييم مدى تحقيقها لألهداف املضّمنة ي
ّ
مك

 .الخاصة بهابرسائل املها  

 

ن
ّ
الع على بعض املعطيات على غرار الحسابيات الشهرية " رفيق"منظومة  وال تمك

ّ
من إلاط

وهو ما يستوجب طباعتها عند  والسنوية وجداول التثقيل الشهرية وقائمات الفصول املتقادمة

ومن شأن تجاوز إلاخالل املذكور أن يسمح بالحصول على املعلومات الالزمة في أفضل . قتضاءالا

 .ترشيد كلفة الحصول عليهاآلاجال عالوة عن 

 

          وخالفا ألفضل املمارسات الدولية في مجال سالمة نظم املعلومات ومنها مواصفات 

 لم تحتر  من قبل الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية كمرجعية للتدقيق، ةاملعتمد (2)"17118ايزو "

فين بمعالجة التصاريح 
ّ
القباضة مبدأ سرية كلمات العبور من ذلك لوحظ ولوج عوني الحضيرة املكل

                                                            
 .1118مارس  1املؤّرخ في  1118لسنة  88الّصادرة بالقانون عدد  (1)

 .نظا  التصّرف في السالمة املعلوماتية  (2)
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ومن شأن التصّرف على هذا . باعتماد كلمتي العبور الخاّصة بعونين قارين" رفيق"الجبائية إلى منظومة 

ن صّحة م النحو أن ال يسمح بتحديد املسؤوليات في صورة حصول تجاوزات عالوة على املّس 

قة ب
ّ
 .نشاط ألاعوان من حيث عدد الوصوالت املنجزةإلاحصائيات املتعل

 

ف بمتابعة ملفات املشاريع الفردية  وال يستخد 
ّ
وظائف فرعية من  خمسالعون املكل

وهو ما أّدى إلى عد  إدراج " رفيق"صة لذلك بمنظومة مجموع سبع وظائف تتيحها التطبيقة املخصّ 

لة وتاريخ الردود ومآلهابعض البيانات الضرورية 
ّ
ومن . على غرار تاريخ إحالة امللفات إلى املصالح املتدخ

ن أمانة املال الجهوية من إنجاز أعمال املتابعة والتقييم من 
ّ
شأن التصّرف على هذا النحو أن ال يمك

عدد حيث احترا  آجال الرّد على املطالب املودعة لدى املخاطب الوحيد تطبيقا للتعليمات العامة 

 .حول تيسير إجراءات بعث املشاريع الفردية 1181أفريل  8الصادرة عن وزارة املالية بتاريخ  414

 

* 

 

*  * 

 

 أّن بعض النّ تضطلع القباضة بدور ها  في مجال تعبئة املوارد العموميّ 
ّ
قائص ة، إال

وإلاخالالت املتعلقة بنشاطها وبمختلف أوجه التصرف بها حالت دون قيامها باملها  املوكولة إليها على 

 . الوجه املطلوب

 

وفي هذا الصدد يقتض ي دعم نجاعة القباضة في مجال الاستخالص الفوري لألداءات 

راقبة الجبائية والحرص على واملعاليم مزيد إحكا  تنظيم عملية إحالة التصاريح الجبائية ملصالح امل

توفر الشروط الالزمة العتمادها عالوة على احترا  إلاجراءات املتبعة في مادة تسجيل العقود والكتابات 

 وإحكا  التصرّ 
ّ
 .الجوالن على علو املوابع الجبائية وعالمات ف في الط

 

اءات والقواعد د باإلجر وملزيد إحكا  استخالص الديون العمومية تدعى القباضة إلى التقيّ 

ة تثقيلها والتعهد بها وحسن ضبط برامج الاستخالص ومتابعة انجازها عالوة على مزيد التي تنظم عمليّ 

 . مراحل الاستخالص جميعتفعيل دور مختلف ألاطراف املتدخلة في 

 

الديون  استخالص ائرة بالتقيد بإجراءات التتبع بما يضمن عد  سقوط حق تتبعوتوص ي الّد 

 .العمومية بالتقاد  واملساواة بين مختلف املدينين
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ولضمان شفافية وصحة حسابية القباضة توص ي الدائرة بالعمل على احترا  آلاجال 

القانونية إليداع الحسابات والحرص على دقة ترابط ألارصدة عالوة على إلاسراع في تسوية عمليات 

 .الحسابات في أحسن آلاجالالخزينة وعمليات التسوية بما يضمن تطهير 

 

 
ّ
جاعة املطلوبة احترا  إلاجراءات ب تسوية الصكوك املقدمة لالستخالص بالنّ وتتطل

 .ة والاستخالصفي الغرض من قبل إلادارة العامة للمحاسبة العموميّ  املنصوص عليها بالدليل املعّد 

 

د تسديها مزيد التقيّ فع من جودة الخدمات التي كما يقتض ي تحسين أداء القباضة والرّ 

ة ة املالئمة ودعم املوارد البشريّ صرف فيها وتأمين الظروف املاديّ بالقواعد التي تحكم مختلف أوجه التّ 

 .باالنتداب والتكوين

 

تدعيم  خالالت املذكورة تستوجبمعالجة مختلف النقائص وإلا  لك فإّن وباإلضافة إلى ذ

ضرورة التنسيق مع مختلف و  الرقابة على املستوى الجهوي الرقابة الداخلية وضمان مزيد من املتابعة و 

على غرار إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومية والاستخالص وأمانة املال الجهوية  ألاطراف املعنية

ن من الرفع من قدرة القباضة على تحسين أدائها  ومصالح الجباية
ّ
 .جودة خدماتهاو بما يمك
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 رّد القباضة المالية

 

 االستخالص الفوري  -8
 

حرص على دعوة كل المطالبين باألداء بضرورة وضع كل البيانات الالزمة ال يتم  

خاصة تلك المعلومات المتعلقة بالجماعات المحلية مع العلم أن دقة تلك المعطيات من عدمها 

يقع ال عالقة لها بالتأخر في إحالة هذه المنابات الراجعة إلى هذه الجماعات المحلية ألنه 

تدارك كل ذلك نهاية الشهر وعند توقيف الحسابية الشهرية مع العلم أننا أكدنا على ضرورة 

احترام هذه اإلجراءات ولكن ضغط العمل وخاصة أثناء الذروة هو الذي يجعل مثل هذه 

 .األشياء تتجاوز عون الشباك
 

 قبول بعض العقود من عدول مباشرين وظائفهم خارج االختصاص الترابي تم  

وذلك عندما احترقت بعض القباضات المالية بعد الثورة فكان قبول هذه العقود تيسيرا 

 .وتسهيال على المواطنين في ذلك الوقت العصيب وسنعمل على عدم تكرار ذلك
 

ا عن بعض األخطاء في احتساب معاليم التسجيل، سنعمل مستقبال بمعية أم  

أنه يمكن إلدارة األداءات في مثل هذه  األعوان المكلفين بالتسجيل على ذلك مع العلم

 .الحاالت أن تتصل بالمعني باألمر وتتم تسوية هذه الوضعية
 

 الطوابع الجبائية ومعاليم الجوالن -
 

ذه الطوابع وقد تمت باشرنا منذ تولينا مهمة تسيير القباضة إلى تسوية وضعية ه

 .تسويتها جميع

خاص بها أمر تم تداركه مع العلم  عدم تسجيل رزم وصوالت اإلعالمية في دفتر -

أنه ال يمكن أن يمثل خطأ جسيما الن أمانة المال تسجل ما تسلمه للقابض مقابل تأشيره على 

 .ذلك والمنظومة اإلعالمية تسجل عدد الوصوالت آليا من أول السنة إلى نهايتها
 

 عالمات الجوالن -
 

ة في خالص المعاليم تم اعتماد الالصق 1184يتم مسكها بكل دقة ولكن سنة 

المستوجبة على الشاحنات وهو أمر جديد ولذلك وضمانا لحسن سير العمل في قباضات 
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مدينة باجة وما جاورها تم أخذ ذلك بعين االعتبار وتزودنا بكمية أكبر من العادة حتى ال 

 .نقع في نقص

الطوابع ا عن ترابط األرصدة بين حسابية تصرف سنتين متتاليتين في كمية أم  

الجبائية المشار إليها في التقرير فان ذلك يعود إلى مجرد خطأ في عملية نقل الرصيد 

الخاص بالمخزون مع العلم أن عملية احتساب الطوابع تتم بصفة دقيقة نهاية كل سنة وذلك 

 .بحضور متفقدين عن أمانة المال ويتم انجاز محضر في الغرض
 

 صهاتثقيل الديون العمومية واستخال -2
 

القباضة تعمل تحت إشراف ومراقبة أمانة  ن  ه يتم تثقيل كل الجداول ألنفيدكم أن  

المال التي تصلها نسخ من جداول التثقيل كما وصلتنا من إدارة األداءات ويصلنا منها كشف 

شهري في الجداول التي تم تثقيلها وبالتالي فان مصالح أمانة المال تقوم بمقارنة وضعية 

القا من رافدين األول جداول التثقيل الشهرية التي تصلها من القباضة والثاني التثقيل انط

نسخ الجداول التي تصلها من إدارة األداءات وأي اختالف سيتم اإلشارة إليه حتما وسنعمل 

 .على رفض جداول التثقيل اعالماتيا مع مسك نسخ منها إن الحظنا وجود أخطاء فيها
 

عض العقود الخاصة بأمالك الدولة فان ذلك يعود أساسا ا عن التأخر في تثقيل بأم  

إلى التأخر في إمضاء العقود من طرف مصالح أمالك الدولة ويتعلق أساسا بالعقود قصيرة 

المدى أما عن بقية العقود فان التثقيالت ال تتجاوز السنة المعنية في أغلبها وقد تم تثقيل كل 

 .المبالغ
 

صدور قرار بإسقاط الحق متعاقد هي مجرد خطأ ناتج  ا عن عملية تثقيل دين بعدأم  

عن عدم انتباه العون المكلف بالتثقيل لوجود هذا القرار ويمكن إلغاء هذا التثقيل بواسطة 

 .القرار

 

ا عن عدم توظيف خطايا تأخير فيعود أساسا إلى أن عملية االحتساب اليدوية من أم  

ي حجم الفصول المثقلة وارتفاع هامش الخطأ شأنها تعطيل سير المرفق العام خاصة مع تنام

 .في االحتساب
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هذه  عن ضعف نسب االستخالص الخاصة بالخطايا والعقوبات المالية يعود إلى أن  

، أما عن ضعف نسب االستخالص سنة 1111الخطايا لم تعد من مشموالت القباضة منذ سنة 

ت بها البالد وتم تدارك األمر فتعود أساسا على الظروف االستثنائية التي مر 1181و 1188

في الثالث سنوات  ℅11و 87في السنوات الالحقة وأصبحنا نحقق نسبا هامة تراوحت بين 

 .األخيرة
 

ولم يطلب القابض تحيين تركيبة خلية االستخالص بعد إحالة أحد أعضائها على 

مباشرة بعد التقاعد هو أمر شكلي ال غير يعود إلى انخراط عدول الخزينة في صلب الخلية 

رجوعهم إلى العمل والخلية تعمل وبنسق أقوى ودليلنا ارتفاع نسب االستخالص وسنقوم 

 .بتحيين هذه التركيبة
 

ا عن عدم التفرغ لمهمة االستخالص  فيعود إلى النقص الحاد في عدد األعوان أم  

خلية ولذلك كان لزاما علينا وضمانا لحسن سير المرفق العام أن يساعد ويساند أعضاء 

 .االستخالص بقية زمالئهم في انجاز المهام الموكولة للقباضة
 

ا عن عدد جلسات االستخالص التي رأت فيها لجنة الرقابة أنه غير كاف فقد تم أم  

كان يمكن أن يقسم إلى عدد أكبر من الجلسات طبقا  1182ملفا سنة  71عرض حوالي 

ملفات في كل  2و1يتم عرض ما بين  التي نصت على أن 1118لسنة  1لتعليمات العمل عدد 

جلسة وتم االختيار على الترفيع في عدد الملفات في كل جلسة عوضا على الترفيع في عدد 

 .الجلسات مقابل التخفيض في عدد الملفات
 

ا عن التأخير في تنفيذ توصيات اللجنة الجهوية لالستخالص فيعود أساسا إلى أم  

ألنهم أصبحوا مجهولي المقر أو ألنهم انتقلوا إلى  صعوبة االتصال بالمدينين وذلك إما

 .مقرات خارج حدود الوالية ويتطلب االتصال بهم بعض الوقت
 

احتساب المنح يتم انطالقا من احتساب عدد أعمال التتبع المدرجة بالمنظومة وتتم 

 .تحت إشراف مراقبة أمانة المال
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الخزينة بدأناه قبل طبع يتولى القابض مسك دفتر في الملفات المسلمة لعدول 

الدفاتر الخاصة بالعدول وال يزال بحوزتنا إلى اآلن وال تزال تسجل فيه الملفات المسلمة 

 .للعدول
 

استنادا إلى سنوات )ا عن توزيع الملفات فان القابض يقوم بذلك بشكل عادل أم  

، ثم إن ما تناولته اللجنة بالدرس ليس التوزيع في حد ذاته إنما هو انجاز ما تم (التثقيل

مع المالحظ إننا استهدفنا ومباشرة بعد عودة عدول الخزينة إلى سالف نشاطهم .توزيعه

ةأغلب الديون وخاصة  منها، وأكدنا على ضرورة مواصلة أعمال التتبع حتى نتمكن  الهام 

من استخالص الديون وفي بعض األحيان فان الضرورة هي التي دعتنا إلى إعادة عملية 

 .تبليغ اإلعالم
 

نقوم بعمل كبير من أجل تفادي سقوط الديون بفعل مرور الزمن وأولينا هذا 

من  األسباب الخارجة عن نطاقنا هي التي  الجانب ما يستحقه من أهمية ولكن هناك العديد

ساهمت في ارتفاع عدد هذه الفصول أولها أن أغلب هذه الديون تعود إلى سنوات بعيدة، ثم 

إن توقف عدول الخزينة عن النشاط لمدة ناهزت الثالث سنوات ساهم في ارتفاع هذا العدد، 

 .ونحن في سعي دائم من أجل تقليصه
 

في التقرير تم تقديمه واستخالصه والتأخير في تقديمه الضمان البنكي المذكور 

 .غير مقصود ويعود إلى ضغط العمل وسنعمل على عدم تكراره
 

ذكر التقرير كذلك أننا نحتفظ في بعض األيام بمبالغ تفوق الحد األقصى المسموح 

ريد به فان ذلك يعود إلى تدفق األموال في آخر الحصة فال نتمكن من نقلها إلى مصالح الب

في ذلك اليوم مع العلم أننا نودع األموال بأكثر من مرة في اليوم في بعض الفترات وسنعمل 

 .على عدم تكرار ذلك قدر اإلمكان
 

يتم إيداع الصكوك يوميا ومباشرة في اليوم الموالي لقبولها والمرات النادرة التي تم 

إلى البحث عنه  فيها تأخير يعود إلى وجود صك غير مؤشر من طرف صاحبه فننتظر

 .وتسوية العملية
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ونحن ال " تراكمت" قدالتسبيقات بعنوان الشيكات غير المسددة  جاء بالتقرير أن  

أننا نقوم بتسوية أغلب التسبيقات في إبانها ولعلنا نكون األقل عددا  بدليلنتفق معها في ذلك 

ونحن بصدد  14/17/1182من غيرنا مقارنة بحجم معامالتنا وعدد المتعاملين معنا، فبتاريخ 

تسبيقات بهذا العنوان تعود كلها إلى ما  81الرد على التقرير األولي لم يتوفر لدينا إال عدد 

 .1181قبل 

المعني باألمر يكون  ا قبول صكوك تم فتح تسبيقات بذمة صاحبها فتعود إلى أن  أم  

حينها قبول قد أصدر هذه الشيكات في فترات متقاربة زمنيا بحيث لم يتسن للقابض 

 .إعالمات بالرفض من قبل البنك المركزي في شأن الصك األول
 

في بند اإليداعات غير المسواة قمنا بتطهير أغلب الفصل العالقة ونعمل على 

 .تسوية البقية
 

 التنظيم والتسيير -3
 

ر فيهم الشروط اثر تسمية قابضين من جملة ثالث قباض لم تتوف   أن   جاء بالتقرير

أداء القباضة والعكس هو الصحيح بدليل تطور نسب االستخالص رغم النقص سلبا على 

القابض السابق وقد أحيل على التقاعد عمل السنين  الحاد في عدد األعوان مع العلم أن  

الطوال كمحاسب في أكثر من مركز وفي أكثر من والية ويشهد له بالكفاءة والثاني أي 

من المنتدبين عن طريق  8887ل على األستاذية منذ ومتحص 1188القابض الثاني متفقد منذ 

بعد أن قضى مرحلة تكوينية بها، أعطى نفسا جديد للعمل  1111المدرسة الوطنية لإلدارة منذ

بصفة عامة ولالستخالص بصفة خاصة والدليل تطور حجم االستخالصات من سنة إلى 

 .أخرى إضافة إلى رضى رؤسائه عن أدائه
 

مهامه بصفة وقتية نظرا لعدم رغبة أي عون في االضطالع أمين الصندوق يتولى 

 .بهذه المهمة بصفة رسمية
 

ا عن األرشيف، فالبناية قديمة وتعود إلى الحقبة االستعمارية نقوم بكل ما في أم  

 .وسعنا من أجل تنظيمه وخاصة أرشيف التسجيل وقد الحظ السادة المراقبون ذلك
 

 الموارد البشرية -4
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أعوان أي حوالي نصف  1تسيير القباضة بلغ عدد المغادرين للقباضة منذ توليت 

 .العدد ونبذل قصارى جهدنا من أجل تغطية هذا النقص
 

وتقوم اإلدارة بدورات تكوينية يشارك فيها كل راغب في ذلك مع العلم أن كل 

 .النصوص متاحة لكل األعوان عبر موقع التوثيق

 .نقوم به مع مراعاة حسن سير المرفق ا عن التداول بين األعوان فإنناأم  
 

عن استخدام عوني حضيرة لكلمات عبور خاصة بزميلهم فقد تم تدارك األمر وتم 

 .تمكينهم من ولوج سري خاص بهما
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 مدنينباملجلس الجهوي 

 
واملتعلق بالتنظيم  2591جوان  12بمقتض ى ألامر العلي املؤرخ في  إحداث والية مدنين تم ّ

من املساحة الجملية  %9,5ّأي ما يناهز  1كم 5.211ّحواليالوالية وتمسح ّ،إلاداري للمملكة التونسية

ّللبالد التونسية ساكن بالوسط  711.195منهم  1529سنة  (1)ساكنا 915.915ّهاويبلغ عدد سكان.
وتنفتح والية ّ.1ساكن بالكم 91,72تساوي  (2)وبكثافة سكانية %16,11ّر تبلغ الحضري أي بنسبة تحضّ 

مدنين على القطر الليبي من الجهة الشرقية مما يجعل منها نقطة عبور للمسافرين واملبادالت التجارية 

ويتميز النسيج الاقتصادي بوالية مدنين ّ".س جديررأ"وليبيا مرورا بمعبر  بين الجمهورية التونسية

وتبقى ألانشطة الفالحية  .بالتنوع بين السياحة والصناعة وألاشغال العامة والفالحة والصيد البحرّي

ةأساسا رهينة وس ّ.ط بيئي هش  وعوامل طبيعية غير مستقر 
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرخ فياملّؤ 2565لسنة  22حكا  الفصل ألاول من القانون ألاساي ي عدد ّلّوفقاّو

ل املجلس الجهوي هيكل ّ،واملتعلق باملجالس الجهوية 2565فيفري  59
 
وباعتباره جماعة محلية، يمث

عتبر سلطة المركزية 
ُ
ة والتي ت التسيير بالنسبة للدائرة الترابية إلادارية الراجعة بالنظر للوالية املعني 

ّّ.اليتتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل امل
 

ّ"املجلس الجهوّي"فيما يلي )وتطورت موارد املجلس الجهوي بمدنين  ّّّّّّّّّّّخالل الفترة(

ل سنوي أي  د. 11,772ّد إلى .  28,954 من1555-1529ّ ، كما ارتفعت نفقاته من %29ّّقدرهبمعد 

لأي ب 1529د سنة . 40,697ّإلى  1555د سنة . 19,894ّ ّ%27ّّسنوي يناهزر تطوّ  معد  اوحت وتّر.

أي  1529د سنة . 26,145ّو 1555سنة ّد. 8,881ّبين خالل نفس الفترة الاعتمادات غير املستهلكة 

لب ّ.%15ّساوي يّسنوّي تطوّر معد 
ّ

ّ
 
د منفي هذه املهمة الرقابية لي ي سال الهدف ألّاوتمث

 
مطابقة حسابات وتصرف مدى  التأك

إنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية في ومدى توفقه للنصوص القانونية والترتيبية  املجلس الجهوّي

ّ.1529ّ-1555خالل الفترة والبرنامج الجهوي للتنمية 
ّ

ّ
 
لت ألاعمال الرقابية صعوبات تمثلت بالساس في عد  توفر بعض الوثائق وامللفات وتخل

حول  1556كما تبين تواصل إلاخالالت والنقائص املضمنة بتقرير دائرة املحاسبات لسنة  .إلادارية

مدنين إضافة إلى عد  اتخاذ  واليةملشاريع ذات الصبغة الجهوية بواليات الجنوب الشرقي فيما يخص ا

ّ.ّلتدابير الضرورية لتجاوزهاااملجلس الجهوي 

                                                           
 .حسب تقديرات املعهد الوطني لإلحصاء (1)
كم/ساكن 91,72=915915/5211ّ=ّاملساحة/عدد السكان=ّالكثافة السكانية (2)

1
. 
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املسائل املتعلقة  بالخصوص الحظات شملتجملة من املعن  ألاعمال الرقابيةّأسفرتّو

 وتنفيذ جلس الجهوي لصالحياته في مجال برمجةبممارسة املاملالي ّوإلاداري ّوالتصرف جوانب مختلف ب

 .البرنامج الجهوي للتنميةمكونات إنجاز ّوّاملشاريع ذات الصبغة الجهوية
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 أبرز املالحظات

 

 التنظيم ونظام املعلومات -

ّ

نسق اجتماعات اللجان القارة التابعة للمجلس  عد  انتظا في ّإلاخالالت أبرّز تركزت

ّ.ّالنظا  الداخلي النموذجي للمجالس الجهويةعملها املحددة ب الجهوي وعد  التزامها بمجاالت

ّ

ال يعتمد املجلس الجهوي على أدلة إلاجراءات املنظمة ملختلف جوانب العمل إلاداري  كما

ّ.وخاصة تلك املتعلقة بالتصرف في ألارشيف أو بالصفقات ذات إلاجراءات املبسطة

ّ

الشغورات بالهيكل التنظيمي للمجلس  ف نسبة التأطير وإلى ارتفاع عددعض عنوعالوة 

الجهوي بينت املهمة الرقابية وجود تداخل بين التسميات واملها  املوكولة لعدد من إلاطارات بشكل 

ّ.يحول دون إمكانية تحديد املسؤوليات بطريقة شفافة

ّ

 التصرف في ألامالك -

ّ

ختحيين دفاتر ألامالك العقارية  لم يعمل املجلس الجهوي على لتدابير الضرورية اّذولم يت 

.ّالكائنة بجزيرة جربةمنها من طرف الخواص وخاصة مالك هذه ألّا علىالانتهاكات وّللتجاوزاتلتصدي ل

التصرف في ألامالك املنقولة إشكاليات متعددة تتعلق أساسا بنقص املتابعة وغياب عمليات  شهدكما 

ّ.بة تغيير حافظي املغازاتبمناسالجرد عالوة على عد  اعتماد محاضر الاستال  والتسلم 

ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بضرورة تحيين دفاتر أمالكه العقارية وحمايتها من 

ة لمالكه املنقولة للحفاظ عليها ّمختلف الاعتداءات بهدف تثمينها  عالوة على إنجاز عمليات جرد سنوي 

ّ.وتحسين التصرف فيها

ّ

 الاعتمادات املحالة التصرف في  -

ّ

ن من خالل فحص نظا  إحالة الاعتمادات إلنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية عديد تبيّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

النقائص تتعلق أساسا بالتأخير في إحالتها وضعف نسب استهالكها مما تسبب في تأخر انطالق إنجاز 

وأدى ضعف نسب استهالك ّ.املشاريع وتعطل تنفيذها رغم أهمية الاعتمادات املرصودة سنويا للجهة
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد .  1,5ّمنها ارتفع حجماعتمادات الدفع إلى تراكم الاعتمادات غير املستهلكة والتي 

ّ.1529ّد سنة . 25,7ّإلى  1555سنة 

 

لتسريع في باالتنسيق مع الوزارات املعنية مزيد بوتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي 

لرفع من نسق استهالكها ضمانا لالستعمال ألانجع لباتخاذ التدابير الضرورية عتمادات ّوعملية إحالة الّا

ّ.لهذه املوارد

 

 وتحديد الحاجيات برمجة املشاريع -

ّ

برمجة  بخصوصلم يتقيد املجلس الجهوي وألاطراف املتدخلة بالتراتيب الجاري بها العمل 

ر والبرمجة والتخطيط لم يضطلع بأي دّوّحيثاملشاريع ذات الصبغة الجهوية  في ر على مستوى التصو 

بل اكتفى بمتابعة إنجاز البرامج واملشاريع التنموية إطار مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات املعنية 

ّ.التي يتم ضبطها على املستوى املركزي بالنسبة لكل قطاع بالتنسيق مع إلادارة الجهوية للتنمية

ّ

سمتكما 
 
فهي ال بعد  دقتها لتي يتم إقرارها على املستوى القطاعي البرامج الوظيفية اّات

ق استكمال امللفات املرجعية خصوصا في  وال يتم  في شأنهاإلى الدراسات ألاولية ّتستند
 
مشاريع بما يتعل

ّ.البناءات املدنية

ّ

 تنفيذ الصفقات -

ّ

ل تخلل تنفيذ املشاريع إخالالت عديدة 
 
تبين من  ضعف مراقبة إلانجاز حيثفي أهمها تمث

إهمال لدفاتر الحضيرة وعد  التنصيص بها على املعطيات املتعلقة بالتنفيذ امليدانية خالل املعاينات 

التثبت من مدى احترا  آجال ّوخالالت والعيوب املتعلقة باإلنجاز مما يحول دون التعرف على إلّا

ّ.جلس الجهوّيلمترتب عنه أضرار مالية لوهو ما وتحديد خطايا التأخير الفعلية التنفيذ 

ّ

سمت كما 
 
متابعة ومراقبة املشاريع من قبل إلادارة الجهوية للتجهيز بمدنين بعد  فاعليتها ات

ّلى ضعف عملية الرقابة حيثمكنت املعاينات امليدانية من الوقوف ع وقدّ،نتيجة لضعف إلامكانيات

توفر لديها إلامكانيات يّدون أنمشروعا  915متابعة  1529-1522خالل الفترة ذه إلادارة أوكل له

تقنيين  1وّمهندسانفي هذا إلاطار  تولىّوقدّ.من املشاريعالها  البشرية القادرة على متابعة هذا الحجم 

قت1529ّخالل سنة ّفحسبمشروعا  62وعامل بمتابعة إنجاز 
 
البناءات املدنية بكلفة جملية بّتعل

ّ.د.  75تفوق 
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ّّالبرنامج الجهوي للتنمية  -

ّ

في اإلنارة املنزلية والربط باملاء الصالح للشراب تأخيرا ملحوظا الخاصة بصفقات الّدتشه

ن أن كماإلانجاز  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخالل الفترةأبرمها الصفقات التي أي من يقم بختم  املجلس الجهوي لمّتبي 

ّّ.وزيع املياهمع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية الستغالل وت1525-1529ّ

ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بالتنسيق مع الشركتين املذكورتين للتسريع في 

انجاز صفقات إلانارة املنزلية والربط باملاء الصالح للشراب ملا لها من تأثير على جودة حياة املواطنين في 

ّ.املناطق املعنية مع ضرورة ختم هذه الصفقات في آلاجال

ّ

ّكما 
 
بيد الطرقات واملسالك تعالخاصة بصفقات البالنسبة لبعض  املالي لجنة الفرّز تأخل

 لصفقات العمومية وذلك بإحداث تغييرات بالزيادة أو بالنقصان في الكمياتالعامة لباد  املب

ّ.التي تمت في شأنها الدعوة إلى املنافسةّوّاملنصوص عليها بالصفقات

ّ

تزا  باملباد  العامة للصفقات العمومية من قبل وتدعو دائرة املحاسبات إلى وجوب الال

ّ.مختلف ألاطراف املتدخلة في عملية إبرا  وتنفيذ الصفقات العمومية التي يعقدها املجلس الجهوّي

ّ

نكما  عالوة على تغيب البعض منهم نقص في متابعة الحضور الفعلي لعملة الحضائر  تبي 

قبل بعض إلادارات  منبنظا  نصف الوقت ّتشغيل عدد منهمّفضال عنكليا عن مراكز العمل 

ّّ.العمومية املؤسساتّو

ّ

لتوظيف ألامثل للعملة املنتدبين على آلية اّالحرص علىاملجلس الجهوي  وينبغي على

نجز املنصوص عليها بالفصل 
ُ
من مجلة املحاسبة  92الحضائر والحرص على احترا  قاعدة العمل املــ

ّ.فعلي بمراكز العملالعمومية من خالل متابعة حضورهم ال
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I-  التصرف املاليوّالتنظيم إلاداري 

ّ

أساسا  تعلقت عدة نقائصللمجلس الجهوي والتصرف املالي إلاداري  نظيمشاب الت

 التصرف فيبالتصرف في أمالك املجلس الجهوي ّوبالنفقات الاعتيادية ّوببالتنظيم ونظا  املعلومات ّو

ّ.الاعتمادات املحالة

ّ

 تالتنظيم ونظام املعلوما - أ

ّ

واملتعلق بحل جميع  1522نوفمبر  19املؤرخ في  1522لسنة  9191عمال بأحكا  ألامر عدد 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفترة املتراوحة بين الذي لم يعقد أي دورة خالل  املجلس الجهوّياملجالس الجهوية، تم  حل  

حسب التركيبة  جديدةالخصوصية النيابة التعيين  تاريخ1521ّسبتمبر  29و 1525ديسمبر  21

ق بتسمية نيابات  1521أوت  25املؤرخ في  1521لسنة  2211املنصوص عليها بالمر عدد 
 
واملتعل

ة ّ.ّخصوصية لكافة املجالس الجهوي 

ّ

نسق اجتماعات اللجان القطاعية القارة  عد  انتظا 1529ّ-1525لوحظ خالل الفترة ّو

سنوات على غرار لجنة التشغيل  9دة مل أي اجتماعالبعض منها ّيعقدلم  حيثّللمجلس الجهوّي

ّوالاستثمار ولجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة التنمية املستديمة محاضر وقد بينت .

ّ من النظا  الداخلي النموذجي  25لم تحتر  أحكا  الفصل  التي اجتمعت فعليا اللجان الاجتماعات أن 

والذي  2551جويلية  11املؤرخ في  2551نة لس 2959للمجالس الجهوية املصادق عليه بالمر عدد 

برنامج أعمالها خالل أول اجتماع لها من كل سنة وعرضه على لكل لجنة ضبط  ضرورةينص على 

ّّ.مصادقة املجلس الجهوي في دورته ألاولى

ّ

9ّالاختصاصات املنصوص عليه بالفصل  توزيعللجان ذلك، لم تحتر  هذه ا عنعالوة 

املتعلق بتنقيح النظا  الداخلي  1555جويلية  72املؤرخ في  1555لسنة  1199من ألامر عدد (ّجديد)

خوض لجنتي الفالحة والصيد البحري والتجهيز وإلاسكان  على غراّرالنموذجي للمجالس الجهوية 

ّوالتهيئة العمرانية في مجاالت لجان أخرى متعلقة بمقاومة التصحر والبيئة والتنمية املستديمة وقد .

ّ أفاد املجلس
 
ه سيدعو رؤساء اللجان الحترا  دورية الاجتماعات ومجاالت تدخل اللجان في الجهوي أن

ّ.الدورة املقبلة للمجلس

ّ

ات الدولية التي الاتفاقيمتابعة بدورها في ّة التعاون الدولي الالمركزّيخليّ  لم تضطلعكما 

ةة املألاطراف والهياكل الجهوي معالتنسيق  عد ّفضال عنأبرمها املجلس الجهوي  وهو ما تمت ّعني 
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حيث لم  2559ّمنذ سنة "الهيرو"إلاطارية املبرمة مع املقاطعة الفرنسية بالنسبة لالتفاقية  معاينته

تجميع املعطيات املتعلقة بتنفيذ مختلف املشاريع  1521تتول هذه الخلية وإلى غاية موفى شهر مارس 

ّّ.الاتفاقيةاملبرمجة في إطار هذه 

ّ

اسبات املجلس الجهوي بالحرص على تفعيل دور الخلية املذكورة في وتوص ي دائرة املح

درجة ضمن متابعة 
ُ
ّ.الاتفاقيات الدوليةتنفيذ املشاريع والبرامج املــ

ّ

ة بالنسبة  17وفيما يتعلق باملوارد البشرية، يشتمل قانون إطار املجلس الجهوي على 
 
خط

ة بالنسبة  292للسلك إلاداري والتقني املشترك و
 
وقد بلغت نسبة الشغورات لهذين  ،لسلك العملةخط

1521ّحسب معطيات شهر مارس  %11,11و %91,29على التوالي السلكين  كما لم تتجاوز نسبة .

ّ%17,16ّوتصل هذه النسبة باحتساب أعوان الوالية إلى  %1,19ّّاملجلس الجهوّيالتأطير ب ونتيجة .

ةتكليف عملة من بينهم منتدبون على آلية ا تملذلك  وتمثل هذه النقائص عائقا .ّلحضائر بأعمال إداري 

ّ.أما  املجلس الجهوي في التصرف في امللفات إلادارية من حيث الجودة وسرعة إلانجاز

ّ

تولي ّاملوكولة لبعض إلاطارات على غرارتداخل بين التعيينات واملها  ّيوجدومن جهة أخرى، 

 يتكفلفعليا على دائرة املجلس الجهوي في حين  رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط إلاشراف

عالوة على ذلك، يخصص املجلس الجهوي .ّرئيس دائرة املجلس الجهوي بمها  خلية مراقبة التصرف

 1521موفى شهر مارس ّإلىيتم دعمه الصفقات العمومية ولم  كل ّ عونا وحيدا ملتابعة2562ّمنذ سنة 

ّ.العمومية ابعة ملفات الصفقاتباملوارد البشرية الالزمة ضمانا لحسن مت

ّ

وفي هذا الصدد تدعو دائرة املحاسبات املجلس الجهوي لتدارك هذا الوضع وإعادة تسمية 

ف بها فعليا إلضفاء الوضوح الكافي والشفافية على املسؤوليات املناطة 
 
 بعهدتهكل إطار في الخطة املكل

ّ.الزمة لضمان حسن سير عملهادعم خلية الصفقات العمومية باملوارد البشرية الكذلك ّو

ّ

ّ نتبيّ  كما وذلك ّختلف مجاالت العملاملجلس الجهوي ال يعتمد على أدلة إلاجراءات في م أن 

والذي 1555ّسبتمبر  75املؤرخ في  1555لسنة  75خالفا ملا نص عليه منشور الوزير ألاول عدد 

ّّّّّّّشؤون العقارية بإعدادها منذ التي قامت وزارة أمالك الدولة والّ(1)ضرورة تعميم ألادلةيقتض ي 

1555ّسنة  ّّّّّّّّّّّّّّّّّاملؤرخ في1529ّلسنة  2575من ألامر عدد  92وفي ذات السياق وخالفا لحكا  الفصل .

خاص لم يقم املجلس الجهوي بإعداد دليل إجراءات ّاملنظم للصفقات العمومية1529ّمارس  27

ّ.ذات إلاجراءات املبسطة بالصفقات
                                                           

ري دليل التصرف في العربات والسيارات إلادارية ودليل إشغال املساكن إلادارية ودليل إلاجراءات الخاص باستقصاء وتحديد ملك الدولة العقا (1)

 .الخاص
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من قبل دائرة املحاسبات ملقر   ةاملجراخصوص التصرف في ألارشيف بينت املعاينات ا بأم ّ

ينوجود ّكما تمت معاينةّألارشيف افتقاره للتكييف والحماية من الاعتداءات والحرائق  آخرينّمقر 

ّخارجين عن تصرف العون املكلف بالرشيفّمخصصين لألرشيف وقد لوحظ غياب إلادراج آلالي .

 يفتح املجال أما لت بذلك عمليات التصرف في ألارشيف تعتمد على دفاتر يدوية وهو ما للمعطيات وظ

ّ.ّإمكانية حدوث ألاخطاء في التسجيل أو الترقيم املزدوج للوثائق

ّ

ة عدد  ة لوزارة املالي  عليمات العام  خة في  261وخالفا ملقتضيات الت  ال ، 2519أوت  51املؤر 

إلى جانب عد  جيل املشتريات القابلة للجرد بالدفتر املعد  للغرض تس الجهوّي مصالح املجلس تتولى

راء رغم ما يكتسيه هذا إلاجراء من أهمية بالغة 
 

ة على فاتورة الش قم املسند للمواد املعني  تسجيل الر 

يات ت من الكم  ثب  زود بها الفعلية في الت 
 
تي تم  الت

 
ّ.ّال

ّ

 1555مارس  5املؤرخ في  1555لسنة  27ّوخالفا ملا نص عليه منشور الوزير ألاول عدد

بإعداد خطة للسالمة املعلوماتية تحمي  املجلس الجهوّيواملتعلق بسالمة النظم املعلوماتية لم يقم 

ّ إذألاجهزة إلاعالمية وقواعد البيانات من الاختراقات والفيروسات وسرقة املعطيات أو املساس بها،   أن 

ومن البرمجيات املكتبية (Windowsّ)ية من نظم الاستغالل جميع الحواسيب تستخد  نسخا غير أصل

على والتطبيقات املضادة للفيروسات في غياب لتجهيزات مخففات الصدمات وأدوات كشف الاقتحا  

ّالجدار النارّي غراّر   إلى جانب عدمن قبل املستخدمين  عبوّرعتماد كلمات اّال يتمعالوة على ذلك .

ّ.استعمالهاأوجه مختلف في تدقيق بالّوالسنوي للتجهيزات إلاعالمية جرد لاملتعلقة باعمليات الالقيا  ب

ّ

 النفقات الاعتيادية - ب

ّ

ملبدأ  الجهوّي املجلس احترا النفقات الاعتيادية عديد إلاخالالت كعد  التصر ف في شابت 

ة 691خالفا ملا نص  عليه الفصل التأشيرة املسبقة  ة املحاسبة العمومي 
 
ر أذون إصداكما تم .ّمن مجل

ة  72ملقتضيات الفصل  دون مراعاة1521ّو 1522تزود يدوية خالل سنتي  من القانون ألاساي ي مليزاني 

ة  إلى عد  خالص ّوأن يؤديّيخفي هذا التصرف تجاوزا لإلعتماداتيمكن أن ّوالجماعات املحلي 

ّ.املزودين

ّ

، املتعلق بضبط 2552أكتوبر  15املؤرخ في غير املنشور من ألامر  6خالفا لحكا  الفصل ّو

لت ميزانية املجلس الجهوي  املرتب الشهري والامتيازات العينية املخولة للوالة وشروط إسنادها، تحم 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخالل الذين تداولوا على املجلس الجهوي كميات وقود بصفة غير قانونية إلى الوالة  إسناد تكلفة

ّّّّّّّّّّّّّّّسيارات خالل 9الوالة  هؤالء ضعت على ذمةوّوّ.د.أ21ّّبلغت قيمتها الجملية1529ّ-1525الفترة 
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عوضا عن سيارتين 1529ّ-1521سيارات خالل الفترة  9و 1522سيارات خالل سنة  1و 1525سنة 

ّ.نص عليه ألامر املذكوّرمثلما 

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإسناد1529ّ-1525خالل الفترة  من جهة أخرى وخالفا ملبدأ خصوصية امليزانية، تمّو

ّ.ّلمجلس الجهوّيلغير تابعة ّإدارية لفائدة سياراتد  2.985ـــ يقدر بلترا من القازوال بمبلغ جملي  1165

ّ

ـنجزة إلاداريةبعض املهمات  موضوعلم يتم تحديد كما 
ُ
خالفا ملنشور الوزير بشكل دقيق ّاملـ

ّّّّّّّّّّّاملهماتملسندة لتأمين هذه قود اوقد بلغت كميات الّو .2557مارس  75املؤرخ في  29ألاول عدد 

يضاف إلى ذلك املبالغ املسندة إلى السواق بعنوان 1529ّ-1525خالل الفترة ّد 1.822بقيمة لترا  1.340

ّ.الك السيارات إلادارية املسخرة للغرضتهاسترجاع منحة التنقل وكذلك كلفة ا

ّ

 1559جانفي  25املؤرخ في  1559لسنة  22من ألامر عدد (ّجديد)5ّوخالفا لحكا  الفصل 

املتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، 

ّ
 
ارة مصلحة تستعمل ثانويا لغراض شخصية ابتداء من مهندسا ن والي الجهة مك ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمن سي 

ر معلل  (1)1559غرة فيفري  وقد انتفع املعني .ّمض ى من قبل وزير الداخليةمفي الغرض دون صدور مقر 

ّ(2)1527أوت  16بالمر بهذا الامتياز العيني إلى غاية  بلغت كمية املحروقات التي  ،الذكرعلى سبيل ّو.

 1527أوت  16و 1525جانفي  أوّلتحصل عليها إلاطار املذكور دون وجه حق خالل الفترة املتراوحة بين 

ّ.د 21.179ّهقدّرّبمارا لت 9.180ّما جملته

ّ

ة التي بلغ مجموعها  ونتيجة لذلك جمع املعني بالمر بين الامتياز العيني واملنحة الكيلومتري 

لسنة  1766من ألامر عدد  9و 9أحكا  الفصلين د وهو ما يتعارض مع  7.112خالل الفترة املذكور 

ادير املنحة الكيلومترية للمكلفين واملتعلق بضبط نظا  إسناد ومق 1557نوفمبر  21املؤرخ في  1557

ّّ.بالخطط الوظيفية باإلدارة املركزية

ّ

وتدعو دائرة املحاسبات املجلس الجهوي التخاذ إلاجراءات الضرورية السترجاع املبالغ غير 

ّ.املستحقة واملسندة للمهندس املذكور بعنوان مقتطعات وقود شهرية

ّ

ّعتمادات ُمّاية عن طريق تحويل اعتماد مسالك إنفاق مواّزّيتمّ،من جهة أخرّىّو
 
فة في وظ

ألاصل لفائدة ميزانية املجلس الجهوي لحساب الصندوق الجهوي لتنمية أنشطة الشباب والثقافة 

ّوالرياضة بمدنين أورو من طرف املجلس العا   19.555ذكر على سبيل املثال تنزيل مبالغ بقيمة ويُّ.
                                                           

  .1559فيفري  1بمقتض ى مذكرة عمل في الغرض بتاريخ  (1)
 .تاريخ تحرير محضر في تسليم عربة في الغرض (2)
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ّالهيرو"ملقاطعة  وق املذكور عوضا عن تنزيلها بميزانية املجلس بالحساب الجاري الخاص بالصند"

ّ.ّالجهوّي

ّ

ة، 59من مجلة املحاسبة العمومية والفصل  19خالفا لحكا  الفصل ّو  من املجلة الجزائي 

الصندوق  لحسابّمالي معلو دفع  تفرُض1555ّّجانفي  15بإصدار مذكرة عمل بتاريخ قا  والي الجهة 

الاقتصادية على غرار رخص سيارات ألاجرة والنقل  للحصول على مختلف رخص ممارسة ألانشطة

ورخص استغالل املقاطع ورخص املخابز ورخص تعاطي التنشيط السياحي بواسطة "ّاللواج"الريفي و

ّالكواد"دراجات  وشهادات التأهيل ملنح النظا  الجبائي التفاضلي القتناء سيارة نقل عمومي "

ّ.لألشخاص

ّ

ما مجموعه  1525و 1555و 1556خالل سنوات ّاملذكوّرلصندوق لالجملية نفقات البلغت ّو

ن أن  العديد من تدخالته لم تكن في املجال الذي أحدث من أجله، د. 2,915ّ حوالي بقيمتها وتقدر ّوتبي 

ّاملذكورة خالل الفترةد .أ111ّ  "املنظومة ألامنية"لفائدة إصدار أذون بالدفع ّفعلى سبيل املثال تم.

د باإلضافة إلى تحمل الصندوق ملصاريف إعاشة وكراء .أ259ّالجملية  بدون موجب بلغت قيمتها

ّ.ّد. 5,252ّسيارات لفائدة أعوان ألامن والحرس الوطني بما مجموعه 

ّ

 د بعنوان مساعدات وبطاقات شحن.أ75ّصرف مبالغ مالية بقيمة جملية قدرها كما تم 

إصدار أذون بالدفع لتمويل كما تم  .1525-1556خالل الفترة ّ"املنظومة ألامنية"لفائدة  هاتف جوال

ع الدستوري الديمقراطي املنحل  وقد بلغت  ّ.ّّخالل نفس الفترة د.أ65ّّقيمتهاالتجم 

ّ

ألنشطة تمت بصلة لتم  استغالل الصندوق في عديد النفقات التي ال  ذات السياقوفي 

سم
 
ما في أغراض ومصالح تت

 
ة وإن ة أو الرياضي  ة أو الثقافي  ل أغلبها في  الشبابي 

 
بالطابع الشخص ي تمث

بتاريخ د  9.151إلاذن بصرف مبلغ قدره  تمّفعلى سبيل املثال.ّضيوف أجانبـإقامات بالنزل وهدايا ل

ل الصندوق خالل تحم ّكما  .وزير سابق نزل جزيرة جربة لفائدةأحد مقابل إقامة ب1555ّمارس  72

ّئدة شخصيات هامةاقتناء هدايا لفا"عنوان بنفقات  1525-1556الفترة  ّّّّّّّّّّّّّّّّجملي يساوّي بمبلغ"

ّّ.دون تحديد املناسبة وهوية املنتفعين د.أ17,915ّ

ّ

ل ّأن هذه التجاوزات ومن شأن
 
 2569لسنة  19ف على معنى القانون عدد أخطاء تصرّ تشك

ّ.وأخطاء تندرج تحت طائلة املجلة الجزائية 2569جويلية  15املؤرخ في 

ّ

ّ
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 مالك املجلس الجهوي التصرف في أ -ج
ّ

شاب التصرف في أمالك املجلس الجهوي نقائص عدة أهمها عد  تحيين دفاتر ألامالك 

التصدي  غيابوعد  اتخاذ إلاجراءات الالزمة للقيا  بعملية الجرد إضافة إلى  1552منذ سنة  العقارية

لم يقم املجلس الجهوي  في املقابل.ّلبعض الانتهاكات من طرف الخواص على ألامالك العقارية للمجلس

تنوعت هذه إذ ّوزات والحفاظ على مخزونه العقارّيللحد من هذه التجاّضروريةال باتخاذ إلاجراءات

ّ.الانتهاكات بين الحوز والبناء والغراسة والبيع
ّ

ة هذه وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بضرورة تحيين دفاتر أمالكه العقارية وحماي

ّ.الاعتداءات بهدف الحفاظ على مخزونه العقاري وتثمينهمن مختلف  ألامالك
ّ

تسويغ املحالت السكنية إلى الخواص لمعينات الكراء الشهرية شهد لم تّمن جهة أخرّىّو

ّ.(1)د شهريا71ّأي بمعدل  1521-1522د خالل الفترة 291ّد و5ّمنذ عقود لتتراوح بين  اتحيين
ّ

تخلدة بذمة متسوغي املحالت السكنية معاليم الكراء، تراكمت الديون امل ضعفورغم 

والتجارية والصناعية التابعة للمجلس الجهوي بمدنين إذ يعود البعض منها إلى بداية التسعينات 

ّ.ّد.أ121ّإلى مبلغ جملي قدره  1529لتصل في موفى سنة 
ّ

فقد اتسم بنقص املتابعة وغياب الجرد الدوري ألامالك املنقولة، التصرف في ا بخصوص أم ّ

بين املواد إلاعالمية والتجهيزات املكتبية وألاثاث ومواد  ضمنهايتم الجمع ضال عن اعتماد دفاتر ف

االدهن واملواد الحديدية والعجالت املطاطية وقطع غيار ومقتطعات الوقود  يحول دون إمكانية  مم 

اضر استال  وفي نفس السياق يتم تغيير حافظي املغازات دون اعتماد مح .كل صنف على حدةّمتابعة

ّ .وتسلم سنوات يحول دون إمكانية تقدير كميات أو  7غياب عمليات الجرد ملدة ال تقل عن  كما أن 

ّقيمة ألامالك املنقولة وتحديد املسؤوليات في حاالت التلف أو الاعتداءات وقد أفاد املجلس أن .

على تسوية امللفات مصالحه تعمل على تكوين لجنة جرد في الغرض وأن حافظ املغازة يعمل حاليا 

ّ.املتعلقة باملغازة
ّ

 إلنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية التصرف في الاعتمادات املحالة -د
ّ

إلنجاز مشاريع ذات صبغة املحالة إلى املجلس الجهوي الجملية بلغت اعتمادات التعهد 

ّد.  199ّحوالي 1529-1555خالل الفترة  جهوية خالل ّعتماداتهذه الّا استهالكمعدل لم يتعد و.

