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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 تـــــوطئة      

  

ذ اقتىض جراين معل الهيئة العليا للرقابة الإدارية و املالية ر س نوي اإىل س يادة رئيس رفع تقري  و اإ

ننا نتوىل ذكل مبا يتضمن حوَصََلً لأعامل هذه الـمؤسسة عن س نةامجلهورية ـا ارتأأينا تأأخري تقدميه اإىل  2013 ، فاإ ِمـمَّ

، و اليت اكن القامس املشرتك للجهود  2014 املرحَل اليت طبعت س نةهذا التوقيت ضامان للجدوى ، اعتبارا لأولوايت 

ديدة ، وما صاَحَب فهيا تركزي مؤسسات ادلوةل ، فاكنت الانتخاابت الترشيعية ، فالرئاس ية ، فتكوين احلكومة اجل

َّ ذكل ، و  َمهل َوما تاََلهل ، بصورة اكن ميكن معها أأن يفقد هذا التقرير وجه تقُكل أأِن بعدم َما تَقَدَّ دميه اإىل صاحب الشَّ

يالِء مضمونه وتوصياته الأمهية املرجتاة يف مثل ذكل التوقيت ، و يف ظل ُك هذا الزمخ الهائل من الاهامتمات  اإ

عداده جمرد الإعداد ، أأو العمل مبا درج عليه العرف و التقليد ، اكن بذكل ية ، وهكذا و الوطن  ا مل تكن الغاية من اإ لـمَّ

 . قرار الإرَجاءِ 

ف اإىل مضمون هذا التقرير اكنت الإشارة اإىل أأبرز مالحمه املــتََمــث َِل يف دراسة  ذ تعَّيَّ التــعرُّ تقريرا  116واإ

طار متابعة أأوىل و  29مهنا  متابعهتا خالل الس نوات املاضية ابقية متعلقة مبلفات س بق للهيئة الرشوع يف  87يف اإ

وََص ابختاذها ، و ا مل تس تمكل اجلهات الـمعنـيَّة تدابريو  العرشون السابع و قد مشلت هذه املتابعة التقرير لإصالح الـمل

تقارير هيئات الرقابة العامة وبعض تقارير التفقدايت الوزارية وفق أأمهيهتا ، وقد أأنتجت  عددا مندلائرة احملاس بات و 

نة بتقارير الرقابة التوصيات املضم من مجموع  %72النس بة امجللية لالإصالح  بلوغتسجيل   الأعامل املرشوع فهيا

وفق ما تربزه الثامنة عند املتابعة  %86ابلنس بة للمتابعة الأوىل و %46تراوحت تكل النس بة بَّي التفقد ، و و 

هناء املتابعة يف خصوص لت (  30)  تقريرا   ثالثَّي جداول التقرير الإحصائية ، مقابل تقرير جملس الهيئة اإ اســتلمكم

ـتلـفَي معها بتعهيد اجلهات اخملتصة مبتابعة استيفاهئا .الإصالحات موضوع   ها أأو بلغ مثلها مراحل متقدمة اكم

ا يف جمال تــــدارك من هجة أأخرى فقد اكن للتوصيات ماكهنا صلب هذا التقرير اعتبارا لأمهيهتهذا من هجة و 

سجََّل ، و لعلَّ أأبمَرَزَهاالإخاللت و   الأجانب .  ما تعلق بأأمالك الــهِنَاِت الـمل
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 تكل مالمح هذا التقرير و خطوطه العريضة أأردان اس هتالهل هبا ، يف مضموٍن تــمَّ تبويبه اكلآتــي :

           نشاط الهيئة يف جمال دراسة تقارير الرقابة و التفقد و متابعهتا . : الأول الباب

 نشاط الهيئة يف جمال التنس يق و التعاون ادلويل . : الباب الثاين

 التوصيات العامــة للهيئة . : الثالث الباب

  اخلــــــامتة

 املذكرات التفصيلية .  : املالحــق
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 الباب الأول:

 ومـتـابـعـتـهاوالتفق د نـشـاط الـهـيـئـة فـي مـجـال دراسـة تـقـاريـر الـرقـابـة 

ـت الهيئــة العليــا للرقابــة الإداريــة واملاليــة خــالل  ـ  تقريــرا  29تقريــرا، مهنــا  116دراســة  2013ســ نة تول

طــار متابعــة أأوىل و طــار متابعــات لحقــة مشلــت الهيــاُك واملؤسســات الــيت مل تســ تمكل  87يف اإ تقريــرا يف اإ

 تدابري الإصالح املس توجبة.

ع هذه التقارير حسب جمال الرقابة ومس توى املتابعة، كام ييل:  وتتوز 

 جمـال الرقـابة
 مس توى

 املتابعة

 عدد

 التقارير

 النقائص

 املس تخرجة

 التوصيات

 املقدمة

 التوصيات

 املنجزة

 خالل

 املتابعة

 التوصيات

 املتبقية

 للمتابعة

 مجموع

 النقائص

 اليت مت

 تداركها

 النس بة

 الإجاملية

 لالإصالح

دارية مركزية وهجوية  مصاحل اإ
 52% 245 226 * 226 471 14 أأولـى

 78% 584 169 54 326 753 20 لحقـة

 مؤسسات معومية ذات صبغة

دارية  اإ

 26% 11 32 * 32 43 2 أأولـى

 85% 250 45 29 155 295 7 لحقـة

 جامعات حملية
 32% 21 44 * 44 65 1 أأولـى

 80% 65 16 6 28 81 2 لحقـة

آت معومية وذات مسامهة  منشأ

 معومية

 40% 28 42 * 42 70 5 أأولـى

 79% 1055 280 90 606 1330 26 لحقـة

 ل تكتيس مؤسسات معومية

دارية صبغة  اإ

 47% 48 54 * 54 102 3 أأولـى

 87% 211 32 37 127 243 8 لحقـة

     مجعيات وهياُك غري مصنفة
 42% 28 39 * 39 67 2 أأولـى

 75% 241 82 69 210 323 9 لحقـة

 قطاعات وحماور
 42% 25 35 * 35 60 2 أأولـى

 75% 440 143 30 247 583 15 لحقـة

 اجملــمـــوع
 46% 406 472 * 472 878 29 أأولـى

 79% 2846 767 315 1699 3613 87 لحقـة

 72% 3252 1239 315 2171 4491 116 اجملــمـــوع العــام
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ـين دلائــرة احملاســ بات وتقــارير هيــاُك الرقابــة و  قــد مشلــت املتابعــة الأوىل ابخلصــوص التقريــر الســابع والعرشـ

مالحظــة  878تقريــرا اســ تخرجت مهنــا الهيئــة  29العامــة وعــددا مــن تقــارير التفقــدايت الوزاريــة. وبلــغ عــددها 

ـف و  ــائص يف الت ـ ــق بنق ــا الإ تتعل ــاري هب ــب اجل ــاللت ابلرتاتي خ ــراءات واإ ــ بة ج ــجيل نس ــها تس ــل مت  وصوص العم

ــــ  ـــدارك ب ـــة بشـــأأن النق%46ت مت الهيئ ـــد  ــــ، وتق ــــ ـــــــ ـــة ب ـــرار  472ائص املتبق ي ـــتاليف تك توصـــية لالإصـــالح ول

ــوزارات،  ب حســب ال ــو  ــوايل املب ــربزه اجلــدول امل ــثلام ي ــَّي  واذلي حــدو،ا، م ــذ  يب أأن نســ بة الإصــالح املســجَل من

 . ℅62و ℅11تراوحت بَّي  املتابعة الأوىل

عدد التقارير حمل  الوزارات املعنية بتقارير الرقابة

 متابعة

عدد النقائص 

املس تخرجة من 

 التقرير

عدد النقائص 

 اليت مت  تداركها

عدد التوصيات 

 املقدمة

نس بة 

الإصالح 

 والتدارك

 %11 24 3 27 1 رئاسة احلكومة

 %32 44 21 65 1 وزارة ادلاخلية

 %52 61 66 127 6 وزارة الشؤون اخلارجية

 %62 39 63 102 2 وزارة املالية

 وزارة أأمالك ادلوةل والشؤون

 العقارية
2 45 7 38 28% 

 %39 80 51 131 5 وزارة الفالحة

 %52 48 45 93 2 وزارة التجهزي والبيئة

 %56 11 22 33 3 وزارة الصناعة

 %53 42 48 90 3 وزارة التجارة

 %32 19 9 28 1 وزارة الش باب والرايضة

 %44 66 71 137 3 وزارة التكوين املهين والتشغيل

 %46 472 406 878 29 الــمــجــمــوع
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توصية متبقي ة من  1699وواصلت الهيئة خالل املتابعات الال حقة دراسة وتقيمي الإجراءات املت خذة لتجس مي 

ابقة لــ  تقرير رقابة اكنت قد قامت بدراس هتا. بلغت بشأأهنا النس بة الإجاملية لالإصالح حوايل  87املتابعات الس 

 مثلام يربزه اجلدول التايل: ℅79
 

 

 

 

 مس توى املتابعة

 

 عدد

 التقارير

 حمل  

 متابعة

 

 نتاجئ املتابعات الالحقة

 

 العدد

 امجليل

 للنقائص

اليت مت  

 تداركها

 

النســــــــ بة 

ـــــــــة  امجللي

 لالإصالح

 

 

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

 عدد

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

 

 %65 480 %32 261 126 387 387 741 19 نتاجئ املتابعة الثانية 

 %82 1059 %29 230 92 322 504 1289 31 نتاجئ املتابعة الثالثة

 %78 535 %26 147 52 199 392 682 20 نتاجئ املتابعة الرابعة

نتـــــــــاجئ املتابعـــــــــة 

 اخلامسة
10 562 258 113 36 77 32% 485 86% 

نتـــــــــاجئ املتابعـــــــــة 

 السادسة
5 253 101 45 6 39 19% 214 85% 

 %84 37 %30 7 3 10 30 44 1 نتاجئ املتابعة السابعة

 %86 36 - 6 - 6 27 42 1 نتاجئ املتابعة الثامنة

 %79 2846 %29 767 315 1082 1699 3613 87 الـمـجـمـوع
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هناء متابعة  2013وقد أأقر  جملس الهيئة خالل س نة  مت  اس تكامل الإصالحات املتعل قة هبا أأو  تقريرا 30اإ

م هام يف تنفيذ التوصيات وأأوُك اإىل سلطات الإرشاف املعني ة مواصَل التأأك د من اس تكامل جتس مي  تسجيل تقد 

 كام مت  مض  أأحد امللفات اإىل تقرير جديد. تدابري الإصالح اليت رشع يف اإجنازها

 

ع امللفات اليت مشلهتا أأعامل   املتابعة حسب سلطة اإرشاف الهياُك واملؤسسات املعنية عىل النحو التايل:وتتوز 

 رئاسة احلكومة: .1

لت الهيئة متابعة  ع حسب مس توى  6تو  تقارير مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لرئاسة احلكومة، تتوز 

 املتابعة كام ييل:

 (.1متابعة أأوىل: تقرير واحد )

 (.1متابعة اثنية: تقرير واحد )

 (.2بعة اثلثة: تقريران )متا

 (.1متابعة رابعة: تقرير واحد )

 (.1متابعة سابعة: تقرير واحد )

  :نتاجئ املتابعة الأوىل 
 

ابلت ف يف يف اببه املتعلق  دائرة احملاس بات السابع والعرشينيلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقرير 

مسية للجمهورية التونس ية سة املطبعة الر   : مؤس 
 

 من التقرير عدد النقائص املس تخرجة موضوع التقرير
 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

عدد النقائص اليت مت  تقدمي 

 توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

مسية للجمهورية التونس ية  ℅11 24 3 27 املطبعة الر 

ــر  و ــرز التقري ــىلأأب ــة والنرشــ، ع ــ توى نشــاط الطباع ــذ  مس ــرام وتنفي ب ــا ابإ ــت اساس ــاللت تعل ق خ ــود اإ وج

ــَّي  ــة بوضــع و ي ــائص املتعل ق ــن النق ــة مجــَل م ضــافة اإىل معاين ــة اإ لي  ــواد  الأو  ــاج وامل نت ــزيات الإ ــاء جته صــفقات اقتن

ات وبتحيـــَّي أأســـعار البيـــع وكيفيـــة  نتـــاج  ومبجـــال الصـــيانة الوقائيـــة والعالجيـــة للمعـــد  واســـ تكامل مـــؤرشات الإ

ن   تاج.احتساب تلكفة الإ
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ـــدرة التنافســـ ية للمنشـــأأة،  مســـ توى النشـــاط التجـــاري والاســـ تخالص وعـــىل ـــر ضـــعا الق ـــَّي  التقري ب

ــراءات  ــل الإج ــروع مبقتضــيات دلي ــض الف ــد بع ــدم تقي  ــدة وع ــة التســويقية املعق ــق ابلس ياس ــائص تتعل  ــة نق ومعاين

ــديَّي دون ا ــاء التقلي ــات احلرف ــول طلبي  ــة بقب ــرع سوس ــاء ف ــالت، واكتف ة جم ــد  ــ تقطاب وذكل يف ع لســعي اإىل اس

ــدد وتنويــع املنتجــات ســات املقركــزة جغرافيـــا  حرفــاء جل فضــال عــن افتقــاره اإىل قاعــدة بيــاانت ختــص  املؤس 

 بولايت الوسط .

ــر وأأشــار  ــدة التقري ــب الشــ بابي  املوح  ــن بعــض ماكت ــدم متك  ــة أأعباهئــا، وعــدم احــرتام  اإىل ع ــن تغطي م

والتجديــد وصــوص تعــويض الأعــوان املتغيبــَّي عــن الشــ بابي  التفاقيــة املربمــة مــع واكةل الهنــوة ابلصــناعة 

ــواكةل، ــن ال ــأأعوان م ــة ب ــرع للمطبع ــا ف ــد هب ــيت ل يوج ــولايت ال ــىل  املوجــودة ابل ــائص ع ضــافة اإىل تســجيل نق اإ

 مس توى اس تخالص ادليون.

ــا يف مــا يتعل ــق ملصــادع عليــه ، فقــد تبــَّي  الــتخيل  مبقتىضــ الهــيا التنظ ــي اابلت نظــمي والنظــام املعلومــاي أأم 

عـــن عـــدد مـــن الإدارات الفرعيـــة واملصـــاحل تـــا أأد ى اإىل اخـــتالل يف التنظـــمي وبـــروز احلاجـــة اإىل  2007ســـ نة 

ــانون  ــداد ق ع ــدم اإ ــداب الأعــوان العرضــيَّي وع ــائص وصــوص انت ــام مت  تســجيل نق ــب التنظ ــي، ك الهنــوة ابجلان

ـــام  ابل  ـــات امله ـــداد بطاق ع ـــدم اإ ضـــافة اإىل ع ـــاص  ابملنشـــأأة ، اإ ـــار خ ط دارة اإ ـــ ترناء اإ ـــاُك ابس نســـ بة اإىل ُك  الهي

ــويهنم،  ــَّي املصــاحل وتك ــاج ب نت ــوان الإ ــع أأع ــ توى توزي ــىل مس ــائص ع ـية، وتســجيل نق ــوارد ال،رشـ الت ــف يف امل

ـــاملَّي يف الأرشـــ يا والظـــروف  ـــوان الع ع ـــص لشأ ة والســـالمة ابلفضـــاء اخملص  ـــوف ر مواصـــفات الصـــاب  ـــدم ت وع

ـف يف اخملــزون والنظــام املعلومــاي املالمئــة حلفــو الواثئــق وحاميهتــا، فضــال عــن م عاينــة نقــائص ختــص الت ـ

 والت صال و نشاط خلية السالمة املعلوماتية.

هنـــاء  ،تـــدارك بعـــض النقـــائصوقــد أأبـــرزت املتابعـــة  قـــرار ترســـ مي اكف ـــة الأعـــوان العرضـــيَّي واإ حيـــث مت  اإ

ــَّي ــاج ب نت ــوان الإ ــع أأع ــادة توزي ع ىل اإ ــداب ابلإضــافة اإ ــات  العمــل هبــذه الصــيغة مــن الانت املصــاحل حســب متطلب

 العمل وتأأمَّي دورات تكوينية متعددة الاختصاصات.

ـــ تكامل جمهـــود الإصـــالح ـــت ،  ولس ـــددع ـــوص اإىل مزي ـــة ابخلص ـــفقات  الهيئ ــف يف الص ـــاكم الت ـ ح اإ

ـوط وفــق الرتاتيــب  لتــدارك عــداد كراســات الرشـ َل عــىل مســ توى ضــبط املعــايري الفن يــة واإ النقــائص املســج 

مــة للصــفقات  ــاملنظ  نتاجي ــة الإ ــة مبتابع ــة، كــام دعــت  اإىل احلــرص عــىل ضــامن اســ تقاللية الوحــدة امللك ف ة ــالعمومي
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طـــار الهـــيا التنظ ـــي اجلديـــد، اإىل حـــاكم  يف اإ جانـــب مواصـــَل تنفيـــذ التـــدابري الـــيت مت  اختاذهـــا يف اجتـــاه اإ

ـــ ـــف يف النف ـــة للت   ـــواكةل الوطني ـــيانة، ومواصـــَل املســـاعي دلى ال ـــف يف نشـــاط الص  ـــرام الت   ب اايت قصـــد اإ

 اتفاقية قبول النفاايت.

 

ـت ادلعــوة اإىل مــد  الهيئــة مبزيــد التوضــيابات وصــوص الإجــراءات الــيت مت اختاذهــا للحصــول  ـ  كــام مت

نتـــاج يف  يـــاب حماســـ بة  ليليـــة، يـــزو" وطريقـــة  ديـــد يفـــة الإ ىل مزيـــد احلـــرص عـــىل و  عـــىل عالمـــة "اإ اإ

ــات  ــويقية لتحســَّي املبيع ــة التس ــوير الس ياس ــ ية تط ــدرة التنافس ــوة ابلق ــدة والهن ــ بابي  املوح  ــروع والش ابلف

سة.  للمؤس 

 

ـــل الإجـــراءات واســـ تقطاب  ـــد مبقتضـــيات دلي ـــزام الفـــروع ابلتقي  ل ـــود لإ ـــة مبواصـــَل اجله وأأوصـــت الهيئ

ــــة  ــــوي بسوس ــــرع اجله ــــات ابلف ــــع املنتوج ــــاء وتنوي ــــدة دمع و احلرف ــــ بابي  املوح  ــــودة ابلش ــــب املوج املاكت

جــراءات للابــد  مــن ظــاهرة ن مــن تغطيــة أأعباهئــالتــقك   مبســ تلزمات العمــل ، فضــال عــن اختــاذ مــا يلــزم مــن اإ

ــات  ــَل معلي ــت اإىل مواص ــام دع ــا. ك يرادال ــىل اإ ــة وع س ــىل أأداء املؤس  ــلبية ع ــالا الس ــب انعاكس ــب وجتن  التغي 

 اس تخالص ادليون وتسوية الوضعيات العالقة واملصادقة عىل مرشوع الهيا التنظ ي اجلديد.

 

ـــن هجـــة  ـــرا  وم ـــي والإج ـــب التنظ  ـــة مبواصـــَل املســـاعي قصـــد  ســـَّي اجلان ـــرى أأوصـــت الهيئ أأخ

ــوارد  ــا امل ــن توظي ــىل حس ــرص ع ــد احل ــائا، ومبزي ــات الوظ ــداد بطاق ع ــار واإ ط ــانون اإ ــع ق ــة ووض س للمؤس 

ســـة الأرشـــ يا الـــوطين  حالهتـــا ملؤس  عـــداد جـــداول الاســـتبقاء حســـب املصـــاحل واإ ــية ومواصـــَل اإ ال،رشـ

ــــف يف اخملــــزون فضــــال عــــن تــــدارك النقــــائص املتعل قــــة ابلتــــدقيق يف  للمصــــادقة علهيــــا، وترشــــ يد الت  

ـــىل  ـــرص ع ـــاري، واحل ـــب التج ـــ تغالل اجلان ـــواب واس ـــع ال ـــث مبوق ـــا ودمع أأدوات البح دماهج ـــات واإ املنظوم

ـــة  ـــ تغالل املنظوم ـــة واس ـــالمة املعلوماتي ـــة الس ـــة ولي ـــائص املتعل ق ـــدارك النق ـــدقيق وت ـــة الت ـــ تكامل معلي اس

قتناؤها.احملاس بة التابليلي  ة املزمع اإ

  :نتاجئ املتابعة الثانية 

بتقيمي نشاط واملتعلق  2009املنجز س نة  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العموميةمتابعة تقرير أأفضت 

 اإىل النتاجئ التالية: وحدات الت ف حسب الأهداف
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 املنجزة
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72 20 20 06 14 

30℅ 58 81℅ 
 مواصَل املتابعة

 

جنــــاز  فعــــىل مســــ توى الــــوزارة الأوىل )رئاســــة احلكومــــة حاليــــا( ، بي نــــت املتابعــــة  بــــطء نســــق اإ

ىل أأن ـــه  مـــة مـــن القبـــل الهيئـــة مبناســـ بة تناولهـــا ابدلرد التقريـــر املـــذكور، وجتـــدر الإشـــارة اإ التوصــيات املقد 

ــا  وحــدات  ــة مل ــا مبتابع ــع الإطــار امللك  ــد جلســة معــل م ــة،  مت  عق ــس الهيئ ــن جمل ــف وبتوصــية م الت  

ــعى  ــة تس ــة احلكوم ــا أأن  مصــاحل رئاس ــن خالله ــة( اتضــح م ــة احلكوم ــام برئاس ــدير ع ــداف )م حســب الأه

ــــداف يف ضــــوء  ــــف حســــب الأه ــــدات الت   ــــة وصــــوص وح ــــل  الإشــــاكليات القامئ ــــدة اإىل ح جاه

املالحظــات الــيت جــاءت ابلتقريــر وكــذكل اعــامتدا عــىل التوصــيات الــيت أأحيلــت لهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا 

د لل ــد  ــورة وتع ابن الث ــغوطات اإ ــروف وض ــن ظ ــرأأ م ــا ط ــع م ــزامن ذكل م ــري أأن  ت ــة، غ ــة والإداري ــة املالي رقاب

ـــض  ـــ  يف بع ـــاطؤ نســـق الإصـــالح وتعط  ـــه تب ـــد جنـــم عن ـــه، ق م نم ـــوايت العمـــل احلكـــوجح وتضـــخ  أأول

ـــذ  ـــائص وتنفي ـــدارك النق ـــاه ت ـــودات يف اجت ـــتيفاء اجمله ـــىل اس ـــرص ع ـــد احل ـــد مبزي ـــد مت التعه  ـــان. وق الأحي

 لتوصيات احملاةل.   ا

ــرار  ق ــد مت  اإ ــدابري الإصــالح فق ــ تكامل ت ــدم اس ــرا لع ــةونظ ــَل متابع ــة  مواص ــار متابع ط ــا يف اإ ــذا املل ه

 اثلثة.

ــا املعلومــات والتصــال، ــا عــىل مســ توى وزارة تكنولوجي ــام وحــدة الت ــف حســب  أأم فقــد ات ضــح قي

ـــات ـــة معـــل حـــول الربجمي ـــداف بضـــبط خط  ة الأه ـــرتة  احلـــر  ـــة  2014-2010للف ـــث يل وزاري الرتبي ـــع ت م

ـــة  ـــاز ادلراس ـــ تكامل اجن ـــة واس عالمي ـــة لالإ ـــز العمومي ـــي واملراك ـــث العلم ـــايل والبح ـــمي الع ـــوين والتعل والتك

 الإسرتاتيجة حول هذه الربجميات. 

ــدم  ـوع لع ــتخيل  عــن هــذا املرشـ ــة ابل ــركزي مكــوانت مرصــد اليقظــة التكنولوجي ــدم ت ــوزارة ع رت ال ــر  وب

 د يف معل الوحدة ولسعي الوزارة اإىل  يَّي بوابة الربجميات احلرة بصفة منتظمة.القدي



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

11 

 

ــداابت  ــرانم  الانت ــوف ره ب ــا ي ــدود م ـية يف ح ــوارد ال،رشـ ــدة ابمل ــز الوح ــوزارة تعزي ــل تواصــل ال ويف املقاب

 والالزتام بدورية عقد اجامتعات جلنة املتابعة والتقيمي. 

ــذ  ــوزارة اإىل تنفي ــل ال ــة ونظــرا اإىل توص  ــر  جملــس الهيئ ــا  أأمه  التوصــيات، فقــد أأق هنــاء متابعــة هــذا املل اإ

 .عىل مس توى وزارة تكنولوجيا املعلومات والإتصال

  :نتاجئ املتابعة الثالثة 

 حول 2009س نة  املنجزين العموميةهيئة الرقابة العامة للمصاحل يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقريري 

 :تقيمي أأنشطة املناوةل ابلقطاع العموجحو حول  الأهداف تقيمي نشاط وحدات الت ف حسب

 موضوع التقرير

 

 

 املتابعة الأوىل

 

 الثالثةنتاجئ املتابعة 
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 
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عدد 

ات التوصي

املتبقية من 

املتابعة 
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عدد 

وصيات الت

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

د عد

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

 

وحدات الت ف 

 حسب الأهداف
72 20 14 - 14 - 58 81℅ 

هناء   اإ

 املتابعة

املناوةل يف القطاع 

 العموجح
134 21 09 03 06 33℅ 128 96℅ 

مواصَل 

 املتابعة

  ℅90 186 ℅13 20 03 23 41 206 اجملموع

 

لعــت الهيئــة وصــوص  ــمي نشــاط وحــدات اط  عــىل مــدى توفــق مصــاحل رئاســة  حســب الأهــدافالت ــف تقي

ـــة املنجـــزة خـــالل نفـــس الســـ نة،  ـــن املتابعـــة الثاني ـــة م ـــدارك املتبقي ـــذ مقرتحـــات الإصـــالح والت احلكومـــة يف تنفي

ــة  م ــيابات املقد  ــوء التوض ــة يف ض ــذه املتابع ــرزت ه ــازوأأب جن ــ تكامل اإ ــدم اس ــة  ع ــيات املتبقي ــن التوص ــية م أأي  توص

ـــدة مجلـــع املعطيـــات وتوثيـــق ابخلصـــوص،  يف الســـ ومتثلـــت التـــدابري املتخـــذة جـــراءات ووـــاذج موح  عي اإىل وضـــع اإ

نشـــاط وحـــدات الت ـــف حســـب الأهـــداف وذكل عـــرب وضـــع وـــاذج لبطاقـــات متابعـــة ملعطيـــات ذات صـــبغة 

ــوزارات الأخــرى  ــم ال ــة مل تق ــه وابســ ترناء وزارة الفالح ــام بأأن ــة ،عل ــىل ســ،يل التجرب ــة ع ــذهعام ــامتد ه ــات   ابع البطاق
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لز  ــاب  صــبغهتا الإ ــة لغي ــيَل بضــامن الت ــف ومتابع ــَّي لختــاذ الإجــراءات الكف ــوزراء املعني ــوة ال ــن دع ــر  م ــة ابل امي

 معل الوحدات لإجناز املشاريع يف أأحسن الظروف.

ــداف  ـف حســب الأه ـ ــدات الت   ــاط وح ــارير نش ــداد تق ع ــة لإ ــيغ اثبت ــاذج وص ــع و ــعي اإىل وض ــام مت  الس ك

لــت  تضــم بعــضجلنــة دلراســة هــذه التقــارير  الصــدد تكــوينويــذكر يف هــذا  ــوزارات الفنيــة تعط  أأشــغالها تــثيل ال

 .2011 س نة

ــــدد  ــــر ع ــــيح الأم ــــرار تنق ق ــــة   1996لســــ نة  1236و مت  اإ ــــر احملدث دراج وجــــوب ضــــبط الأوام يف اجتــــاه اإ

ــدات  ــد نشــاط وح ــة ورشوط متدي ــد كيفي ـوع و دي ــة للمرشـ ــة التقديري ــداف لللكف ــدات الت ــف حســب الأه لوح

ـــد  ـوطالت ـــف حســـب الأهـــداف واحلـــوافز و الآاثر املرتتبـــة عـــن التقي  ـوع أأو الإخـــال برشــ جنـــاز املرشــ ل هبـــا،  اإ

ـــوى  ـــزتام مبحت ـــة الال ـــة مراقب ـــة  مبهم  ـــة احلكوم ـــالح الإداري برئاس ـــة ابلإص ـــاحل املعني ـــا املص ـــن  تلكي ـــال ع فض

ـــيت ميكـــن  ـــد املصـــاحل ال ـــن مـــن  دي ـــايري متك  ـــا وزارة، و الســـعي اإىل ضـــبط مع ـــل اخلاصـــة ب خمططـــات التأأهي

ـف حســب الأهــداف وذكل عــرب تنقــيح الأمــر عــدد  املتعلــق بضــبط  1996ســ نة ل   49اإخضــاعها لقواعــد الت ـ

جنازها ومتابعهتا.حمتوى خمططات تأأهيل الإدارة وطر  عدادها واإ  يقة اإ

عالميــة ووذجيــة خلــزن وتنظــمي ومعاجلـــة  ــل مصــاحل رئاســة احلكومــة اإىل اعــامتد تطبيقــة اإ ويف املقابــل مل تتوص 

جنـــاز املشـــاريع وبنشـــاط وحـــدات الت ـــف حســـب الأهـــداف وبتعم هـــا  ، و ديـــد معـــايري املعطيـــات املتعلقـــة ابإ

ــاعها ــاطها اإخض ــة نش ــوء طبيع ــن يف ض ــيت ميك ــاريع ال ــربام  واملش ــ بة لل ــوعية ابلنس ـف حســب  موض ــد الت ـ لقواع

 الأهداف .