ّ.%76,9ّبنسبة  1521سجل أدناه خالل سنة ّوّ%96ّّاملعنيةّالفترة

                                                           
 .مجانا أو مقابل منحة السكن املساكن التي يوفرها املجلس الجهوّيّن الاعتباريدون ألاخذ بعّتم احتساب هذا املعدل (1)
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لم يحرص ، %71الفترة بمعدل سنوي يناهز  نفسحجم هذه الاعتمادات خالل ورغم ارتفاع 

حيث شهدت بقايا اعتمادات التعهد غير املستهلكة ستهالك الّاعلى الرفع من نسق  املجلس الجهوّي

ّالصفقات العموميةإعداد وإبرا   املسجل على مستوّىوهو ما يفسر التأخير ّ%76ارتفاعا سنويا بنسبة 

ّّ.1522منذ سنة  للمشاريع ذات الصبغة الجهوية

ّ

خالفا ملنشور الوزير ألاول عدد وذلك ّشهد نسق إحالة اعتمادات التعهد بطئا ملحوظاكما 

 جاز املشاريع ذات الصبغة الجهويةحول التصرف في الاعتمادات املحالة وإن2551ّجويلية  21بتاريخ  75

حول مزيد إحكا  عمليات تحويل  1557جويلية  16املؤرخ في  2795ومنشور وزير املالية عدد 

تبين من خالل التدقيق في قرارات إحالة اعتمادات التعهد خالل  حيثّالاعتمادات إلى املجالس الجهوية

تمت د .  211لة الاعتمادات البالغة من جم %11ّأنوزارة  29شملت  لعينة 1529-1555الفترة 

ّخالل الثالثية الرابعة من السنة املالية املعنية بعملية التحويل ّوإحالتها  من هذه الاعتمادات  %27ّأن 

أضعف نسبة إلحالة اعتمادات التعهد  1521شهدت سنة ّوّ.بعد انقضاء السنة املاليةقد تمت إحالتها 

للسنة من اعتمادات التعهد  %12,9إحالة كما تمت ّة الثالثةإلى نهاية الثالثي %1لم تتجاوز  والتي

ّ.1527ّخالل الثالثية ألاولى من سنة املعنية 

ّ

من ضرورة  2557ديسمبر  15املؤرخ في  56وخالفا ملا نص عليه منشور الوزير ألاول عدد 

نسبة للمشاريع فتح اعتمادات الدراسات في أجل أقصاه موفى شهر فيفري من السنة املالية املعنية بال

قامت وزارة العدل ببرمجة مشروع أشغال  فقد، بهذا ألاجلعد  تقيد أغلب الوزارات ، تبين الجديدة

ولم تقم بإحالة اعتماد  1527فيفري  59بناء محل لألرشيف بمقر محكمة الناحية ببنقردان بتاريخ 

الصحة ببرمجة مشروع بناء قامت وزارة  كما ،1529جويلية  29إال بتاريخ املخصص للدراسات التعهد 

 لكنها لم تقم بإحالة اعتماد 1529فيفري  19وحدة لتصفية الد  باملستشفى الجهوي بمدنين بتاريخ 

ّإلدراسات املخصص لالتعهد 
 
ّ.1529ماي  19بتاريخ  ال

ّ

ّ
 
إلى حدود عتمادات التعهد املخصصة للدراسات عد  إحالة الوزارات املعنية إّلعن ب وترت

إحداث قسم طب العظا  بمستشفى  شروعمإلنجاز دراسات تعيين املصممين  عد 1529ّأكتوبر  11

بناء مقر مصحة ألامن الداخلي بجربة وتهيئة دار الثقافة مشروعي ّو 1522بنقردان املبرمج بعنوان سنة 

ّّ.1521حومة السوق املبرمجين بعنوان سنة ب

ّ

ّ
 
الفنية واملالية صلوحية العروض  أخير في فتح اعتمادات التعهد تجاوز مدةالتّ  ب عنكما ترت

حيث قامت وزارة الثقافة بإحالة اعتمادات التعهد املخصصة للمشاركين في الصفقات العمومية، 

بعد مرور  1521من مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين املبرمج بعنوان سنة  1لبناء القسط عدد 

بناء القرية الحرفية بحومة صفقة املصادقة على قع كما لم ت.ّيوما من تاريخ فتح العروض املالية 125
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نتيجة للتأخير  يوما 956عد تجاوز أجل صلوحية العروض بمدة وب1522ّديسمبر  21إال بتاريخ السوق 

ّ.في إحالة اعتمادات التعهد املخصصة للمشروع

ّ

ة  إلنجاز مشاريعّاملجلس الجهوّيلفائدة  املحالةاعتمادات الدفع وبلغت  ذات صبغة جهوي 

تتجاوز  في حين لم، سنويا %25ارتفاعا بمعدل  مسجلةد .  122,9حوالي 1529ّ-1555خالل الفترة 

ّد.  6,9ّارتفعت منعنه تراكم بقايا الاعتمادات والتي  نتجوهو ما  %97,9ّالاعتمادات نسبة استهالك

ّ.1529ّنهاية سنةفي د .  25,7إلى  1555سنة 

ّ

داي ي تجاوز لم تّذإة اعتمادات الدفع نسق إحالفي هذه الفترة ضعفا ّتكما شهد خالل الس 

من اعتمادات  %99كما تمت إحالة  من الاعتمادات السنويةّ%7نسبة 1527ّو 1521سنتي لألاول 

وهو ما ترتب عنه تأخير في خالص مستحقات أصحاب  1527خالل سنة  1521الدفع بعنوان سنة 

ّ.الصفقات

ّ

الذي ينص على أنه يتعين  1557ّجويلية16ّريخ بتا 2795وخالفا ملنشور وزير املالية عدد 

ا بتحويل اعتمادات الدفع بالحساب البريدي الخاص به،  على الوزارات إشعار القابض الجهوي حيني 

ّ 1529-1525خالل الفترة ّ(1)إحالة اعتمادات الدفع قراراتتبين من خالل التدقيق في جميع  معدل  أن 

الاعتمادات وتاريخ إلاشعار بالتحويل بالحساب البريدي لقابض املدة الفاصلة بين تاريخ قرار إحالة 

يوما وسجل أقصاها بالنسبة ملشروعي تهيئة دار الثقافة ببنقردان وتهيئة دار 21ّاملجلس الجهوي بلغ 

ّ.يوما792ّالثقافة ابن سيناء بمدة 

ّ

ة لتصرف في حول ا 2556مارس  19بتاريخ  799لوزارة املالية عدد  وخالفا للتعليمات العام 

بلغ معدل املدة الفاصلة بين  الاعتمادات املحالة والخاصة باملشاريع والبرامج ذات الصبغة الجهوية،

تاريخ إدراج هذه الاعتمادات من قبل القابض الجهوي مقارنة بتاريخ املصادقة على قرار إلاحالة حوالي 

ّ.ة للنهوض الاجتماعي بجربة أجيميوما بالنسبة ملشروع بناء وحدة محلي 699بلغ أقصاها  (2)يوما 12

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّإلنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية من املخصصةاعتمادات الدفع بقايا ّارتفعتّو

ّسجل تراجعّحين في %96,9بمعدل تطور سنوي بلغ أي 1527ّسنة د .  7,6إلى 1555ّّسنة د.  5,9

ّ.د.  2الى حدود  1529خالل سنة لهذه البقايا 

ّ

ّ
                                                           

 .قرار تم فحصها 665قرار توفرت فيها جميع املعطيات من جملة  755البالغة  (1)
  .هاقرار تم فحص 665قرار توفرت فيها جميع املعطيات من جملة  719من خالل فحص  (2)
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في إحالة الاعتمادات من قبل الوزارات املعنية وتنزيلها  بالتسريعدائرة املحاسبات وتوص ي 

ميزانية بوارد املّدراج جميع هذهإّوّ"جهوّي أدب"مباشرة من قبل القابض الجهوي بمدنين بمنظومة 

ة إّلوذلك املجلس الجهوي خالل سنة تحويلها ودون انتظار طلب آلامر بالصرف  ضفاء مزيد من الشفافي 

ّّّ.بيان الحجم الحقيقي لالعتمادات املحالةلّوئه لى أداع

ّ

II- املشاريع ذات الصبغة الجهويةنجاز إ 

ّ

خصصت صفقة  (1)115ّمنها1529ّ-1555خالل الفترة صفقة  951ّاملجلس الجهوّيّأبر 

وفي هذا إلاطار تولت دائرة املحاسبات .ّد. 227ّّناهزتّبتكلفة جمليةإلنجاز مشاريع ذات صبغة جهوية 

ق الت
 
وألاطراف املتدخلة في إنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية  املجلس الجهوّيحقق في مدى توف

ّ.ومتابعتها أشغالهاوذلك من خالل النظر في طرق تخطيطها وبرمجتها وضبط حاجياتها وتنفيذ 

ّ

 التخطيط والبرمجة - أ

ّ

ة والقطاعية تخطيط وبرمجة املشاريع ذات الصبغة الجهوية بصبغتها املركزياتسمت عملية 

ّّهبدوّر املجلس الجهوّيلم يضطلع  حيث
 
مة باملخطط التنموي حسب املتمث ل في اختيار املشاريع املرس 

حيث اقتصر في أغلب ألاحيان 2557ّديسمبر  16املؤرخ في  51ألاولويات عمال بمنشور الوزير ألاول عدد 

ّّ.1522انطالقا من سنة نمية منذ إيقاف العمل بمخطط التعلى متابعة تنفيذ هذه املشاريع وخاصة 

ّ

حول إعداد مشروع ميزانية  1521جانفي  57بتاريخ  2منشور رئيس الحكومة عدد وبصدور 

 مبدأيعتمد على تم إقرار منحى جديد في برمجة املشاريع والبرامج التنموية  1521الدولة لسنة 
ستشارية جهوية للتنمية حيث تم بعث لجان اة في التخطيط والبرمجة ودعم الالمركزية التشاركيّ 

تتمثل مهامها في استشراف الاستراتيجيات التنموية بالوالية واقتراح البرامج واملشاريع ومتابعة انجازها 

.1527ّسنة ّومشروع ميزانية 1521حسب ألاولويات في إطار إعداد مشروع امليزانية التكميلية لسنة 

فتقارها للواقعية والقابلية اّلية نتيجة ضعف املقترحات الصادرة عن هذه اللجان الجهّو بسببّو

ّّّ.1529العدول عن هذه التجربة عند إعداد ميزانية الدولة لسنة تم لإلنجاز، 

ّ

من ضرورة إبراز  2559جانفي  15املؤرخ في  7وخالفا ملا نص  عليه منشور الوزير ألاول عدد 

املجلس   وزارة املالية بموافاة عد  قياتبين النفقات ذات الصبغة الجهوية بوثائق ميزانية الدولة 

                                                           
(1)

لتنظيف لم يتم ألاخذ بعين الاعتبار صفقات الدراسات وصفقات البرنامج الجهوي للتنمية والصفقات غير املحملة على الاعتمادات املحالة وصفقات ا 

ّ.املحملة على الباب الثاني من الجزء الخامس من ميزانية املجلس الجهوّي
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مما حال دون  1529-1555الفترة ذات الصبغة الجهوية وذلك طيلة والنفقات بقائمة املشاريع  الجهوّي

مة لفائدته وكذلك على كلفتها والقسط الذي يقع التعهد بإنجازه اطالعه  على املشاريع والبرامج املرس 

ة الخاصة باملشاريع للشروع في إعداد الدراسات ألاوليوكذلك اعتمادات الدفع املتوفرة  خالل السنة

ّ.بات العروضإعداد ملفات طلاملبرمجة ّو

ّ

أغلب تقم م لّ،2557ديسمبر  15املؤرخ في  56خالفا ملقتضيات منشور الوزير ألاول عدد ّو

ا في نجازهإبالقائمة النهائية للمشاريع ذات الصبغة الجهوية املزمع  املجلس الجهوّيالوزارات بإعال  

شهر جانفي من بداية كل سنة وموافاته بالبرامج الوظيفية للمشاريع الجديدة موفى أجل أقصاه 

على سبيل وزارة الشباب والرياضة حيث قامت وتحديد كلفتها قبل موفى شهر فيفري من كل سنة 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبتاريخ 1529ّبإرسال البرنامج الوظيفي ملشروع تهيئة ملعب بنقردان الجديد واملبرمج بعنوان سنة املثال

ّ.1529ّأكتوبر  27

ّ

د  واكتفت على منظومة املخصصة إلنجاز املشاريع بعض الوزارات بفتح اعتمادات التعه 

راسات بصفة مسبقة عال  املجلس الجهوي إدون "ّدب جهوّيأ"
ر انطالق الد 

 
على غرار مما تسبب في تأخ

د إلنجاز أشغال تعشيب ملعب جرجيس .أ115ّالة اعتماد تعهد بمبلغ وزارة الشباب والرياضة بإح قيا 

إلنجاز  1529ر بسبتم 15ّد بتاريخ.أ119ّواعتماد تعهد بمبلغ  1529ماي  11بالعشب الطبيعي بتاريخ 

دون علم  1529مشروع تهيئة ملعب بنقردان الجديد املرسم بميزانية التنمية للوزارة بعنوان سنة 

ّ.املشاريعهذه ّجةبرمب الجهوّي مجلسلل

ّ

 وإنجاز الدراسات تحديد الحاجيات  - ب
ّ

ق بتنظيم ّو1555ّّسبتمبر29ّّاملؤرخ في1121ّّمن ألامر عدد27ّّلفصلقتضيات املخالفا 
 
املتعل

تخصيصها لقطعة ألارض الالزمة إلقامة  عديد الوزارات بتقديم ما يفيد لم تقمّ،إنجاز البنايات املدنية

على غرار مشروع بناء وحدة محلية لتفقدية الشغل ّفي انطالق الدراسات مما نتج عنه تأخيّرّمشاريعها

عداد الدراسات إفي  تعيين املصممين للشروع والذي لم يتسن 1522املبرمج بعنوان سنة ّبجربة ميدوّن

ّ.1529ّماي15ّّإال بتاريخ املتعلقة به
ّ

شاريع في تحديد عديد الوزارات عند إعدادها للملفات املرجعية لبعض امل تتحرّ  كما لم

صبغة ألارض، حيث قامت وزارة الشباب والرياضة ببرمجة مشروع تهيئة فضاء الكرة الحديدية 

صممين بجلستها امللى رفض تعيين إبمدنين بمنطقة خضراء مما دفع اللجنة الداخلية للبناءات املدنية 

ّ.1527مارس  29املنعقدة بتاريخ 
ّ
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وبة للتثبت من تسوية الوضعية العقارية لبعض العناية املطلّاملجلس الجهوّيّلم ُيوّلّو

حيث  1521مشروع بناء مركز أمن عمومي بمدنين الشمالية املبرمج بعنوان سنة ّاملشاريع على غرار

مما  تبين أن قطعة ألارض املزمع تخصيصها إلنجاز املشروع تعود ملكيتها للوكالة العقارية للسكنى

لعد  حل  إلاشكال املتعلق بتخصيص قطعة  1529ان جّو 22املشروع إلى تاريخ  تسبب في تعطل

 ّ.ألارض
ّ

نجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية إمع املتدخلين في  املجلس الجهوّيضعف تنسيق  نتبيّ ّو

ّ ترتب عنه تعطلمما 
 
يوما  911فت أشغال بناء معهد بني خداش ملدة تنفيذ بعض الصفقات حيث توق

كما  ،حاذي للمعهد من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغازنظرا لضرورة تحويل الخط الكهربائي امل

 11مشروع بناء مركب الطفولة بمعتمدية سيدي مخلوف الذي انطلقت أشغاله بتاريخ توقف انجاز 

بسبب اعتراض الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مواصلة إلانجاز لوجود خط  1529جانفي 

ّ م يتسناملشروع ولكهربائي متوسط الضغط محاذي ملوقع 
 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبتاريخ استئناف ألاشغال إال

ّ.1529سبتمبر  52
ّ

ّكما  
 
 بسببد .أ567ّفت أشغال بناء قرية حرفية بحومة السوق املصادق عليها بمبلغ توق

اعتراض جمعية صيانة املدينة وبلدية ميدون على هد  مستودعات لصبغتها التاريخية وهو ما ترتب 

ّ.%75دخال تغييرات في الكميات املبرمجة والترفيع في مبلغ الصفقة بنسبة إعنه 
ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات بالحرص على إتما  إجراءات تخصيص وتفويت وتغيير الصبغة 

 إعدادقبل الشروع في تنسيق مع جميع ألاطراف املتدخلة في انجاز املشاريع والّالعقارية لألراض ي

ّ.التنفيذ أثناءعد  تعطلها لالدراسات ضمانا 

ّ

ق  1555ّسبتمبر29ّّاملؤرخ في1121ّّألامر عددمن  26وخالفا ملقتضيات الفصل 
 
واملتعل

د بعض الدراساتن تبيّ ّبتنظيم إنجاز البنايات املدنية إلنجاز ّعتمادات املخصصةبحجم إلّا عد  تقي 
بناء مركز للفنون د ل.أ955ّقدره  ااعتمادّوزارة الثقافةعلى سبيل املثال صت املشروع حيث خصّ 

ّ(ّقسط وحيد)الركحية والدرامية بمدنين  ّّ.د.أ111ّّدت الدراسات كلفة املشروع بمبلغفي حين حد 

ّ

لثقافة سيدي مخلوف نتيجة لعد  كفاية الاعتمادات املخصصة شهد مشروع بناء دار اّو

م لحيث ّالثالث سنواتناهز تأخيرا في إنجاز الدراسات  1521املبرمج بعنوان سنة  1القسط عدد 

ّ كما ترتب عن عد  كفاية الاعتمادات  .1529أفريل  16إلاعالن عن طلب العروض إال بتاريخ  يتسن 

ة حيث تبين من خالل املعاينة املخصصة لإلنجاز وفقا لبرنامج وظيفي متكامل، إنجاز مشاريع غير مكتمل

تم الذي د ّو.  1,7ّبكلفةملشروع بناء قاعة ألعاب جماعية بجرجيس 1521ّأفريل  25بتاريخ ّامليدانية
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عد  برمجة إنجاز مدارج للجماهير بالقاعة املغطاة مما يجعل من  1521مارس  56وقتيا بتاريخ  هقبول

ّّ.غالله على أحسن وجههذا املشروع فاقدا لجزء من وظيفيته وال يمكن است

ّ

عرفت وخالفا ملبدأ الاقتصاد في الشراء العمومي والذي يقتض ي التحديد املدقق للحاجيات، 

د زيادة في حجم .أ 171صفقة أشغال بناء مركز التخييم والاصطياف بجرجيس املصادق عليها بمبلغ 

بعد ّهاي عنجة والتي تم التخلنتيجة رصد اعتماد تكميلي إلنجاز ألاشغال املبرم %92,1ألاشغال بنسبة 

يوما وقد تم  إسناد هذه الصفقة دون تبرير الفارق الكبير بين العرض  21انطالق تنفيذ الصفقة بمدة 

ّ.دارة وواقع املنافسةاملالي املقد  وتقديرات إلّا

ّ

شهدت بعض املشاريع تأخيرا في إعداد الدراسات نتيجة سوء ضبط  ذلك، عنعالوة ّو

بناء قسم جديد لطب الاستعجالي  بمشروع املصادقة على الدراسات املتعلقة فإثّرّ،الوظيفية هابرامج

والتي حددت كلفة انجازه  1521باملستشفى الجهوي الصادق املقد  بجربة املبرمج بعنوان سنة 

ّّّّّّبرصد اعتماد إضافي قدره  1529فيفري  15د قامت وزارة الصحة بتاريخ .أ655ّّمبلغـبالتقديرية 

ّّ.1529اوت  52ال بتاريخ إالانطالق في ألاشغال  لم يتسنّو.ّد وفقا لبرنامج وظيفي جديد.أ 155

ّ

عمل على معيار قرب مركز  ،اللجنة الداخلية للبناءات املدنية في تعيين املصممينّتعتمدّو

(ّنقطة 75)والذي يضاهي في عدد نقاطه (ّكم 95إلى  5من )صاحب الخدمات من مكان تركيز املشروع 

وقد ترتب عن اعتماد هذا .ّ(1)د.أ155ّد و.أ955ّالقيا  بأشغال سابقة تتراوح قيمتها التقديرية بين  معياّر

املعيار الجغرافي تفاوت ملحوظ في تعيين املصممين بين املناطق حيث بلغت قيمة الدراسات املسندة 

د في حين لم تتجاوز .  21,1لفائدة املهندسين املعماريين الذين تقع مراكز عملهم ببلدية مدنين حوالي 

ّ.ّد بالنسبة لبقية البلديات في كامل الوالية.  9قيمتها 

ّ

إعادة إسناد ترتيب املعايير ّومراجعة بإلادارة الجهوية للتجهيز بمدنين حاسبات دائرة امل دعّووت

دون  على أساس ضمان حسن إنجاز الدراسات ل معيار بشكل يضمن توسيع مجال الاختياّرالنقاط لك

ّّ.بمبدأ تكافؤ الفرص املساس

ّ

ّاملتعلق بالبناءات املدنية 1555لسنة  1121من ألامر عدد  14وخالفا ملقتضيات الفصل 

على  ة ألاسسدراسثر على جودة ودقة أما وهو  لبعض املشاريعنجاز الدراسات الجيوتقنية إعد   تبين

في قسط الهياكل رات هامة إدخال تغيي الذي شهدتهيئة وصيانة املركب الرياض ي بمدنين مشروع غرار 

 كما شهدت.ّمن مبلغها ألاصلي %75أي قرابة  د.أ95ّوألاسس انجر  عنها زيادة في مبلغ الصفقة بحوالي 

                                                           
(1)

 .1529إلى  1522خالل الفترة  



789 
 

د زيادة في الكميات بمبلغ .  2,91صفقة بناء مركز عمل عن بعد بجرجيس والتي تم إنجازها بمبلغ 

الدراسة الجيوتقنية والتي تم إعدادها بعد د لعد  اعتماد دراسة الهياكل وألاسس على .أ222ّيناهز 

ّ.إلاعالن عن طلب العروض

 

 انجاز الصفقاتآجال   - ج

ّ

ة ملا لها من تأثير مباشر على نجاعة فقات العموميّ لصّ لّبالنسبةتكتس ي آلاجال أهمية قصوى 

ّالجودة أّو نجاز الطلبات العمومية سواء من ناحية الكلفةاوحسن   منّها ّ وخالفا لذلك شهد عدد .

ّ.وقبولها وختمها وتنفيذهاّإبرامهاّواملتعلقة بها الدراسات  إعدادفقات تأخيرا في صّ ال

ّ

جان الداخلية والفنية للبناءات املدنية  فقد
 
ن من خالل فحص محاضر جلسات الل تبي 

وجود تأخير في جميع مراحل إعداد الدراسات ملشاريع  1529-1555بمدنين املنعقدة خالل الفترة 

شهرا بالنسبة ملشروعي توسعة وتهيئة بمقر محكمة الناحية بجربة  75ّبلغتّوالتيدنية البناءات امل

ّ.ّوتوسعة محكمة الاستئناف بمدنين

ّ

تأخير في إنجاز الدراسات ألاولية وجود مشروعا  75ّشملتن من خالل فحص عينة تبيّ كما 

أشهر من تاريخ تعيين  25و7ّها إعداد هذه الدراسات بين تاملوجزة حيث تراوحت املدة التي استغرق

ّ.املصممين

ّ

تبين وجود تأخير في املصادقة على الدراسات املعمارية التمهيدية املعمقة  وفي ذات السياق

 اشهّر11ّمشروع تهيئة ملعب حس ي عمر وبأشهر  9ودراسات ألاقساط الخاصة للمشاريع تراوح بين 

ّ.1مشروع بناء دار الثقافة سيدي مخلوف القسط عدد ب

ّ

 صفقة 199خالل فحص عينة تتكون من  ن منتبيبرا  الصفقات فقد إخصوص بّام ّأ

 هاتسجيل تأخير في إبرام 1529-1555خالل الفترة  برامهاإصفقة تم  115د من جملة .  227بقيمة 

ل املدة الفاصلة بين موافقة لجنة الصفقات على ملف فرز العروض  الانطالق في وتاريخ حيث بلغ معد 

ّاملدنيّبالسجنّالحاصلةّألاضرارّيوما في صفقة إصالح 621يوما بلغ أقصاها  12ألاشغال تنفيذ 

ّ.ّبحربوب
ّ

عديد الصفقات من قبل رئيس املجلس الجهوي بمدة يل تأخير في املصادقة على سجتم تّو

يوما  112و (الهندسة املدنية 2قسط عدد )يوما في صفقة بناء دار الثقافة بأجيم  265تراوحت بين 

ّّ.بناء قرية حرفية بحومة السوّقّصفقةبالنسبة ل
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ّ

ّعلى إلاسراع في انطالق تنفيذ الصفقات بعد املصادقة عليها املجلس الجهوّييحرص كما لم 

ة بحومة ّعلى املصادقةت على سبيل املثال الفترة الفاصلة بين بلغ حيث صفقة إحداث قرية حرفي 

وق جربة ّّ.يوما 299الانطالق في ألاشغال وتاريخ ّالس 
ّ

ي بعض أصحاببرا  الصفقات إالتأخير في ترتب عن وي
 
صفقة  على غراّرّعن تنفيذها هاتخل

بابّاملندمجّاملركزّأشغال تهيئة
 

فولةّللش
 
بطلب من املقاول نتيجة والتي تم فسخها ّببنقردانّوالط

ّيوما من تاريخ آخر أجل لتقديم العروض في حين حددت116ّّالتأخير في املصادقة عليها بعد مرور

ّيوما 55ّبمدةصلوحية العروض اس الشروط إلادارية الخاصة كّر أشغال  انطالقتأجيل  أدىكما .

القسط الثاني من صفقة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بأغير جربة ميدون املصادق عليها بمبلغ 

إعادة إلاعالن عن طلب العروض  ذلك عن نتجوقد  ،فسخ الصفقة بطلب من املقاوّلالى د .أ167ّ

ّ.د.أ217ّبمبلغ  شروعاع في كلفة املارتفّو
 

 262ا في خصوص آجال تنفيذ الصفقات فقد تبين من خالل فحص عينة تتكون من أم ّ

دة وآلاجال الفعلية لإلنجاز  115صفقة من جملة  ل التفاوت بين آلاجال التعاقدية املحد  صفقة أن معد 

ّقسط)بمدنين ّألادويةّلتوزيعّتودعمسّصفقة بناءب سجل أقصاهّايوم55ّبلغ  1527-1555خالل الفترة 

ّ.يو  تأخير 111ـ بـــــ (السوائل
ّ

نسق  ضعفا فيتنفيذ أغلب الصفقات املتعلقة باملشاريع ذات الصبغة الجهوية  عرفوقد 

ّبناء مركز التخييم والاصطياف بجرجيس مشروعب1521ّأفريل  25بتاريخ تمت معاينته إلانجاز وهو ما 

في حين تم تحديد ألاشغال  يوما من تاريخ انطالق 2916بعد مرور ّ%69ّنسبة الانجازبلغت حيث 

ّيوما 775آلاجال التعاقدية بمدة  مشروع توسعة املعهد العالي ّأشغاللم تتجاوز نسبة تقد  ّكما.

بذلك ّمتجاوزةمن تاريخ الانطالق في إلانجاز يوما  595ّمروررغم  %15للبيوتكنولوجيا التطبيقية 

ّ.يوما 955ّمدةـآلاجال التعاقدية ب
ّ

من كراس الشروط إلادارية  92.2وخالفا ملقتضيات الفصل قبول ألاشغال، بّوفيما يتعلق

يوما للقيا  باالستال   15د أجل العامة املطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالشغال والذي حد ّ

ل  ملف 92ألاشغال، تبين من خالل فحص  بانتهاءاء من تاريخ إلاعال  الوقتي ابتد ختم نهائي أن معد 

ببنقردان ّبجميلةّلكهربائياّالتنويرّشبكةّتجديدّصفقة أشغالبل أقصاه ج ّيوما ُسّ 91ّاملدة بلغهذه 

من  257الفصل حكا  طبقا ّلّوهو ما يتيح لصحاب الصفقات املطالبة بفوائض التأخير (يوما 119)

ّ.املنظم للصفقات العمومية 1529لسنة  2575ألامر عدد 
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جراء إتأخير في تسجيل ملف ختم نهائي  71ّعينة تتكون من ن من خالل فحصكما تبي

أقصاه في بلغ يوما ّو 11ّبلغ معدلهالذي من هذه الصفقات  %65عملية القبول النهائي في خصوص 

تحميل أصحاب الصفقات أعباء مالية يوما مما يترتب عنه  (792)بأجيم  الثقافةّدارّصفقة بناء

ّ.في تحرير الضمانات املالية إضافية نتيجة التأخيّر

ّ

ّمنها ملف 71ا بالنسبة للصفقات التي تم في شأنها ختم نهائي فقد تبين من خالل فحص أم ّ

ل املدة الفاصلة بين تاريخ القبول النهائي لألشغال وتاريخ  (1)تجاوز آلاجال الترتيبية حيث بلغ معد 

ّ.أيا 759ّاملوافقة على ملف الختم النهائي من قبل لجنة الصفقات 
ّ

 تنفيذ الصفقات - د
ّ

ملركز الفنون 1521ّأفريل  25و1529ّجوان  21بتاريخ املجراة امليدانية  اتن على إثر املعاينتبيّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّبمبلغ 1555نوفمبر  26ة والدرامية بمدنين املنجز في إطار صفقة مصادق عليها بتاريخ الركحيّ 

بجدران املكاتب ّتسببت في ظهور تصدعات وشقوّقّذهاتتعلق بتنفيجوهرية خالالت إوجود ّد.أ975ّ

ّ.للمبنىوالجدران الخارجية  تمارين وفضاء الاستقبالوقاعة ال إلادارية
ّ

لى تسر ب مياه ألامطار إّو املستعملة لخرسانةاّرداءةإلى خالالت هذه إلّاّ(2)وأرجع تقرير الاختبار

ّدنين بتحديد ألاطراف املسؤولةفي حين لم تقم إلادارة الجهوية للتجهيز بم املبنىأسفل  وقد نتج عن .

سببه ّمافضال عد .أ195ّّناهزبما يّباملبنى التي لحقتّإصالح ألاضراركلفة لاملجلس الجهوي ل تحم ّذلك 

ّ.يوما 796ملدة ّمن املشروع أشغال القسط الثانيتوقف انجاز إصالح هذه ألاضرار من 
ّ

بناء مركز عمل ملشروع 1521ّأفريل  25ة بتاريخ املجران من خالل املعاينة امليدانية كما تبيّ 

ّ،بعد انقضاء مدة الضمانّو1529ّفريل أبداية من شهر  حيز الاستغاللّوالذي دخلّعن بعد بجرجيس

ّ على غراّرّخالالتإلّا بعضّوجود
 
أدت "ّألاملنيو "ظهور عيوب في تركيب ّول نظا  التكييف املركزي تعط

ار املتناوبتّرإضافة إلى ب مياه ألامطار تسرّ إلى  قاعة الجلسات بشكل وببثالث مكاتب  كيز محوالت التي 

هذه  دون إمكانية استغاللالصادر عن هذه املحوالت  ضجيجحيث حال الّغير مطابق ملعايير السالمة

ّ.شاريعاملّمن قبل باعثيّالفضاءات

ّ

فقات حيث راقبة تنفيذ الصملّةالالزم العنايةإلادارة الجهوية للتجهيز بمدنين  لم توّلكما 

لعدد من املشاريع على غرار في مسك دفاتر الحضيرة  إهمالّامليدانية نفس املعاينةتبين من خالل 
                                                           

يوما بمقتض ى  225املنظم للصفقات العمومية والتي تم التقليص فيها إلى  1551لسنة  7296من ألامر عدد  212يو   عمل بالفصل  215املحددة بـــ  (1)

 .1529لسنة  2575من ألامر عدد  259الفصل 
(2)

 .د.أ 1,1الذي تم إعداده في الغرض بكلفة  
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(1ّقسط)ومشروع بناء مركز للفنون الركحية والدرامية بمدنين مشروع بناء مسبح مغطى بمدنين 

بهذه م التنصيص م يتلحيث  أشغال توسعة املعهد العالي للبيوتكنولوجيا التطبيقية بمدنينومشروع 

ّتخص تنفيذ ألاشغال كتحديد املعدات ونوعية ألاشغال اليومية املنجزة واملوادّعلى أية بيانات الدفاتّر

ّ.مما يحول دون التثبت من إلانجاز الفعلي لألشغال

ّ

إدارية إليقاف إصدار أذون ن ، تبيّ الصفقاتبعض ل الختم النهائيّوبالرجوع إلى ملفات

احتساب خطايا التأخير املستوجبة على غرار صفقة أشغال  علىمما أثر سوية على سبيل التّألاشغال

ب الرياض ي بمدنين
 
يوما من خالل التنصيص  225تعليق آجال إلانجاز ملدة حيث تم ّتهيئة وصيانة املرك

الدفاتر أي معطيات هذه في حين لم تتضمن دفاتر الحضيرة  استنادا علىذن إداري إليقاف ألاشغال إب

التصريح بالقبول  بعدّيوما 99ملدة هذه الصفقة أشغال ّتتواصل ذلكّعنعالوة ّ.ف ألاشغالعن توق

ّ.الوقتي لألشغال

ّ

وبعد عد  مصداقية إلاذن إلاداري لتعليق ألاشغال الصادر على سبيل التسوية تبين كما 

ملصادق عليها اتوسعة املعهد العالي للبيوتكنولوجيا التطبيقية بمدنين  لصفقةتاريخ القبول الوقتي 

تبين من خالل الرجوع إلى حين  يوما في 91دة ملّآلاجال التعاقدية سريان والذي أوقفد .  1,9بمبلغ 

ّّ.دةألاشغال طيلة هذه املّدفتر الحضيرة تواصل هذه

ّ

ّّاملؤرخ في  2569لسنة  19وتشكل هذه التجاوزات أخطاء تصرف على معنى القانون عدد 

دير الجهوي للتجهيز بمدنين الذي قا  اعتمادا على إصدار أذون إدارية اقترفها امل 2569جويلية  15

مغلوطة بإلحاق ضرر مالي باملجلس الجهوي من خالل إعفاء صاحب صفقة أشغال تهيئة وصيانة 

ب الرياض ي بمدنين من خطايا تأخير بلغت قيمتها 
 
د وصاحب صفقة توسعة املعهد العالي .أ19ّاملرك

ّ.د.أ95ّقية بمدنين من خطية تأخير تساوي للبيوتكنولوجيا التطبي

ّ

تبين عد  استخالص 1521ّّجانفي27ّحدود  إلىدفتر استخالص خطايا التأخير  إلىوبالرجوع 

ب الرياض ي بجرجيس خطايا التأخير 
 
ّّّّّّّّّّّّبقيمةاملتعلقة بصفقة أشغال الرفع من طاقة استيعاب املرك

 وبصفقة بناء معهد بني خداش د.أ22ّش بخطية قدرها إحداث قرية حرفية ببني خداصفقة وب د.أ19ّ

التي ّو د.أ1ّقدرها  بماصفقة بناء مطعم ومطبخ باملدرسة إلاعدادية بالشهبانية بّو د.أ25ّبخطية قدرها 

ّ.النهائي الختمفي شأنها املصادقة على ملفات  تتم

ّ

ر املسلطة استخالص جميع خطايا التأخيب قابض املجلس الجهوّيدائرة املحاسبات  توص يّو

استخالص هذه الخطايا بصفة  والصادرة في شأنها أوامر تثقيل كما تطالب املجلس الجهوي بمتابعة

ّ.دورية
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صفقة تم في شأنها القبول 221ّّملا مجموعهالقيا  بالختم النهائي لم يتم من جهة أخرى ّو

أن نهائي في آلاجال ومن شأن عد  إعداد ملفات الختم ال ،1529-1555ّالنهائي لألشغال خالل الفترة

ت على املشتري العمومي استخالص فوّ أن يُّّو يةئالنهااملالية الضمانات  يتسبب في انقضاء صلوحية

ّ.جميع الخطايا والغرامات املالية املستوجبة

ّ

III- البرنامج الجهوي للتنمية 

ّ

يمثل البرنامج الجهوي للتنمية آلية تكميلية لدعم استراتيجية التنمية الجهوية ويهدف 

تحسين جودة الحياة ّغايةبستحثاث نسق التنمية املحلية سواء باملناطق الحضرية أو الريفية اّل

ّوإحداث موارد الرزق ويتكفل املجلس الجهوي في هذا إلاطار بإنجاز مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية .

مي وتعبيد الطرقات التحتية على غرار الربط بشبكة املاء الصالح للشراب وإلانارة املنزلية والتنوير العمّو

التكوين املنهي، كما يتكفل بإسناد منح بعنوان تحسين مسكن أو قروض صغرى لفائدة بواملسالك ّو

ّ.العائالت محدودة الدخل واملساعدة على بعث املشاريع وإحداث موارد الرزق

ّ
ا تأخير في عملية إحالة اعتمادات التعهد بشكل تجاوز أحيان 1529-1525ن خالل الفترة وتبيّ 

واملتعلق  1557جويلية  16املؤرخ في  2795ألاجل ألاقص ى املنصوص عليه بمنشور وزير املالية عدد 

فعلى سبيل املثال  ،ديسمبر من كل سنة 29ّتاريخباالعتمادات املحالة إلى املجالس الجهوية واملحدد بـ

ّ.1527خالل سنة  1521من اعتمادات البرنامج املذكور لسنة  %52,71تمت إحالة 

ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات الوزارة املكلفة بالتنمية بضرورة التسريع بإحالة الاعتمادات 

صة إلنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية إلى املجلس الجهوي بهدف تمكينه من  خص 
ُ
الحيز  الزمني املــ

ّ.ّإلنجازها خالل سنة برمجتها الكافي

ّ

نات البرنامج الجهوي للتنميةشابت تنفيّإخالالت عديدة الوقوف علىّتم ّوقد  ّذ مختلف مكو 

ّّو
 
وتعبيد املسالك والطرقات  ّبإنجاز مشاريع إلانارة املنزلية والربط باملاء الصالح للشرابأساسا  قتتعل

ّ.دعم موارد الرزق وبالتكوين املنهيبوبالحضائر الظرفية ّو

ّ

 مشاريع إلانارة املنزلية والربط باملاء الصالح للشراب - أ

ّ

قة باإّلصفقات  9جملة من  7شهدت 
 
 املجلس الجهوّينارة املنزلية تم إبرامها بين ُمتعل

يوما  759تأخيرا في إلانجاز بمعدل  1527و 1521و 1522والشركة التونسية للكهرباء والغاز لسنوات 
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1527/12ّيوما بالنسبة للصفقة عدد  169بلغ أقصاه  إلى  املجلس الجهوي هذا التأخيّر أرجعوقد .

للكهرباء والغاز بخصوص التزود باملعدات وتعيين  الشركة التونسية لعديدة التي تعترضالصعوبات ا"

ّ.ّ"اعتراضات املواطنين خاصة بعد الثورة إلىّباإلضافةاملقاوالت املناولة املختصة بالجهة 

ّ

يوما بالنسبة لجميع صفقات إلانارة املنزلية  715ّفترةـــمدة الانجاز التعاقدية ب تحديدّتم ّكما 

رغم التباين في عدد املنتفعين وفي طبيعة الوسط بين الريفي والحضري وهو ما يمكن أن يخفي نقصا 
ها الشركة التونسية للكهرباء والغازفي جديّ  ّة الدراسات ألاولية التي تعد  أفاد املجلس الجهوي أنه ّو.

ة الانجاز لحجم ألاشغ  .ال وتكلفتهاسيتم العمل مستقبال على مزيد التحري من مدى مطابقة مد 

ّ

ا فيما يتعلق بصفقات الربط باملاء الصالح للشراب، فقد تبين وجود تأخير متفاوت في أم ّ

ّ.1527/75يوما بالنسبة للصفقة عدد  161يوما بلغ أقصاه  996إنجاز هذه الصفقات بمعدل 

ّ

 259والفصل  1551لسنة  7296من ألامر عدد  212كا  الفصل حوخالفا ّل ،من جهة أخرّى

ّ 1529لسنة  2575مر عدد من ألّا
 
بختم  املجلس الجهوّي بتنظيم الصفقات العمومية، لم يقمّانقاملتعل

ّّّّّّّّّّّّلفترةلصفقات الربط باملاء الصالح للشراب ّو 1527-1525أي من صفقات إلانارة املنزلية للفترة 

لتونسية للكهرباء أفاد املجلس الجهوي أنه سيعمل مستقبال على التنسيق مع الشركة اّو.1525-1529ّ

وتوزيع املياه إلعداد ملفات الختم النهائي لكل الصفقات املبرمة في  الستغاللوالغاز والشركة الوطنية 

ّ.الغرض

ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بالحرص على جدية الدراسات ألاولية لصفقات 

برمة مع الشركة ا
ُ
لتونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية إلانارة املنزلية وبضرورة ختم الصفقات املــ

ّ.الستغالل وتوزيع املياه في آلاجال الترتيبية

ّ

 مشاريع تعبيد الطرقات واملسالك - ب
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفياملؤرخ 1551ّلسنة  7296من ألامر عدد  12خالفا ملا نصت عليه أحكا  الفصل 

في عينة تتركب من ن من خالل التدقيق تبيّ ، يةيم الصفقات العمومواملتعلق بتنظ 1551ديسمبر  11

ت لجنة الفرز املاليّصفقة تعبيد طرقات تجاوُزّ 21
 
الزيادة  لصالحياتها بتغيير كميات الصفقة حيث تول

املتعلقة بتعبيد الطريق  1525/99صفقة عدد في الّ%15,11بلغ أقصاها نسبة  اتصفق 9كميات في 

ّبالنسبة %21,51ّتبنسبة بلغصفقات  9لتنقيص في كميات ا، ّوالرابط بين الدارغولية والشريعة

1521ّاملتعلقة بتعبيد طرقات بوالية مدنين ضمن البرنامج الجهوي للتنمية  1527/27لصفقة عدد ل

 .ّ(1ّقسط)
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ّعتبر تصرّ ويُّ
 
ا بف الل  العامة للصفقات العموميةباد  املجنة املذكورة على هذا النحو مس 

ءات واملساواة أما  الطلب العمومي حيث يتم التعاقد مع صاحب وخاصة مبدأي شفافية إلاجرا

ات مغايرة لتلك التي تم في شأنها إلاعالن عن املنافسة ّ.الصفقة في كمي 
ّ

املباد  العامة للصفقات العمومية من قبل بوتدعو دائرة املحاسبات إلى وجوب الالتزا  

ّ.ت التي يعقدها املجلس الجهوّيمختلف ألاطراف املتدخلة في عملية إبرا  وتنفيذ الصفقا
ّ

 ببدءفي الانطالق بسبب تأخير إصدار إلاذن إلاداري  تعطياّلكما شهدت العديد من الصفقات 

لجنة الصفقات وإصدار إلاذن  وقد تجاوزت في بعض ألاحيان، الفترة الفاصلة بين مصادقة.ّألاشغال

يوما بالنسبة  97ذه الفترة بين وقد تراوحت ه .إلاداري بانطالق ألاشغال فترة صلوحية العروض

املتعلقة 1522/29ّيوما بالنسبة للصفقة عدد  219و "1529تدعيم املسالك الريفية برنامج "لصفقة 

ّتمكما .ّ"ومنطقة البرزالية ببني خداش 229الجهوية رقم  تعبيد الطريق الرابطة بين الطريق"ّمشروعب

يوما من تاريخ آخر أجل لقبول  219أي بعد 1522ّأفربل  17تبليغ هذه الصفقة للمقاول بتاريخ 

صلوحية  التي حددتكراس الشروط إلادارية الخاصة بالصفقة  ملقتضياتخالفا وذلك العروض 

ّ.يوما 55ّلفترةالعروض 
ّ

من ألامر عدد  259والفصل 1551ّلسنة  7296من ألامر عدد  212وخالفا لحكا  الفصل 

ّّّّّّ، لم يقم املجلس الجهوي خالل الفترةت العموميةبتنظيم الصفقا نياملتعلق 1529لسنة  2575

ّ.طرقاتصفقة تعبيد مسالك ّو 11من جملة  21بختم  1525-1529
ّ

املتعلقة بتعبيد طرقات بمعتمدية مدنين الشمالية  1521/59ا بخصوص الصفقة عدد أم ّ

2ّقسط) ّ. 2,116ّبمبلغ ( ّّّّّّّّّّّّّّّّلى غايةتأمين ألاشغال صالحة إفي   صاحب الصفقة شهادة د، فقد قد 

دون تأمين  (2)يوما 915ملدة ّأيّ(1)1529أفريل  21ألاشغال إلى غاية تواصلت في حين  1521سبتمبر  11

ّ.الحضيرة
ّ

التنسيق مع الديوان الوطني  ضعفنتيجة لتعدد إلاشكاليات العقارية ّوّو ،من جهة أخرّى

في إلانجاز التعاقدية مدة كانت في حين   أيا157ّهذه الصفقة ّإلنجاز الفعليةاملدة للتطهير، بلغت 

 صاحب الصفقةّ، قد  للصفقات العمومية ةاملنظمالتراتيب وخالفا ملا نص عليه  .يوما 195حدود 

أفاد ّوّ.يوما كحد أقص ى 15يوما من تبليغه بالصفقة عوضا عن  111ّمرور الضمان النهائي بعد

ّ
 
ّ.ه سيعمل على تفادي ذلك مستقبالاملجلس الجهوي أن

                                                           
 .تاريخ الاستال  الوقتي للصفقة (1)
يو   56=1521ّّنوفمبر  51أوت و  غرةيو  وقد توقفت ألاشغال بين  916=ّانتهاء صلوحية عقد التأمين وتاريخ الاستال  الوقتي  الفترة الفاصلة بين (2)

 .يو  915=56ّ-916=ّوبالتالي فإن فترة ألاشغال الفعلية غير املغطاة بعقد التأمين 
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وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بالحرص على التحكم في آجال تنفيذ الصفقات 

ّ.بتفادي إلاخالالت املشار إليها أعالهّوالعمومية 

 الحضائر الظرفية - ج
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبلغ عدد العملة املنضوين تحت آلية الحضائر الظرفية بوالية مدنين خالل الفترة

ل وزارة التنمية ورغم تكف ّّ.عامال 2776و 2195و 2156و 2519و 6597و 259على التوالي  1525-1529

إال أن دور املجلس الجهوي يبقى  1521بخالص أجور عملة الحضائر مباشرة منذ شهر أوت من سنة 

من مجلة املحاسبة  92قاعدة العمل املنجز املنصوص عليها بالفصل  الحترا ّالضمانة الوحيدة

ّالتي يتقاضونها ألاجوّرهؤالء العملة في ة يّ العمومية وبالتالي أحق في املقابل لم تتوفر بإدارة املجلس .

ّّّّّّّّّّّّّّاملعتمديات إلى غاية  ببعضالجهوي أي معطيات حول توزيع العملة بين مختلف املؤسسات 

وبية وذلك على غرار العملة الراجعين بالنظر ملعتمديتي مدنين الشمالية ومدنين الجن 1521شهر مارس 

ّ.عامل بالتاريخ املذكوّر 255واملوضوعين تحت تصرف بلدية مدنين والبالغ عددهم 
ّ

إلى  1521فيفري  خالل شهّرلدائرة ة املجراة من قبل امن جهة أخرى أثبتت املعاينات امليداني

أن عمليات مراقبة حضور العملة وطريقة  (1)معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وبن قردانب

ّّ.زيعهم في العمل تفتقر للتنظيم واملتابعةتّو
ّ

نت هذه املعاينات تشغيل بعض املؤسسات العمومية للعملة بنظا  نصف الوقت في بيّ ّكما

بنظا  الوقت الكامل مع  تهاغياب سند قانوني أو ترتيبي في حين واصلت املؤسسات ألاخرى تشغيل عمل

ّ.أنهم يتقاضون نفس ألاجر اليومي
ّ

املعاينات غياب جميع عملة الحضائر العاملين باملركب الرياض ي بمدنين كما أثبتت هذه 

ّعامال خالل فترة املعاينة 21والبالغ عددهم  املعتمدين ّوقد أفاد املجلس الجهوي أنه ستتم مراسلة.

ّ.للسهر على حسن استغالل العملة
ّ

نتدبين على آلية وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بالسعي للتوظيف ألامثل للعملة امل

نجز املنصوص عليها بالفصل 
ُ
من مجلة املحاسبة  92الحضائر والحرص على احترا  قاعدة العمل املــ

ّ.العمومية من خالل متابعة حضورهم الفعلي بمراكز العمل
 

 دعم موارد الرزق  - د
ّ

                                                           
التي تقد  بها املجلس  1529رة بوالية مدنين حسب معطيات شهر ديسمبر عامل حظي 2776عامال من جملة  2571تضم املعتمديات الثالث عدد  (1)

 .الجهوي بمدنين



797 
 

ّ
 
في إسناد جملة من  بخصوص دعم موارد الرزقل تدخالت البرنامج الجهوي للتنمية تتمث

نح والقروض الصغرى بهدف التشجيع على بعث املشاريع وإحداث مواطن الشغل، وقد أوكل منشور امل

املتعلق بـالتسريع في تنفيذ البرنامج الجهوي  1527أوت  51املؤرخ في  1527لسنة  11الوزير ألاول عدد 

بين الوالي  للتنمية إنجاز ومتابعة هذه التدخالت إلى الجمعيات في إطار اتفاقيات تبر  في الغرض
ّة في حين لم يُّوالجمعيات املعنيّ  ّ.ح املنشور املذكور كيفية اختيار الجمعيات وشروط مشاركتهاوض 

ّ
ّوقد بلغت الاعتمادات املخصّ 

 
د دفعا في .  5,111د تعهدا و. 2,155ّّالتصة  لهذه التدخ

1529ّموفى سنة  هذه الاعتمادات  إحالةباملجلس الجهوي  لم يقمخالفا لحكا  املنشور املذكور، ّو.

في شكل منح إلحداث  بصفة مباشرة د. 2,775ّمبلغ جملي قدره  إسنادّتولىلفائدة جمعيات حيث 

1527ّسنة )صدور املنشور املذكور  خالل الفترة املتراوحة بينموارد الرزق  دون  1529موفى سنة ّو(

ّ.إبرا  أي اتفاقية مع الجمعيات في الغرض

ّ

 التكوين املنهي - ه

ّ

صة للتكوين املنهي بالبرنامج الجهوي للتنمية بمدنين خالل ات التعهد املخصّ بلغت اعتماد

د مخصصة للتكوين في ميدان .أ161ّد تنقسم إلى .أ971ّجمليا قدره مبلغا  1529-1525الفترة 

  .لتكوين في ميدان املهن الصغرّىا بعنواند .أ291ّالصناعات التقليدية و

ّ

ّ
 
من جملة %11ّكوين في الصناعات التقليدية نسبة ل اعتمادات التعهد املخصصة للتوتمث

 بين املجلس برمةُمّ اتفاقيةفي إطار ّالصنف من التكوينوقد تم تنفيذ هذا  .اعتمادات التكوين املنهي

تفعيال ّمن جهة والنيابة الجهوية لإلتحاد الوطني للمرأة التونسية بمدنين من جهة أخرّى الجهوّي

إحالة تسيير مراكز التكوين املنهي التابعة للمجالس الجهوية إلى إلاتحاد "ـ لالتفاقية إلاطارية املتعلقة بــ

والتي تم إمضاؤها بين كل من وزير الداخلية ووزير التنمية الاقتصادية ووزير "ّالوطني للمرأة التونسية

الداخلية وملنشور وزير  2551جويلية  25التكوين املنهي ورئيسة إلاتحاد الوطني للمرأة التونسية بتاريخ 

ّ.2551ّأكتوبر  16املؤرخ في  15عدد 
ّ

فائدة د من طرف املجلس الجهوي ل.أ95ّمبلغ سنوي يساوي تحويل وتنص الاتفاقية على 

ين يعلى قسطين متساّوّو حساب بنكي مخصص للغرضب الوطني للمرأة بمدنين لإلتحادلنيابة الجهوية ا

نفاق هذه املبالغ لتحقيق أهداف التكوين ويبين موارد بناء على تقرير أدبي ومالي تتقد  به النيابة يبرر إ

ّ.ّبيع منتوجات مراكز التكوين

ّ

لدى املجلس املتوفرة وبالتثبت في ملفات النيابة الجهوية لإلتحاد الوطني للمرأة التونسية 
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 1529الجهوي، تبين غياب فواتير وإثباتات نفقات مراكز التكوين منذ إبرا  الاتفاقية وإلى غاية سنة 

حيث كانت التقارير املالية تقتصر على جدول تلخيص ي يتضمن النفقات حسب ألابواب تبرر من خالله 

ّالنيابة الجهوية صرفها لجميع املبالغ التي أحالها لها املجلس وبطلب من املجلس  1529سنة  خاللّو.

د والتي بينت أن .أ19ّوالبالغ  للقسط ألاول من املنحة الجهوي قدمت النيابة الجهوية فواتير نفقاتها

ّ.املجلس الجهوّيأغلب هذه املبالغ تم إنفاقها خارج مجال الاتفاقية التي تربطها ب
ّ

نكما  ّ تبي  مها املراكز التابعة إلتحاد املرأة غير معترف بها في  أن  شهائد ختم التكوين التي تقد 

ن املتكونات من الحصول على قروض بنكية بهدف 
 
مك

ُ
الانتصاب للحساب سوق الشغل كما أنها ال ت

ّ.الخاص وهو ما يتعارض مع أهداف هذا الباب من أبواب البرنامج الجهوي للتنمية
ّ

 لنيابةلّالتصرف املاليتدارك هذا الوضع بمتابعة إلى وتدعو دائرة املحاسبات املجلس الجهوي 

والتشغيل واملندوبية  الجهوية للتكوين املنهي إلادارة باالشتراك معالوطني للمرأة بمدنين  لإلتحادالجهوية 

ّ.ليحقق هذا التكوين أهدافهوّالاتفاقيةالجهوية للصناعات التقليدية وذلك تفعيال لبنود 
 

   * 
 

*  * 
 

على النهوض بمستوى التنمية بالجهة وتنفيذ املشاريع والبرامج  املجلس الجهوّييعمل 

دة حالت دون اضطالعه الجهوية وتحسين ظروف عيش املواطنين، إال أنه مازال يشكو نقائص عدي

ّ.بمهامه على الوجه املطلوب

ّ

فعلى مستوى التنظيم إلاداري واملالي، حال ضعف نسق اجتماعات اللجان القطاعية القارة 

املها  بين ألاعوان  فيووجود شغورات في بعض الوظائف على مستوى الهيكل التنظيمي والتداخل 

مجلس كما شابت النفقات الاعتيادية للّ.ل إلادارّيوعد  اعتماد أدلة إجراءات دون ضمان نجاعة العم

على الصندوق الجهوي لتنمية أنشطة  لةّواملحموالنفقات استهالك الوقود ّبالخصوصشملت  إخالالت

ّهوّيلمجلس الجلالعقارية مالك ألّاما شاب التصرف في  عنالشباب والثقافة والرياضة بمدنين فضال 

ّ
 
فاظ على مخزونه العقاري وعد  تحيين معاليم الكراء بعد  الحرص على الحقت من تجاوزات تعل

ّوغياب متابعة املتسوغين املتلددين كما اتسم التصرف في املنقوالت بعد  اعتماد عمليات الجرد .

ّ.ضر استال  وتسلم ملغازات املجلسومحا

ّ

ّ

توضيح املها  والاختصاصات بين ألاعوان املجلس الجهوي إلى املحاسبات دائرة وتدعو 
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على أمالكه العقارية وتثمينها وتحسين سبل للتصدي لكافة التجاوزات  السعيف اللجان مع ومختل

ّ.التصرف في أمالكه املنقولة

لى إغلب الوزارات بإحالة الاعتمادات الخاصة باملشاريع ذات الصبغة الجهوية أّكما لم تلتز 

ّعطل تنفيذهاعديد املشاريع وتإنجاز املجلس الجهوي في آجالها مما تسبب في تأخر  وتدعو دائرة .

الحرص على التسريع في إحالة الاعتمادات في آجالها الترتيبية ضمانا لنجاعة الطلب املحاسبات إلى 

ّ.ستخدا  ألامثل للموارد املتاحةالعمومي والّا

ّ

ّ ذلكعن عالوة  سلبا تخطيط أثر البرمجة ّوالرسة الجهة لصالحياتها املتعلقة بعد  مما فإن 

ّاملشاريع ذات الصبغة الجهويةلية على نجاعة وفاع كما أدى افتقار الدراسات ألاولية للدقة الالزمة .

وعد  اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد البرامج الوظيفية وتشريك جميع املتدخلين في انجاز املشاريع 

دة مما أثر على جّودقيقة والتحري في استكمال ملفاتها املرجعية الى عد  تحديد الحاجيات بصفة 

ّ.ّالدراسات

ّ

 اضعيفا الصفقات املتعلقة باملشاريع ذات الصبغة الجهوية بوالية مدنين نسقتنفيذ ّشهدّو

من قبل إلادارة ومراقبتها متابعة املشاريع  اتسمتكما .ّمقارنة بحجم الاعتمادات املخصصة لها سنويا

من  الها  تابعة العددملّلالزمةااملوارد البشرية في نقص نتيجة الجهوية للتجهيز بمدنين بعد  فاعليتها 

ّ.ّاملشاريعهذه 

ّ

مزيد التنسيق بين جميع املتدخلين في تخطيط وبرمجة املشاريع الجهوية والحرص  وينبغي

على إنجاز الدراسات في إبانها والتقيد بآجال تنفيذ املشاريع إضافة إلى تفعيل املراقبة أثناء إلانجاز 

ة ضمانا لحسن تنفيذ ألاشغال واحتساب آلاجال الفعلية وخاصة فيما يتعلق بدور ناظري الحضيّر

ّ.ّلإلنجاز

ّ

كما توص ي الدائرة بالحرص على احترا  آلاجال الترتيبية املخصصة إلتما  إجراءات الختم 

استخالص خطايا الحرص على النهائي للصفقات وعلى خالص مستحقات املقاولين في آلاجال القانونية ّو

ّ.ّّبالتنسيق مع القابض الجهوّي تالصفقا التأخير املثقلة على أصحاب

ّ
نات البرنامج الجهوي للتنمية في التأخير في وتمثلت أهم إلاشكاليات التي تعوق إنجاز مكوّ 

ّإحالة الاعتمادات من قبل وزارة التنمية كما عرفت صفقات إلانارة املنزلية والربط باملاء الصالح .