ــداف اكلتنصــيص  ــا خلــي نشــاط وحــدات الت ــف حســب الأه تباعه ــد الإجــراءات الواجــب اإ ــي  دي ــام مل ي ك

ــة اخملصصــة ل ـية واملادي عــادة توظيــا املــوارد ال،رشـ طــار املشــاريع عــىل صــيغ اإ آت املنجــزة يف اإ حــاةل املنشــأ لوحــدات واإ

ــوزارة الأوىل(  لســ تغالل  ــ توى ال ــراء خصــوا)عىل مس ج ــ تغاللها، وضــبط اإ ــتتعهد ابس ــيت س ــاُك ال ــا للهي ملفال

ها الـــوزارات املعنيـــة حـــول نشـــاط وحـــدات الت ـــ  ف حســـب الأهـــداف ودراســـة التقـــارير الســـ نوية الـــيت تعـــد 

 التابعة لها.

ــر،   آخ ــىل صــعيد أ ــد وع ــب  دي ــة يتطل ــان التنســ يقية العام ــدان اللج ح ــأأن  اإ ــة ب ــادت مصــاحل رئاســة احلكوم أأف

ــدم  ــال  وبع ــذا اجمل ــة يف ه ــر املنطبق ــة الأوام ــويالت ومراجع ــة الق ــدات أأو ق  ــدد الوح ــث ع ــن حي ــاييس ســواء م مق

حدان مثل هذا الهيا ابعتبار أأن  أأغلب الوزارات ل ترش   .ف سوى عىل وحدة واحدة أأو اثنتَّيجدوى  اإ
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ـــ بق  ـــا س ـــوء م ـــه اتضـــحويف ض ـــة  عرض ـــب التنظ ي ـــة ابجلوان ـــيات املتعلق ـــن التوص ـــذ مجـــَل م أأن  تنفي

قرار الآليات التالية:  والإجرائية، يتطلب اإ

  ـــن ن خاصـــة    م ـــف حســـب الأهـــداف واذلي يتضـــم  ـــق بوحـــدات الت   ـــانوين املتعل مراجعـــة الإطـــار الق

لهيام 1996لس نة  1236و عدد  49الأمرين عدد    أأعاله.املشار اإ

  ـــة ـــام املتعلق ـــداف وتســـ يريها وتوضـــيح امله ـــف حســـب الأه ـــادة النظـــر يف طـــرع معـــل وحـــدات الت   ع اإ

 ابلإرشاف واملتابعة.

  قــر آليــات تضــمن احلــد  املطلــوب مــن النجاعــة يف اإ حــدان هــذا الصــنا مــن الوحــدات و وضــع أ متابعــة ار اإ

 نشاطها وخقه وتقيمي أأداهئا.

 بة معمقة.اإخضاع بعض الوحدات املوجودة اإىل رقا 

وابلنظــــر اإىل كــــون هــــذه الآليــــات والإجــــراءات تتطل ــــب اإخضــــاع هــــذا امللــــا، اذلي  ــــم تقريبــــا ُك  

ـــة اإىل  ـــق وتباحـــث مشـــرتك حـــول ســـ بل معاجلتـــه، وابلنظـــر أأيضـــا اإىل اجتـــاه الني  ـــدارد معم  ـــوزارات، اإىل ت ال

ــام س تقت ــ ــا طــويال ك ا زمني ــد تتطل ــب حــزي  ــيت ق ــذ وال ــانوين الناف ــة الإطــار الق ــول مراجع رات واحلل  وضــع التصــو 

ــا مت ــت  ــار م ــف، وابعتب ــىل مســ توى وحــدات الت   ــا ع ــت معاينهت ــيت مت ــائص والإخــاللت ال ــيَل بتجــاوز النق الكف

ــن هجــة  ــدات م ــىل مســ توى الوح ــة لتحســَّي الت ــف ع ـية واملادي ــات ال،رشـ ــوف ر الإماكني ــدم ت ــن ع ــه م ــادة ب ف الإ

ــة أأنشــطهتا ــانوين ال ــ  ملتابع ــل الق ــدام التخوي ــد مت   وانع ــن هجــة أأخــرى، فق ــة م ــل مصــاحل رئاســة احلكوم ــن قب م

ــرار  ق ــا  اإ ــذا املل ــة ه ــاء متابع هن ــرة اإ ــة للغ ــة اإىل ختصــيص جلســة معــل وزاري ــوة  مصــاحل رئاســة احلكوم ــع دع م

ــدات الت ــف حســب  ــة لوح ــة املنظم ــة النصــوص القانوني ــل يف مراجع ــع  التعجي ــة م ــراف املعني ــع الأط تضــم مجي

ضفاء مز   يد من النجاعة والفاعلية عىل أأعاملها. الأهداف مبا يسمح ابإ

ــةأأبــرزت متابعــة تقريــر و  ــة العامــة للمصــاحل العمومي ــة الرقاب  العمــوجحتقيــمي أأنشــطة املنــاوةل ابلقطــاع حــول  هيئ

 توصيات متبقية. 9توصيات من مضن  3 تنفيذ

ـــرابء والغـــاز  ـــ ية للكه ــكة التونس ـــ توى الرشـ ـــىل مس ـــذ  فع ـــة تنفي ـــة مراقب ـــتحلك  يف تلكف ـــل اإىل ال مت  التوص 

ـــع يف ق ـــة مزيانيـــة الاســـت ر ســـ نة  ـــاوةل وذكل مـــن خـــالل الرف ـــق املن دون  2010الأشـــغال املنجـــزة عـــن طري

ـــة  ـــد ُك  معلي ـــدوى عن ـــداد دراســـات ج ع ىل اإ ـــوء مســـ تقبال اإ ـــرار اللج ق ـــل، واإ ات التنق  ـــد  ـــراقبَّي ومع ـــدعمي امل ت

هناء ة، وتبعا ذلكل مت  تفويت للخواص يف أأنشطة الرشك  هذا امللا. متابعة اإ
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ماكنيـــة تعمـــمي  أأمـــا عـــىل مســـ توى الرشـــكة الوطنيـــة لســـ تغالل وتوزيـــع امليـــاه فقـــد تبـــَّي تواصـــل دراســـة اإ

ـكة والش ــة للرشـ ــادة الهيلكــة العام ع ـوع اإ ــالمي مضــن مرشـ ــا الأق ــاوةل ب ــة أأشــغال املن حــدان مصــاحل متابع ـــاإ   روع يفـ

ـــة احملاســـ بة التابل  دمـــاج منظوم ـــة العامـــة "اإ ـــة مضـــن املنظوم ـــة ُك صـــنا مـــن أأصـــناف GDEيلي ـــد يف " لتابدي

قرار مواصَل و مت   تدخالت الأقالمي ابلرشكة ولتقيمي جدوى معليات املناوةل   هذا امللا. متابعة اإ

ــريكــام واصــل  ــوطين للتطه ــوان ال ـوع الأمــر املتعلــق بضــبط احلــدود القصــوى لســكب  ادلي عــداد مرشـ ــدوره اإ ب

ــا نظــام للماباســ بة  انل ــَّي مكو  ــن ب ــة م عالمي ــة اإ ــاء منظوم ــرام صــفقة لقتن ب ــن اإ ــي فضــال ع ــة يف الوســط املتلق  الأدفق

ـــة  ـــدة للاملي ـــة اجلدي ـــق ابملنظوم ـوط املتعل  ـــراد الرشــ ـــيص مضـــن ك ـــافة اإىل التنص ض ـــزيه اإ ـــد برتك ـــة والتعه التابليلي

طار املناوةلواحمل قرار مواصَل و مت   اس بة اإىل أأنشطة ادليوان املنجزة يف اإ  هذا امللا. متابعة اإ

عــداد دراســة تقي يــة حــول منــاوةل خدمــة نقــل الربيــد ا هتــت اإىل  لدليــوان الــوطين للربيــدأأمــا ابلنســ بة  فقــد مت  اإ

ــىل ــارشة وع ــري املب ــارشة وغ ــاء املب ــن الأعب ــيص م ــاوةل يف التقل ــامتد املن ــة اع ــذا الأســاد مت   أأمهي ــاء ه هن ــة و  اإ املتابع

ــا لهي ــيت مت  التوصــل اإ ــاوةل موضــوعها  مستشــفى شــارل نيكــولوصــوص  ذات النتيجــة ال ــرام صــفقة من ب ــوىل اإ اذلي ت

 مجع النفاايت اخلطرة.

  :نتاجئ املتابعة الرابعة 

وحســاابت تعاونيــة مــوظفي ت ــف حــول  هيئــة الرقابــة العامــة للامليــةتقريــر  نتــاجئ متابعــةالتــايل  يبــَّي اجلــدول

 :  ادلوةل

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

 الرابعةنتاجئ املتابعة 
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

 قرار جملس الهيئة

عدد النقائص 

املس تخرجة من 

 التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

تعاونية موظفي 

 ادلوةل
هناء  املتابعة ℅73 08 ℅40 03 02 05 11 11  اإ

 

مـــن القـــانون الأســـاة لتعاونيـــة  29و 7يف تنقـــيح الفصـــلَّي  ومتثلـــت تـــدابري الإصـــالح الـــيت مت اختاذهـــا

ــه. ــيل واملصــادقة علي ــام داخ ـوع نظ ــداد مرشـ ع ــوظفي ادلوةل واإ ــة  م ــذ بقي ــا لتنفي ــة جمهودال ــام واصــلت التعاوني ك
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داري يتــوىل  امــن خــالل  التوصــيات  ــق اإ لتعاونيــة واســ تخالص مبلــغ الشــؤون الــوقيت لتســ يري تعيــَّي منس 

 د ختدل بذمة الرئيس الأس بق للتعاونية. 677الأعوان ومبلغ د ختدل بذمة أأحد  1576

ــة و  ــس الهيئ ــر جمل ــد أأق ــةق ــاء متابع هن طــار اإ ــَّي اإ ــىل إورة تعي ــد ع ــع التأأكي ــر م ــذا التقري ــار ه ــه  ق لي ــد اإ تلعه

 مسؤولية تس يري شؤون تعاونية موظفي ادلوةل ضامان حلسن الت ف فهيا.
 

  :نتاجئ املتابعة السابعة 

الت  ف يف واكةل وصوص  تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العموميةيلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة 

نباء فريقيا لشأ  :تونس اإ

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  السابعةنتاجئ املتابعة 

 

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

واكةل تونس 

نباء فريقيا لشأ  اإ
هناء املتابعة ℅84 37 ℅30 07 03 10 30 44  اإ

 

خصوصا تطوير موقع واب الواكةل اذلي أأصبح ميك ن من اإصدار الأخبار حسب الإصالحات املتخذة وقد مشلت 

ة، وذكل يف انتظار اجناز مرشوع منظومة الت ف يف  الطلب ابلنس بة للمشرتكَّي عرب اعامتد يمة عبور خاص 

عداد وحدة مراقبة الت  ف للوحات قيادة الربقيات اذلي هو حمل  متابعة بَّي الواكةل وسلطة الإرشاف ووزارة املالية، واإ

ن أأمه مؤرشات النشاط وترفع اإىل الإدارة العامة، ابلإضافة اإىل توىل  املدق ق ادلاخيل التث، ت من احرتام  شهرية تتضم 

وقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الأرش يا الوطين تو اإجراءات الت ف ومن توف ر الواثئق ابلنس بة لا معلية رصف 

 لرمقنة أأرش يا الصور ابلواكةل، ووضع برانم  تنفيذي لها.

وواصلت الواكةل من انحية أأخرى جمهودالا قصد اس تكامل تنفيذ التوصيات املتبق ية املتعل قة بعدد من جمالت 

رة وطنية للقيام بعملية جرد مادي للتجهزيات ، تلكيا مكتب تدقيق خاريج يف ضوء نتاجئ استشاهاالت ف من أأمه  

ة يف املعلوماتية قصد الرشوع يف و  واملعدات وترق ها ومقاربهتا مع ادلفاتر احملاس،ية صدار الإذن الإداري لرشكة خمتص  اإ
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عداد كراد الرشوط اخلاص مبرشوع جتديد منظومة الت ف يف  عداد اخملطط التوجهييي لالإعالمية ابلواكةل واإ اإ

تعهد ابلقيام ال مع  والرشوع يف مناقش ته مع سلطة الإرشاف ووزارة املالية اليت وافقت مبدئيا عىل متوي  اتالربقي

 بطلب عروة دويل لرتكزي املنظومة اجلديدة.

عادة صياغة كراد الرشوط املتعل ق بطلب عروة تطوير املنظومة املندجمة  كام مت ت الإفادة ابل هتاء من اإ

ل  أأن  جملس الإدارة أأقر  س نة للت ف املعقدة  رجاء هذا املرشوع اإىل حَّي الا هتاء من وضع 2013ابلواكةل، اإ ، اإ

اخملطط التوجهييي لالإعالمية ابقرتاح من مراقب ادلوةل وتثل وزارة تكنولوجيات التصال، فضال عن تأأجيل تطوير 

 منظومة احملاس بة التابليلية قصد دجمها ابملنظومة اجلديدة للت ف.

م يف تنفيذ الإصالحات املتبق ية، واليت يرتبط اس تكامل اإجناز وحي جناز عدد من التوصيات والتقد  ث مت  اس تكامل اإ

جناز طلبات عروة لإس تكامل عدد من املشاريع املرتبطة  جراءات تتطل ب مت سعا من الوقت وتتعل ق ابإ أأغلهبا ابإ

اذلي سيي  يف ضوئه تطوير عدد من املنظومات، فقد ابلت ف الإداري واملايل وبوضع اخملطط التوجهييي لالإعالمية 

هناء متابعةأأقر  جملس الهيئة  .  اإ  هذا امللا 

 

 وزارة ادلاخلي ة: .2

ــــابه  ــــي ب ــــن ف ــــات الـســــادد والـعشـري ــــرة املـحـاسـب ــــر دائ ـــاجئ املتابعـــة الأوىل لتـقـري نظـــرت الهيئـــة يف نت

ــة قفصــة. مت هبــا كــام واصــلت متابعــة تنفيــذ الإجــ املتعل ــق ببدلي راءات املتخــذة فــع يتعل ــق ابلتوصــيات الــيت تقــد 

 سابقا وصوص أأربعة تقارير أأخرى.

  :نتاجئ املتابعة الأوىل 

ببدلية فـي بـابه املتعل ق  دائـرة املـحـاسـبـات الـسـادد والـعشـريـنتـقـريـر  يبَّي  اجلدول التايل نتاجئ متابعة

 : قفصة

 موضوع التقرير
املس تخرجة من عدد النقائص 

 التقرير

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

 

عدد النقائص اليت مت  

 تقدمي توصيات بشأأهنا

 نس بة الإصالح والتدارك

 

 ℅32 44 21 65 قفصة بدلية
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ــرز  ــىلوأأب ــر ع ــ توى  التقري ــواردمس ــة امل ــة  تعبئ ــمولية نتيج ــَّي والش ــالمي اإىل التحي ــيل املع ــداول  ص ــار ج افتق

ـي لســ نة  آليــات تنســ يق بــَّي مصــلابة الآداءات  2006عــدم اســ تكامل معليــة الإحصــاء العرشـ رســاء أ ، وعــدم اإ

ــوم عــىل  ــ ن املرجعــي للمعل ــَّي  عــدم  يــَّي ال ــوف رة، وتب ــات املت ــع يتعل ــق ابســ تغالل املعطي ــة ف ــة مصــاحل البدلي وبقي

ـــارات ـــه الأمـــر عـــدد  العق ـــص علي ـــا ن ـــة وفـــق م ـــد مـــن املســـاكن 2007لســـ نة  1185املبني دراج العدي ، وعـــدم اإ

ـــرتة  ـــة خـــالل الف ـــة وغـــري املبني ـــا أأدى اإىل نقـــص يف توظيـــا املعـــالمي عـــىل العقـــارات املبني -2005والعقـــارات ت 

ـــاهز   2009 ـــوم عـــىل 694مبـــا ين ـــة احلـــد الأد  للمعل عـــداد جـــدول مراقب ضـــافة اإىل  عـــدم اإ  املؤسســـات أأ.د.، اإ

 أأ.د. 23ز ــــيل يف  املوارد مببلغ يناهــــاجنر  عنه نقص مج ت ا ذات الصبغة الصناعية أأو التجارية

ــدم  ــا، وع ــدرة يي ــات املص ــأأن املؤسس ــيل يف ش ــدول  ص ــداد ج ع ــة ابإ ــام البدلي ــدم قي ــر اإىل ع ــار التقري وأأش

ـواب ــع املرشـ ــالت بي ــىل حم ــازة املوظــا ع ــوم الإج ــة معل ــدول متابع ــَّي ج ــ ن  ي ــة ال ــامتد البدلي ع ــن اإ ت، فضــال ع

 لق ة التجارية لشأرايض عند توظيا املعالمي خالفا جملَل اجلباية احمللية.وة ااملرجعي ابملرت املربع ع

ــام  ــق الع ــوقيت للطري ــغال ال ــوم الإش ــىل  رارمعل ــا ع ــرخص فهي ــالمي امل ــض املع ــا بع ــة يف توظي مل ترـشـع البدلي

ــوان  ــاء وبعن ــائر البن ــركزي حظ ــوان ت ــن بعن ــة م ل  بداي ــامع اإ ــا  واملط ــ تغالل املق ــوان اس ــاء وبعن ــائر البن ــركزي حظ ت

آوي جامعيـــة لوســـائل النقـــل، وجـــرد لالفتـــات 2009مـــارد  جنـــاز مـــأ ، ومل تتـــول توظيـــا معلـــوم املســـامهة يف اإ

ضافية.  2005الاشهارية منذ س نة   ت ا حرهما من  قيق مداخيل اإ

ـــوم عـــىل  2009-2007ة كـــام اتضـــح ضـــعا معـــدل نســـب الاســـ تخالص خـــالل الفـــرت   ـــع  ـــص  املعل ف

العقــارات املبنيـــة واملعلـــوم عـــىل الأرايض غـــري املبنيـــة مقارنــة ابلأهـــداف املضـــبوطة ت ـــا أأد ى اإىل تفـــا  نـــم بقـــااي 

ـــع خـــالل نفـــس الفـــرتة  جـــراء أأيـــة أأعـــامل تتب  الاســـ تخالص بعنـــوان املعلـــومَّي املـــذكورين،  فضـــال عـــن عـــدم اإ

ــ ــىل الأرايض غ ــوم ع ــارات وصــوص املعل ــىل العق ــوم ع ــة وصــوص املعل ــات املوهج  ــدد الإعالم ــة وضــعا ع ري املبني

نــذارات  وعــدم اختــاذ الإجــراءات  جــراءات التتبــع اجلربيــة والاقتصــار عــىل توجيــه الإ املبنيــة، وعــدم اســتيفاء اإ

ــة  ــناعية أأو التجاري ــبغة الص ــات ذات الص ــىل املؤسس ــوم ع ــوان املعل ــثقَل بعن ــون امل ــ تخالص ادلي ـورية لس أأو الرضـ

 املهنية.

ــة و   ــ تغالل وظيف ــدم اس ــة، وع ـعية والعدلي ــة والرشـ ــالانت القانوني ع ــبدلي لالإ ــابض ال ــة الق ــاب متابع ــَّي   ي تب

ـــة" يف أأعـــامل التتبـــع، وعـــدم مســـ  جـــذاذات ابلنســـ بة للمطـــالبَّي  ـــيت تتيحهـــا تطبيقـــة "جباي الاســـ تخالص ال

 ابلأداء البدلي وهو ما يضاعا خماطر سقوط ادليون ابلتقادم.
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ــ  ــب ع ــأأن وترت ــىل أأحــاكم صــادرة يف ش ــدم احلصــول ع ــة ع ــابض ومصــاحل البدلي ــَّي الق ــاب التنســ يق ب ن  ي

 خمالفة تراتيب حصية ومعرانية، وعدم تثقيل واس تخالص مجَل من املوارد تعود اإىل س نوات سابقة. 3038

ــ توى   ــىل مس ــا ع ــةأأم ــالك البدلي ــدفرت  الت ــف يف الأم ــالك  ب ــد الأم ــدم تضــمَّي عدي ــر ع ــَّي التقري ــد ب فق

ــارات غــري املســجَل الأ  ــبعض العق ــة مللكيهتــا ل ــق املث،ت ن الواثئ ــات تتضــم  ــة  مللف ــة، وعــدم مســ  البدلي مــالك العقاري

ــض  ــه رف ــب عن ــا ترت ــة ســ نة  26ت ــة اإىل احملمكــة العقاري ــه البدلي ــرتاة دفعت ــب اع ــارات  2004مطل وتســجيل العق

يالءهــا العنايــة الالزمــة لتســجيل العقــارات ختــاذ البدليــة  لفائــدة الغــري وفضــال عــن عــدم اإ وترســ  ها كــام تبــَّي عــدم اإ

 لالإجراءات القانونية الرضورية للتصدي خملتلا الاعتداءات اليت طالت أأمالكها يف الإابن.

صــــة للتجهــــزيات امجلاعيــــة واملســــاحات اخلرضــــاء  ومل تســــعي البدليــــة اإىل نقــــل ملكيــــة املســــاحات اخملص 

لإدماهجـــا ابملـــكل  2009-2005ا خـــالل الفـــرتة والطرقـــات املتأأتيـــة مـــن التقســـ عت اخلاصـــة املصـــادع علهيـــ

ــ ــبدلي ت  ــوجح ال ــالعم ــارات دون ا مك  ــة يف عق ــت ابملراكن ــام مت  التفوي ــا ك ــزاء مهن ــن تســجيل أأج ــض اخلــواص م ن بع

ــة ــؤون العقاري ــالك ادلوةل والش ــاحل وزارة أأم ــل مص ــن قب ــَّي م ــانوين ودون ت  ــهار الق ــام ابلإش ــتنادا اإىل   القي أأو اس

ــري حم  ــار غ ــارير اختب ــود مصــاتق ــت يف أأراة بيضــاء مبقتىضــ عق ــة فضــال عــن التفوي ــل ين ــلدع علهيــا قب ــ  تثقي  امثهن

 اتر احملاسب. فبد

بعضـــها ومـــن بيهنـــا عقـــارات بيـــع ت البدليـــة اإىل عـــدم تســـوية وضـــعية العقـــارات الـــيت تول ـــ التقريـــر أأشـــارو 

ـاء أأو  بعــة  ىل ضــعا ملــكل ادلوةل اخلـــاص ليســت عــىل ملكهـــا أأو مصــنفة منطقــة خرضــ اجملهــودات املبـــذوةل واإ

يف اســـ تخالص معينـــات كـــراء حمـــالت ومعـــالمي اســـ تغالل نقـــاط بيـــع بأأســـواع جتاريـــة وعـــدم اختـــاذ الإجـــراءات 

ـــغ يف  ـــرا  املســـ تحقات غـــري املس تخلصـــة لتبل الالزمـــة جتـــاه املتســـوغَّي املـــتدلدين عـــن اخلـــالص تـــا أأد ى اإىل ت

ــوان  ــوج ج ــوايل  2010م ــىل أأ.د 316ح ــالوة ع ــ تكامل اإ ، ع س ــدم اإ ــزام ع ل ــات اإ ــذ وصــوص  بطاق ــراءات التنفي ج

 صادرة يف شأأن مدينَّي.

ــرام عقــد   ب ــق العــام دون اإ وتبــَّي تلكيــا أأحــد اخلــواص برفــع الســ يارات الرابضــة بصــورة غــري قانونيــة ابلطري

 يف الغرة ودون اللجوء اإىل املنافسة وعدم اس تخالص املبالغ املس توجبة بعنوان معليات الرفع.

ـــة املســـ تلزمَّي مبســـ  دفـــرت وبتقـــدمي قـــوا  مفصـــَل يف   آخـــر، عـــدم مطالبـــة البدلي واتضـــح عـــىل صـــعيد أ

ــ ــة للبت  ــعار الافتتاحي حــاكم ضــبط الأس ــىل اإ ــا يســاعد ع ــابيض الشــهرية مب ــَّي املق ــذ بع ــدم الأخ ــن ع ات، فضــال ع

جنـــاز أأ  لـــزام املســـ تلزمَّي واملتســـوغَّي ابإ ـوط املعمـــول هبـــا واإ عـــامل التنظيـــا الاعتبـــار مقتضـــيات كراســـات الرشــ
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ــرتة  ــوان خــالل الف ــذا العن ــت هب ــة  مل ــة أأن  البدلي ــرابء خاص  ــل مبصــاريا اســ هتالك الكه -2005واحلراســة والتكف

 أأ.د دون موجب. 157حبوايل   يفة 2009

ــوان   ــة بعن ــة للبدلي ــالمي الراجع ــرتة اإىل اقتطــاع املع ــس الف ــابض خــالل  نف ــدد جلــوء الق ــس الص  ــوحو  يف نف ول

ــ ــه وذكل يف اســ تلزام الأســواع م ــودع دلي ــغ الضــامن امل ــب  23ن مبل ــود،  اإىل جان ــدة العق ــل انقضــاء م مناســ بة وقب

مســحوبة عــىل غــري حســاب املــدين وغــري  مــن جمــَل احملاســ بة العموميــة 77قبــوهل صــكواك خالفــا لأحــاكم الفصــل 

ــة، وعــدم قيامــه خــالل  ــوان معــالمي اســ تلزام الأســواع البدلي ــوك املســحوب علهيــا بعن  2008ســ نة معقــدة مــن البن

أأ.د وتول يـــه  7,9وصـــم الأداء عـــىل الق ـــة املضـــافة املســـ توجب عـــىل لزمـــة الســـوع العامـــة لالنتصـــاب مبـــا ق تـــه 

 أأ.د من معلوم الاس تلزام دون موجب.  9,495مبا قدره  2009اقتطاع مبلغ هذا الأداء بعنوان س نة 

ــةويف مــا يتعلــق مبجــال  ــة ابلبيئ ــة والعناي ــة العمراني ــرأأشــار الت الهتيئ ــال  قري ــأأخري يف  مراجعــة مث اإىل تســجيل ت

عــداد املــرحَل التحضــريية للمراجعــة وضــعا التنســ يق مــع  حــاكم اإ الهتيئــة فــاع ا ــس ســ نوات نتيجــة عــدم اإ

آجالهـــا، فضـــال عـــن  الأطـــراف املتـــدخَل يف ـاء يف أ مـــا يتعلـــق بتغيـــري صـــبغة الأرايض الفالحيـــة واملنـــاطق اخلرضــ

ــاراي احتي ــزوان عق ــة خم ــيص البدلي ــدم ختص ــناعية ع ــطة الص نش ــا لشأ ــاري اكن خمفو التو اطي ــيد عق ــت يف رص ــي ص ا ص 

 لهذا الغرة مضن مثال الهتيئة السابق. 