وتشكو صفقات تعبيد الطرقات واملسالك من .ّعد  ختمهافضال على  للشراب تأخيرا ملحوظا في إلانجاّز

عديد النقائص في الجانب إلاجرائي بلغت إلى حد إلاخالل بجميع مباد  الصفقات العمومية من قبل 

ّ.املاليفرز اللجنة 
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ّ

ا بخصوص دعم موارد الرزق فإن املجلس الجهوي واصل إسناد مختلف املبالغ لفائدة أم ّ

ات في شكل منح عوضا عن إسنادها في شكل قروض املنتفعين بصفة مباشرة  حسب عن طريق الجمعي 

ّ.ّمنشور الوزير ألاول الصادر في الغرض

ّ

املنصوص ى تغيب بعض عملة الحضائر عن عملهم إلى إلاخالل بقاعدة العمل املنجز أدّ  كما

ّ.وذلك لخالصهم دون إنجاز مهامهممن مجلة املحاسبة العمومية  92عليها بالفصل 

ّ

يجة لنقص املتابعة ملراكز التكوين املنضوية تحت إشراف النيابة الجهوية لإلتحاد الوطني ونت

ّللمرأة التونسية أصبحت املنح امل
ُ
صرف في غير أهدافها الجهوّي سندة من قبل املجلســ

ُ
ّ.ت

ّ

ويستوجب البرنامج الجهوي للتنمية مزيد املتابعة والتنسيق بين املجلس الجهوي ومختلف 

وإلادارة الجهوية للتجهيز بمدنين لضمان إنجاز  الوزارة املكلفة بالتنميةتدخلة وخاصة ألاطراف امل

دة  حد 
ُ
ّ.جميع املباد  العامة للصفقات العموميةّوقاعدة العمل املنجز ّحترا اّلّومكوناته في آلاجال املــ
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 الرد على مالحظات دائرة المحاسبات
ّ

مضّمنة بالتقرير األّولي لدائرة بخصوص المالحظات ال ىتّم إدراج الرد المتلقّ 

المحاسبات صلب هذا التقرير بالمواضع التي تستوجب التوضيح أو التعليق، غير أّنه لم 

 .تتلق الدائرة اإلجابة في خصوص التقرير التأليفي النهائي
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ّة امل  الجهوي  للتربّ  بقفص  دنوبي

 
 
 
ّة حدثت املأ ّة في ما يلي امل)، الجهوي  للتربّ  بقفص  دندبي  0022بمقتض ى ألامر عدد  ، (دندبي

املتعلق بإحداث املدندبيّات الجهوي  للتربّ  بيضبط تدنظّمها  0202سبتمبر  6املؤرخ في  0202لسدن  

 . إلاداري باملالي بمشموالتها بطرق تسّيرها
 
مؤسس   0202لسدن   01عدد  (1)عدة بمقتض ى القانون بت

وزارة العمومّ  ذات صبغ  إداري  تتمتع بالشخصّ  املعدنوي  بياالستقالل املالي بتخضع إلشراف 

ف  ب
ة
 .التربّ املكل

 

ل مهامها أساسا بفق
ة
الذكر في تطبّق سّاس   آنف 0202لسدن   01القانون عدد  بتتمث

توى الجه  بالعمل على تكريس مبادئ الدنجاع  بالجودة بإلانصاف في الدبل  في مجال التربّ  على مس

ّة  ىكما تقوم بتمثّل بزارة التربّ  على املستوى الجهوي حّث ت.   التعلّمّ مختلف أبجه العمل
ة
إدارة  تول

دها بتطويرها  املؤسسات التربوي   علىاملالي إشرافها  فضال عنجهاز التربّ  بمؤسساته الجهوي  بتعهة

 .ع  لها بالدنظر ترابّاالراج

 

عدد املؤسسات التربوي  الراجع  بالدنظر للمدندبيّ   0206-0202خالل السدن  الدراسّ   بيلغ

ل .تلمّذا  66856(2)ايؤمه مدرس  إعدادي  بمعهد ثانوي  61مدرس  ابتدائّ  ب 086
ة
 املدندبيّ  بتشغ

املدارس إلاعدادي  بمدرسا  0202ب الابتدائّ مدرسا باملدارس  2476 من بّنهم عونا 7992

ميزانّ  املدندبيّ   يلغتب  .عامل 770عون إداري ب 006ب عون تأطير  888باملعاهد الثانوي  ب 

 د خالل نفس السدن .م 0,282  بارتفعت نفقات العدنوان ألابل إلى 0202خالل سدن  د .م (3)00,210

 .%06بنسب  انجاز ناهزت 

 

 لغاي  التة ب 
ة
ّة د من مدى توفق املأك ف في املوارد التصرة  إحكاماء مهامها بمن في أد دندبي

املوضوع  على ذمتها في ظل القوانين بالتراتيب املدنظم  لقطاع التربّ  بالتوجهات املرسوم  في هذا 

 0206مع التحّين بمعطّات  0202-0200أنجزت دائرة املحاسبات مهم  رقابّ  شملت الفترة  ،املجال

 . دبرها في النهوض بجودة التعلّمب داري باملالي ف إلا التصرة بتدنابلت جوانب كلما أمكن ذلك 

                                                           
(1)

خ في     .املتعلق باملدندبيّات الجهوي  للتربّ  0202مارس  0املؤرة
(2)

  حسب  
ة
ّة رة باملاملعطّات املتوف ّة دن  الدة لسة با   املتعلق دندبي  .0206-0202  راس

(3)
 .على العدنوان الثانيد .م 02,000د على العدنوان ألابل ب.م 0,720تتوزع بحساب   
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 أبرز املالحظات
 

 التدنظّم إلاداري بنظام املعلومات -

 

سدنوات على إحداث املدندبيّ  لم يتم بعد إحداث املجلس  6على الرغم من مربر أكثر من 

لمدندبيّ  البّداغوجي للمدندبيّ  فضال عن تواصل عديد الشغورات على مستوى الهّكل التدنظّمي ل

  .مما لم يساعدها على أداء مهامها على أكمل بجه

 

  إلاجراءات آلّاتبعض  مهامها علىفي تأمين املدندبيّ  عتمد ت الب 
ة
دنظّم على غرار أدل  التة

  بالبطاقات الوظّفّ 
ة
ال تولي ب   .بتداخل املهام ب عدنه ضعف التنسّق بين مختلف املصالحمما ترت

زم  بتكوين ألاع
ة
التهمالعدناي  الال  بمدندمج إلى نظام معلومات شامل املدندبيّ  تفتقر كما  ،وان بتطوير مؤهة

 باتخاذمتابع  ألانشط   ال يساعد علىب  دبن الحصول على معلومات دقّق  بموثوق فيها يحول مما 
 . انالقرارات في إلابة 

 

بتسديد الشغورات على مستوى الهّكل  املجلس البّداغوجي في إحداثمن شأن إلاسراع ب 

  يالتدنظّم
ة
 بضبط أدل

ة
 ر بتطويمزيد العدناي  بنشاط تكوين ألاعوان فضال عن  م العمل  إجراءات تدنظ

  .أداء مهامها على الوجه ألامثلنظام معلومات أن يساعد املدندبيّ  على 

 

 املوارد البشري  -

  

د املدندبيّ  ت لم ّة   صوصبالدنة تق
ة
بع  متاب دبما تقم لمحّث  م  لهذا املجالبالتراتيب املدنظ

مما انجر عدنه  انإلابة ل  في لقرارات إلاداري  ذات الصة ا نجاز إ تتولة بلم  بتحّين الوضعّات إلاداري  ألعوانها

  .د.أ 122 الجملّ  ناهزت قّمتها ألعباء إضافّ  دبن موجب هالتحمة  املدناسبات عديدفي 

 

ف في عديد  متقحّث لم في عطل املرض العادي بطويل ألامد  بلم تحسن املدندبيّ  التصرة

راتيب الجاري بها العمل بلم عرض رخص املرض على اللجان الطبّ  املختص  حسب التب املدناسبات

يسمح بمتابع  الوضعّ  إلاداري  باملالّ   مما لبهو نصاف إمتابعتها بمعالجتها عبر مدنظوم   تتول 

  .لألعوان
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بعدنوان الخاص  بهم قّ  التر  مدناظراتب  0200بعدنوان سدن   انتداب العمل  مدناظرةشاب و

 بيالدنقص فيبين املترشحين املساباة  بعدم احترام مبدأخالالت تعلقت إلا  عديد 0202ب 0200سدنتي 

 .شفافّ  إلاجراءات املتعلق  بهذه املدناظرات

 

  الالتزامعلى املدندبيّ  ن يتعية ب 
ة
م  ملجال التصرف في املوارد البشري  بالدنصوص بالتراتيب املدنظ

املتابع  آلالّ  للموارد البشري  باملحافظ  على ألاموال من مل بآلّات رقاب  تمكن ببضع أسالّب ع

 انتداب الشفافّ  في مدناظراتمزيد بمبادئ املساباة ب  بااللتزاماملدندبيّ  مطالب   أنة كما . العمومّ 

 .العمل  بترقّاتهم

 

 ف املاليالتصرة  -

 

صوص بالتلتزم  مل ة في عدة تعمل لم حّث  لصفقات العمومّ تراتيب املدنظم  لاملدندبيّ  بالدنة

 
ة
دلم ب  قبل إعداد كراسات الشربط بعلى تجمّع شراءاتها  مدناسبات على تحديد حاجّاتها بكل دق ّة  تتق

 دبما باإلجراءات 
ة
نتّج  شهد تدنفّذ بعض الصفقات تعثرا ب  ،م  لفتح الظربف بفرز العربضاملدنظ

تدنفّذ بعض الدنفقات العادي  عديد  عرفذلك إلى جانب  .دخل ألاطراف املتالتنسّق بين  لضعف

 . املدنافس  باملساباة بين املشاركينالاخالالت تعلقت أساسا بعدم احترام مبادئ 

 

التصرف في املمتلكات باملحافظ  عليها  بإحكام آلّات كفّل بضع  لم تتول املدندبيّ كما 

ها بدفاتر لّللممتلكات بتسج بجرد سدنوي  حّث لم تعمل على القّامباستغاللها على الوجه ألامثل 

 .ي حالتهاة مساكن بظّفّ  بالرغم من تردة عتمادات لصّان  عدة ابرمج   عدمفضال عن خاص  

 

 كما 
ة
إلاشراف املالي على املؤسسات التربوي  الراجع   بخصوصضح محدبدي  دبر املدندبيّ  ات

ع  صرف بملؤسسات بمتاّات هذه انلها بالدنظر في ما يتعلق خاص  بإعداد بمدناقش  مشاريع ميزا

 .عتماداتالا 

      

 على املدندبيّ   بينبغي
ة
قّد بالدنصوص املدنظ م  للشراء العمومي ببضع التدابير الضربري  التة

 
ة
املؤسسات  علىاملالي  إشرافهابقصد إحكام . بحوزتها التي املمتلكاتفي التصرف  حسنن من التي تمك

  .مدعوة إلى مزيد تفعّل دبرها في هذا املجالاملدندبيّ   فإنة  التربوي  الراجع  لها بالدنظر
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 لنهوض بجودة التعلّم بالحّاة املورسّ ا -

 

 ت لم
ة
د املدندبيّ  باملعايير املدنظ ّة  تق

ة
ب عدنه م  لتوزيع إطار التدريس بأعوان التأطير مما ترت

إطار التدريس  بلجوء املدندبيّ  لتسديد بعض الشغورات في املؤسسات التربوي تفابت في توزيعهم بين 

ة عدة  تشكو ذلك عالبة على .التي تشهد تزايدا ملحوظا من سدن  إلى أخرى  عن طريق الدنّابات الظرفّ 

 تجهيزات التربوي لل بافتقارها من ضعف صّان  البدناءات بالفضاءات التابع  لها مؤسسات تريوي 

 .الضربري 

 

رات بضعاملساهم  في  لم تعمل املدندبيّ  علىب   ال التربّ  بالتعلّم بمختلف في مج تصوُّ

انجاز أدبات التخطّط التربوي على غرار الخارط   0202-0200خالل الفترة  مراحل الدراس  بلم تتول 

نها من دراس  باقع املدنظوم  التعلّمّ 
ة
 .املدرسّ  بمشربع الجه  التربوي مما لم يمك

               

بتدنظّم اجع  لها بالدنظر الرة  التربوي  تقّّم أداء املؤسسات لم تحرص املدندبيّ  علىكما 

ات التفقة بتنسّق التفقة  ّة عمل على تدنظّم ممارس  الرقاب  د بلم تد البّداغوجي للمدرسين بمتابع  عمل

العدناي   املدندبيّ  لم تول  كما .املؤسسات التربوي  التابع  للقطاع الخاص داري  بالبّداغوجّ  علىإلا 

بعث خاليا إصغاء بإرشاد من قبل أغلبّ   لم يقعحّث درسّ  الحّاة امل ختلف جوانببمالكافّ  

نوادي ثقافّ   عدم بعثب  يعدم توفر أطباء نفسانّين بالعدد الكاففضال عن  التربوي  املؤسسات

 .ملمارس  ألانشط  املذكورةللفضاءات بالتجهيزات  افتقار جلهاب  بعديد املؤسسات رياضّ بصحّ  ب 

  

ن ب  الوزارة في مجال توزيع إطار التدريس ها تضبطباملعايير التي  دّة التقعلى املدندبيّ  يتعية

املؤسسات التربوي  بتوفير التجهيزات التربوي   بينبأعوان التأطير لتفادي التفابت الحاصل في توزيعهم 

بإحكام متابع   ئهاالضربري  لهذه املؤسسات بالعمل على إعداد أدبات التخطّط التربوي بتقّّم أدا

بعث مكاتب املؤسسات على  هذه التربوي  الخاص  بالنهوض بالحّاة املدرسّ  عبر حثاملؤسسات 

ّة دإلارشاد بإلاصغاء ببعث الدنوادي امل مخطط سدنوي لبرامج التنشّط الثقافي  فضال عن ضبط  رس

 .بمتابع  إنجازه بالرياض ي بالاجتماعي بالصحي
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I-  ف إلاداري التصرة 

 

التدنظّم باعتماد نظام معلومات شامل بمدندمج  قتض ي نجاع  التصرف إلاداري حسنت

 .إحكام التصرف في املوارد البشري ب 

 

 التدنظّم بنظام املعلومات - أ

 

آنف الذكر على إحداث مجلس بّداغوجي يساعد املدندبب  0202لسدن   0022نصة ألامر عدد 

ظر في املسائل التربوي  ذات الطابع اعلى الجهوي للتربّ   ، بيالرغم (1)لبّداغوجياملتابع  بالتقّّم بالدنة

ربّ  يضبط  0206لم يتم إلى موفى ماي لهذا املجلس، من أهمّ  املهام املوكول  
ة
إصدار قرار من بزير الت

ّة  على القّام بوظائفها  .تركّبته بطرق تسّيره بمن شأن إلاسراع في تركيز هذا املجلس أن يساعد املدندبي

 .بجه أفضلعلى 

 

 سدنوات عل6 بيالرغم من مربر 
ة
ّة  إال   ى إحداث املدندبي

ة
             تواصل شغور  تم الوقوف علىه أن

بمصلح  التصرف املالي  الابتدائّ خطط بظّفّ  على غرار مصلح  التصرف في ألاعوان باملدارس  02

على  لوحظ عدم استقرار كما. بمصلح  امليزانّ  بإلاشراف املالي على املؤسسات الابتدائّ باملدارس 

ربّ  ب خاصة   الخطط الوظّفّ مستوى بعض 
ة
ساعد لدإدارة الفرعّ  املدير املخط  املدندبب الجهوي للت

ساعد للمالّ  مما لم يضمن السير العادي املدير املب  الابتدائّ كوين بالتقّّم باملرحل  للتدريس بالتة 

ّة   . للعمل باملدندبي

 

           طّل  الفترةتم يحّث لم البشري   هاتكوين مواردلألاهمّ  الالزم   بال تولي املدندبيّ 

اعتمادات في الغرض على الرغم أي بلم يتم تخصّص  تهمبرمج  أنشط  تكوينّ  لفائد 0200-0202

تكوينهم العلمي ال يتماش ى مع متطلبات  ينتمون لسلك التدريس أي أنة إلاداري   هاإطارات لة ج   من أنة 

 . تم تكلّفهم بهايالوظائف التي 

 

ى توزيع تفتقر إلى أدل  إجراءات تضبط مختلف الوظائف بتساعد علبيّ  املدندال زالت ب 

. بطاقات بظّفّ  تضبط بدق  مهام مختلف ألاعوان حسب مراكز عملهم بإلى ألادبار بتوضّح املهام

 . بترتب عن هذه الوضعّ  تداخل في املهام بضعف التنسّق بين مختلف املصالح

                                                           
ترحات قعلى غرار مشربع الجه  التربوي بمتابع  برامج التكوين بتقّّم التعلّم املدرس ي بصف  دبري  بالدنظر في نتائج السدن  الدراسّ  بتقديم امل (1)

  .الكفّل  بتحسّنها
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ّة  خالفا ملنشور  لم تتول ب  ن  2011 لسدن  10 عدد ألابل  الوزير(1) املدندبي
ة
إعداد خط  عمل تمك

كما لم تعمل على إرساء آلّات لتجمّع البّانات . من تصور بإنجاز نظام معلومات مدندمج بمتكامل

  .الحصول على إحصائّات دقّق  بموثوق فيها حال دبن مما  بتبادل املعلومات بين مختلف املصالح

 

ّة  علبيالرغم من  ر املدندبي
ة
ن  (2)تطبّقات 0ى توف إعالمّ  لتغطّ  عدد من أنشطتها فإنه تبية

ف في مكتب الضبط بتطبّق  متابع  إطار التدريس باملدارس  عدم استغالل كل من تطبّق  التصرة

استغالل جمّع الوظائف التي تتّحها كل من  لم يتمة بعالبة على ذلك . 0200مدنذ سدن   الابتدائّ 

  .بّق  متابع  إطار التدريس باملدارس إلاعدادي  باملعاهد الثانوي تطبّق  التصرةف في املخزبن بتط

 

ّة   لم تتولة ، 0221لسدن   2عدد  (3)خالفا ألحكام القانون ب  املعلوماتّ   إخضاع أنظمتهااملدندبي

لة  غم من أهمّته فيبشبكاتها الاتصالّ  إلى تدقّق دبري بالرة  تجدنب املخاطر املحتمل  السّما بأنة ج 

نجاز املهمة  الرقابّ  على إبفي هذا إلاطار تمة الوقوف خالل فترة . مرتبط  بشبك  ألانترناتالحواسيب 

صرةف إلاداري باملالي ألاعطاب بالا  تواتر  ا انجرة عدنه تعطّل العمل على مستوى التة نقطاعات بالشبك  ممة

 0227أفريل  00  خ فياملؤر  00الوزير ألابل عدد  (4)خالفا ملقتضّات منشور ب . بيطء في إسداء الخدمات

ّة  تركيز مضادات للفيربسات بأجهزة الحواسيب تتولة لم   . املدندبي

  

ّة  من جه  أخرى، ال تعتمد ب  دد استبقاء على نظام تصنّف ألارشّف بعلى جدابل م  املدندبي

ه الوثائق الخصوصّ  لوزارة التربّ  في جزئها املتعلق بمصالح إلادارات الجهوي  للتعلّم املصادق علّ

خ في  ن عدم تسجّل الوثائق الواردة . 0220سبتمبر  00بمقتض ى قرار بزير التربّ  بالتكوين املؤرة كما تبية

خالفا ب بياإلضاف  إلى ذلك . على مصلح  ألارشّف بعدم تحرير محاضر في شأن الوثائق التي تم إتالفها

ّة  تكل 0088لسدن   0080عدد  (5)من ألامر 0 عدد للفصل ّف عون مختص في التصرةف لم تتول املدندبي

  .في ألارشّف

 

شغورات على مستوى الهّكل التدنظّمي بعدم تكوين ألاعوان في املهام تواصل ال بمن شأن

 
ة
  إجراءات بضعف التنسّق بين املصالح إلى جانب الدنقائص املوكول  إليهم فضال عن عدم توفر أدل

                                                           
(1)

ق 2011 ماي 20 في املؤرخ  
ة
 بتطوير نظم املعلومات  باملتعل

ة
 .صالبالات

(2)
( إنصاف)بمدنظوم  التصرف في الشؤبن إلاداري  باملالّ  ألعوان الوظّف  العمومّ  ( أدب)مدنظوم  أخذ القرارات الخاص  بامليزانّ  بمتابع  تدنفّذها  

، باإلضاف  إلى ثالث تطبّقات تم توفيرها من قبل بزارة التربّ  بهي مدنظوم  متابع  الامتحانات الوطدنّ  (رشاد)ات بالخارج بمدنظوم  متابع  املأموري

 .خزبنبمدنظوم  املدناظرات بالامتحانات املهدنّ  بتطبّق  املدرس بتطبّق  مكتب الضبط بتطبّق  املعلم، عالبة على تطبّق  متابع  التصرف في امل
(3)
 .باملتعلق بالسالم  املعلوماتّ  0221فّفري  0في املؤرخ  
(4)
 .املتعلق بتدعّم إجراءات السالم  املعلوماتّ  بالهّاكل العمومّ  
باملتعلق بضبط شربط بتراتيب التصرف في ألارشّف الجاري بألارشّف الوسّط بفرز بإتالف ألارشّف بتحويل ألارشّف  0088ديسمبر  00املؤرخ في  (5)

 .ى ألارشّف العامبإلاطالع عل
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صرةف في املوارد أداء ا أن ال يساعد على تحسينل  بدنظام املعلومات املسجة  ّة  على مستوى التة ملدندبي

 . البشري  بالتصرةف املالي بالبّداغوجي

 

 املوارد البشري  - ب

 

ّة  الوقوف على أفض ى الدنظر في هذا الجانب إلى ّة  دبما بالقوانين بالتراتيب عدم تق د املدندبي

ن من إحكام التصرةف 
ة
ات رقاب  تمك ّة في املوارد البشري  الجاري بها العمل بعدم بضع أسالّب عمل بآل

 
ة
ف في عطل املرض مما ترت صرة ب عدنه عديد إلاخالالت تعلقت بمتابع  الوضعّات إلاداري  لألعوان بيالتة

 .بانتدابات بترقّات العمل 

 

 (1)متابع  الوضعّات إلاداري  لألعوان -1

 

داري  دائما متابع  الوضعّات إلاداري  لألعوان بالقّام باإلجراءات إلا املدندبيّ  ال تتولى 

بذلك خالفا لقاعدة  دبن موجب صرف أجور بمدنح املدناسبات عديدفي  الالزم  في إلابان مما انجر عدنه

من  00الفصل عدد مجل  املحاسب  العمومّ  ب من  10الفصل عدد العمل املدنجز املدنصوص عليها ب

 . 0080لسدن   000عدد  (2)القانون 

 

 إلى دنح جمّع ألاجور باملصرف باصلت املدندبيّ  من ذلك  
ة
 لفائدة  0206ى فّفري موف

ة
م معل

ى
ة
بلغت القّم   بالوفاةاإلجراءات إلاداري  املتعلق  بنتّج  عدم القّام ب .0202مارس  1مدنذ  متوف

املتعلق  داري  إلا قرارات النجاز إلم تتول املدندبيّ  ب . د.أ 72,2الجملّ  لألموال التي صرفت دبن موجب 

القّم  الجملّ  لألجور باملدنح التي تم  لتبلغ 0202سدن  باشرة ملاعدم  على إطارات تدريس 0 بإحال 

 إلطاري تدريسنجاز قراري عطل  بدبن أجر إلم تتول ب  .د.أ 00لفائدتهم دبن موجب ما قّمته  افهصر 

القّم  املالّ   لتبلغ 0202بداي  من سبتمبر  شهرين بثالث  أشهرعلى التوالي ملدد  تمتعا بهذه العطل 

 .د.أ 7,0ا لفائدتهما طّل  الفترة املذكورة التي تم صرفه

 

بإنهاء إحال   0200أكتوير  00بتاريخ  إطار تدريسيمدناسب  إنهاء إلحاق ب  ،بمن جه  أخرى 

استئدناف  ي قرار نجاز إتولت املدندبيّ   ،0200سبتمبر  01املباشرة بتاريخ  آخر على عدم إطار تدريس

بجمّع ألاجور  متعالتة  العونانباصل  لذلك بنتّج  .عملبمراكز  اتعّّنهم يتمة عمل لفائدتهما دبن أن 

                                                           
(1)

 . بالتقدنّين بالعمل  نإلاداريييقصد باألعوان إطارات التدريس من أساتذة بمعلمين بأعوان التأطير بألاعوان   
(2)

بغ  باملتعلق بضبط الدنظام ألاساس ي العام ألعوان الدبل  بالجماعات العمومّ  املحلّ  باملؤسسات العمومّ  ذات الص 0080ديسمبر  00املؤرخ في   

  .إلاداري  بالدنصوص املتمم  باملدنقح  له
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بقد . 0206مارس  بموفى 0201مارس  1بعمل فعلي إلى غاي  على التوالي  قّامالباملدنح املخول  لهم دبن 

 .د.أ 67دبن موجب  اناهزت قّم  املبالغ التي صرفت لهم

  

الوضعّ   تسوي ّ  تولت املدندبي ،0206مارس  21بتاريخ  دائرة املحاسباتيطلب من ب 

 .موجب لفائدتهم دبن  التي صرفتباسترجاع املبالغ  بتعهدت ألاعوان إلاداري  لهؤالء

 

ن أنة ب    تبية
ة
ّة  تول أعوان على عدم املباشرة بعون في  2ت إنجاز قرارات تتعلق بإحال  املدندبي

 02بين شهرين ب  بتأخير ترابح مستقّلين عونينب  لدى الوكال  التونسّ  للتعابن الفنيحال  إلحاق 

بهو ما ترتب عدنه صرف مرتبات بأجور دبن بجه حق لفائدة هؤالء ألاعوان ناهزت قّمتها . أشهر

 .د.أ 22الجملّ  

 

ت
ة
تحّين الوضعّات إلاداري  املتعلق  بإنهاء تكلّف  0202-0200املدندبيّ  خالل الفترة  بتول

نجر عدنه مواصل  صرف املدنح اا ر ممة أشه ستة ب  ثالث ترابح بين بتأخير  (1)بخط  بظّفّ  خصوصّ 

بقد تم الوقوف على حال  عون تم إنهاء . عوان الذين تم إعفائهمإلى ألا بإلامتّازات ذات الصل  بالنسب  

املدندبيّ  لم تتول انجاز قرار  أنة في حين  0200سبتمبر 0تكلّفه في الخط  الوظّفّ  الخصوصّ  بتاريخ 

بهو ما انجر عدنه مواصل  تمتعه باملدنح  الوظّفّ  بمدنح   0206فّفري  0إنهاء التكلّف إلى غاي  

 . السكن ملدة سنتين بست  أشهر

 

 لم إلى جانب ذلك، 
 
خذ هاألعوان غير الشرعّ املدندبيّ  متابع  الغّابات  حكمت  بلم تتة

ل في حال  انقطاع عن العم (2)عونا 00 الكشف عنفقد تم . هاانإبة  فيإلاجراءات إلاداري  بالتأديبّ  

 0206 مايإلى  0202سبتمبر  من سدنوات بنصف خالل الفترة خمسب  سدن  بنصفترابحت بين  لفترات

خذ  منهم  عونين مع العلم أنة  0206املدندبيّ  أي إجراء تأديبي في شأنهم إلى غاي  موفى ماي بلم تتة

 
ة
لثالث  أعوان سمحت املدندبيّ  ب . التونس ي متواجد خارج الترابآخر قضايا جزائّ  بعون  اق  بهممتعل

التصرف على هذا  عدة بي  . شهرا 10شهرا ب 00منهم باستئدناف العمل بعد غّاب غير شرعي ترابح بين 

ن في هذا كما تبية . سالف الذكر 0080لسدن   000القانون عدد  من 26لفصل حكام االدنحو مخالفا أل 

ملدد ألاعوان ء بين هؤالمن الخصوص أن املدندبيّ  قد باصلت صرف مرتبات بمدنح لفائدة تسع  

القّم  الجملّ  لترتفع  ز في شأنهم قرارات إيقاف مرتباتترابحت بين ثالث  أشهر بسنتين قبل أن تدنج

 . د.أ 00 إلى لألموال التي تم مدنحها لهم دبن موجب

 

                                                           
(1)

 .خط  مدير مدرس   
(2)

 .يتعلق ألامر بمدرسين بقّمين بعمل   
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ّة  أنة  معلما  00بأظهر فحص التدنظّمات البّداغوجّ  للمدارس الابتدائّ  التابع  للمدندبي

بلئن أفادت . باألجور باملدنح بالترقّات دبن قّامهم بأي عمل فعلي 0206-0202ة تمتعوا خالل الفتر 

ّة  أنة هؤالء ألاعوان ه، بالرجوع للدنصوص القانونّ  بالترتّبّ  " عمل تريوي "في بضعّ   هم املدندبي
ة
فإن

ن أنة هذه الوضعّ  غير قانونّ   .املدنظم  إلطار التدريس باملدارس الابتدائّ ، تبية

 

ّة  على القّام باإلجراءات الالزم  املتعلق  بحوادث الشغل لم تحرص ذلك،  إلى جانب املدندبي

ّة  باصلت  فقد. (2)بالنسب  لعونين 0002لسدن   26عدد  (1)بفق ما يقتضّه القانون  صرف جمّع املدندبي

 اتلفتر بعد غّاب عن العمل  0206بموفى مارس  0202أبت  00ألاجور لفائدتهما إلى غاي  على التوالي 

  0سدنوات ب 1ناهزت على التوالي 
ة
يتم ه لم سدنوات بذلك بداعي التعرض لحادث شغل في حين أن

بلغت القّم  الجملّ  للمبالغ التي تمة  بقد. ادثينالح ينإقرار الصبغ  املهدنّ  لهذما يفّد  الوقوف على

  .د.أ 82حوالي  تهماصرفها لفائد

 

 0220لسدن   70بمنشور بزير التربّ  عدد بما جاء املدندبيّ  بعلى صعّد آخر، ال تتقّد 

خ في  ن من فقد. بخصوص خالص مستحقات املدرسين الدنواب (3)0220أكتوير  2املؤرة فحص خالل  تبية

دن  تتكون من  ّة  0206ماي - 0200الفترة  خالل تم خالصها نّاب  0122من مجموع  نّاب  ظرفّ  022ع

لغ املالّ  بيخالص مدرسين نواب مرتين بعدنوان بجود عديد ألاخطاء تعلقت بعدم صح  احتساب املبا

بيلغت القّم  الجملّ  للمبالغ التي تم صرفها دبن موجب بالنسب  للعّدن  سابق  الذكر . نفس الدنّاب 

 . د.أ 29

 

حدثت بمقتض ى ألامر
 
لفائدة " مدنح  الريف"تسمى  (5)مدنح  0080لسدن   207عدد  (4)بأ

 س ي التعلّم الابتدائي باملدارس المدرة 
 
راح ضبط قائمتها بقرار من بزير التربّ  بياقتريفّ  املدنعزل  بالتي ت

نت. بيّ من املدند ّة ه تم إدراج ما ال يقل عن  بي
ة
مدرس   40املعطّات املتوفرة بالزيارات املّدانّ  أن

ر بزي (7)دها قرارالتي حدة  (6)ابتدائّ  ضمن قائم  املدارس الريفّ  املدنعزل  دبن أن تتوفر فيها الشربط

خ في  لفائدة هذه بقد ناهزت جمل  املبالغ التي تم صرفها . 0000ديسمبر  06التربّ  بالعلوم املؤرة

                                                           
 .املتعلق بالدنظام الخاص للتعويض عن ألاضرار الحاصل  بسبب حوادث الشغل بألامراض املهدنّ  في القطاع العمومي 0002جوان  08املؤرخ في   (1)
(2)

 .8 بعامل صدنف 7 يتعلق بعامل صدنف  
(3)

 .املتعلق بتسديد الشغورات الظرفّ  باملؤسسات التربوي   
(4)

 .الابتدائيمدنح  الريف املخول  لبعض رجال التعلّم  بإحداثيتعلق  0080مارس  06مؤرخ في   
(5)

 .0202-0201ديدنارا للمعلم الواحد بعدنوان السدن  الدراسّ   861بيلغت قّم  هذه املدنح   
(6)

التّار الكهريائي أب املاء الصالح : ملدرس  الريفّ  املدنعزل  بأنها كل مدرس  توجد خارج املدنطق  البلدي  بيدنعدم فيها أحد املرافق التالّ تمة تعريف ا 

  .متر 222للشراب أب الطريق املعبد الذي يعتبر مدنعدما كلما كانت املساف  الفاصل  بين املدرس  بيين أقرب طريق معبد ال تقل عن 
(7)

 .املتعلق بتعريف املدرس  الريفّ  املدنعزل   
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ائرة سلط  إلاشراف بتدعو الدة  . د.م 2حوالي  0202-0020خالل الفترة " مدنح  الريف"بعدنوان املدارس 

 .إلى تحّين القرار سالف الذكر بما يتدناسب بالوضعّات الحالّ  لهذه املدارس

 

ها أنها ستعمل على تسوي  بقّ  الحاالت باسترجاع ألاموال بقد  ّة  في ردة تعهدت املدندبي

 .موجبدبن بالعمومّ  التي تم صرفها 

 

 عطل املرض  التصرف في -2

 

يستدعي إحكام التصرف في عطل املرض التأكد من شمولّ  رخص املرض بمن عرضها على 

بها العمل إلى جانب متابعتها بمعالجتها على مدنظوم   اللجان الطبّ  في آلاجال حسب التراتيب الجاري 

 .  انإنصاف في إلابة 

 

 بفي هذا إلاطار، تبية 
ة
ه لم يتم تسجّل رخص املرض العادي بطويل ألامد بمكتب الضبط ن أن

ا حال دبن التثبت من شمولّتها بإحكام التصرف فيها 0206-0200خالل الفترة   . ممة

 

ّة  تتول بخصوص عطل املرض العادي، لم ف  العطلفي عديد املدناسبات عرض رخص  املدندبي

بّ  بذلك خالفا ملقتضّات الفصل عدد  02التي تجابزت مدتها 
ة
جدن  الط

ة
 10يوما في السدن  على أنظار الل

بتولت في مدناسبات أخرى عرض الرخص على سبّل . سالف الذكر 0080لسدن   000من القانون عدد 

 شهرا بهو ما يجعل من قرارات اللجدن  الطبّ  غير ذات جدبى  00بأشهر  1التسوي  بتأخير ترابح بين 

 .  عطلهذه البيحول دبن التأكد من جدي  

 

                    باحد بين يوم رخص  مرض ترابحت مددها 2001كما أظهرت ألاعمال الرقابّ  أنة 

 0202-0200الل الفترة لم تتم معالجتها عبر مدنظوم  إنصاف خ بالنسب  للرةخص  الواحدة، ،يوما 02ب

ّة ا ال ممة  نجر عن هذا إلاخالل مواصل  انتفاع احّث . لألعوان الحقّقّ  إلاداري  باملالّ   يعكس الوضع

بذلك خالفا يوما بكامل ألاجر عوضا عن نصف ألاجر  62ألاعوان الذين تجابز مجموع عطلهم في السدن  

بيذكر على سبّل املثال . آنف الذكر 0080لسدن   000من القانون عدد  10ملا نص علّه الفصل عدد 

           عونا بكامل ألاجر عوضا عن نصف ألاجر ملدة جملّ  ناهزت 07املدندبيّ  باصلت صرف مرتبات  أنة 

 .شهرا 00
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غّب عن العمل ب  ان مواصل  بعض ألاعوان التة يدنجر عن عدم اتخاذ إلاجراءات إلاداري  في إلابة

ّة  بعد استدنفاذ في هذا إلاطار تم الوقوف على ب. متع بعطل  مرض عاديالحق في التة  (1)ألسباب مرض

ّة حال  عون  عرض ملفه الصحي املدندبيّ   لم تتولة ب  0200إلى سبتمبر  0200ب عن العمل من سبتمبر تغ

متع اللجدن  الطبّ  بلم تتم إحالته على عدم املباشرة الوجويّ  بعد استدنفاذ حقوقه في التة  أنظار  على

ع طّل  غّابه  عادي بعطل  مرض  .   بكامل ألاجرلّتمتة

 

ن فحص  ا في ما يتعلق بعطل املرض طويل ألامد، فقد بية ملفا أنة مسكها بتدنظّمها  22أمة

بحفظها ال يتم بالكّفّ  املطلوي  حّث يتم في بعض الحاالت مسك أكثر من ملف لدنفس العون بال 

، إضاف  إلى بجود تضارب في املعطّات تحتوي بعض امللفات على جمّع املعطّات الصحّ  للعون 

 .املدرج  بها

 

تقديم الشهائد بل بإلزام ألاعوان املتمتعين بها كما لم تعمل املدندبيّ  على متابع  هذه العط

، حّث لم تتجابز نسب  الشهائد الطبّ  املقدم  (2)0088لسدن   000الطبّ  في آلاجال بفق ألامر عدد 

ملتابع ، تم الوقوف على فترات غير مغطاة بشهائد طبّ  دبن أن تتخذ بفي غّاب هذه ا. %0  في آلاجال

املدندبيّ  في شأنها أي إجراء حّث أن العون الذي انتهت عطل  مرضه طويل ألامد بلم يقدم شهادة 

يقاف صرف املرتب له طّل  املدة تثبت شفاءه أب شهادة في التمديد يعتبر في غّاب غير شرعي بيجب ا

غطاة بشهائد طبّ  بالنسب  لتسع  أعوان املبفي هذا إلاطار بلغت املدة غير  .(3)ادة طبّ غطاة بشهاملغير 

  . شهرا 60فقط، 

 

 

فضال عن ذلك، تم الوقوف في بعض الحاالت على عدم عرض الشهائد الطبّ  على اللجان 

للجان مما سمح بالتأخير في حاالت أخرى في إحالتها على هذه ا (الجهوي  أب الوطدنّ )الطبّ  املختص  

لبعض ألاعوان الذين قدموا شهائد طبّ  تثبت شفائهم من البقاء لفترات طويل  دبن مباشرة العمل 

 أعوان ترابحت الفترة املمتدة بين تاريخ 0 بيذكر في هذا إلاطار، أنة . بذلك في انتظار رأي اللجدن  املختص 
شهرا مع العلم أنهم  02أشهر ب 20بين تقديمهم الشهادة الطبّ  بتاريخ عرضها على اللجدن  الطبّ  

بيعتبر التصرف على هذا الدنحو خرقا لقاعدة العمل . تمتعوا طّل  الفترة املذكورة بكامل ألاجر املستحق

 . املدنجز بإهدار للمال العام

                                                           
(1)
ال يمكن للموظف الذي استدنفذ حقوقه في التمتع بعطل  مرض "الذكر نف آ 0080لسدن   000من القانون  10طبق الفقرة الخامس  من الفصل عدد  

  عادي بكامل ألاجر أب بدنصفه أن ينتفع مجددا بعطل  مرض عادي
ة
بيعتبر في حال  عدم مباشرة بجويّ  ....يوما 062سابي بعد قضائه لفترة عمل دنّا ت إال

 ."مرض عاديكل موظف تغّب ألسباب مرضّ  بعد استدنفاذه لحقوقه في التمتع بعطل  
(2)

 .املتعلق بعطل املرض التي تمدنح إلى أعوان الدبل  بالجماعات املحلّ  باملؤسسات العمومّ  ذات الصبغ  إلاداري  0088فّفري  00املؤرخ في  
(3)
يدنجر عن كل غّاب غير مبرر بعطل  قانونّ  طبقا ألحكام "سالف الذكر  0080لسدن   000من القانون ألاساس ي عدد  02من الفصل  0طبقا للفقرة  

 ."  إن اقتض ى ألامرّالتأديبهذا القانون حجز عن املرتب بعدنوان أيام الغّاب عالبة على العقويات 
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بعلى صعّد آخر، لوحظ عدم شمولّ  املعطّات املدرج  بمدنظوم  إنصاف بالنسب  

ّة  فعلى سبّل املثال. ويل ألامدلألعوان املتمتعين بعطل مرض ط أنه لم يتم إدراج ألاعمال الرقابّ  نت ب

بترتب عن هذه الوضعّ  تجابز مدة  .شهرا 006عونا بلغت مدتها الجملّ   00عطل مرض لفائدة 

بالنسب  لثالث  أعوان  (2)بالنسب  لعونين بخمس سدنوات (1)عطل املرض طويل ألامد ثالث سدنوات

ّة  صر   . دبن اتخاذ أي إجراء في الغرضب  د.أ 02بقّم  جملّ  بلغت  ف مرتباتهم كامل بباصلت املدندبي

 

باإلضاف  إلى ذلك تبين أنه غالبا ما يتم انجاز قرارات استئدناف عمل لفائدة ألاعوان 

املتمتعين بعطل مرض طويل ألامد عدند نهاي  عطل  املرض في غّاب الوثائق املثبت  بدبن التأكد من 

 .مباشرتهم للعمل

 

 انتوابات بترقّ  العمل  -3

 

ّة  ال تلتزم   بترقّاتهم بالتراتيب املدنظم  ملدناظرات انتداب العمل  (3)بالدنصوص دبمااملدندبي

اخ صدنف  2انتداب سائق حافل  صدنف  0200حّث تولت خالل سدن   الشربط  اال تتوفر فيهم 2بطبة

بيمثل التصرةف على هذا . لعمل املستوجب  باملدنصوص عليها ضمن قرار فتح املدناظرة بيمدبن  خطط ا

 . الدنحو خرقا ملبادئ املساباة بتكافؤ الفرص بين املترشحين

 

ّة  لم تلتزم  ن من خالل إلاطالع على املدناظرات املهدنّ  لترقّ  العمل  أنة املدندبي كما تبية

بذلك من حّث الشربط  0202ب 0200بالدنصوص ذات الصل  عدند اجراء مدناظرتين بعدنوان سدنتي 

إدراج أسماء  0200بالنسب  ملدناظرة ارتقاء العمل  بعدنوان سدن  حّث تم  ةوي  باملقاييس املعتمداملطل

صريح بدنجاحهم فّه بتم   مترشحين لم يقدموا مطالب بلم يجتازبا الامتحان في الاختصاص الذي تم التة

ه ألاخطاء بلئن تم تدارك هذ. قبول ترشحات أعوان لم يستوفوا شرط ألاقدمّ  املطلوي  في الصدنف

إلغاء ترقّات بعض العمل  إال أنه تمة  نمن خالل إعادة دراس  امللفات بعملّ  الفرز التي أسفرت ع

ر نفس ألاخطاء بمدناسب    .0202مدناظرة ارتقاء العمل  بعدنوان سدن  الوقوف على تكرة

                                                           
(1)

تمدنح عطل  املرض طويل ألامد ملدة خمس سدنوات منها ثالث "سالف الذكر على أنه  0080لسدن   000عدد من القانون ألاساس ي  12يدنص الفصل  

 ". سدنوات بكامل املرتب بسنتان بدنصف املرتب
(2)

ى عدم العون الذي ال يمكن له استئدناف العمل على إثر انتهاء عطل  مرض طويل ألامد تقع إحالته عل على أنة "من نفس القانون  60يدنص الفصل  

 ".اللجدن  إلاداري  املتدناصف  رأي املباشرة الوجويّ  من قبل رئيس إلادارة بعد أخذ
(3)

بضبط الدنظام ألاساس ي علق تبامل 0008ديسمبر  08املؤرخ في  0008لسدن   0220سالف الذكر بألامر عدد  0080لسدن   000على غرار القانون عدد   

ذات الصبغ  إلاداري  بمقررات فتح مدناظرات انتداب العمل  بمقررات بزير التربّ   باملؤسسات العمومّ الخاص بسلك عمل  الدبل  بالجماعات املحلّ  

 .بخصوص تدنظّم الامتحانات املهدنّ  لترقّ  العمل  من صدنف إلى صدنف
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قّد بالدنصوص القانونّ  املدنظم  له ّة  إلى مزيد التة املجال  ذابتدعو الدائرة مستقبال املدندبي

ضمان املساباة بين املترشحين عبر إحكام الرقاب  على مختلف مراحل إجراء بببضع آلالّات الكفّل  

 .املدناظرات املهدنّ  للعمل 

 

ّة  عدة أخطاء تعلقت بإنجاز قرارات ترقّ  العمل  على ارتكبت بمن جه  أخرى،  املدندبي

أنها لم تعتمد تاريخ  0200عدنوان سدن  عامال ب 21 ترقّ حّث تبين بخصوص مدناظرة . مدنظوم  إنصاف

بفي  0200أفريل  8املفعول الرجعي للترقّ  الذي نصت علّه املذكرة الصادرة عن بزير التربّ  بتاريخ 

ر على أقدمّتهم في الصدنف  (1)املقابل تولت إنجاز قرارات الترقّ  لهؤالء ألاعوان بتواريخ مختلف 
ة
مما أث

كما قامت املدندبيّ  بمدناسب  ترقّ  . الامتحانات املهدنّ  في املستقبل بيالتالي على أحقّتهم في اجتّاز 

مما  0200سبتمبر  00عوضا عن  0220سبتمبر  00الترقّات بتاريخ  بإنجاز  0200العمل  بعدنوان سدن  

 .انجر عدنه تسرب أخطاء في الوثائق الرسمّ  للعمل  على غرار بطاق  إلارشادات بقرارات الترقّ 

 

ّة  تولت بمدناسب  إجراء الامتحانات املهدنّ  بعدنوان بعلى صعّد آخر ن أنة املدندبي            ، تبية

على سبّل التسوي  بالنسب   022/022إسدناد العمل  املترشحين أعدادا مهدنّ  تسابي  ،0202سدن  

بمما ال شك . 0001لسدن   0726عدد  (2)خالفا ملقتضّات ألامربذلك  0202ب 0201ب 0200لسدنوات 

لغي مقاييس الكفاءة فّه أنة  إسدناد نفس العدد املنهي لجمّع املترشحين بطريق  جزافّ  من شأنه أن ي 

  .املهدنّ  باملثابرة باملواظب  في العمل عدند ترتيب املترشحين

 

II-  
ة
 باملحافظ  على املمتلكات ف املاليصرة الت

 

 التصرف املالي - أ

 

ن الدنة   الصة  ظر فيبية
 
ّة امل أنة  0202-0200 برمت خالل الفترةفقات التي أ بما ال تلتزم دبما  دندبي

في ما يخص ضبط  (4)0201لسدن   0200عدد  بألامر (3)0220لسدن   0028عدد  ألامرجاء بكل من 

 .الحاجّات بإبرام الصفقات بتدنفّذها بخالصها بختمها

                                                           
(1)

 0دت املفعول الرجعي للترقّ  بتاريخ حين أن املذكرة حدفي  0200أفريل  00 بتاريخبالبعض آلاخر  0200جانفي  00تمت ترقّ  بعض العمل  بتاريخ   

 .0200جويلّ  
(2)

لفائدة أعوان الدبل  بالجماعات العمومّ  املحلّ  باملؤسسات "..." املتعلق بضبط الشربط العام  إلسدناد العدد املنهي ب  0001أبت  02املؤرخ في 

 .العمومّ  ذات الصبغ  إلاداري 
(3)

 .بالدنصوص املدنقح  له املتعلق بتدنظّم الصفقات العمومّ  0220ديسمبر  07املؤرخ في   
(4)

 .املتعلق بتدنظّم الصفقات العمومّ  0201مارس  00املؤرخ في   
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زم  عدنداملدندبيّ  لم تعمل ب 
ة
  الال

ة
ق اسات في بعض الحاالت على ضبط طلباتها بالدة  إعداد كرة

ربط بعلى إتخاذ التدابير الضربري  التي من شأنها ضمان تلبّ  الحاجّات في آلاجال بيالكّفّ  
ة

الش

  هامن ذلك أنة  .املطلوي 
ة
 (1)7/0201عدد  ن في ثالث مدناسبات متتالّ  من إسدناد طلب العربضلم تتمك

كلف  لها تحمة  اإعدادها كراسات الشربط ممة ألاشغال بكل دق  قبل  (2)نتّج  عدم تحديدها طبّع 

. أشهر 0 بتسجّل تأخير في إسدناد الصفق  بلغ قراب  د بعدنوان ملحق دراسات.أ 17,378 بقّم إضافّ  

نجاز إالذي يخص  (3)8/0201عدد  العربضكراسات الشربط املتعلق  بطلب  أدى عدم بضوحكما 

كلف   املدندبيّ  لتحمة ب  شهرا 00 بحوالينجاز املشربع إر في يإلى تأخأشغال قاعتين باملعهد الدنموذجي 

 . د.أ 24,139 بقّم إضافّ  

 

نجاز عدد من املشاريع على الرغم من إسدناد إ 0200لم يتسنة خالل سدن   ،بإلى جانب ذلك

 من ذلك . البعض منها ملقابلين
ة
ت برمج  إنجاز  هأن حي بورقّب   الابتدائّ مشربع توسع  باملدرس  تمة

 .أ 017باعتماد ناهز  0200خالل سدن  زربق 
ة
 ه د، غير أن

ة
ضح بعد قّام املدندبيّ  بالدراسات بإلاذن ات

ملكّ  ألارض راجع  إلى الصدندبق الوطني للتقاعد بالحّط  الاجتماعّ  مما  للمقابل ببدء ألاشغال أنة 

           تبلغ بقّم مالّ   أعباءاملشربع بذلك بعد أن تكبدت هذا ترتب عدنه تخلي املدندبيّ  عن إنجاز 

  .دراسات بعدنوان د.أ 9,533

 

ت برمج  بمطبخ بقاع  أكل بييت تبريد باملعهد الثانوي حي السربر  مبيتينمشربع بدناء  بتمة

 أنة ، د.أ 491بكلف  جملّ  نهائّ  ناهزت  0200بمعهد زانوش خالل سدن   مبيتبمشربع بدناء 
ة
إال

ت
ة
في عربض  بيالن عن طلبإلاع بهماالخاص   قّام بالدراساتالبعد عن إنجازهما  (4)املدندبيّ  تخل

دها شأنهما  . د.أ 10مالّ  بعدنوان دراسات بلغت قّمتها الجملّ   أعباء بهو ما كبة

 

من على عدم تجمّع املدندبيّ  لحاجّاتها السدنوي   0200ب 0200 سدنتي خالل تمة الوقوفكما 

  حّثكساء العمل  إاملواد املكتبّ  ب 
ة
بعدد  06/0200ت القّام بشراءات خارج إطار الصفقات عدد تول

من نفس املزبدين بدبن القّام بمالحق في الغرض على الرغم من أن نسب  00/0200بعدد  2/0200

 . من قّمتها %22ب %00ب %82ناهزت تباعا  (5)الزيادة في مبالغ الصفقات املذكورة

 

                                                           
(1)

 .املتعلق بإنجاز أشغال صّان  شبك  املاء الصالح للشراب بالغاز بتصريف املّاه املستعمل  بست  مطابخ  
(2)

 .لم يمكنها في ثالث  مدناسبات من إسدناد طلب العربضتم تحديد طبّع  ألاشغال املطلوي  على أنها بدناءات عوضا عن السوائل مما   
(3)

 .للبدناي  بريط ألاعمدة بين الطابق ألارض ي بالطابق العلوي  علقيتعدم تضمنها فصل   
(4)

 .بقد أفادت املدندبيّ  بأن أسباب تخليها عن إنجاز املشربعين ترجع باألساس إلى عدم جدباهما  
(5)

             د بيلغت القّم  املالّ  لصفق  إكساء العمل .أ 72,7د ب.أ ,035تباعا  0200ب 0200ء لوازم مكاتب خالل سدنتي بلغت القّم  املالّ  لصفقتي اقتدنا 

 .د.أ 86,3
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 من آنف الذكر 0220لسدن   0028عدد مر من ألا  00الفصل عدد علّه  بخالفا ملا نص

لفائدة  اجتماعّ أب  مالّ  فدنّ  أبتوفير فوائد  إمكانّ ثبت يع الطلبات إلى حصص كلما توز  إمكانّ 

  6/0201بعدد  8/2012بالنسب  لطلبي العربض عدد  لم تتول املدندبيّ  .املشتري العمومي
ة
قين املتعل

 تحقّق فائدة يمكنها منمما لم باقتدناء معدات إعالمّ  توزيع الطلبات موضوع الصفق  إلى حصص 

 العربض الجملّ  للفائزين بالصفقتين املذكورتين بين الفارق  تمثل د.أ 17,559 قدرها جملّ  مالّ 

 .باعتماد الحصص ض ألاقل ثمدناب بالعر 

 

ّة امل أنة  فتح الظربفب في ما يتعلقتبين من جه  أخرى، ب  ال تتقّد دبما باإلجراءات  دندبي

 في غّاب (1)لظربف الفدنّ  لبعض طلبات العربضتم فتح ا من ذلك أن .لهذا املجالبآلاجال املدنظم  

فتح  رئيس لجدن آنف الذكر  0220لسدن   0028الذي يعتبر بفق ألامر عدد  مراقب املصاريف العمومّ 

 تجابز املدد القانونّ  تباعا (2)عربضطلبات  بثالثالخاص  فتح الظربف كما تم بمدناسب  . الظربف

 . أيام 1يوما ب 02بأيام  02 عددهبما 

 

ّة املتحترم  لمفرز العربض، إلى يالنسب  ب  م  آلاجال  دندبي
ة
صوص املدنظ دتها الدنة التي حدة

ّة  في الغرض  فقات العموم ضح للصة
ة
 6/0201بعدد  0/0200لطلبات العربض عدد بالنسب  حّث ات

         يوما  00بلغ على التوالي تسجّل تأخير في فرز العربض الخاص  بها  6/0202عدد ب  1/0202بعدد 

 . يوما 70بيوما  00ب يوما 00ب

 

بعالبة على ذلك لم تتول لجان فرز العربض الفدنّ  الخاص  بطلبات العربض عدد 

إقصاء عربض بعض املشاركين الذين استكملوا الوثائق  00/0201بعدد  0/0201بعدد  0/0200

إسدناد أقساط من  بيذكر أنه تم .املدنقوص  بعد آلاجال التي تم تحديدها من قبل لجدن  فتح الظربف

 .د.أ 20طلبات العربض املذكورة للبعض من هؤالء املشاركين بمبلغ ناهز 

 

ن بالنسب  لعدد من الصفقات ،بيخصوص تقديم الضمانات املالّ  تجابز آلاجال  (3)تبية

 القانونّ  
ة
ّة م املدبن أن تتسل ة التأخير في تقديمها بين شهرين ب حّثهذه الوثّق   دندبي  8ترابحت مدة

الضمانات املالّ  النهائّ   استالمهذه الصفقات قد تم الشربع في تدنفّذها قبل  أنة  بيذكر . شهرأ

     .الخاص  بها

                                                           
(1)

 0200 لسدن  0بعدد  0200لسدن   0املتعلقين باقتدناء تجهيزات تريوي  بطلبات العربض عدد  0200 لسدن  0بعدد  0200 لسدن  0طلبي العربض عدد  

 ...املتعلق  باقتدناء لوازم املكاتب 0201لسدن   0بعدد 
(2)
 .للمرة الثانّ  7/0201بعدد  00/0200بعدد  1/2011طلبات العربض عدد  
(3)
 .61/0200بعدد  60/0200بعدد  00/0200عدد الصفقات  على غرار  
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ن أنة امل فقات، تبية ا على مستوى تدنفّذ الصة ّة أمة ت  دندبي
ة
بالنسب  للصفقات عدد تول

ستالم ا 00/0202 بعدد 01/0200بعدد  20/0200بعدد  00/0200بعدد  08/0200بعدد  06/0200

ات بلغت قّمتها  على مقترحات  لجان مراقب  الصفقاتد قبل موافق  .أ 77جملّ  التجهيزات بمعدة

  .إلاسدناد الخاص  بها بذلك خالفا ملقتضّات الدنصوص املدنظم  للصفقات العمومّ 

 

 
ة
 بإلى جانب ذلك، لوحظ تعط

ة
في انجاز مشربعي إحداث مدرس  إعدادي  بكل من  ر ل بتعث

فبالنسب  ملشربع . 0201بسدن   0202كر تم الشربع في انجازهما تباعا سدن  يو القطار بسّدي ب

عاء نتّج  ادة  0206إلى موفى ماي  %0إعدادي  القطار لم تتجابز نسب  تقدم ألاشغال الخاص  به 

غم من تخلي . ض املقابل  لصعويات مالّ بعض املواطدنين ملكّتهم ألرض املشربع بتعرة  ه بيالرة
ة
بيذكر أن

 السترجاععقد بالقّام باإلجراءات القانونّ  الالزم  اللصفق  عن انجاز املشربع لم يتم فسخ صاحب ا

لت تكلف تجدر إلاشارة إلى أنة ب . د تم صرفه لفائدته بعدنوان تسبق .أ 006مبلغ   مالّ  بزارة التربّ  تحمة

 .د إلنجاز الدراسات املتعلق  بهذا املشربع.أ 12ناهزت 

 

        بداي  من  استغاللهشربع إعدادي  سّدي بويكر بالذي تم برمج  ا في ما يتعلق بمأمة 

بذلك نتّج   0206إلى موفى ماي  %08لم تتجابز نسب  تقدم ألاشغال الخاص  به  ،0202سبتمبر 

جهيز بامل ّة لضعف التنسّق بين الوالي  بإلادارة الجهوي  للتة  الجهوي  للتربّ  لتجابز إشكالّات دندبي

  خط كهريائي للضغط العالي بتهّئ  قطع  ألارض املخصص  للمشربع مما تعلقت بتحويل
ة
ب عنها ترت

تم الوقوف على بجود فوارق هام  في احتساب  وص هذا املشربعيخصب . ألاشغال انطالقتأخير في 

ّات املدنجزة من ألاشغال بين إلادارة الجهوي  للتجهيز ب مهدندسين مكلفين باإلشراف على املشربع  0الكمة

د بهو ما ال يضمن املحافظ  على ألاموال العمومّ  بصرفها على .أ 08ت قّمتها الجملّ  حوالي بلغ

 .الوجه ألامثل
 

ن أنة املكما  ّة تبية التي  (1)لم تتول احتساب غرامات تأخير بالنسب  لبعض الصفقات دندبي

 ت من قبل فريق الرقاب بتم تقدير هذه الغراما. يوما 06ترابحت مدد التأخير املتعلق  بها بين يومين ب

 .د.أ 8 بحوالي
 

عدند خالص  القانونّ بفي ما يتعلق بخالص أصحاب الصفقات، لوحظ عدم احترام املدة 

على غرار الصفق  عدد  0202-0200خالل الفترة  للبعض منهاألاقساط املدفوع  على الحساب 

 7التأخير في خالصها  لحّث تجابز معدة  16/0201بالصفق  عدد  02/0200بالصفق  عدد  02/2011

ب عدنه فوائض . أشهر
ة
بتجدر إلاشارة إلى أنة عدم خالص أصحاب الصفقات في آلاجال املحددة يترت

 . هذا ألاجل انتهاء یلي الذي الیوم من ابتداء   تأخير تحتسب

                                                           
(1)

  .00/0201 ددبالصفق  ع 20/0200عدد بالصفق   08/0200عدد الصفق  ب  06/0200على غرار الصفق  عدد   
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 البدء في إجراءات الختم النهائي للصفقات 0206شهر ماي  ىموفإلى غاي   املدندبيّ تتول  لمب 

ال يتم في ب  أغلبها بالرغم من إعداد محاضر استالم نهائي في 0202-0200الفترة  نجازها خاللإ التي تم

 .عديد الحاالت إرجاع الضمانات النهائّ  ألصحابها

 

ضح
ة
ّة امل أنة  بعلى صعّد آخر، ات  الاستشاراتفي شأن ال تلجأ دبما إلى إعمال املدنافس   دندبي

ت
ة
 0/0200لدإستشارات عدد  عدند إنجازهابصف  مباشرة زبد الت 0202-0200خالل الفترة  حّث تول

بقد ناهزت القّم  املالّ  لهذه . 00/0200بعدد  00/0200بعدد  0/0200بعدد  0/0200بعدد 

تواريخ فتح الظربف  أنة  (1)الاستشاراتبعض إلى لوحظ بالنسب   بياإلضاف  إلى ذلك. د.أ 10 الاستشارات

 . للتواريخ املسجل  على البّانات التقديري  لألثمانسابق  لتواريخ سحب كراس الشربط ب 

 

ّة لم تتول امل بفضال عن ذلك  الواردةإقصاء عربض املشاركين  (2)في بعض املدناسبات دندبي

 . بعد آلاجال املحددة بكراسات الشربط
ة
إسدناد هؤالء املشاركين البعض من  تمة ه بتجدر إلاشارة إلى أن

 . د.أ 76ت بقّم  مالّ  ناهز  الاستشاراتهذه 

 

تبإلى جانب ذلك، 
ة
ّة امل تول ّة  0202-0200خالل الفترة  دندبي د عقد بعض الدنفقات دبن التق

بمبدأ الحصول على التأشيرة املسبق  من قبل مراقب املصاريف العمومّ  بذلك خالفا ملقتضّات 

قّمتها الجملّ  غت ل  بد يدبية كما تولت في عديد املدناسبات إصدار أذبن تزبة . مجل  املحاسب  العمومّ 

املتعلق بتوزيع  0001لسدن   0607د بذلك خالفا ملا نصت علّه مقتضّات ألامر عدد .أ 42,927حوالي 

 . (3)الاعتمادات

 

د بالدنصوص بالتراتيب املدنظم  للشراء بأنة املدندبيّ  أفادت ب  ّة ها ستعمل على مزيد التق

ر ستحرص على عدم ب العمومي   . هذه ألاخطاء في املستقبل تكرة

 

 ف في املمتلكات باملحافظ  عليهاالتصرة  -ب
 

القّام بالجرد املادي للمكاسب املوضوع   0202-0200الفترة  خاللاملدندبيّ  لم تتول 

هدتها في موفى كل سدن  مالّ  بإدراجها في دفتر جرد خاص بها بذلك خالفا ملقتضّات مجل  املحاسب  بع  

ّة   .  العموم
                                                           

(1)
املتعلق  باقتدناء كتب بالاستشارة املتعلق   08/0200بالاستشارة عدد  الاستقباالتاملتعلق  باقتدناء مصاريف  02/0200على غرار الاستشارة عدد   

 .0200باإلكساء لسدن  
(2)

املتعلق  بمراجع  شبك  املّاه  111/0202ارة عدد املتعلق  بصّان  املعهد الثانوي بالقطار بالاستش 000/0202بيذكر من ذلك الاستشارة عدد   

 .0201ماي  02باملدرس  إلاعدادي  حي الشباب بالاستشارة املتعلق  باقتدناء مواد تدنظّف التي تم إلاعالن عنها بتاريخ 
(3)
 .0001ديسمبر  06 املؤرخ في 
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ىال تبإلى جانب ذلك، 
ة
ّة  امل تول  التي قامت بتسلّمها متابع  مآل التجهيزات باملعداتدندبي

سات التربوي  الراجع  لها بالدنظر بالوقوف على حسن استغاللها باملحافظ  عليها بذلك خالفا ملا لمؤسة ل

املؤسسات  من بفي هذا إلاطار أظهرت الزيارات املّدانّ  لعدد. 0202لسدن   0022جاء باألمر عدد 

ساتعض التربوي  أنة الب لم حّث  بمتابع  املمتلكات الجرد دفاتر بقواعد مسك ال تلتزم من هذه املؤسة

د بدفاتر جرد معهد الحسين بوزيان باملعهد .أ 22تسجّل تجهيزات بقّم  مالّ  جملّ  بلغت يتمة 

 .   حمّدة بحادةالدنموذجي بقفص  بإعدادية 

 

ة معدات إعالمّ  بمكاتب املب  ّة  بياملؤسسات التربوي  يالرغم من معايدن  بجود عدة دندبي

بها لم  الانتفاعآل  طباع  زال  07آل  ناسخ  ب 07حاسويا قارا بمحموال ب 062على غرار التابع  لها 

ف  بتكدنولوجّات الاتصال تعمل املدندبيّ  على إعداد قائمات في شأنها 
ة
بموافاة كل من الوزارة املكل

املؤرخ  0200لسدن   1يس الحكوم  عدد ئر ضّات منشور خالفا ملقتذلك ب بالكتاب  العام  للحكوم  بها 

بها من قبل الهّاكل  الانتفاعالتي زال التصرةف في التجهيزات إلاعالمّ  حول  0200فّفري  0في 

 .العمومّ  باملزمع التفويت فيها

 

ن أنه خالفا ملا جاء ف في أسطول العريات، تبية بعلى صعّد آخر، بفي ما يخص التصرة 

ّة لم تتول امل 0222جانفي  00املؤرخ في  6زير ألابل عدد الو  (1)بمنشور                    خالل الفترة  دندبي

بإرساء نظام مراقب  داخلي لدى املصلح   تكلّف مسؤبل عن برش  السّارات 0206ماي -0200

 
ة
صرةف في أسطول العريات باملحربقات يمك ن من إحكام متابع  السّارات املخصص  املكلف  بالتة

 . في الوقود املسجل الاستهالكبالتأكد من مدى حقّق   مصلح لل

 

ّة أنة امل لوحظكما  حاجّاتها من الوقود جزء من تلبّ  لجراء غير قانوني إ تعتمد على دندبي

 (2)من هّاكللتر من البنزين  0222لتر من القازبال ب 062 باستعارةإعارة  0202ولت خالل سدن  حّث ت

 .أن يحجب بعض التجابزات صرف على هذا الدنحو بمن شأن الت .عمومّ  أخرى 

 

ه ال يتم التقّد بمنشور ب 
ة
ضح في عديد الحاالت أن

ة
 0000لسدن   02الوزير ألابل عدد  (3)ات

األذبن بمأمورية  على غرار العدد املدنجمي للعري  بالغاي  التدنصّصات الوجويّ  بحّث ال يتم تضمين 

باإلضاف  إلى ذلك لوحظ أنة . ف الوطدنّ  الخاص  بالسائقمن استعمالها أب املهم  برقم بطاق  التعري

ّة جل دفاتر العريات التابع  لل  .ال يتم مسكها على الدنحو املطلوب مدندبي

                                                           
(1)

 .املتعلق بمزيد إحكام التصرف في السّارات إلاداري  بنفقات املحربقات  
(2)

 .على غرار املركز الجهوي للتربّ  بالتكوين املستمر باملستشفى املحلي بأم العرائس بيلدي  أم العرائس  
(3)

املتعلق بإعادة تدنظّم تسجّل السّارات التابع  للدبل  بالجماعات املحلّ  باملؤسسات العمومّ  ذات الصبغ  إلاداري   0000مارس  02املؤرخ في   

 .الهابإحكام مراقب  استعم
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ة
 املوضوع  تحت تصرف املدندبيّ  ق باملساكن الوظّفّ بفي ما يتعل

ة
ه بعلى الرغم ، لوحظ أن

كن مدنذ سدن   مسكدنا غير صالح 12من توفر إلى  إلى الصّان  لم تتول املدندبيّ  بفي حاج  0200للسة

أن يساهم  بمن شأن التصرف على هذا الدنحو  .عتمادات لصّانتهاا (1)برمج  0206غاي  موفى شهر ماي 

 . في تدهور حالتها

 

بخالفا ملا نص علّه منشور 
لم تعمل املدندبيّ  خالل  0227لسدن   00الوزير ألابل عدد  (2)

 . اكن إلاداري  باملؤسسات التربوي اد ماء مشترك بين املسعد 86الفترة سالف  الذكر على فصل 

 

 
ة
ن أن مساكن  2ب 7ب 6ب 7تباعا  0202-0200خالل الفترة إسدناد  تمة ه بإلى جانب ذلك، تبية

 0070لسدن   000ل لهم الانتفاع بهذا الامتّاز بفق ألامر عدد يباشربن بظائف ال تخوة  (3)بظّفّ  ألعوان

بياإلضاف  إلى  .املوظفين املدنّين التابعين للدبل  إسكانبضبط نظام  ملتعلقبا 0070ماي  00 املؤرخ في

 .مسكدنا بظّفّا تمة إسدنادها دبن أن تتوفر مقررات في شأنها 66ذلك اتضح أنة 
 

 املؤسسات التربوي  إلاشراف املالي على -ج
 

ل القانون عدد  ّة لل 0202لسدن   01خوة التربوي   (4)اتمهم  إلاشراف املالي على املؤسس مدندبي

ن الدنظر في العملّات املالّ  لبعض املؤسسات التربوي  من الوقوف على . الراجع  لها بالدنظر
ة
بقد مك

ّة بعض الدنقائص التي تبرز أن دبر امل  .يبقى في حاج  إلى مزيد من إلاحكام دندبي
 

مباشرة  ملحق  املدارس الابتدائّ  على أنة ميزانّات 0202لسدن   0022ألامر عدد  نصة  فقد

ّة بميزانّ  امل ل املدندبيّ الراجع  لها بالدنظر،  دندبي في  بهذه املدارسالخاص   الاعتماداتسدنويا  بتحوة

في عديد املدناسبات  تمة بقد . (5)املحدث  بها شكل مدنح بمقررات سدنوي  إلى جمعّات العمل التدنموي 

ّة   لم تتولة ب . أشهر 0في بعض ألاحّان   بتأخير تجابز تحويل املدنح  الخاص  بالتسّير بياملطاعم املدرس

ّة امل  0201سدن  املالّ  إلى البالنسب  لم يتمة تحويل هذه املدنح  حّث في بعض املدناسبات ألاخرى  دندبي

في  (6)بهو ما أدى إلى مواجه  هذه املدارس لعدة صعويات مدرس  ابتدائّ  باملدنح  املذكورة 00 تمتّع

 .تسّيرها

                                                           
(1)

د املراسالت الصادرة عن مديري املدارس باملعاهد في هذا الشأن     .بالرغم من تعدة
(2)

 .حول ترشّد استهالك املاء في إلادارة باملؤسسات العمومّ   
(3)

وجي بقّم عام متصرف مساعد بمساعد مرشد تريوي خارجي بمرشد تريوي خارجي بمرشد بّداغ 0بمدير سابق بكاتب تصرف ب عامل غرار على   

 .خارجي
(4)

 .تشمل املدارس الابتدائّ  بإلاعدادي  باملعاهد الثانوي   
(5)

هدت لها مهمة     .في موارد املدارس الابتدائّ  بتدنظّم التصرف في نفقاتها بالحفاظ على ممتلكاتهاف املالي التصرة  ع 
(6)

   
ة
ة مشتريات من مزبدين خواص دبن توف  .مواردر اقتدناء عدة
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طّل  الفترة  الابتدائّ املدارس لم تتول  (1)0202لسدن   80عدد  بخالفا ملنشور بزير التربّ 

د .أ 000 بحوالي قّمتها الجملّ املقدر تنزيل املبالغ الخاص  بمعالّم تسجّل التالمّذ  0200-0202

ّة بحساب امل خذ دبن  بذلك دندبي ّة امل أن تتة  .أي إجراء في الغرض دندبي

 

م  بمختوم  طّل  الفترة املذكاملدندبيّ  تعمل  لم كما
ة
ورة أعاله على توفير بصوالت مرق

الستخالص معالّم تسجّل التالمّذ في آلاجال املحددة بهو ما قد يخفي  الابتدائّ لفائدة املدارس 

 .بعض التجابزات

 

ّة بإلى جانب ذلك، اتضح أن امل   دندبي
ة
ى متابع  عملّات صرف مدنح  الدبل  التي يتم ال تتول

تس حّث لوحظ أن العديد منها إسدنادها سدنويا لهذه املدار 
ة
في  صرف هذه املدنح  0202سدن   تول

قتدناءات اي بخالص نفقات تعلقت ببدناء بصّان  املبان على غرار . نفقات غير التي تم تحويلها من أجلها

ّة العدنوان الثاني لل ميزانّ  من املفربض أن تحمل على  .مدندبي

 

 0202لسدن   0022لئن نص ألامر عدد ف ، باملعاهد الثانوي إلاعدادي  املدارسبفي ما يخص 

 
ة
اجع  على أنة املدندبيّات الجهوي  للتربّ  تتول ربوي  الرة

ة
سات الت ى إبداء الرأي في مشاريع ميزانّات املؤسة

  بمدناقشتهالها بالدنظر 
ة
ّة امل أنة  إال  اململقاييس لم تضع ا دندبي

ة
نها من إبداء رأي مدعم وضوعّ  بآلّات تمك

من قدراتها على الاضطالع بالدبر املوكول  دة ات املقدم  لها بهو ما من شأنه أن يح  في مشاريع امليزانّ

ن محدبدي  دبر امل .إليها في هذا املجال ّة حّث تبية في مدناقش  تقديرات ميزانّات هذه املؤسسات إذ  دندبي

من  كدمدير ببطاق  املؤسس  دبن التأ يقتصر على مدناقش  البّانات التي يتم إدراجها من قبل كل

 . صح  بشمولّ  هذه البّانات

 

ن أنة امل 0202لسدن   0022بخالفا ملقتضّات ألامر عدد  ّة ، تبية   دندبي
ة
تابع  صرف ال تتول ى م 

 هذه املؤسساتالتابع  لها اعتمادات املؤسسات التربوي  
ة

على تحسين  بصف  دبري  من خالل حث

بعض املؤسسات بيذكر في هذا إلاطار أن . وي ص  لها بالكّفّ  املطلاملخصة  الاعتماداتنسب  استهالك 

 .%  73,70ب % 30,30بين  بحتاتر  0202بعدنوان سدن   مليزانّاتهاستهالك انسب سجلت  (2)التربوي 

 

 

 

 

                                                           
(1)
 .باملتعلق بمعالّم تسجّل التالمّذ 0202سبتمبر  0رخ في املؤ  
(2)

 .على غرار معهد بلخير بمعهد أحمد السدنوس ي بمعهد الامتّاز بأم العرائس بمعهد حي السربر بقفص  باملدرس  إلاعدادي  بزانوش  
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III- ّة دبر امل  في النهوض بجودة التعلّم بالحّاة املورسّ  دنوبي

 

 بأعوان التأطيرإطار التوريس  -أ

 

خالل السدن  الدراسّ  تأطير باملؤسسات التربوي  عدد إطار التدريس بأعوان البلغ 

  2476حوالي  0202/0206
ة
ما  188ب أستاذا 0202ما بمعل ّة ما يجعل بهو  للتربّ  اتطبّقّ امرشد 001بق

  .تجد صعويات في توزيعهم بمتابع  أدائهماملدندبيّ  

 

دن  الدراسّ   لوحظفقد  ملدارس في إطار التدريس با شغوراتبجود  0202/0206خالل السة

ت مركزا  016بلغ عددها  الابتدائّ  زت  006خصة
ة
 تسديد هذهبل. باملدارس الريفّ  أساسامدرس  ترك

 (1)الدنّابات الظرفّ  التي شهدت خالل السدن  الدراسّ  املذكورة ارتفاعا الشغورات لجأت املدندبيّ  إلى

بيذكر في هذا إلاطار أنة بعض  .(2)نّاب  108 الجملي بلغ عددهالّ مقارن  باملواسم الدراسّ  السابق 

اب الريفّ   (3)املدارس سين نوة  أفضلتعوزهم الخبرة للقّام بمهام التدريس على تعتمد كلّا على مدرة

 . بجه
 

 التربوي املؤسسات  لوحظ عدم إحكام املدندبيّ  توزيع إطار التدريس بين بإلى جانب ذلك،

ّة حّث  املدارس إلاعدادي  باملعاهد  أنة  0202/0206دراسّ  باملتعلق  بالسدن  ال املتوفرةاملعطّات  نتب

لت              بما مجموعه يادة عن الدنصابز  بضعّات الثانوي  املتواجدة داخل املدناطق الحضري  سجة

خارج املدناطق  مؤسسات أخرى لت عدة سجة  في حين أستاذا بمديدن  قفص  28منهم أستاذا  010

 016دن  الدراسّ  املذكورة لجوء املدندبيّ  إلى ما يقارب تبين خالل نفس السب . شغورا 60الحضري  

ه تم تكلّف أساتذة نواب بتدريس أقسام الباكالوريا بياإلضاف  إلى ذلك  اتضح .  (4)ظرفّ نّاب  
ة
             (5)أن

سدند للبعض منهم مواد رئيسّ  في عدد من الشعب 01ــ ب
 
 . معهدا ثانويا أ

 

سلبا على جودة التحصّل املعرفي بالبّداغوجي للتالمّذ  بمن شأن هذه الوضعّ  أن تؤثر 

 .من املدرسين للتكوين البّداغوجي (6)بتكافؤ الفرص بّنهم خاص  في ظل افتقار هذه الشريح 

                                                           
(1)

 .0206-0201 خالل الفترة   %06تطورت نسب  الدنّابات بـ   
(2)

 . نّاب  مسترسل 016منها   
(3)

 .جبل العّائش  بالفجر الجديد ببلخير مدرستيعلى غرار   
جوان من كل سدن  على أقص ى  02بذلك ملدة محدبدة على أن ال يتعدى مفعول العقد تاريخ  تربوي لشغورات الظرفّ  باملؤسسات الاسد يقصد بها   (4)

     .تقدير
(5)

 .التصرف بإلاعالمّ ب  بالاقتصادشعب  آلاداب بالعلوم التجريبّ  بالتقدنّ    
(6)

 .املدرسين الدنواب  
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  الجملي ألعوان التأطير باملؤسسات التربوي  عدداليالرغم من بجود فائض على مستوى ب 
ة
إال

 
ة
ّة  باملعايير التي حددتها بزارة التربّ ه لوحظ تفابت في توزيعهم بذلك بالدنظأن . ر لعدم التزام املدندبي

ّة  دن  الدراسّ  مين بيذكر من ذلك أنة عدد الق ّة  188بلغ  0202/0206باملؤسسات التربوي  خالل السة ما ق

رت بـحسب املعايير التي تم ضبطها في حين أنة الحاجّات الفعلّ  
دة
 
ما، ب  100ق ّة   لعدم إحكام نتّجق

في عدد نقصا  ثانوي  (1)مدارس إعدادي  بمعاهدعدة  سجلت م بين املؤسسات التربوي هّ  توزيعاملدندبي

ّة   .املؤسسات التربوي  ين املرشدين التطبّقّين للتربّ  ب تفابت في توزيعسجّل تتم كما . مينالق

 

ي بطني ف (2)أعوان في مقابل معدل 1بلئن بلغ معدل ألاعوان إلاداريين باملؤسس  الواحدة 

واصل  تكلّف العمل  بمهام إداري  باملؤسسات  0حدبد  ه لوحظ م 
ة
أعوان باملؤسس  الواحدة إال أن

بتجدر إلاشارة إلى أنة املؤسسات التربوي  التابع  . 0202عامال خالل سدن   66التربوي  لّبلغ عددهم 

ّة  شهدت تفابتا في عدد ألاعوان إلاداريين، فلئن تجابز عددهم  ن بالنسب  لبعض أعوا 02للمدندبي

ه لم يتعدة بمؤسسات (3)املؤسسات
ة
 .أخرى العون الواحد (4)فإن

 

 النهوض بالبنّ  التحتّ  بتوفير التجهيزات   - ب

 

ّة  خالل الفترة سعت  نجاز إإلى إيالء هذا الجانب العدناي  الالزم  عبر  0206-0200املدندبي

 فقد .بعض الدنقائص تزال تشكو  دة مؤسسات تريوي  ال إال أن ع الصل العديد من املشاريع ذات 

ّة  انجازها خالل السدن  الدراسّ  ت املدندبي
ة
د التي تول           أظهرت املعطّات املتوفرة بتقارير التفقُّ

ي بدناءاتها بحاجتها ألاكّدة للصّان  10أنة  0202-0206  عددا منأنة حّث  مؤسس  تشكو من تردة

دارس إعدادي  غير بظّفّ  بال تستجّب لشربط معاهد بم 7بمدرس  ابتدائّ   06 مخابرقاعات ب 

ن أنة . مزابل  التدريس سات %82بفضال عن ذلك تبية رها اسو أاج  إلى صّان  ح التربوي  في من املؤسة

ببحداتها الصحّ  بتهّئ  شبكات الكهرياء باملاء بالتطهير بتجهيز قاعاتها بواقّات حديدي    الخارجّ

رق   . قصد حمايتها من السة
 

حكام توزيع التجهيزات التربوي  باملعدات إعدم قدرة املدندبيّ  على ت ألاعمال الرقابّ  أظهر ب 

مدرس  ابتدائّ  في حاج  إلى تجديد أسطولها من  80أنة ن إلاعالمّ  بمتابع  استغاللها حّث تبية 

 087  ببعض املؤسسات التربوي بقيفي املقابل ب .تماما للتجهيزات إلاعالمّ  (5)تفتقر الحواسيب أب

آل   00آل  فّديو بث ب 08آالت ناسخ  ب 02آل  طباع  ب 00حاسويا قارا بمحموال بمخبري لغات ب
                                                           

(1)
ال الوادي    .على غرار معهد سّدي بويكر بمعهد حوة

(2)
 .0201مؤشرات الجودة للدنظام التعلّمي مارس   

 .فبالردي 0000مارس  0معهد ب  معهد أحمد التلّلي قصر قفص ب  معهد أحمد السدنوس يب معهد الحسين بوزيان   (3)
  .املدرس  إلاعدادي  أبالد بهّب ب معهد حوال الوادي ب معهد ابن رشّق بالسدند ب  ملتلوي معهد طريق توزر ا  (4)
(5)

 .مدرس  ابتدائّ  08  
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ورة بّضاء خارج الاستغالل نظرا الكتفائها من هذه التجهيزات 62عاكس  ب بياإلضاف  إلى ذلك . سبة

أدبات الهدندس   للوسائل التعلّمّ  بالبّداغوجّ  الضربري  على غرار مدرس  ابتدائّ   20 (1)تفتقر

 . بمعدات التدريس

 

توفير مفاتّح  0200بفي إطار تعمّم ألانترنات على املدارس الريفّ  تولت بزارة التربّ  سدن  

  002أنترنات من الجّل الثالث لفائدة 
ة
ا إال أنة هذه املفاتّح  مدرس  بخالص معالّم اشتراكاتها شهرية

بتجدر . 0206بك  الاتصاالت إلى موفى شهر ماي مدرس  لعدم تغطّتها بش 027بقّت غير مستغل  بـ

ّة  لم تتول اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بذلك بالتنسّق مع سلط  إلاشراف إلى إلاشارة  أنة املدندبي

 . قصد الحد من إهدار ألاموال العمومّ 

 

ن  ّة  بعلى صعّد آخر، تبية ان لمأنة املدندبي الصادرة عن  (2)لمطالبل تستجب في إلابة

بيذكر في هذا  .باملتعلق  بصّان  الفضاءات بالتجهيزات 0202-0200 تربوي  خالل الفترةالؤسسات امل

ل عديد التجهيزات بآلاالت بورشات املدارس إلاعدادي  التقدنّ  مما حال دبن انجاز 
ُّ
الشأن تعط

 . ألاشغال التطبّقّ  بهذه املدارس التي أحدثت ألغراض تقدنّ  بعملّ 

 

  تابع  البّواغوجّ إلاشراف بامل -ج

 

للمدندبيّات الجهوي  للتربّ  مهمة  إلاشراف البّداغوجي  0202لسدن   0022أبكل ألامر عدد 

بذلك من خالل إعداد بتدنفّذ البرامج البّداغوجّ  باملشاريع التربوي  بمتابعتها فضال عن تقّّم مردبد 

 . املؤسسات التربوي  الراجع  لها بالدنظر
ة
ّة  ل إال رات بانجاز أنة املدندبي أدبات م تقم بوضع تصوُّ

نها من دراس  باقع خارط  املدرسّ  بمشربع الجه  التربوي التخطّط التربوي على غرار ال
ة
مما لم يمك

ف على الاحتّاجات املستقبلّ  على املستوى الجهوي بتحديد التدابير  املدنظوم  التعلّمّ  بالتعرُّ

ز    .التدنفّذ الواجب اتخاذها لوضع السّاس  التربوي  حية

 

ى تقّّم مردبد التعلّم املدرس ي 
ة
ّة  تتول إضاف  إلى ذلك لم يتم الوقوف على ما يفّد أنة املدندبي

دن  الدراسّ  بتقديم املقترحات الكفّل  بتحسّنها املجلس  تركيز بمن شأن . بالجه  بمتابع  نتائج السة

ساعد على تأمين هذه املهام  .البّداغوجي أن ي 

                                                           
(1)

باملعطّات املتوفرة بمكتب التخطّط بإلاحصاء باإلضاف  إلى الزيارات املّدانّ   0206-0202حسب تقارير التفقد املدنجزة خالل السدن  الدراسّ    

 .لفريق الرقاب 
(2)

مطلب صادر عن مختلف املدارس الابتدائّ  على غرار مدرس  الطفل بمدرس  أبالد دالل بمدرس  الحسين بوزيان بمدرس  بويالل بمدرس   022حوالي  

 . حي التحرير الرديف
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خالل  (1)سب الدنجاح في امتحان شهادة الباكالوريا بوالي  قفص بيالرغم من تدني ن 

ّة  القّام بأي دراس  أب ندبات أب برشات تتدنابل  0202-0202السدنوات الدراسّ  للفترة  لم تتول املدندبي

تشخّص ألاسباب باقتراح الحلول الكفّل  لالرتقاء بمردبدي  املؤسسات التربوي  برسم أهداف 

ن الجه  من تحسين مؤشرات املدنظوم  التربوي مستقبلّ  بخط  عمل ت
ة
بالارتقاء بنسب الدنجاح في  مك

 .الامتحانات الوطدنّ 

 

ّة  لم تعمل   0202لسدن   0022بخالفا ألحكام ألامر عدد  على  0202-0200طّل  الفترة املدندبي

ات التفقد ّة سين عديد املدر حّث لم يخضع  البّداغوجي للمدرسين بمتابعتها تدنظّم بتنسّق عمل

 . سدنوات 02ب 2باملؤسسات التربوي  لعملّات تفقد بّداغوجي لفترات ترابحت بين 

 

ن من خالل فحص التدنظّمات البّداغوجّ  للمدارس           للسدن  الدراسّ  الابتدائّ بتبية

ه لم تتم املصادق   0202-0206
ة
املتفقدين مدرس  من قبل  02فائدة على التدنظّمات البّداغوجّ  لأن

بتجدر إلاشارة إلى . بالدنظر لسوء استغالل الزمن املدرس ي باستعمال قاعات تدريس غير بظّفّ بذلك 

ّة  لم تتول اتخاذ أية إجراء قصد معالج  هذه الوضعّات بتالفي تكرارها في املستقبل  . أنة املدندبي

 

ّة  بجود نقص كما أظهرت سفي عدد  (2)املعطّات املتوفرة باملدندبي
 
 دندتاملتفقدين الذين أ

ضبط معايير موضوعّ  فضال عن عدم قصد تطوير مؤهالتهم  (3)مهام تأطير بتكوين املدرسينإليهم 

إعداد تقارير متابع   بعدمالختّار ألاساتذة أب املعلمين الذين يتم تكلّفهم للقّام بأنشط  تكوينّ  

بذلك خالفا ألحكام  0206-0202طّل  الفترة برامج التكوين الخاص  باملدرسين بإلاشراف على تدنفّذها 

 . 0202لسدن   0022ألامر عدد 

 

 

 

 

 

                                                           
ل  .% 00,87ب  %16,01ب  %12,08 على التوالي 0202ب 0201ب 0200بلغت نسب الدنجاح في امتحان الباكالوريا خالل دبرات  (1) معهدا من جمل   07بسجة

بمعهد أحمد   %00,01بمعهد سّدي عبد القادر ب  %1,22نسب نجاح أقل من املعدل الجهوي ترابحت بين  0202دبرة باكالوريا معهدا عمومّا خالل  01

 .السدنوس ي
(2)

سب  ملواد ال 0206-0202بلغ معدل عدد ألاساتذة للمتفقد الواحد خالل السدن  الدراسّ    
ة
 000ب 080فرنسّ  بالانقليزي  بالرياضّات على التوالي بالن

ضح بجود نقص بحوالي . 060ب
ة
باملظّل   0بالقصر  0بالقطار  0دبائر الامتصاص املتلوي )متفقدين في التعلّم الابتدائي في اختصاص العريّ   2كما ات

 (.0بالرديف 
(3)
بوزارة  ينالبّداغوجّ املتفقدينالخاص بسلك  ألاساس ياملتعلق بضبط الدنظام ب  0220ر أكتوي 0ؤرخ في امل 0220لسدن   0018كما نص علّه ألامر عدد  

 .التربّ 
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 تطوير الحّاة املورسّ  بإلاحاط  بالتالمّذ -د
 

 
ة
م بمواهبه "ل الحّاة املدرسّ  تمث

ة
تعل مات بإطارا لتدنمّ  شخصّ  الـم 

ة
امتدادا طبّعّا للتعل

ط  تريوي  بثقافّ  بهي كل ما يتعاطاه التالمّذ من أنش (1)"عالبة على التمرةس بالعيش الاجتماعي

سدى لهم من خدمات اجتماعّ  بصحّ   .(2)بترفيهّ  برياضّ  بما ي 

 

              لم يتم إلى غاي  سالف الذكر  0221لسدن   0107ألامر عدد علّه نص بخالفا ملا  

مما حال دبن باملؤسسات التربوي   البّداغوجي تركيز مجلس املؤسس  باملجلس 0206جوان  موفى

بالارتقاء داء هذه املؤسسات بتحسين أ  عمل لتطوير الحّاة املدرسّ  بتأطير التالمّذ خطعداد إ

 .بخدماتها التربوي 

 

الوطني لدإدماج املدرس ي لفائدة التالمّذ من ذبي  (3)إقرار البرنامج 0220سدن   مدنذتمة ب 

التالمّذ ادماج هؤالء على  0202-0200خالل الفترة لئن تم الوقوف ب . الاحتّاجات الخصوصّ 

 
ة
 باملدارس العمومّ  التابع  للمدندبيّ  إال أن

ة
ه ال يتم دبما تأمين حصص تدارك بمساندة ه اتضح أن

نات البرنامج لفائدتهم بذلك خالفا  من خالل املعطّات املتوفرة عدمن تبية كما  .املذكور  ملا تضمدنته مكوة

 
ة
ّة هم بمدة  بعدم سلفا مي ألاقسام الدامج  خالل الفترة املذكورةتكوين معل للرفع   الالزم  األدل  املدنهج

 .من كفاءتهم في التعامل مع التالمّذ من ذبي إلاحتّاجات الخصوصّ 

 

ببزير الصح   الاجتماعّ ملنشور املشترك بين بزير التربّ  ببزير الشؤبن قتضّات ابخالفا مل

ارس إلاعدادي  املدف  بكاص على تعمّم مكاتب إلاصغاء بإلارشاد التي تدن 0000أكتوير  7املؤرخ في 

  نتبية  الثانوي باملعاهد 
ة
             من جمل مؤسس   52بـ مكاتبإحداث  0206لم يتم إلى موفى جوان ه أن

 . مؤسس  61
ة
  عدمضح كما ات

ة
  تتوفر فيها الظربف املالئم  باملريح  لعملّ  تخصّص فضاءات مستقل

 .إلاصغاء

 

  ،من جانب آخرب 
ة
يتولى بمفرده مهام إلاحاط   بحّدنفساني ر باملدندبيّ  أخصائي يتوف

حال دبن انجاز املهام  ممامؤسس   022الدنفسّ  لجمّع تالمّذ املؤسسات التربوي  البالغ عددها 

 املدنوط  بعهدته على أحسن بجه حّث تبية 
ة
مطلب لدإحاط   02تلبّ   0206ه لم يتم إلى موفى جوان ن أن

 . ن سدن الدنفسّ  يعود تاريخ البعض منها إلى أكثر م

                                                           
 .باملتعلق بالتربّ  بالتعلّم املدرس ي 0220جويلّ   00املؤرخ في  0220لسدن   82من القانون التوجّهي عدد  10الفصل عدد  (1)

 .املتعلق بتدنظّم الحّاة املدرسّ  0221أكتوير  00مؤرخ في  0221لسدن   0107من ألامر عدد   2الفصل عدد  (2)
(3)

الذي نص على أن الدبل  تسهر على توفير الظربف املالئم  لألطفال من ذبي  0220لسدن   82عدد من القانون التوجّهي  1عمال بالفصل عدد  

 . ي  العمومّ الاحتّاجات الخصوصّ  الذين هم في سن الدراس  للتمتع بحق التعلّم مجانا باملؤسسات التربو 
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ن، بإلى جانب ذلك لة املؤسسات التربوي   د بالزيارات املّدانّ من خالل تقارير التفقة  تبية أنة ج 

ّة  تفتقر لفضاءات مستقل  ّ  بتجهيزات ضربري   (1)التابع  للمدندبي ملمارس  ألانشط  الثقافّ  بالصحة

ياضّ  فضال عن  دبن إحداث نوادي في بجود نقص في عدد مدرس ي هذه إلاختصاصات مما حال بالرة

من املدارس  % 01بيذكر في هذا إلاطار أنه لم يتم بعث نوادي الصح  في . جل هذه املؤسسات

 % 65رس إلاعدادي  باملعاهد الثانوي  فضال عن عدم بعث نوادي موسّقى بـ امن املد % 20ب الابتدائّ 

 . الثانوي من املدارس إلاعدادي  باملعاهد 

 

 ت التربوي  الخاص ؤسسااملمتابع   -هــ

 

ّة  مهم  إلاشراف البّداغوجي على املؤسسات  0227لسدن   160عدد  (2)أبكل ألامر للمدندبي

مؤسس   06بوالي  قفص   (3)بيلغ عدد املؤسسات التربوي  الخاص . التربوي  التابع  للقطاع الخاص

دن  الدراسّ    0202-0202الل الفترة بشهد عدد املدارس الابتدائّ  الخاص  خ. 0202/0206خالل السة

تلمّذا خالل  0002تلمّذا إلى  020مؤسس  بتطور عدد التالمّذ املسجلين بها من  02إلى  0ارتفاعا من 

 .الفترة املذكورة

 

ت الفترة  قابّ  التي خصة ّة   0202-0200بفي هذا إلاطار أظهرت ألاعمال الرة عدم التزام املدندبي

ّة  في خصوص قبول مطال د عليها فضال عن باآلجال القانون ب إحداث املؤسسات التربوي  الخاص  بالرة

 . إسدناد تراخّص لتسع  مؤسسات خاص  دبن استّفاء ملفاتهم لجمّع الوثائق املطلوي 

 

ّة  نت الزيارات املّدان ّة لة املؤسسات التربوي   ب فريق الرقاالتي تولى  كما ب القّام بها أنة ج 

لشربط املتعلق  بإحداثها بخاص  منها املتعلق  بالبنّ  الخاص  ال تستجّب ملا جاء بكراسات ا

جهيزات ّة  بالتة د إداري . ألاساس ضح عدم خضوع هذه املؤسسات ألي عملّ  متابع  بتفقة
ة
كما ات

 . 0202-0200بيّداغوجي طّل  الفترة 

 

ربوي  الخاص  
ة
بياإلضاف  إلى ذلك تبين أن املدندبيّ  لم تحرص على مطالب  املؤسسات الت

ثبافاتها بتدنظّماتها البّداغوجّ  قبل انطالق السدن  الدراسّ  بمو  من املصادق  عليها من قبل  تبالتة

ردة بدلّل التدنظّمات كما لوحظ عدم التزام هذه املؤسسات باملعايير الوا. املتفقدين البّداغوجّين

بالتوقّت بالزمن  املتعلق باملدارس الابتدائّ  على غرار عدم احترام املعايير الخاص  البّداغوجّ 

ا يتعارض مع مقتضّات منشور بزير التربّ  عدد  خ في  72املدرس ي ممة  .0202سبتمبر  0املؤرة

                                                           
ن من استغاللها للغرض الذي أحدثت من أجله  (1)

ة
  .يشار إلى أنة قاع  املسرح بمدرس  حي بورقّب  زربق تم تحويلها إلى قاع  تدريس مما لم يمك

(2)
 .الجهوي  للتربّ  بالتكوين إلاداراتاملتعلق بضبط تدنظّم بمشموالت  0227 مارس 6املؤرخ في   

(3)
 .ثانوي  بمعاهدمدارس ابتدائّ    
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ن أنة املؤسسات التربوي  الخاص  ال  0228لسدن   186عدد  (1)بخالفا ملا نص علّه ألامر تبية

ّة  في مفتتح كل سدن  دراسّ  بهو ما د من  تقوم بإحال  قائمات العاملين بها للمدندبي
ة
يحول دبن التأك

ثبت من عدم تعويلها على مدرس ي املدارس  مدى أهلّ  إطار التدريس للعمل بهذه املؤسسات بالتة

ضح عدم تمكين هؤالء املدرسين من املساعدة . العمومّ  دبن الحصول على ترخّص في الغرض
ة
بات

 . 0202 -0200البّداغوجّ  بخدمات التكوين املستمر خالل الفترة 

 

* 

 

                 *                     * 

 

يدندرج إحداث املدندبيّات الجهوي  للتربّ  ضمن مسار تطوير هّكل  املدنظوم  التربوي  على 

غّ  إكسابها املربن  بالدنجاع  بذلك عبر مدنح الجه  صالحّات أبسع في ضبط  املستوى الجهوي ب 

صرف أبلوياتها التربوي  بإعطائها املزيد من الاستقاللّ  ، عالبة على تدعّم مشموالتها في مجاالت التة

مات املبادرة بالتشجّع على الابتكار بالتجديد في املّدان التربوي  بتتولى  .إلاداري باملالي بتعزيز مقوة

سم هذه املدندبيّ  الجهوي  للتربّ  بقفص  ممارس  جانب كبير من 
ة
الصالحّات إال أنة دبرها ال يزال يت

  .  إلى مزيد التدعّم بفي حاج باملحدبدي 

 

من إحكام  تمكنهاعمل  بأسالّبأدبات بيستدعي تدنظّم العمل إلاداري باملدندبيّ  بضع 

بتكوين ألاعوان في  التصرف في الجوانب إلاداري  بذلك عبر سد الشغورات في الخطط الوظّفّ 

 . كاملأدل  إجراءات ببضع نظام معلومات مدندمج بمت باعتماد املجاالت املوكول  إليهم

 

إلى جانب التقّد بالدنصوص بالتراتيب املدنظم   حسن التصرف في املوارد البشري  يقتض يب 

  متابع  برقاب  ارساء آلّات لهذا املجال،
ة
ن املدندبيّ  من احكام متابع  بضعّات ألاعوان بتحّّنها تمك

ها. العمل املدنجز قاعدة باحترامباتخاذ الاجراءات الكفّل   حكام التصرةف في عطل مدعوة إلى إ كما أنة

من شمولّ  رخص املرض بمن عرضها على اللجان الطبّ  حسب بذلك من خالل التأكد  املرض

    .التراتيب الجاري بها العمل إلى جانب متابعتها بمعالجتها على مدنظوم  إنصاف

  

د ال، على املدندبيّ  تكريس مبادئ الشفافّ  باملساباة باملدنافس  بين املزبدينلب  ّة تق

كما تدعى . الصفقات العمومّ  بالدنفقات العادي بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال  لدنصوصبا

كما . بصّانتها   استغاللهار جرد بمتابعتسجّلها بدفاتعبر  بذلك ممتلكاتها حافظ  علىاملدندبيّ  إلى امل

                                                           
(1)

 .املتعلق بضبط شربط الترخّص في إحداث مؤسسات تريوي  خاص  بيتدنظّمها بتسّيرها 0228فّفري  00املؤرخ في   
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و من عدة نقائص بفي ال يزال يشك إلاشراف املالي على املؤسسات التربوي  في مجالدبر املدندبيّ   أنة 

 الراجع  لها بالدنظر مدناقش  ميزانّات املؤسسات حاج  إلى مزيد التدعّم بخاص  في ما يتعلق ب

 .املحال  إليها استهالك إلاعتمادات بيمتابع 

 

ّة  مدعوة بالتنسّق مع سلط   بلتحسين جودة بأداء املدنظوم  التربوي  بالجه  فإنة املدندبي

بمزيد  في إطار التدريس باملدناطق الريفّ  بالنهوض بالتكوين البّداغوجيالشغورات  إلاشراف إلى سدة 

واب  كما . الضربري  بمزيد العدناي  باملباني بالفضاءات التربوي  توفير التجهيزاتب إلاحاط  باملدرسين الدنة

د مؤسسات التعلّميقّّم ألداء املؤسسات التربوي  ب القّام بعملّات التة ب مطالب  هاأن ّة الخاص  متابع  تق

 .الجاري بها العملبالقوانين بالتراتيب 

 

 
ة
في ما تطوير الحّاة املدرسّ  بإلاحاط  بالتالمّذ مزيد العدناي  بهذا الجانب خاص   ببيتطل

ئم  إلدماجهم إلاحاط  الدنفسّ  بالتالمّذ من ذبي إلاحتّاجات الخصوصّ  بتوفير الظربف املال  يخص

داث خاليا طالب  بحث املؤسسات التربوي  التابع  لها على احاملدندبيّ  مكما أن . مع بقّ  التالمّذ

بعث الدنوادي الثقافّ  بالرياضّ  بالترفيهّ  فضال عن توفير التجهيزات الضربري  إلاصغاء بإلارشاد ب 

 . ملمارس  هذه ألانشط 
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 رّد وزارة التربية

 

ة تعمل الوزارة على مساعدة المندوبي:  التنظيم اإلداري ونظم المعلومات -1

الجهوية للتربية بقفصة على اإلسراع في ضبط أدلة إجراءات تمكن من تنظيم العمل 

بمختلف مصالح المندوبية إلى جانب دراسة الشغورات بالخطط الوظيفية حتى يتم التعامل 

معها في إطار مقترحات تقدم في الغرض ، وخاصة منها الخطط المتعلقة بالهياكل المالية 

 .هوي للتربية والتكوين المستمرالجللمندوبية والمركز 
 

حيث الحظ فريق الرقابة عدم تقيد المندوبية :  الموارد البشرية بالمندوبية -2

بالنصوص المنظمة لهذا المجال سواء تعلق األمر بمتابعة وتحيين الوضعيات اإلدارية 

ورة لألعوان أو باإلخالالت الخاصة بتنظيم المناظرات فقد تم التأكيد على المندوبية بضر

التقّيد بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال وذلك من خالل تمكينها من مختلف 

المراجع القانونية المعتمدة في الغرض واإلجراءات الواجب إتباعها لتفادي مثل هذه 

 .اإلخالالت مستقبال 
 

حيث الحظ فريق الرقابة جملة من اإلخالالت سواء في :  التصرف المالي -3

بعض الصفقات العمومية أو من حيث التصرف في الممتلكات العمومية التعامل مع 

والمحافظة عليها ، وحيث تبّين لفريق الرقابة محدودية دور المندوبية فيما يتعلق بإعداد 

ومناقشة تاريخ ميزانيات المؤسسات العمومية فقد تم التأكيد على مصالح المندوبية بضرورة 

تمدة لتنظيم الشراء العمومي والحرص على المتابعة الدقيقة التقّيد بالنصوص القانونية المع

لعمل الهياكل المشرفة على الجوانب المالية بالمندوبية ضمانا لحسن التصرف في المال 

 .العمومي ولحسن سير المؤسسات الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية المعنية 
 

الحظ فريق الرقابة أن  حيث :النهوض بجودة التعليم والحياة المدرسية   -4

بإنجاز أدوات التخطيط  0200/0202المندوبية الجهوية للتربية بقفصة لم تقم طيلة الفترة 

التربوي على غرار الخارطة المدرسية ومشروع الجهة التربوي فإنه تجدر اإلشارة إلى أن 

ستعمل  جملة من الملتقيات قد التأمت في الغرض غايتها تحقيق مثل هذه األهداف وهو ما

وحيث طلب فريق الرقابة .الوزارة على مطالبة المندوبية الجهوية للتربية بقفصة االلتزام به 
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ضمن توصياته في هذا المجال بضرورة التقّيد بالمعايير التي ضبطتها الوزارة في مجال 

توزيع إطار التدريس وأعوان التأطير ضمانا لتفادي التفاوت بين مختلف المؤسسات 

ي الجهة ، فقد أتجه مزيد مساندة ودعم المندوبية الجهوية المعنية من قبل مصالح التربوية ف

وضمانا لحسن تنفيذ هذه التوصيات ، .اإلدارة المركزية حتى تلتزم بالمعايير المطلوبة 

وتفاعال مع المقترحات المقدمة في الغرض من فريق الرقابة ، فقد تم اإلذن بتكوين فريق 

عن مختلف المصالح المركزية المعنية سيتولى المتابعة الميدانية عمل يتكون من ممثلين 

لتطبيق مختلف هذه التوصيات وتقديم الدعم والمساندة الالزمين إذ سيتولى هذا الفريق التنقل 

على عين المكان قصد وضع أسس عملية لحسن التصرف في مختلف المجاالت المذكورة 

 مراجع قانونية ، أدلة إجراءات) ل الضرورية أعاله مستعينا في ذلك بمختلف وسائل العم

 )... 
 

هذا ونفيد سيادتكم أن وزارة التربية ستوافيكم حال انتهاء هذا الفريق من مهامه 

بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة بتقرير شامل حول ما تم إنجازه في الغرض ، علما وأن 

اس الذي ستعتمده الوزارة في التعامل مهام المساندة والدعم المشار إليها أعاله ستكون األس

 مع اإلشكاليات التي قد تطرأ في مندوبيات جهوية أخرى ضمانا لحوكمة أفضل ولتصرف

 . في الموارد البشرية وفي ممتلكات المندوبيات الجهوية للتربية أنجع
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 رّد المندوبية الجهوية للتربية بقفصة
 

 توطئـــــة
 

المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية تم تحويل  0202لسنة  0022تنفيذا لألمر عدد 

اإلدارة الجهوية للتربية بقفصة إلى مندوبية جهوية للتربية مؤسسة عمومية ذات صبغة 

إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي وتخضع إلشراف وزارة التربية بما لها 

لم يقع التحضير له من ناحية  من مشموالت وصالحيات غير أن المرور لم يكن سلسا حيث

توفير الموارد البشرية  والمادية الالزمة وقد تزامن هذا التغيير مع إحداث الثورة ورغم 

 0200اكتو بر  08إلى غاية  0200مارس  02افتقار المندوبية إلى مندوب جهوي بداية من 

على رأس المندوبية  كما نذكر أّن الفراغ المسجل ،وفراغها من المسؤولين المكلفين بالتسيير

إضافة إلى الفراغ  0202جوان  00إلى غاية  0201تواصل خالل الفترة الممتدة من أكتوبر 

المسجل في مستوى الخطط الوظيفية باإلدارات الفرعية من مديرين مساعدين ورؤساء 

 مصالح باإلدارات الفرعية للموارد البشرية والمالية والبناءات واإلدارة الفرعية للتعليم

األساسي مما انعكس سلبا على السير الطبيعي للعمل وحيث مرت المندوبية الجهوية للتربية 

بقفصة بالعديد من الصعوبات والعراقيل شانها في ذلك شان العديد من المؤسسات العمومية 

كما ال يخفى . بالجهة ورغم ذلك تواصل العمل بها والمحافظة على ديمومة المرفق العمومي

الكم الهائل من االحتجاجات واالعتصامات واإلضرابات التي شهدها قطاع  على أحد أنّ 

التعليم بالجهة من إغالق أبواب العديد من المؤسسات التربوية وفقدان األمن بها و هو ما 

إضافة إلى أّن االحتجاجات . سبب صعوبة في التواصل مع إطارات التسيير بها

قر المندوبية وتمثل ذلك خاصة في الطرد واالعتصامات التي طالت أعوان اإلدارة بم

المتعمد لألعوان و اإلطارات والعملة من مكاتبهم ومواقعهم وهو ما تسبب في تعطيل العمل 

 .بصفة عامة
 

كما نشير في هذا اإلطار إلى أّن المندوبية تفتقر إلى العنصر البشري المتكون في 

. فات بالمندوبية والمؤسسات التابعة لهاالمجاالت اإلدارية والمالية لمتابعة العديد من المل

 .وهو ما تسبب في تراكم الملفات وكميات العمل المستوجب إنجازها
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ورغم كّل الظروف الصعبة السالف ذكرها التزمت المندوبية بمواصلة انجاز 

وتم في هذا اإلطار  0200المشاريع المتخلفة ومعالجة الملفات المتراكمة و العالقة منذ 

 .م في إنجاز المشاريع والبرامجتسجيل تقد

ونتيجة لكّل هذه األحداث لم تتمكن المندوبية من انجاز المشاريع العالقة منذ سنة 

والتي بقي البعض منها يعاني من تأخير في االنجاز مما يساهم حتما في رفع كلفة  0200

 .البعض منها
 

 :كما نشير أّن المندوبية تشرف على 

 

المعاهد 
والمدار
س 

 اديةاإلعد

المدار
س 
االبتدا
 ئية

دوائر 
 التفقد

المؤسسات 
التربوية 
الخاصة 
 ثانوي

عدد التالميذ 
بالمؤسسات 

 العمومية
 ابتدائي

عدد التالميذ 
بالمؤسسات 
العمومية 

 ثانوي

عدد 
التالميذ 
بالمؤسسا
 ت الخاصة

اإلطار التربوي 
واإلداري 

بالمؤسسات 
 العمومية

64 186 22 33 33507 32240 2099 6983 

  

وأمام هذا الكم الهائل من المؤسسات ومن المدرسين وإطار اإلشراف واألعوان 

 .والتالميذ فإّن المندوبية تجد صعوبات في بعض األحيان في تسوية بعض الملفات
 

وجوابا على مالحظات الفريق الرقابي لدائرة المحاسبات تلتزم المندوبية الجهوية 

لمنظمة لمجال التصرف في الموارد البشرية بوضع للتربية بــتطبيق النصوص والتراتيب ا

أساليب عمل وفرق وآليات رقابة تحت إشراف المندوب الجهوي لمتابعة والمحافظة على 

 .الموارد العمومية باسترجاع أجور ومنح لبعض األعوان التي صرفت لهم على وجه الخطأ
 

 التصّرف في الموارد البشرية  -
 

ي التقرير المذكور أعاله أتشرف بإعالمكم أّننا قمنا تبعا للمالحظات الواردة ف    

 :بالتثبت في أغلب الحاالت الواردة في تقريركم والتي تتلخص في النقاط التالية 
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سيحرص المندوب على سد الشغورات التي  تخّص الخطط الوظيفية على غرار  -

العمل بالمندوبية مصلحة الميزانية واإلشراف المالي والتصرف في األعوان لتحسين جودة 

 .بتقديم مطالب سد شعور إلى السيد وزير التربية في الغرض
 

أولت المندوبية أهمية قصوى لمتابعة وتحيين الوضعيات اإلدارية ألعوانها  -

كما تولت المندوبية انجاز ...( اإللحاق، عدم المباشرة، االستقاالت، الغيابات الغير الشرعية)

 .ةالقرارات اإلدارية ذات الصل
 

حرصت المندوبية على معالجة جل الرخص المرضية العادية خالل الفترة ما  -

 .عبر منظومة إنصاف 0202و 0200بين 
 

أّما بخصوص الغياب الغير شرعي لبعض األعوان فقد تولت المندوبية إصدار  -   

 .أوامر باسترجاع المبالغ التي تقاضوها كما أّن اإلجراءات التأديبية جارية في شأنهم
 

أّما في ما يخّص التصّرف في عطل المرض طويل األمد أولت المندوبية أهمية  -

القرارات وعرض هذه الرخص على اللجان الطبية الجهوية والوطنية  نجاز كلّ إلقصوى 

 .حسب التراتيب الجاري بها العمل ومتابعتها ومعالجتها ضمنيا عبر منظومة إنصاف

 

 التكوين  -
 

وية باالشتراك مع المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر أعّدت المندوبية الجه

بقفصة برنامج جهوي يعني بالتكوين واكتساب المعارف والمهارات لالرتقاء بأداء أعوان 

أعوان المالية في مجال المحاسبة  الموارد البشرية من إداريين وأعوان ومستكتبين وخاصة

 .الدولة العمومية والمالية وميزانية
 

 مناظراتال -
 

قامت المندوبية بمعاقبة العامل المكلف , 0200بعد الخطأ المسجل في مناظرة العملة 

حرصت المندوبية  0202، وفي مناظرات 0201 ديب سنةبالملفات وإحالته على مجلس التأ

على متابعة كّل الملفات بدقة من طرف لجنة جهوية متكونة من رئيس مصلحة المناظرات 

عات والمدير المساعد للموارد البشرية ومدير مدرسة إعدادية يرئسها ورئيس مصلحة النزا
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بكّل دقة ولم تتصل الوزارة أو المندوبية إلى  0206المندوب وصارت المناظرة في جانفي 

مناظرة العملة دورة  ي النجازكما التزمت المندوبية بنفس التمشّ . حّد اآلن بأي اعتراض

 .0207المزمع إنجازها في جانفي  0206
 
 
 
 
 
 
 

 التصّرف المالي -
 

التصّرف في الصفقات العمومية وتحديد الحاجيات وبرمجة 

 المشاريع
 

شرعت المندوبية في إعداد برنامج يتعلق بالصفقات والمشاريع على المدى القريب 

 .0208-0207والمتوسط بداية من السنة المالية 
 

لة في المنظومة متدخّ ستعمل المندوبية على حسن التواصل مع كافة األطراف ال -

التربوية بالجهة حتى تتمكن من تحديد الحاجيات بكل دقة في مجال الصفقات العمومية 

جميع التفاصيل لر خذ بعين االعتباواألوستعمل على دراستها وإنجاز كراسات الشروط 

 .المكونة للمشروع
 

الية ستتقيد المندوبية بالنصوص والتراتيب في مجال المحاسبة العمومية والم -

كما ستحرص الحقا على . وميزانية الدولة وجميع النصوص المنظمة للصفقات العمومية

مزيد العناية بالموارد البشرية في ما يهم التكوين والرسكلة في ميدان إبرام وتنفيذ وختم 

المنظمة للشراء العمومي ووضع  بالنصوصوالتزمت المندوبية بالتقيد . الصفقات العمومية

 .رورية تمكنها من حسن التصرف في الممتلكات التي بحوزتهاالتدابير الض
 

 صيانة المطابخ البرنامج االيطالي:  27/0201طلب عروض عدد  -1
 

مصلحة المندوبية ال تتحمل المسؤولية  نّ إبالنسبة لدقة إعداد كراس الشروط ف -

 .المركزية بالوزارة اإلدارةبكراس الشروط تم إعدادها  حيث أنّ 
( 
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مرده الفراغ الحاصل في اإلدارة الفرعية للبناءات و التجهيز فة للتأخير بالنسب -

 .على اثر إعفاء المسؤول السابق
 

الخطأ كان سهوا من المهندس فإّن  28/0201طلب العروض عـــــدد  بخصوص -

 .article: scellement desarmatures المستشار في الهياكل

 

حي بورقيبة زروق فقد تعطل المشروع  سةمدرشروع توسعة إلى ما بالنسبة أمّ  -2

ة على المثال باعتراض من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي طلب المحافظ

 ."االعتراض"تجدون نسخة من : بالتغيراتالمعماري للمدرسة وعدم القيام باضافات و

من معهد  قاعة أكل وبيت تبريد بكلّ ا بخصوص مشروع بناء مرقد ومطبخ ومّ أ -3

برمجة انجازها من قبل المسؤول السابق باإلدارة  تمتمعهد زانوش فقد السرور وحي 

ذلك التنسيق مع مصالح  وقد تم بعد. الفرعية للبناءات و التجهيز و الذي استقال الحقا

هذه المؤسسات ليست  نّ أن نجاز هذه المشاريع تبيّ إ من ىبعد القيام بدراسة الجدوالتخطيط و

 .بحاجة لهذه المشاريع
 

للمندوبية من المواد  عدم تجميع المندوبية للحاجات السنويةإلى ا بالنسبة مّ أ -4

فيرجع ذلك للفراغ  00/0200و 22/0200االكساء بالنسبة لطلب العروض عــــــدد المكتبية و

ه الصفقات ل بإجراء هذالتي كانت تتكفّ والمالية و الحاصل باإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

توفير لوازم ولضمان حسن المرفق العمومي و" اندالع ثورة "الحاصل  فللظرنظرا و

 .للقيام باستشارات في الغرض التجأت المندوبية... حبر وورق من :  المدارس االبتدائية
 

 المتعلقين باقتناء معدات إعالمية 6/0201و 8/0200طلبي العروض إلى بالنسبة  -5

ذلك لضمان صول عوضا عن حصص والمندوبية في كراس الشروط على ف اعتمدت

 .اقل ثمنا ومقبولة فنيأفصول 
 

ه في بعض المناسبات قام السيد مراقب نّ إفتح الظروف فبق في ما يتعلّ  -6

في ذلك الوقت و " موظف بادارة المراقبة المصاريف" م ص س" المصاريف بتكليف السيد 

أما بالنسبة لتجاوز  .الذي هو اآلن مراقب مصاريف عمومية لإلشراف على فتح الظروف

إضراب مفتوح لألعوان اإلداريين "المدة القانونية فكانت نتيجة لظروف استثنائية بالمندوبية 
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فتح فاجتهدنا بإعالم المشاركين بتأجيل جلسة . م في بعض الفترات أكثر من شهرييندا" 

 .العروض نظرا لظروف استثنائية
 

 نّ إكان طفيفا في بعض المناسبات ف لتأخير في فرز العروض الذياإلى بالنسبة  -7

 مرده الضغط الحاصل على اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز و نقص األعوان

 .المتخصصة
 

ه يقع في بعض األحيان إسناد نّ إبخصوص تقديم الضمانات المالية النهائية ف -2

ها تطالب الصفقات إلى حين توفر االعتماد وخالل الفترة يقع انتظار االعتماد وبتوفير

 .اإلدارة بمدها بالضمان المالي النهائي ضمانا لمزيد المصداقية مع المقاولين
 

ه نظرا لتزامن االمتحانات الوطنية مع عرض بعض تقارير الفرز نّ أكما نذكر  -9

مين االمتحانات فقد اجتهدت مصالح أنظرا للضرورة الملحة لتقات وعلى لجان مراقبة الصف

 .ا فنيا وعرضها على اللجنة الفنيةالتجهيزات بعد التأكد من قبوله المندوبية القتناء بعض
 

 نّ إسيدي بوبكر فبالقطار و تعثر مشروعي بناء مدرسة إعداديةإلى بالنسبة  -11

 نجاز هذه المشاريع والذي تكفلت اإلدارةإي مسؤولية في تأخر أمصالح المندوبية ال تتحمل 

 .نسيق مع المجلس الجهويبالتبإنجازه اإلسكان الجهوية للتجهيز و
 

التأخير الحاصل مرده في بعض  نّ إفيما يتعلق بخالص أصحاب الصفقات فو -11

األحيان اإلضرابات المتتالية التي شهدتها المندوبية و التأخير في فتح اعتمادات الدفع 

 .باإلدارة المركزية
 

الح المندوبية ا في ما يتعلق بإجراءات الختم النهائي للصفقات فقد سعت مصأمّ  -12

تكوين  إلىالتجهيز العامة للبناءات و اإلدارةبالتنسيق مع اإلدارة الجهوية للتجهيز وكذلك 

بعض األعوان في كيفية إعداد ملفات الختم النهائي و قد شرعنا في عرض بعض الملفات 

 .اللجنة الجهوية للصفقات على أنظار
 

ليلة ابان الثورة للتزود بصفة المندوبية في مناسبات ق لجوءا فيما يخص أمّ  -14

سبب كان بذلك  نّ إف..." قطع غيار السيارات "مباشرة بمواد ملحة ال تقبل االنتظار 

العرضية  المفاجآتوجه و عدم قيام مكتب الضبط بمهامه على أكملالمتكررة و اإلضرابات
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شارات ام باالستالمندوبية تتولى القي نّ إف" مثل عطب فجئي للسيارات"والغير مبرمجة 