ـــة ســـنيت   ـــود مربم ـــة مبقتىضـــ عق ـــول البدلي آخـــر، قب ـــة  2005و 2000واتضـــح عـــىل صـــعيد أ رهـــوان عقاري

ــا  ــة ر  أأهن  ــة للهتيئ ــغال الهنائي ــاز الأش ــق بكضــامن لإجن ـاء تتعل  ــاطق اخلرضـ ــع خمصصــة للمن ــة قط ــزيات امجلاعي والتجه

آليــة للبدليــة وفقــا لأحــاكم الفصــل  مــن جمــَل الهتيئــة الرتابيــة والتعمــري وعــدم اختــاذ البدليــة  67تعــود ملكيهتــا بصــفة أ

ــ ــد املقس  ــد أأح ــة ض ــة الالزم ــراءات القانوني ــوىل  الإج ــدلا مَّي اذلي ت ــن لفائ ــيت أأرة موضــوع ره ــت يف قطع  التفوي

مــن اجملــَل  292ئــة ابلــر  مــن أأن هــذا الفعــل يقــع  ــت طــائَل الفصــل كضــامن لإجنــاز الأشــغال الهنائيــة للهتي 

س ناد رخص البناء.  اجلزائية، فضال عن عدم تقي دها يف بعض احلالت ابلرتاتيب العمرانية عند اإ

ــة خمالفــة مــن قبــل مصــلابة الرتاتيــب خــالل   ــر نقــائص اخــرى تعل ــق ابرزهــا بعــدم تســجيل أأي وتضــمن التقري

ــرتة  ــ 2009-2007الف ــن يف ش ــد ع ــا يزي ــري  700أأن م ــاءات منجــزة بصــفة غ ــدون رخصــة وبن ــا ب قامهت ــت اإ ــة مت بناي

ـــة  ـــن املصـــلابة الفني ـــب وُك م ـــَّي مصـــلابة الرتاتي ـــاء ويرجـــع ذكل اإىل ضـــعا التنســـ يق ب ـــرخص البن ـــة ل مطابق

ــدم رفــع اخملالفــات يف الإابن،  ابلإضــافة ــات امليدانيــة ابلقــدر الــاكيف وع ــلابة العاعــات، وعــدم تــأأمَّي املعاين  ومص
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ـــرا   ـــا أأدى  اإىل ت ـــو م ـــة وه ـــة البدلي ـــة ابملنطق ـــاء والأجن ـــع فضـــالت البن ـــة لتجمي ـــاكن وقتي ـــوفري أأم ـــدم ت اإىل ع

رة.  18الفضالت بعديد املناطق وبروز   نقطة سوداء بصفة متكر 

ومــن هجـــة أأخــرى بـــَّي التقريـــر عــدم قيـــام البدليــة بتحريـــر حمـــاإ يف شــأأن مجـــَل مــن اخملالفـــات بســـنيت 

حالهتـــا 2007و 2006 اإىل النيابـــة العموميـــة دلى احملمكـــة اخملتصـــة، وعـــدم تنفيـــذ  قـــرارت هـــدم صـــادرة خـــالل  واإ

ـــرتة  ـــفات 2009-2006الف ـوط واملواص ـــل  للرشــ ـــحي ابملس ـــو والص ـــع البي ـــ تجابة الوض ـــدم اس ـــن ع ـــال ع ، فض

ــة نقــل اللحــوم مــن املســل ، بقــرار الرتا ــزتام، يف معلي تيــب املنصــوص علهيــا ابلنظــام اللــوذيج للمســاا وعــدم الال

 . 1993أأوت  3الصحية ملدينة قفصة املؤرخ يف 

ــ توى  ــىل مس ــا ع ـــايلأأم ــف الإداري واملــــ ــار  الت   ــانون الإط ــدل الشــغورات بق ــوغ مع ــر بل ــَّي التقري ــد ب فق

وافتقـــار البدليـــة اإىل غايـــة  %9.15، وعـــدم جتـــاوز نســـ بة التـــأأطري  % 52حـــوايل  2010يف مـــوج جـــوان 

ــــوان  ــــمي  2010ج ــــض أأدوات التنظ ــــات اإىل بع ــــائا  واخملطط ــــذاذات الوظ ــــراءات وج ــــ ية  أدةل الإج الأساس

ــات  ــالت اكلت ــف يف احملروق ــض اجمل ــدة يف بع ــة املعق ــات الرقاب آلي ــوان وضــعا أ ــوين ورســلكة الأع الســ نوية لتك

 والت ف يف الأمالك ويف املشاريع، فضال عن حمدودية النشاط املعلوماي. 

ــاص  ــة اخل ــَّي خمطــط الإعالمي ــدم  ي ــوحو ع ــام ل ــاء  ك ــدم اقتن ــة وع ــذا  5ابلبدلي ــة مضــن ه ــات مربجم تطبيق

اخملطــط تتعلـــق مبجــالت الت ـــف يف اخملــزون ومســـ تودع احلجـــز ورخــص البنـــاء والتقاســ مي ومتابعـــة املشـــاريع 

ـوع يف اســـ تغالل  ، اإىل  2009تطبيقـــات مت اقتناؤهـــا منـــذ جـــوان  3ومكتـــب الضـــبط، فضـــال عـــن عـــدم الرشــ

خـــاللت عـــىل مســـ توى الت ـــف يف الوقـــود خـــالل الفـــرتة جانـــب تســـجيل اإ ارتفـــاع ملحـــو  و  2006- 2002  

ر يف  المكيــات املســ هتلكة مــن الوقــود خــالل نفــس الفــرتة  ابلــر  مــن اســ تقرار أأســطول املعــدات  وغــري مــرب 

 والس يارات وعدم تسجيل تغيري يف نم النشاط.

د مبـــارشة خـــالل ســـنيت   قـــود والزيـــوت مـــن بمكيـــات هامـــة مـــن الو  2006و 2005وتول ـــت البدليـــة الـــزتو 

حــدى  ــه احمل  اإ ــا ق ت ــة لأحــد اخلــواص مب ــرام صــفقة  124طــات التابع ب ــا ر  اإ ــد تســلمها فعلي ــا يفي أأ.د. دون الإدلء مب

ــن مت   ــرتول،  فضــال ع ــع الب ــة لتوزي ـكة الوطني ــع الرشـ ــة اخلصوصــية م ــيس النياب ــع رئ ــود ت ــات وق ــاهز مبقتطع ــة تن بق 

 لبدلايت.لقانون الأساة ل خالفا ملقتضيات اأأ.د  7,509

ــة   داري ــات اإ ــدم مســ  ملف ــا ع ــَل العرضــيَّي مهن ــف يف العم ــىل مســ توى الت   خــاللت ع ــر اإ وتضــمن التقري

وصـــوص تـــوزيعهم ومراقبـــة حضـــورمه بصـــفة مسرتســـَل مبـــا يضـــمن التأأكـــد مـــن احـــرتام قاعـــدة العمـــل املنجـــز 
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ــؤل ــا ه ــدم فهي ــيت مل يتق ــالت ال ر احل ــر  ــاوزات، ابلإضــافة اإىل تك ــدون جت ــَل لتســ   أأجــورمه وحيــول دون ح ء العم

ـف هــذه الأجــور بعــد انقضــاء فــرتة زمنيــة هامــة بلغــت أأحيــاان ثــالن  آخــر ُك شــهر  وقيــام القــابض ب ـ يف أ

دراهجا مضن العمليات اخلارجة عن املزيانية.   س نوات من  رخي اس تحقاقها وذكل بعد اإ

ــوان اســ هتال  ــدون موجــب بعن ــة ب ــات هام ــة نفق ــل البدلي آخــر اتضــح  م  ــب وعــىل صــعيد أ ــرابء ابملرك ك الكه

ــراييض  ــ هتالك  7ال ــر ابس ــع الأم ــذه املصــاريا يف واق ــق ه ــفة، وتتعل  ــزيه بأأضــواء اكش ــدم جته ــن ع ــر  م ــو رب ابل ن

ــراب   ــول الكه ــة ابحمل ــري قانوني ــفة غ ــويره بص ــ بكة تن ــط ش ــب مت رب ــاذ للمرك ــاص حم ــزل خ ــابع هلل ا  ــافة اإىل ت ، ابلإض

ــة ا ــدة الثكن ــرابء لفائ ــ هتالك كه ــواتري اس ــالص ف ــوايل خ ــا ح ــت ق هت ــة بلغ ــكرية بقفص ــن  9,7لعس أأ.د. ، فضــال ع

ـاءات  ــد البدليــة  يف عديــد احلــالت جتزئــة الرشـ بــرام صــفقات معوميــة طبقــا للرتاتيــب اجلــاري هبـــا  وعـــدمتعم  اإ

ـاء ر   ــاطق اخلرضـ ــب املعشــ بة واملن ــري املالع ــلية اخملصصــة ل ــة التفاض ــاع ابلتعريف ــا فرصــة الانتف ــل، و تفويهت العم

 بعة عدادات يف الغرة.تركزيها لس  

آخـــر ضـــعا التنســـ يق بـــَّي البدليـــة واملصـــاحل اجلهويـــة للـــوزارات املعنيـــة وصـــوص   ولـــوحو يف ســـ ياع أ

ـــايل للمخطـــط  ـــداد امل ع جنـــاز الإ ـــدم اإ ـــب ع ـــة احملـــددة  2011-2007املشـــاريع املشـــرتكة،  اإىل جان ـــا للمهنجي طبق

ــبعض الأخــ ــ  ال ــل بعــض املشــاريع وتع ــوحو تعط  ــام ل ــدليل املشــاريع ك ــا بســ،ب ب ــن احلاجــة املاســة له ــر  م ر ابل

ــات  ــداد ادلراس ع حــاكم اإ ــَل اإ ــل املشــاريع وق ــة ومقتضــيات دلي ــراءات الرتتي،ي ــالت ابلإج ــض احل ــام يف بع مل ــدم الإ ع

 الأولية وعدم تسوية املسائل العقارية.

ـــة شـــهر جـــوان  ـــة اإىل غاي ـــة  2010ومل ترـشــع البدلي ـــة مبشـــاريع مربجم ـــة املتعلق ـــداد ادلراســـات الأولي ع يف اإ

ــا الشــ باكت العموميــة تــا  ــال  مــع املتــدخلَّي يف خمتل ــري دون تــأأمَّي التنســ يق امل ــاز مشــاريع تعبيــد وتطه جن واإ

ـــة  ـــاع أأإار فادح حل ـــدة وتســـ، ب يف اإ ـــات املعب ـــىل الطرق ـــدخالت ع ـــام أأدى اإىل تكـــرر الت ـــات دون القي ابلطرق

ــة عــدد  ــر ادلاخلي حــدان اللجنــة املنصــوص علهيــا مبنشــور وزي ــارخي  3ابلإصــالحات الالزمــة، فضــال عــن عــدم اإ بت

ــري  2 ــذها  1999فيف ــاريع وتنفي ــداد املش ع ــل اإ ــة مراح ــ قرة لاكف ــة املس ــة املتابع ــيس البدلي ــت اإرشاف رئ ــوىل   لتت

 واجلودة يف التنفيذ.  وتأأمَّي املراقبة امليدانية لضامن التقيد ابلآجال

ة  قـــرار عـــد  صـــالحوأأبـــرزت نتـــاجئ  املتابعـــة اإ ـــل اإىل  يـــَّي الـــ ن املرجعـــي  تـــدابري اإ متث ـــل ابرزهـــا يف التوص 

للمعلـــوم املوظـــا عـــىل العقـــارات املبينـــة مبقتىضـــ قـــرار مت عرضـــه عـــىل مـــداوةل اجمللـــس الـــبدلي خـــالل ســـ نة 

ــبدلي تســوية الشــ ياكت 2009 ــابض ال ــويل  الق ــب ت ــيت مل ، اإىل جان ــد املســ تلزمَّي وال ــىل حســاب أأح املســحوبة ع
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الــيت مشلــت و يتســن  خالصــها لعــدم تــوف ر الرصــيد، وســد  الــبعض مــن الشــغورات ابلتنظــمي الهيلكــي للبدليــة 

.  الإطار الإداري والفين واخلطط الوظيفية ودمع وحدة الإعالمية بتقنيَّي وهمندد خمتص 

ــ  ــة داخلي ــام مراقب ــركزي نظ ــل اإىل ت ــام مت التوص  ــات ك ــبط المكي ــن ض ــن م ــات ميك  ــ تغالل احملروق ــة اس ة ملتابع

ــ نوية  ــالغ الس ــبط املب ــع، وض ــعين الرفي ــازوال والب ــات الغ ـف يف مقتطع ـ ــَّي الت   ــود و س ــ تغالل الوق ــة لس اليومي

داريـــة  املرصـــودة لفصـــل احملروقـــات ابلعـــامتد عـــىل مـــا مت  رصفـــه فعـــال، اإىل جانـــب التوف ـــق يف مســـ  ملفـــات اإ

ـــيَّي و  ـــَل العرض ـــدخلَّي يف للعم ـــع املت ـــ يق م ـــل اإىل التنس ـــَل والتوص  ـــة حضـــورمه بصـــفة مسرتس ـــوزيعهم ومراقب ت

ــد وترصــيا  جنــاز خمططــي الاســت ر الأخــريين وصــوص مشــاريع تعبي ــرتة اإ ــة خــالل ف ــا الشــ باكت العمومي خمتل

 الطرقات.

ــود الإصــالح،   ــَّي جــداول التحصــيل  دعــتولســ تكامل جمه ــىل  ي ــد احلــرص ع ــة ابخلصــوص اإىل مزي الهيئ

عــــداد جــــدول مراقبــــة احلــــد الأد  للمعلــــوم عــــىل  ووضــــع الإماكنيــــات الالزمــــة لهــــذا الغــــرة والتعجيــــل ابإ

ـــة  ـــيغ القانوني ـــب الص ـــة حس ــية الالزم ـــوارد ال،رشـ ـــوفري امل ـــة وت ـــناعية أأو التجاري ـــبغة الص ـــات ذات الص املؤسس

عـــداد جـــدول  ةل للبدليـــة، ابلإضـــافة اإىل مواصـــَل املســـاعي يف اجتـــاه اإ التحصـــيل اخلـــاص برشـــكة والرتتي،يـــة اخملـــو 

ــة  ــأأحاكم جمــَل اجلباي ــد ب ــد التقي  ــىل مزي ــل ع ـوابت، والعم ــة اخلــاص مبابــالت املرشـ ــدول املتابع فســفاط قفصــة وج

ــع ســ نوات مــع مــد   ــة واحتســاب فــرتة الأرب ــار ق هتــا التجاري احملليــة يف توظيــا املعــالمي عــىل الأرايض يف اجتــاه اعتب

قرارهــا  يف هــذ ــيت مت اإ ــدابري ال ــة ابلت ــةالهيئ ــَّي الالزم أأشــغال الإحصــاء التمكــييل و  ا الاجتــاه واســ تكامل أأعــامل التحي

 خملتلا العقارات.

فــة   قــرار الإجــراءات الكفــيَل ابلرفــع مــن نســب اســ تخالص املعــالمي  املوظ  ـت ادلعــوة اإىل إورة اإ ـ  كــام مت

امـــة يف هـــذا عـــىل العقـــارات املبنيـــة والأرايض غـــري املبنيـــة حســـب الأهـــداف املضـــبوطة مبقتىضـــ املـــذكرات الع

قرارهـــا بغـــرة اســـ تعامل وتفعيـــل وســـائل التتب ـــع  الشـــأأن مـــع موافـــاة الهيئـــة بتوضـــيابات حـــول التـــدابري املزمـــع اإ

لزام املس تصدرة.  والتنفيذ املتاحة يف جمال الاس تخالص واس تكامل اإجراءات التنفيذ وتفعيل بطاقات الإ

ــ ــة مضــن قامئ ــدم تســجيل البدلي ها بتوضــيابات حــول ع ــد  ــة م ــت الهيئ ــَّي دلى احملمكــة اخملتصــة، وطلب ة ادلائن

ـــو  ـــوان هـــذا املعل ـــالن رشاكت بعن ـــة ث ت بذم ـــون ختـــدل  ـــل، يف شـــأأن دي عـــالانت عق م صـــدرت يف خصوصـــها اإ

ــا و  ــيت تتيحه ــة الاســ تخالص ال ــدم اســ تغالل وظيف ــع املنجــزة نتيجــة ع ــوا  حــول أأعــامل التتب  ــداد ق ع ــدم اإ حــول ع

وكـــذكل حـــول عـــدم اختـــاذ  3ملـــذك رة العامـــة عـــدد تطبيقـــة "جبايـــة" وعـــدم جتســـ يد الإجـــراءات الـــيت أأقرلـــا ا
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ــــأأمَّي تبــــادل املعلومــــات وصــــوص  ــــبدلي وت ــــز التنســــ يق مــــع القــــابض ال جــــراء يف اجتــــاه تعزي البدليــــة أأي  اإ

 اس تخالص املوارد والنتاجئ املسج َل وصوص اس تخالص بعض املعينات واملعالمي من هجة أأخرى.

ــدفرت ا  ــبدلي ومســ  ملفــات الأمــالك اخلاصــة مــع ومت ــت التوصــية مبواصــَل تضــمَّي الأمــالك ب ملــكل العــام ال

ــة  ــيت اختــذلا البدلي ــد التوضــيابات حــول الإجــراءات ال ــة ومبزي ــذه العملي ــات حــول اســتيفاء ه ــة مبعطي ــاة الهيئ مواف

ثبــات امللكيــة وحــول تكــوين وتفعيــل جلنــة الاس تقصــاء و ديــد املــكل الــبدلي، كـــام  لإحــاكم مســ  واثئــق اإ

ــة مبعاجلــة ا ــع طالبــت الهيئ ــة ومن ــارات املرمس  ــا فهيــا بعــض العق ــا مب ــيت طالــت أأمالكه ــداءات ال ــات املتعلقــة ابلعت مللف 

تبـــاع الصـــيغ  ـورة اإ ـــيت مت اختاذهـــا خاصـــة يف مـــا يتعلـــق برضــ ـــد توضـــيح الإجـــراءات ال رهـــا مســـ تقبال ومبزي تكر 

 القانونية وتقارير الاختبار احملي نة وتثقيل املبالغ غري املس تخلصة.

آخــر مت ـــ  ت ادلعــوة اإىل مزيـــد احلـــرص عــىل تســـوية الوضــعيات العالقـــة املتعل قــة بعـــدد مـــن وعــىل صـــعيد أ

ــيت رفعــت  ـر ال آل قضــااي جــرب الرضـ ــأ ــدد  وحــول م ــيت مت اختاذهــا يف هــذا الص  ــدابري ال ــد توضــيح الت العقــارات ومبزي

قـــرار مـــا يلـــزم مـــن تـــدابري  ـــفها يف مـــكل الغـــري، ومواصـــَل هجـــود الاســـ تخالص واإ ضـــد  البدليـــة وصـــوص ت  

آل القضـــااي  لإحـــاكم هـــذا اجلانـــب مـــن النشـــاط وتـــاليف الإشـــاكليات القامئـــة مـــع مـــد  الهيئـــة مبعطيـــات حـــول مـــأ

املرفوعـــة ومـــا نـــل مـــن نتـــاجئ يف اســـ تخالص البقـــااي، ومواصـــَل اجملهـــودات املتعل قـــة بتحيـــَّي معينـــات الكـــراء 

ام بعمليـــات رفـــع الســـ يارات ابلإضـــافة اإىل العمـــل عـــىل تســـوية الوضـــعية املتعل قـــة بتلكيـــا أأحـــد اخلـــواص للقيـــ

بـــرام عقـــد يف الغــرة ودون اللجـــوء اإىل املنافســـة والتـــدابري  الرابضــة بصـــورة غـــري قانونيـــة ابلطريــق العـــام دون اإ

رهـــا يف املســـ تقبل واســـ تخالص املبـــالغ املســـ توجبة بعنـــوان معليـــات رفـــع الســـ يارات  الالزمـــة لضـــامن عـــدم تكر 

وصـــم  2008تعل ـــق بعـــدم قيـــام القـــابض الـــبدلي خـــالل ســـ نة اخملالفـــة. ودعـــت الهيئـــة اإىل تـــدارك الإخـــالل امل 

ــه  ــة لالنتصــاب مبــا ق ت ــة الســوع العام ــافة املســ توجب عــىل لزم ــىل الق ــة املض أأ.د وتول يــه اقتطــاع  7,9الأداء ع

أأ.د مـــن معلـــوم الاســـ تلزام دون موجـــب، وذكل عـــرب  9,495مبـــا قـــدره  2009مبلـــغ هـــذا الأداء بعنـــوان ســـ نة 

ــابض  ــع الق ــة التنســ يق م ــالء العناي ي ىل اإ ــام دعــت اإ ــة، ك ــة اخملتص  ــل املصــاحل البدلي ــن قب ــة املســأأةل م ــذكور ومتابع امل

مدينـــة قفصـــه والالـــزتام بـــأأحاكم جمـــَل  الهتيئـــة الرتابيـــة والتعمـــري يف الت ـــف يف  ملراجعـــة مثـــال ليئـــةالالزمـــة 

ـ ق بقبــول البدليــة مبقتىضــ عقــود الأرايض وموافالــا ابلإجــراءات الــيت مت  اعامتدهــا  قصــد تســوية الإخــالل املتعلـ 

ــق بقطــع  ــا تتعل  ــار أأهن  ــا رفضــها ابعتب ــَّي  علهي ــة اكن يتع ــة للهتيئ ــة كضــامن لإجنــاز الأشــغال الهنائي ــوان عقاري ــة ره مربم

ــا لأحــاكم الفصــل  ــة وفق ــة للبدلي آلي ــة تعــود ملكيهتــا بصــفة أ ـاء والتجهــزيات امجلاعي ــاطق اخلرضـ صــة للمن مــن  67خمص 

 لتعمري.جمَل الهتيئة الرتابية وا
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ــة  ــدة البدلي ــة لفائ ــيت أأرة مرهون ــريط يف قطع ــل التف ــن أأج ــة م آل القضــية املرفوع ــأ ــا مب فادل ــة ابإ ــت الهيئ وطالب

ــــرتة  ــــب خــــالل الف ــــة بضــــعا نشــــاط مصــــلابة الرتاتي ــــدارك الإخــــاللت املتعل ق  2009-2007ودعــــت اإىل ت

ــىل  ــات  وابحلــرص ع ــة ومصــلابة العاع ــن املصــلابة الفني ــا وُك م ــا التنســ يق بيهن ــة وتكثي ــدابري الالزم اختــاذ   الت

ــدلي  ــل  ب ــوفري مس ــة، وت ــن هج ــدم م ــرارات اله ــذ ق ــة وتنفي ــة العمومي ــات اإىل النياب ــاإ اخملالف ــاةل حم ح وصــوص اإ

ـوط واملواصـــفات املنصـــوص علهيـــا ابلنظـــام اللـــوذيج للمســـاا  وإورة الالـــزتام، يف معليـــة  يســـ تجيب للرشــ

 دينة قفصه من هجة أأخرى.نقل اللحوم من املسل ، بقرار الرتاتيب الصحية مل

آخـــر، أأوصـــت الهيئـــة مبزيـــد بـــذل اجلهـــود يف تنفيـــذ الـــربانم  الســـ نوي للتشـــجري وبعـــث   وعـــىل صـــعيد أ

ـــوفري الوســـائل التنظ يـــة الأساســـ ية  أدةل  ـــوفري املـــوارد ال،رشـــية الالزمـــة واحلـــرص عـــىل ت املنـــاطق اخلرضـــاء وت

التعجيـــل يف الإجـــراءات وجـــذاذات الوظـــائا  واخملططـــات الســـ نوية لتكـــوين ورســـلكة الأعـــوان، فضـــال عـــن 

ــات حــا  يتســ ع  اســ تغاللها، والإ اع يف  ــاوز النقــائص الفنيــة املوجــودة ابلتطبيق ــط الإعالميــة وجت ــَّي خمط   ي

 جتــاوز النقــائص املتعلقــة ابســ تعامل تطبيقــيت "جبايــة " و"أأجــور"  وحفــو املعطيــات عــىل حامــل مغناطييســ

ــيت مت و  ــود ال ــات الوق ــة وصــوص قي ــيابات الالزم ــدمي التوض قتنتق ــا و اإ ــ نادها اؤه س ــا اإ ــاري هب ــب اجل ــا للرتاتي خالف

 وتسوية الرضر املايل املرتت ب عهنا. العمل

ـــة )  ـــه البدلي ـــغ اذلي  ملت ـــة بتقـــدمي توضـــيابات حـــول املبل ـــواتري  9وطالبـــت الهيئ أأ.د( بعنـــوان خـــالص ف

ــيت مت اختاذ ــراءات ال ــان الإج ــع بي ــة م ــكرية  بقفص ــة العس ــدة الثكن ــرابء لفائ ــ هتالك الكه ــوية هــااس ــعية،  لتس الوض

ــدد  ــرر ع ــيت أأ  ــا املق ــة التفاضــلية ال ــاع ابلتعريف ــود وصــوص الانتف ــات  88ومواصــَل اجله وصــوص خــالص قي

امليــاه املســ هتلكة واخملصصــة لــري املالعــب املعشــ بة واملنــاطق وذكل ابلتنســ يق مــع ادليــوان الــوطين للتطهــري،  

تعل قـــة اـــرد املرافـــق املتـــوفرة ابملنطقـــة البدليـــة ابلإضـــافة  اإىل اختـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تـــدابري لتجـــاوز النقـــائص  امل 

ــَّي  ــ يق ب ــن ضــعا التنس ــة ع ــائص النامج ــاوز النق ــات وجت ــدة املعطي ــاء قاع رس ــذاذات ذات الصــَل واإ ومســ  اجل

ـــة وصـــوص املشـــاريع املشـــرتكة،  ـــوزارات املعني ـــة لل ـــة واملصـــاحل اجلهوي ـــامتد ول البدلي ـــل املشـــاريع واع ـــوفري دلي ت

ــه يف  نة ب ــة املضــم  ــد املهنجي ــداد اجلي ع ــىل حســن برجمــة املشــاريع والإ ــط الاســت ر واحلــرص ع ــايل خملط  ــداد امل ع الإ

َل.  لها منذ مرحَل ادلراسة مع موافاة الهيئة مبا ن ل من نتاجئ وصوص املشاريع املعط 

ــ تودع الــبدلي  ــة وبنــاء املس ــرة البدلي ــاء مقــر ادلائ ـوع بن ــق تنفيــذ مرشـ ــ تحثان نس ــت الهيئــة ابس ــام أأوص ك

ـــرتة  ـــالل الف ـــة خ ـــة ابملشـــاريع املربجم ـــل 2010-2007واســـ تكامل ادلراســـات املتعلق ـــب التعجي ـــوين ، اإىل جات بتك
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ملســ قرة لاكفــة مراحــل لتتــوىل املتابعــة ا 1999لســ نة  3اللجنــة املنصــوص علهيــا مبنشــور وزيــر ادلاخليــة عــدد 

عداد املشاريع وتنفيذها وتأأمَّي املراقبة امليدانية لضامن التقيد ابلآجال واجلودة يف التنفيذ.  اإ

   نتاجئ املتابعة الثانية 

املشاريع  الاقتصادية والبناءات الإدارية يف حول  دائرة احملاس بات اخلامس والعرشينأأبرزت نتاجئ متابعة تقرير 

توصيات متبقية من املتابعة السابقة مثلام يبينه  7تنفيذ توصية واحدة من مضن  ست رية البدليةاإطار اخملططات الا

 اجلدول التايل:

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  نتاجئ املتابعة الثانية

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

 قرار جملس الهيئة

عدد النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

املشاريع     

الاقتصادية 

والبناءات 

طار الإدارية  يف اإ

اخملططات 

الاست رية 

 البدلية

 مواصَل املتابعة ℅57 08 ℅14 06 01 07 07 14

 

 الوزارة دعوة البدلايت اإىل العمل عىل الإعداد اجليد دلراسة يف تويل   ،ابخلصوص  ومتثلت التدابري املتخدة

جناز  املشاريع املدرجة يف الربانم  الوطين لتأأهيل املردودية املالية للمشاريع الاست رية املزمع اإجنازها فع تواصل اإ

مساكل توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري سواء املوكول تنفيذها اإىل البدلايت أأو اإىل واكةل الهتذيب والتجديد 

ع متت برجمة اجناز مسل  هجوي ووذيج مشرتك بَّي بدلايت احملمدية فوشانة واخلليدية ومرانع والزهراء مكام  .العمراين

عادة ليئة السوع  سعي الهياُك املعنية اإىل اس تكامل اإجراءات اخلي الهنا  ملرشوع ليئة ادلائرة البدلية ابملرىس واإ

 البدلي. 