اختيار بالمنافسة ووبذلك باحترام كل اإلجراءات المتعلقة باإلعالن عنها المزمع انجازها و

ل السير تعط 0201-0200نظرا للظروف االستثنائية خاصة في السنوات و .قل اإلثمانأ

خاصة منها إدارة مراقبة المصاريف التي تعطل سير العمل بها  العادي للمرفق العمومي و

وتة من ذلك غلق مقر إدارة مراقبة المصاريف نتيجة سكب زيوت تشحيم على لفترات متفا

 ف هاتفيا وإحاطتهيستشارة مراقب المصارإلى إ في تلك الفترة فاضطررنا .كامل المقر

ن أبالظروف التي تحتم علينا اقتناء مستلزمات المؤسسات التربوية في مقر المندوبية على 

الظروف االستثنائية  إلى عزى ذلك أساسايوالحقا  تتم تسوية تأشيرة مراقب المصاريف

 .التي يعلمها الجميعو
 

التراتيب المنظمة للشراء نا عمليا على احترام كل النصوص ووقد حرص -

 إعدادرات بعد تسجيلها في مكتب الضبط وستشاإلالعمومي من ذلك مسك دفاتر خاصة با

متابعتها كما عملت ع عليها وز والتقييم يمكن االطالالفرمقررات خاصة بلجان الفتح و

المندوبية على التقيد بكل المالحظات التي أداها فريق عمل دائرة المحاسبات و متابعة كل 

لمزيد الحرص على تجسيد اإلجراءات فقد وقع خالالت وإن تمثل أالنقاط التي من شانها 

تقارير دورية  إعدادولى متابعة مالحظات فريق العمل وتشكيل فريق عمل داخل المندوبية يت

 .المنجزة والغير منجزة متابعة النقاطلنظر فيها من خالل جلسات تقييم ويتم ا
 

قامت مصالح اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بتكليف عونيين يتوليان القيام  -15

بمهام إعداد برنامج زيارة بكل المؤسسات التربوية بالجهة للقيام بعمليات الجرد للتجهيزات 

كما تجدر اإلشارة لبعض المالحظات التي ها بالوصوالت المسلمة في الغرض ونتو مقار

أبداها فريق العمل في خصوص األثاث المستعمل فقد قامت المندوبية بتخصيص فضاء 

 .للغرض يمكن معاينته
 

كما تم إرسال عون من مصلحة التجهيز للتكوين لدى اإلدارة المركزية في  -

وقد قام بدورة تكوينية  .ةتوزيع التجهيزات و المعدات الجديدوالمستعمل  كيفية جمع األثاث

 لمدة أسبوع في منظومة للغرض تجسيدا للمالحظات و خاصة إدخال منظومات اإلعالمية

 .المحافظة عليهاللمزيد التدقيق في المستحقات و
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ل اجتماعات قمنا بها في الغرض كما تم دعوة كل المؤسسات التربوية من خال -

 .جداول متابعة تم إعدادو أكثر بعملية جرد األثاث اإلحاطةو
 

 عمليا تم تكليف عون ذو كفاءة مهنية مشهود بها تولي مسؤولية اإلشراف -16

السيارات والمسافات  خروجيارات في ما يتعلق بتسجيل دخول ومتابعة أسطول السو

د للغرض المقطوعة واستهالك الوقود حسب المسافات والسفرات وذلك من خالل دفتر مع

 حقيقة االستهالك المسجل والتقيدمدى والمزيد من التحكم في المحروقات  من خالله يتم

 .0202لسنة  000المنشور عدد و للوزير األول 6عدد  منشوربال
 

في خصوص المساكن الوظيفية تتوفر لنا قائمة في كل المساكن الوظيفية  -17

ال تتوفر في الميزانية  أّنه مع العلم بها تم إعالم الوزارةوالموضوعة على ذمة المندوبية 

حويلها قد تولت اإلدارة االستفادة من بعض المساكن و تو .فقرة خاصة بصيانة هذه المساكن

 .في فضاءات تحضير و مراجعة
 

بداها أعمال بكل المالحظات الواردة صلب تقريركم والمالحظات الشفوية التي و -

لك على مزيد االلتزام بكل النصوص القانونية فريق العمل خالل زيارته فقد ساعدنا ذ

قد دارية وعمال اإلالزمة على كل األضفاء النجاعة الإالمتعلقة بتسيير المرفق العمومي و

 .    صالححافزا على مزيد اإلفريق التفقد فرصة تكوين شاملة و مثلت لنا زيارة

 النفقات خارج إطار الصفقات العمومية
 

في كل اإلخالالت التي من شأنها الحد من المنافسة في ستعمل المندوبية على تال

وتلتزم المندوبية بالعمل مستقبال على تحديد  الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية

في نقص التزود وانقطاع المخزون الحاجيات في هذا اإلطار بكل دقة لتفادي الوقوع 

 .مراعاة اإلعتمادات المتوفرةو
 

 د استهالك الطاقة والماءالحسابية اإلدارية وترشي
 

 الحسابية اإلدارية
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ستعمل المندوبية مستقبال على التقيد بالنصوص القانونية في مجال المحاسبة 

والمالية العمومية وستحرص على تالفي قدر اإلمكان تسجيل المتخلّدات والديون 

 .مستحقات التي من شأنها اإلضرار بحسن تنفيد بنود الميزانيةالو
 

 الممتلكات والمحافظة عليها التصرف في
 

 جرد التجهيزات
 

بالتنسيق مع المشرفين على المؤسسات التربوية الراجعة إليها  المندوبية بدأت

بالنظر في مجال جرد األثاث والتجهيزات والمنقوالت وكذلك إعداد قوائم خاصة بها 

 .وتكليف أعوان للقيام بالمعاينة الميدانية بصفة دورية

 

 فية المساكن الوظي
 

شرعت المندوبية في إعداد تقارير اختبارات للمساكن الوظيفية واإلدارية ومساكن 

الديوان بغية الوقوف على مدى صلوحيتها للسكن من عدمه وسيتم أخد قرار في شأنها 

بالتنسيق مع اإلدارة المشرفة على أمالك الدولة إما بصيانتها أو هدمها كما سيتم استغالل 

وشرعت المندوبية في انجاز )ت  تلمذّية للتنشيط والنوادي المدرسية البعض منها كفضاءا

مكتبة ثقافية وركح مسرحي وفضاءات للتنشيط الثقافي بالمبيت القديم للمركز الجهوي 

 (.للتربية والتكوين المستمر بقفصة

 
 

 اإلشراف المالي على المؤسسات التربوية
 

المؤسسات التربوية الراجعة حرصت المندوبية على مهمة اإلشراف المالي على 

 .بمتابعة كل العماليات المالية بالنسبة إلى التعليم الثانوي" م س"لها بالنظر وكلفت السيد 
 

ميزانيتها  نّ فإ 0202لسنة  0022حسب األمر عدد وفيما يخص المدارس االبتدائية و

الخاصة في  ملحقة مباشرة بميزانية المندوبية وحرصت المندوبية على تحويل اإلعتمادات
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على المؤسسات بتنزيل  أّكدتو التنموي شكل منح بمقرارات سنوية إلى جمعيات العمل

 .0206/0207السنة الدراسية ب الخاّصة معاليم تسجيل التالميذ
 

أرفقت إلى ديوان فقد في خصوص المؤسسات المجهزة بمطاعم مدرسية و

 .من طرف رئيس الوحدة تتّم متابعتهاالخدمات المدرسية و
 

 البناء المستقبلي
 

تصرف قصد بناء مؤسسة ذات نجاعة وضع حجر أساس مستلزمات و أدوات ال -

 جدوى في تدخالتها،و
 

وضع خطة لتنفيذ ما تّمت اإلشارة إليه باعتماد دليل إجراءات بخصوص  -

المؤسسات العامة والخاصة يتضمن تنظيم جميع المسالك اإلدارية والمالية داخل المؤسسة 

ي اإلشكاليات التي تّم رفعها من طرف دائرة المحاسبات ، ويعد هذا اإلجراء قصد تفاد

 .أولوية قصوى بالنسبة لمؤسساتنا
 

وضع برنامج تكويني لإلداريين في المجالين اإلداري والمالي وهي أولوية  -

 .مطلقة على المدى القريب والمتوسط
 

رة وذلك قصد الشاغ سنسعى مع وزارة اإلشراف إلى استكمال الخطط الوظيفية -

 .توزيعها داخل المؤسسةتحديد المسؤوليات و
 

 وضع نظام معلومات بتعميم التطبيقات اإلعالمية  -
 

وضع برنامج لتعميم استعمال المعلوماتية في مختلف أنشطة المؤسسة قصد  -

 .إضفاء مزيد النجاعة على أدائها
 

ين المنظمة لهذه المجالس محاولة إشراك المجالس المختلفة مستقبال وفق القوان -

 .في إيجاد التصورات الكفيلة بالنهوض بالمجال التربوي بقفصة
 

 األرشيف
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أولت المندوبية األرشيف الموجود بمصالح اإلدارة أهمية قصوى بتنظيم ومعالجة 

الوثائق وتحرير محاضر في شأن الوثائق التي يتم إتالفها بتكليف عون مختص في 

ديسمبر  00من األمر المؤرخ في  0عمالبالفصل عدد 0206 األرشيف في شهر أكتوبر

0088. 
 

 النهوض بجودة التعليم والحياة المدرسية  
 

بالنظر بتنظيم  ااء المؤسسات التربوية الراجعة لهحرصت المندوبية على تقييم أد -

وتنسيق التفقد البيداغوجي للمدرسين وبتنظيم اجتماعات دورية بمتفقدي التعليم الثانوي 

وشهريا بمتفقدي التعليم االبتدائي وحرصت على المراقبة اإلدارية والبيداغوجية للمؤسسات 

 .التربوية التابعة للقطاع الخاص
 

على إحكام وتوزيع  0208-0207ستحرص المندوبية الجهوية للسنة الدراسية  -

إلداريين دة عن النصاب وتوزيع اطار التدريس بين المؤسسات التربوية والتقليص من الزياإ

 .العملة بالتساوي حسب حاجيات المؤسساتو
 

أولت المندوبية العناية الكافية بمختلف جوانب الحياة المدرسية حيث بعثت خاليا  -

إصغاء وإرشاد من قبل اغلب المؤسسات التربوية بالتنسيق مع األخصائية النفسية ومتابعة 

بط مخطط سنوي لبرامج التنشيط النوادي الثقافية والصحية والرياضية بالمؤسسات كما ض

الثقافي والرياضي واالجتماعي في إطار قفصة عاصمة ثقافية تحت إشراف مصلحة 

 .جمعيات الرياضية والثقافيةالالتنشيط الثقافي و
 

 النتائج المدرسية
 

لوريا بالمؤسسات التربوية شرعت المندوبية  بمتابعة كل التحسين نتائج الباك -

سسات المتدنية النتائج بإحداث لجنة جهوية متكونة من المندوب المؤسسات وخصوصا المؤ

الجهوي وثالثة متفقدون عامون ومتفقدا إشراف ومديرو مؤسسات تربوية ومرافقة لصيقة 

 .للمؤسسات الثانوية لتحسين النتائج المدرسية
 

ميدانية لكل المؤسسات  القيام بزيارات على "ع.ع"حرص المندوب السيد  - 

كل اإلشكاليات وحلها على عين المكان وساهم ذلك في الدراسة الحقيقية  للوقوف على
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الستغالل التجهيزات والمساهمة في الرقي بالتعليم ونتائج السداسية األولى من السنة 

 .0207/  0206 الدراسية
 

نجاز المخطط إعلى  0206أكتوبر  22 فيلمهامه حرص السيد المندوب منذ توليه  -

المتمثلة في الخارطة المدرسية والمتمثلة في أداة التخطيط التربوي الجهوي للتربية و

كل من إدارة المرحلة االبتدائية  واقع المنظومة التعليمية وتشريكلوأساليب وإجراء دراسة 

اإلعدادية والثانوية  واقتراحات عملية لالرتقاء بمردودية المؤسسات ورسم  وإدارة المرحلة

مكن الجهة من تحسين مؤشرات المنظومة واالرتقاء بنسب أهداف وخطة عمل مستقبلية ت

 .النجاح في االمتحانات الوطنية
 

أسس المندوب الجهوي تقاليد في مندوبية التربية بقفصة تتمثل في المجالس  -

صالح والمديرين المساعدين للوقوف ماالجتماعات بكل من رؤساء الواإلدارية الشهرية 

 .رها والمساهمة في الرقي بمندوبية قفصةعلى المستجدات اإلدارية وتطوي
          

التقدير للسيدات والسادة أعضاء الفريق ختام نتقّدم بأحر عبارات الشكر وفي الو

من  تطوير الخدمات المسداةتوجيهنا لتحسين ون ساهموا بتوصياتهم في إنارتنا والرقابي الذي

شكاليات التي سعينا إلى تذليلها إلى تنبيهنا إلى بعض اإلقبل مؤسساتنا إلى منظوريها و

بمساعدتهم ونثّمن عاليا ما تحلوا به من رحابة صدر وتفهم ودقة في متابعة كّل الجزئيات 

 .في مهّمتم الرقابية
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ّ
 
ّنموي بقفصةشركة القطب الت

ّّ 

ُ
 
خ بمقتض ى عقد تأسيس ي مؤر ُ ،"القطب"، في ما يلي القطب التنموي بقفصةّشركةّحدثتأ

ُ د تم ُ.م 1برأس مال قدره ة إلاسم في شكل شركة خفيُ 9002ُأفريل  92في 
 
رفيع فيه في الجلسة الت

تستأثر شركة فسفاط قفصة بحوالي ُو د.م 24ليبلغ 9011ُُمارس92ُاملنعقدة في  الخارقة للعادةة العام ُ

فة وزارة الإلشراف يخضع ُوة ة عموميُ ذات أغلبيُ  شركةالقطب عتبر يُ ُو .ألاسهممن  2282ُ%
 
املكل

ُ 9001لسنة  00طبق مقتضيات القانون عدد  ناعةالصُ ب
 
ُاملتعل ُ .(1)ةكنولوجيُ سات ألاقطاب التُ ق بمؤس 

ُ

ُ
 
ُعقد التُ الوفق ه ل مهاموتتمث

 
ُكر أسيس ي آنف الذ هوض باإلستثمار املساهمة في النُ ا في أساس 

ُ  فضاءات لالنتصاب لفائدةر يتوفُوة صناعيُ تهيئة ألاراض ي واملناطق البوالية قفصة وذلك عبر  الخاص 

ة كنولوجيُ الحتضان أصحاب املشاريع التُ بعث قطب تكنولوجي بالجهة ُوكذلك فيالخواص  ُاملستثمرين
جديد وإلابتكار القطاعات ذات القيمة املضافة العالية والقائمة على التُ ة املندرجة في نطاق أو الخدماتيُ 

ُُو
 

نمية وتكثيف دفع التُ  بهدفُكوينوالتُ العلمي والبحث  بين منظومات إلانتاجراكة تنشيط شبكة الش

ُإ
 

ُُ.غلحداثات الش

ُ

ل القطب نتائج   د.م18222ُبلغت تباعا  9010-9012خالل الفترة ة سلبيُ صافية ة سنويُ وسج 

صات اهتالكات خاصُ ُذلكعزى يُ ُوُ.د.م18233ُد و.م18220ُو الفضاءات ة إلى ارتفاع قيمة مخص 
مقابل ُد.م18410ُد و.م 18349و د.م 18310ُواليعلى التُ  التي بلغ مجموعهاُ(9)أجيروأعباء التُ ة ناعيُ الصُ 

ُداخيل مُكفايةعدم 
 
ُالاستغالل املتأت ات بيع املقاسم وتسويغ ية أساس  ت الصُ ا من عملي 

 
ُةناعيُ املحال

واليهذه املداخيل ة حيث بلغت تغطية ألاعباء الجمليُ ل ُُُُُُُُُُد .م 08432ُخالل نفس الفترة على الت 

 ُ.د.م 08220ود .م 08010و

ُ

ُ
 
ُهذه على ُةة رقابية ميدانيُ ت دائرة املحاسبات إجراء مهم ُوتول

 
ة الفترة خاصُ  شملتركة الش

ُا بهدف9013ُُجوانإلى موفى 9010ُسنة من 
 
ُلتأك

 
ناعية بعث وتهيئة املناطق الصُ في قها د من مدى توف

ومن مدى استجابتها  كنولوجي واستقطاب املستثمرين وإلاحاطة بهمتركيز القطب التُ في و واستغاللها

ُملبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية في أداء مهامها  ف املاليظر في أوجه التصرُ لنُ ة اكما شملت املهم ُ.

ُُو
 
ُ.الشركةبهذه إلاداري سيير الت

ُ

ُ
                                                           

(1)
 ُ ُ.9010لسنة  92وبالقانون عدد  9003لسنة  24تمامه بالقانون عدد إكما تم تنقيحه ُو 9001ماي  2خ في املؤر 

 .عونا 12عدد أعوان القطب  9013بلغ في موفى جوان  (2)
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ّأبرز املالحظات
ّ

هوض باالستثمار الخاص - ُُمساهمة القطب في الن 

ُُُُ

ق
 
ة املبرمجة وفي بعث القطب املناطق الصناعيُ من ُ%40ُنجاز إالقطب في  لم يتوف

ُباألساس إلى ضعف التُ  عزى ذلكويُ كنولوجي التُ 
 
 لة في هذانسيق بينه وبين مختلف ألاطراف املتدخ

هيئة واملصادقة ة عديد املشاريع املبرمجة من حيث إعداد دراسات التُ املجال باإلضافة إلى عدم جاهزيُ 
ُارية العالقة لألراض ي املخصُ ات العق ُعليها فضال عن عدم تسوية الوضعيُ 

 
راتيب صة لها وفق الت

ُ.املضبوطة وفي آلاجال املحددة

ُُُ

بتسوية ة ينبغي إلاسراع نمية الجهويُ نسق التُ نجازات والحاجة إلى دفع إلُاة وإزاء محدوديُ  
صة للمشاريع املبرمجة وبإعداد دراسات التهيئة واملصادقة عليها في ارية لألراض ي املخصُ العق ُ اتالوضعيُ 

ُ.ُالقطب عث من أجلهابلوغ ألاهداف التي بُ ُوهيئة في أشغال التُ  الانطالقأفضل آلاجال لضمان 

ُ

ُولم يلتزم القطب دوم ُ   
 
 قسيمات من ذلك إحداثه لثالثة في مجال التُ راتيب العمرانيُ ا بالت

ُأمثلة تهيئة تفصيليُ  دوُنتقسيمات 
 
رات على املحيط وأحيانا دون الحصول على ة ودراسات للمؤث

ُ ُ.ُُةة املختصُ لطة إلاداريُ مصادقة الس 

ُُُُ

ُُأة من قبل القطبناعية املهيُ املناطق الصُ ُال تستجيبُو ة للتُ  من لعدد  هيئة املواصفات الفني 

ناعية  ُ م هذه املناطقوال تتالءالص 
 
من ذلك عدم ربط بعضها  الاستثماُربات في بعض جوانبها ملتطل

ُ
 

ُرجيُ بكة الخابالش
 

بة للماء الصالح للش
 
ُ هاشبكاتُراب وتعط رة ربطها ُونوير اخلية للتُ الد 

 
بصفة متأخ

ُم التقيُ بشبكات تصريف املياه املستعملة باإلضافة إلى عد
 

ة باملناطق ة الخاصُ روط الفنيُ د بالش

ظافة مم ُضعف أعمال الص ُُوالخضراء  ُيانة وأشغال الن 
 
ر املستثمرين املنتصبين ب عنه شكاوى وتذم ُا ترت

ُ.بهذه املناطق

ُ

ُوتبيُ     ُناعيُ التفويت في بعض املقاسم الصُ  ن أن 
 
ت والفضاءات املنجزة من قبل ة وكراء املحال

ُ تم ُيالقطب لم 
 
ة في مجال تحديد أسعار البيع والكراء وتحديد ة املستوجبة خاصُ راتيب القانونيُ وفق الت

ُفترات إلامهال في الد ُ
 

ل بمبدأي الش
 
ا أخ ُ.ة واملساواة بين املستثمرينفافيُ فع وكيفية الخالص مم 

ُ

ُ 4كما ال تزال ُُُ
 
 اا صناعيُ مقسم21ُد و.م 2بكلفة تجاوزت أنجزها القطب ة ت صناعيُ محال

ُغير م ُ
 
ُُةستغل

 
ُ.9013ُى جوان إلى موف
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ُظر إلى حجم هذه الاستثمارات من حيث كلفتها املاليُ وبالنُ    إلى تكثيف  القطب مدعوُ  ة فإن 
تعر ض البعض  ة في ظل ُوظيف ألامثل لها خاصُ عريف باستثماراته لضمان التُ ة والتُ ألانشطة الترويجيُ 

ُ.خريبلتُ لمنها 

 

ّالتصر ف املالي ّو -
 
ّإلاداري سيير الت

ُُ
قتإخالالت جسيمة  9010-9002خالل الفترة ة خاصُ فقات وتنفيذها شاب إبرام الصُ 

 
ُتعل

ة إلاجراءات ونزاهتها ب وإبرام ُاسات الشروطعدم إقصاء عروض مخالفة لكرُ ُومبادئ املنافسة وشفافي 

ُمع صفقات 
 

ر على الش
 
لة إلنجاز روط الفنية الد ُمقاوالت ال تتوف ُ.ألاشغالنيا املخو 

ُ

ُُولم يتول  القطب
 
ُة العشريُ تأمين املسؤوليُ  9013ى جوان إلى موف

 
ه إنجاُزُعندلين ة للمتدخ

ُ  وتجسيمهاخالل الفترة املذكورة أعاله د .م 3بناءات بكلفة تجاوزت 
غياب مع ُبعقود ضمان عشري 

ة ُ.املراقبة الفني 

ُ

فقات بتطبيق مقتضيات في بعض املناسبات على إلزام أصحاب القطب لم يحرص كما  الص 
ُكرُ 

 
ُروط مم ُاسات الش

 
ُ.د من حسن إنجاز ألاشغالا لم يسمح بالتأك

ُ

ق يتم ُولم ُُُ
 
ؤساء ل وإلاقامة لفائدة استرجاع مصاريف التنق ُبُإحاطة الجانب املتعل الر 

ين للقطب باإلجراءات الضُ  فضال عن عدم  املنجزة في الغرضة املصاريف امنة لشفافيُ املديرين العام 

ُ
 
ُحصول القطب على الت

 
ُ.ات بالخارجزمة عند إنجاز أعوانه ملأموريُ راخيص الال

ُ

ن أن  القطب اُلُُُ روط يتقيُ  وتبي 
 

د دوما ببنود عقود الكراء وباإلجراءات الواردة بكر اسات الش

اته غير املستخلصة ب عنه تراكم مستحق 
 
ناعية مما ترت قة باستغالل الفضاءات الص 

 
 بهذا العنوان املتعل

ُ
 
ُ.ُد.أ 322حوالي  9013ى جوان لتبلغ في موف

ُ

ُجانب التُ  ولم يخل ُ  نظيم ونظام املعلومات من نقائص حيث ال يزال القطب يفتقر إلى هيكل 
ُمتنافرة فضال عن عدم شموليُ  تنظيمي مصادق عليه باإلضافة إلى جمع بعض ألاعوان ملهامُ 

 
ة ة أدل

ُ.ةعالميُ طبيقات إلُاألانشطة بالتُ إلاجراءات ونقص تغطية مختلف 

 
ُكذلك ة ف في املوارد البشريُ وشاب التصرُ 

 
ة في  انتداب أعوان دون لت خاصُ تجاوزات تمث

ُناظر وفي إسناد أعوان منح وامتيازات وخطط وظيفيُ إعمال مبدأ التُ  ُ.ة دون وجه حق 
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ُبعض العق ُة ملمتلكاته حيث ال تزال حرص القطب على الحماية القانونيُ يُولمُ
 
ت ارات واملحال

ة في اري فضال عن افتقاره لوثائق ملكيُ ة وفضاءات العمل عن بعد دون ترسيم بالسجل العق ُالصناعيُ 
ُ.ف فيهاشأن بعض ألاراض ي التي يتصرُ 

ُ

ُوالقطب م ُ
 
ُب بتجاوز ما يُ طال

 
ف املالي راتيب الجاري بها العمل سواء في مجال التصرُ خالف الت

ُ.ُت مالحظته من إخالالت في هذا إلاطارتم ُ أو إلاداري وتصحيح ما

ُ 
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I- باالستثماّرهوض النّ في  قطبمساهمة ال ّ  الخاص 

 

ة الخاصُ لية راسات ألاوُ لد ُحكم لم ُوإعداد سبق م ُتخطيط القيام بُالاستثماراتتقتض ي نجاعة 

نجاز املشاريع إُوة لألراض ي املزمع تهيئتها اريُ العق ُ اتلوضعيُ اتسوية فضال عن ناعية املناطق الصُ  تهيئةب

 ُ.حو ألافضلعلى النُ  واستغاللهاانها في إبُ ُاملبرمجة

ُ

ّّستثماراتلّا برمجةّ-أُ

 

ُ
 
ُ 2009منذ سنة قطب ال ىتول

 
 مجهودمجال دفع في ُههاتتوج ُ يضبطُاستثمارط وضع مخط

ط ُنتضم ُيُو .نميةالتُ 
 
ُُتارهك 136ة على مساحة مناطق صناعيُ  10تهيئة هذا املخط

 
ت وإنشاء محال

ُخالل الفترة ةالخدماتيُ ُوأة كنولوجيُ إليواء املشاريع التُ عمل عن بعد  فضاءات4ُإحداث ُوة صناعيُ 

 ُُُ.بالجهة قطب تكنولوجيُتركيزُفضال عن2009-2014ُ

 

ُوقد تبيُ ُُُ مواقع املناطق سن اختيار حبُكفيلةال ماناتلضُ وا دابيُرلتُ اُيضعالقطب لم  ن أن 
ُخاصُ ة الصناعيُ 

 
ُنسيق مع البلديُ بالتُ ق ة فيما يتعل

 
ا لة في هذا املجال مم ُات ومختلف ألاطراف املتدخ

ُ
 
ة عراقيل عقاريُ ُب عنه بروزترت ُعد 

 
برمجة  تتم ُ من ذلكُ.ر بعض املشاريع املبرمجةة ساهمت في تعث

في حين  تاُرهك 0ة على مساحة نطقة صناعيُ موقع ملد .أ 90إعداد دراسة مشروع تقسيم بكلفة ناهزت 

ُ ة لفائدة الغير أن   لالستغاللغير قابل ُتارهك 10مساحة بوتخصيص موقع  (1)جزءا منه يعود بامللكي 
ات ثابتة تابعة  الحتوائهة نظرا كمنطقة صناعيُ  ثالث برمجة موقع ُو لشركة فسفاط قفصةعلى معد 

عا ملياه ألامطار بنفس املساحةة ملنطقة صناعيُ  ل تجم 
 
 9902ألامر عدد ما يتعارض مع مقتضيات بُ(9)يمث

عة كالفيضانات أو  (2)1222لسنة 
 
ة متوق ر إقامة مباني باملناطق املعر ضة ملخاطر طبيعي  التي تحج 

ة ُ.الانجراف أو الانهيار بهدف وضع تدابير لحماية هذا املوقع د .أ 2بقيمة ولئن أعد  القطب دراسة فني 

ُ من خطر مياه ألامطاُر ُ هذه الدراسة فإن 
 
ىلم ت

 
ة 9013ُجوانُحض إلى موف لط املختص  ُُ.بمصادقة الس 

ُ

ُ عالوةُُُ
 
في حين ُُتارهك 14ة على مساحة موقع ملنطقة صناعيُ اختيار ى القطب عن ذلك تول

ُ يفتقُرُأن  هذا املوقع
 

طهير ُو (2)رابلشبكة املاء الصالح للش يوان الوطني للت  وهو ما لشبكة تطهير تابعة للد 

ُلال يستجيب ل
 
ُة حداث منطقة صناعيُ ة إُلالفنيُ بات متطل

 
ُيضمن للقطب الانتفاع ه اُلفضال عن أن

                                                           
(1)

 .9012ُجوان 00ُالحكم الصادر عن املحكمة العقارية بتاريخ  
(2)

 .دعوة القطب إلى العدول عن هذا املوقع واختيار موقع جديدالذي تمت فيه  9010جوان  0تقرير إدارة املياه العمرانية بتاريخ  
(3) ُ  ُ.واملتعلق باملصادقة على التراتيب العامة للتعمير 1222أكتوبر  11خ في املؤر 
(4)

 ُ
 

ُ.9010ُجوان  01ة الستغالل وتوزيع املياه في ركة الوطنيُ مراسلة الش
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ة تشجيع  51الواردة بالفصل  باالمتيازات
 
ر من مجل ُ الاستثماراتمكر 

 
ُاملتعل ل الد  ولة بكلفة قة بتكف 

ُُ.ةبط بالشبكات الخارجيُ الرُ 
ُ

ولئن أفاد القطب في إجابته أنه يحرص على تشريك مختلف ألاطراف في إطار اللجنة الوطنية 

خرات العقارية الصناعية فإنه جدير بالذكر أن هذه اللجنة  تتركب من ممثلين عن بعض لتحديد املد 

ُ ُ.ينة واملستلزمين العموميُ ة واملحليُ لط الجهويُ الوزارات فحسب دون الس 
ُُُّ

أراض ي صالحة ة تخصيص ناعيُ تهيئة املناطق والفضاءات الصُ  ستدعيت آخر ومن جانب

ُ
 
ُ أسندتقد ُوُ.(1)1222لسنة  13وفق مقتضيات القانون عدد  ناعيالصُ  شاطللن خالل الفترة ُولةالد 

ةقطع أرض 9010-9012ُ بغاية  تاُرهك 120ُبلغت ةمليُ جُعلى مساحةالقطب ُلفائدة ذات صبغة فالحي 
ُةاستغاللها في أغراض صناعيُ  تغيير صبغة بعض ألاراض ي بين ثالث وخمس سنوات  فتراتتراوحت ُو.

ة إلاجراءات القانونيُ و 9001لسنة  410شهرين طبق ألامر عدد  التي ال تتجاوُزة قانونيُ الجال اُلمقارنة ب

كما لم يسع ُ.ةتغيير صبغة ألاراض ي الفالحيُ  جالمُفيُ(9)1222لسنة  223باألمر عدد املنصوص عليها 

ُالقطب 
 
9019ُو 9011سنتي ألراض ي انتفع بها خالل ُةبغة الفالحيُ إلى تغيير الصُ 9013ُى جوان إلى موف

ُ.ُتارهك 40ُُعلى مساحة
ُُ

ىكما ُُ
 
ُ 3هك وإقامة  12ة على مساحة تهيئة منطقة صناعيُ قطب ال تول

 
ة على ت صناعيُ محال

ة 9م 12200مساحة  ُبذلك  امخالف ُ بأراض ي ذات صبغة فالحي 
 
ة بحماية ألاراض ي الخاصُ راتيب الت

ُ.ُ(2)1222لسنة  24لقانون عدد با اة املنصوص عليهالفالحيُ 
ُ

ُ في إجابته القطب وأشاُرُُُ
 
ُإلاجتماعيُ ُوضاع أُللنظرا  هأن

 
ارتأت  9002ارئة بالجهة سنة ة الط

ُ ُات والية قفصة بمعتمديُ ة ولة إلاسراع بإحداث مناطق صناعيُ الد  ُ كما أن 
 
ة ببعض ت صناعيُ بناء محال

ُُتم ُة ألاراض ي قبل تغيير صبغتها الفالحيُ  ُ.ةالجهويُ  طلبطلب من الس 
ُ

ّهيئة دراسات التّ ّ-ب
ُ

ُ ةصناعيُ الُاطقناملة تهيئة عمليُ  ستوجبت
 
ُة التُ طبقا ملقتضيات مجل

 
ُ(2)ُعميررابية والتُ هيئة الت

ُا دراسةُوإعداد مشروع تقسيم 
 
ُ ةصادقاملُورات على املحيط ملؤث ة لطات إلاداريُ عليهما من قبل الس 

ة خارج وجود موقع املنطقة الصناعيُ  صورةفي عليه بأمر  قصادُ يُ يلي إعداد مثال تهيئة تفصُوة املختصُ 

                                                           
(1)

 ُ ُ 1222جانفي  21ُخ فياملؤر 
 
 .ة واملباني وصيانتهاالصناعيُ ق بتهيئة املناطق املتعل

(2)
 ُ ُ 1222أفريل  4خ في املؤر 

 
ُواملتعل

 
 92ة ألامر عدد حة له خاصُ صوص املنق ُة والنُ ة لألراض ي الفالحيُ ة الجهويُ ة الاستشاريُ جان الفنيُ ق بتركيب وطرق سير الل

   .9012جانفي  4خ في املؤر ُ 9012لسنة 
(3)

 ُ   .حة لهصوص املنق ُة والنُ ماية ألاراض ي الفالحيُ واملتعلق بح 1222نوفمبر  11خ في املؤر 
(4)

 .حة لهصوص املنق ُوالنُ  1222نوفمبر  92خ في املؤر ُ 1222لسنة  199ادرة بمقتض ى القانون عدد الصُ  
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ُةهيئة العمرانيُ مثال التُ  .ُ  أن 
 
هيئة تين خارج مثال التُ نطقتين صناعيُ متقسيمات ب ثالث أنشأالقطب ُإال

ة ناهزت بكلفة جمليُ  9012-9011وتهيئتها خالل الفترة  تار هك 90ة قفصة على مساحة ة لبلديُ العمرانيُ 

ُ.تهيئة تفصيلي دون إعداد مثالد .م 98222
ُ

ة ب ويفتقر عدد من ة الخاص  فصيلي  هيئة الت  ات أمثلة الت  لوثائق لة املناطق الصناعيُ بعض ملف 

ُ
 

ُوالش
 
ُُعلى غرارُ(1)1996ُأكتوبر  30خ في جهيز وإلاسكان املؤر ُوزير التُ ُقرارببة ستوج ُروط امل

 
إنجاز  طمخط

ُ
 
ات ُ.للموقع والاقتصاديُوالاجتماعيبيعي املشروع وتحاليل للمحيط الط على كما تحتوي هذه امللف 

إعداد في  اتأخيُرعنه ُانجر ُمما  (9)ة املصاحبة لهاقارير والوثائق الخرائطيُ إخالالت بخصوص التُ 

ُال ُُ.سنوات 3تراوح بين سنة وواملصادقة عليها ة بها الخاصُ راسات د 

ُ

ُقسيمات املذكورة أعاله التُ  خصوصفي القطب  وأفاد ُ وزارةالُأن 
 
نسيق بالتُ جهيز التُ بُفةاملكل

ُ.ُنطقةاملة يشمل كامل بصدد إعداد مشروع مثال تهيئة عمرانيُ ة قفصة مع بلديُ 

ُ

ُُُ(2)9012ُلسنة  24ووفق القانون عدد 
 
ألارض  قطع ُستثنى من إعداد مثال تهيئة تفصيلي ت

ُتغيير صبغتها الفالحيُ  والتي تم ُ تاُرهك 00التي تقل  مساحتها عن 
 
ُة وأ ة اريُ خرات العق ُدرجت بقائمة املد 

ُ(2)ةناعيُ الصُ  .ُ
 
ُ إال قائمة ضمن  9ة بالعقيلة ناعيُ اقتراح إدراج موقع املنطقة الصُ ُلم يتول ُ القطب أن 

ا لم ُ(3)9012نوفمبر  04ُبمناسبة تحديده لقائمة في الغرض بتاريخُ(0)ةة الصناعيُ العقاريُ خرات املد ُ مم 

ن
 
ع من هيمك ُُ.ُهذه املنطقةل عفاء من إعداد مثال تهيئة تفصيليباإُلُالتمت 

ُ

ولئن أرجع القطب ذلك إلى املوافقة على مشروع مثال التهيئة التفصيلي الخاص بهذه 

لم تتم املصادقة  9013فجدير بالذكر أنه وإلى موفى جوان  9012في شهر مارس املنطقة في قراءة أولى 

النهائية على هذا املثال ولم يصدر أمر في شأنه باعتبار أن أمثلة التهيئة التفصيلية يتم اصدارها بأوامر 

ُ.وهو ما أعاق استكمال بقية مراحل أعمال تهيئة املنطقة الصناعية املذكورة أعاله
ُ

                                                           
(1)

 ُ
 
ُاملتعل

 
 .فصيليهيئة التُ اري ومثال التُ ل العق ُق بضبط محتوى ملف برنامج التدخ

(2)
ُة للتُ العام ُإلادارة وعمير إدارة التُ ّّتقريرا 

 
ُوزارة الة برابيُ هيئة الت

 
 .9010ديسمبر  00و  9010ديسمبر  02والي بتاريخ على التُ جهيز التُ فة باملكل

(3)
 ُ ُ 9012نوفمبر  01خ في املؤر 

 
ُاملتعل ُأحكام استثنائيُ  ق بسن 

 
ولة ابعة مللك الد ُة وتغيير وصف ألاراض ي التُ ة ألاراض ي الفالحيُ ق باجراءات تغيير صلوحيُ ة تتعل

ُ للغابات وتهيئة وتعمير
 
ُاة بأمثلة تهيئة واملخص ُألاراض ي الكائنة خارج املناطق املغط كن إلاجتماعي وإحداث املناطق صة لتنفيذ البرنامج الخصوص ي للس 

 . ةالصناعيُ 
(4)

 ُ
 
ُت

 
ُف بالصُ ضبط هذه القائمة بقرار مشترك من الوزير املكل

 
 .عميرف بالتُ ناعة والوزير املكل

(5)
ُ 9012ماي  00ُناعة والطاقة واملناجم ووزير والتهيئة الترابية والتنمية املستدامة املؤرخ فيوزير الصُ قرار من  

 
ة خرات العقاريُ ق بضبط املد ُاملتعل

ُناعيُ ة الصُ اريُ ة لفائدة الوكالة العق ُصة إلنشاء املناطق الصناعيُ الصناعية املخصُ 
 
 .ةكنولوجيُ ة والتُ ناعيُ بات الصُ ة وألاقطاب واملرك

(6)
 .ناعةوزير الصُ إلى ُللقطب ئيس املدير العاممراسلة الرُ  
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ُوخالفا 
 
ُة التُ ملقتضيات مجل

 
ُرابية والتُ هيئة الت

 
 منطقتينب ينالقطب إنجاز تقسيم ىعمير تول

د دون .م182ُناهزت ة بكلفة جمليُ  وتهيئتهما تاُرهك 19على مساحة 9012ُو 9011تين سنتي صناعيُ 

ُالحصول عل 9ُم 4311ُفي مقسمين على مساحةفويت تم  التُ ُثم   ةة املختصُ لطة الجهويُ ى مصادقة الس 

ُ  15قتضيات الفصلم دون مراعاة9010ُُأفريل3ُو9012ُُسبتمبر10ُبتاريخ 
 

ُمن كراس الش
 
ق روط املتعل

ُُ(1)ة وصيانتهاناعيُ اطق واملباني الص ُبتهيئة املن
 
قبل الحصول على في ألاراض ي فويت ر التُ حج ُالتي ت

قسيم املسبقة املصادقة  ُُ.ةة املعنيُ الجماعة املحليُ من قبل على الت 

ُُُ

ة على ناعيُ ات دراسات تقسيم بعض املناطق الصُ عرض ملف ُ بمناسبةالقطب  يلتزملم ُو 

ُ
 
ُقسيمات ة للتُ ة الجهويُ جنة الفنيُ الل

 
جهيز الواردة بقرار وزير التُ ة الوثائق الوجوبيُ بتوفير روط ُوبالش

خ في  ُ (9)1995أكتوبر  19وإلاسكان املؤر  ا نتج عنه مم ُ (2)2013ُسبتمبر16ُُخ فية املؤر ُاخليُ وبقرار وزير الد 

ُُ.شهرا 19تجاوز قسيمات على هذه التُ صادقة املالحصول على تأخير في 

ُ

ُ لم يتم ُ ،باإلضافة إلى ذلك
 
إعداد دراسة تقسيم املنطقة استكمال 2016ُُجوانى إلى موف

ُالصناعيُ 
 
ُ في حينة ة باملظيل ُ أن 

 
2014ُُُماي27ُدراسات في ملكتب ى إلاذن القطب تول  راسةبإنجاز هذه الد 

ُخذ القطب إلاجراءات القانونيُ أخير لم يتُ غم من هذا التُ وبالرُ  .يوما 10في غضون 
 
زمة تجاه مكتب ة الال

ُ.ق بنود العقد املبرم بين الطرفينراسات املعني طبالد ُ

ُ

دراسة إعداد ناعية تهيئة املناطق الصُ ُتقتض يُ(2)9000لسنة  1221ألامر عدد ُوفق أحكامُو

ُل
 
ُُة لحماية املحيطمن قبل الوكالة الوطنيُ  عليها مصادقُرات على املحيطلمؤث

 
ُه غير أن قطب ال لوحظ أن 

ُ
 
ُ دون إعداد دراساتة ثالث مناطق صناعيُ إنجاز أشغال تهيئة 9019ُ-9010خالل الفترة ُىتول

 
رات للمؤث

ُ.يط في شأنهاعلى املح

ُُ

ُاملُدراساتُفتقرتوا
 
ها القطب رات على املحيط ؤث ة مناطق صناعيُ في شأن ثالث التي أعد 

 تطابق محتوياتُفضال عن عدمقسيمات ة وأمثلة التُ على غرار الخرائط الطبوغرافيُ الوثائق  لعدد من

ُ 9000لسنة  1221مع مقتضيات ألامر عدد  هذه الدراسات
 
يغ حيث لم تستند إلى الصُ  كُرآنف الذ

ُمم ُ (0)ألامرمن نفس  3ة املنصوص عليها بالفقرة ألاخيرة من الفصل ة القطاعيُ املرجعيُ 
 
ب عنه ا ترت

                                                           
 .1994سبتمبر  19املؤرخ في  1935ألامر عدد  ادر بمقتض ىالصُ ( 1) 
(2)

 ُ
 
ُق بضبط الوثائق املكوُ املتعل

 
 .قسيمالتُ  نة مللف

(3)
 ُ

 
ُق بضبط الوثائق املكوُ املتعل

 
ُ نة مللف ُالس 

 
ُصة تقسيم ألاراض ي املخص ُ المة املرفق بملف

 
ُإلنجاز البنايات الخاضعة ألحكام مجل المة والوقاية من ة الس 

 .ُأخطار الحريق
(4)

 ُ ُ 9000جويلية  11خ في املؤر 
 
ُواملتعل

 
ُق بدراسة املؤث

 
رات على املحيط وأصناف رات على املحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة املؤث

ُالوحدات الخاضعة لكرُ 
 

 .ُروطاسات الش
(5)

 .9012سبتمبر  94و 9010جويلية  12ة لحماية املحيط بتاريخ الوكالة الوطنيُ ّمراسلتا 
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ُ.ُاملحيط ة لحمايةالوكالة الوطنيُ رفض املصادقة عليها من قبل   يحرصُالقطب لم وتجدر إلاشارة إلى أن 

ُ
 
ُهذه تحيين محتوى على 9013ُُجوانُىإلى موف ُ.واستكمال الوثائق املنقوصة راساتالد 

ُ

ّ ةناعيّ املناطق الصّ إنجاز ّ-ج
 
ّّكنولوجيوالقطب الت

ُ

ُ
 
ى جوان ُقطبالى تول

 
 عشُرمن ضمن ة مناطق صناعيُ  تهيئة ثالث9013ُمنذ إحداثه وإلى موف

ليُ  ما هوُوُتارهك22ُُبلغت على مساحةد ُو.م 28220ة ناهزت بكلفة جمليُ ة مبرمجة مناطق صناعيُ 
 
ُُُُمث

ُُحسبة املبرمجة من املساحة الجمليُ فحسب 90ُ%ُ
 
ى ضعف نسق إنجاز عزُ ويُ  .الاستثمارط مخط

قسيمات يُ روُرهيئة الضُ ال دراسات التُ عدم استكم ة إلىالصناعيُ املناطق  ات الت  عدم أو إلى ة وإتمام ملف 
صة اريُ ة العق ُة الوضعيُ تسويُ  ُ.لهاة لألراض ي املخص 

 

ة باكما ُ هيئة الخاص  ات الت  ن من خالل فحص ملف  واملعاينات ُاملنجزةة صناعيُ الناطق ملتبي 
املنصوص عليها ناعية هيئة الصُ ة للتُ الفنيُ  بعض املواصفاتتستجيب ل أن  هذه املناطق اُلة امليدانيُ 

ُفي بعض جوانبها ُمءتتالوال 1994ُلسنة  1935باألمر عدد 
 
ُ.الاستثماربات مع متطل

ُ

ُُمن ذلك ى  تزالُالي ة باملتلوُ ناعيُ املنطقة الصُ  أن 
 
 بطرُ الإلى 9013ُُجوانتفتقر إلى موف

ُ
 

ُة للماء الصُ بكة الخارجيُ بالش
 

ولة غم من رُ بالراب الح للش ل الد  ربط هذه املنطقة بشبكتي بكلفة تكف 

ُ وإبرامُ(1)د.أ 932املاء والكهرباء في حدود مبلغ جملي قدره 
 
بين  9019سنة في الغرض منذ ة فاقيُ ات

ُ
 

ُُوُ.ة الستغالل وتوزيع املياهركة الوطنيُ القطب والش
 
ُات هذه بط تعود إلى مطالبة أسباب عدم الرُ  ضح أن 

ُ
 

ُركة بمراجعة ألاسعار املعتم ُالش
 
ُ.ة وتحيين كلفة ألاشغالفاقيُ دة باإلت

ُ

ملقتضيات مع اُُيباملتلوُ ناعية باملنطقة الصُ ُلةشبكة تصريف املياه املستعم ُ ولم تتطابق
ُالاس كرُ املنصوص عليها بة الفنيُ 

 
ُروط ش ة ناعيُ ربط املنطقة الصُ وارتفعت كلفة ُ.(9)تهابتهيئ الخاص 

ُ.في إلانجاز تجاوز ثالث سنواتأخير نتيجة التُ ُ%00ُبحوالي لة تصريف املياه املستعم ُبقفصة بشبكة 
ُ

ى جوان ُو
 
ة املراكز الحياتيُ ُإلىي بقفصة واملتلوُ  ناتناعيُ ن الصُ ااملنطقتُافتقرت9013ُإلى موف

ُناعيُ اس شروط تقسيم املناطق الصُ املنصوص عليها بكرُ  سات ة بهدف توفير خدمات مشتركة للمؤس 
ُُ.ةناعيُ الصُ 

ُُُُ

                                                           
(1)

9010ُُُلسنة9911ُُعددُألامر  ُ 9010سبتمبر  3خ في املؤر 
 
 09و 09ثالثا و 01ر ومكرُ  01ق بإسناد القطب الامتيازات املنصوص عليها بالفصول املتعل

ُ
 
ر من مجل  .ة تشجيع الاستثماراتمكر 

(2)
 ُ  .9019ديسمبر  12طهير بتاريخ يوان الوطني للتُ تقرير الد 
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ُالقطب د م يتقيُ لكما 
 

ة باملساحات الخضراء املحيطة باملنطقتين الخاصُ ة روط الفنيُ بالش
ُُيتين بقفصة واملتلوُ الصناعيُ  املساحات الخضراء وتشجير تهيئة 9013ُُجوانإلى غاية ُإذ لم تتم ُ.

ُملقتضيات كرُ خالفا ُهاتين املنطقتينباملبرمجة 
 

ُاس الش
 
ة ناعيُ بتهيئة املناطق واملباني الصُ ق روط املتعل

 .(1)وصيانتها

ُ

بةلتُ لرورية القطب إنجاز إلاصالحات الضُ ُلم يتول ُُو
 
ُ جهيزات املعط

 
ُبالش  نويُرة للتُ اخليُ بكات الد 

ظافة بمختلف هذه  نقصة يارات امليدانيُ الزُ  نتبيُ كما ُ.(9)منذ فترة تتجاوز ثالث سنوات أشغال الن 

اغرة وألارصفة
 

فايات باملقاسم الش ب عنه تراكم الن 
 
ا ترت ُ.ُاملناطق مم 

ُ

ُ ومن شأن
 
ة مالئمة باملناطق الصُ عدم توف ُناعيُ ر بنية أساسي 

 
قص في أشغال والنُ  الثة الث

ُة خاصُ  أنشطتهمتطوير ُواملستثمرين استقطاب  ال يساعد علىأن ُ(2)تهيئتها وصيانتها أغلب  وأن 

روا خاللبهذه املناطق املستثمرين  ُالتي قامت بها اُةيارات امليدانيُ الزُ  قد عب  ُاهمعدم رض نع ائرةلد 

ُجودة ب
 
ُُُُ.ُرة بهااملرافق والخدمات املتوف

ُ

كنولوجي بقفصة إلى بعث جيل جديد من إحداث القطب التُ ّيهدفُ،وعلى صعيد آخر
ناعة والبحث العلمي بما بين قطاعي الصُ  تفاعلعالقة  خلقكنولوجية ُوة والتُ ناعيُ الفضاءات الصُ 

ة في القطاعات الواعدة ألاجنبيُ  الاستثماراتيساهم في تثمين نتائج البحث العلمي ومزيد استقطاب 

ُُ.(2)وتشجيع املشاريع ذات القيمة املضافة العالية

ُُُ

ر 9099ُ-9012ُخالل الفترة القطب التكنولوجي  تركيُزت برمجة وقد تم ُ ة تقد  بكلفة جملي 

ُة بقفصةة العسكريُ القاعدة الجويُ بالقرب من  تاُرهك 22على مساحة د ُو.م 22حوالي ب ُإطارفي و.

ُ
 
فة بوزارة الفاقية املبرمة بين الات

 
ُللتُ ة الجنوبيُ ة ناعة والوكالة الكوريُ الصُ املكل ُُُُُُُُُُُُولي بتاريخعاون الد 

دت2013ُُسنةنجاز دراسة إُتم 9019ُُأكتوبر  19 ُُوناته القطب ومكوُ هذا ُاتاختصاص حد 
 
لة املتمث

ُمركز قطاعي للتُ في مدرسة للمهندسين ومركز بحوث ُوأساسا  اغبة في سات الرُ كوين لفائدة املؤس 

ُ الانتصاب ُُ."مركز حياة"وفضاءات مشتركة منها سات ومحضنة مؤس 

ُ

                                                           
(1)

 ُ
 
 .1222سبتمبر  12خ في املؤر ُ 1222لسنة  1220ق عليه باألمر عدد صادُ امل

(2)
 

ُالتُ   .ة بالقطباخليُ قارير الد 
(3)

ر الباعثين حول تذم ُ 9012ُفيفرُي19ُئيس املدير العام للقطب بتاريخ ة إلى الرُ ئيس املدير العام لصندوق إعادة توجيه وتنمية املراكز املنجميُ مراسلة الرُ  
 .ة بقفصةناعيُ قص في تهيئة وصيانة املنطقة الصُ من النُ 

(4)
ُ 9001لسنة  00القانون عدد  

 
 .كرسالف الذ
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ُانطالق ُشهدوقد ُ
 
ُنفيذللتُ خطيط املرحلي بالتُ ُنتيجة عدم التزام القطبرا هذا املشروع تعث

ُحيث 
 
إجراءات تسوية  يستكمللم هيئة ُوة للتُ ليُ في إنجاز الدراسات ألاوُ  9013ُجوانى لم يشرع إلى موف

ُة للموقع اريُ ة العق ُالوضعيُ  ى             قد ح ُ قى ى الستيفاء هذه ألاعمالألاجل ألُاُفي حين أن 
 
د في موف د 

ته تعبئة القطب ُلم يتول ُُو .9012سنة  ة حص  دةاملمن املوارد املالي  صة ُوُد.م 22بقيمة ُحد  إلنجاز املخص 
ُُ.9010املبرمجة لسنة  كنولوجيلقطب التُ اخلية لهيئة الد ُأعمال التُ 

ُ

ُالبكنولوجي ربط موقع القطب التُ  ا بخصوصأم ُ
 

ة بكات ش ُفقد الخارجي  010ُُألامر عدد نص 

أبرم القطب ُفي هذا إلاطاروُ.د.م08202ُألاشغال في حدود الدولة بكلفة هذه ل تكف ُعلى ُ(1)9011ُلسنة

تين 9019ُسنة  فاقي 
 
ُات

 
ُركة الوطنيُ مع كل  من الش

 
ونسية للكهرباء ركة التُ ة الستغالل وتوزيع املياه والش

ُلونتيجة ُ.والغاز
 
ُعدم التزام القطب ببنود إلات

 
ن بتحيين ألاسعار التي ان املذكورتاركتفاقيتين طالبت الش

ا انجر عُتحديدها سابقاتم  ُفي أشغال الربط الشروع  نه عدممم 
 
ُُ.9013ُجوانى إلى موف

ُ

ر القطب في تهيئة املناطق الصناعيُ  ومن شأن
 
دفع نسق  علىال يساعد أن ة املبرمجة تأخ

ُوأن   علمابالجهة  الاستثمارات
 

مت مطلبا إلنجاز مشاريع باملنطقة الصناعيُ قد ُركاتإحدى الش ة قد 

ُاملبرمجة 
 
ُ.م 02بحجم استثمار قدره  اتاُرهك90ُة على مساحة باملظيل ُ ة ُتشغيليُ  د وبطاقة 

 
ر ت ُبحواليقد 

ُ.ُات أخرُىة مبرمجة بمعتمديُ بمناطق صناعيُ مطالب استثمار فضال عن ورود  موطن شغل 920

ُ

ُ
 
خاذ إلاجراءات بُعجيلإلى التُ  و الدائرة القطبدعُ وت

 
ة العقاريُ ة تسوية الوضعيُ بُالكفيلةات

راسات املستوجبةكنولوجي ملشروع القطب التُ 
ُُهوقعمُربطُوُفي شأنه وإعداد مختلف الد 

 
بكات بالش

فة بالصُ نسيق مع مزيد التُ ة ُوالخارجيُ 
 
فاع الوطني ناعة الوزارات املكل عليم العالي والد  لة والت 

 
في املتدخ

ة  ةتعبئة املوارد املاليُ كذلك ُو املجالهذا  روري  ن من ُشأنه بما منالض 
 
ناتإنجاز مختلف أن يمك  مكو 

ُ هذا املشروع ة وأن  رت  خاص 
شغيلية قد 

 
بصفة  7500بصفة مباشرة وموطن شغل 4700ُبــ طاقته الت

ُ.ُغير مباشرة

ُ

ّّلاستثمارات املنجزة ستغاللاّ-د 

ُ

ُوإلى  منذ إحداثهُقطباملنجزة من قبل الالاستثمارات ُبلغت كلفة
 
حوالي  9013ُى جوانموف

ا ا معد ُمقسما صناعيُ  22أفرزت إنشاء  ةمناطق صناعيُ  ثالثتهيئة بعنوان د .م 28220ُمنهاد .م 208222
ُ 90بناء بعنوان د .م 918220و9ُم 120012ة تبلغ للبيع على مساحة جمليُ 

 
د .م 28142و اصناعيُ  محال

ُُ.بناء ثالثة مراكز عمل عن بعدكلفة 

                                                           
(1)

ُامل9011ُماي  2خ في ؤر ُامل  
 
09ُُر ومكرُ  01ق بإسناد القطب الامتيازات املنصوص عليها بالفصلين تعل

 
 . ة تشجيع الاستثماراتمكرر من مجل
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ُإخالالت حيث استغالل جزء من هذه الاستثمارات ة وقد شابت عمليُ 
 
فويت التُ القطب ى تول

على مصادقة  هادون عرض أسعار بيع 9ُم 31243 ة على مساحة جملية بلغتفي خمسة مقاسم صناعيُ 

خ في  9002لسنة  22وزارة إلاشراف مثلما يقتضيه القانون عدد   2ُبيعتم  ُوُ(1)9002جوان  92املؤر 

ُُمقاسم دون  10ة في شأن مبدئيُ  اتوإسناد موافقمقاسم 
 
ة ملتابعة املناطق الجهويُ ُجنةأخذ رأي الل

ُوثائقبُالباعثين مطالبةدون في مقاسم ات تفويت عمليُ 2ُُنجازإُو 9010ُسنةة بقفصة املحدثة الصناعيُ 
 ُ.(9)للمشروعة ة والاقتصاديُ راسة الفنيُ الد ُة على غرار ضروريُ 

ُ

ُ ن أن  ُالقطب يُكما تبي  نظام محاسبة ُدون الاستناد إلىة ناعيُ أسعار البيع باملناطق الصُ د حد 

ة  ُُ.%90ُو %10ُُتراوحت بينمتفاوتة من منطقة إلى أخرى ة ُوجزافيُ هامش ربح بنسب ُوباعتمادتحليلي 
ُ

يث ة حناعيُ سناده املقاسم الصُ إعند د القطب بتطبيق مبدأ املساواة بين الباعثين لم يتقيُ ُو

ُ
 
ن البعض منهم من ُللغرضه وفي غياب معايير معتمدة أن

 
مهال الستكمال الوثائق بلغت فترات إمك

ن باعثين آخرين سوى من فترة إمهال ال تتجاوز  24أحيانا 
 
ُأشهر 3شهرا في حين لم يمك ُأتاحكما .

دون أن ة نطقة صناعيُ مب (2)ادة لهما مبدئيُ استغالل املقاسم املسنُ  9010و 9011ين سنتي ستثمرُ مل

ُ
 
ُلكرُ وذلك خالفا  نها أة في شبرام عقود بيع نهائيُ إ9013ُُجوانى إلى موفى يتول

 
ُاس الش  روط الخاص 

ُ.ُبتقسيم هذه املنطقة

ُُُُ

ى القطبُ(2)1220لسنة  14وخالفا ألحكام القانون عدد 
 
خالل الفترة في ثالث مناسبات ُتول

 .ُد.أ 32بلغت جملية بقيمة  د بالبيعُوقبول تسبقات قبل إمضاء وع 9010-9012

ُُُُ

ضح أن  القطب ل ومن جانب آخُر
 
ُُمات روط ُديحد 

 
ُضمن كر اس الش إجراءات بُالخاص 

ة ت الصناعي 
 
سويغ ومعايير تقدير معينات الكراء  (0)استغالل املحال

 
القانون بجاء ملا ُخالفاشروط الت

9001ُُلسنة  00عدد 
 
ُكرسالف الذ ت متواجدة بنفس كراء لُمتفاوتة أسعاُرُدااعتمتم  قد ف.

 
محال

ة  ع  20د و 10بين  تراوحتاملنطقة الصناعي  دة في تحديد فترات ولم يضبطد للمتر املرب  ُمعايير موح 

ُكراء ُمعاليمغين من تسديد املتسوُ ُعفاءإ
 
ُُُشهرا 92وُ أشهر 3ُلتتراوح بينناعية ت الصُ املحال في ُلتمتد 

ُ غايةإلى أخرى ُحاالت ُ.خول في طور إلانتاجالد 

ُ

                                                           
(1)

ق بتنقيح وإتمام القانون عدد   
 
خ في  1221لسنة  24املتعل ُ 1221جوان  2املؤر 

 
ُ.ةة الصناعيُ ق بإحداث الوكالة العقاريُ واملتعل

(2)
 ُ

 
 .9010جويلية  3ة بتاريخ ة ملتابعة املناطق الصناعيُ جنة الجهويُ محضر جلسة الل

(3)
 .92مقسم عدد و  10مقسم عدد  

(4)
 ُ ُ 1220فيفري  93خ في املؤر 

 
ُاملتعل

 
ُق بتحوير الت  .بالبعث العقارُي شريع الخاص 

(5)
 .9002أفريل  13دارة في املصادق عليه من قبل مجلس إلُا 
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ُالقطب كذلك على إلزام املتسوُ  يعمللم ُو
 
تهم ت املوضوعة على ذم ُغين بتأمين املحال

ُوالتُ  ُ جهيزات املوجودة بداخلها ضد  ُ.الكراءبنود عقود ة مثلما تقتضيه رقة وألاخطار املهنيُ الحرائق والس 

ُُُُ

ُقة برمجة مسبُ  إلىالقطب يفتقر آخر  وعلى صعيد
 
ُ رويج الستثماراتهفي مجال الت  حيث أن 

ُ مل جالاملألانشطة املنجزة في هذا 
 
ات ة متكاملة من حيث ألاهداف والوسائل وإلامكانيُ تتم  في إطار خط

ُ
 
ُة في بعض التُ ة واملناسبتيُ رفيُ املتاحة بل اقتصرت على املشاركة الظ

 
هوض متها وكالة النُ ظاهرات التي نظ

ُجاريُ ة والتُ ناعيُ ة والغرف الصُ ونسيُ التُ ة كنولوجيُ ة ألاقطاب التُ جديد وجمعيُ ناعة والتُ بالصُ  سات ة ومؤس 
الواب الخاص به بصفة  موقعالقطب على تحيين وإثراء  يعمللم ُوزيادة عن ذلكُ.عليم العاليالتُ 

ُُ.ستقطاب الباعثينمنتظمة اُل

ُ 

ُ لوحظُوإجماال
 
باملناطق استغالل بعض الاستثمارات ال يزال  9013ُجوانه إلى غاية أن

ة مقسما على مساحة جمليُ  14سوى في ُفويتالتُ  يتم ُمتواضعا حيث لم ي بقفصة واملتلوُ ة الصناعيُ 

ُ 9م 109222على مساحة  غير مستغل ُمقسما  21ُفيما ظل 9ُُم 24043تبلغ 
 
من  %02ُل نسبة بما يمث

ُُ.ةأاملهيُ ة املساحة الجمليُ 

ُُ

ُبالقطب  وأفاد محدودة نظرا  9019سنة ة كانت إلى غاية ناعيُ ات بيع املقاسم الصُ عمليُ  أن 

ُ 9011لألحداث التي شهدتها الجهة سنة  ُ.9012ا منذ سنة ات شهدت نسقا تصاعديُ هذه العمليُ  وأن 
ُد بعدم تمكين املستثمرين من استغالل املقاسم الصناعيُ كما تعهُ 

 
ُ.بعد إبرام عقود بيع في شأنها ة إال

ُ

تكما 
 
ُ 4ُظل

 
ُد .م 2ة قيمتها املاليُ تجاوزت بناءها بكلفة  ة تم ُت صناعيُ محال

 
ة غير مستغل

ُسنوات ت بين ثالث وخمسراوحت لفترات في  وعود كراء9010ُو 9012منذ سنتي القطب أسند ُو.

ُ 0ُخصوص
 
ُفي شأنها ة نهائيُ  اعقودُبرميُ ُدون أنت محال

 
9013ُُجوانى إلى موف ال ُومن شأن ذلك أن.

ُمواطن ألاهداف املرسومة في مجال إحداث يساعد على بلوغ 
 

ال ة يُ الوضع أن  هذهغل فضال عن الش

طو على التُ  حماية هذه املمتلكات من بعض املخاطُرتضمن  خريب والس   على غرار ماجهيزات كأعمال الت 

ت معاينت ُ.د.م 982ُاملالية تجاوزت قيمتها بكلفة ينزُ املنج ُُ(1)العرائس بأمُ  ينناعيصُ الئين فضابالُتهم 

ُ

ن أن   لىوزيادة ع ُ 2ذلك تبي  من ضمن املنشآت املنتصبة بفضاءات القطب  ساتمؤس 

ُ
 
فة عن الن

 
 .9013ُجوانوذلك إلى غاية  9010منذ سنة  وأخرُى9012ُشاط ثالث منها منذ سنة متوق

ُ ُُعتتمتُ ُثالث مؤسسات منهاُعلما وأن  ة بقيمة ولة بعنوان املساهمة في تكاليف البنية ألاساسيُ بمنحة الد 
ُ.د.م 18322ة ناهزت جمليُ 

                                                           
(1)

 .9013أوت  0محضر معاينة من قبل عدل منفذ بتاريخ  
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ُُو
 
د .م 28142فضاءات عمل عن بعد بكلفة  إنجاز ثالث9011ُو 9010سنتي القطب  ىتول

هائد العليا وخلق 
 

ة موطن شغل واستغاللها في ألانشطة التُ  200بهدف تشغيل حاملي الش غير كنولوجي 

ُ
 
ة لها حيث يتم ُ في غيُر 9012منذ سنة استعمال هذه الفضاءات لوحظ  هأن تسويغها ُألاغراض املعد 

ركة التُ اشركات البيئة والغراسة ُولفائدة 
 

ة ُولش ة لنقل املواد املنجمي  شركة فسفاط قفصة وهو ما ونسي 
ُيتعارض مع قرار وزير تكنولوجيُ 

 
نص  على استغالل يي ذال 9002جوان  92خ في صال املؤر ُات الات

ا في ألانشطة ذات العالقة بتطوير البرمجيُ  ة لكترونيُ ات واملنظومات إلافضاءات العمل عن بعد حصري 
ُ.ُداءومواقع الواب وصيانتها وإيواء مراكز النُ 

ُ
ُظر إلى ألاهداف املضبوطة وبالنُ 

 
ناعة ة املبرمة بين القطب ووزارة الص ُفاقيُ ضمن الات

القطب في إحداث مواطن الشغل  مساهمة استثمارات تظل 9011ُُأوت  92كنولوجيا بتاريخ والتُ 

ُ نسبةز تجاُوتلم ُإذُمحدودة ُالهدف املرسوممن  %11ُُهاملنتصبة بفضاءاتسات املؤس   لم يتعد ُكما .

ُ
 

ُُُُُُُُُُُونسبةُجملبرم ُمن العدد ا %12800ُعادل نسبة ما يُ ب1200ُغل املحدثة العدد الجملي ملواطن الش

93849ُ% ُ ُمن العدد املستهد  ُ.ساتف من قبل باعثي املؤس 

ُ

ُ
 
ُه يعمل على بعث مصلوقد أفاد القطب أن

 
لها عهد يُ ُوعنى بهذا الجانب من أنشطته حة ت

ُ
 
ُة ترويجيُ بضبط خط ُ.ُُط والبعيدة على املدى املتوس 

ُ
ُويستدعي التُ 

 
ُسويق وظيف ألامثل لالستثمارات املنجزة مزيد العناية بنشاط الت

 
رويج والت

ُللتُ 
 
ُعريف بهذه الاستثمارات وبمختلف الحوافز والت

 
ُ.ُرةشجيعات املتوف

ُ

ّّ-هـ
 
ّالقطب اتاستخالص مستحق

ُ

ية أساسا  9013جوان إلى 9010ُُمن سنة خالل الفترةالقطب مداخيل جملة ُبلغت
 
واملتأت

ُمن 
 
ولوحظ أن  القطب لم  .د.م 283حوالي ُةناعيُ والفضاءات وبيع املقاسم الصُ ت معاليم كراء املحال

قة باستغالل هذه 
 
روط املتعل

 
يلتزم دوما ببنود عقود الكراء وباإلجراءات الواردة بكر اسات الش

اته غير املستخلصة بهذا العنوان لتبلغ في موفى جوان  ب عنه تراكم مستحق 
 
 9013الفضاءات مما ترت

ُمن ذلك لم يحرص القطب على استخالص معينات ال.ُد.أ 322حوالي 
 
غين سبة لبعض املتسوُ كراء بالن

ُخذ إلاجراءات القانونيُ وفق آلاجال املنصوص عليها بالعقود ولم يتُ 
 
ُة الال ُ زمة ضد  سات بعض املؤس 

ُ
 
أخير في دفع معينات الكراء  فة عن دفع املعاليم لفترات طويلة كما لم يتول ُاملتخل احتساب خطايا الت 

ُ.د.أ 00ة ناهزت ه من موارد ماليُ حرما  مم ُ

ُ
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فع لعدم الخالص الصُ  القطب يعملولم  ُ ادرة لفائدتهعلى تنفيذ ألاحكام بالد  غين  ضد  متسو 

ُوذلك 
 
نفيذ املتاحة على غرار ة املرافعات املدنيُ وفق ما تقتضيه مجل ة وتفعيل أعمال الت  ة والتجاري 

ُوالعُ  الاعتراضات
 
ق .أ 102ستخالص مبلغ مالي قدره على اُحرصيلم كما .ُلق

 
ات تفويت في بعمليُ د تعل

ه كان عليه استخالص هذه املستحق 9011ُُة منذ سنة مقاسم صناعيُ 
 
ات قبل تمكين والحال أن

ُ.ُاملستثمرين من استغالل املقاسم وفق بنود العقود

ُ

الحصول على منحة بعنوان مساهمة  (1)9012لسنة  2322آخر أتاح ألامر عدد  وعلى صعيد

ت صن
 
ولة في كلفة إنجاز محال ات ة كما أتاح  قرار وزير تكنولوجيُ من كلفتها الجمليُ   %90ة بنسبة اعيُ الد 

ُ
 
خ في الات كر إلانتفاع بمنحة استثمار في حدود  9002جوان  92صال املؤر 

 
من كلفة  %90ُسالف الذ

ُ.ُإنجاز فضاءات العمل عن بعد
 
ُه تبيُ غير أن القطب لم يسع إلى الحصول على املنح املتاحة له بهذا  ن أن 

ُ.ُد.م 18130ة تناهز العنوان بقيمة جمليُ 

ُ

ر القطب في املطالبة باسترجاع فائض 
 
ب عن تأخ

 
داء على القيمة املضافة بعنوان ألُاوترت

ة إضافيُ سيولة تحويل هذا الفائض إلى حرمانه من  9011إلى نوفمبر  9010ة من ديسمبر الفترة املمتد ُ

ُ.د.م 18222بقيمة 

ُ

II-ّ ّّف املالي ّوالتصر
 
ّإلاداري سيير الت

 

ّ -ّأ
 
ّف املاليصرّ الت

ُ

ّفقاتنجاز الصّ إ -1

ُ

ن  .د.م 22ة تجاوزت بقيمة جمليُ  9010-9002صفقة خالل الفترة  42أبرم القطب 
 
وقد مك

قتخالالت إالوقوف على  فقات منهذه الص ُات ملف ُظر في النُ 
 
ُالاملنافسة ُوبادئ مبُتعل

 
ة فافيُ ش

ُ ُُُُُ.(9)في الغرضاخلية وباإلجراءات الد 

ُ

ُبإبرام القطب  قاممن ذلك  بقيمة ت يانجاز بناإُلُ(2)9010-9002خالل الفترة  صفقات ست 
ُفاوض املباشر د بالتُ .م 08023ُبلغتُةجمليُ 

 
ُفقات ما يبر ُات هذه الصُ بملف ُر دون أن يتوف

 
جوء إلى ر الل

                                                           
(1)

خ في    9012ُُأكتوبر  2املؤر 
 
ُق بتحديد قيمة املنح واملتعل

 
ُ.إسناد هذه املنحُطرُقوشروط ُوة ة بمناطق تشجيع التنمية الجهويُ ت الصناعيُ إلنجاز املحال

(2)
ُ 9002أفريل  92محضر اجتماع مجلس إدارة القطب بتاريخ  

 
 .9019ُنوفمبر  13ق عليه بتاريخ راءات املصادُ ودليل إجراءات الش

(3)
 .9010لسنة  92وعدد  9002لسنة  191وعدد  9002لسنة  22وعدد  9002لسنة  13وعدد  9002لسنة  10وعدد  9002لسنة  2فقات عدد الصُ  
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هيئة جهيز وإلاسكان والتُ لة لذلك وفق قرار وزير التُ ملقاولة غير مؤه ُصفقات منها  2ُوإسناد هذا إلاجراء

ُ
 
ُُُ.(1)9002أوت  12خ في ة املؤر ُرابيُ الت

ُ

ُالقطب ولم يبرم  ُراسة الجيولوجيُ صفقة في خصوص الد 
 
صناعي بقيمة  قة ببناء محل ُة املتعل

ُ.أ 1283
 
ُ.مة لهذا املجالد وفق ما تقتضيه إلاجراءات املنظ

ُ

ُ لمكما 
 
ُفي املشاركين القطب ن يمك ُ صفقاتُست 

 
من آجال ُ(9)9002و9002ُسنتي  برمتأ

ُ
 
ا ساهم في ضعف ُأيام4ُإذ لم تتجاوز آلاجال املمنوحة لهم  قديم عروضهملبات وتكافية لدراسة الط مم 

ُُ.بين عرض وحيد وعرضينوالذي تراوح فقات عدد العروض الواردة بخصوص هذه الصُ 
ُ

ُأن  عمليات أيضا ُنتبيُ ُو
 
 مل 9011-9002فقات املبرمة خالل الفترة للصُ ة روف املاليُ فتح الظ

د.ُةتتم  في جلسات علنيُ  ُ فضال عن عدم التقي 
 
 9012-1فقتين عدد ة بالصُ لخاصُ روف ابآجال فتح الظ

9010ُ-31ُوعدد إعالم  9012لسنة  20و 93و 90و 9فقات عدد برام الصُ إعند القطب ُولم يتول ُ.

ُتقتضيه إلاجراءات الد ُمجلس إلادارة مثلما 
 
ُ.ُ(2)مة لهذا املجالاخلية املنظ

ُ
ة ارة وظيفيُ اقتنى القطب سيُ ُ(2)1229لسنة  2ل عدد وخالفا ملقتضيات منشور الوزير ألاوُ 

 .ُُدون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة إلاشراف 9019لسنة  20فقة عدد موضوع الصُ 

ُ

ر لجنة فرز العروض  وكان على ُ صفقاتخمس ُبخصوصُعروضإقصاء أن تقر 
 
خالل  برمتأ

ُة وثائق وجوبيُ  نتتضم ُلم ُ(0)9010-9002الفترة 
 
روري ملمارسة مهنة مقاولة رخيص الض ُعلى غرار الت

ُُوُ.ة املطلوبةة واملاديُ ة في املوارد البشريُ فصيليُ تُ القائمة الُو
 
بلغت على ة بقيمة ماليُ ُامنهّانصفقتُتسندأ

ُطبق بنود كرُ  عرضيهما إقصاءين كان يجدر عارضُ إلى د .م 0822د .م 181لياالتُو
 

ة روط الخاصُ اسات الش
ُ كماُ.فقتينبهاتين الصُ 

 
ة بتأخير تراوح بين هائيُ مانات النُ قبول الضُ  (3)صفقاتُستى القطب بخصوص تول

                                                           
(1)

 ُ
 
ة الحصول فيها على ق بضبط ألانشطة والاختصاصات وألاصناف والحدود القصوى املوافقة لها والتي يمكن ملقاوالت البناء وألاشغال العموميُ املتعل

ُيُ ة واملالة واملاديُ ات البشريُ املصادقة وكذلك إلامكانيُ 
 
 .رها لدى هذه املقاوالتة الواجب توف

(2)
 .9002لسنة  22و  42و  41و  40و  00فقات عدد و الصُ  9002لسنة  13فقة عدد الصُ  

(3)
 ُ

 
ُُراءاتدليل اجراءات الش

 
 .كرسالف الذ

(4)
 ُ ُ 1229جانفي  92خ في املؤر 

 
 .ةة العموميُ ت ذات ألاغلبيُ ق بنظام تأجير رؤساء املنشآواملتعل

(5)
 .9010لسنة  09و 01و 00و 94والصفقات عدد  9002لسنة  9من ذلك الصفقة عدد  

(6)
لسنة  20و 09و 94فقات عدد والصُ  9002لسنة  10فقة عدد والصُ  9002لسنة  13فقة عدد والصُ  9002لسنة  4فقة عدد ذكر من ذلك الصُ يُ  

9010. 
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ُ(1)القيمة املنصوص عليها بعقود الصفقاتتقل  على بقيمة مالية وبخصوص صفقتين يوما  102و 44

مانتحرير ُو هائي إثر  الض  ُُُ.(9)الوقتي لألشغال الاستالمالن 

ُ

 9012لسنة  1وعدد  9012لسنة  92و 2الصفقات عدد بخصوص ولم يحرص القطب ّّّّ

ُبتطبيق مقتضيات كرُ  هاعلى إلزام أصحاب9010ُلسنة  33وعدد 
 

روط على غرار تضمين دفاتر اسات الش

ة صاريح الثالثيُ ة ونسخ من التُ في املوارد البشريُ الحضيرة مختلف املعطيات املستوجبة وتقديم قوائم 
ُ.ُأمين الاجتماعي لفائدة ألاجراءلألجور والاشتراكات في نظام التُ 

ُ

خذ إلاجراءات القانونيُ لوحظ أن  القطب ُو فقة عدد لم يت  زمة في شأن صاحب الص 
 
 42ة الال

ُ (2)9012لسنة 
 
غم من عدم التزامه بالت ُة راتيب القانونيُ بالر 

 
ُالواردة بمجل

 
مان غل وبأنظمة الضُ ة الش

ُ
 
ُفاقية القطاعيُ الاجتماعي وباالت ُ(2)ساتة املشتركة لحراسة املؤس  القطب تسليط الخطايا  كما لم يتول ُ.

ُفقةاملستوجبة عند معاينته غياب بعض أعوان الحراسة مثلما يقتضيه عقد الصُ  وساهم تصر ف .

حو في تمادي صاحب الصف ا نتج عنه سرقة القطب على هذا الن  عاقدية مم  قة في إلاخالل بواجباته الت 
ات وتجهيزات بفضائين صناعيُ  ُ.(0)العرائس ين بأمُ وتخريب معد 

ُ

دون  (3)د.م 4ة ناهزت خمس بنايات بقيمة جمليُ  9010-9002القطب خالل الفترة  أنجُزُوُُُ

ُ
 
ُأن يتول

 
ُة العشريُ تأمين املسؤوليُ  9013ُجوانى ى إلى موف

 
في تنفيذها بعقود ضمان عشري  لينة للمتدخ

ُ (4)1222لسنة  10والقانون عدد  1222لسنة  2طبق مقتضيات القانون عدد  على أن   الذي ينص 
ُ أمين يتم ُمعلوم التُ   

ُمن املقاول ومكتب املراقبة الفنيُ  خصمه من أجر كل  راسات واملهندس ة ومكتب الد 

تكليف  دوُند .م 10ة ناهزت بناءات بقيمة جمليُ 3ُالقطب كما أنجز ُ.املعماري قبل افتتاح الحضيرة
ُ 1222لسنة  2ق عليهم بما يتعارض مع أحكام القانون عدد ين مصادُ مراقبين فنيُ 

 
ُُُُ.ُكرآنف الذ

ُُُُُ 

را في إلانجازفقات بعض الصُ  تنفيذُوشهد
 
ى جوان حيث لم يتم  ُتعث

 
استكمال 9013ُُإلى موف

قةألاشغال 
 
غم من أن  بُهائيإلاستالم النُ ُولم يتول  القطب9010ُلسنة  02فقة عدد الصُ بُاملتعل الر 

ُ
 
فضال عن عدم استكمال  9011تم  منذ سنة قد فقة ق بهذه الصُ الاستالم الوقتي لألشغال املتعل

قةُناعيةاملناطق الصُ  ىحدإببناء سور خارجي أشغال 
 
يتم  كما لم .9011ُلسنة  92الصفقة عدد بُاملتعل

                                                           
(1)

 .9010لسنة  09فقة عدد والص ُ 9002لسنة  10فقة عدد الصُ  
(2)

 .9002لسنة  49و 32و 22وعدد  9002لسنة  13و 10فقات عدد من ذلك الص ُ 
(3)

 .د.أ 200فقة حوالي ة لهذه الص ُبلغت القيمة املاليُ  
(4)

ُتقارير مصالح تفقديُ  
 

 .9013فيفري  9و 9010ديسمبر  12و  9010نوفمبر  10و  9010نوفمبر  0و  9010أوت  12بتاريخ غل بقفصة ة الش
 .9013ُأوت0ُُذ بتاريخمن قبل عدل منف ُ محضر معاينة (5)
(6)

 .9010ُُلسنة  01و 9002لسنة  10وعدد   9002لسنة  24و 23و 13و 10فقات عدد موضوع الص ُ 
(7)

ُُ ُ 1222جانفي  21خ في املؤر 
 
ُواملتعل

 
 .أمينة التُ ق بإدراج عنوان ثالث بمجل
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ُ
 

قةُألاشغالنجاز إفي  روعالش
 
شهرا  19مرور أكثر من  غم منبالرُ  9010لسنة  30بالصفقة عدد  املتعل

ُنتيجة  ألاشغالُببداية إلاذنُإصدار على
 
ُفي الحصول القطب ر تأخ

 
ُعلى الت

 
زمة من وزارة راخيص الال

ُُ.ة بقفصةة العسكريُ بالقرب من القاعدة الجويُ  املشروعفاع الوطني باعتبار تواجد الد ُ
 

هائي لكل  صفقة وعرضه على  هملا تقتضيه إجراءاتوخالفا  اخلية من إعداد الختم الن  الد 
هائي لألشغال، لوحظ أن  مجلس إلادارة للمصادقة في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ الاستالم النُ 

فقاتلبعض الهائي إنجاز الختم النُ لم يسع إلى  القطب  9010لسنة  94ُعدد على غرار الصفقات ص 

ُوذلك على الرُ 9012ُلسنة  21و 1وعدد  9012سنة ل 92و ُالاستالم النُ  غم من أن   هائي لألشغال الخاص 

ُ وقصد ضمان حقوقه فإن  القطب مدعو إلى إلاسراع بإعداد الختم .ُشهرأ2ُة تزيد عن بها تم  منذ مد 
ة وأن  هائي للصُ النُ  ا في إلانجاز منهاعديد الفقات في آجالها خاص  ُ .شهدت تأخيرا هام 

 
د القطب بإلزام أصحاب الصُ  ُات كرُ د بمقتضيُ قيُ فقات بالتُ وقد تعه 

 
روط والعقود اسات الش

ُ.املبرمة في الغرض فضال عن متابعة تنفيذها

ُ

2-ّّ
 
ّّةفقات إلاعتياديّ الن

ُ

ظر في هذا الجانب من تصر ف القطب  أفض ى ة بعض إلى الن  الوقوف على عدم مشروعي 
د ُوفقات النُ  ُدائما عدم التقي 

 
ذكر من ذلك إنجاز نفقات دون  .راءاتبدليل إلاجراءات الخاص  بالش وي 

ات كهربائيُ   9012ة وأثاث مكاتب وخدمات سنتي إعداد استشارات في شأنها على غرار اقتناء معد 

ُد.أ 24بلغت ة جمليُ بقيمة  9012و لُو. دون  نفقات9013ُجوان  -9010خالل الفترة  القطب تحم 

ُد .أ 100موجب بقيمة 
 
ُ قتتعل

 
ُصاالت بتسديد فواتير خدمات استهالك الكهرباء واملاء والات

 
ت ملحال

ُصناعيُ 
 
ت صيانة سيُ .أ 10ُوبقيمةُة من قبل بعض املستثمرينة مستغل ارات تابعة ملنشأة د خص 

ئيس املدير العام سكن الرُ ممصاريف حراسة وصيانة د بعنوان .أ 12ُنفقات بقيمةفضال عن ُةعموميُ 

ى ماي  9012ة من شهر أفريل املمتد ُخالل الفترة 
 
ُ.9013ُإلى موف

ُ
ؤساء املديرين ل وإلاقامة لفائدة الرُ نق ُقابة بخصوص استرجاع مصاريف التُ نت أعمال الرُ وبيُ 

ُ ُ.ُرهاثباتات تبر ُإت في غياب تم ُ 9010-9012زة خالل الفترة نج ُة م ُمهم ُ 12ُالعامين أن  إلاجراءات  كما أن 
ُفقات من ذلك ة هذه النُ ة ومشروعيُ املعتمدة في هذا املجال ال تضمن شفافيُ   ة يتم ُأموريُ مألاذون ب أن 

ُؤساء املديرين العام ُإمضاؤها من قبل الرُ  ات فقالنُ  ذكر أن  قيمةيُ ُوُ.كميليإجراء رقابي ت ين في غياب أي 

لها القطب  ُُُُُُُُُُُُُُُُإلى 9012من سنة ُ%22ُارتفعت بنسبة ل استرجاع مصاريف التنق ُعنوان بالتي تحم 

ُُ.ُُالقطب عامالتممن رقم  %2ُُيعادل نسبة د بما.أ 2082ُلتبلغ 9010سنة 
ُُُ
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ُ
 
ُوخالف

 
9012ُُجويلية  99خة في ناعة املؤر ُرة وزير الصُ ا ملذك

 
ُإنجاز  ى القطبتول ات مهم ُ ست 

9012ُُمنذ سنة بالخارج 
 
ل  ناعةق من قبل وزارة الصُ في غياب ترخيص مسبُ  9013ُجوانى إلى موف تحم 

 .د.أ 19بعنوانها مصاريف ناهزت قيمتها املالية 
ُ

ارات املصلحة  ومتابعة  استعمالها تنظيمُمزيد الحرص علىويستدعي حسن التصر ف في سي 
ه تم  الوقوف على استعمال هذه السيُ 

 
ة وأن غير في أغراض رة ارات بصفة متكرُ استهالكها للوقود خاص 

ُُةإداريُ  ُُُُُُ.9013إلى موفى جوان  9012ة من سنة خالل الفترة املمتد 

 

ّ -ّب
 
ّوحماية ألامالك إلادارّيّسييرالت

ّ

ُ
 
ونظام  فصرُ وبأدوات التألاعوان وتأجيرهم  بانتدابة خاصُ قت شاب هذا املجال نقائص تعل

ّ.ُةوبحماية ألامالك العقاريُ املعلومات 
ُُُُ

ُفقد 
 
ر أعوان دون  2انتداب 9019ُ-9002خالل الفترة القطب ى تول

 
ُُقانون إطارتوف د يحد 

ُ بصيغةالالتزام ُودوُن ةمن املوارد البشريُ  هاتحاجيُ 
 
ل خرق

 
ناظر وهو ما يشك ا ملبادئ املساواة الت 

ُ
 

ُفافيُ والش
 
ُة وتكاف

 
ُتبين ُو .ال يضمن انتقاء أفضل الكفاءاتُوغل ؤ الفرص بين طالبي الش إلحاق ة عمليُ  أن 

أشيرة املسبقة لرئاسة  تتم ُلدى القطب من شركة فسفاط قفصة  إطاراتثالثة  دون الحصول على الت 

ُالحكومة 
 
ُ(1)9001لسنة  92ل عدد قتضيات منشور الوزير ألاوُ ملُاخالف .ُ

 
ُفضال عن ذلك ات  ضح أن 

ُ القطب ُ لم يول 
 
ُحيث  هأعوانتكوين لزمة العناية الال

 
ن قة تتضم ُمسبُ شاط لبرمجة يفتقر هذا الن

ُُ.فينكوين وألاعوان املستهد ُمجاالت التُ 
ُ

ُخداخلي نظام ولئن وضع القطب  ُُةموارده البشريُ ف في بالتصرُ  اص 
 
ُ إال

 
ُُُُُُُُُُُُُُه ال يزال إلى أن

ُ
 
ُيفتقر إلى إطار قانوني يضبط شروط ومعايير  9013ُجوانى موف

 
 حيثُةسمية في الخطط الوظيفيُ الت

ُأسند  ُُ.في الغرضُعاييرمُدون اعتماد9010ُ-9012ة خالل الفترة خطط وظيفيُ  ست 
ُ

ُنح مامتيازات ُوالقطب سند أفضال عن ذلك  ُُدون وجه حق 
 
عوان ألُاُبعضفي تمكين  لتتمث

ةالنحة امل"ارتين ومن سيُ  ُ.أ 12ة ناهزت بقيمة ماليُ وقود  ومقتطعات"فني   ة مند خالل الفترة املمتد 

ى  9012أفريل 
 
بمناسبة إحالتهما تمكين عونين 9010ُو 9012سنتي ُتم  خاللكما ُ.9013ُجوانإلى موف

قاعد من منح ة تجاوزت  على الت  ام عطل غير مستهلكة بقيمة جملي  ُُ.د.أ 90كمقابل ألي 
ُُُُ

                                                           
(1) ُ ُاملوارد البشريُ ف في حول مزيد إحكام التصرُ  9001أفريل  92خ في املؤر    .ةسات العموميُ ة باملنشآت واملؤس 
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رات إلالحاق  من قبلقفصة شركة فسفاط ُمن قبل عوان امللحقينألُاتأجير ُيتم ُ ووفق مقر 

 أن  هذا ألاخيُر.ُالقطب
 
ن من التثبُ  املذكورة أعالهشركة الضبط آليات تنسيق مع  لم يتول ُ إال

 
ت من تمك

 ة من عدمهالعينيُ  والامتيازاتاملنح ببعض  الانتفاعُة فيحقيُ ألُاز ونج ُقاعدة العمل املقين لامللح ُاحترام 

ن ُمن ذلك،.ُعنه بعض إلاخالالت ا انجرُ مم ُ  9013جوان -9010خالل الفترة ُقينألاعوان امللح ُجمع تبي 

ُملنح ُو
 
وحصص  "منحة وقود"ة ووسيارة وظيفيُ  "ارةمنحة السيُ "بيعة على غرار امتيازات من نفس الط

ئيس املدير العام للقطب واملدير إلادوتمتُ ُد.أ 20ة ناهزت وقود بقيمة جمليُ  اري واملالي باإلضافة إلى ع الر 
ُُ.تهما من قبل شركة فسفاط قفصةموضوعة على ذم ُلكل  منهما ارة ثانية بسيُ  تينالوظيفيُ  ارتينالسيُ 

ُ
ات تنسيق مع شركة فسفاط قفصة بخصوص أجور وامتيازات ومن شأن وضع القطب لليُ 

ُألاعوان امللح ُ
 
ُ.سلفاة أن يساهم في وضع حد  لإلخالالت املذكورة راتيب القانونيُ قين وإلالتزام بالت

ُ

قائص  ومن جانب آخر يشكُو القطب من حيث تنظيمه ونظام املعلومات لديه جملة من الن 

ى .ُهانعكست سلبا على حسن أداءه ملهام ُ
 
يفتقر إلى هيكل  9013ُجوانفقد ظل  منذ تأسيسه وإلى موف

ُتنظيمي مصادق عليه من قبل مجلس إلادارة .ُ ُّكما أن  ة إلاجراءات املعد 
 
وزها تعُ  9012سنة  فية أدل

ُ
 

ُأن ُة حيث موليُ الش
 
ف في الخزينة وفي إعداد ي بعض جوانب التصر ف لديه على غرار التصرُ ها ال تغط

ف العون متنافرة من ذلك تصرُ  جمع بعض ألاعوان ملهامُ  وباإلضافة إلى ذلك تم  الوقوف على.ُةامليزانيُ 

ة  ؤون إلاداري 
 

ف بالش
 
راءبمفرده املكل

 
ف بمصلحة الش

 
ات بإصدار في منظومة ألاجور وقيام العون املكل

دين والتصر ف في الخزينة د واستالم املواد وخالص املزو  ُ.ُأذون التزو 
ُ

ت محدودة حيث لم يتم  إلى كما 
 
ة ظل تطبيقات إلاعالمي 

 
لوحظ أن  تغطية أنشطة القطب بال

ى 
 
قان بالتصر ف في تأجير ألاعوان ومسك املحاسبة فيما يتم ُتركيز سوى تطبيُ  9013ُجوانموف

 
 قتين تتعل

ة للمعلومات وتعصير طرق العمل ن من املعالجة آلالي 
 
ة مما ال يمك ة ألانشطة بصفة يدوي  ُ.ُتأمين بقي 

ُ

ُ لوحظفقد  املمتلكاتا بخصوص حماية أم ُ إلى توفير الحماية دائما لم يسع القطب  أن 
ُة واملاديُ القانونيُ   9012منذ سنة ُقتناةم ُهك  4ُعلى مساحة قطعة أرضُة الكافية ألمالكه من ذلك أن 

ُ
 
ُ 9013ُجوانى ال تزال إلى موف ُ.ُارُيالعق ُ مة بالسجل ُغير مرس 

ُُُ

على ف فيها يتصرُ بعض ألاراض ي التي  في شأنة وثائق ملكيُ القطب تلك يمذلك ال  فضال عن

ُُُُُُُُُُُعلى مساحةأخرى وقطعة أرض ُتارهك 20على مساحة ُتينبمنطقتين صناعيُ أرض قطعتي  غراُر

9ُم 2201 ُولئن .
 
فيها لفائدة فويت تُ الة على موافقتها املبدئيُ  9019ُسنةجنة العليا لالستثمار أبدت الل

ه لمُقطبلا
 
ُ يتم ُ فإن

 
طبق مقتضيات  تهعلى ذم ُُهاة بوضعالخاصُ مر واألُااستصدار  9013ُجوانى إلى موف

ُمكرُ  09الفصل 
 
ُُتجدرُوُ.ة تشجيع الاستثماراتر من مجل

 
املعاينات  من خالل الوقوف تم ُُهإلاشارة إلى أن
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عبر إقامة بناءات  إحدى ألاراض ي املذكورة أعالهمادي من قبل الغير على عتداء حاالت اُعلىة امليدانيُ 

ُ.ُبها
ُُ

ُُكما
 
ة بناء القطب ى تول ُست 

 
 9010فضاءات عمل عن بعد سنتي ُثالثت صناعية ُومحال

على الحصول الحرص دون د .م 282وبقيمة جملية ناهزت  9م 12300ة بلغت على مساحة جمليُ 9011ُو

ُ.9013ُإلى موفى جوان  ة في شأنهاوثائق ملكيُ  على
ُ

   ُ
 
ُوأفاد القطب في هذا إلاطار أن

 
ة مع شركة فسفاط قفصة فاقيُ ه بصدد إعداد مشروع ات

ُ
 
ُ.ف فيهاة بعض ألاراض ي التي يتصرُ ه من الحصول على وثائق ملكيُ مكنُ ت

ُ

ُُُ*ّ
ّ

   ّّ*   ّّّّّّّّّّّّ  ّ*ّ
ُ

ُ باالستثماُرهوض إلى النُ  تهدفنموي ضمن رؤية يندرج إحداث القطب التُ  وتنويع  الخاص 

ُ
 
ُ الاقتصاديسيج الن

 
.ُة وبعث قطب تكنولوجي بالجهةناعيُ ت الصُ بوالية قفصة عبر تهيئة املناطق واملحال

ُ ا يستدعي إنجازات القطب  غير أن  في  لةاملسج ُقائص العمل على رفع النُ لم تبلغ ألاهداف املرسومة مم 

بما من  هيئةة وإعداد دراسات التُ اريُ ات العق ُوتسوية الوضعيُ الاستثمارات واستغاللها مجاالت برمجة 

ُ
 
ُن من شأنه أن يمك ُتدعيم نسق إحداث املؤس 

 
ُ.غلسات ومواطن الش

ُ

الحرص على ن على القطب ة يتعيُ اريُ ات العق ُوتسوية الوضعيُ  الاستثماراتبرمجة  فبخصوص
ين لضمان حسن اختيار مواقع املناطق ة واملستلزمين العموميُ املحليُ ُنسيق مع الجماعاتمزيد التُ 

ة إلاجراءات القانونيُ  وفقة تغيير صبغة ألاراض ي الفالحيُ ات عداد ملف ُإحكام إوالعمل على ة ناعيُ الصُ 

ُ
 
ُ.تهاتسوية وضعيُ ل في أخير املسج ُمة لها لتالفي التُ املنظ

ُُُُ
ُوالقطب مدعُ  ة ناعيُ ة بتهيئة املناطق الصُ ة الخاصُ ليُ راسات ألاوُ عداد الد ُإحكام إإلى كذلك ُو 

ُ
 
قسيمات والتي تقتض ي ة في مجال التُ راتيب العمرانيُ لضمان املصادقة عليها في أقرب آلاجال واحترام الت

ُهيئة العمرانيُ قسيم خارج مثال التُ وجود التُ  عندعداد مثال تهيئة تفصيلي إضرورة 
 
ق سبُ ة والحصول امل

ُ ُعلى مشروع التُ ة ة املختصُ لط إلاداريُ على مصادقة الس 
 
ُ.رات على املحيطقسيم وإعداد دراسة للمؤث

ُ

ُ ُالقطب م ُ كما أن 
 
ُب بمزيد التُ طال ُنسيق مع مختلف الوزارات واملؤس 

 
لة في بعث سات املتدخ

ُ ةكنولوجي وتوفير املوارد املاليُ القطب التُ مشروع 
 
ناته في آلاجال نجاز مختلف مكوُ إلضمان له زمة الال

ُ ُُ.دةاملحد 
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ُكذلك التقيُ  وينبغي على القطب
 
ة وكراء ناعيُ ات بيع املقاسم الصُ مة لعمليُ د باإلجراءات املنظ

ُ
 
ُت والفضاءات التابعة له وتكثيف ألانشطة الترويجيُ املحال

 
رات ة ملختلف استثماراته لتحسين مؤش

ُ.تهامردوديُ استغاللها وتطوير 

ُُُ

ُ ولالرتقاءُ ُ بأدائه في مجال التصر ف املالي وإلاداري فإن 
 

ة فافيُ القطب مطالب بمزيد الش

ُُو
 
ُاحترام القوانين والت

 
فقات فقات وبتنفيذ النُ ف في الصُ صرُ ق بالتُ راتيب الجاري بها العمل فيما يتعل

ُخارج إطار الصُ 
 
ُالتُ  خاذ كل ُفقات وات

 
ف في ه والعمل على حسن التصرُ تاتحق ُزمة الستخالص مسدابير الال

 وُ وهو مدعُ .ُوالامتيازاتسناد املنح إُو لة في مجال تأجير ألاعوانخالالت املسج ُتالفي إلُاة ُوموارده البشريُ 
طبيقات ما عبر تغطية مختلف أنشطته بالتُ ف لديه ال سيُ كذلك إلى إلاسراع بتعصير أدوات التصرُ 

ُ.ةإلاعالميُ 

ُ 
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 التنموي بقفصةشركة القطب رّد 

 

 9002أفريل  92شركة القطب التنموي بقفصة شركة خفية االسم أنشئت بتاريخ 

ثر التحركات االجتماعية بالحوض المنجمي حيث ارتأت الدولة العمل واإلسراع على إعلى 

بعث مناطق صناعية بالحوض المنجمي وبكل معتمديات والية قفصة وبناء محالت صناعية 

لتنويع النسيج االقتصادي بالجهة وتخفيف الضغط على شركة فسفاط ومراكز عمل عن بعد 

قفصة والستقطاب االستثمار الوطني واألجنبي وعليه عملت شركة القطب التنموي بقفصة 

بتوصيات من السلط المركزية والجهوية على تسريع بعث بنية تحتية قادرة على استقطاب 

فصة منشأة ذات أغلبية عمومية فهي المستثمرين ولئن كانت شركة القطب التنموي بق

 1222لسنة  2من القانون عدد  2التستجيب لمفهوم المنشأة العمومية على معنى الفصل 

المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والمؤسسات و 1222المؤرخ في غرة فيفري 

 (.12/02/9019بتاريخ  024مراسلة السيد وزير المالية عدد)العمومية 
 

I -  القطب في النهوض باإلستثمار الخاصمساهمة 
 

 برمجة االستثمارات وتسوية الوضعيات العقارية -1
 

المستلزمين العموميين في تحديد ص القطب على تشريك مختلف السلط ويحر -

 .حديد المدخرات العقارية الصناعيةمواقع المناطق الصناعية في إطار اللجنة الوطنية لت
 

هك المبرمجة سابقا النجاز منطقة صناعية بالقطار تم 0قطعة األرض الماسحة  -

من طرف اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية  بشأنهاإجراء بحث عقاري 

 .لشركة القطب  فيها تفويتالقبل ( الملك الخاص للدولة )
 

هك من خطر  10سحة تم اتخاذ تدابير لحماية المنطقة الصناعية بالسند الما - 

 .02/02/9013األمطار وتمت المصادقة على ملف التقسيمات بتاريخ 
  

هك تمت الموافقة عليها من  14الماسحة ( الرحيبة)المنطقة الصناعية بالشبيبة  - 

ويتم درس استغالل الماء  90/00/9010اللجنة الوطنية للمدخرات الصناعية بتاريخ قبل 

 .لماء مع انطالق الدراسات األولية في الغرضالصالح للشراب عبر جمعية ا
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هك بأم العرائس التي تحتوي على معدات تابعة لشركة  10المنطقة الماسحة  -

باعتبار  9002 فسفاط قفصة تم االقتصار على تهيئة وبناء فضاءات صناعية بها منذ سنة

 . غياب أرض تابعة لملك الدولة بالمنطقة
  

نتيجة لطول اإلجراءات المتبعة وتداخل كان التأخر في تغيير صبغة األراضي  -

ويحرص القطب ( هك 112)الوزارات المعنية هذا وقد تم تغيير صبغة مجمل األراضي 

 . على إتمام وتسريع تغيير صبغة ما تبقى
 

 دراسات التهيئة والمصادقة عليها -2
 

 السلط الجهوية والمركزية بداية من سنةتمت تهيئة المناطق المذكورة بطلب من 

 1 على أن تتم تسوية وضعيتها هذا وقد تمت المصادقة على ملف التقسيمات للعقيلة 9011

بعد موافقة والية قفصة  9ل من المنطقة الصناعية العقيلة وتم تهيئة قسط أو 9002منذ سنة 

 .9010سنة 
 

 يرجع إلى أن   9012لسنة  24بالقانون االستثنائي عدد  9عدم إدراج العقيلة  -

المنطقة قد تم تغيير صبغتها وتمت المصادقة على أمثلة التهيئة التفصيلية في قراءة أولى في 

 . 9012مارس 
 

استجابة لطلبات المستثمرين واستقطابهم تم إبرام عقود بيع لمقسمين بعد ضبط  -

بالرائد الرسمي للجمهوية  بصدد النشرهو مساحة المقاسم وفق مثال التهيئة التفصيلي الذي 

 .التونسية بعد المصادقة عليه في قراءتين
 

تم استكمال مجمل التقسيمات ودراسات المؤثرات على المحيط والمصادقة على  -

ثالث منها ويحرص القطب على تالفي التأخير للحصول على المصادقات التي ترجع إلى 

 .طول اإلجراءات المتبعة في الغرض
 

 المناطق الصناعية والقطب التكنولوجينجاز إ -3
 

التأخير في إنجاز الشبكات الخارجية يرجع إلى طول اإلجراءات المتبعة إنطالقا  -

من الدراسات،عرض الكلفة على مصادقة اللجنة العليا لالستثمار، الصدور بالرائد الرسمي، 
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الوكالة العقارية  إبرام اإلتفاقيات، موافاة القطب بالفاتورة، المصادقة عليها من طرف

 .الصناعية ثم عرضها على الوزارة للخالص
 

برمج القطب إنشاء مركز حياة بالمناطق الصناعية ولم ينطلق في االنجاز بسبب  -

محدودية الشركات المنتصبة ويعمل القطب حاليا على تشجير المناطق الخضراء وصيانة 

 . العديد من العمليات التخريبية شبكة الكهرباء بالتنسيق مع مجمع الصيانة والتصرف رغم
 

لقطب التكنولوجي فقد تم االنطالق في إعداد مثال التهيئة إلى اأما بالنسبة  -

التفصيلي ودراسة المؤثرات على المحيط وتمت تسوية الوضعية العقارية بتسجيل قطعة 

 .هك 93هك لفائدة القطب وصدور أمر انتزاع القطعة الماسحة  39األرض الماسحة 
 

وتبعا لمراسلة  93/00/9010بوزارة الصناعة بتاريخ  ةتبعا لجلسة العمل المنعقد -

ستسعى وزارة الصناعة إليجاد مصادر لتمويل  99/04/9010وزارة اإلشراف بتاريخ 

 .مختلف مكونات القطب التكنولوجي وخاصة فيما يتعلق بانجاز التهيئة
 

التأخر في انجاز الشبكات الخارجية يرجع إلى طول اإلجراءات المتبعة  -

 . ويحرص القطب على التنسيق مع مختلف المتدخلين
 

  ستغالل االستثمارات المنجزةا -4
 

على مصادقة وزارة اإلشراف وسيتم  1تم عرض سعر بيع المقاسم بالعقيلة  -

التهيئة ومجمل المصاريف على إثرها يتم اثر ضبط كلفة  9عرض سعر بيع المقاسم بالعقيلة 

عرض االسنادات على أنظار اللجنة  9012تحيين عقود البيع في الغرض ويتم منذ سنة 

كما أن تمديد فترة اإلمهال للباعثين يتم على  9010الجهوية بعد أن كانت متوقفة منذ نهاية 

حاليا على تسوية وضعية  اثر تقديم مطلب وما يفيد التقدم في انجاز المشروع ويعمل القطب

المقاسم المستغلة وشروط التسويغ وتقدير معينات الكراء وفترات اإلمهال  ضمن مخطط 

 .أعمال بصدد اإلعداد
 

يعمل القطب على التنسيق والمشاركة في كل الملتقيات الجهوية والوطنية  -

المتوفرة والحوافز والتعريف باالستثمارات  والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية

والتشجيعات عبر الوسائل المسموعة والمرئية كما تعمل الشركة حاليا على بعث مصلحة 

تعنى بالتسويق تعهد إليها ضبط خطة ترويجية للقطب على المدى المتوسط والبعيد وتحيين 
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موقع الواب الخاص به بصفة دورية وتضمينه كافة المعطيات التي تخص المناطق 

 .لصناعية وأنشطة القطبوالفضاءات ا
 

ويرجع ذلك إلى ( بيوعات  09)كانت عمليات البيع محدودة  9019غاية سنة إلى  -

بدء الشركة في نشاطها المتمثل أساسا في تهيئة المناطق الصناعية ولألحداث التي شهدتها 

من سنة  مما انعكس سلبا على االستثمار وبيع المقاسم لكن بداية 9011البالد إبان الثورة سنة 

 .(بيوعات 04) عملية بيع المقاسم نسقا تصاعديا إلى حد هذا التاريخ  شهدت 9012
  

إبرام عقود كراء نهائية يتم اثر استيفاء إجراءات تكوين الشركة أما تسويغ  -

تم على اثر مراسلة فضاءات مركز العمل عن بعد لشركات في غير الغرض المعدة له فقد 

للتنسيق مع السيد والي الجهة إليجاد حل  91/02/9012تاريخ ب 220وزارة اإلشراف عدد 

يضمن حقوق شركة القطب بخصوص طلب تسويغ فضاءات مراكز العمل من طرف 

شركات البيئة ونقل المواد المنجمية وشركة فسفاط قفصة لتضعها على ذمة الصناديق 

 . على اثر االحتجاجات التي شهدتها الجهة لهذا الغرض(CNSS,CNAM,CNRPS)االجتماعية 
 

 استخالص مستحقات القطب -5
 

االقتصادية  يعزى التأخير الحاصل في استخالص معاليم الكراء إلى الصعوبات -

كما تسعى  9011جانفي  12والمالية التي تمر بها بعض الشركات المتسوغة خصوصا بعد 

متخلدة عبر جدولة الديون في مرحلة أولى ثم اللجوء شركة القطب إلى استخالص الديون ال

إلى القضاء في مرحلة ثانية عند استيفاء الحلول التوفيقية غير أن جل هذه الشركات تخضع 

لمراقبة الديوانة مما يستدعي الحصول على التراخيص الالزمة إلتمام اإلجراءات الخاصة 

و ما يحول دون التسريع في استخالص بالمعاينات واالختبارات والعقل والبيع العلني وه

 .الديون المستحقة باعتبار تعدد وطول اإلجراءات المتبعة وصعوبات التنفيذ
 

لئن استرجعت شركة القطب منحة الدولة الخاصة ببيع المقاسم الصناعية بمبلغ  -

ها تواصل إعداد ملفات تقديم طلب في الحصول على منحة المحالت الصناعية د فإن  .م 18400

ومنحة مراكز العمل عن بعد ويعزى التأخير في الطلب نتيجة تعدد الوثائق المطلوبة كسند 

ملكية األرض وشهادة في صبغة العقار وباعتبار أنه تم بناء فضاء صناعي بالسند ولم يتم 
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التفويت للقطب في قطعة األرض إلى حد هذا التاريخ وفي انتظار استكمال بقية الوثائق 

 .في المنح المذكورة سيتم إيداع طلب 
 

تقديم مطلب السترجاع فائض األداء على القيمة المضافة اليعني االسترجاع  -

اآللي لهذه المبالغ وذلك الشتراط المراجعة المعمقة لفترات تتجاوز فترة الفائض المطلوب 

لم لغ الذي مما ينجر عنه عديد التأويالت حسب قراءة فريق التفقد بوزارة المالية أما المب

سنوات يعتبر رصيد مسجل ضمن التصاريح الشهرية  02استرجاعه لتجاوز أجل  يتسن

 .    للشركة ويمكن طرح منه أي أداء على القيمة المضافة التي ستستخلص الحقا
 

II- التصرف المالي والتسيير اإلداري 
 

 التصرف المالي  -1
 

 نجاز الصفقات  إ -أ
 

الصفقات المذكورة أبرمت في ظروف استثنائية تمر بها والية قفصة وخاصة  -

وذلك عند بداية بعث القطب (  9002أحداث الحوض المنجمي سنة )الحوض المنجمي 

التنموي ونتيجة لتدخالت السلط المركزية والجهوية لإلسراع ببعث المشاريع التنموية 

طاب اليد العاملة خاصة مع رغبة شركات الحتواء الوضع االجتماعي وبعث مشاريع الستق

 . عالمية لالنتصاب بالجهة على غرار شركتي يازاكي وبينيتون
 

 31/9010و 1/9012التأخير الحاصل في فتح الظروف الخاصة بالصفقتين عدد -

يرجع إلى عدم اكتمال نصاب لجنة فتح العروض مع العلم أنه يقع مراسلة المتعهدين 

تم  9012لسنة 20و93و90و9وإعالمهم بالتاريخ الجديد لفتح العروض كما أن الصفقات عدد 

عمال وسيتم التنصيص عليها مستقبال بمحاضر إعالم مجلس اإلدارة بها ضمن جدول األ

   .1229لسنة  2الجلسات هذا وسيتم العمل طبقا  للمنشور التفسيري للوزير األول عدد 
 

كما تقوم شركة القطب حاليا على إقصاء العارضين الذين اليقدمون الوثائق  -

تهم النهائية المطلوبة أثناء عملية الفرز كما تحرص على أن يودع أصحاب الصفقات ضمان

 .المحددة بكراس الشروطفي اآلجال 
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نظرا لنقص الموارد البشرية بالشركة وتعدد الملفات فإن مراقبة أشغال البناء و  -

 دفتر للحظيرة التهيئة ال تكون يومية وبصفة مسترسلة مع العلم أن المناول ملزم بمسك 

تدوين األشغال مع ب يقومحضيرة مكتب المراقبة ومن خالل المهندس القار بال إضافة إلى أن  

باحترام  42/9012كما يعمل القطب على إلزام صاحب الصفقة عدد  التقرير الشهري المفصل

 02/02/9010محاضر جلسات بتاريخ )كل بنود العقد وكراس الشروط 

 (92/01/9013و02/19/9010و
 

فان ولئن تم صرف كافة مستحقات المناولين  9010-9002بعض الصفقات لسنة  -

شركة القطب قامت بمراسلة المعنيين بانجاز الصفقات قصد مد القطب بعقود ضمان عشري 

البناءات تتم مراقبتها من طرف مكاتب مراقبة  9011للبناءات لكافة الصفقات ومنذ سنة 

 .مصادق عليها
 

فقد  9010لسنة  02أما بخصوص عدم االستالم النهائي لألشغال للصفقة عدد -

لصرف المبلغ  الذي تم حجزه بعنوان  بإجراءات 09/00/9013ب منذ قامت شركة القط

الضمان البنكي الذي يعوض الحجز بعنوان الضمان النهائي لتتولى شركة القطب القيام برفع 

 .االخالالت 
 

موضوع الصفقة  1تعطل إتمام بناء السور الخارجي للمنطقة الصناعية بالعقيلة  - 

يرجع إلى اعتراض بعض المواطنين على انجاز السور  9011لسنة                 92عدد 

باعتبار وجود حي سكني خلف المنطقة الصناعية وتسعى شركة القطب مع والية قفصة إلى 

 .إيجاد حل يضمن مرور المواطنين عبر برمجة طريق وذلك إلتمام بناء السور
 

الحصول على  فيعود إلى التأخر في 9010لسنة  30أما تعطل انجاز الصفقة عدد  -

التراخيص الالزمة من وزارة الدفاع الوطني للمقاول المكلف بانجاز الصفقة ونظرا لطول 

الفترة طالب المقاول بمراجعة كلفة الصفقة وعلى اثر ذلك رفض مجلس اإلدارة  هذا 

 .المقترح وتم فسخ الصفقة واالتفاق مع وزارة الدفاع على انجاز هذه األشغال 
 

النهائي لكل صفقة على مجلس اإلدارة للمصادقة يتم االلتزام أجل عرض الختم  -

به غير أن اكتمال نصاب أعضاء مجلس اإلدارة وضبط موعد للجلسات مع ما يتطلبه 

يوما يحول دون  20تجميع وإعداد الملفات لعرضها على مجلس اإلدارة من مدة زمنية تفوق 
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قة على ختمها اثنين منها قبل موفى عرضها مع العلم أن الصفقات المذكورة قد تمت المصاد

 (.  92/03/9013بتاريخ  02جلسة مجلس اإلدارة عدد ) 9013جوان  
 

 النفقات االعتيادية   -ب 
 

إلصالح وحدة محول  12/09/9012قامت شركة القطب باستشارة بتاريخ  -

طرف  إال أن التقرير المقدم من 02/02/9012كهربائي تم على إثرها إبرام طلبية بتاريخ 

الشركة األم المصنعة لوحدات المحول الكهربائي بين أن الوحدة المزمع إصالحها متلفة 

 .وغير قابلة لإلصالح وعليه تم إسناد طلبية مستعجلة للشركة األم باعتبارها المزود الوحيد 
 