ل التوصية املتعلقة ابلتنس يق مع صندوع القروة ومساعدة امجلاعات احمللية وصوص  ويف املقابل مل تسج 

 دية أأي تقدم يف الاجناز مقارنة ابملتابعة السابقة.التعم ق يف دراسة مردودية املشاريع الاقتصا
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 هذا امللا. مواصَل متابعةوقد أأقر  جملس الهيئة 

  :نتاجئ املتابعة الثالثة 

حول الت ف يف    تقرير الس نوي اخلامس والعرشين دلائرة احملاس باتال يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة 

 :بدلية الاكفوصوص  ادلاخلية تقرير التفقدية العامة لوزارةو صندوع القروة ومساعدة امجلاعات احمللية
 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

 الثالثةنتاجئ املتابعة 
 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

 

 النس بة امجللية لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد التوصيات 

 املقدمة يف ضوء

 املتابعة الأوىل

ات عدد التوصي

املتبقية من 

 املتابعة السابقة

عدد التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد التوصيات 

 املتبقية للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

صندوع 

القروة 

ومساعدة 

 امجلاعات احمللية

24 12 08 05 03 63℅ 21 88℅ 

 

هناء  اإ

 املتابعة

 الاكفبدلية 

 
55 16 13 05 08 38℅ 47 85℅ 

مواصَل 

 املتابعة

  ℅86 68 ℅48 11 10 21 28 79 الـمــجـمــوع

 

، يف قيام الإدارة الفرعية امجلاعات احملليةالقروة ومساعدة صندوع عىل مس توى  و متثلت أأمه التدابري املتخذة

عداد تقرير س نة  ثر التس   الوقيت  لتطبيقة احملاس بة 2011للماباس بة التابليلية ابإ وقد احتوى التقرير عىل العديد  ،عىل اإ

لقطاعي من املؤرشات اليت ميكن اس تغاللها يف أأخذ القرار يف ُك ما يتعلق مبهنجية متويل املشاريع وتوزيعها اجلهوي وا

ويفة خطوط الاعامتد اخلارجية والت ف يف اخملاطر اإىل جانب مس  مزيانية الصندوع وترش يد نفقاته. وقد أأوصت 

 .الهيئة يف هذا الصدد مبواصَل املساعي لتقيمي املنظومة الإعالمية والتأأك د من مدى اس تجابهتا ملعايري احملاس بة التابليلية

ملس تويَّي املركزي واجلهوي لضامن  عة معاجلة املشاريع ومتابعة مراحل املوافقة كام مت تركزي نظام معلوماي عىل ا

م اإجناز  املبدئية عىل امللفات واملصادقة الهنائية علهيا اإىل جانب متابعة  ويل الاعامتدات والإطالع احليين عىل تقد 

توازن بَّي الإدارة الفرعية لتقيمي املشاريع واخملططات خاصة عىل املس توى اجلهوي واحلد بصفة ملحوظة من عدم ال 
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املشاريع والإدارة الفرعية لالإجناز وذكل بــتوزيع املهام بَّي الإدارة الفرعية لتقيمي املشاريع اليت تقمي  أأساسا املشاريع الوطنية 

 مبشاريع امجلاعات احمللية.  ص  تالفروع اجلهوية اليت خت و 

ي و الواكةل الفرنس ية وهو مك ن من تفادي  م ل يفة اإضافية كام مت اإجناز ُك السحوابت عىل قرة البن  العامل

ما تعه دت مصاحل الصندوع بتنقيح ادلليل العميل اخلاص بقويل املشاريع  عىل ضوء  يَّي  د يفبعنوان معولت تعه 

 النظام الهيلكي للصندوع.
 

عداد ميثاع السالمة املعلوماتية يف انتظار املصادقة عليه ورصدويتواصل  الاعامتدات  الالزمة لإحدان مركز  اإ

back up  وعرة نشاط الفروع اجلهوية  للصندوع ابلتداول عىل أأنظار جملس الإدارة، وأأوصت الهيئة يف هذا

اخلصوص بوضع برانم  س نوي ملتابعة املشاريع تعقده الإدارة العامة يوحة قيادة فضال عن مواصَل مساعي 

يف هناية  % 43مقابل  2012يف موج س نة  % 20تخالص اإىل حدود الاس تخالص يف ظل  تقل ص نس بة الاس  

2011 . 
 

جناز التوصيات، فقد أأقر  اجمللس  م اذلي عرفه نسق اإ هناء متابعةونظرا للتقد  هذا التقرير عىل مس توى الهيئة مع  اإ

 دعوة التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية ملتابعة تنفيذ التوصيات املتبقية.
 

ا وصوص  ل اإىل تصفية بع قثلت أأمه التدابري املتخذةف  بدلية الاكف،أأم  ض ادليون يف تسمية اكتب عام ، والتوص 

ة بذمة البدلية عداد أأدةل  املتخدل  عداد جدول توظيا الأعوان و تلكيا مركز التكوين ودمع الالمركزية ابإ ، ومواصَل اإ

 اإجراءات لتعم ها عىل البدلايت قصد توحيد طرع العمل.
 

قرار مواصَل املساعي املس توجبة لس تئناف اإجراءات تسجيل العقارات التابعة للمكل البدلي لتنفيذ  كام مت اإ

غة ابلإضافة اإىل مواصَل متابعة تنفيذ احللك الصادر ضد أأحد املدينَّي تسوية  و أأحاكم قضائية ابخلروج من احملال ت املسو 

مت  تربير توق ا معليات التتبع ابلأحدان اليت شهدلا يف حَّي  ،يةبقااي الاس تخالص املتعل قة ابملعلوم عىل العقارات املبن 

تالف مجيع حمتوايلا.  مدينة الاكف واليت اجنر  عهنا حرع القباضة البدلية ابلاكمل واإ
 

تسوية ب تعلقت  ابلتسديد التدرجيي للشغورات يف اخلطط الوظيفية و اليت توصيات ويف املقابل مل يي تنفيذ ال 

ة رئيس مصلابة احلاةل املدينة ووضعية العون اذل تحسَّي نس بة اس هتالك ب متام معليات  يَّي العقود و ابإ ي يشغل خط 

 اعامتدات مزيانية التلية.
 

 هذا امللا.  مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 
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  :نتاجئ املتابعة الرابعة 

، بدلية جربة ميدونحول الت ف يف   لوزارة ادلاخلية و التلية احمللية التفقدية العامةمشلت املتابعة تقرير 

 بقية مثلام يبينه اجلدول التايل:مت  9وبينت تنفيذ  توصية واحدة  من مجَل 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

 الرايعةنتاجئ املتابعة 

 

العدد امجليل للنقائص 

 اليت مت تداركها

 

 

 النس بة امجللية لالإصالح

 

 قرار جملس الهيئة

عدد النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

بدلية جربة 

 ميدون
هناء املتابعة  ℅69 18 ℅11 08 01 09 12 26  اإ

 

يف تكوين جلنة دلراسة الوضعية العقارية ملركز الأمن الس يايح ابحلدادة تبَّي عىل  ومتثلت التوصية املنجزة

خالء مركز الأمن الوطين بسدويكش، وعليه فاإن  ضوء أأعاملها أأن احملل  ل يزال عىل مكل اجمللس اجلهوي، واإ

س تغالهل مل تعد قامئة.   املالحظة املتعلقة بغياب عالقة تعاقدية يف اإ

يف شأأهنا يف مواصَل معلية تسجيل أأربع قطع  متثلت أأمه  التدابري املتخذة، فقد التوصيات املتبقيةوص أأما وص

مبنية وثالن قطع غري مبنية ابلتنس يق مع مصاحل ديوان قيس الأرايض، ومواصَل املساعي الرامية ملراجعة عقود كراء 

جتاه الرتفيع يف معينات الكراء وذكل قبل رفع قضااي ضد من ل يتجاوب مع مقرتحات البدلية، علام وقد  احملالت يف اإ

 ا هتت مساعي الإدارة يف هذا الشأأن اإىل الرتفيع يف معينات كراء بعض احملالت. 

ثر الأحدان اليت  ضه للتخريب والعبث مبحتوايته عىل اإ كام مت التعه د بربجمة أأشغال صيانة للمرشب بعد تعر 

عداد ومراجعة أأمثَل الهتيئة، ومواصَل تسمية رافقت الثورة والإ هتاء من املرحَل  الأوىل من ادلراسات املتعلقة ابإ

عداد جداول  صيل املعالمي.  الأهن  و ترقمي املساكن لتيسري اإ

ومت القيام مبساع للحصول عىل أأمثَل مسح عقاري لشأرايض البيضاء من ديوان قيس الأرايض وحصلت 

س تغالهل مصاحل البدلية عىل موافقة ادليوان لقكيهن ا من مثال الهتيئة العمرانية للمنطقة الس ياحية مبيدون اذلي سيي  اإ

عداد جدول  صيل املعالمي املوظفة عىل العقارات غري املبنية بعنوان س نة  ضافة اإىل مواصَل املساعي  2014يف اإ اإ

 لتسوية الإشاكل وصوص الطرف اذلي يتحمل نفقات ري املالعب.
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دارات وهياُك أأخرى ملساعي البدلية عىل  رار  وحيث أأن عددا من التوصيات س تجابة اإ يبقى رهَّي مدى اإ

عداد أأمثَل  ديوان قيس الأرايض ، وزارة التجهزي والبيئة، وأأن بعض الاجراءات يتطلب تنفيذها فرتة زمنية طويَل )اإ

هناء متابعةالهتيئة، اإجناز معلية الإحصاء للمباين غري املبنية(، فقد أأقر  جملس الهيئة  هذا امللا عىل مس توى الهيئة  اإ

جناز التوصيات املتبقية.  مع دعوة التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية ملتابعة اإ
 

 وزارة الشؤون اخلارجية: .3

لت الهيئة متابعة  ع حسـب مسـ توى املتابعـة  اتقرير  12تو  مشلت عددا من املراكز ادلبلوماس ية ابخلارج، تتـوز 

 كام ييل:

 (.6)متابعة أأوىل: س تة تقارير 

 (.2متابعة اثنية: تقريران  )

 (.2متابعة رابعة: تقريران )

 (.2متابعة خامسة: تقريران )

ــة  مــن الوقــوف عــىل عــدد مــن النقــائص  ومكنــت متابعــة التقــارير املنجــزة مــن قبــل خمتلــا هيــاُك الرقاب

هـذه املالحظـات  املراكـز ادلبلوماسـ ية والقنصـلية املعنيـة. وتعلقـت  أأغلـبوالإخاللت اليت نلـت عـىل مسـ توى 

 املادية اإىل جانب الت ف املايل واحملاس يب. الوسائل أأساسا ابلت ف يف املوارد ال،رشية و 

وأأعلمت  2012وجدير ابذلكر أأن الهيئة اكنت قد أأشارات اإىل جل  هذه الإخاللت مضن تقرير نشاطها لس نة 

 .2013اليت مشلهتا املتابعة خالل س نة  هبا سلطة أألإرشاف، وقد تواصل ظهور هذه النقائص عىل مس توى املراكز

فعىل مس توى الت  ف يف املـوارد ال،رشـية، مت تسـجيل عـدم تطـابق عـدد الأعـوان القـارين واحملليـَّي للعـدد 

س نادمه منح بعنـوان  امتيـازات عينيـة دون التنصـيص علهيـا بعقـود الانتـداب  املرخص فيه، والرتفيع يف الأجور أأو اإ

برام مالحق يف الغ لهـا مـن ودون اإ رة.  ومن هجة أأخرى لوحو تكف ل بعض املراكز بنفقات اكن مـن املفـروة  م 

 قبل الأعوان عىل تسويغ مأأوى الس يارات مضن معالمي الكراء.

ويف ما يتعل ق بعدد الأعوان املبارشين ابلسفارات والقنصليات فقد أأشارت تقارير الرقابة اإىل النقص املالحـو 

جنازها وتس   املـواد ويف املقابـل  يف بعضها واذلي جعل احملاسب العموجح يتوىل  القيام مبهام متنافرة كعقد املصاريا واإ

جنازهـا مـن قبـل  يضطلع بعض الأعوان احملليَّي بعمليات قنصلية ويت ـفون يف الطوابـع اجلبائيـة، و  همـام يتعـَّي  اإ

 أأعوان قارين ومؤهلَّي ذلكل.
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ـت الإشــارة مــن انحيــة أأخــرى اإىل  ـ  ســ تعامل بعــض التطبيقــاعــدم ومت ت الإعالميــة عــىل  ــرار "حماســ بة" اإ

مـــا لعـــدم احلـــرص عـــىل تركزيهـــا  أأو للنقـــائص الـــيت و "جاليـــة" و"احلـــاةل املدنيـــة" يف عـــدد مـــن املراكـــز نتيجـــة اإ

 تشوهبا.

عـــامتد دفـــرت يف  ـــوحو عـــدم اإ وعـــىل مســـ توى جـــرد الأمـــالك املنقـــوةل للمراكـــز ادلبلوماســـ ية والقنصـــلية، ل

البطاقــات وعــدم تــرقمي املعــدات والأاثن، فضــال عــن عــدم ايــالء ليئــة وصــيانة مقــرات  الغــرة وعــدم  يــَّي

ــاع  ــيت زال الانتف ــدات ال ـورية وصــوص الأاثن واملع ــدابري الرضـ ــاذ الت ــدم اخت ــة وع ــة الالزم ــة العناي قام ــات والإ البعث

 هبا وعدم تنظمي الأرش يا.

ــ ي ــاةل الس ح ــدم اإ ــوحو ع ــ يارات يف ل ــطول الس ــف يف أأس ــدم ووصــوص الت   ــىل ع ــة ع ــة القدمي ارات الإداري

ــة الإصــالح  ــود ويف ــ هتالك الوق س ــات ملتابعــة اإ ــ  بطاق ــدم مس ــة وع ــة صــيا هتا املرتفع ــن يف ــر  م ــ تعامل، ابل الإس

 والصيانة.

ــىل  ــات ع ــاز نفق جن ــت يف اإ ــن الإخــاللت متثل ــايل واحملاســ يب مت  تســجيل مجــَل م ــىل مســ توى الت ــف امل وع

الإرشاف و جتـــــاوز الإعـــــامتدات املرصـــــودة و يـــــاب بعـــــض  حســـــاب التســـــ بقات دون تـــــرخيص مـــــن وزارة

ختيـــار رشاكت التـــأأمَّي و واكلت  ضـــافة اإىل عــدم اعـــامتد املنافســة يف اإ ـورية بواثئــق ال ـــف، اإ التنصيصــات الرضــ

 الأسفار. 

ـــات  ـــق ابلعملي ـــالغ دون تســـوية وتتعل  ـــن املب ـــدد م ـــاء ع ـــارير اإىل بق ـــن هجـــة أأخـــرى، أأشـــارت مجـــَل التق وم

ــــن املزيا ــــة ع ــــابياخلارج ــــداعات ومق ي ــــدولَّي "أأ"  )اإ ــــة املضــــمنة ابجل ــــع أأو للتســــوية( و"ب" ني ــــرى لدلف ض أأخ

 تس بقات أأو مصاريا لالس تخالص أأو للتسوية(.)

ـــة للمصـــاريا خصـــم  ـــة العام ـــويل  مصـــاحل الأمان ـــدم ت ـــارة اإىل ع ـــت الإش ـــدول "أأ" مت  ـــ توى اجل ـــىل املس فع

ــب ع  ــا ترت  ــة ت  ــ نة الســابقة بصــفة دوري ل للس ــوان الأو  ــد، فضــال فواضــل العن ــراء التفق  ج ــد اإ ــود فواضــل عن ــه وج ن

ة للتسوية ملبالغ يرجع بعضها اإىل أأك  من عرشين س نة.  عن تضمن قامئة الإيداعات واملقابيض املعد 

أأمــا الأرصـــدة غـــري املســـواة بعنـــوان املصـــاريا املنجــزة خـــارج املزيانيـــة )اجلـــدول "ب"( فقـــد تعل ـــق جـــزء  

ــــل وز ــــن قب ــــل هــــام مهنــــا بتســــ بقات مــــرخص فهيــــا م ــــوان  مصــــاريا ترحي ارة الإرشاف  أأو بتســــ بقات بعن

 الأشخاص أأو الرفات.

ة وصـــوص خصـــم الفواضـــل يف وتعـــود هـــذه الوضـــعية اإىل ضـــعا التنســـ يق بـــَّي وزاري اخلارجيـــة واملاليـــ

 نتيجة عدم التعرف عىل مصدر املبالغ وعدم توف ر الواثئق املتعل قة هبا وصوص الأرصدة الأخرى.الاابن و 
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التقـــارير اإىل نقـــائص تعلقـــت حبســـاابت واكلت دفوعـــات  بعـــة لـــوزارات أأخـــرى )وزارة كـــام أأشـــارت  

ـــَّي مصـــاحل وزاري  ـــا وب ـــ يق بيهن ـــة ضـــعا التنس ـــي...( نتيج ـــث العلم ـــايل والبح ـــمي الع ـــة وزارة التعل ادلاخلي

 اخلارجية واملالية.

  :نتاجئ املتابعة الأوىل 

 للملفات التالية:ملتابعة الأوىل يلخ ص اجلدول التايل نتاجئ معلية ا

 موضوع التقرير

عدد النقائص 

املس تخرجة من 

 التقرير

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

 

عدد النقائص اليت مت  

 تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 ℅65 07 13 20 سفارة امجلهورية التونس ية بطوكيو

 ℅23 17 05 22 سفارة امجلهورية التونس ية ابلراية

سالمأأابد  ℅60 08 12 20 سفارة تونس ابإ

 ℅66 12 23 35 سفارة امجلهورية التونس ية بباريس

 ℅33 12 06 18 سفارة امجلهورية التونس ية مبسقط

القنصلية العامة للجمهورية التونس ية 

 ادة
12 07 05 58℅ 

 ℅52 61 66 127 الـمــجـمــوع

 

ـف وحســاابت ســفارة حــول  2010املنجــز ســ نة  هيئــة الرقابــة العامــة للامليــةوعــىل مســ توى قريــر  ت ـ

ــو ــ ية بطوكي ــة التونس ــذاكر الســفر امجلهوري ــات ت ــل نفق ــا، تثقي آنف ــا أ لهي ــة املشــار اإ ضــافة اإىل املالحظــات العام  ــَّي اإ ، تب

قامـــة ضـــد خمـــاطر  ـــأأمَّي مقـــري الســـفارة والإ ـــزلزل، ابلإضـــافة اإىل عـــدم اختـــاذ عـــىل فقـــرات خمتلفـــة، وعـــدم ت ال

ـــيت  صـــالح العيـــوب والنقـــائص ال قامـــة اذلي مل يقـــم ابإ جـــراء ضـــد املـــاكل الأصـــيل ملقـــر املركـــز والإ الســـفارة أأي اإ

حتواء ملا املقرين عىل حمرض القبول الهنا .  برزت بعد القبول الوقيت للبناية كام الزتم بذكل وعدم اإ

تابعـــة قيـــات الطوابـــع اجلبائيـــة املســـلمة واملســـرتجعة مـــن ومـــن انحيـــة أأخـــرى تبـــَّي عـــدم مســـ  دفـــرت مل 

ـورية املســـموح  املســـؤول عـــن الشـــؤون القنصـــلية، واحتفـــا  احملاســـب بســـ يوةل ابلصـــندوع تتجـــاوز املبـــالغ الرضــ



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

32 

 

ــوايل  ــا ح ــت ق هت ــوية  بلغ ــار التس ــالغ يف انتظ ــود مب ــا، ووج ــ نة  يــن 386.805هب ــها اإىل س ــود بعض ، كــام 2006يع

احملمـــوةل عــىل واكةل دفوعـــات وزارة التعلــمي العـــايل والبحــث العلمـــي يف بعــض احلـــالت املبلـــغ  تبــَّي جتـــاوز املبــالغ

حـــدان الـــواكةل ، و ميـــل املصـــاريا البنكيـــة املتعلقـــة بتحويـــل الاعـــامتدات اخملصصـــة لـــواكةل  احملـــدد بقـــرار اإ

 ادلفوعات عىل املبالغ املتعلقة ابملنح. 

ــدوأأبــرزت نتــاجئ  املتابعــة  تــالف املعــدات الــيت زال الانتفــاع هبــا  ابري الإصــالحاختــاذ عــدد مــن ت متثلــت يف اإ

ـــدم الاســـ تعامل  ـــىل ع ـــة ع حـــاةل ســـ يارة  قدمي ـــرة، و تنظـــمي الأرشـــ يا واإ ـــرخيص يف الغ ـــىل ت ـــد احلصـــول ع بع

وتعويضــــها، واعــــامتد الاستشــــارات وأأذون الــــزتود لإجنــــاز الرشــــاءات واخلــــدمات وتعيــــل النفقــــات يف البنــــود 

عــدد مــن مؤسســات التــأأمَّي قصــد الاســ تفادة مــن املنافســة وتســوية وضــعية مقــري اخملصصــة لهــا واستشــارة 

ــالغ  ــن املب ــد م ــلمة واملســرتجعة، و احل ــة املس ــع اجلبائي ــات الطواب ــة قي ــرت متابع ــام مت  مســ  دف ــة، ك قام الســفارة والإ

 املودعة ابلصندوع.

ـــة  ـــد أأوصـــت  الهيئ ـــ وق ـــامتد املنظ ـــه، واع ـــدمي من ـــالف الق ت ـــرز الأرشـــ يا واإ ـــام ف مت ـــَّي ابإ ومتَّي الإعالميت

ــدي  ــرام عق ب ىل اإ ــام دعــت اإ ــذاكر الســفر، ك ــاء ت ــة اقتن ــل املنافســة يف معلي ــة، وتفعي ــة وابحلــاةل املدني ــَّي ابجلالي املتعلقت

ـــة  ـــزلزل وتســـوية أأرصـــدة التســـ بقات واملصـــاريا خـــارج املزياني قامـــة ضـــد  خمـــاطر ال ـــأأمَّي ملقـــري الســـفارة والإ ت

ــ ــايل والبح ــمي الع ــع وزارة التعل ــ يق م ــبدل والتنس ــا ب ــق وحاجيال ــا يتواف ــ بقة مب ــغ التس ــع يف مبل ــد الرتفي ــي قص ث العلم

 الاعامتد مع دعوة حماسب املركز للتقي د بقواعد احملاس بة العمومية وعدم جتاوز الاعامتدات الرصودة للواكةل.    

ت ـــف وحســـاابت ســـفارة حـــول  2012املنجـــز ســـ نة  هيئـــة الرقابـــة العامـــة للامليـــةأأمـــا ابلنســـ بة لتقريـــر 

فقـــد متث لـــت أأمه  النقـــائص اخلصوصـــية الـــيت شـــابت جمـــال الت ـــف يف املـــوارد  ابلـــراية مجلهوريـــة التونســـ يةا

ــراط  ــل اب  ــامهة يف التكف ــدم املس ــامتد، وع ــبدل الاع ــل ب ــام العم ــود نظ ــض بن ــرتام بع ــدم اح ــة، يف ع ـية واملادي ال،رشـ

كــام تبــَّي عــدم تــوفر نســخة مــن الأعــوان يف نظــام التــأأمَّي الاجامتعــي ابلنســ بة لــنفس الصــنا مــن الأعــوان، 

قامــة الفرعيــة اــدة و عــدم جتديــد مصــاحل الســفارة للبطاقــات الرماديــة مجليــع ســ يارات البعثــة  وثيقــة امللكيــة لالإ

 وأأمهية عدد اخملالفات املرورية املرتكبة.

كــام تبــَّي عــدم وصــا املنقــولت بصــفة مدققــة خاصــة ابلنســ بة للوحــات الفنيــة )نوعهــا ومقاســها وموضــوعها 

ـــأأاثن ومعـــدات قدميـــة يرجـــع بعضـــها ملكتـــب ادليـــوان وم  نجزهـــا(، والاحتفـــا  يف ظـــروف خـــزن غـــري مالمئـــة ب

غالقه منذ س نة  ضها للتلا.1998التونيس للس ياحة اذلي مت اإ  ، ت ا عر 
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ومـــن انحيـــة أأخـــرى تبـــَّي افتقـــار الســـفارة ملوقـــع واب خـــاص هبـــا يف مزيـــد التعريـــا بتـــونس ويف تقريـــب 

واطنَّي واعـــامتد وصـــل صـــندوع عوضـــا عـــن الفـــاتورة كواثئـــق املث،تـــة للنفقـــات وعـــدم اخلـــدمات املســـداة اإىل املـــ

 تسجيل الفواتري مبكتب الضبط وتوجهيها مبارشة اإىل احملاسب.

يعـــود بعضـــها ر.د  248780.45هـــذا اإىل جانـــب وجـــود مبـــالغ يف انتظـــار التســـوية بلغـــت ق هتـــا حـــوايل 

 .  1991اإىل س نة 

ــية اخملصصـــة لـــرتو  الوهجــــة ومـــن انحيـــة أأخـــرى، أأبـــرز التقريـــر  نقصـــا يف الإماكنيـــات املاديـــة وال،رشـ

 مصاحل ادليوان الوطين للس ياحة والسفارة يف الغرة.  بَّي الس ياحية التونس ية اإىل جانب عدم التنس يق

ــدابريوبي نــت املتابعــة   ــن الت عــالم  اختــاذ عــدد م ــة الصــلوحية وواإ ــة املنهتي ــات الرمادي ــد البطاق متثلــت يف جتدي

ــر   ــا مق ــونَّي بتنظي ــا ع ــافة اإىل تلكي ض ــة، اإ ــة ابململك ــة املروري ــوانَّي والأنظم ــرتام الق ـورة اح ــ ياقة برضـ ــوان الس أأع

فراد اللوحات الفنية ادول وصا خاص. عداد اجلرد الس نوي ، واإ  السفارة واإ

ـــن مت ـــت دعـــولم اإىل كـــام مت تلكيـــا عـــون حمـــيل ابســـ تالم  الفـــواتري وتســـجيلها وابســـ تقبال املـــزودين اذلي

عالهمم بعدم قبول وصولت الصندوع.  تضمَّي فواتريمه املعطيات القانونية قصد اعامتدها كوثيقة خالص و اإ

ـــة  ـــتالءم و نظـــام العمـــل ابلســـعودية واحلـــرص عـــىل  ودعـــت الهيئ ابخلصـــوص اإىل اعـــامتد عقـــود شـــغل ت

تــــالف جنــــاز موقــــع   تنظــــمي الأرشــــ يا واإ املعــــدات والأاثن غــــري املســــ تعمل يف أأقــــرب الآجــــال، والإ اع يف اإ

 الواب، و يَّي ق ة املمتلاكت واعامتدها يف ضبط معلوم التأأمَّي.

يـــداعات يف  ـــة العامـــة للمصـــاريا بـــوزارة املاليـــة اإىل خصـــم الفواضـــل والإ كـــام دعـــت الهيئـــة مصـــاحل الأمان

شـــؤون اخلارجيـــة اإىل تـــوفري الاعـــامتدات الالزمـــة لتســـوية التســـ بقات لســـ ع الإابن، واملصـــاحل املركزيـــة لـــوزارة ال 

ـد مبقتضــيات جمــَل  ىل التقيـ  ىل التنســ يق مــع املركــز ادلبلومــاة قصــد تســوية التســ بقات واإ ــكل املــرخص فهيــا واإ ت

ــال  ــفارة يف جم ــود الس ــافة اإىل دمع جمه ض ــويهتا، اإ ــ بقات  وتس ــ ناد التس س ــق ابإ ــا يتعل  ــة يف م ــ بة العمومي الــرتو  احملاس

 لفرص الاست ر يف تونس.     

ـــر  ن تقري ـــةوتضـــم  ـــة للمصـــاحل العمومي ـــة العام ـــة الرقاب الت ـــف بســـفارة حـــول  2010املنجـــز ســـ نة  هيئ

آابد ســالم أ ــ ية ابإ ــة التونس ــدل  امجلهوري ــونس وب ــَّي ت ــادةل ب ــزايرات املتب ــة ال ــت يف حمدودي ــائص خصوصــية متثل ة نق ــد  ع

ـــ به ان ـــي، وش ـــ توى الرمس ـــىل املس ـــامتد ع ـــذ الاع ـــدم تنفي ـــامل وع ـــال الأع ـــ ياحة ورج ـــ توى الس ـــىل مس ـــداهما ع ع

. جناز برانم  التعاون الثقايف والعلمي والفين  ن، فضال عن عدم اإ  التفاقيات املربمة بَّي البدلين يف الإاب 

ــة الأجــر ابدلولر  ــود ق  ــدم تضــمَّي بعــض مالحــق العق ــداب وع ــود الانت ــدم تســجيل بعــض عق ــَّي ع ــام تب ك

 ة يف اجملال وعدم  يَّي عقود انتداب الأعوان احملليَّي.طبقا للرتاتيب الساري
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ــالل ســ نة برجمهتــا وتــوف ر  جنــاز املشــاريع خ ــدم اإ ــامتدات العنــوان الثــاين نظــرا لع ــوحو عــدم اســ هتالك اع ول

د تفــوع احلاجيــات احلقيقيــة، مقابــل نقــص يف الطوابــع مــن  66د و  11قيــات مــن الطوابــع اجلبائيــة مــن فئــيت 

ــة  ــ 110فئ ــدد د و البطاق ــا  احملاســب 3ات ع ــابيض واحتف ــدفرت املق ــدم اعــامتد وصــولت مســ بقة ب ، فضــال عــن ع

قا القانوين. ة ابلصندوع تفوع الس   مببالغ مالي ة هام 

ــة،  قام ــر الإ ــفارة ومق ــر الس ــن مق ــا م ــودة ب ــوةل املوج ــتلاكت املنق ــامل للمم ــرد ش ــام ا ــة القي ــول البعث ومل تت

ي الب  ـــر  ـــاء مق ـوع يف بن ضـــافة اإىل عـــدم الرشــ ـــذ شـــهر جـــانفي اإ ـــاء قطعـــة أأرة للغـــرة من قامـــة ر  اقتن ـــة والإ عث

2007  . 