 02قامت شركة القطب باقتناء أثاث لمكتب باعتماد طلب األثمان من طرف  -

 .مزودين 
 

عن امتياز تسديد فواتير خدمات استهالك الماء  9011تم العدول منذ نهاية  -

والكهرباء لمراكز العمل عن بعد والذي كان معمول به سابقا قصد جلب المستثمرين إلى 

الحوض المنجمي كما تم إيقاف مصاريف حراسة وصيانة مسكن الرئيس المدير العام 

 . فسفاط قفصة المسندة للملحقينونفقات صيانة السيارات التابعة لشركة 

لضرورة العمل والحرص على متابعة ملفات الشركة يقوم الرؤساء المديرين  -

العامين بمهمات تنقل لمختلف الوزارات واألقطاب األخرى وترفق دائما هذه المهمات 

بدعوات غير أنه في بعض األحيان يتم القيام بمهمات تنقل للحرص على متابعة وتسريع 

ومكاتب ( الصناعة،التجهيز،أمالك الدولة ،الفالحة)ات مع العديد من الوزارات الملف

 .الدراسات والمراقبة ويوثق ذلك في إذن المأمورية دون وثائق إضافية
 

قام الرؤساء المديرين العامين وإطارات من الشركة بمهمات تنقل خارج البالد  -

 .ختلف األقطاب التنموية تحت إشراف وبمشاركة مسؤولين من وزارة الصناعة وم
 

استعمال سيارتي ( مرض وجنازة)تم بصفة استثنائية ومحدودة ولظروف إنسانية  -

مصلحة من طرف بعض أعوان الشركة دون إسنادهم مقتطعات وقود الشركة وبموافقة 

 .  اإلدارة العامة على الطلب
 

  التسيير اإلداري وحماية األمالك -2
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وفي  92/02/9002في إطار سد الشغورات بمختلف مصالح الشركة عند بعثها في  -

غياب قانون إطار جاهز يضبط حاجيات القطب من الموارد البشرية لجأت الشركة أوال إلى 

أعوان  00أعوان وفي مرحلة ثانية وقع انتداب  02عملية انتداب عن طريق المناولة لعدد 

  .وعة من اإلطارات وتم تعزيز الفريق بإلحاق مجم
 

شركة فسفاط قفصة هي التي تتولى عملية إلحاق عدد من إطاراتها بشركة  -

 .القطب ويتم الحقا تسوية الوضعية مع وزارة اإلشراف
 

تقوم شركة القطب حاليا باعتماد تخطيط في التكوين يتضمن البرامج واألعوان  -

رض مصادق عليها من طرف المعنيين حسب حاجيات الشركة مع رصد ميزانية في الغ

 .مجلس اإلدارة ويتم حاليا إعداد مشروع ضبط الشروط المطلوبة للتمتع بالخطط الوظيفية
 

المنحة الفنية التي تم إسنادها للمصلحة القانونية تدخل في إطار ارتباط بعض  -

تعيينه بالمصلحة المهام الموكولة  لها بالمصلحة الفنية أما العامل المسند له منحة فنية فقد تم 

ا بخصوص السيارتين وحصص الوقود المسندة لرئيسي أم   الفنية وبالتالي بات يتمتع بها،

 .فنتيجة لضرورة الحضور المستمر بالشركة  9012مصلحة منذ سنة 
 

الستحالة استهالك العطل السنوية لألعوان الملحقين وحيث أن النظام الداخلي  -

ان الملحقين من شركة فسفاط قفصة صادق مجلس لشركة القطب الينطبق على األعو

 .اإلدارة على خالصهم في العطل المتخلدة بالذمة
 

سيقع التنسيق مع شركة فسفاط قفصة من خالل ضبط آليات لتأجير األعوان  -

الملحقين وقد دأبت شركة فسفاط قفصة على تمتيع إطاراتها الملحقين بالسيارات الوظيفية 

 . رات التابعة لشركة فسفاط قفصةهذاوقد تم إرجاع السيا
 

الهيكل التنظيمي لشركة القطب تم النظر فيه من طرف مجلس اإلدارة بالجلسة  -

وسيقع عرضه على مصادقة مجلس االدارة مع العلم أن  93/01/9010بتاريخ  01/9010عدد

شركة القطب تعمل على إجراء عملية انتداب لسد الشغورات بانتداب مهندس اختصاص 

 ة مدنية واطار في التسويق وذلك تبعا لموافقة وزارة الصناعة هندس
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جمع بعض أعوان القطب لوظائف متنافرة يرجع للنقص في الموارد البشرية  -

عملية الرقابة الداخلية من طرف مراقب حسابات الشركة لم تتعرض  ن  إوبالرغم عن هذا ف

 .إلى اخالالت في الغرض
 

إعالمية لمصلحة المحاسبة والمصلحة اإلدارية  في مرحلة أولى تم تركيز نظم -

 .بصدد النظر في تعميم مختلف النظم اإلعالمية على بقية المصالح
 

 9013هك فقد صدر في شهر أكتوبر  32بخصوص بعض العقارات على مساحة  -

مطلب مودع لدى المحكمة )هك  39حكم بالتسجيل لفائدة القطب لقطعة األرض الماسحة 

هك فهو موضوع مطلب تسجيل  04والعقار المقتنى بمساحة (  9011سنة العقارية منذ 

قفصة وصادر في شأنه حكم بالتسجيل وعليه وعند صدور رسم عقاري  20232مسحي عدد 

هك للحصول على رسم  04لكامل مساحة القطعة سيتم إبرام عقد تكميلي للقطعة الماسحة 

يوان قيس األراضي قصد إحالته إلدارة الملف بصدد المتابعة لدى د)عقاري خاص بالمنطقة 

 .ويرجع التأخر إلى طول إجراءات البت من طرف المحاكم مرجع النظر( الملكية العقارية 
 

إلى حد هذا التاريخ لم يتم استصدار األمر الخاص بالتفويت في قطعتي أرض  -

 9م 2201سحة كما أن القطعة الما  14/11/9010بالرديف والسند رغم تغيير صبغتهما بتاريخ 

بالقطار فهي موضوع نزاع بين وزارة أمالك الدولة وأحد الخواص مع العلم أن مجلس 

قرر التخلي عن القطعة مع إدراج الدراسة الهندسية  12/02/9010اإلدارة بجلسة بتاريخ 

 .للمشروع ضمن خسائر عادية
 

االتفاق على بالنسبة لبعض العقارات المحالة من شركة فسفاط قفصة فقد تم  -

موافاة شركة القطب بمشروع اتفاقية للتفويت في العقارات ويعمل القطب على إتمام 

 .اإلجراءات المستوجبة في القريب العاجل
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 زرتـــــت بنـة اسمنـــشرك
 

وهي مصنفة كمنشأة عمومّية على معنى  0591أحدثت شركة اسمنت بنزرت في سنة 

فتح رأس مالها  9115 وتّم منذ أكتوبر. (1)0595املؤرخ في غرة فيفري  0595لسنة  5 القانون عدد

 .%91د تساهم فيه الدولة التونسية بنسبة .م 44للعموم لتبلغ قيمته 

 
لتأمين حاجياتها من  اهكتار  041على مساحة  اببنزرت ومقطع (2)الالشركة معموتستغل 

 التجاريةببنزرت في إطار عقد لزمة مبرم مع ديوان البحرية  التجاري بامليناء  ااملواد ألاولية ورصيف

بمرحلة استخراج املواد ألاولية من املقطع على شكل حجارة  (3)إلاسمنت وتمر عملية إنتاج .املوانئو 

يات من أكسيد الحديد ثّم طهي املسحوق في ورحيها في الكسار وطحن املواد النيئة بعد إضافة كّم 

مع كميات من الجبس وإلاضافات  ويتّم خلط مادة الكلنكر ورحيها (4)فرنين للحصول على مادة الكلنكر

 .سب نوعية املنتوجالكلسية بنسب متفاوتة ح

 
وبلغت . 9104 منذ جانفي (5)ويخضع ضبط سعر املواد إلاسمنتية إلى نظام حرية ألاسعار

نتها من  909ما قدره  9104الشركة في سنة  مبيعات
ّ
د .م 95رقم معامالت بحوالي  تحقيقألف طّن مك

لت 
ّ
السنة بلغت قيمتها د كما سجلت خسارة خالل نفس .م 05,9عونا بكلفة جملية قدرها  995وشغ

 . د.م 5,9
 

 9119وبهدف التحكم في كلفة إلانتاج واحترام املتطلبات البيئية انطلقت الشركة منذ سنة 

 .إلانتاج استجابة لنمو الطلب وملجابهة املنافسة وسائلفي إلاعداد لبرنامج تأهيل قصد تعصير 
 

املنافسة في قطاع إلاسمنت وللوقوف على مدى توفق الشركة في تطوير آليات عملها ملجابهة 

زت أعمال الدائرة على دها بالتشاريع الجاري بها العملومدى تقيّ 
ّ
قة ، ترك

ّ
متابعة تنفيذ املشاريع املتعل

النشاط التجاري باإلضافة إلى املخزون في وسائل إلانتاج في و ببرنامج التأهيل وعلى التصرف في التزّود

ى جويلية  9104 –9101خالل الفترة أساسا  وذلك
ّ
 .9109لتمتّد في بعض الجوانب إلى موف

                                                           
(1)

 .واملنشآت  العموميةاملتعلق باملساهمات  
(2)

ت الشركة نشاطها بالفرن   
ّ
 وقد شهدت السنوات. يوم/طن 9111بطاقة اسمية  9بالفرن   0599يوم لتتدّعم في سنة /طن 511بطاقة اسمية  0استهل

 .التوقف إلاجباري لكليهما 9105ألاخيرة تردي الحالة التقنية للفرنين لتسجل سنة 
(3)

  .أنواع من إلاسمنت البورتلندي و الجير الهيدروليكي الاصطناعي ثالثة وتقوم الشركة بتصنيع 
(4)

  وهي املادة ألاساسية لصنع مختلف منتوجات إلاسمنت 
(5)  

تّم إخضاع املواد إلاسمنتية إل نظام حرية  9105أكتوبر  51واملصادق عليها بتاريخ  9105سبتمبر  99الجلسة الوزارّية املنعقدة بتاريخ  عمال بتوصيات

    ..ألاسعار
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 أبرز املالحظات
 

  برنامج التأهيل -

 

على أن يتّم  نتاجوسائل إلا في تنفيذ برنامج تأهيل لتعصير  9114انطلقت الشركة منذ سنة 

 في سنة . 9119سنة استكمال إنجازه 
ّ
 أّن املصنع لم يدخل حيز إلانتاج إال

ّ
 الصعوباتنتيجة  9109إال

نجاز إفي  التأخير فقد تجاوز . نجازلكلفة وآجال إلا الحاجيات و االتي شابت إسناد الصفقات وسوء تقدير 

في انجاز مشروع تجديد معدات الشحن  التأخير  وفاق سنوات مشروع  الترفيع في طاقة إلانتاج خمس

تجديد تجهيزات  شروعموشهد د .م 09,991د إلى .م 0,9سنوات وارتفعت الكلفة من  سبع والتفريغ

 .د.م 5,5د إلى .م 0,9ارتفاعا من  تهكلفسجلت سنوات و  نظام تسهيل استخراج إلاسمنت تأخيرا بثالث

 
السوقية  تهاقيمحيث شهدت للشركة املالية  ةوضعيال وقد انعكس هذا التأخير سلبا على

من  الطن الواحدإنتاج  كلفةوارتفعت  9104سنة  د في.م 995إلى  9115سنة  فيد .م 919تدهورا من 

خالل هامش الربح إلاجمالي للشركة تراجع و  9105 سنة فيد  55إلى  9115 في سنةد  55الكلنكر من 

 .سلبي د.م 05د إلى .م 05,5من نفس الفترة 

 

وتدعو الدائرة الشركة إلى إحكام تحديد الحاجيات والكلفة وآلاجال املتعلقة باملشاريع املزمع 

إلاعالن عن طلبات  إعادةة عن تفادي الانعكاسات املنجرّ لإنجازها من خالل القيام بدراسات دقيقة 

 . العروض

 

زّود  -
ّ
 الت

 

 مؤشرات موضوعية نظرا لغيابعمليات التزّود  إلى إحكام التصّرف فيالشركة  تتوّصللم 

يةليشهد مخزونها من مادتي كوك البترول والكلنكر مستويات في الغرض  يتّم اعتمادها
ّ
مّما حّتم  متدن

لم تتقّيد الشركة دائما  كما. استعارة كميات من الكلنكربكلفة إضافية و مواد طاقية  ستهالكا

ن إعمال املنافسة وقامت بتجزئة برام الصفقات العمومية حيث أنجزت شراءات دو إبإجراءات 

 .شراءاتها عند التزود بقطع الغيار

 

صنفا من قطع  حوالي سبعة آالف اقتناءتّم ضعف الّتنسيق بين مصالح الشركة ونتيجة ل

يعود تاريخ اقتنائها إلى  د.م 4حوالي بمن بينها كميات  ها،استعمالأن يتّم  دون  د.م 5ناهزت  بقيمة الغيار

 .9105ما قبل سنة 
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ركة  ويتعّين على    
ّ

    عطيات امل استنادا إلىتحديد الحاجيات بكل دقة  مزيد الحرص علىالش

قة ب
ّ
وحدات إلانتاج الجديدة والبرامج السنوية للصيانة وتجميع الشراءات قدر إلامكان إلبرام املتعل

 .عقود إطارية وفق التراتيب املنظمة للصفقات العمومية

 

 إلانتاج  -

 

في %  9إلى  9100 سنة في% 09تراجعت حصة الشركة من إلانتاج الوطني ملادة إلاسمنت من 

رة لديها نتاجوسائل إلا جاهزية النقص في  باألساس إلىويعزى ذلك  9105سنة 
ّ
 سّجل فقد  .املتوف

ّ
ف توق

 في حدود يوما مقابل تقديرات 554 العطب وذلك ملّدةن بصفة فجئية ودون معرفة مصدر يالفرن

تّم و  لفترات طويلة  عمليات الصيانة الوقائية نجاز إ استغرق كما . 9105-9100يوما خالل الفترة 005

  .نظرا لنفاد مخزون قطع الغيارأو التخلي عنها مبرمجة صيانة تأجيل عمليات 

 
                  يناهز مالوحدات الحرارية وتقديرات الشركة لستهالك الفعلي الفارق بين الا  وبلغ

وتحّملت . د.م 4كلفة إضافية في حدود ترتب عنه  9105-9100ألف طن من الفيول خالل الفترة  09

كلفة إضافية  املرسومةهداف األ استهالك الطاقة الكهربائية للفرنين مقارنة ب الشركة تبعا الرتفاع

وتدني مردودية  اتورشعمل الضطربات اعدم التحكم في د وذلك نتيجة .م 0,9قدرت بحوالي 

 . التجهيزات واللجوء إلى التمديد في فترات العمل

 

ن من  الاشارة إلى أّن وتجدر 
ّ
 في  حاجياتال تلبيةاحتياطي الشركة من املواد ألاولّية ال يمك

ّ
إال

 .نتاجّية الجديدة للمصنعسنة باعتبار الطاقة إلا  09حدود 
 

ركة  وينبغي على
ّ

مليات الصيانة قصد ضمان جاهزية إحكام برمجة ع العمل على مزيدالش

 . وسائل إلانتاج والضغط على الكلفة
 

 النشاط التجاري  -
 

. 9104سنة  فيألف طن  909إلى  9101سنة  فيألف طن  591تراجعت مبيعات الشركة من 

، % 59إلى  % 91من الفعلية خالل نفس الفترة الفارق بين الكميات املبرمج بيعها واملبيعات  وارتفع

مقابل نسبة %  5إلى %  09من  احّصة التجارّية للشركة في قطاع الاسمنت تراجعبالتالي ال وشهدت

ن الشركة من منافسة بقية . 9104سنة  بعنوان%  05,5 في حدودبمخطط ألاعمال  مبرمجة
ّ
ولم تتمك

امتداد  لتكون حصتها ألاضعف على 9101سنة املحدثة بعد  بما فيها تلكالشركات الناشطة في القطاع 

  .9104-9101الفترة 
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 باألساس إلى النقائص املسجلة في املذكورة ويعود تراجع مبيعات الشركة خالل الفترة    

 أغلقت فقد .التصدير تراجعوكذلك إلى  املسداة من قبلهاوفي جودة الخدمات  مع الحرفاء التواصل

 في (1)% 51العام لرضاء الحرفاء من  تراجع املؤشر و  9119سنة الشركة فروعها التجارية بالجهات منذ 

 .طلبياتلستجابة لإلا  وآجالشحن المّدة  طول نتيجة باألساس إلى  9104سنة  في%  95إلى  9101سنة 

 

ألف طن إلى  050انخفاضا من خالل نفس الفترة شهدت صادرات الشركة من إلاسمنت و 

لإلسمنت من مجمل الصادرات الوطنّية  هاحّصة صادرات لتعرف %94ألف طن أي بتراجع بنسبة  91

حيث تتوفق الشركة في استقطاب حرفاء من ألاسواق ألاوروبّية لم كما %.  4إلى  % 99تراجعا من 

فت عن تصدير إلاسمنت نحو البلدان ألاوروبّية منذ
ّ
 ينالسوق علىواقتصرت صادراتها   9119 سنة توق

 .متحّصلة على إلاشهاد بمطابقتها للمواصفات ألاوروبّية هاالجزائرّية والليبّية بالرغم من أّن منتجات

 
نها من 

ّ
ركة إلى العمل على بلورة استراتيجية تجارية فّعالة ومرنة تمك

ّ
وتدعو الّدائرة الش

 .مجابهة املنافسة وفتح أسواق جديدة لتسويق منتوجها السيما بعد الترفيع في طاقة إلانتاج

  

                                                           
(1)

 .نسبة مطابقة للنسبة الهدف املحدد بمخطط أهداف الشركة 
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I- برنامج التأهيل 
 

 9119-9114لشركة يمتّد تنفيذه على الفترة اتأهيل لبرنامج إقرار  9115ماي  99 في تّم 

بكلفة تقديرية في حدود طن .أ 0591إلى  طن سنويا.أ 511الترفيع في طاقة إنتاج الكلنكر من يهدف إلى و 

من رأس مال الشركة  % 91فتح نسبة د من خالل .م 51برنامج في حدود ال هذا تمويل وتّم  .د.م 991

  .الشركة التونسية للبنك معإبرام إتفاقية تمويل د عبر .م 51إضافة إلى  إدراجها بالبورصةللعموم و 

 

تعرضت الشركة إلى صعوبات عديدة  9114في تنفيذ هذا البرنامج في سنة  الانطالقومنذ 

 في 9115ماي  شهر  عملية اختيار مكتب الدراسات وضبط مكونات برنامج التأهيل إلى تواصلتحيث 

لت. أشهر 5 ناهزأي بتأخير  9119أوت شهر في  استكمالهاحين كان مبرمجا 
ّ
مكونات برنامج التأهيل  وتمث

ومشروع تجديد معدات شحن وتفريغ البواخر ومشروع  مشروع الترفيع في طاقة إلانتاجفي أساسا 

 شهدوقد . الكلنكرتجديد تجهيزات نظام تسهيل سيولة واستخراج إلاسمنت ومشروع تطوير طاقة رحي 

 .يتّم الشروع في إنجاز البعض آلاخر في حين لمإلانجاز  فيعدد من هذه املشاريع صعوبات 

 

 مشروع الترفيع في طاقة إلانتاج -أ 

 
الختيار ( 59/9119)عروض دولي مفتوح  باإلعالن عن طلب 9119قامت الشركة في أوت 

              نتاج الكلنكر منالسنوية إل  طاقةالمختلف ورشات املصنع بغاية الترفيع في  لتأهيلمقاولة عامة 

الحلول  قبول كّل و املحافظة على أكبر عدد ممكن من التجهيزات القديمة مع طن .أ 0591طن إلى .أ 511

عتبار طلب العروض غير مثمر ألسباب ال  وتبعا. شهرا 94 ـنجاز بإلا مدة حّددت املقترحة من العارضين و 

ه تّم اعتبار  شهرا 51شهرا إلى  94نجاز من بالترفيع في مدة إلا  الشروطمراجعة كراس فنية، تّمت 
ّ
 أن

ّ
إال

الناتج عن ن املقّدمين ياملالي نعرضيالبين للفارق الهام نظرا للمّرة الثانية طلب العروض غير مثمر 

 . د.م 941 والبالغاختالف الحلول املقترحة 

 

في اريع وبالّتالي ليس لها الخبرة الكافية ها لم تقم سابقا بمثل هذه املشوبينت الشركة أنّ 

إلعداد هذه الّدراسات املعّقدة وتحديد إلامكانيات البشرّية الالزمة فضال عن النقص في  الغرض

ة
ّ
ه لم يتسّن تحديد الحاجيات امع مكتب دراسات و الشركة عاقد ورغم ت. الحاجيات بدق

ّ
ستشارة فإن

قة بعملية التأهيل 
ّ
أخذ املعّدات املزمع هذه العملية مع أهداف  الاقتصار على ضبطبل تّم املتعل

 .بعين الاعتبار املحافظة عليها

 



878 
 

 
 

املواد النيئة  ينطاق املهمة في تأهيل ورشة رح وحصر مراجعة كراس الشروط  وتّمت مجّددا

تي ال مصالح رئاسة الجمهوريةوعلى إثر تدخل . وإعالن طلب عروض للمرة الثالثةدون سواها والفرن 

تقرر إسناد الصفقة إلى ( د.م 045)العارض الثاني من خبرة  أقّل ( د.م 055) ألاّول  العارضأشارت إلى أّن 

عقد الاملالي إلى مستوى العارض ألاقل ثمنا وتم إمضاء  هبالتخفيض في عرض همع مطالبت هذا ألاخير 

ل التصّرف على هذا النحو إخالال . 9101ديسمبر  99بتاريخ 
ّ
بمبدأ شفافية إلاجراءات واملساواة بين  ويمث

ل خطأ تصّرف على معنى القانون عدد  العارضين أمام الطلب العمومي
ّ
املؤّرخ في   0599لسنة  94ويشك

 .0599جويلية  91

 
إلى رئيس هيئة  9100فيفري  99بتاريخ تقّدم بعريضة قد العارض ألاّول  وتجدر إلاشارة إلى أّن 

تمكينه تصحيح الوضعية و  العمومية طلب بمقتضاهااملتابعة واملراجعة لدى اللجنة العليا للصفقات 

جلستان وزاريتان للنظر في هذا امللف وتقرر إلاسراع في إنجاز  9100وانعقدت في سنة . من الصفقة

إحالة ملف إسناد صفقة و  للقرار الذي سبق أخذه في الغرضوفقا  مشروع الترفيع في طاقة إلانتاج

وعلى إثر ذلك دخلت . تأهيل مصنع الشركة إلى لجنة تقص ي الحقائق حول قضايا الرشوة والفساد

خمس سنوات حوالي التأخير شروع ليبلغ املإنجاز  مزيد تعطيلالشركة في إجراءات قضائية تسببت في 

 .مقارنة باآلجال التي تم ضبطها عند إقرار برنامج التأهيل

 
جنة العليا للصفقات  ومّد دت الشركة بأّنها اقترحت إسناد الصفقة للعارض ألاول وأفا

ّ
الل

 . باعتبار قيمة املشروع بخصوص هذا امللفبمعطيات 

 

ت 
ّ
دون احتساب  9109فيفري  09القبول الوقتي لورشة املواد النيئة والفرن في الشركة وتول

استغالها في  عدم إمكانيةن للمقاول تبيّ  بعد أن 5يوما إلنجاز الدعامة عدد  95فترة التأخير التي بلغت 

على  أوجبمن كراس الشروط  50وضعيتها املتردية في حين أّن الفصل إلى تركيز الفرن الجديد نظرا 

 وأّن الفصل ألاّول من عقد الصفقة نّص على أّن يتثبت من حالة الدعامات وألاسس  ملقاول أنا

 يعقد الوبمجرد توقيع  املقاول 
ّ
بنوعية و بنوعية وخصائص ألاشغال املطلوبة منه  على بينةه قر بأن

د طبقا .م 5,595بحوالي املستوجبة تبعا لذلك قّدر غرامة التأخير تو . شروعاملألارضية التي سيقام عليها 

 . من عقد الصفقة 99ملقتضيات الفصل 

 

القيام بهذه ألاشغال ملواصلة املشروع مع تحميلها باملقاول ألزمت وقد أفادت الشركة بأّنها 

للمصاريف وطرح آلاجال إلاضافّية من آجال إلانجاز باعتبار أّن هذه املــــــّدة تّمت مالحظتهــــا وتسجيلها 

ة الحضيرةبميدانّيا وتدوينها 
ّ
 .مجل
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  تفريغ البواخرمشروع تجديد معدات شحن و  -ب 

 
مشروع تجديد معدات شحن وتفريغ بواخر إلاسمنت وكوك  9119برمجت الشركة منذ سنة 

                 ة صعوبات حالت دون دخوله حيز الاستغالل إلى موفى هذا املشروع عّد  وشهد إنجاز . البترول

لتوفير ( 59/9119)عن أول طلب عروض  9119نوفمبر  خالل شهر فقد أعلنت الشركة  ،9109ديسمبر 

أشهر  9تنفيذ الآجال على أن ال تتجاوز املشروع الجاهز املعدات وأشغال الهندسة املدنية في صيغة 

 .عتبار طلب العروض غير مثمر لضعف املنافسةاوتّم . د.م 0,9 والكلفة

 

إعادة  تديد الحاجيات والكلفة وآجال إنجاز املشروع تّم ونظرا لعدم تحكم الشركة في تح

د .م 9د إلى .م 0,9إلاعالن عن طلب العروض في ثالث مناسبات لترتفع بذلك الكلفة التقديرية من 

ها ال تمتلك الخبرة الكافية لتحديد أنّ ذلك بالشركة قد بّررت و  .شهرا 09أشهر إلى  9وآجال إلانجاز من 

ة نظرا لطبيعة املشروع
ّ
 . الحاجيات بكّل دق

 

املستهدفة وعلى إثر ذلك قامت الشركة بمراجعة حاجياتها بالتخفيض في طاقة الشحن 

أشغال الهندسة املدنية وتم اعتبار د دون .م 05والاقتصار على اقتناء املعدات بكلفة قدرت بما يناهز 

يتم إبرام عقد  في حين لم. د.م 05,9 قدرهبمبلغ جملي  9105جانفي  05لصفقة بتاريخ عقد اإبرام 

 بتاريخ 
ّ
د أي بعد سنتين من إبرام صفقة .م 9,99 وبكلفة 9109جانفي  95أشغال الهندسة املدنية إال

 .9104خالل الفترة املمتدة بين ماي وجوان  واستالمها اقتناء املعدات

 

 علىاملوانئ و  التجاريةديوان البحرية لونتيجة غياب املوافقة املسبقة  ،ومن ناحية أخرى 

الشركة تستغل امليناء في إطار عقد لزمة مع الديوان لم يقع إصدار  ألاشغال املزمع إنجازها باعتبار أّن 

 بإلاذن 
ّ
أي بتأخير تجاوز الخمسة أشهر من تاريخ عقد  9109جوان  05بتاريخ  بداية ألاشغال إال

           قيمة الصفقة بحوالي  بالترفيع فية وهو ما جعل املقاول الذي قام بتوفير املعدات يطالب الصفق

 . د.م 1,591

 
 لعملياتلهذا التأخير تعاقدت الشركة مع مقاوالت خاصة قصد توفير املعدات الالزمة  وتبعا

              9115قاوالت منذ سنة وقد بلغت جملة املصاريف املدفوعة لهذه امل. تفريغ كوك البترول والكلنكر

كما أدت هذه الوضعية إلى التقليص من إمكانيات التصدير باعتماد مواصفات هذه . د.م 04ما قيمته 

 .التجهيزات
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 استخراج إلاسمنتجديد تجهيزات نظام تسهيل سيولة و مشروع ت -ج 

 
لتجديد تجهيزات نظام ( 19/9119)بطلب عروض  9119ماي خالل شهر قامت الشركة 

ق بثالثتسهيل سيولة واستخراج إلاسمنت في إطار مشروع مفتاح في اليد 
ّ
خزانات بكلفة تقديرية  يتعل

قبول  9119جويلية  99لجنة الفرز بتاريخ  وإثر اقتراح. د ومدة إنجاز بستة أشهر.م 0,9في حدود 

              اعتبار  9115مارس  05د قررت لجنة صفقات الشركة بتاريخ .م 5,9 في حدود املقدر العرض املالي 

                                الصادر في ( 99/9119) أّن طلب العروضب مبّررة ذلكغير مثمر ( 19/9119)طلب العروض 

سهيل سيولة واملتعلق بالترفيع في طاقة إلانتاج شمل تجديد تجهيزات نظام ت 9119جويلية  شهر

 . واستخراج إلاسمنت
ّ
 . وقع اعتباره بدوره غير مثمر املذكور  طلب العروض أّن  إال

 

قامت الشركة ( 19/9119)أي بعد حوالي سنتين من طلب عروض  9101وفي شهر أفريل 

ل إنجاز اشمل خمس خزانات عوضا عن ثالث وآج( 04/9101)بطلب عروض ثان لنفس الغرض 

الصفقة مع العارض الوحيد املقبول إبرام عقد  9101نوفمبر  00بتاريخ وتم . شهرا09 بمدةضبطت 

ولم يتم إصدار %. 54د وهو ما يمثل فارقا بحوالي .م 01 بلغت كلفة تقديريةد مقابل .م 5,5فنيا  بمبلغ 

 بإلاذن 
ّ
 . عقد الصفقةتاريخ شهرا من  09أي بعد أكثر من  9109فيفري  91بتاريخ  بداية ألاشغال إال

 

وعدم قدرة هذه ألاخيرة لشركة ل إحكام برمجة املشاريع الحيويةوتبرز هذه الوضعية عدم 

ر على آجال ّم م بالدقة املطلوبةحاجياتها  تقدير  على
ّ
 .املشاريعنجاز إا أث

 

 مشروع تطوير طاقة رحي الكلنكر -د 

 

لتطوير طاقة ( 09/9109)بطلب عروض دولي مفتوح  9109ماي  05قامت الشركة بتاريخ 

كراس  99وقد تم سحب . شهر 09 تنفيذ بلغت  د وآجال.م 95,5رحي الكلنكر بكلفة تقديرية في حدود 

 
ّ
وباعتبار الفارق . د.م 55بمبلغ جملي في حدود  يدوح ضعر  شروط في حين لم يرد على الشركة إال

بتأخير كة قامت الشر و  .تّم اعتبار طلب العروض غير مثمر ،الكبير بين مبلغ العرض وتقديرات الشركة

                             بتاريخ( 95/9104)إلاعالن عن طلب عروض جديد وناهز السنة بمراجعة كراس الشروط 

د ورد على إثره عرضان فقط تجاوز معدل قيمتها نسبة .م 99بكلفة تقديرية في حدود  9104نوفمبر  99

إلاعالن عن طلب عروض  9109ولم يتّم إلى موفى ديسمبر . فنّيا تّم رفضهماالكلفة التقديرية من % 59

 .جديد في الغرض
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خالل                   طن لف أ 911 الذي تجاوز  الكلنكرالتأخير تراكم مخزون ا ذهعن  انجرّ وقد 

داخل  هذه املادة ونقلها وخزنها  إعادة تفتيتالناتجة عن ضافية إلا عباء ألا  علما وأّن  9109جويلية شهر 

 . د.م 4يعادل  بمبلغ جمليللطن الواحد أي  ادينار  91بحوالي  تاملصنع قدر 

 
الشركة مدعوة إلى مزيد التحكم في آلاجال والعمل على تحديد حاجياتها بكل دقة  لذا فإّن 

 .وبالتالي التأخير في إنجاز املشاريع قصد تفادي اعتبار طلبات العروض غير مثمرة

 

اختيار  إلى ستسعى بأّنهاجدوى مشروع تطوير طاقة الرحي تبقى قائمة و  أّن بوأفادت الشركة 

مكتب دراسات مختص للقيام بدراسة فنّية حول إلامكانّية ألانسب لرفع طاقة الّرحي وإعداد كّراس 

ة للقيام بطلب عروض جديد
ّ
 .الشروط الفنّية بدق

 
 مشاريع لم تنطلق بعد -ه 

 
د، بناء فضاء لخزن .م 9 تبلغوبكلفة تقديرية  9104-9105برمجت الشركة بميزانيتي سنتي 

ونقله لورشة رحي إلاسمنت قصد املحافظة على  هالكلنكر واقتناء وتركيب معدات بغاية استخراج

 . جودة هذه املادة
ّ
  إال

ّ
وبالتالي هذا املشروع  لم تنطلق الشركة في إنجاز  9109ه وإلى موفى ديسمبر أن

 تخزين الكلنكر بالهواء تواصل 
ّ
لعوامل لتأثيرات اضه له ذلك من كلفة إضافية جراء تعرّ الطلق مع ما يمث

 .  لتزاماتها املاليةإلى انظرا  9109ها أعادت برمجة هذا املشروع لسنة أنّ بوقد أفادت الشركة . املناخية

 

           طن إلى.لفأ 99توسيع فضاء خزن كوك البترول من  9109كما برمجت الشركة في سنة 

بكلفة تقديرية ساعة و /طن 991ورشة الرحي بطاقة إسمية في حدود  فيطن وتركيز مكشط .لفأ 91

على القسط املتعلق بتوسيع فضاء خزن كوك  9109موفى ديسمبر  اقتصر إلانجاز إلىو . د.م 5 تبلغ

 .العدول عن اقتناء املكشط لعدم توفر التمويل الكافيتّم البترول و 

 

 انعكاسات تأخير برنامج التأهيل -و 

 
من الناحية وال سيما التأخير الهاّم في إنجاز مشروع تأهيل الشركة للوقوف على إنعكاسات 

 أّن ب علما. بتقييم تطور سعر أسهم الشركة وتطور كلفة إلانتاج والنتائج املسجلة الدائرة قامت ،املالية

راق املالية قصد رأس مالها للعموم وأدرجت أسهمها ببورصة ألاو بفتح  9115في سنة  قد قامتالشركة 

ط  برنامج التأهيل إلنجاز تحصيل السيولة الالزمة 
ّ
 .أعمالوفق مخط
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سعر تراجع قيمة أّدى إلى لتأخير املسجل في إنجاز برنامج التأهيل ا أّن  وتبّين في هذا إلاطار 

ى د .م 995إلى  9115د سنة .م 919لشركة من اأسهم 
ّ
وقد نتج عن ذلك تكّبد . 9104سنة في موف

د سنة .م 05,5د حيث تراجع هامش الربح إلاجمالي للشركة من .م 994 املساهمين خسائر بما قيمته

 التينتيجة ارتفاع كلفة إنتاج مختلف املواد  9105د في موفى سنة .م 05إلى خسارة بقيمة  9115

            وإلاسمنت  9ة إلى الطن الواحد من الكلنكر وإلاسمنت صنف بسنبالتطورت خالل نفس الفترة 

د  55,490إلى  د 55,949ود  50,994ود  99,590ود  55,159من والكلس على التوالي  0صنف 

 . د 99,995ود  019,491ود  59,490و

 

خارج برنامج التأهيل بقيمة جملية في  اقتنت الشركة معدات للمصنعالتأخير  وتبعا لهذا

وبلغت القيمة املحاسبية . د تم التخلي عنها على إثر التقدم في انجاز برنامج التأهيل.م 09,919حدود 

 . د.م 5,959 قدرهما  9105 أواخرعنها في  ىتخلالصافية لهذه الاستثمارات امل

 

ألاعمال والنتيجة املحاسبية للفترة بلغ الفارق بين تقديرات الشركة املضمنة بمخططات كما 

         بسبب التأخير املسجل في إنجاز برنامج التأهيل حوالي 9104إلى موفى سنة  9115املمتدة من سنة 

 . د.م 019
 

II-  زّود و
ّ
 متابعة املخزونالت

 
د أي .م 599,5حوالي  9104-9100خدمات خالل الفترة الواّد و املبلغت شراءات الشركة من 

زّود ومتابعة املخزون من الوقوف على مالحظات  .د.م 55 ناهزبمعّدل سنوي 
ّ
ن الّنظر في عملّيات الت

ّ
ومك

قت 
ّ
 .كوك البترول والكلنكر والطوب الحراري وقطع الغياربتعل

 
 كوك البترول -أ

 

ركة لتشغيل الفرن ماّدتي كوك البترول والفيول الثقيل
ّ

وقد اعتمدت إلى . تستعمل الش

قيل كمصدر أساس ي للطاقة  9100ماي  50حدود 
ّ
وفي إطار ترشيد استهالك . على ماّدة الفيول الث

اقة 
ّ
قيل نسبة عدم تجاوز الشركة  استهدفتالط

ّ
من مجموع إلاستهالك %  91استهالك الفيول الث

اقي
ّ
ه ونظرا . نظرا لكلفته املرتفعة مقارنة بماّدة كوك البترول الط

ّ
 أن

ّ
برمجة الاقتناءات  عدم إحكامإلى إال

قيل لتسديد  هذه املادةمن سّجلت الشركة حاالت نفاد مخزون 
ّ
جوء إلى ماّدة الفيول الث

ّ
وتم الل

 . حاجيات املعمل من الطاقة
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جوء   9100أوت وسبتمبر  شهري خالل قد نفد مخزون كوك البترول  تبّين أّن فقد 
ّ
ليتّم الل

 
ّ
يا

ّ
خزون املكما انقطع  .د.أ 995إلى ماّدة الفيول الثقيل مّما حّمل الشركة كلفة إضافية قّدرت بحوالي كل

ترتب عنه زيادة في كلفة مّما على مادة الفيول  جزئياعتماد الا تبعا لذلك تّم و  9109جويلية  خالل شهر 

على التوالي طن  9991طن و 0591حوالي  (1)استعارةباإلضافة إلى د .أ 951استهالك الطاقة بما يناهز 

ل خطأ تصّرف على معنى القانون  .9109جويلية و  خالل شهري جوان
ّ
ومن شأن هذه إلاخالالت أن تشك

 . 0599جويلية  91املؤّرخ في  0599لسنة  94عدد 

 

راءات لتفادي حاالت انقطاع املخزون تدعو الو 
ّ

ركة إلى مزيد إحكام برمجة الش
ّ

ّدائرة الش

ق بالتصّرف في املخزون مؤشرات  ووضع
ّ
 أهّمية كضبط املخزون الاحتياطي وذلك بالنظر إلىتتعل

 كما . املسّجلة في هذا املجالالخسائر املالية 
ّ

صفقة إبرام لى دراسة إمكانية عالدائرة الشركة  تحث

ق بالتزّود بمادة كوك البترول بالنظر إلى اإطارية 
ّ
 تتعل

ّ
 .للطلبات من هذه املادةعة لصبغة القارة واملتوق

 

فت أحدأّنها بوقد أفادت الشركة 
ّ
 9109الفّنيين على مستوى لجنة املخزون في سنة  كل

راءات وفب
ّ

ق الاستهالك والحاجيات متابعة دخول وخروج املواد ألاولية وماّدة كوك البترول وبرمجة الش

ر 
ّ
 .فضاءات الخزن ب وحسب املخزون املتوف

 

 ماّدة الكلنكر - ب

 
ركة بتاريخ 

ّ
القتناء ( 10/9109)باإلعالن عن طلب عروض دولي  9109جانفي  05قامت الش

علن غير مثمر بتاريخ .لفأ 011
ُ
ورغم تدني . الرتفاع السعر املقترح 9109فيفري  09طن من الكلنكر أ

 بتاريخ املخزون لم 
ّ
وتواصل فرز العرض . 9109أفريل  9تجدد الشركة إلاعالن عن طلب العروض إال

 بتاريخ  51الوحيد قرابة 
ّ
  .9109جوان   04يوما ولم يتّم إبرام الصفقة إال

ّ
ي وتسّبب هذا التأخير في تدن

خالل أشهر  ةلتتراجع الكميات املستهلكة من هذه املادّ  9109مخزون الشركة من مادة الكلنكر في ماي 

          طن في .أ 090إلى   9100طن في سنة .أ 919و  9101طن في سنة .أ 949ماي وجوان وجويلية من 

ص بذلك إنتاج الشركة تباعا من و  9109سنة 
ّ
 . طن.أ 055طن إلى .أ 959طن و.أ 955تقل

 

 ر طن من الكلنك.أ 911اقتناء  9105ميزانية إطار برمجت الشركة في  ،وفي نفس السياق
ّ
إال

ه 
ّ
 في  أن

ّ
املخزون بداية من  مّما انجّر عنه تراجع 9105ماي  05لم يتّم إلاعالن عن طلب العروض إال

رت هذه . لي يومين من الاستهالكاوهو ما يمثل حو  9105طن خالل شهر أوت  4994بلغ لي 9105ماي 
ّ
وأث

                                                           
 وتتو حيث تستعير الشركات بعض املوارد لتلبية حاجياتها الضرورية . تقنية الاستعارة هي تقنية متداولة في شركات قطاع صناعة الاسمنت  (1)

ّ
إرجاع  ىل

 . نفس املواد الحقا
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يات املباعة خالل ألاشهر املمتدة الوضعية سلبا على إلانتاج وبالتالي على املبيعات حيث لم تتجاوز الكم

 (1)9100و 9101طن في حين بلغت خالل نفس الفترة من سنتي .أ 054حوالي  9105من ماي إلى أوت 

 .طن.أ 995طن و.أ 514على التوالي 

 

 ةاشتمل على ثالث )19/9105( طلب العروضعن  9105ماي  05الشركة بتاريخ  وأعلنت

ق كّل منها بكّمية 
ّ
ن من الحصول سوى على قسط و  ،من الكلنكر طن لفأ 011أقساط يتعل

ّ
لم تتمك

 في 
ّ
د مّما لم يسمح بالتزّو  9105سبتمبر  01وحيد ولم يتم إعادة طلب العروض للكمية املتبقية إال

 بالكّميات املطلوبة 
ّ
لب العروض تراجع إلاعالن عن ط وانجّر عن التأخير في. 9105في منتصف نوفمبر  إال

ولم تواصل . من املبيعاتفقط طن أي ما يعادل ثالثة أيام  5995املخزون من جديد في أكتوبر إلى 

 
ّ

ن مّما أّدى رغم تدني املخزو  اطن 45955حيث لم يتم اقتناء سوى ( 19/9105)ركة تنفيذ الصفقة الش

 . بالّتعويضتها باملزّود إلى مطالب

 

طن من مادة .لفأ 911 القتناء (09/9105)طلب عروض عن الشركة  أعلنت ،وفي املقابل

ينّص على تسليم الكّميات التعاقدّية خالل نوفمبر  الذي "ق.أ"مع شركة أبرمت عقدا و  الكلنكر

 أّن عمليات 9105وديسمبر 
ّ
سليم ، إال

ّ
ف الشركة  9104فيفري شهر إلى  تواصلتالت

ّ
دون أن توظ

 .د.أ 999,591بحوالي ت قّدر التي زود على هذا املاملستوجبة  تأخير الغرامات 

 

 . "ن.أ"كميات من ماّدة الكلنكر من شركة  9104خالل شهر ماي استعارت الشركة  كما
ّ
 أن

ّ
ه إال

م هذه العملية غياب إطار تعاقدي  في
ّ
بفوترة هاته الكمّيات بقيمة جملّية بلغت  "ن.أ"قامت شركة ينظ

خاضعة بالّتالي  وتصبحمن استعارة إلى عملّية شراء  تهاد مّما من شأنه أن يغّير صبغ.أ 551,041

م للّصفقات العمومّية 9109ديسمبر  09 في املؤّرخ 5099ملقتضيات ألامر 
ّ
 . املنظ

 

وب الحراري  - ج
ّ
 الط

 
تسعة أقساط  يتضّمن ) 04/9100(طلب عروض عن  9100جوان  95الشركة بتاريخ  أعلنت

وب وذلك 
ّ
 وبعد أن. سنتين على امتداد الالزمة لصيانة الفرن  الحراري للتزّود بحاجياتها من ماّدة الط

، للطّن الواحد د 0591بسعر ال يتجاوز  C1تعاقدت مع مزّود القتناء هذه املادة في إطار القسط عدد 

               بلغت آخر مزود  لدى (2)لجأت الشركة دون إعمال املنافسة إلى اقتناء كميات إضافية من هذه املاّدة

د  0991بسعر تراوح بين  وذلك ألاّول املزّود  لدىمن الكميات املقتناة %  51,5طن أي .لفأ 49,9

 .الواحد د للطّن  0999و
                                                           

 .تم اعتماد هذه الفترة نظرا النتظام توفر الكميات (1)
(2)

 BETON BRS A BASE DE SECAR (80% AL203) GRANULOMETRIE 0-6 -FOUR 
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، أبرمت الشركة (55/9119)وفي إطار طلب عروض  9119وفي سنة  ،ومن ناحية أخرى 

وب الحراري يمتّد تنفيذها على سنة ابتداء من تاريخ
ّ
           في العقدإمضاء  صفقة مع مزّود القتناء الط

ه تبّين تواصل . مع إمكانية التمديد فيه بسنة إثر استكمال الكميات التعاقدية 9115سبتمبر  4
ّ
 أن

ّ
إال

دون إبرام ملحق في  د.أ055تنفيذ الصفقة إلى ما بعد انقضاء آجالها بخصوص كميات بلغت قيمتها 

 . الغرض

 

ركة 
ّ

مالحق لتمديد آجال تنفيذ الصفقات عند إبرام  أّنها ستحرص مستقبال علىبوأفادت الش

 .آجال العقد وانقضاءعدم استهالك الكميات التعاقدية 

 

 قطــــع الغيـــــــــار - د

 
ألف نوع من القطع تم ترتيبها إلى سّتة  90 حوالييشتمل مخزون قطع غيار الشركة على 

 للمخزون شملت سنويا ما نفاد حاالت  9105-9100وشهدت الفترة . أصناف حسب أهمية استعمالها

عدم إصدار أذون تزّود وذلك بسبب نوعا من قطع الغيار الحيوّية الستمرارية إلانتاج  9510و 0509بين 

  .أو عدم تلبية طلبيات
 

وخاصة وعلى صعيد آخر، لوحظ أّن الشركة ال تقوم دائما بتجميع شراءاتها من قطع الغيار 

د .أ 091لشراءات كّل فئة منها  الّسنويةالتي فاقت القيمة والكهربائية والحديدية  املواد املطاطيةمنها 

 . جراءات إبرام الصفقات العموميةإدون التقيد ب تّم إنجازها
 

مزّود بمبالغ هامة تراوحت بين  لدىكما قامت الشركة بعديد الشراءات من مواّد وخدمات 

وذلك في إطار استشارات بالّتفاوض املباشر ودون  9104إلى  9101د في الفترة من .أ 550د و.أ 095

جوء إلى املنافسة
ّ
 . الل

 

حاجيات الّسنوّية مسبقا الضبط  ،على الشركةيتعّين  للحصول على أفضل ألاسعارو 

مة 
ّ
لالستفادة من مفعول الكمية على السعر واللجوء إلى املنافسة والّتقّيد باملبادئ وإلاجراءات املنظ

 . للّصفقات العمومّية

 

صنفا من  9.199أفرز النظر في الّتصّرف في مخزون قطع الغيار أّن  ومن ناحية أخرى،

 .م 5,150صنفا بقيمة  91.559 مجموع
ّ
ى  ةر د متوف

ّ
لم تسّجل أّي حركة منذ  9104بالشركة في موف

 . 9105-9114د يعود تاريخ اقتنائها إلى الفترة .م 5,940اقتنائها من بينها كميات بقيمة 
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 صنفا من 9519عدم استعمال ( صنفا 05945)(1)كما أبرز فحص بقّية أصناف املخزون

ى سنة سنوات في 5د لفترات تتجاوز .م 9,099بقيمة قطع غيار 
ّ
صنفا بقيمة  9009منها  9104موف

وبالّرغم من عدم استعمال هاته القطع فقد واصلت  .سنوات 9د تجاوزت فترة تخزينها .أ 5.419

 .بذلك سقف املخزون ألاقص ى تد تجاوز .م 0,959نوع بقيمة  941الشركة اقتناء  

 

ركة إلى مزيد الّتنسيق بين إلادارة الفرعية 
ّ

زويد وإدارة الّصيانة  لذا تدعو الّدائرة الش
ّ
للت

زّود
ّ
رق والبرمجة قصد دعم الّرقابة الّداخلية على عملّيات الت

ّ
 . ومكتب الط

 

ها ستتعّمق في دراسة الحاجيات وستسعى إلى تجميعها قصد ضبط أنّ بوأفادت الشركة 

ق بالشراءات طبقا ملقتضيات ز حاجياتها السنوية وإنجا
ّ
الصفقات العمومية، كما سيتّم ألامر املتعل

واملغازة قصد حذف القطع التي  رة الصيانة ومكتب الطرق والبرمجةإدا بينمزيد التنسيق الحرص على 

وحدات إلانتاج الجديدة وتحيين مستوى املخزون ألادنى وألاقص ى مع أخذ لالستعمال بلم تعد صالحة 

 .املخزون لتفادي نفاد مزيد متابعة أذون التزودباإلضافة إلى الحرص على بعين الاعتبار آجال التزود 

 

III-  وسائل إلانتاج 

 

رت على حجم املنتوجوسائل إلانتاج الشركة صعوبات في استغالل عرفت 
ّ
حيث شهدت  أث

 9109في سنة %  9إلى  9100في سنة %  09 من إلانتاج الوطني ملادة الكلنكر تراجعا هاما من حّصتها

خالل نفس  كما تراجعت حصة الشركة من إلانتاج الوطني ملادة إلاسمنت. 9105في سنة %  4وإلى 

الاحتياطي من املواد املخزون ضعف يذكر  الصعوباتومن أهّم هذه %.  9إلى و  % 9إلى %  09من الفترة 

 ألاولية والنقص في مردودية وسائل إلا 
ّ
الطاقة استهالك م في نتاج وفي متابعتها وصيانتها وكذلك في التحك

 .ضافات الكلسيةوإلا 

 

ر املقاطع وضمان استمرارية التزود باملواد ألاولية -أ 
ّ
 تـوف

 

ن من  9115شركة لسنة للبّين املخطط املديري 
ّ
 تلبيةأّن احتياطي املواد ألاولّية ال يمك

وفي هذا إلاطار . (2)نتاجّية الجديدة للمصنعسنة باعتبار الطاقة إلا  09 ملدةسوى الشركة  حاجيات

مليون طن من الحجارة الغنية بالكلس  51إقتناء أراض لتوفير حوالي  9101الشركة منذ سنة  برمجت

 .م 9تناهز بكلفة تقديرية 
ّ
  د، إال

ّ
مّما سوف قتناء هذه ألاراض ي الم يتم  9109وإلى غاية جويلية ه أن

                                                           
(1)

 .قطع الغيار الغير حيوّية  
ل  51أنه وحسب  املخطط املديري فإّن توفر شركات الاسمنت على مخزون من املقاطع لتغطية حاجياتها من املواد ألاولية ملّدة تفوق علما و   (2)

ّ
سنة يمث

 .ضمانا الستمرارية النشاط على املدى الطويل
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لجابهة طن يومّيا  9111إلى شراء كمّية من الكلس تقّدر بحوالي  9105يضطّر الشركة بداية من سنة 

 .طن/د 9كلفة إلانتاج بحوالي في تراجع احتياطها من املواد ألاّولية وهو ما سينتج عنه الترفيع 

 

 0595فيفري  99بتاريخ  0595لسنة  91من القانون عدد  9ومن ناحية أخرى، نّص الفصل 

ق بتنظيم استغالل 
ّ
بهدف و . املقاطع على وجوب حصول مستغلي املقاطع على رخصة استغاللواملتعل

مطلبا في الغرض لدى إدارة  0551ديسمبر  19أودعت الشركة بتاريخ  ،لحصول على هذه الرخصةا

فة بالتجهيز
ّ
فّنية  عراقيلوتبّين من خالل فحص هذا امللف وجود . املقاطع واملتفّجرات بالوزراة املكل

لت فياستكماله  وعقارّية حالت دون 
ّ
عدم الحصول على رأي الوكالة الوطنّية لحماية املحيط  تمث

قةدراسة البخصوص 
ّ
بإزالة التلّوث وعدم مصادقة وزارة الدفاع الوطني على ألامثلة الخاّصة  املتعل

فاقية املبرمة بينهما
ّ
وتستغّل الشركة حاليا املقطع . بحدود ألاراض ي التي تشغلها الشركة بمقتض ى الات

فة بالتجهيز تراخيصبمقتض ى 
ّ
 .وقتية مسندة من طرف إلادارة العامة للمقاطع بالوزارة املكل

 

الوزارة املكلفة بالتجهيز والوكالة الوطنية لحماية إلى التنسيق مع وتدعو الدائرة الشركة 

 إلاسراع بإيجاد الحلول الكفيلة بضمان قصداملحيط وكتابة الدولة للبيئة ووزارة الدفاع الوطني 

 .تزويد الشركة باملواد ألاولية ديمومة

 

 مردودية وسائل إلانتاج -ب 

 

ف أعاقت
ّ
قدرة  9105-9100مردوديتهما خالل الفترة ضعف الفرنين و  كثرة حاالت توق

خالل  دتيناملا نيتجاوز إنتاج هاتيإنتاج الكميات املبرمجة من الكلنكر والاسمنت حيث لم  علىالشركة 

 .إلانتاج املبرمجمن  %55و %54 ما نسبتهالفترة املذكورة تباعا 

 

شهد مؤشر عدد ساعات إلانتاج الفعلية للفرنين مقارنة بعدد ساعات  وفي هذا إلاطار،

الشركة خالل  ولم تتمكن. 9105في سنة % 59إلى  9100في سنة % 99 إلانتاج املبرمجة تراجعا من

                      الشهري بين هالتراوح معّد  حيث من بلوغ املردودية املرجوة للفرنين املذكورةالفترة  (1)أغلب

للفرن الثاني وذلك مقابل  يوم/طن 9111يوم و/طن 945وبين للفرن ألاّول يوم /طن949و يوم/طن 594

 .يوم/طن9111يوم و/طن511 تبلغ على التواليسمية اطاقة 

  

                                                           
 .9105-9100أشهر خالل كامل الفترة  5 الشركة املردودية املرجوة سوى ملدة لم تبلغ  (1)
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ّ
 9وصنف 0من الاسمنت صنف لرحي كّل  املستهدفةن الشركة من بلوغ املردودية ولم تتمك

             لصنف ألاول إلى احيث لم تتجاوز بالنسبة  (1)ساعة/طن 099وساعة /طن 011البالغة على التوالي 

تدني املردودية لجأت الشركة إلى  وأمام. لصنف الثانيإلى ابالنسبة ساعة /طن 54وساعة /طن 91

 .التمديد في فترات العمل للترفيع في الكميات املنتجة مما ترتب عنه ارتفاع في استهالك الطاقة

 

بما يمكنها من الترفيع  ختلف وسائل إلانتاجملوتدعو الدائرة إلى العمل على املتابعة املستمرة 

 .ويسمح ببلوغ أهداف إلانتاج املرسومة تهاومردودي تهاجاهزيفي نسب 

 

 جاهزية وسائل الانتاج وصيانتها -ج 

 

. يتمثل في املحافظة على جاهزية وسائل إلانتاج ارئيسي اضبط نظام الجودة بالشركة هدف

تعلقت  9105-9100خالل الفترة  هذا الهدف قيقمؤشرا لتقييم مدى التوفق في تح 95وتّم تحديد 

خالل الشركة لم تتمكن و . مجة ملختلف وحدات إلانتاجأساسا بالتوقفات الفجئية والتوقفات املبر 

ن ممؤشرات وهو ما ل 9الفترة املذكورة من بلوغ 
ّ
من التحكم في جاهزية وسائل إلانتاج وبلوغ عدد  هايمك

يوما مقابل تقديرات في  554بلغت التوقفات الفجئية بالنسبة للفرنين  حيث املبرمجةساعات العمل 

ق. يوما 005حدود 
ّ
 .هذه التوقفات وتصور حلول جذرية لها تحديد أسباب فيالشركة  لم تتوف

 

برمجة الجملة من النقائص تعلقت بوسائل إلانتاج صيانة  عملياتومن جهة أخرى، شابت 

ها تبّين أنّ  ،ت الصيانة الوقائية التي تستدعي توقف وحدات إلانتاجفبخصوص عمليا. توثيقالتنفيذ و الو 

ذلك وتأثيره على أسباب دون توثيق  هاأو تأجيل عن عمليات مبرمجة ال تنجز بصفة دقيقة ويتّم التخلي

إلى  9100جانفي  99عملية صيانة وقائية خالل الفترة املمتدة من  50فقد برمجت الشركة . التجهيزات

ه ونظرا لنفاد مخزون إلى بالنسبة  فيفري من نفس السنة 4
ّ
 أن

ّ
 اصنف 09ورشة كسار املواد ألاولية إال

                   يوما  55عمليات بتأخير تراوح بين  5نجازإو  ةعمليات مبرمج 9من قطع الغيار تّم التخلي عن 

 . يوما 519و

 

خالل  في شأنهعملية صيانة وقائية  54 نجازإ الذي برمج 9 الفرن إلى كذلك الشأن بالنسبة و 

هجانفي من نفس السنة،  95إلى  9109جانفي  15الفترة املمتدة من 
ّ
 أن

ّ
                 تم التخلي عن تنفيذ إال

من قطع  اصنف 55نتيجة نفاد مخزون  يوما 950و 01عملية بتأخير تراوح بين  59عملية وتنفيذ  59

 . أصناف 9 الالزمة بالنسبة إلىالغيار املبرمج تغييرها وعدم توفر الكميات 

 

                                                           
 .ال تتوفر معطيات حول املردودية الشهرية حسب نوع إلاسمنت  (1)
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عمليات الصيانة الوقائية  استغرق إنجاز  ،عدم دقة التشخيصإلى وعلى صعيد آخر ونظرا 

          ملدة  9109في سنة  9من ذلك، تواصل تنفيذ برنامج التوقف للفرن . مّما تّمت برمجتهفترات أطول 

وقّدر النقص في . غير مبرمجة عملياتنجاز إيوما وذلك نتيجة  04وز ايوما مقابل فترة مبرجة ال تتج 05

كما دام تنفيذ برنامج التوقف لورشة رحي  .طنالف أ 01الكلنكر خالل فترة التأخير حوالي  إنتاج

قّدر و . يوما 09في حدود كانت الفترة املبرمجة لذلك  يوما في حين أّن  95فترة  9105لسنة  Z4إلاسمنت 

وقد تسببت النقائص التي شهدتها  .طن لفأ 00إلاسمنت خالل فترة التأخير حوالي النقص في إنتاج 

              في ( ساعة 0959)توقفات  9الصيانة الوقائية في ارتفاع نسبة التوقفات الفجئية للفرنين من 

 . 9105في سنة  (ساعة 9599)توقفا  05إلى  9100ة سن
 

التحكم في نسب التوقفات فإّن الشركة مزيد في أحسن الظروف و  الصيانة وإلنجاز عمليات

ير الكميات الالزمة ملختلف برمجة التوقفات عبر التشخيص الدقيق وتوفإحكام مدعوة إلى العمل على 

التأخير وانعكاسات قارير تبّين أسباب ت ضمنقطع الغيار الضرورية وتوثيق مختلف العمليات  أصناف

 . أو التخلي عن إنجاز عمليات مبرمجة
 

 استهالك الطاقة وفي إلاضافات الكلسية  التحكم في -د 
 

 9105-9100تقديرات الشركة خالل الفترة للوحدات الحرارية للطاقة ستهالك الفعلي الا  فاق

من الفيول وهو ما ترتب عنه كلفة طن  لفأ 09 يعادلمليون وحدة حرارية أي ما  005يناهز بما 

كما شهد استهالك الطاقة الكهربائية للفرنين ارتفاعا مقارنة . د.م 4,9إضافية للطاقة الحرارية في حدود 

 .د.م 0,9لواط ساعة بكلفة إضافية جملية قدرت بحوالي يمليون ك 05.5بأهداف الشركة بلغ 
 

التي تتطلب إعادة تسخين الفرن التوقفات الكلية  كثرةوتعود هذه الوضعية باألساس إلى 

( 0)للفرن  9109في  04إلى  9100في  5من اعتمادا على مادة الفيول حيث ارتفع عدد هذه التوقفات 

 (9) للفرن  9105في  99وإلى  9109في  94إلى  9100في  05ومن 
  . 

ن الشركة من الحفاظ على نسبة استهالك 
ّ
في حدود ألاهداف الطاقة الكهربائية كما لم تتمك

ستهالك مقارنة بالتقديرات ما ورشتي تكسير ورحي املواد النيئة حيث بلغ فارق الا إلى املرسومة بالنسبة 

وفي نفس السياق فاق استهالك . د.م 5,9ضافية ناهزت إلواط ساعة بكلفة جملية يمليون ك 51,9يناهز 

                              ستهالك إلاضافي ما يناهز تقديرات الشركة وبلغ الا الطاقة الكهربائية لورشة رحي الكلنكر 

 . د.م 5,5لواط ساعة بكلفة إضافية ناهزت يمليون ك 55
 

بات الخاصة اويعزى ارتفاع استهالك الطاقة الكهربائية أساسا إلى عدم التحكم في الاضطر 

 . تمديد في فترات العملبكل ورشة وتدني مردودية التجهيزات واللجوء إلى ال
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الكلنكر إضافة نسب مادة رحي  يتّم خالل عمليةوبخصوص التحكم في إلاضافات الكلسية، 

           وحّددت الشركة خالل الفترة. مختلفة من املواد الكلسية وذلك حسب نوعية املنتوج النهائي

غير أّن النسب الفعلية  (1) 9سمنت صنفإلى إلا لإلضافات الكلسية بالنسبة نسبة سنوية   9100-9105

خالل الفترة املذكورة مّما حدا بالشركة إلى تعويض  % 09,99و %00,9لهذه إلاضافات قد تراوحت بين 

كلفة إلاضافات هذا النقص بكميات من مادة الكلنكر التي تفوق كلفتها عشرين ضعفا تقريبا 

   .د.م 9,9عنه كلفة إضافية ناهزت وهو ما انجّر  طن.أ 55قّدرت بحوالي  (2)الكلسية

 

IV-  النشاط التجاري 

 

تقوم الشركة ببيع الكلنكر والاسمنت والجير باألسواق املحلّية وخاّصة بمناطق بنزرت وتونس 

ى تصدير هذه املواد إلى الجزائر وليبياالكبرى وجندوبة 
ّ
ل  تجار مواد البناء بالجملة ومركزيات . وتتول

ّ
ويمث

الجليز والجبس وإلادارات واملنشآت العمومّية وأصحاب املقاوالت أهّم حرفاء  الخرسانة ومصانع

إذ . 9104سنة طن لف أ 909إلى  9101سنة  طنلف أ 591وقد تراجعت مبيعات الشركة من  .الشركة

 .%  59و %91 بلغ النقص في تحقيق أهدافها في مجال التسويق على التوالي

 

ب عن هذه الوضعّية تراجع متو 
ّ
اصل للحّصة التجارّية للشركة في قطاع الاسمنت من وترت

في % 05,5في حين كان مبرمجا بمخطط ألاعمال تحقيق نسبة  9104سنة % 5إلى  9101سنة % 09

ن الشركة من منافسة بقية الشركات الناشطة في القطاع وحّتى املحدثة منها بعد  .9104سنة 
ّ
ولم تتمك

  .ألاضعف من بين هذه الشركات 9104-9101رة لتكون حصتها على امتداد الفت 9101سنة 

 

في مجال ويعود تراجع مبيعات الشركة خالل هذه الفترة باألساس إلى النقائص املسجلة 

 .وجودة الخدمات املقدمة للحرفاء وكذلك إلى النقص املسجل في عمليات التصدير التسويق
 

 وجودة الخدمات  التسويق - أ
 

عالوة على بالحرفاء  يةالاتصال سياستهامخطط عمل يضبط بوضع  لم تقم لشركةا أّن تبّين 

وقد فقدت . استغالل نتائج الزيارات للحرفاء وعدمأعوان مختّصين في مجال التسويق إلى  افتقارها

شهدت و  .9119سنة  إثر غلق فروعها التجارية بالجهات منذ هاحرفاءأغلب الشركة الاتصال املباشر مع 

تجاوز رقم  من أهّم حرفائها 5مع  انقطاع تعامل الشركة  9104و 9101الفترة املمتّدة بين سنتي 

الشركة من رقم معامالت %  09أي ما يمثل حوالي  9101في سنة د .أ 911معامالت كّل واحد منهم 

                                                           
(1)
 CEM II  A-L 32.5 N كحّد أقض ى لهذه إلاضافات % 91التونسية نسة  ةضبطت املواصف 
 .في بلوغها تم تعويضها بمادة الكلنكركمية إلاضافات الكلسية التي لم تنجح الشركة   (2)
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كما تراجع رقم معامالت الشركة مع حرفاء متواجدين خاصة بواليتي بنزرت . السنةخالل تلك 

ميزة تفاضلّية باعتبار  ذاتأسواقا  نمن املناطق املحيطة بموقع الشركة وتمثال  اللتين تعتبرانوجندوبة 

 .انخفاض كلفة النقل
 

وتعود هذه الوضعية إلى عدم تطوير الخدمات املسداة للحرفاء حيث ارتفعت مّدة شحن 

             خالل % 95إلى  9101خالل سنة  (1)%51الطلبيات ليتراجع املؤشر العام لرضاء الحرفاء من 

ر املنتوج  نتيجة باألساسوذلك  9104سنة 
ّ
%  95إلى %  99من خالل نفس الفترة تدني مؤشر توف

مؤشر مّدة الاستجابة لطلبيات الحرفاء من و  % 91إلى  % 94مّدة انتظار الحريف من  تراجع مؤشر و 

 %.99إلى % 59
 

ساعات  4مّدة انتظار الحرفاء لتعبئة شاحناتهم من حوالي  ولوحظ في هذا إلاطار ارتفاع

 9104ساعات ونصف خالل سنة  9ألف شاحنة إلى  51لتعبئة ما يناهز   9101ونصف خالل سنة 

رفاء الشركة، غير محّملة، لعدم حكما غادرت شاحنات بعض كبار . فحسبألف شاحنة  91لتعبئة 

 
ّ
شاحنة  091وهو ما تّمت معاينته بخصوص حريف بمجموع . نتظارإلا ر املنتوج أو لطول فترة توف

على التوالي قد تراجع رقم املعامالت مع هذين الحريفين  علما وأّن  شاحنة 55بمجموع آخر وحريف 

 . 9104و 9101بين سنتي % 51و%  91بنسبة  

 

 بشبكة السكك الحديدية الشركة  وعلى الرغم من ارتباطومن ناحية أخرى، 
ّ
حظ لو  هفإن

إلى  9101سنة % 09منطقة تونس الكبرى والساحل من  منتوجاتها نحو نقل ل قطار لل استغاللها تراجع

 . من مجموع املبيعات بهذه املناطق 9104سنة % 5

 

ل كلفة نقل من ناحية الكلفةأفضلّية النقل بالقطار إلى ونظرا 
ّ
إلاسمنت بواسطة  حيث تمث

الشاحنات حوالي ضعف كلفة نقله عبر القطار فضال عن مساهمة هذه الوسيلة في الحفاظ على 

دائرة الشركة إلى العمل على تطوير حّصة المن إلازدحام والحوادث املرورّية، تدعو  والحّد سالمة البيئة 

 . في نشاط نقل إلانتاج الحديديالنقل 

 

 التصديـــــر  - ب
 

                      إلى 9101ألف طن سنة  050صادرات الشركة من إلاسمنت انخفاضا من شهدت 

 مجموعوسّجلت حّصة صادرات الشركة من %. 94أي بتراجع بنسبة  9104ألف طن سنة  91

ولم تتمكن الشركة . 9104في سنة   %4إلى  9101سنة  %99الصادرات الوطنّية لإلسمنت تراجعا من 

                                                           
(1)

 :بمخطط أهداف الشركة املستهدفةنسبة مطابقة للنسبة  
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في تحقيق  السنوي  حيث تراوح النقص 9104-9100يات املبرمجة خالل الفترة من تصدير الكم

 %. 55و % 74ألاهداف بين 
 

محّددة  ابرام عقود تضبط أهدافإدون ال أّن الشركة تتعامل مع وسطاء وتبّين في هذا املج

ومن شأن هذا التعامل أن ال يضمن . في إطار عملّيات بيع فورية وتنجز صادراتهاألسواق الترويج 

وسيطا تعاملت معهم  09مع  العالقةفقد نتج عن هذه الوضعّية انقطاع . استمرارية عمليات التصدير

وسطاء آخرين تعاملت  4كما أّن .9101من صادرات سنة  %95وأّمنوا  9101الشركة إلى حدود سنة 

 . 9104-9100خالل الفترة معهم الشركة مّرة واحدة 
 

بالّرغم من  فإنه، 9104-9100ولئن طّورت الشركة عالقاتها مع وسطاء آخرين خالل الفترة  

ر املنتوج بالشركة وارتفاع الكمّيات املصّدرة من قبل شركات الاسمنت املنافسة والتي مرت من
ّ
             توف

ن الشركة إلى %95أي بنسبة   9104ألف طن سنة  0959إلى  9101ألف طن سنة  901
ّ
، لم تتمك

 . من استعادة نسقها العادي في التصدير 9109جويلية شهر حدود 
 

فت بعد أن كما تبّين أّن الشركة لم تتوفق في استقطاب حرفاء من ألاسواق ألاوروبّية 
ّ
توق

واقتصرت  9119ببنزرت منذ سنة  التجاري عبر امليناء نحو البلدان ألاوروبّية عن تصدير إلاسمنت 

الجزائرّية والليبّية بالرغم من أّن منتجات الشركة متحّصلة على إلاشهاد  ينالسوق علىصادراتها 

 .بمطابقتها للمواصفات ألاوروبّية
 

 باستقبال باخرة واحدة للشحن وارتفاع نسبة 
ّ
ل صغر الرصيف الذي ال يسمح إال

ّ
كما مث

              خالل %  50إلى  9100خالل سنة ( يوما 59% )09كوك البترول من استغالله في عملّيات تفريغ 

 . سمنتإلا عائقا أمام تطوير نشاط تصدير ( يوما 990) 9104سنة 
 

* 
 

*  * 
 

 وسائلفي تنفيذ برنامج تأهيل قصد تعصير  9114انطلقت شركة إسمنت بنزرت منذ سنة 

 في .  إنتاجها
ّ
 أّن املصنع لم يدخل حيز إلانتاج إال

ّ
هذا إنجاز بسبب التأخير الذي عرفه  9109ماي شهر إال

إجراءات إسناد خاّصة نتيجة إلاشكاليات التي شابت  9119في موفى سنة املزمع استكماله  البرنامج

لتعرف  يةالشركة وخاصة على وضعيتها املالنشاط وقد انعكس هذا التأخير سلبا على . الصفقات

 .9104د في موفى سنة .م 995إلى ما دون  9115د سنة .م 919 قيمتها السوقية تدهورا من
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إلى العمل على املتابعة الشركة تدعو الدائرة  املالية، تهاوضعيملجابهة املنافسة وتحسين و 

 لاملستمرة 
ّ
ويسمح ببلوغ  تهاردوديمتحسين و  تهااهزيجنها من الترفيع في نسب وسائل إلانتاج بما يمك

 .أهداف إلانتاج املرسومة
 

ركة  توص ي لتفادي حاالت انقطاع املخزون والحصول على أفضل ألاسعار،و 
ّ

الّدائرة الش

راءات ب
ّ

شراءات ذات الصبغة القارة بخصوص الوإمكانية عقد صفقات إطارية مزيد إحكام برمجة الش

عة 
ّ
   .مؤشرات موضوعية كمستوى املخزون الاحتياطي والفترة املستوجبة لتلبية الشراء واعتمادواملتوق

 

، نتاجعلى جاهزية ومردودة وسائل إلا سلبا نظر ملا شاب أعمال الصيانة من نقائص أثرت بالو 

الصيانة عبر التشخيص الدقيق  عملياتنجاز إبرمجة و إحكام فإّن الشركة مدعوة إلى العمل على 

  .قطع الغيار يات الالزمة ملختلف أصنافير الكموتوف
 

نتاج إلاسمنت على املستوى الوطني مقابل إستقرار مستوى إوأمام الفائض املسجل حاليا في 

عن أسواق جديدة قصد استرجاع كلفة  للبحث تكثيف جهودهاشركة ال ينبغي على، ستهالكالا 

  .طار برنامج التأهيلإستثمارات التي قامت بها في الا 
 

ن من أّن كما 
ّ
في إنهاء مشروع تهيئة امليناء  إلاسراع الشركة مدعوة إلى إيجاد السبل التي تمك

يشهد إنتاجها من الكلنكر أّن إيجاد صيغة تجارية طويلة املدى مع ألاطراف التجارية الخارجية خاصة و 

  .دون أن تتمكن من ترويجه هاخازنمبتكدسا 
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 رّد شركة اسمنت بنزرت

 

 خير في إنجاز برنامج التأهيل واإلستثمارات أالت -1
 

ارتبط إنجاز برنامج التأهيل واالستثمار بعّدة عوامل منها اختيار مكتب دراسات 

 حاجياتة اإلنتاج لتغطية ضرورة مواصلو إدراج الشركة بالبورصةوحاجيات لتحديد ال

منها هذه المراحل و ية في كل مرحلة منالقيام باإلجراءات القانونالسوق وتوفير التمويل و

 :كانت هذه المراحل كما يلي العروض إلختيار مكتب االستشارة والمقاولة العامة وطلبات 
 

 991الذي تبلغ طاقة إنتاجه  0بفرن عدد  0595إنطلقت شركة إسمنت بنزرت سنة  -

يوم الذي دخل طور /طن 9111ثم عّززت إنتاجه بتشييد فرن ثــــان بطاقة إنتــــاج  يوم/طن

 . 0599اإلنتاج سنة 
 

 94فة مسترسلة و متواصلة وحدات اإلنتاج واإلستغالل تشتغل بصبالنظر إلى أّن  -

رّهلت و ازدادت وتيرة التوقفات رغم الصيــانة السنوية لهذه المعّدات، فإّنهـــــا قد تساعة، و

 .كلفة الصيانةو
 

تأهيلها  برنامج لإلنطالق فيلذلك بدأت الشركة بالتنسيق مع سلطة اإلشراف 

 :والذي كان على مرحلتين
 

بتبديل أنبوب  9التي شملت تجديد الفرن عددو 9119سنة  فيالمرحلة األولى -

المعمل  أنّ اتت آنذاك ال تفي بالحاجة خاصة والتدخل على مصفاة الغبار التي برن والف

مّكنت هذه و.) (la couronne أصبح في المناطق العمرانية كما تم تغيير آلة تشغيل الفرن

 .المرحلة من مواصلة اإلنتاج بأقل كلفة صيانة إلى حين إنجاز المرحلة الثانية

الفرن و 0د فرن جديد عوضا عن الفرن عددالتي تتمثل في تشييالمرحلة الثانية و-

الذي إعتمد بدوره على فتح رأس كانت مرتبطة بتوفير التمويل ووالمذكورين أعاله  9عدد 

 إالّ  اض لتمويل بعض المشاريع المصاحبةاإلقتربعد إدراجهــــــــا بالبورصة و مال الشركة

 .9115إدراج الشركة بالبورصة لم يتم إال خالل سنة  نّ أ
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شركة إسمنت بنزرت شركة عمومية خاضعة  لكونإعتبارا من جهة أخرى وو

ن المعمول بها، لتراتيب الصفقات العمومية مما إستوجب اللجوء إلى المنافسة حسب القواني

المتعلّق صاحب الصفقة  إذ أنّ  في مناسبتينطلب العروض إلختيار مكتب مساندة إصدار تّم 

بعد إختيار مكتب لجوء إلى طلب عروض ثان وتم الول لم يمضي العقد وطلب العروض األب

طّرق طلبات عروض الختيار المقاولة العامة كما تم الت 5 بــ القيامالمساندة واالستشارة  تّم 

 .له بتقرير دائرة المحاسبات وهذا ما يتطلب آجال مطّولة
 

 تحديد الحاجيات : التزّود   -2
 

المواد االستهالكية )خالل هذه الفترة وجب مسايرة المصنع في مختلف االقتناءات 

كل القطاع  ولم تشهد الشركة توقّفا لنفاد مخزون كوك البترول باعتبار أنّ ( و قطع الغيار

 .يقوم باستعارة مادة الكوك من شركات اإلسمنت األخرى عند نفاذ المخزون
 

كل قطع غيار مصانع  وفي انتظار إنجاز وتشييد المصنع الجديد واعتبارا ألنّ 

لتي لها احتياطي للقطاع اإلستراتيجية واإلسمنت تتطلب آجاال طويلة يتم إقتناء مخزون ا

زون إسمنت بنزرت من قطع الغيار مخقيمة  ر اإلشارة إلى أنّ تجدقيمة مالية تبدو عالية و

مليون  99حوالي  شركات اإلسمنت األخرىب ما هو معمول بهضاهي تالمواد االستهالكية و

 .دينار
 

على إثر إتمام االستثمار سيكون باإلمكان تحديد الحاجيات و القيام بصفقات و

 .إطارية بعد تجميع الشراءات قدر اإلمكان
 

 عدم إستقرار وسائل اإلنتاج وإرتفاع الكلفة  -3
 

نظرا لعدم إستقرار وحدات اإلنتاج نتيجة الترّهالت كما تّمت اإلشارة إليه أعاله و

الفنية والتدّخل كلما اقتضى األمر  تهاوضعيلمسايرة كانت الشركة مجبرة  التي لحقت بها

لتوفير مادتي الكلنكر ذلك و للقيام بعمليات صيانة حينية زيادة على الصيانة الوقائية

 .اإلسمنت للسوق الداخليةو
 

ون أّثرت هذه الوضعية والتوقّفات الفجئية المتتالية على التصرف في المخزوقد 

 .المواد اإلستهالكيةلقطع الغيار والطوب الناري و
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 .هذه الكلفة الناتجة عن عدم إستقرار وسائل اإلنتاج وصار من الممكن تفادي
 

 التجاريالنشاط  -4
 

شرعت الشركة في برنامج تأهيلها و تقلص حجم  9109إلى  9100خالل الفترة من 

مما جعلها ( بعد الثورة)إنتاجها فلم يعد بوسعها تلبية حاجيات السوق المتصاعدة آنذاك 

حّصتها التجارية من الكلنكر للحفاظ على حرفائها وتسعى إلى إقتناء أو إستعارة كميات 

 .بالسوق
 

شهد القطاع شركات خاصة جديدة لها آليات  9104بداية من سنة ثناء ووفي األ

لى تقلص الطلب بالسوق إضافة إ( إسمنت القيروانو إسمنت قرطاج)تصرف مغايرة 

المنافسة الشرسة بالسوق العالمية نية التصدير إلى السوق الليبية وإنعدام إمكاالتونسية و

ما نتج عنه نقص في نسبة البيوعات بالنسبة  الناتجة عن ضعف كلفة اإلنتاج بهذه البلدان

للقطاع و خاصة بالنسبة للشركات الوطنية الملزمة باتباع إستراتيجية تصّرفية و تجارية 

 .واضحة
 

للمؤسسة منهـــــا تشييد إنجاز مشاريع هامة  9104و 9100وشهدت الفترة بين 

ز كّســـــــار المواد ما تم إنجاتجاوز الصعوبات والعراقيل التي شابت فترة اإلنجاز كالفرن و

منظومة إستخراج اإلسمنت من الخّزانات وال وورشة خزن المواد األولية و لهانقاألولية و

األشغال جارية  ة الرصيف حيث أنّ تزال الشركة مواصلة في برنامج تأهيلها إلنجاز تهيئ

توسيع المقطع   الشركة ساعية إلى كل معدات هذا المشروع بمعمل إسمنت بنزرت كما أنّ و

اسة  هي بصدد القيام بدرتناء أراضي جديدة حسب التراتيب والتراخيص المعمول بها وباق

 .التكييسلتهيئة ورشتي رحي الكلنكر والتعبئة و
 

الشركة بصدد القيام بانتداب إطارات فنية عليا وفي ميدان  من جهة أخرى فإنّ 

 .التصّرف لتعزيز نسبة التأطير وتطوير وسائل التصّرف في كل المجاالت
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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  .البضائع املختلفة 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 العمومي البحري للميناء الّتجاري بسوسة
ّ
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  املتداولةبلغ حجم البضائع لي%  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  ."البحري للسفن خارج إطار الرسوكراء الجرار "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 لإلفرازات املسموح بهاألاقص ى 

 

بات السالمة و وتوص ي الدائرة 
ّ
خاذ التدابير بمزيد الحرص على إجراء املتابعة الالزمة ملتطل

ّ
بات

 .ة عنهمللتصّدي للتلّوث واحتواء التأثيرات الناج الّضرورّية

 

 املينائيامللك العمومي التصّرف 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  11ذكرة العمل عدد 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 110وتفريغ البضائع بالوسائل آلالّية من جملة 

           بدال عنطنا في الساعة  17 معّدلنسق شحن وتفريغ ب وأفرزت النتائج  .وكالةالبضائعها من قبل 

 .مّما يعكس صورة غير حقيقّية عن مردود املناولة 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

 . زمين إعدادها لتنمية امللك العموميجب على املستلي

 

ق 
ّ
                     جلسة العمل الوزارّية بتاريخ في تضبطفقد  ،مّدة مكوث البضائع باملوانئبأّما فيما يتعل

ل فيهدفا  0009نوفمبر  10
ّ
 أّن اأيّ  1أّيام إلى  7من فيها  تقليصال يتمث

ّ
بامليناء  البضائع بقاء مدة م إال

حة والحاويات املليئة  12و 9بين  0011-0010الفترة تراوحت خالل 
ّ
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 0010جويلية  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 من كراس ي   19لفصل ا
ّ
تبّين عدم استغالل جميع  ،وفضال عن ذلك. شروط لزمة 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 ليتّم وتعويضها بتراخيص  واتفاقيةقرارا  01سحب وترت

كما تبّين عدم ممارسة شاغلين اثنين ألي نشاط تجاري خالل  .ديد آلالي لجميع السنداتالتم 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 الذياللجوء إلى الكراء  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 

عطاب والاستهالكات السابقة لتتواصل عمليات التزود على على 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  الوكالة حيث تبّين بخصوص شحن وتفريغمردود وانعكست 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  خالل تحليلتبين من 

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 وتوص ي الدائرة 
ّ
يساعد على دعم بالتحك

 .القدرة التنافسّية للوكالة

 

II- الخدمات الديوانية 

 

لتطوير املبادالت التجارّية تّمت مراجعة التشريع الديواني وإصدار مجلة الديوانة بمقتض ى 

راقبة متضطلع مصالح الديوانة بامليناء بو . 0008جوان  0املؤرخ في  0008لسنة  12القانون عدد 

  .التصاريح الديوانّيةحركة السلع ومعالجة 

 

 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

العام للديوانة تنظيم عّدة مجاالت ترتيبية كالبيوعات باملزاد العلني والتسوية الصلحية للمخالفات 

رات عاّمة يتّم تنقيحها بصفة متواترة 
ّ
على ضمان مبدأ  ال يساعدهو ما و الديوانية بمقتض ى مذك

 ،من املتعاملين مع مصالح الديوانة%  71 اعتبروقد . الخدماتفي الحصول على والشفافّية  املساواة



908 
 

 
 

 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

 .املضبوطة في املجاليساعد على تحقيق ألاهداف 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  في املخاطر حيث أدتهذه املنظومة لم تمكن من إحكام التصرف ب 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

 

 ستخالص ألاداءات واملعاليم 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  باضةبق 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 قابض الديوانة 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

 

رة قابض الديوانة باملكتب الحدودي بسوسة بااللتزام بواجب التثّبت من وتوص ي الدائ

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  .0001ماي  01إجراءات بشأنها منذ تاريخ  أيةاتخاذ 
ّ
 تسويتهاالالزمة ل إلاجراءاتوتوص ي الدائرة بات

   .في أقرب آلاجال

 

  تبّينكما 
ّ
 لم تتم ،العاّمة آنفة الذكرمن كراس الشروط  8خالفا ملقتضيات الفصل ، هأن

املقدمة من قبل مستغلي فضاءات التسريح الديواني عند بداية كل  مراجعة قيمة الضمانات املالية

مبلغ الضمان ُضبط  فقد .خالل السنة املنقضية ةسنة وفق رقم املعامالت وحجم العمليات املنجز 

ين  املعتمد
ّ
 عدد العمليات تراوح)نشاط بعض املخازن رغم التفاوت في 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 %  72تعود نسبة  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



911 
 

 
 

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  يتّم في إطار نظام،وفي سياق آخر
ّ
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 يؤّمنهااملراقبة محدودّية أعمال  في هذا املجال 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  ة لعمليات التحويلغياب إجراء رقابة متزامن
ّ
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 تبّين بمناسبة املعاينات امليدانية التي أّمنها املكتب الجهوي ملو 

 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 نسبة إلىبال عن فقدان بضائع تحت القيد الديواني
 

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 
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 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

اللجنة املركزية واللجان طالب وجوبا على رأي 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 )حق إدارة الديوانة لكل من رؤساء املكاتب الديوانية 

 . 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 دارة املركزّيةإلا  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



915 
 

 
 

 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 

النصوص السابقة ويجدر التأكيد على عدم وجود فراغ ترتيبي في هذا المجال نظرا لبقاء 

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"بمنظومة بخصوص الصعوبات المتعلقة بربط األجهزة اإلعالمية المتوفرة 

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 العناوين االلكترونية لألجهزة ووفرت كلمات العبور لفائدة جميع األعوان المكلفين بم

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 0011بخصوص ارتفاع آجال التسريح الديواني، حيث بلغ في موفى سنة 

 .يوما كمعدل آجال التسريح الديواني 0.71ا بينما تم ضبط يوم 0.99
 

يعتبر معّدل آجال التسريح الديواني بالمكتب الحدودي للديوانة بميناء سوسة الذي 

، ويرتبط أجل (يوما 0.71)قريبا من المعّدل العام المستهدف  0011يوما خالل سنة  0.99بلغ 

 . ة التوريد أو التصديرالتسريح بمستوى المراقبة الذي تخضع له عملي
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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 

 . مرتفعا نسبيا لدراسة التصريح ومنح اإلذن بالرفع 
 

ارة التصرف في المخاطر العمل على تألية وبهدف تقليص اآلجال، تتولى إد

تحسين أداء منظومة اإلنتقائية، ويبقى هذا الهدف مرتبطا أيضا بتوفر واإلجراءات الديوانية 

العنصر البشري الالزم حيث يتجه العمل على تحديد الحاجيات الالزمة بخصوص الموارد 

 .البشرية من قبل السيد المدير الجهوي و منظوريه
 

سراع بإصدار اإلطار الترتيبي المتعلق بتنظيم إسناد صفة المتعامل بخصوص اإل

قصد الضغط  0011من قانون المالية لسنة  72اإلقتصادي المعتمد مثلما نص عليه الفصل 

 .على آجال التسريح الديواني
 

تّم إعداد مشروع األمر التطبيقي المتعلّق بمنح وسحب صفة المتعامل االقتصادي  

إلى وزارة المالية للدراسة وإتمام إجراءات المصادقة عليه، علما وأّنه تم إلى المعتمد وأحيل 

مع . مؤسسة صناعية 01حّد هذا التاريخ منح صفة المتعامل االقتصادي المعتمد لفائدة 

 .ه تم تكليف خلية صلب اإلدارة العامة للديوانة ُتعنى بهذه المسألةنّ أاإلشارة 
 

 إدارة المخاطر - ب
 

أحمر، )الشفافية حول توزيع الضباط على مسالك المراقبة  بخصوص مزيد من

 .إلضفاء مزيد من النجاعة على التصرف في المخاطر( برتقالي أخضر
 

، يتولى رئيس المكتب توزيع تيب واإلجراءات الجاري بها العملحسب الترا

ر وذلك تحت إشراف السيد المدي( 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

السنة الحالية بمتابعة هذا الجانب في سير عمل مصالح الديوانة بدء بالمكتب الحدودي 

اء على يتم العمل على تعميم هذا اإلجرو. 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  11بخصوص مراجعة 

 .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، وبإطارات إضافية لي

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
 

بخصوص تأخر توجيه مطالب التحري في منشأ البضاعة نتج عنه انقضاء اآلجال 

 .جاز المراقبة المطلوبةالمحددة بثالثة سنوات من تاريخ التصريح الديواني إلن
 

رقابة سالمة المنشأ التي تقوم بها إدارة المنشأ التابعة لإلدارة العامة  حيث أنّ 

أشهر  2للديوانة، شملت تصاريح ديوانية مر على تاريخ إيداعها آجاال بلغ معدلها سنة و

 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 

 لإلحتفاظ بمطلب الحصول على شهادات تنقل السلع المودع ببلد التصدير،
 

ة ببلد اإلصدار من وحيث انجر عن ذلك عدم التمكن المصالح الديوانية المختصّ 

 .إنجاز المراقبة الالحقة
 

من البرتوكول  11الفصل  وبالتنسيق مع المصلحة المعنية بهذا المجال، تبين أنّ 

األورومتوسطي لقواعد المنشأ لم يحدد مدة قصوى للسلطات الديوانية ببلد التوريد في 

د التصدير باالحتفاظ بمطلب اللجوء للمراقبة الالحقة وإّنما ألزم فقط السلطات الديوانية ببل
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سنوات على األقل وألزم المصدر باالحتفاظ  1الحصول على شهادات تنقل السلع لمّدة 

 . بالوثائق المؤيدة لصفة المنشأ لمدة ثالث سنوات على األقل
 

الدراسات فإّنه سيتم تكليف مكتب التشريع وه، وعمال بمبدأ بذل العناية، نّ أغير 

في الخصوص يتم بمقتضاها تحديد آجال معقولة للقيام بالمراقبة قصد إصدار مذكرة عمل 

أشهر من تاريخ إيداع  2الالحقة من قبل إدارة المنشأ على أن ال تتجاوز هذه اآلجال 

 .التصريح المزمع إخضاعه للمراقبة الالحقة
 

 المعاليمإستخالص األداءات و - ج
 

اإلستخالص، لمسك الوثائق عونا، غير ُمكونين في مجال  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 شيكات ولبخصوص عدم إحكام مسك السجالت اليدوية ل

 .هو ما ال يسمح بالقيام بالمتابعة بالنجاعة المطلوبةالصك أو تاريخ اإلصدار و
 

اعتمادا على ما تمت اإلشارة إليه من كون هيكلة المكتب ال تحتوي على خلية 

وعدم وجود رئيس خلية كفء ومكلف بنشاط لهذه المهمة وأمام كثرة نقل وتنقل محاسبة 

أمام عزوف المكتب الحدودي للديوانة بسوسة وينقطعون سنويا بالذين ُيباشرون واألعوان 

ك من مثابرة وحسن مسك الوثائق وعلم 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 مسكهاإمكانيات مادية و
 

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

لإلستخالص مما سهل عمل المصلحة التصاريح الديوانية الراجعة لها المتعلقة بالصكوك و



919 
 

 
 

ه لم تعد تقبل الصكوك الغير مصرح نّ أخطاء المادية خاصة وارتكاب األ خفف من إمكانيةو

منذ نفس التاريخ أي بداية ( Chèques certifiés)باعتمادها من طرف البنك المسحوب عليه 

 .0011سنة 
 

بخصوص تسلم قابض ديوانة المكتب الحدودي بسوسة لشيكات دون التثبت في 

وكذلك أخطاء في كتابة مبلغها  هعيوبها مثل غياب إمضاء صاحب الصك أو عدم مطابقت

 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
 

بخصوص عدم حرص قابض الديوانة على إيداع الشيكات يوميا للخالص حيث 

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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مذكورة بالصكوك المقدمة من طرف مصالحنا إلى الحساب الخاص بالسيد أمين المال ال

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
 

قابض الديوانة مع ما هو بخصوص اختالف كمية البضائع المودعة المسجلة لدى 

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 

بتاريخ  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

لمكتب الجهوي التابع لمقر المستودع الذي وقع تخصيصه و إلى( شرطةي 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 بسوسوسائل نقل والمغازات المتبقية و

 .الميناء الترفيهي بالقنطاويمؤمنة بترفيهية محجوزة و
 

 التسوية الصلحيةالمخالفات الديوانية و -و
 

بخصوص اإلعتماد على مذكرات عامة بخصوص النظر في مطالب الصلح بينما 

من مجلة الديوانة هذه المسألة إلى رأي اللجنة المركزية واللجان  100ُيخضع الفصل 

مر تبين عدم إصداره إلى موفى أقتضى الجهوية على أن يتم ضبط تركيبتها وطرق عملها بم

 .0011ماي 
 

من مجلة  100اللجان الجهوية للصلح الواردة بالفصل بالنسبة للجنة المركزية و

هو شروع األمر المنظم لهذه اللجان واإلدارة 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  % 20المركزية حول اإلستشارات الصلحية الموجهة إليها حيث ظل 

ما قبلها بدون و 0011التي تعود إلى سنة ( ملفا 180)تتبعات الموجهة إلى إدارة النزاعات وال

ومن شأن ذلك أن يحرم خزينة الدولة من تنمية مواردها حيث . 0011إجابة إلى موفى ماي 

 .د.م 2ما قيمته  0011بلغت عائدات الصلح التي تم إبرامها بالجهة بعنوان سنة 
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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

 ه على هذا المستوى فإنّ المالحظ أنّ و. ملفا منها 011النزاعات والتتبعات أجابت على عدد 

صلح موضوع محاضر ديوانية التتبعات زيادة على تلقيها مباشرة مطالب الوإدارة 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 

نية أو صرفية إدارات جهوية للديوانة لكل جنحة ديوا 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 . البشريةية في حدود إمكانياتها المادية واإلدارات الجهو

( اإلستشاراتوأالف المطالب )لرد على اإلستشارات، فأمام الكم الهائل للملفات اإلنتظار ل

نأمل أن يصدر األمر المنظم للجان الصلح في وإلختصاص الحكمي اكان ال بد من مراجعة 

أقرب وقت ممكن ليحد من عدد الملفات المحالة على اإلدارة المركزية من جهة وليقلص 

 .مدة إنتظار الرد
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 البحرية التجارية رّد ديوان

 والشركة التونسية للشحن والترصيف

 

لتأمين بوضع خّطة لتطوير بنية الميناء وباإلسراع المحاسبات دائرة تبعا لتوصية 

ذلك بمراجعة دولية مع الحّد من تجميد السفن وستغالل األمثل لألرصفة طبقا للمعايير الاال

المترتبة عن النزاعات رية غير التونسية وى السفن التجاالتشريع الخاص بالعقل التحفّظية عل

حجم البضائع يتجاوز طاقة ّورا في عدد السفن وتط يشهد ميناء سوسة، حيث أّن الدولية

عمليات عقل السفن بأذون اقترن ذلك بتزايد مليون طن و 1ية المقّدرة بحوالي استيعابه الفعل

للحّد األقصى المعتمد دوليا  هاتجاوز 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
 

الشمالية المتواجدة بقلب إنجاز محّطة الستقبال السفن السياحية بالضفة  -

 .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
 

الوضعية الحالية وتصّور  تضّمنت جمع المعطيات وتشخيص : مرحلة أولى -

األبحاث األولية لقيس األراضي لتجارية بالميناء وتضّمنت كذلك مستقبلي لتطّور الحركة ا

دراسات التأثير األرضية والدراسات االقتصادية وومسح األعماق وتقرير حول خاصيات 

 .على المحيط
 

أفق إقترحت فرضيات تطّور وتهيئة وتوسعة الميناء في :  مرحلة ثانية -

 .0020و 0010و 0000و 0010السنوات 
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اء المياه قّدمت الدراسة ثالثة فرضيات مع األخذ بعين االعتبار مشروع إحداث مين

 : تتمّثل أهّم االشغالالعميقة بالنفيضة    و
 

 .توسعة حوض الميناء بإحداث منشآت حماية جديدة -

 .القيام بأشغال جهر الحوض الخارجي  -

 (.أشغال ردم بالضفة الجنوبية)جديدة تهيئة أرصفة و مسّطحات  -

 .على أن يتم اإلنجاز في إطار الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص
 

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 

، فإّنه ليس من أنظار الديوان مناقشة مدى 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 

البحرية و االنعكاسات السلبية العديدة التي يسبّبها ذلك على الحركة التجارية باإلضافة الى 

تطويرها حيث جودة الخدمات بالموانئ والمّس من سمعة الديوان دوليا وإعاقة برنامج 

ذكرة في الغرض على أنظار السّيد وزير العدل تحت اشراف السيد وزير عرض الديوان م

كثر من مناسبة حيث طالب الديوان بدعوة سائر المحاكم الى الحرص على التقيد أالنقل في 

وتعمل وزارة النقل  .عقل تحفظية على السفن بإجراءبالنصوص الخاصة المتعلقة باإلذن 

وخاصة وزارة العدل بمراجعة إجراءات العقلة حاليا بالتشاور مع األطراف المعنية 

 .حيث يتجه الرأي إلى دعوة من يطلب إجراءات العقلة إلى وضع ضمان ماليالتحفظية 
 

 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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البة الديوان من قبل سلطة فقد تّمت مط 0017-0011فيما يخّص انجاز عقد البرنامج 

والذي  يتضّمن أهم التوجهات   0000-0011االشراف بإعداد المخطط الخماسي للفترة 

 . 0017-0011االلتزامات التي كان سيتم إدراجها بعقد البرنامج للفترة واألهداف و

 

 البنية األساسية -
 

 7الرصيف رقم من بينها مشروع تدعيم سبة لتأخّر إنجاز بعض المشاريع وبالن

، فقد تّمت المصادقة 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. 
 

تّم تعليق تنفيذ الصفقة إلى حين التوّصل 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

اء جميع اإلجراءات القانونية بعد 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 م منه منذ تا 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

ء الصيغة النهائية لهذا القرار على وقد تم إستيفا .الجّرار البحري للسفن خارج إطار الرسوّ 
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مستوى وزارة النقل وسيتم إحالته إلى وزارة المالية لإلمضاء المشترك ثم يحال إلى رئاسة 

 .الحكومة للنشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة على البيئةالسالمة و -2
 

  عدم تركيز شبكة للمراقبة البعدية -
 

البحرية لجميع الموانئ  تشمل وز دراسة لتأمين المنافذ البرية قام 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

تكمال باقي االجراءات بالنسبة لبقية الموانئ  خالل على أن يتّم اس 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 

بالحرم المينائي لوضع المحجوزات من خارج الميناء، فإّنه لم يكن باإلمكان إعداد مخطط 

 .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 

 .الميناء في أقرب اآلجالاألثر ب
 

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 -

 .توابعهامة في اللباس الواقي و المعدات وقائ -

 . المخاطر الواجب توفيرهاات والوسائل لمقاومة الحرائق والتلوث وقائمة المعدّ  -

 .شروط خزن ومناولة البضائع الخطرة -
 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم خزن المواد الخطر بالميناء ويتم رفعها مباشرة بعد 

 .حيث يتم تحضير جميع وثائق الخروج اإلدارية مسبقاتفريغها من الباخرة 
 

 التصّرف في الملك العمومي المينائي -3
 

 لزمة استغالل الملك العمومي المينائي -
  

تّم اعداد عقدي لزمة استغالل المسّطحات والمخازن بميناء سوسة قبل صدور 

والذي حّدد النظام  0008أفريل  1المؤرخ في  0008لسنة   01القانون المتعلّق باللزمات عدد 

القانوني للـزمات وضبط المبادئ األساسية المتعلـقة بمنحها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها 

والنظام القانـوني للبنـايات والمـنشآت والتجهيزات الالزمة لتنفيذها وقد تّم التنصيص على 

 .ذلك مبدأ عام للمراقبة المباشرة دون ذكر تفاصيل أو التنصيص على آليات ل
 

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 )جميع االخالالت الواردة بعقد اللزمة 

والتفريغ، عدم تضمين طريقة احتساب مؤشر نسق العمليات الشحن لنسق عمليات الشحن 

ضبط آجال إيفاء صاحبي اللزمة بااللتزامات المحمولة على عاتقهما من  عدموالتفريغ، 

 .(..تنظيف وصيانة، غياب البيانات االحصائية و المحاسبية
 

 اإلشغال الوقتي للملك العمومي المينائي -
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بالرغم من تعدد المطالب الواردة على عدم اسناد مقسم شاغر  -

 إدارة الميناء
 

ال يوجد بالملك العمومي لميناء سوسة أّي مساحات شاغرة حاليا حيث أّن المقسم 

الديوان بصدد مواصلة ارقي لم يقع اخالءه بشكل نهائي والذي كان يشغله حمزة المز

 .االجراءات لبيع المنقوالت التي بقيت بالمقسم
 

مجلس اإلدارة سيقع تنظيم طلب عروض الستغالل المقسم  في  وطبقا لتوصيات

 .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  2802عدد  عند انتهاء مّدتها طبقا لألمر

 .ويقع حاليا تذكير من بقي لتحيين الملّفات واستبدال التراخيص
 

عدم ارتباط نشاط بعض شاغلي الملك العمومي مباشرة  -

 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  -
 

اإلقتصار على فريق عمل واحد في عملية شحن وتفريغ الحاويات كان برضاء 

الحمولة الموجهة لميناء سوسة غالبا ما تكون مشحونة في عنبر واحد الحريف نظرا لكون 

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  -
 

سلطة اإلشراف والتي تم ال يمكن تجاوز التعريفة القصوى التي تم ضبطها من قبل 

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 

دراسة هدا تعمل وزارة النقل حاليا على و. الترصيف لمراجعة هذه التعريفة والترفيع فيها

 .المقترح
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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

 البلديةفيذا لالتفاقية املبرمة بين تنوذلك  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 
ّ
 .ما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الالحقةالعمومّية ك 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 2231الل سنتي الشركة 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 " ي تدخل عقار 

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  3891نة لس

 

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  2368رابة ققامت الشركة منذ إحداثها بتهيئة و  .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 إلنجازأرض 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

ت كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص املتعلق بتنظيم دائرة املحاسبا 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 تالاستشاراعقود 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 33تراوح بين  البعض آلاخر منها بتأخير 

 

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 3881من املصادقة عليها خالل الفترة املتراوحة بين  بالرغم" 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 

 

مخالفة كما تّم استاالل آلية تعديل التقسيمات لتايير صباة بعض املقاسم بصفة 

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 

تقّيد بآجال محّددة النتهاء أشاال التهيئة حيث لم تكتمل هذه وأشاال نهائية مّما انجّر عنه عدم ال

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 

كافة أشاال التهيئة املنجزة بمثابة تهيئة وقتية غير مستوفاة لإلجراءات الترتيبية وال تخلي  وهو ما يجعل

 .مسؤولية الشركة
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ولتالفي التأخير الحاصل في إنجاز املشروع تدعو الدائرة الشركة إلى اتخاذ التدابير           

ل وذلك
ّ
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  ،شاالمبادئ املنافسة والشفافية عند تلبيتها لحاجاتها من طلبات الشراءات والدراسات ولا 

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  مطابقة للمواصفاتغير مباشرة 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 ترةحول تنفيذ هذه العقود خالل الفتوف

 

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 

قة وإرساء قسم للشراءات يقوم بتحرير كّراسات الشروط إلادارية والفنّية وآخر للشؤون العقارية مطاب

 .والقانونية يقوم بتحرير العقود وبمتابعة تنفيذها ضمانا لحقوق الشركة

 

 بيع املقاسم -

 

 ، تبّين أّن الشركة قد قامت2225-3889بالنظر 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               

 .وعلى نحو غير شفاف تسبب في نقص في أرباحهااملتر املربع وذلك لفائدة بعض الحرفاء دون سواهم 

 

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  22ع في لاشاال وإتمامها وصل إلى وفضال عما انجر عن ذلك من تأخير هام في الشرو 

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

 

ّن الشركة لم تحرص على التثبت من وجود تضارب في املصالح في ومن ناحية أخرى تبّين أ

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 وتقتض 
ّ
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

 

             املوثقة بسندات استخالص والبالاة بتاريخ كما تقادمت الديون املستحّقة للشركة غير 

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 

 

ير القابلة لإلستخالص وتوص ي دائرة املحاسبات بتطهير حساب الديون لضبط املبالغ غ

 .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

 

لتهيئة لكامل املنطقة التي ورغم إلامكانيات املرصودة لفائدة الشركة فإّنها لم تلتزم بآجال ا

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 منائدة بلدية صفاقس ملجموعأجل املصلحة العمومية لف

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

 .لارامات ودفعها وإحالة امللكية والتحويزتمحورت حول تأمين ا

 

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

 .التعويض املتعلقة بها قطع لم تقم البلدية بعد بإحالتها للشركة رغم تأمين هذه لاخيرة ملبالغ ,

 

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  أحد الخواص 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

رزتها التقسيمات إخالالت كانت لها انعكاسات سلبية على وفاء الشركة بالتزاماتها وعلى لارض التي أف

 .إنجاز املشروع في آلاجال وبالكيفية املطلوبة

 

تأخير في إنجاز  تم تسجيل ،3893ديسمبر  31فخالفا للبند الثامن من الاتفاقية املبرمة بتاريخ 

لة في" فيلبيك"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  سيق بين الشركة والبلدية وإلىضعف التن

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 يسمح بها القانون،التي  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 5املصحات الخاصة من مصّحة واحدة إلى ، ارتفاع عدد 3891املنطقة 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 معركة من خالل هذه التعديالت في تكريس املضاربة العقارية كما ساهمت الش

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 ك
ّ
 بحوالي              ّل يوم فهي ال تحتوي إال

 . مكان 122

 

املخّصصة لبناء مأوى سّيارات ذي طوابق واملحتوية على  G1وتبّين بخصوص القطعة 

ة مساحة مخّصصة ملحّول كهربائّي، تايير في موقع املحّول من الواجهة الشرقية
ّ
على نهج  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,يص إلادارية في الارض خالفا للفصل وذلك دون الحصول على التراخ 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  12ريخ بتا 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 ّس وفي نفس ال

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 مسو 
ّ
  .2م31,8تناهز احة 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 ّرفتصال 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 293إضافة إلى قطعة محاذية لها تمسح 

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  39تااللها ملدة دفع املقابل املالي السب

 .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 تها ومدى مطابق

 .املصالح البلدية ذات النظر
 

ة التهيئة الترابية والتعمير ولقراري وزير التجهيز وإلاسكان  2,فخالفا للفصل 
ّ
من مجل

قين تباعا بضبط نوعية أشاال التهيئ 3885أكتوبر  38املؤّرخين في 
ّ
ة 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  التقّيدنه عدم بالطرقات وحواشيها واملساحات الخضراء، مّما انجّر ع

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 م 11املنطقة على معنى الفصل 
ّ
ن 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  38جانب آخر تبّين خالفا لقرار وزير التجهيز وإلاسكان املؤّرخ في  ومن

               إلى بداية  وذلك عدم استالم أشاال التهيئة لاولية والنهائية بكامل حوزة املشروع منذ انطالقه

 .,223سنة 
 

لة مطابقة للشبكات مؤشّرا الشركة بمّد بلدية صفاقس بأمث 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 م
ّ
ا 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

 .خالص والتحويز والرقابة وآلاجالوال

 

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  39للعقار ، على غرار القطعة عدد  أجل شهر ابتداء من تاريخ الخالص التام للثمن النهائي

 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 

 . بيعالوضعية العقارية للقطع موضوع ال

 

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 

صاحبه عن التسبقة الذي تنازل  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  .البيع النهائي وتاريخ عقد 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 هاي أرباحتسبب في نقص فالسوق، 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 لتي ا 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، 

 .عّينة من امللّفاتد في .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 البيع بتطبيق خطايا التأخير املنصوص عليها ها لم تسهر على أنّ كما 

فة  فاقو . عن كّل شهر تأخير %3625املحّددة بنسبة و 
ّ
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 دية التي ناهز مبلاهاتطبيق خطايا التأخير التعاقتتول 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 

ب . وبمنع التفويت في لارض قبل إتمام البناء
ّ
تراوح في  الشروع في لاشاالعن 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  يععقود بلإضافة 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  5 من املقسم عدد 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  فوض ى عمرانية

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 ملخّصصة للتجهيزات الجماعية بمبلغ قدرهالشركة بيع القطع اتولت 

 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 انجازهاملنطقة حيث لم تتجاوز ولم تنجز الشركة كافة املآوي ذات الطوابق املبرمجة با

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  ركةالش 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 . التضييق في املنافسةو 

ت هذه الّنقائص أساسا في تنفيذ كّل من مشروعي البعث العقاري . أضّر بذمتها املالية
ّ
مأوى "وتجل

 .ة صفاقس الجديدةأ من منطق21الكائن 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 . استشارة عوضا عن إجراء طلب للعروض 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" فقد آل تنفيذ أشاال الاستشارة الخاصة بقسط الطالء .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 "الاستشارة املتعلقة بأشاال قسط تزويق لاسقف والفواصل  فقد تبّين في إطار . 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"النجدة  وحواجز مدارج

 .د.م 26213ثمنا بمبلغ 

 

سوء تحديد شروط املشاركة وقصر آلاجال املمنوحة لتقديم العروض ومن ناحية أخرى أّدى 

االستشارة ب عاينتهت موهو 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  2.2لفصل إلقصاء حسب العدم 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  %22ارة لاولى وبنسبة من مبلغ الاستش %52بنسبة 

سبقة بنسبة 
ّ
 .%5من كراس الشروط إلادارية الخاصة لكلتا الاستشارتين حّدد الت

 

باسناد وتنفيذ الاستشارة الخاصة بقسط املصاعد الكهربائية وكذلك كان الشأن فيما يتعلق 

تسبب قصر آجال تقديم العروض إلى الحّد من املنافسة حيث د حيث .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-ال تحتوي على مهندس في الالكتروأنها أدلت بقائمة في الوسائل البشرية 
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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. راس الشروط إلادارية الخاصةمن ك 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 قبل التزّود .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 

 .شبهة فساد موجبة للتتّبع وعدم تجربة املعدات قبل خالصها مّما يثبت وجودمالية 

 

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 لتي أبرمتها الشركة شابت عقود الصفقات ا

 ".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  يقامة مأوى سيارات ذإل

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

 .لعروض وفرزها وبإسناد الطلبات وإنجازهاا
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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 إ كما تّم . صالحة
ّ
إال

على عرضها لاصلي مباشرة لدى تخفيضا  إثره علىاملقاولة  هذه اقترحت بطلب أثمان جديدلاثناء 

نها من الفوز بالطلبوهو ما املدير العام للشركة 
ّ
تسّرب خطأ في احتساب نسبة هذا التخفيض كما . 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

ما يعّد تقصيرا من قبل مجمع مهندس ي الهياكل  وهو  %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

شروط إلادارية الخاصة القاض ي بتطبيق من كراس ال 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 

ليه في خالفا مللف التقسيم املصادق ع 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  املقاولةم التزام نتيجة عدم دقة شروط املشاركة وعد

 .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 سلبا

 .منها لعدم الكفاءة الفنية
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نت الشركة املقاولة من دفوعات على الحساب
ّ
غير  أّما خالل تنفيذ لاشاال فقد مك

بخالص قامت الشركة بالصفقة 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 لا .م 26222للحساب الوقتي بقيمة 
ّ
والحفر وهي وتاد 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  الكشفتاريخ بنكي 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 منح الشركة على  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

 لتنظيف ال يستدعي إنجازها قائمة املعدات التي تّم تعويضباألشاال النهائية مثل التلبيس والتبليط وا

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 الجديدةلبعض فصول إلاسمنت ا
ّ
  .ملسل

                                                           
(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 

 



 
 

 في يناملنعقد هايمن قبل الجلسة العاّمة لدائرة املحاسبات في اجتماع التقرير ضبط نّص هذا 

 :بحضور السّيدات والّسادة  5027 أفريل  52و 6

  

وهند القنجي ونجيب ورضا مسعود  وفرج الكشو ألاّول  وكيل الرئيس  نور الّدين الزّوالي

وسمير وفضيلة القرقوري وزهرة خّياش وشريفة قويدر وحاتم السليني  ومحّمد الطرابلس ي القطاري 

ومحّمد  املقّرر العام ومنير السكوري الكاتب العام ومحمد منّصر رؤساء غرفومنير بن رجب الشرفي 

زكرياء حّمودة ومنى و  وعباس بدروشيراز التليلي وريم حسن وبسمة بن غالي وإيناس زنينة ياسين الزمني 

وأكرم وفتحية حماد وحنان ريم أحالم دّية ولطفي الثائري  وفيصل ماني سامية الزموريبوراوي و 

ومنى املسّدي وعماد الليالي وألفة  ومحمد شيحة ونسرين الّسالمي املوحلي وخالد بنعلي ومحّمد بوعزيز 

رؤساء  ومحمود الواعروالهادي الجاني اململوك وعبد الحق الخميري وسماح بن حّمة ورجاء عفيفي 

وعائشة بنبلحسن  وشاكر الجدلي ووليد مقرونوشهاب تريمش  ى بن والي وتوفيق بوفايدوسلو  أقسام

 .مستشارون  ومحّمد فرج املانع ووفاء عبد الصمد

 

وهالة   صباح العريض ي ولطفي دربالو عادل شقرون ادة الّس و  اتالسّيدوحضر الجلسة كذلك 

وآمال اللومي بواب ومراد بن قسومة ونرجس  واملنجي الحماميهاجر جابر وآمال بن رمضان 

لدى  مندوب الحكومة علياء املكي براطليالسّيدة لدى دائرة املحاسبات و  مندوبو حكومة السالمي

 .دائرة الّزجر املالي

 

 

 الّرئيس ألاّول لدائرة املحاسباتوكيل 

 

 نور الدين الزّوالي                                                                                    
 

 

 
 