ـــرزت املتابعـــة  ـــد أأب ـــارية و وق ـــب الس ـــا للرتاتي ـــداب طبق ـــود الانت ـــجيل عق ـــَّي وتس ـــة بتحي ـــادرة البعث مب

وفــق  3التنصــيص مضــن املالحــق عــىل ق ــة الأجــر ابدلولر وتزويــد البعثــة ابلطوابــع اجلبائيــة والبطاقــات عــدد 

 الس نوي واحرتام سقا الس يوةل ابلصندوع. وترية الاس هتالك

ـــدارك، ـــود الإصـــالح والت ـــَّي  ولســـ تكامل جمه ـــادةل ب ـــزايرات املتب ـــدعمي ال ـــة ابخلصـــوص اإىل ت دعـــت الهيئ

ــاه  ــامل ومواصــَل املســاعي يف اجت ــال الأع ــ ياحة ورج ــ توى الس ــىل مس ــ توى الرمســي وع ــىل املس ــ تان ع ــونس وابكس ت

ــبدلين واســ ت ــَّي ال ــة ب ــات املربم ــل التفاقي ، تفعي ــين  ــايف والعلمــي والف ــاون املتاحــة عــىل املســ توى الثق غالل فــرص التع

قامــة الســفري قصــد تفــادي  ي البعثــة واإ جنــاز مرشــوع بنــاء مقــر  ــذ املشــاريع املربجمــة  وابلإ اع يف اإ كــام أأوصــت بتنفي

غَّي. ين املسو  ل أأعباء الكراء املرتفعة للمقر   تواصل  م 

ــا تقريـــر  ت ـــف وحســـاابت ســـفارة امجلهوريـــة حـــول  2012املنجــز ســـ نة  هيئـــة الرقابـــة العامـــة للامليـــةأأم 

ـــاريس ـــــة بب ـــ توى  التونسي ـــىل مس ـــرز ع ـــد أأب ـــوانفق ــف يف الأع ـــفة  الت ـ ـــر بص ـــفارة  زايدة يف الأج ـــنح الس م

 اس ترنائية لاكفة أأعواهنا ما عدى ثالثة مهنم دون اعامتد  مقاييس موضوعية يف الغرة.

ابلســفارة يفــوع حاجيالــا احلقيقيــة وان  عــددا مــن الاعــوان احملليــَّي كــام تبــَّي أأن  عــدد الســواع العــاملَّي 

ن القانونية ل يزال يعمل مضن مصاحل البعثة.   اذلين جتاوزا الس 

ــل مزيانيــة املركــز بصــفة ييــة أأعبــاء ا ــراط الأعــوان احملليــَّي مبؤسســة  ولــوحو مــن انحيــة أأخــرى،  م 

ـــام ـــالمي الا ـــراط بنظ ـــذكل مع ـــي وك ـــامن الاجامتع ـــد وزارة الإرشاف عـــىل أأن ل  الض ـــييل ر  تأأكي ـــد التمك التقاع

 .% 60تتجاوز نس بة  مل املشغل 

ـــولتأأمـــا عـــىل مســـ توى  ة بعـــض التجهـــزيات اإىل التلـــا  الت ـــف يف املعـــدات واملنق فقـــد تبـــَّي  تعـــر 

ــة التــأأمَّي بق ــة دون الق ــ ــة خمتصــة يف حفــو الأاثن، والت ــ  دلى رشك ــة حريــق شــب  يف خمــازن رشك ة نتيج



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

35 

 

ــة  ــفارة بق  ــة ابلس  ــب مكتب ــق وتركي ــزي وتزوي ــتلاكت، وجته ــذه املم ــة له ــد يف  87,65احلقيقي ــرام عق ب ــا أأورو دون اإ أأل

 الغرة.

ــ نة  ــن س ــة م ــة بداي ــاريا الأكري ــاع مص ــارة اإىل ارتف ــت الإش ــرى مت  ــة أأخ ــن هج ــر   2006وم ــويغ مق ــة تس نتيج

قامـــة للســـفري مبعـــَّي انهـــز  ـــا أأورو وذكل تبعـــا لســـ تغالل الإق 386اإ ـــرئيس أأل ـــل عـــائَل ال امـــة الأصـــلية مـــن قب

ــيص عــىل املناســ بة و رخي  ــور وعــدم التنص ــ تقبال مقارنــة بعــدد احلض ــاع مصــاريا الاس ضــافة اإىل ارتف ــابق، اإ الس

ــاع  ــدااي وارتف ــَّي ابله ــة يف الأشــخاص املنتفع ــة امسي ــدمي قامئ ــدم تق ــة للمصــاريا وع ــات الإجاملي ــىل القامئ الاســ تقبال ع

 . 2011-2007أألا أأورو خالل الفرتة  267فية مبطار ابريس اليت بلغت النفقات اخملصصة للقاعات الرش 

جنـــاز  قامـــة ببـــاريس واإ وأأشـــار التقريـــر اإىل عـــدم توســـ يع الاستشـــارة للمشـــاركة يف صـــفقات ليئـــة مقـــر الإ

ــار ط ــارج اإ ــه  أأشــغال أأخــرى خ ــا ق ت ــه خــالص م ــت  عن ــة ن ــص يف املتابع ــافة اإىل نق ض ــا  أأورو  16الصــفقة، اإ أأل

 دون موجب.

يطـــايل بق ـــة كـــام  جنـــاز أأشـــغال دلى مـــزود اإ رجـــاع ضـــامن متعلـــق بصـــفقة قبـــل الاســـ تالم الهنـــا  واإ تبـــَّي اإ

بـــرام عقـــود يف الغـــرة،  332 جـــراء استشـــارة ودون اإ ضـــافة اإىل وجـــود أألـــا أأورو دون اإ فـــارع هـــام بـــَّي اإ

ــت  ــفارة تراوح ــد للس ــر اجلدي ــة املق ــة بهتيئ ــروة املتعلق ــالغ الع ــات ومب ــب ادلراس ــل مكت ــن قب ــدة م ــديرات املع التق

 وتأأخري يف الرشوع يف الإجناز ابس ترناء القسط الأول املتعلق ابلهدم. % 165و % 33بَّي 

ـــل املركـــز نفقـــات تعلـــمي لفائـــدة ابـــن رئـــيس بعثـــة ســـابق بـــدون موجـــب ، وت  ســـديد أأداءات ومعـــالمي و م 

قامـــة خالفـــا  ي الســفارة والإ لفائــدة اخلزينـــة الفرنســ ية بعنـــوان معــالمي عـــىل العقـــارات ومعــالمي بدليـــة ابلنســ بة ملقـــر 

ــالمي والأداءات  ــع املع ــن دف ــاة م ــونس معف ــة ادلبلوماســ ية الفرنســ ية بت ــار أأن البعث ــل وابعتب ــا العم ــب اجلــاري هب للرتاتي

 .البدلية

ـفأأمــا عــىل مســ توى  ــل احلســاب اخملصــص  يف احلســاابت اخلارجــة عــن املزيانيــة، الت ـ فقــد تبــَّي  م 

ــغ  ــة  مبل ــة نظــرا لتســجيل هــذا احلســاب ملــدة طــويَل  97لرئاســة امجلهوري ــد بنكي ــا أأورو بعنــوان معــولت وفوائ أأل

أألــا أأورو نتيجــة تــأأخري مصــاحل رئاســة امجلهوريــة يف تســوية بعــض  400لرصــيد ســليب بلــغ يف بعــض احلــالت 

 يا، و ميل هذا احلساب نفقات خشصية للرئيس السابق وبعض أأفراد عائلته بدون وجه حق .املصار 

ر حبــوايل  ــد  ــة تق ــة هام ــالغ مالي ــل  مب ــَّي  تعي ــام تب ــَل  600ك ــنل اخملصــص للحم ــدا ابحلســاب الب ــا أأورو نق أأل

جنـــاز الانتخابيـــة واســـ تغالل مـــوارد هـــذا احلســـاب للقيـــام مبشـــرتايت خاصـــة للـــرئيس الســـابق وأأفـــراد عائ  لتـــه، واإ

ــوان  ــل حســاب دي ــة أأخــرى مت   مي ــن انحي ــع أأو صــفته. وم ــة الشــخص املنتف ــت هوي ــا يث، ــدمي م مصــاريا دون تق
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ات عديــــد الــــودادايت بفرنســــا  التونســــ يَّي ابخلــــارج املفتــــوح بعنــــوان العمــــل الاجامتعــــي مصــــاريا كــــراء مقــــر 

 ن عىل ذمة حزب التجمع.مصاريا اس هتالك الهاتا والكهرابء والأنرتانت التابعة لها و ملقر اكو 

ــن  ــ  م ــذ أأك ــارف من ــد املص ــة دلى أأح ــ يطة مفتوح ــري نش ــة غ ــاابت بنكي ــود حس ــارة اإىل وج ــت الإش  25ومت

ســـ نة وغـــري مدرجـــة حبســـابية املركـــز، وتفـــا   الأرصـــدة الســـلبية لهـــذه احلســـاابت نتيجـــة تثقيـــل الفوائـــد البنكيـــة 

 املدينة.

مليـــون  2.8مليـــون أأورو)مهنـــا  3.1غـــت ق هتـــا حـــوايل ابلإضـــافة اإىل وجـــود مبـــالغ يف انتظـــار التســـوية بل 

 .2003يورو بعنوان فواضل العنوان الثاين( يغود بعضها اإىل س نة 

ــة  ــت املتابع ــدابريوبي ن ــن الت ــدد م ــاذ ع خت ــوان  اإ ــدة الأع ــافية لفائ ــل الإض ــاعات العم ــنح س ــت يف رصف م متثل

ــن القانونيــة فضــال احملليــَّي طبقــا لعقــود العمــل ووضــع حــد للعالقــة التعاقديــة مــع العــون َّي احملليــَّي اذليــن جتــاوزا الس 

هنــاء عقــد  ــرام عقــود  مــَّي و اإ ب ــة للممــتلاكت عنــد اإ ــد ابعــامتد الق ــة احلقيقي ــف يف أأســطول والتعه  حــاكم الت   عــن اإ

ــارد  ــهر م ــذ ش ــابق من ــة  الس ــيس البعث ــة رئ قام ــر اإ ــراء  مق ــفارة  2011ك ــود ابلس ــة  املوج قام ــر الإ ــ تغالل مق و اس

 .2012 منذ  رة جويلية

ـــد ابلإجـــراءات والرتاتيـــب اجلـــاري هبـــا العمـــل وصـــوص مصـــاريا الاســـ تقبال  ومـــن هجـــة أأخـــرى مت  التقي 

واقتنـــاء الهـــدااي والتقلـــيص بصـــفة كبـــرية يف نفقـــات فـــتح القاعـــات الرشـــفية مبطـــار ابريـــس وذكل ابلقتصـــار عـــىل 

 اس تعاملها يف الزايرات الرمسية.

هوريـــة واحلســـاابت غـــري النشــ يطة وغـــري املدرجـــة  حبســـاابت كــام مت  غلـــق  احلســـاب اخملصـــص لرئاســة امجل 

ــافة  ض ـفه، اإ ــا  ــت ت ـ ــارج بعودل ــوان التونســ يَّي ابخل ــر اإىل دي ــة ابلنظ ــرات الراجع ــز وتســوية وضــعيات املق املرك

اإىل تســـوية مجيـــع التســـ بقات املســـ ندة بعنـــوان الأداء عـــىل الق ـــة املضـــافة واملتعلقـــة أأساســـا بأأشـــغال ليئـــة مقـــر 

قامة.  الإ

دعـــت الهيئـــة ابخلصـــوص اإىل ترشـــ يد انتـــداب الأعـــوان احملليـــَّي ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح والتـــدارك، 

ـــة  1991أأوت  28املـــؤرخ يف  1991لســـ نة  1282واحـــرتام الأمـــر عـــدد  املتعلـــق بتنظـــمي وزارة الشـــؤون اخلارجي

تالفه.ابلنس بة لاكفة املراكز ادلبلوماس ية، ومواصَل جرد الأاثن القدمي وطلب الرتخيص يف   بيعه أأو اإ

ــام  ــد القي ــود عن ــرام عق ب ــرة و ابإ ــرخيص يف الغ ــات  دون ت ــذ  الطليي ــاةل تنفي ح ــادي اإ ــة بتف ــام أأوصــت الهيئ ك

ـاءات، وابســرتجاع املبــالغ املدفوعــة بــدون  حــاكم معليــة  ديــد احلاجيــات لتفــادي جتزئــة الرشـ بأأشــغال ليئــة وابإ

قامة.  موجب بعنوان ليئة مقر الإ
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ــىل إور  ــة ع ــدت الهيئ ــن الآداءات و أأك ــة م ــاء البعث عف ــوص اإ ــل وص ــامَل ابملث ــدأأ املع ــاع مبب ــعي لالنتف ة الس

ــدة  ــق الســفارة لفائ ــن طري ــت ع ــيت مت ــات ال ــة ابلنفق آل القضــااي املتعلق ــأ ــة م ــىل متابع ــة، واحلــرص ع ــن انحي ــة م البدلي

اثرة التتبعـــات وصـــوص التجـــاوزات املتعلقـــة ابحلســـاابت اخلار  جـــة عـــن الـــرئيس الســـابق وبعـــض أأفـــراد عائلتـــه واإ

 املزيانية.

ــر و ــرز تقري ــةأأب ــة للمصــاحل العمومي ــة العام ــة الرقاب ت ــف وحســاابت ســفارة حــول  2012املنجــز ســ نة  هيئ

ــة التونســ ية مبســقط ــَّي ، امجلهوري ــرار تعي ــاب ق ــا يف  ي ــة وبيعه ــع اجلبائي ــويل  عــون ابلســفارة مســ  خمــزون الطواب ت

ــل ــن قب ــا م ــدم متابعهت ــمي وع ــذه الق ــدم مســ  حســابية يف شــأأن ه ــدم  وع ــام مت ــت الإشــارة اإىل ع ــز. ك حماســب املرك

ــدم مســ   ــن  ع ــة، فضــال ع ــامتدات تمكيلي ــتح اع ــل وف ــات  وي ــام بعملي ــه القي ــت  عن ــات ن ــد احلاجي حــاكك  دي اإ

ــرت  ــة ودف ــن املزياني ــة ع ــرت احلســاابت اخلارج ــعيالت ودف ــام والت ــراردفرت الأخص ــىل   ــ،ية ع ــاتر احملاس ــن ادلف ــدد م ع

 حسابية الطابع اجلبا .

أألـــا دولر يعـــود  80هجـــة أأخـــرى، لـــوحو وجـــود مبـــالغ يف انتظـــار التســـوية بلغـــت ق هتـــا حـــوايل ومـــن 

 .1993بعضها اإىل س نة 

ــة  ــاجئ  املتابع ــرزت نت ــدابري الإصــالحوأأب ــن ت ــدد م ــة اختــاذ ع ــود جمــَل احملاســ بة العمومي ــد ب،ن ــت يف التقي  ، متثل

ـــ ـــع اجلبائيـــة، واســـ تعامل دفـــرت خـــاص بعمليـــات ال ـــع الطواب حـــاكم مســـ  ملفـــات يف جمـــال بي د هبـــا وبيعهـــا واإ زتو 

ــ بقة القــارة يف  ــام التس ــام مت اعــامتد نظ ــب. ك ــق البطاقــات يف ُك  مكت ــب وتعلي ــَّي وجــرد أأاثن املاكت ــوان احمللي الأع

 بيع الطوابع اجلبائية وفتح ومس  ادلفاتر احملاس،ية القانونية.

ـــت ـــد دع ـــة وق ـــوان الهيئ ـــانون الإطـــار اخلـــاص ابلأع ـــادي مجـــع  ابخلصـــوص اإىل احـــرتام ق ىل تف ـــارين واإ الق

قامـــة والبعثـــة عـــىل الأرة اخملصصـــة للســـلطات  ي الإ ـــق يف مقـــرتح بنـــاء مقـــر  ىل التعم  ـــافرة واإ احملاســـب ملهـــام متن

التونســـ ية، وأأوصـــت بتعـــويض ســـ يارة مصـــلابة تفـــاداي للكفـــة صـــيا هتا املرتفعـــة وابعـــامتد أأذون مـــأأمورايت يف 

 اس تعامل الس يارات الإدارية.

ـدت عــىل تســو  ية التســ بقات ولســ ع مهنــا املتعلقــة ابقتنــاء ســ يارة لفائــدة الســفارة والتنســ يق مــع كــام أأكـ 

 صد تدارك نقائص تطبيقة "حماس بة".وزارة الإرشاف ق

ــر  ــا يتعلــق بتقري ــا يف م ــةأأم  ــة للاملي ــة العام ــة الرقاب ــة  2012املنجــز ســ نة  هيئ ت ــف وحســاابت حــول مراقب

ة وجــود عــدد مــن الســ يارات الإداريــة يف حــاةل ســيئة وعــدم تســجيل  ، فقــد تبــَّي قنصــلية امجلهوريــة التونســ ية اــد 

ص لها وجتاوز السقا احملدد لرصيد الصندوع.  معليات بيع الطوابع  اجلبائية ابدلفرت اخملص 
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ــة  ــوزارة الشــؤون اخلارجي ــل املصــاحل اخملتصــة ب ــن قب ــ،ية م ــق احملاس ــال الواثئ رس ــام يف اإ ــأأخري ه ــوحو ت ــام ل ك

ــة للمصــار  ــة العام آدب، اإىل الأمان ــأ ــبعض امل ين ل ــدعو  ــدد الضــيوف امل ــة و ع ــَّي  هوي ــيت تب ــق ال ــوفر الواثئ ــدم ت يا، وع

ـــد الاســـ تقالل دون اللجـــوء اإىل  ـــال بعي ـــل اســـ تقبال مبناســـ بة الاحتف ـــوان حف ـــا بعن ـــيت مت رصفه ـــالغ ال ـــة املب وأأمهي

 املنافسة يف هذه الطلبية.

ــ بة  ــوظفَّي مبناس ــابق وم ــرئيس الس ــة ال ــدة زوج ــدااي لفائ ــاء ه ــَّي  اقتن ــامتدات وتب ــاب اع ــاهمم  يف  ي ــاء هم ا هت

خمصصـــة ملثـــل هـــذا الصـــنا مـــن املصـــاريا، وعـــدم مســـ  ادلفـــاتر احملاســـ،ية لـــواكةل ادلفوعـــات التابعـــة لـــوزارة 

ـــا حـــوايل ـــت ق هت ـــار التســـوية بلغ ـــالغ يف انتظ ضـــافة اإىل وجـــود مب ـــة، اإ ـــ نة  107ادلاخلي ـــود اإىل س أآلف ر.د يع

1996 . 

ــة  ــت املتابع ــدابوبي ن ــن ت ــدد م ــاذ ع ــع يف  ري الإصــالحاخت ــد أأســطول الســ يارات والرتفي ــب جتدي ــت يف طل متثل

فضــال عــن تــركزي نســخة جديــدة مــن منظومــة "حماســ بة" ومتابعــة احملاســب اجلديــد  الاعــامتدات اخملصصــة للصــيانة

 دلورة تكوينية يف جمال اس تعامل املنظومات الإعالمية.

ـــة مصـــاريا الا ـــدعوين مضـــن قامئ ـــة امل ـــىل هوي ـــام مت  التنصـــيص ع ـــامتد املنافســـة يف تنظـــمي ك ســـ تقبال واع

ــوزارة  ــة ل ــواكةل ادلفوعــات التابع ــبض وال ــف ل ــات الق ــة معلي ــرت ملتابع ــد الاســ تقالل وختصــيص دف ــالت بعي الاحتف

آمـــر ال ـــف شـــهراي بوضـــعهيا مصـــحوبة بكشـــا بـــنل شـــهري  فـــو  نســـخة منـــه بأأرشـــ يا  ادلاخليـــة و مـــد أ

 البعثة.  

ـــة  وأأوصـــت ـــاداي للكف ـــة تف ـــة بصـــفة تدرجيي ـــويض الســـ يارات القدمي ـــرانم  لتع ـــداد ب ع ـــة ابخلصـــوص ابإ الهيئ

ــت اإىل  ــاريا، ودع ــة للمص ــة العام ــ،ية اإىل الأمان ــق احملاس ــال الواثئ رس ــام يف اإ ــأأخري اله ــتاليف الت ــة، وب ــيا هتا املرتفع ص

ــام واحملاســب الســابقَّي مســ ــل القنصــل الع ــذة وصــوص  مي ــدابري املتخ ــا ابلت فادل ــاب اإ ــدااي يف  ي ــاء ه ؤولية اقتن

ىل تســـوية التســـ بقات بعنـــوان املصـــاريا ترحيـــل الأشـــخاص ومصـــاريا ترحيـــل  اعـــامتدات خمصصـــة للغـــرة، واإ

 الرفات. 

   نتاجئ املتابعة الثانية 

هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون اخلارجية وتفقدية  مشلت املتابعة تقرير

 تقريرو  بفياان  ف وحساابت سفارة امجلهورية التونس يةتحول مراقبة  الإدارة العامة للماباس بة العمومية والاس تخالص

ة لوزارة الشؤون اخلارجي ة  بلش بونة الت  ف يف سفارة امجلهورية التونس يةحول  هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدي ة العام 

 وأأفضت اإىل النتاجئ التالية :
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 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  نتاجئ املتابعة الثانية

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

سفارة امجلهورية 

 التونس ية بفياان
30 16 16 06 10 38℅ 20 67℅ 

مواصَل 

 املتابعة

سفارة امجلهورية 

 التونس ية بلش بونة
17 14 14 07 07 50℅ 10 59℅ 

مواصَل 

 املتابعة

  ℅64 30 ℅44 17 13 30 30 47 اجملموع

 

ــاانفبخصــوص  ــ ية بفي ــة التونس ــفارة امجلهوري ــت أأمه  س ــذةمتث ل ــدابري املتخ ــهر  الت ــذ ش ــب من ــَّي حماس يف تعي

ـــو رب  ـــة  2012ن ـــؤون العقاري ـــالك ادلوةل والش ـــن وزارة أأم ـــيص م ـــه برتخ ـــاع ب ـــالف الأاثن اذلي زال الانتف ت واإ

ــغل  ــود الش ــي لعق ــوذج الرمس ــامتد الل ــام مت  اع ــة، ك ــؤون اخلارجي ــرة اإىل وزارة الش ة يف الغ ــد  ــاإ املع ــال احمل رس واإ

 اسب السابق، والتخيل  عن اقتناء تذاكر سفر مفتوحة.واسرتجاع مبلغ رصف بدون موجب لفائدة احمل

وتتواصـــل املســـاعي لتســـوية نفقـــات أأجنـــزت بعنـــوان ترحيـــل الأشـــخاص ورفـــات الأمـــوات، وتســـ بقات 

ـــيت  ـــاريا مزياني ـــىل مص ـــوان.ونظرا 2006و 2005ع ـــدة الأع ـــديدها لفائ ـــة مت تس ـــامن أأكري ـــوان ض ـــرى بعن ، وأأخ

 هذا امللا.  مواصَل متابعةس الهيئة لعدم اس تكامل معلية الإصالح، قد أأقر  جمل

ــ بة  ــا ابلنس ــ ية بلشــ بونةأأم ــفارة امجلهوريــة التونس ــائص  لس ــدارك النق ــ بة" وت ــة "حماس ــركزي منظوم ــد مت  ت فق

ـــع الرشـــاءات قصـــد  ـــوان الأداء عـــىل الق ـــة املضـــافة و جتمي املتعلقـــة هبـــا ومســـ  دفـــرت ملتابعـــة التســـ بقات بعن

 اسرتجاع هذا الأداء.

ــن هجــة أأخــرى  تع  ــد وم ــة املضــافة عن ــىل الق  ــزودين لطــرح الأداء ع ــت نظــر امل ــوزارة بلف ت مصــاحل ال ــد  ه

التصــــدير يف صــــورة التعامــــل مــــع رشاكت تونســــ ية وأأرجعــــت الأخطــــاء يف احتســــاب املســــاهامت يف نظــــام 

 الضامن الاجامتعي اإىل نقص يف اقتطاع مبلغ املسامهة.

 هذا امللا.  مواصَل متابعةيئة ونظرا لعدم اس تكامل معلية الإصالح، قد أأقر  جملس اله  
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   : نتاجئ املتابعة الرابعة 

والتفقدية العامة لوزارة الشؤون اخلارجية وتفقدية  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية مشلت املتابعة تقريري

 التونس يةسفاري امجلهورية حول مراقبة ت ف وحساابت ُك من  الإدارة العامة للماباس بة العمومية والاس تخالص

ته ُك  من  كام مت  ،  بربيتورايو بروما  وهيئة الرقابة  هيئة الرقابة العامة للامليةمض  ملا املتابعة الرابعة للتقرير اذلي أأعد 

لتقرير الت  ف  املتابعة الأوىلاإىل ملا  سفارة امجلهورية التونس ية بباريسحول الت  ف يف العامة للمصاحل العمومية 

 : املتابعةنتاجئ  وحيوصل اجلدول املوايل، 2012املنجز س نة  يف نفس السفارة

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

 نتاجئ املتابعة الرابعة
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

امجلهورية  سفارة

 التونس ية بروما
21 09 05 - 05 - 16 76℅ 

مواصَل 

 املتابعة

امجلهورية  سفارة 

 بربيتوراي التونس ية
17 70 02 01 01 50℅ 16 94℅ 

هناء  اإ

 املتابعة

سفارة امجلهورية 

 بباريس التونس ية
34 26 12 - 12 - 22 65℅ 

مض  

 امللا

  ℅75 54 ℅5 18 01 19 32 72 اجملموع

 

ـــة التونســـ ية برومـــاوصـــوص  أأمه التـــدابري املتخـــذةومتثلـــت  ثبـــات  ســـفارة امجلهوري ، يف  رفـــع  قضـــية لإ

ــامتد ومراســَل  ــبدل الاع ــل ب ــا العم ــاري هب ــب اجل ــة حســب الرتاتي ــيس البعث ــر ســكع رئ ــة ادلوةل التونســ ية ملق ملكي

ضــافة اإىل مواصــَل  ــدا،ا، اإ ح ــرار اإ ــديل ق ــا وتع ــة له ــات الراجع ــة قصــد تســوية تســ بقات واكةل ادلفوع وزارة ادلاخلي

 ساعي لتوفري واثئق ال ف املتعلقة بنفقات ترحيل الأشخاص والرفات.امل 

هــذا امللــا مــع دعــوة وزارة الشــؤون اخلارجيــة  للعمــل عــىل  مواصــَل متابعــةوقــد أأقــر  جملــس الهيئــة 

ـورية ملســــ   مســــاعدة املركــــز ادلبلومــــاة  يف تســــوية أأرصــــدة التســــ بقات وتــــوفري ادلفــــاتر احملاســــ،ية الرضـــ

 حساابته. 
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ات الـــيت زال  ،لســـفارة امجلهوريـــة التونســـ ية بربيتـــورايأأمـــا ابلنســـ بة  عـــداد قـــوا  املـــواد واملعـــد  فقـــد مت   اإ

ــة  ــوىل  البعث ــن ت ــر  م ــة وذكل ابل ــىل مســ توى تســوية التســ بقات القدمي م ع ــد  ل تق ــا يف حــَّي مل يســج  ــاع هب الانتف

 مراسَل وزارة الإرشاف يف الغرة.

ــة  ــس الهيئ ــر  جمل ــد أأق ــةوق ــاء متابع هن ــع دعــوة مصــاحل وزارة الشــؤون  اإ ــة م ــىل مســ توى الهيئ ــا ع هــذا املل

ــا  ــذا املل ــة ه ــة مبتابع ــة العام ــا التفقدي ــة وتلكي ــ بقات القدمي ــاابت التس ــوية حس ــىل تس ــرص ع ــة اإىل احل اخلارجي

 ومد  الهيئة لحقا بنتاجئ هذه املساعي.

    : نتاجئ املتابعة اخلامسة 

 ت ف وحساابت القنصلية العامة لتونس بطرابلسحول  للامليةهيئة الرقابة العامة  مشلت املتابعة تقريري

هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون اخلارجية وتفقدية الإدارة العامة للماباس بة العمومية و 

 : وأأفضت اإىل النتاجئ التالية  الت ف يف البعثة ادلامئة للجمهورية التونس ية انياحول  والاس تخالص

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

 نتاجئ املتابعة اخلامسة
 

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

 قرار جملس الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

القنصلية العامة 

 لتونس بطرابلس
 مواصَل املتابعة ℅39 14 - 22 - 22 22 36

البعثة ادلامئة 

للجمهورية 

 التونس ية انيا

 املتابعةمواصَل  ℅71 10 - 04 - 04 06 14

  ℅48 24 - 26 - 26 28 50 اجملموع

 

جنــاز أأيــة توصــية مــن ت ــف وحســاابت القنصــلية العامــة لتــونس بطــرابلسوأأبــرزت نتــاجئ متابعــة  ، عــدم اإ

ـــ تغاللها،  ـــة" واس ـــة "جالي ـــة الإعالمي ـــركزي املنظوم ـــي  ت ـــث مل ي ـــابقة، حي ـــة الس ـــن املتابع ـــة م ـــيات املتبقي التوص

ــي   ــام مل ي ــال، ك ــا يف اجمل ــول هب ــراءات املعم ج ــا لالإ ــا طبق ــون لالضــطالع مبهاهم ــَّي ع ــابيض، وتعي ــدان واكةل مق ح واإ

 عض بنود املزيانية.  تسوية مجَل من املبالغ احملموةل عىل ب
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هذا امللا ، مع دعـوة القنصـلية العامـة لبـذل مزيـد مـن احلـزم قصـد تـدارك  مواصَل متابعةوقد أأقر  جملس الهيئة 

 النقائص و اس تحثان نسق تسوية حساابلا ابلتنس يق مع املصاحل اخملتصة بوزارة املالية. 

 

العمل عىل تربير الفائض املسـجل عـىل مسـ توى رصـيد واكةل  ،البعثة ادلامئة للجمهورية التونس ية انياوتواصل 

 ادلفوعات التابعة لوزارة ادلاخلية وعىل تسوية التس بقات القدمية و اجلديدة.

 

ونظرا حلساس ية التوصيات املتعل قة أأساسا مبواصَل املسـاعي لتابديـد ابم مصـدر الفـائض املسـجل عـىل مسـ توى 

وية التس بقات املفتوحة يف حساابت البعثة اإىل جانب مواصَل معليـة اخلصـم بعنـوان واكةل ادلفوعات لوزارة ادلاخلية  وتس

هذا امللا مع دعوة املصـاحل املركزيـة لـوزارة  مواصَل متابعةفواضل العنوان الأول من املبالغ احملاةل، فقد أأقر  جملس الهيئة 

 ية احلساابت العالقة خاصة القدمية مهنا. الشؤون اخلارجية اإىل مساعدة البعثة عىل توفري الواثئق الرضورية لتسو 

 

 وزارة املالية:  .4

لت الهيئة س نة  ع حسب  14متابعة  2013تو  تقريرا مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لوزارة املالية، تتوز 

 مس توى املتابعة كام ييل:

 (.2متابعة أأوىل: تقريران )

 (.1متابعة اثنية: تقرير واحد )

 (.5تقارير )متابعة اثلثة: مخسة 

 (.3متابعة رابعة: ثالثة تقارير )

 (.3متابعة خامسة: ثالثة تقارير )

 

  :نتاجئ املتابعة الأوىل 

يف اببـه املتعلـق  دائـرة احملاسـ بات اخلـامس والعرشـينيلخص اجلدول التـايل نتـاجئ معليـة املتابعـة الأوىل لتقريـري 

 :مبركز مراقبة الآداءات بنب عروديف اببه املتعلق  السادد والعرشينو ابلقباضة املالية حبي املهرجان
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 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة من التقرير

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

 

عدد النقائص اليت مت  

 تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 ℅64 19 34 53 القباضة املالية يح املهرجان تونس

ملراقبة الأداءات بنب املركز اجلهوي 

 عرود
49 29 20 59℅ 

 ℅62 39 63 102 اجملموع

 

 مشلت النقائص ، اليت تعترب من أأمه  القباضات عىل املس توى الوطينالقباضة املالية حبي املهرجانوصوص و 

تطابق التنظمي الهيلكي الفعيل للقباضة مع التنظمي املرجعي وبقاء  ، عدمعىل مس توى التنظمي والتس يري ونظام املعلومات

ضافة اإىل  خمتلا املهام مرك زة دلى القابض، وعدم توفر بطاقات وصا للمهام تضبط بدقة مشمولت ُك عون، اإ

ية اخلاصة حاجة الأعوان اإىل التكوين والرسلكة يف عديد اجملالت. وتبَّي  عدم وضع أأدةل اس تعامل التطبيقات الإعالم 

مبنظوميت "رفيق" و"صادع" وأأدةل اإجراءات تتعلق مبعاجلة التصار  اجلبائية وبعمليات التسجيل وحبسابية القباضة 

 عىل ذمة اكفة الأعوان.

كام مت ت الإشارة اإىل تكرار حالت توق ا منظومة "رفيق" لأس باب فنية وعدم  يَّي بعض وظائفها، وعدم 

لزتام بعض الأعوان ابحملاف  ظة عىل  ية يامت العبور.اإ

س تعاملها من قبل بقية  وأأشار التقرير اإىل أأن  تركزي منظومة "صادع" دلى القابض دون سواه، حيول دون اإ

لَّي للقيام ابلتحرايت يف خصوص املدينَّي.  كام مت ت الإشارة اإىل ضعا أأعامل الصيانة وسوء تنظمي  الأعوان املؤه 

 الوصولت ابلأرش يا. الواثئق وامللفات وسوء حفو جذاذات

، أأشار التقرير اإىل تويل  ُك  الأعوان مبا يف ذكل مس توى الاس تخالص الفوري لشأداءات واملعالمي وعىل    

يداعها خالل اليوم الأخري من الآجال القانونية  عون الاس تقبال، وضع خي القباضة عىل التصار  اجلبائية اليت يي اإ

دراهجا مبنظومة "رفيق" وعد دراهجا ابملنظومة، دون اإ مضاء العديد من التصار  اجلبائية الشهرية والس نوية اليت مت اإ م اإ

وعدم تضميهنا عناوين وأأسامء أأحصاهبا ونوع الأداء واملبلغ املس توجب، كام ل يي  تسجيل التصار  الواردة عن طريق 

ي ص للغرة ول يي  الإحتفا  ابلظروف املث،تة لتارخي اإ داعها مبصاحل الربيد، وعدم تضمَّي ُك الربيد بدفرت خمص 

ن أأد  رشوط  الش ياكت املتعلقة حبساب الإيداعات لضامن احلقوع، ووضع عدد مهنا حبافظات أأرش يا ل تؤم 

 السالمة.
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لغاء  أأ.د، دون  63بعنوان معليات تسجيل بق ة انهزت  2008وصال يف س نة  127كام مت  الوقوف عىل اإ

لغاء عىل الوصل وعرة العملية وجواب عىل تأأشري القابض اإحرتام الرتاتيب اليت تق  برض  ورة تدوين س،ب الإ

عادة معلية التسجيل. رفاع نسخة من وصل التسجيل اجلديد ابلوصل امللغى عند اإ  للرتخيص فهيا. كام لوحو عدم اإ

ن تطبيقة التسجيل وظيفة متك ن من مقاربة املعطيات املدرجة أأثناء معليات التسجيل بت نة ومل تتضم  كل اخملز 

 ابملنظومة، وعدم التث،ت من تضمَّي احملامَّي لطابع احملاماة ومن خقه لإبطال فعاليته.

يون غري اجلبائية من مس توى الت ف يف ادليون املثقَل وعىل حاةل س ندات ادل  ، مت ت مالحظة تأأخري هام يف اإ

لا بَّي تسعة أأشهر قبل مصاحل وزارة أأمالك ادلوةل والشؤون العقارية اإىل أأمانة املال اجل  هوية لغاية التثقيل تراوحت مد 

وأأربع س نوات، ومتكَّي بعض املنخرطَّي يف العفو اجلبا  من الانتفاع بأأحاكمه دون توف ر الرشوط الالزمة ذلكل 

واكتتاب روزانمات يف ادلفع خمالفة ملا ورد بقرار وزير املالية الصادر يف الغرة، وعدم مواصَل التتبعات ضد 

رة بـ املطالب آجالها ومل يقع خالصها واملقد  م.د بتارخي  2,039َّي ابلأداء املتدلدين يف دفع الأقساط اجملدوةل اليت حل ت أ

لزتامه ومل يتول  خالص ابم دينه 2009ماي  28 . كام أأشار التقرير اإىل عدم تتب ع أأحد املطالبَّي ابلأداء اذلي أأخل  ابإ

ر بـ  ه مقابل خالصه قسط من دينه أأ.د. بعد متكينه من ش  374,674املقد  هادة يف رفع اليد عىل اعرتاة صادر ضد 

لزتامه والص البام.  واإ

دارية ختص  مدينَّي دون أأن تتضمن ملفالم ما يث،ت    كام مت ت الإشارة اإىل رفض القباضة ترس مي اعرتاضات اإ

ماكنية اليت  تتيحها منظومة "رفيق" أأس باب الرفض املدرجة بتطبيقة الاعرتاضات، وعدم اس تغالل القابض لالإ

، يف 2009جوان  11لإس تخراج قامئة يف الفصول اليت مل يقع القيام بأأعامل قاطعة للت قادم يف شأأهنا، تا سامه اإىل غاية 

أأ.د. دون أأن يقع  ميل القابض مسؤوليته يف هذه  734فصال ابلتقادم مبرور الزمن مببلغ مجيل يناهز  54سقوط  

لزام الصادرة ضدمه، الأخطاء. وعدم مواصَل  قرار بطاقات الإ التتبعات بشأأن بعض املدينَّي ر  صدور أأحاكم تق  ابإ

ومتكَّي بعض املدينَّي من تسهيالت يف ادلفع ر  أأن ملفالم ل تتضمن ما يفيد جعزمه عن اخلالص دفعة واحدة، يف 

 اليت منحوا فهيا هذه التسهيالت.حَّي لوحو أأن عددا مهنم أأجنزوا معليات جتارية أأو عقارية هامة خالل الفرتة 

مة من  كام مت  من انحية أأخرى، رفض عدد من طلبات ترس مي امتياز اخلزينة ومن مطالب الاس تقصاء املقد 

هنا مراجع العقار أأو لعدم توفر  طرف القباضة اإىل الإدارات اجلهوية للملكي ة العقارية لأس باب شلكية أأو لعدم تضم 

 معطيات متعل قة ابملدين.

، أأشار التقرير اإىل تأأخري يف توجيه حساابت الت  ف اإىل أأمانة املال اجلهوية ىل مس توى الت  ف احملاس يبوع

دة  بق ة  2008ش ياك يف موج س نة  115جتاوز الأربعة أأشهر يف بعض الأحيان ، كام بلغ عدد الش ياكت غري املسد 

هتا، كغياب التوقيع عىل أأ.د. وقبول ش ياكت ل تتوف ر فهيا الرشو 882,628مجلية قدرها  ط القانونية الالزمة لصح 
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ر بلسان الق  بلغت ق هتا  أأ.د. كام مل تتضم ن  64,684الش ي  أأو عدم تطابق املبلغ املسج ل ابلأرقام مع املبلغ احملر 

دة، وفقدان ش يكَّي عىل التوايل مببلغ   3,739منظومة "رفيق" وظيفة متك ن من ضبط أأحصاب الش ياكت غري املسد 

 أأ.د. 9,702أأ.د و 

وع اإىل ـامن احلقـكام مت ت الإشارة من انحية أأخرى اإىل ارتفاع املبـالغ غري املسواة بعنوان الإيداعـات لض

دارية قام هبا بعض  265، تعل قت بـ 2008أأ.د يف موج  س نة  623,620 نت مبالغ بعنوان اعرتاضات اإ فصال وتضم 

املهرجان دون أأن يتوىل  هذا الأخري توظيفها لتسوية ادليون املثقَل بعنواهنا. ومل يقع احملاس بَّي لفائدة قابض املالية حبي 

ر" قبل خي الس نة احملاس،ية، ت ا أأد ى  وضع اإجراءات متك ن من تسوية الفصول بعنوان "الإيداعات لضامن احلقوع مكر 

 .2008أأ.د يف موج  س نة  754,912اإىل ارتفاع املبالغ هبذا العنوان اإىل 

، مت  من خاللها ابخلصوص تنظمي دورات ابختاذ مجَل من التدابريوقد أأفادت القباضة يف رد ها اإىل الهيئة 

"أأدب" لفائدة الأعوان، وادلعوة اإىل وضع خي مات الإعالمية "رفيق" و"صادع" وتكوينية يف جمال اس تعامل املنظو 

يداعها خالل اليوم الأخري لشآجال القصوى  ت اإرشاف القابض ومسؤوليته،  القباضة عىل التصار  اجلبائية اليت يي اإ

من جمَل التسجيل والطابع اجلبا  واحرتام الاختصاص الرتايب عند تسجيل العقود  10وبرضورة التقي د بأأحاكم الفصل 

 الناقَل للملكية والتأأكيد عىل املسؤولية الشخصية للعون اذلي قام مبعاجلة امللا  يف حال حصول جتاوزات.

 مت  اإصدار مذكرة عامة لإحاكم الت  ف يف الش ياكت الراجعة دون خالص، وادلعوة اإىل توفري الظروف كام

املالمئة حلفو وسالمة ملفات ادليون املثقَل املوضوعة مبكتب خلية الاس تخالص، وتضمَّي منظومة "رفيق" وظيفة 

دراهجا ابملنظومة م  ن قبل مصاحل املراقبة اجلبائية.متك ن من اس تخراج كشا جلداول التثقيل اليت يي اإ

كام مت ت الإفادة من انحية أأخرى، مبراجعة مطالب ترس مي امتياز اخلزينة املرفوضة من قبل مصاحل امللكي ة 

عادة طلب اإشهارها وتسوية امللف ات اليت مت  من خاللها متكَّي بعض املدينَّي من  العق اري ة وتصحيح وضعيهتا ابإ

برام ت  دراج الروزانمات املربمة قبل روزانمات خالص دون اإ عادة جدوةل واإ يفاء هبذه الإلزتامات، واإ  12عهدات لالإ

ومصاحل  2صلب التطبيقة املعدة للغرة. كام مت  التنس يق مع ُك  من مصاحل أأمانة املال اجلهوية بتونس  2008ديسمرب 

 املطلوبة.املراقبة اجلبائية والإعداد لطرح ادليون اليت تتوف ر فهيا الرشوط القانونية 

الهيئة ابخلصوص اإىل توفري التأأطري الالزم لشأعوان مبا يساعد عىل  سَّي  دعت، ولس تكامل جمهود الإصالح

عداد بطاقات وصا املهام لتابديد مشمولت ومسؤولية ُك عون حسب موقعه وتعم ها عىل اكفة  أأداء القباضة واإ

عداد خمطط مديري للغرة، القباضات ووضعها عىل ذمة الأعوان، ووضع اإسرتاتيجية لتح  يَّي منظومة "رفيق" واإ

والعمل عىل جتاوز الصعوابت اليت تعوع الاس تغالل الأمثل لهذه املنظومة وتدارك نقائصها احلالية. كام دعت الهيئة 

متام اإجناز معل  ية اإىل تذكري القباضات برضورة رفض التصار  اليت ل تتضم ن اكفة املعلومات املطلوبة ووضع روزانمة لإ
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ر" واختاذ اإجراءات جديدة تكفل ا راط أأكرب عدد من  يداعات لضامن احلق مكر  َل ب،ند "اإ تصفية وضعية املبالغ املسج 

 املطالبَّي ابلأداء مبنظومة الت   واحتساب الآداءات عن بعد. 

س تكامل معلية التدقيق واملقاربة اليت رشعت يف اإجنازها مصاحل التفق د والتحق  يق وصوص وأأوصت الهيئة ابإ

اذ الإجراءات القانونية الالزمة جتاه القابض  2012اإىل س نة ، 2008وصولت التسجيل امللغاة منذ س نة  خت  واإ

لغاء  حاكم  63بعنوان معلي ات تسجيل بق ة انهزت  2008وصال س نة  127وصوص الإخاللت املتعل قة ابإ أأ.د. واإ

بقااي لالس تخالص، واختاذ الإجراءات الالزمة وصوص لاون مس  امللفات املتعلقة ببعض الفصول املدرجة بقامئة ال 

ي الالزمة يف امللفات اليت تبَّي  أأن ه ل تتوف ر هبا  القابض وعدم قدرته عىل تس يري القباضة، والقيام بعمليات التحر 

ضافي ة يف تسهيالت ادلفع تراوحت بَّي الس نة وا ة اإ لأربع س نوات يف رشوط الانتفاع ابلعفو ومت  متكَّي أأحصاهبا من مد 

بعض احلالت، وذكل خالفا لروزانمات ادلفع املنصوص علهيا بقرار وزير املالية، و ميل القابض مسؤولية هذه 

 اخملالفات ووضع اإجراءات تضمن عدم تكرارها مس تقبال.

آجالها دين يف دفع الأقساط اجملدوةل اليت حل ت أ ومل تس تخلص  كام أأوصت الهيئة بتتب ع املطالبَّي ابلأداء املتدل 

أأ.د  374,674ومبارشة اإجراءات اس تخالص مبلغ  2009ماي  28م.د يف  رخي  2,309واملقدرة حسب التقرير بــ 

ه،  املس تحق  عىل أأحد اخلواص اذلي توىل  دفع قسط من دينه ليتس   شهادة رفع اليد عىل الاعرتاة الصادر ضد 

يفاء بتعه داته جتاه اخل زينة. كام دعت اإىل اختاذ الإجراءات الالزمة جتاه القابض اذلي مل يتول  والامتناع بعد ذكل عن الإ

أأ.د والقيام  734فصال ابلتقادم مببلغ  54القيام بأأعامل قطع التقادم اليت تتيحها منظومة رفيق و مي  مسؤولية سقوط 

 25,183خالص املبلغ املؤمن بق ة جتاهه ابلتتبعات القانونية الالزمة جلرب الرضر اذلي تس،ب فيه خلزينة ادلوةل، واس ت

اجع اإىل القباضة حسب لحئة التوزيع الصادرة بتارخي  طار اإحدى قضااي  2004ماي  13أأ.د. بعنوان املناب الر  يف اإ

 التفليس. 

كام أأوصت ابس تكامل تركزي املنظومة الإعالمية للمصادقة اليت س تعقد الربط الآيل للعمليات املنجزة عىل 

دراج معليات دفرت مس توى ُك  من ا ة للبالد التونس ية، وتفادي التأأخري املسج ل يف متابعة واإ لقباضة واخلزينة العام 

طار  يَّي منظومة "رفيق"، وتسوية وضعية الـ  احلساب اجلاري الربيدي ووصولت التغطية ابلنجاعة املطلوبة يف اإ

الرشوط الشلكية املطلوبة، واختاذ الإجراءات  أأ.د اليت أأحصهتا ادلائرة ول تتوف ر هبا 882,622ش ياك مببلغ  115

الالزمة جتاه الهتاون الواحض اذلي يتحم ل مسؤوليته الأعوان اذلين قبلوا هذه الش ياكت دون التث،ت من توف ر 

نة ابلأرقام وبلسان الق .  الرشوط الشلكية  الرضورية لقانونيهتا، مثل الإمضاء والتطابق بَّي املبالغ املدو 
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ا وصوص ة لشآداءاتفقد أأبرز التقرير ، مركز مراقبة الآداءات بنب عرود أأم  ، عىل مس توى الإدارة العام 

 ياب اإجراءات موث قة تضبط طرع العمل مباكتب مراقبة الآداءات أأو ابملركز يف حاةل عدم توف ر خدمات "رفيق" 

دراج بعض التغيريات املتعل قة بتلكيا ماكتب مراقبة الآداءات  و"صادع" عند حصول عطب ابلش بكة، وعدم اإ

دخال التغيريات الال زمة لتوزيع حقوع الولوج اإىل املنظومة. كام مت ت الإشارة اإىل  قة، كعدم اإ جراء أأعامل املراجعة املعم  ابإ

هنا وظائا تتعلق  س تجابة واهجة منظومة "رفيق" للاباجيات الفعلية لبعض املبارشين داخل املركز، كعدم تضم  عدم اإ

 راقبة ابلر   من توف رها عىل املعطيات الالزمة ذلكل.ابملتابعة وابمل

، متثلت أأمه النقائص يف تواصل العمل ابلتنظمي الهيلكي القدمي، حمدودية عدد الأعوان وعىل مس توى املركز

ف الولوج اإىل منظوميت "رفيق" و"صادع" وعدم حمافظة  املنتفعَّي بدورات تكوينية واس تعامل الأعوان نفس معر 

لهيم، كام أأن  الوظائا املتوف رة بتطبيقة جدول القيادة مبنظومة "صادع" ل متك ن  العبور املس ندةيامت  بعضهم عىل اإ

ات الن شاط املعقدة لتقيمي مردود ماكتب مراقبة الآداءات. ومت ت  من مقاربة الإجنازات ابلأهداف ومن قيس مؤرش 

حاةل املل فات اإىل بعض املاكتب مبا انعكس سلبا عىل الإشارة اإىل نقص يف أأعامل املتابعة والتأأطري وتسجيل تأأ  خري يف اإ

جراء الرقابة وسامه يف حمدودي ة نتاجئ املسح ومتابعة الن ظام التقديري وتسوية املراجعات ومراقبة الامتيازات  آجال اإ أ

ب اجلبا .   املمنوحة وفسح اجملال أأمام الهتر 

أألا يف موج س نة  20كام تبَّي  أأمه ية عدد املطالبَّي ابلأداء املنضوين  ت النظام التقديري اذلي بلغ حوايل 

لغاء النظام التقديري اليت مل  % 54أأي ما يناهز نس بة  2009 من مجَل النس ي  اجلبا ، وحمدودية عدد قرارات اإ

لية خالل نفس ، وتواضع نس بة ت 2009-2006قرارا طيَل الفرتة  179تتجاوز  غطية املطالبَّي ابلأداء مبراجعة جبائية أأو 

ت همن غري جتارية وخدمات. % 9كام أأن    % 4الفرتة  اليت مل تتعد  يف أأفضل احلالت   فقط من هذه املراجعات  ط 

قة وعدم  يَّي منظومة  وأأشار التقرير كذكل اإىل ضعا نس بة تغطية املطالبَّي ابلأداء بعمليات مراجعة معم 

آجال البت  يف امللف ات وخاصة مهنا املتعل قة ابلتوظيا الإجباري اليت امل ؤرشات اجلبائية القطاعية، كام تبَّي  طول أ

لها أأحد عرش شهرا قة اليت مت  تبليغها اإىل املطالبَّي ابلأداء و ،جتاوز معد  وأأمه ية عدد امللف ات املتعل قة ابملراجعات املعم 

م.د يعود البعض  24,456ملفا مببلغ اإجاميل قدره  222واليت بلغت ما مجلته  2010بقيت غري مسواة اإىل موج ماي 

. كام أأشار التقرير اإىل صدور عديد الأحاكم ابلنقض لعدم تقي د الإدارة ابلإجراءات الشلكية 2007مهنا اإىل س نة 

ة املراجعة اجل  بائية، أأو لعدم التث، ت يف الواثئق اجلوهرية أأو خلطأأ  يف تطبيق القانون من قبل الأعوان اذلين تول وا همم 

لهيا قرارات التوظيا.  والبياانت والاس تقصاءات اليت استندت اإ
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اثرة دعوى يف شأأهنا،  1524بـ  2010كام تبَّي  احتفا  املركز اإىل موج ماي  برام صلح أأو اإ حمرضا دون أأن يي  اإ

عاوى أأمام القضاء بلغ يف بعض احلالت ح اثرة ادل  وايل الس نتَّي ومل تتجاوز معليات اس تخالص وتسجيل تأأخري يف اإ

جاميل ادليون املس تخلصة خالل الفرتة املمتدة من س نة  % 9,33ادليون املثق َل يف أأفضل احلالت نس بة   2006، واإ

ذ مت  خالل س نة  938مليون دينار من مجَل  69الـ  2009اإىل   2009مت  تثقيلها. ون ل تأأخري يف تبليغ الأحاكم، اإ

 . 120كام حفسب من مجَل ح 67تبليغ 

ة لشأداءات  ، مت  من خاللها ابخلصوص تعيَّي عون ابختاذها مجَل من تدابري الإصالحوقد أأفادت الإدارة العام 

حاةل امللفات املتبق ية اإىل ماكتب  بعة للمركز أأو ملراكز أأخرى، وختصيص  ملكا ابلس تقصاء و جتميع املعطيات، واإ

خضاع اإدخال يمة عبور لا عون من أأعوان ا دراج بطاقات التعريا مضن منظومة "رفيق"، واإ ملركز واس تكامل اإ

لغاء النظام التقديري الإختياري مبقتىض قانون املالية  املعطيات مبنظومة "صادع" اإىل رقابة رئيس خلية املراجعة، واإ

، و يَّي جدول متابعة مراقبة والرفع يف سقا ر  املعامالت للقت ع ابلنظام التقديري ورشوط الانتفاع به 2011لس نة 

مت  كذكل تكثيا والتصار  اليت تتضمن معليات طرح بعنوان الأرابح املتأأتية من التصدير أأو املعاد است رها. 

حاةل  عادة تصدير البضائع واإ طار نظام توقيا الأداء أأو اإ الزايرات امليدانية قصد التث،ت من الاقتناءات املنجزة يف اإ

ة.امللفات املتصَل  آلية اإىل لقباضات اخملتص  لح والاعرتاف بدين بصفة أ  بتسوية الإ فالت موضوع الص 

لَّي يف معليات املراجعة واملتابعة اإىل إورة اإحرتام الإجراءات والتقيد ابملذكرات الإدارية  كام مت ت دعوة املتدخ 

ت اإاثرة ادلعوى العمومية يف شأأهنا ذات العالقة وتنظمي ملتقيات دورية لرسلكة الأعوان ومراجعة احملاإ اليت مت  

صالح الأخطاء املادية املترسبة اإىل بعضها وتدارك التأأخري املسج ل يف شأأهنا وتسوية  وتضميهنا املعلومات الرضورية واإ

  الوضعية اجلبائية ابلنس بة لا املطالبَّي ابلأداء الصادرة يف شأأهنم بطاقات دفع.

اإىل التنس يق مع مركز الإعالمية لوزارة  الإدارة العامة لشأداءاتالهيئة  دعت، ولس تكامل جمهود الإصالح

ب الش بكة واس تحثان نسق معل  املالية قصد وضع الصيغ املالمئة لتأأمَّي اس قرارية نشاط املصاحل اجلبائية عند تعط 

دخال التغيريات الالزمة ع ىل املنظومة مبا اللجان امللك فة بتجديد نظام املعلومات اخلاص ابجلباية والاس تخالص، واإ

قة من الولوج اإىل منظومة "صادع" واحلصول عىل املعلومات الالزمة  ميك ن الأطراف املتدخ َل يف معلية املراجعة املعم 

للغرة من انحية، ووضع وظائا املتابعة ومعاجلة التصار  التصحيحي ة لعمليات تسجيل العقود والكتاابت عىل 

س تحثان مس توى منظومة "رفيق" و"جاد" من ان متام هذه العملية. كام دعت اإىل اإ حية أأخرى، والالزتام بروزانمة لإ

 نسق  يَّي املؤرشات اجلبائية القطاعية املتوف رة ووضع مؤرشات لبقية القطاعات حسب خصوصيالا.
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دعت الهيئة ابخلصوص اإىل وضع روزانمة لتحيَّي التنظمي الهيلكي عىل ضوء الأمر عدد  املركزوعىل مس توى 

وتركزي وحدة لالإرشاد والتوجيه، وتضمَّي منظومة "صادع" جداول قيادة واس تغاللها، ومقاربة  2008س نة ل  94

وتسوية الإختالفات املالحظة عىل مس توى عدد قرارات التوظيا الإجباري اليت وقع تبليغها، والتعاون مع مركز 

يداع تصارحيهم الإعالمية لوزارة املالية قصد تطوير املنظومة لتأأخذ يف الإعتبار امل طالبَّي ابلأداء اذلين مل يقوموا ابإ

جباري، وتكثيا اجلهود قصد بلوغ نسب الإيداع اليت يي  ضبطها يف عقد  وصدرت يف شأأهنم قرارات توظيا اإ

مة  لغاء النظام التقديري وتسوية امللفات املتعل قة هبا يف ضوء النصوص اجلديدة املنظ  الأهداف، والرتفيع من معليات اإ

جراءات حسبه.لرشو  ط القت ع هبذا النظام وابإ

لية لتشمل عدد أأكرب من   كام أأوصت الهيئة بتنويع عي نات امللف ات اليت يي  اإخضاعها اإىل املراجعة اجلبائية الأو 

نة ملطالب اإسرتجاع  امللفات املتعل قة ابملهن غري التجارية وبقطاع اخلدمات، واس تكامل معلي ة مراقبة امللف ات املتضم 

فوائض عىل الق ة املضافة اليت تقت  التأأك د من حص ة املبالغ املطلوبة ومتابعة العمليات املنجزة يف اإطار توقيا الأداء 

 عىل الق ة املضافة عند التوريد ابلتنس يق مع مصاحل ادليوانة وتسويهتا يف أأقرب الآجال. 

قة عىل ضوء السقا اجلديد لر  املعامالت اخلاضع   كام دعت اإىل الرتفيع يف عدد امللف ات املربجمة للمراجعة املعم 

من جمَل احلقوع والإجراءات اجلبائية عىل املطالبَّي ابلأداء اذلين ل  100لرقابة املركز، وتطبيق مقتضيات الفصل 

دين اذلين يتعاملون ابومطالبهتم يتول ون مد  املركز ابلإرشادات اليت يطلهبا،  فات اجلبائية لأمه  احلرفاء واملزو  لقوا  واملعر 

دراهجا مبنظومة "صادع" لس تغاللها يف معليات املراقبة. عداد بطاقات اإرشادات يف شأأهنم واإ  معهم واإ

جباري واحرتام   الأجل كام أأوصت الهيئة بترسيع البت يف امللفات اليت تس توجب اإصدار قرارات توظيا اإ

د بـ  ة دراسة مطالب اسرتجاع الأداء عىل الق ة املضافة واحرتام الآجال  6الأقىص احملد  أأشهر، والتقليص يف مد 

من جمَل  احلقوع والواجبات اجلبائية و سيس املطالبَّي ابلأداء برضورة تقدميهم  32القانونية املنصوص علهيا ابلفصل 

يداع تصارحيهم   التصحيحية يف الآجال.مطالب مس توفاة الرشوط واإ

كام دعت اإىل جتاوز الصعوابت اليت  ول دون الاس تغالل الأمثل للمعطيات املتوف رة ببطاقات املراقبة والعمل  

ابلتعاون مع مركز الإعالمية عىل تطوير تطبيقة متك ن من حوس بة املعلومات اليت توف رها جرائد عدول الإشهاد قصد 

َل. كام أأوصت بتدعمي املعلومات املتعل قة ابلإس تقصاءات مبنظومة اس تغاللها يف معليات متابعة ا لعقود غري املسج 

لهيا من خالل  آلت اإ آل احملاإ اجلبائية احملاةل اإىل احملا  والنتاجئ اليت أ "صادع" وبذل مزيد من اجملهودات قصد متابعة مأ

ضت اإىل احلرع خالل دفاتر التضمَّي ابحملمكة و يَّي منظومة "صادع" عىل ضوهئا، ومساعدة ال  قباضات اليت تعر 
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أأحدان الثورة عىل اس تكامل  يَّي املعطيات املتعل قة بتثقيالت املس تحق ات اجلبائية ابلعناوين الصحيابة للمطالبَّي 

داءات اإىل إورة تعممي الإصالحات اليت يس توجهبا تدارك النقائص  ابلأداء. ة لشأ ودعت الهيئة الإدارة العام 

 أأبرزها هذا التقرير عىل بقية مراكز مراقبة الأداءات. والإخاللت اليت

 : نتاجئ املتابعة الثانية 

ت ف وحساابت الصندوع اخلاص ابلتلية حول تدقيق  هيئة الرقابة العامة للامليةمشلت املتابعة تقرير  

 :℅ 65لالإصالح بلغت  وبينت أأن  النس بة امجللية  2007و 2006الفالحية والصيد البحري لسنيت 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

 نتاجئ املتابعة الثانية
 

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

صندوع التلية الفالحية 

والصيد البحري لسنيت 

2006-2007 

 مواصَل املتابعة ℅65 45 ℅45 18 15 33 33 52

 

يف اإصدار الإدارة العامة للواكةل  واكةل الهنوة ابلست رات الفاليح عىل مس توى ومتث لت أأمه التدابري املتخذة

تتعلق بدعوة مجيع الإدارات اجلهوية اإىل اعامتد التنظمي الزمين يف حفو و مذكرة قصد توحيد طريقة حفو الأرش يا 

املنتفعَّي  وابلتث،ت من مدى تفرغ ،رصيد واثئق ملفات املشاريع والفصل بَّي ملفي ال ف والإس ناد من انحية

 بقروة عقارية ملشاريعهم واختاذ الإجراءات املناس بة وصوصهم حبسب احلاةل املعنية من انحية أأخرى. 

عداد الأدةل املتعلقة ابلشؤون الإدارية واملالية والتكوين والتلية والتعاون و يَّي بطاقات املهام وتواصل الواكةل  .اإ

آجال معاجلة مطالب رصف املنح بغرة  كام وهجت مذكرة اإىل املديرين اجلهويَّي للواكةل حلهثم عىل العمل عىل  سَّي أ

دارة التدقيق ادلاخيل ومراقبة الت  ف مبتابعة املسأأةل. كام رشعت الواكةل يف تسوية  30تقليصها اإىل  يوم وتلكيا اإ

 س بة لآخرين.ملفات بعض الباعثَّي وتنفيذ اإجراءات السحب ابلن 

م الواكةل يف تنفيذ ابم التوصيات مع تعه دها مبواصَل اجلهود يف هذا الاجتاه، فقد أأقر  جملس      وابعتبار تقد 

هناء متابعةالهيئة   هذا امللا.  اإ
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فقد مت اإصدار التعلعت مجليع فروع البن  للسعي قدر الإماكن لفتح  عىل مس توى البن  الوطين الفاليحأأما 

" اذلي حيتوي 1107رفاء يف ُك معلية رصف للمنح والامتيازات الفالحية وتاليف اللجوء اإىل احلساب "حساب للح

حضور املنتفع مصحواب ببطاقة التعريا حَّي اذلين ليس مهم عناوين قارة ابلنس بة للفال واشرتط البن  .عىل مبالغ عالقة

ابلواثئق بأأن يي  الاحتفا  الفروع  عىلالبن   وأأك د .ذكورالوطنية ل ف املنابة وذكل لتاليف الإ زالات ابحلساب امل

حالهتا اإىل الأرش يا املركزي للبن  مت  كام  .املتعلقة ابل ف مبا فهيا أأذون التحويل ابلنس بة للس نة اجلارية فقط مث اإ

ثر صدور الإجراءات املتعلقة مبعاجلة م دوا ديوهنم وذكل اإ ديونية قطاع يقاف التتبعات جتاه الفالحَّي اذلين مل يسد 

 .2012الفالحة الواردة بقانون املالية التمكييل لس نة 

حاةل الوضعيات الشهرية لالس تعاملت والإعامتدات املرصودة  ومن انحية أأخرى دعا البن  املصاحل اجلهوية اإىل اإ

رساء النظام املعلوماي اجلديد. كام تسعي الإدارة املركزية للقروة الفالحية اإىل تاليف انتظاريف   تثقيل القروة اإ

 " .115العقارية والأذون الصادرة عن واكةل الهنوة ابلست رات الفالحية ابحلساب "

وتعمل فروع البن  عىل تطبيق املنشور ادلاخيل املتعلق بضبط الإجراءات التنظ ية لتنفيذ قرارات السحب 

الرامية التقليص من املتخدلات املتعلقة يف انتظار تركزي النظام املعلوماي اجلديد فضال عن مواصَل اجملهودات 

كام مت تكوين جلنة لتعليل هذه الفوارع واختاذ التدابري الالزمة، و  بصدد البحث يف  بصناديق القويل الفاليح.

 املسائل املذكورة.

آل املتخعدم ويف املقابل حال  دلات تركزي النظام املعلوماي اجلديد دون متابعة الإجراءات املتخذة وصوص مأ

مواصَل قد أأقر  جملس الهيئة و متابعة تنفيذ بطاقات الإلزام ومتابعة التعهدات الفالحية.و غري احملاةل اإىل مرحَل العاعات 

 هذا امللا عىل مس توى البن . متابعة

القيام بعمليات التث،ت الالزمة للتأأكد من  مت   عىل مس توى املندوبية اجلهوية للتلية الفالحية بس يدي بوزيدو

س ناد الإمتيازات الصادرة لفائدلم.   احرتام املنتفعَّي للمقررات اإ

متام ذكل حال توفر الإماكنيات و  آجال معاجلة امللفات وتعهدت ابإ تسعي مصاحل املندوبية اإىل التقليص يف أ

د من الباعثَّي املنتفعَّي بتجهزيات الاقتصاد يف ال،رشية واملادية الالزمة وكذكل مواصَل اإجراءات عرة ملفات عد

س ناد الامتيازات.  مياه الري عىل أأنظار جلنة اإ

م احلاصل يف معلية الإصالح وتعهد مصاحل املندوبية مبواصَل اجلهود يف هذا الاجتاه، فقد  مت  وابعتبار التقد 

قرار  هناء متابعةاإ  هذا امللا. اإ

هناوابعتار تقدم املندوبية يف معلية الإص قرار اإ متابعة هذا  ءالح وتعهدها مبواصَل اجملهود يف هذا الإجتاه فقد مت  اإ

 امللا.
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  : نتاجئ املتابعة الثالثة 

 مشلت معلي ة املتابعة الثالثة امللفات التالية:

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

 نتاجئ املتابعة الثالثة
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 سابقةال 

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

القباضة املالية 

 مبنوبة
56 09 06 02 04 33℅ 52 93℅ 

هناء  اإ

 املتابعة

الت ف يف 

أأماانت املال 

اجلهوي بولايت 

 تونس الكربى

66 21 10 03 07 30℅ 59 89℅ 
مواصَل 

 املتابعة

الت ف يف 

الواكةل الوطنية 

 للتبغ والوقيد

32 12 06 03 03 50℅ 29 91℅ 

مواصَل 

 املتابعة

البن  الوطين 

 الفاليح
40 24 14 - 14 - 26 65℅ 

مواصَل 

 املتابعة

ت ف 

وحساابت 

مجعية التلية 

بس يدي عيل بن 

 عون

51 23 09 - 09 - 42 82℅ 

مواصَل 

 املتابعة

  ℅85 208 ℅18 37 8 45 89 245 اجملموع

ــر فبخصــوص  ــة تقري ــة للامليــةمتابع ــة العام  ــة الرقاب ــول  هيئ ـف ح ـ ــة الت   ــة مبنوب ــَّي  ،يف القباضــة املالي تب

ـــل اإىل ـــارخي  التوص  ـــرى بت ـــارخي احلـــلك وأأخ ـــة بت ـــة خاص  دراج خان ـــااي ابإ ـــة ابخلط ـــة اخلاص  ـــة الإعالمي  ـــَّي املنظوم  ي

عـــالم بـــه. عـــادة توظيـــا الأعـــوان يف مرحلتـــه الثانيـــة وتطـــوير تطبيقـــة كـــام  الإ ـوع اإ جنـــاز مرشــ تواصـــل القباضـــة اإ

ــذك رة  ــىل التنظــمي الهيلكــي. ومت  اإصــدار م ــيت  طــرأأت ع ــة التنقيابــات ال  ـية ملواكب ــوارد ال،رشـ ــف يف امل ــة للت   عالمي  اإ
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عـــادة تكـــوين وتفعيـــل تتعلــق بتصـــفية بعـــض املصــاريا ا القدميـــة عـــىل مســ توى حســـاابت احملاســـ بَّي املعنيــَّي و  اإ

ــة  ــق مبتابع ــة املنشــور املتعل ــة ملراجع ــة وادلاخلي ــدل واملالي ــن وزارات الع ــَّي ع ــيت تضــم  تثل ــة ال ــة الثالثي ــامل اللجن أأع

معليـــات تثقيـــل واســـ تخالص اخلطـــااي والعقـــوابت املاليـــة، و يـــَّي منظومـــة تنفيـــذ اخلطـــااي احملكـــوم هبـــا. ونظـــرا 

م احلاصل يف أأعامل الإصالح وال  هناء متابعة تدارك، أأقر جملس الهيئةللتقد   هذا امللا. اإ

ــر  ـينووصــوص تقري ــع والعرشـ ــ بات الراب ــرة احملاس ــولايت حــول  دائ ــة ب ــال اجلهوي ــاانت امل ــف يف أأم الت  

ــربى ــونس الك ــذة،  ت ــدابري املتخ ــت أأمه  الت ــال   متثل ــاانت امل ــهرية لأم ــداد احلســاابت الش ع ــة اإ ــل اإىل تأألي يف التوص 

ـــة  ـــوير تطبيق ـوع يف تط ـــن الرشــ ـــال ع ــية فض ـــوارد ال،رشـ ــف يف امل ـ ـــة ابلت   ـــائا اخلاص ـــض الوظ ـــة وبع اجلهوي 

لهيــا يف جمــال  عالميــة عــرب الأنــرتاانت دلى أأمــاانت املاليــة اجلهويــة متكهنــا مــن متابعــة مجيــع العمليــات املوكــوةل اإ اإ

نتظـــار  ـــديث وتطـــوير الت ـــ  ـــدينَّي يف اإ ـــات ضـــد  امل ـــىل ترشـــ يد التتبع ـــل ع ـــثق َل. ومت  العم ـــون امل ف يف ادلي

منظومـــة "رفيـــق" فضـــال عـــن صـــياغة مهنجيـــة  ديـــد أأهـــداف ومـــؤرشات قـــيس الأداء لـــا مركـــز حماســـ يب 

رســـاء تطبيقـــة عـــرب الأنـــرتاانت تلعـــع هبيلكـــة املعطيـــات  ـوع يف اإ ليـــه والرشــ واســـ تخراج حســـب املهـــام املوكـــوةل اإ

 املؤرشات بعد جتميعها حسب خمتلا مس توايت الإرشاف.

ــل  ــن قب ــيت مت رفضــها م ــوا  الفصــول ال ــ تخراج ق ــة ابس ــائا املتعلق دراج الوظ ــة الســعي اإىل اإ ــت الهيئ ونل

عـــادة تكـــوين  ىل اإ قبـــاة املاليـــة وقـــوا  الفصـــول غـــري املتعهـــد هبـــا مضـــن منظومـــة "رفيـــق" مبناســـ بة  ـــديهثا واإ

ــة امل  ــل اللجن ــات وتفعي آلي حــدان أ ــة، فضــال عــن اإ ــوابت املالي جــراءات الت ــف يف اخلطــااي والعق ــة اإ شــرتكة ملراجع

 جديدة حلث  احملكوم علهيم خلالص اخلطااي احملكوم هبا. 

ــ بات  ــرة احملاس ــة ودائ ــاحل وزارة املالي ــل مص ــدارد وتواص ــفية ت ــويَّي ابلتص ــال اجله ــاء امل ــا أأمن ــأأةل تلكي مس

جنـــاز ـــة للحســـاابت كـــام مت  اإ عـــداد دراســـة  الإداري ـــوزارة ابإ ـــد ال ـــة بفرنســـا حـــول هـــذا املوضـــوع وعه  دورة تدري،ي

مــتاكمَل لتوضــيح الإجــراءات العملي ــة الال زمــة لإحــاكم هممــة التصــفية الإداريــة للحســاابت والتــدابري املصــاحبة 

يـــداعات لضـــامن احلقـــوع بعنـــوان العمليـــات  جـــراءات للغـــرة كـــام متـــت تســـوية أأجـــزاء مـــن الإ وصـــياغة دليـــل اإ

ــاحل وزارة ادلي ــع مص ــ يق م ــل ابلتنس ــي  العم ــة وي ــة ادليوان ــة وقباض ــة بأأراين ــوي لدليوان ــب اجله ــن املكت ــا  م ــة ب واني

ــة قصــد  ــض القباضــات البدلي  ــوف رة دلى بع ــة املت ــة الإعالمي ــىل التطبيق ــض التحســينات ع ــال بع دخ ــىل اإ ــة ع ادلاخلي

 مزيد اإحاكم معلية  ملراقبة تقادم ادليون اخلاصة ابلبدلايت.
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ـــام مت   ـــرة  ك ـــع دائ ـــة مشـــرتكة م ـــار جلن ط ـــاة يف اإ ـــة القب ـــري ذم ـــأأةل تعم ـــدارد مس ـــ تئناف ت ـــد  ابس التعه

ــام القبــاة  ــدم قي ــة ع ــادم نتيج ــا التق ــول الــيت أأدركه ــوص الفص ــورة، وذكل وص ن الث اب  ــا اإ ــد توقفه ــ بات، بع احملاس

رساء نظام متابعة للمحجوزات.  ابلإجراءات املس توجبة.ومل يي تنفيذ التوصية املتعلقة ابإ

قرار و   هذا امللا. مواصَل متابعةنظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد مت  اإ

ا وصوص التقرير   ،ابلت ف يف الواكةل الوطنية للتبغ والوقيداملتعل ق  الرابع والعرشين دلائرة احملاس باتأأم 

متام معلية تصفية وضعية ملف ات املعالمي ادليوانية املتعلقة مبؤسس يت  فقثلت أأمه  التدابري املت خذة تصنيع  مناوةليف اإ

عامتد الفواتري الهنائية والتصار  ادليوانية احملي نة املتعل قة بتوريد  2011و 2010و  2009السجائر بعنوان س نوات  ، واإ

برا مارد خفيا مع مؤسسة  20م عقود مناوةل لتصنيع نائر التبغ ومواد الصنع يف معليات تصفية املعالمي ادليوانية، واإ

ر الطلب عىل هذه النوعية من السجائر  .خاصة ومصنع التبغ ابلقريوان قصد الإس تجابة لتطو 

جملس الإدارة عىل مرشوع الهيا التنظ ي اجلديد قصد عرضه عىل وزارة الإرشاف  صادعومن انحية أأخرى 

عادة تذكري وزارة الصابة ورئاسة احلكومة حا يتس ع  يَّي د عداد بطاقات الوظائا. كام مت  اإ ليل الإجراءات واإ

قصد إورة موافاة ُك  من الواكةل ومصنع التبغ ابلقريوان مبا يث،ت اإحرتام املواصفات الصحية واحلصول عىل الشهادة 

ر ومدى مطابقهتا املنصوص علهيا بقرار وزير الصابة العمومية حول البياانت الواجب وضعها عىل علب السجائ

 للمواصفات املطلوبة.

د مبادة الفيلرت عىل اللجنة العليا للصفقات، وأأفادت أأهنا وخالفا  ومل تتول  الواكةل عرة ملا  خي صفقيت تزو 

جناز  ن امللا  الواثئق اليت سيي  عىل أأساسها  ديد مسؤولية التأأخري املسج ل عىل مس توى اإ لتوصية الهيئة لن تضم 

 671أأشهر دون أأن تقع املطالبة وطااي التأأخري اليت تناهز  6تَّي واذلي قدرته دائرة احملاس بات حبوايل هاتَّي الصفق 

 أأ.د.

ونظرا لأمه ية هذا امللا  وما ميكن أأن يرتت ب عنه من أأإار للواكةل يف صورة عدم الإ اع يف تقدمي املعطيات 

لهيا، قامت الهيئة والواثئق الالزمة اإىل اللجنة العليا للصفقات مبا يضمن  اإس تخالص مبالغ خطااي التأأخري املشار اإ

يالء هذا املوضوع  ة يف الغرة اإىل وزير املالية طلبت منه بوصفه سلطة الإرشاف عىل الواكةل، اإ بتوجيه مراسَل خاص 

اذه خت  فادة الهيئة مبا يي  اإ ، واإ من اإجراءات عاجَل  ما يس تحق ه من أأمه ية وحث  الواكةل عىل حامية مصاحلها يف هذا امللا 

س تعجاهل. وقد أأقر  جملس الهيئة  يف هذا اخلصوص. ومل تتلق  الهيئة أأي رد  من وزارة املالية حول املوضوع ر  أأمه يته واإ

 هذا امللا. مواصَل متابعة
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ابلبنـــ  الـــوطين املتعلـــق  لتقريـــر الســـ نوي الرابـــع والعرشـــين دلائـــرة احملاســـ باتاوأأظهـــرت نتـــاجئ متابعـــة 

ــع يفا ، الفــاليح ــوب  لعمــل عــىل الرتفي ــوان احلب ــدات دي ــة تعه ــاعي مرشــوط ومتابع صــدار قــرة رق ــال واإ رأأد امل

ــة  ــوير منظوم ــوب والســعي اإىل تط ــع احلب ــال جتمي ــة الناشــطة يف جم اكت التعاوني ــة الرشـ ــداتومديوني ــاء  التعه رس واإ

ـوع النــواة  جنــاز مرشـ ضــافة اإىل التقــدم يف اإ نظــام معلومــاي يســمح بتابديــد املردوديــة ابلنســ بة حلرفــاء البنــ  اإ

 املعلوماتية.

ـــوفري مقـــر جنـــدة يســـمح ابســـ قرارية معاجلـــة املعلومـــات  ـــه بصـــدد الســـعي اإىل ت ن و وأأفـــاد البنـــ  بأأن ـــؤم  ي

ـــدة بيـــاانت حـــول م ىل تكـــوين قاع ـــالمة املعطيـــات املاليـــة واإ ـــطة املعنيـــة ابلقويـــل حســـب س ردوديـــة الأنش

ـــات  ـــال املنظوم دخ ـــار اإ ـــاء يف انتظ ـــدات ابلإمض ــف الآيل يف التعه ـــة الت ـ ـــل منظوم ـــركزي وتفعي ـــات.ومت ت اجله

كـــام يـــي العمـــل عـــىل تـــركزي املنظومـــة الإعالميـــة اجلديـــدة اخلاصـــة ابلقطـــاع  اخلاصـــة ابلقـــروة حـــزي التطبيـــق.

ـــأأخري املالحـــو يف ـــدارك الت ـــىل ت ـــنل وع ـــة الب ــكة املالي ـــع الرشـ ـــة والتنســـ يق م ـــاكم القضـــائية البات ـــذ الأح  تنفي

 لالس تخالص قصد  سَّي نس بة املبالغ املس تخلصة.

ت ــف وحســاابت مجعيــة التليــة بســ يدي عــيل بــن حــول  هيئــة الرقابــة العامــة للامليــةأأمــا فــع  ــص تقريــر 

 .  %82حدود ، فقد أأظهرت املتابعة أأن  نس بة التدارك والإصالح اس تقرت يف عون

جـــراءات  ســـجل الهيئـــةحيـــث مل ت       أأي تقـــدم يف الاجنـــاز وصـــوص  وضـــع هـــيا تنظ ـــي ودليـــل اإ

ــدة ــة جدي ــركزي منظوم ــة يف انتظــار ت ــدة دلى امجلعي ــة املعق ــة الإعالمي ــائص التطبيق ــدارك نق ــائا وت ــات وظ  ،وبطاق

ــا و  ــة واملصــادقة علهي ــوا  املالي ــداد الق ع ــأأخري يف اإ ــدارك الت ضــافة اإىل ت ــرأأة اإ ــع مصــاحل وزارة شــؤون امل التنســ يق م

آل معدات روضة الأطفال.  والأ ة والطفوةل واملس نَّي وصوص مأ

ــىل       ــة الســابقَّي وصــوص احلصــول ع ــوان امجلعي ــة ضــد أأع ــن القضــااي املرفوع ــة  مجــَل م ــي متابع ــام مل ت ك

ــة  ــع وصــولت موازي ــه و طب ــة علي ــي املوافق ــرة ي ــا ق ــة عــىل ُك مل ــة متفاوت ــالغ مالي لســ تخالص املســاهامت مب

يــداعها يف حســاابت امجلعيــة و القضــيتَّي املرفــوعتَّي ضــد الــرئيس الســابق للجمعيــة وصــوص اســرتجاع  دون اإ

 املبالغ اليت  صل علهيا دون موجب.

ــن عــون توقفــت عــن  ــأأن  مجعيــة التليــة بســ يدي عــيل ب وحيــث أأفــادت مصــاحل البنــ  التونيســ للتضــامن ب

ــ ــا  وتوق ــدابري النشــاط نتيجــة حــرع مقره ــدم اســ تكامل ت ــديرة، ونظــرا لع ــة امل ــراة واســ تقاةل الهيئ ق ا نشــاط الإ

هــذا امللــا مــع دعــوة الإدارة العامــة للقــروة الصــغرية بــوزارة  مواصــَل متابعــةالإصــالح، فقــد أأقــر  جملــس الهيئــة 
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ــذه  ــا ه ــد قصــد تســوية مل ــ يدي بوزي ــة بس ــ  التونيســ للتضــامن والســلط اجلهوي ــع البن ــ يق م ــة اإىل التنس املالي

 مجلعية يف أأقرب الآجال ومتابعة تطورات القضااي املرفوعة. ا

 نتاجئ املتابعة الرابعة 

 :املبينة ابجلدول التايل هيئة الرقابة العامة للامليةتقارير مشلت املتابعة 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  نتاجئ املتابعة الرابعة

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

تدقيق حساابت 

صندوع الهنوة 

ابملسكن لفائدة 

 الأجراء.

54 31 17 02 15 12℅ 39 72℅ 
مواصَل 

 املتابعة

نتاجئ تدقيق ت ف 

وحساابت 

الصندوع اخلاص 

ابلتلية الفالحية 

والصيد البحري 

 .2005لس نة 

52 28 13 01 12 08℅ 40 77℅ 
مواصَل 

 املتابعة

الرشكة املالية 

ادليون لإس تخالص 

املتفرعة عن البن  

 الوطين الفاليح

62 36 26 07 19 27℅ 43 69℅ 

مواصَل 

 املتابعة

  ℅73 122 ℅18 46 10 56 95 168 اجملموع

ــة وصــوص  ــت الهيئ ــدقيق حســاابت صــندوع ونل ــهت ــمي تدخالت ــراء وتقي ــدة الأج ــوة ابملســكن لفائ ، الهن

ـــ  الإســـاكن اعـــامتد مســـؤول ـــي  بن ـــات ي ـــدة الصـــندوع عـــىل معطي ـــل الأمـــوال املس تخلصـــة لفائ امللكـــا بتحوي

خضـــاع معلياتـــه اإىل مراقبـــة رئيســـه املبـــارش تطبيقـــا  دارة أأخـــرى مســ تقَل، واإ جتميعهــا واملصـــادقة علهيـــا مـــن قبـــل اإ

جـــراءات البنـــ ـــدة ملقتضـــيات دليـــل اإ ـــالغ لفائ ـــع املعطيـــات و ويـــل املب دارة احملاســـ بة همـــام جتمي   اذلي أأوُك اإىل اإ

 حساب الصندوع ابخلزينة العامة للبالد التونس ية. 
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ر  ــر  ــام ب ــا ال ك ــدخ الت الصــندوع ابعتباره ــن ت ــَّي م ــن املنتفع ــيت يتقاضــاها م ــولت ال ــ تخالص العم ــ  اس بن

هما مهــم عــىل  ــرار خمتلــا ا ــة ابلعمــولت مقــابال للخــدمات الــيت يقــد  لعمليــات البنكيــة والــيت يعتربهــا خمف ضــة مقارن

ــة  ــندوع مبقتىضــ التفاقي ــف يف الص ــوان الت   ــا بعن ــيت حيصــل علهي ــكل ال ــافة اإىل ت ض ــاء، اإ ــىل ابم احلرف ــثق َل ع امل

ــة مــع وزارة املاليــة، وأأفــاد البنــ   أأن  وزارة املاليــة مل تتــول  الــرد  عــىل مراســلته وصــوص عديــد املســائل  املربم

نته  ــَّي مــا تضــم  ــر اخــتالف بشــأأهنا ب ــالغ الــيت ظه ــادقة عــىل بعــض املب لها ســواء قصــد املص ــدخ  ـب ت ــيت تتطلـ  ال

ــدارك  ــد ت ــ  قص ــوزارة والبن ــَّي ال ــة ب ــة املربم ــديل التفاقي ــق بتع ــع يتعل  ــة، أأو ف ــر الرقاب ــرزه تقري ــا أأب ــاابته وم حس

ــق أأو لتطــوير بعــض بنودهــا، وذكل ر   ــد التطبي ــرت عن ــيت ظه ــائص ال ــد النق ــن عق ــه ســابقا م ــادة ب ف ــا مت ــت الإ م

م معليـــات  جـــاابت البنـــ  تقـــد  ـــا أأعـــاع حســـب اإ سلســـَل مـــن الاجامتعـــات والتفـــاع عـــىل بعـــض املســـائل، ت 

 الإصالح واحلسم يف خمتلا الإشاكليات القامئة.     

ــة  ــس الهيئ ــر  جمل ــد أأق ــدابري الإصــالح فق ــ تكامل ت ــدم اس ــرا لع ــةونظ ــوة  مواصــَل متابع ــع دع ــا، م ــذا املل ه

ــاون  ــر، اإىل التع ــا ابلنظ لهي ــة اإ َل الراجع ــدخ  ــة املصــاحل املت ــة وبقي ــا وزارة املالي ــا مهن ــة وخصوص ــراف املعني ــة الأط اكف

ل يف معليات الإصالح. ر املسج   مع البن  قصد تدارك التأأخري الهام وغري املرب 

ــة ونلــت ــاجئ  الهيئ ــدقيق ت ــف وحســاابت الصــندوع اخلــاصوصــوص نت ــة والصــيد  ت ــة الفالحي ابلتلي

ــ نة  ــري لس ــت ر 2005البح ــة الاس ــ تغالل منظوم ــل اس ــداد دلي ع ــة اإ ــت رات الفالحي ــوة ابلس ــويل  واكةل الهن ، ت

عامتده.   الفاليح والتلية وتوزيعه عىل الإدارات اجلهوية عن طريق الربيد الإلكرتوين واإ

ليـــه ابلنظـــر، وخصوصـــا مهنـــا مـــا  ـــوطين الفـــاليح مـــن تنفيـــذ التوصـــيات الراجعـــة اإ ومل يـــقك ن البنـــ  ال

" ـــويالت خمتلفـــة للتســـوية" وتربيرهـــا ابلنســـ بة  1107يتعل ـــق بتـــدقيق املبـــالغ العالقـــة عـــىل مســـ توى احلســـاب 

ــزتام  ــيت مت  الال ــال ال ــ  يف الآج ــة للبن ــع املصــاحل املركزي ــروع ابلتنســ يق م ــة الف ــابقة لاكف ــات الس ــالل املتابع ــا خ هب

قصــد غلــق هــذا احلســاب. كــام مل يــي  تربيــر الاختالفــات الــيت أأاثرهــا التقريــر عــىل مســ توى بعــض الأرصــدة الــيت 

ـــة  ـــة جناع ـــة نظـــرا حملدودي ـــروع اجلهوي ـــىل مســـ توى الف ســـتيالءات، خصوصـــا ع ن جتـــاوزات واإ ميكـــن أأن تتضـــم 

ـف ـ ــة الت   ــراءات متابع ج ــة واإ ــة ادلاخلي ــة الرقاب ــ توجب  منظوم ــ . ويس ــوةل اإىل البن ــندوع املوك ــاابت الص يف حس

ي يف الأســـ باب  ـــة قصـــد التحـــر  ـــاليح ووزارة املالي ـــوطين الف ـــ  ال ـــن البن ـــاون ُك  م ـــدارك هـــذه الوضـــعية تع ت

 احلقيقية لهذه الاختالفات واختاذ الإجراءات الالزمة بشأأهنا. 
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فـــادة بتقلـــي صـــدار وعــىل مســـ توى الهيـــاُك التابعـــة لـــوزارة الفالحـــة مت ـــت الإ ة دراســـة املطالـــب واإ ص مـــد 

ل  ــد  ــازات اإىل مع ــ ناد الامتي س ــررات اإ ــَّي  120مق ــة ب ــة املراقب ــراء معلي ج ــد اإ ــرتاوح عن ــت ت ــد أأن اكن ــا بع  293يوم

ـــر الفنيـــة  500و ـــدعمي ادلوائ ـــزتام مبواصـــَل اجلهـــود لتقلـــيص هـــذه الآجـــال خصوصـــا بعـــد أأن مت  ت ل يومـــا، مـــع الإ

 ابلإماكنيات ال،رشية الالزمة.

م معليــة الإصــالح ابلقــدر املطلــوب خصوصــا عــىل مســ توى البنــ  الــوطين الفــاليح  ونظــرا لعــدم تقــد 

 هذا امللا. مواصَل متابعةفقد أأقر  جملس الهيئة 

ا يف ما يتعلق فقثلت أأمه التدابري  ابلرشكة املالية لإس تخالص ادليون املتفرعة عن البن  الوطين الفاليح أأم 

ينار بعنوان أأحد ملف ات ادليون عىل اثر تبتيت املناابت الراجعة اإىل ورثة أألا د 169يف اس تخالص مبلغ  ،املت خذة

زاء الضامنَّي ابعتبار أأن  كفالهتم اكنت يف حدود و الضامنَّي،  ثره امللا  مغلقا اإ أألا دينار،  200اعتربت الرشكة عىل اإ

آلت اإىل العجز بعد أأن تبَّي    أأن ه مل يعد لها وجود قانوين.كام أأن  اإجراءات الاس تخالص ضد الرشكة املطلوبة قد أ

عداد دليل الإجراءات والهيا التنظ ي للرشكة من قبل مكتب دراسات  ا عىل املس توى التنظ ي فقد مت  اإ أأم 

واملصادقة علهيام من قبل جملس الإدارة ومعاجلة نقــائص التنظمي احملاس يب من خالل وضع دفرت جرد املمتلاكت ودليل 

 اإجراءات حماس يب.

الرشكة معليات البحث والاسرتشاد والاس تقصاء حول املدينَّي وتعمل عىل اس تخالص ادليون  وتواصل

 املس تحقة علهيم.

ت الهيئة مواصَل متابعة أأربعة ملفات مع رشكة الإس تخالص بعد أأن   ا عىل مس توى وزارة املالية فقد أأقر  أأم 

ة بعض من احلرفاء مببالغ متفاوتة الأمه ية اكنت قد ابرشت متابعهتا مع الوزارة، و  ملف ات تتعل ق بديون م  ة بذم  تخدل 

مة من قبل البن  والوزارة والرشكة، أأن  املالحظات املتعل قة هبا  يفوذكل بعد أأن تبَّي  للهيئة  ضوء التوضيابات املقد 

تالف بعض الواثئق اليت ن اإخاللت أأو أأخطاء تتطل ب تتب ع املسؤولَّي عهنا، من ذكل ثبوت عدم اإ ختص   ل تتضم 

مة من قبل بعض الضامنَّي  ملف ات ل تزال يف طور العاع، وعدم فقدان النس  الأصلية من الضامانت التاكفلية املقد 

آخر.  يف ملا  أ

ات بلغت ق ة ادليون ملف 4مة و ديد املسؤوليات وصوص ومل تتول وزارة املالية القيام ابلتحرايت الالز 

 م.د. 9هبا حوايل  َلاملتص
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ذكري يف هذا الشأأن، أأن  الهيئة اكنت قد دعت وزارة املالية منذ املتابعة الأوىل لهذا التقرير اإىل وجيدر الت

ة ترت ،ت عهنا خسائر  خاللت هام  نت أأخطاء واإ ة ملزيد التعم ق يف عدد من امللف ات اليت تضم  تلكيا هيا رقابة عام 

جيابي ل  أأن  مقرتح الهيئة مل حيو مبتابعة اإ ة من قبل الوزارة، ومل تتول  الأطراف املعنية القيام ابلتحقيقات فادحة للبن ، اإ

ي يف التجاوزات املرتكبة من طرف بعض املسؤولَّي ابلبن ، واليت أأد ت اإىل  م    التمكيلية الالزمة قصد مزيد التحر 

فة عىل بعض القروة وتس ة عدم تفعيل الضامانت الشخصية والرهون املوظ  ة نتيجة خاص  لمي شهادات رفع خسائر هام 

يد قبل اس تخالص ادليون املتعل قة هبا، وعدم احلرص عىل تفادي سقوطها ابلتقادم وأأد ى اإىل حرمان البن  من فرص 

عتربت الهيئة هذا التقصري لاوان يف حامية حقوع البن  وحماابة منه لبعض الاكفلَّي هبدف  اس تخالصها. وقد اإ

ب من سداد ادليون امل   س تحق ة علهيم.مساعدلم عىل الهتر 

 

نه الرد  الأخري لوزارة املالية حول نتاجئ املتابعة الرابعة لهذا التقرير من معطيات جديدة مت  من  وتبعا ملا تضم 

ا  قرار الوزارة بأأهن  ة اإىل أأسامء ووظائا بعض املسؤولَّي عن التجاوزات املرتكبة ابلبن ، واإ ل مر  خاللها الإشارة لأو 

َل  اجلزائية، دعت الهيئة وزارة الإرشاف من جديد اإىل التنس يق مع البن  والقيام أأفعال تدخل  ت طائَل اجمل

جراءات التتب ع الالزمة ضد  اكفة املسؤولَّي عن هذه التجاوزات وُك  من تث،ت مسؤوليته معهم من انحية، وكذكل  ابإ

س تحق ة علهيم وسقوط الضامانت ضد  املنتفعَّي بعمليات احملاابة والتسهيالت اليت أأد ت اإىل عدم خالص ادليون امل 

والكفالت املتعل قة هبا ابلتقادم وكذكل املسؤولَّي عن تسلمي شهادات رفع اليد عن الرهون دون تسديد ادليون 

ضافية تث،ت معليات الفساد والرشوة وش هبات اس تغالل  املتعل قة هبا، واحلرص عىل مزيد تدعمي هذه امللف ات بقرائن اإ

 النفوذ عند الإقتضاء.

 

مواصَل ونظرا لأمه ية النقاط املتبق ية سواء عىل مس توى الرشكة أأو عىل مس توى الوزارة، فقد أأقر  جملس الهيئة 

يالء هذه امللف ات العناية املطلوبة والقيام ابلإجراءات الالزمة محلاية حقوع الرشكة  متابعة هذا امللا  قصد التأأك د من اإ

 خالص ادليون املرتبطة هبا.يف اس ت

 

 نتاجئ املتابعة اخلامسة 

 مشلت املتابعة امللفات التالية:
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 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  نتاجئ املتابعة اخلامسة

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ف يف 

الرشكة التونس ية 

 للبن 

68 34 14 07 07 50℅ 61 90℅ 
مواصَل 

 املتابعة

ت ف 

وحساابت 

البن  التونيس 

 للتضامن

99 38 14 10 04 71℅ 95 96℅ 
هناء  اإ

 املتابعة

حب الامتيازات 

املالية واجلبائية 

املس ندة يف 

 القطاع الفاليح

15 14 07 - 07 - 08 53℅ 
مواصَل 

 املتابعة

  ℅90 164 ℅49 18 17 35 86 182 اجملموع

 

ـــف يف الرشـــكة التونســـ ية حـــول  تقريـــر دائـــرة احملاســـ بات الثالـــث والعرشـــينوقـــد بينـــت متابعـــة  الت  

ـــ  ـــه مت، للبن ـــب الرتاخـــيص الاســـ ترنائية ال  أأن ـــيت ي واملتقلـــيص يف مطال أأن تكـــون مطابقـــة شـــرتط فهيـــا ؤق تـــة ال

" ابلنســـ بة Workflowمت اعـــامتد منظومـــة " كـــام لالحتياجـــات الظرفيـــة للخزينـــة ومشـــفوعة بتاباصـــيل مؤكـــدة.

ــذه  ــن ه ــرارات الصــادرة ع ــة الق ــن تســجيل ومتابع ــن م ــا مك  ــو م ــة لالإســقاطات وه ــة اليومي ــق ابللجن للجــزء املتعل

ــت ــة. ومت ــعية اللجن ــا  تســوية وض اكت وذكلمل ــدى الرشـ ح ــه  اإ ــددت في ــامتد ح ــد اع ــدالا مضــن عق ــة تعه بتغطي

 حريفا. 212س تخالص املس تحقات اذلي  ص ومعاجلة ملا ا الرتاخيص املمنوحة ورشوطها

 

ــات   ــف يف ملفـ  ومـــن هجـــة أأخـــرى  رشع  البنـــ  يف اســـ تغالل املنظومـــة املعلوماتيـــة اخلاصـــة ابلت ـ

جنـــاز الأشـــغال املتعل قـــة ابملراحـــل املتبق يـــة مـــن ي و الإدارات اجلهويـــة وتعم هـــا عـــىل   (IMX)العاعـــات تواصـــل اإ

ـــة. كـــام  ـــنظم املعلوماتي ـــركزي املنظومـــة احملوري ـــة لتطـــوير ال ـوع ت ـــب  وعرشـــ مت  ال مرشــ ـــار مكت جـــراءات اختي يف اإ

 دراسات لتدقيق سالمة نظم وش باكت التصال.



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

61 

 

جـــر   اءات اجلـــاري هبـــا ويتواصـــل النظـــر يف مطالـــب دراســـة جـــدوةل ديـــون املشـــاريع الســـ ياحية وفقـــا لالإ

ر وضــع القطــاع الســ يايح ابلــبالد واســ تخالص جــزء مــن ادليــون مبــا فــاع  العمــل حــاةل حبــاةل وذكل حســب تطــو 

 . 2012و 2011م.د بعنوان سنيت  60

ــلَّي  مل ومــن انحيــة أأخــرى تتوفــق مصــاحل البنــ  يف تقلــيص نســ بة املصــن فَّي مــن مجــَل احلرفــاء املتحص 

ـية ملتابعــة  الهيئــة بنتــاجئ مل تــوافعــىل قــروة و أأعــامل اللجنــة الــيت مت تكويهنــا لقــرتاح الآليــات املاديــة وال،رشـ

ــروع  ــ توى الف ــىل مس ــيص ع ــاوزات الرتاخ ــوية  وجت ــت تس ــيت مت  ــات ال س ــدد املؤس  ــج َل وصــوص ع ــاجئ املس ابلنت

هتا من مجموع  ة بذم  سة متر  بصعوابت. 80املس تحقات املتخدل   مؤس 

ـــد ـــ  ع رت مصـــاحل البن ـــر  ـــر ب آخ ـــىل صـــعيد أ ـــة توصـــلها اإىل م وع ـــة الإعالمي ـــ تغالل الربجمي يف  IMXاس

حـــاكم  ـــذ اإ ـــة لأمعــــال بوجـــود نقـــائص متابعـــة عـــدول التنفي شـــابت املنظومــــة املـــذكورة. كـــام أأن  املتابعــــة ادلوري

ـــذ  ــض احلــالت التنفي ــت يف بع ــذ بين ــدول التنفي ــة لع ــوفر الظــروف املالمئ ــدم ت ـــذ لع ــ تاباةل التنفي ـــوات اس يف السن

ـــاهمم أأو لإ  2012 – 2011 ـــاز هم ـــلك.اجن ـــنص  احل ــــور ب ــــوان املذك ــــد ابلعن ـــدابري  لتقي ـــ تكامل ت ـــدم اس ـــرا لع ونظ

  هذا امللا. مواصَل متابعةالإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

ــة العامــة للامليــةأأبــرزت متابعــة تقريــر  ــف وحســاابت البنــ  التونيســ للتضــامنحــول  هيئــة الرقاب ، أأن  ت  

 .℅ 96النس بة امجللية للتدارك والإصالح قد بلغت حوايل 

ـوع  UNIBANKيف تــركزي املنظومـــة املعلوماتيــة اجلديــدة  ومتث لــت أأمه تــدابري الإصـــالح املتخــذة والرشــ

طـــار خمـــتص يف احملاســـ بة وتقـــدمي الســـالمة معلوماتيـــة عـــىل  يف اســـ تغاللها وتـــدعمي وحـــدة التـــدقيق والتفقـــد ابإ

ســـ ناد املوافقـــات عـــىل القويـــل بنـــاء عـــىل مســـ توى ضـــبط أأهليـــة  ـــر ابلإضـــافة اإىل اإ ـــد الأث املســـ تخدمَّي و دي

 معطيات موضوعية.

دراج قامئــة املعــدات املزمــع متويلهــا منــذ تقــدمي الباعــث مللــا القــرة والبيــاانت املتعلقــة مبعاينــة  كــام مت اإ

أألـــا دينـــار  100القـــروة اإىل املعـــدات وبفـــواتري اقتناهئـــا مضـــن املنظومـــة الإعالميـــة اجلديـــدة ومث رفـــع ســـقا 

ــدة عــالوة  ــة اجلدي ــة املعلوماتي ــه مضــن املنظوم ــب نوعيت ــرة حس ــبط ســقا الق ــة وض ــ توايت التعل ي ــع املس مجلي

 عىل تدارك النقائص املتعل قة  هبذه املنظومة عىل مس توى التسديد املس بق للقرة والعدول عن القرة.
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ســ ندة عــىل حســاب الصــندوع الاجامتعــي ومــن هجــة أأخــرى مت  يــَّي القــرار التنظ ــي للقــروة امل 

بعـــد التنســـ يق مـــع البنـــوك العموميـــة يف هـــذا اجملـــال و تســـجيل القيـــود احملاســـ،ية بصـــفة منتظمـــة وتصـــفية 

 .℅79بنس بة حوايل  STB-PCFحساب 

ـــذها فقث لـــت يف تصـــفية  ـــدت بتنفي جنازهـــا أأو تعه  ـــيت رشعـــت مصـــاحل البنـــ  يف اإ ـــا الإصـــالحات ال أأم 

عــادة صــياغة دليــل الإجــراءات  احلســاابت العالقــة بصــفة ــة وابإ ــد بتلكيــا فريــق معــل هبــذه املهم  تدرجييــة والتعه 

جنــاز هممــة التــدقيق  قــرار اإ ــة اجلديــدة واإ ليشــمل مجيــع جمــالت معــل البنــ  وفــق مــا تتطلبــه املنظومــة املعلوماتي 

ـــة احتســـاب منابـــة الاســـ تخالص  ـــري طريق ـوع لتغي ـــداد مرشــ ع ـــونس واإ ـــة ت ـــالغ الإس تخالصـــات ولي يف مب

 لتعه د بربط ُك  الربجميات ابملنظومة املعلوماتية اجلديدة.وا

هنـــاء متابعـــةوقـــد أأقـــر  جملـــس الهيئـــة  هـــذا امللـــا مـــع التأأكيـــد عـــىل إورة احلـــرص عـــىل اســـ تكامل  اإ

 الإجراءات اليت رشعت مصاحل البن  يف اختاذها أأو تعه دت هبا. 

ــر  ــة تقري ــرزت متابع ــة للامليــةوأأب ــة الرقابــة العام ــول  هيئ ــة قــرارات حســب الامتيــازات املاليــة ح متابع

ــاليح ــة املســ ندة يف القطــاع الف ــن ، واجلبائي ــدابري الإصــالح  اختــاذ مجــَل م ــ   ت ــع البن متثلــت يف التنســ يق م

ـــن مـــن تنفيـــذ قـــرارات  ـورية الـــيت متك  عـــداد الكشـــوفات الرضــ متـــام اإ الـــوطين الفـــاليح ووزارة املاليـــة قصـــد اإ

معاجلــة وضــعية املشــاريع الــيت متــت املصــادقة علهيــا ومل تنتفــع الســحب واســ تخالص الامتيــازات ومواصــَل 

ــا منــذ فــرتة  ــاريع مصــادع علهي ــَل مــن املش ــل متابعــة مج ــت ر. كــام تتواص ــن مــنح الاس ـف أأي قســط م ب ـ

 طويَل دون أأن يي رصف منح لأحصاهبا ودون أأن تكون موضوع قرارات حسب.

 الإصالح.اس تكامل متابعة معلية  مواصَلهيئة ل جملس ا وقد أأقر  

 وزارة أأمالك ادلوةل والشؤون العقارية: .5

لت الهيئة س نة  أأمالك ادلوةل والشؤون  تقارير مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لوزارة 3متابعة  2013تو 

ع حسب مس توى املتابعة كام ييل:العقارية  ، تتوز 

 (.2متابعة أأوىل: تقريران )

 (.1متابعة اثمنة: تقرير واحد )
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  :نتاجئ املتابعة الأوىل 
 

ــر  ــةيلخــص اجلــدول التــايل نتــاجئ املتابعــة لتقري ــة العامــة للاملي ــة الرقاب ــدقيق حــول  2010املنجــز ســ نة  هيئ ت

هيئـــة الرقابـــة العامـــة لأمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاريـــة  تقريـــرو  حســـاابت صـــندوع اـــااي حـــوادن املـــرور

 .الت ف يف أأمالك الأجانبحول  2012س نة  املنجز

 موضوع التقرير

عدد النقائص 

املس تخرجة من 

 التقرير

عدد 

 النقائص اليت

 مت  تداركها

عدد النقائص 

اليت مت  تقدمي توصيات 

 بشأأهنا

نس بة 

 الإصالح والتدارك

تدقيق حساابت صندوع ضامن 

 اااي حوادن املرور
27 06 21 22℅ 

 ℅06 17 01 18 الت ف يف أأمالك الأجانب

 ℅15 38 07 45 اجملموع

 

،  وجــود املــوارداســ تخالص  وصــوص تــدقيق حســاابت صــندوع اــااي حــوادن املــرورأأبــرز قــد و 

ــوارع  ــىل مســ توىف ــا  ع ــبالد التونســ ية و م ــة لل ــة العام ــدرج حبســاابت اخلزين ــا هــو م ــَّي م ــم ب ــؤمن مه مســامهة امل

ـح بــه للهيئــة العامــة للتــأأمَّي  ـ ضــافة اإىل هــو م   تقصــري يف متابعــة واســ تخالص مســامهة مؤسســات التــأأمَّي اإ

 .والإدارة العامة لعاعات ادلوةل املذكورةمن طرف ُك من الهيئة 

د أأغلب مؤسسات التأأمَّي يف دفع ما ختدل  بذمهتا من مساهامت لفائدة الصندوع حيث مل تسجل  كام لوحو تدل 

يف حَّي اكن من املفرتة   2009و 2008أأد سنيت  5أأد و  15هذه املساهامت ومل تتجاوز  2007أأي مسامهة س نة 

ضعا مسامهة املسؤولَّي عىل احلوادن البدنية غري املؤمنة اليت مل  عالوة عىلأأد  445أأد و 457أأن تبلغ  عىل التوايل 

عامتدات املس توجبة لدلفع لإ غ املبالجتاوز و  2009-2000% من مجموع موارد الصندوع خالل الفرتة 0,18تتجاوز 

 را  املتخدلات جتاه املس تفيدين.ع تا أأد ى اإىل تالصندو 

، فقد لوحو عدم اس تغالل التطبيقة الإعالمية لإدراج املبالغ عىل مس توى النظام املعلوماي وتأأدية النفقاتأأما 

  قراراتال ذههتأأخري يف اإصدار م ضامانت السالمة املعلوماتية و املضمنة بقرارات ال ف والاقتصار عىل جداول ل تقد  
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كام تبَّي  ياب دليل اإجراءات حمَّي  ومذكرات معل تضبط اإجراءات تأأدية نفقات  . 2009-2006خالل الفرتة 

برام الصلح. يف حالتدفع التعويض يف تأأخري وال الصندوع   اإ

آجالوأأبرز التقرير  آجال معاجلة أ  ،اعامتد مقاييس موحدة من قبل مصاحل الصندوع وعدمالتعويض،  طول أ

د  مؤسسات التأأمَّيو  بَّي هذه الأخرية اتفاقياتلتعويض مصاريا العالج ابملصابات اخلاصة وذكل يف  ياب   د 

 تعويض عن الأإار املهنية والاقتصادية.لل عاجلة ملفات ملو التعريفات الإطارية، 

ة الطبية ومن هجة أأخرى لوحو تباين بَّي  رخي احلادن املدون مبحرض البحث والتارخي املسجل ابلشهاد

ين اإضافة اإىل بَّي امللفات  توزيعاإ وتفاوت يف احملو ياب ادلقة يف وصا الوقائع ببعض  عدم اإحاكم الت ف املقرر 

آجال يف العاعات تا ترتب عنه أأحياان عدم التوصل اإىل ختفيض مبالغ التعويضات و  طاةل أ ل اإ الصندوع التفاوة و م 

ضافية دون موجب   .ملصاريا اإ

ثبات عدم مقدرة املسؤول املدين عىل ادلفع وافتقار  دارة الصندوع اإجراءات موحدة لإ ولوحو عدم اعامتد اإ

، واثئق الرضورية لإصدار قرارات ال فللوعدم تضمن بعض امللفات يف هذا اخلصوص امللفات للمعطيات الالزمة 

لزام وبطء يف الإجراءات الأوليةفضال عن  تعيل اكمل و  السابقة لإصدار هذه البطاقات حمدودية اإصدار بطاقات الإ

دراج ُك مبلغ ابحلساب البنل اخلاص با  مبالغ التعويض احملكوم هبا قضائيا يف حساب أأحد املس تفيدين عوضا عن اإ

  منتفع.

هنا ليست اجلهة امللكفة ابس تخالص مسامهة مبوقفها املقثل يف أأ  الهيئة العامة للتأأمَّي متس  وبي نت املتابعة 

دارة العامة لعاعات ادلوةل حبلك متابع واذليملسؤولَّي عىل احلوادن البدنية غري املؤمنة ا لفات التعويض مل هتايرجع لالإ

 والقضااي املنشورة. 

رات ال ف بعنوان تنفيذ الأحاكم ومن هجهتا بررت الإدارة العامة لعاعات ادلوةل حالت التأأخري يف اإصدار قرا

ماكنية عرة املترض  ب ل بعد اس تكامل الواثئـق عدم اإ . كـام "ومـن أأمههـا الشـهادة الطبيـة الأوليـة"ر عىل الفحص الطيب اإ

ىلأأفادت مصاحل امللكا العام بععات ادلوةل أأن أأغلب ملفات الصـلح  دم بعرضـها أأن  الإدارة ل تتقـاملؤيـدات و  تفتقـر اإ

ل بعد استيفاء اكمل ال آخر.واثئق اليت ختتلا من ملا املايل يف التعويض اإ  اإىل أ
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ــة املــذكورة وأأفــادت ثبــات عــدم قــدرة املســؤول املــدين عــن ادلفــع يــي بواســطة حمرضــ  الإدارة العام  أأن اإ

ــدما ي ــذ وذكل عن ــدل تنفي ــن طــرف ع ر م ــهجعــز حمــر  ــاين هــذا الأخــري أأن ــه  ع ــدما  اطب ــر أأو عن ــول املق أأصــبح جمه

 .ويعاين عدم وجود ماكسب ميكن التنفيذ علهيا

ــد   ــتوق ــة دع ــداخيل االت  اإىل الهيئ ــة امل ــن مشولي ــت م ــم و ث، ــؤمن مه ــن مســامهة امل ــة م ــامتد التصــار  ملتأأتي اع

فـــادة الهيئـــةاجلبائيـــة ملؤسســـات التـــأأمَّي يف  ديـــد مبلـــغ هـــذه املســـامهة  ـوع  واإ وصـــوص املصـــادقة عـــىل مرشــ

ــة احتســاب مســاهامت مؤسســات ا ــري طريق ــاه تغي ــأأمَّي يف اجت ــيح أأحــاكم جمــَل الت ــا نســ بة تنق ــأأمَّي وذكل اعله لت

ة و  وابجلهـــة  2012و 2010وضـــعية اســـ تخالص مســـامهة مؤسســـات التـــأأمَّي ابلنســـ بة للفـــرتة بـــَّي ســـنيت  قـــار 

امللكفـــة عـــىل مســـ توى وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاريـــة، بتابديـــد التاكليـــا الفعليـــة للصـــندوع املعقـــدة 

دارة هـــذا عهـــد مب  1986لســـ نة  180يف  ديـــد مســـاهامت مؤسســـات التـــأأمَّي،  خاصـــة أأن  الأمـــر عـــدد  همـــة اإ

حلــــاع هــــذه الأخــــرية  ــــالصــــندوع اإىل الإدارة العامــــة لعاعــــات ادلوةل قبــــل اإ وزارة أأمــــالك ادلوةل والشــــؤون ب

 العقارية.

ـــدابري املتخـــذة   ها ابلإجـــراءات والت ـــد  ـــة مب آجـــال اســـ تخالص املســـاهامت يف ب كـــام أأوصـــت الهيئ ـــيص أ تقل

ــاهبا ــري طريقــة احتس ــار تغي ــاجئ  انتظ ــالغ او  بنت ــة اســ تخالص املب ــوادن بدني ــىل مت  ملتعل قــة حب املســؤول  التعــرف ع

ــهعهنــا  ــع.   والتأأكــد مــن قدرت ــة وأأكــدت عــىل ادلف ــوحض الهيئ جــراءات أأو مــذكرة معــل ت عــىل إورة اعــامتد دليــل اإ

ـورية  ـــة وال،رشـــية الرضــ ـــات ادلوةل ابلوســـائل املادي ـــدعمي الإدارة العامـــة لعع ـــات الصـــندوع و ت ـــة نفق طـــرع تأأدي

 لتطبيقة الإعالمية عىل أأحسن وجه.ليتس ع لها اس تغالل ا

ــع التعويضــات  ــال دف آج ــيص أ ــدة لتقل ــراءات املعق ها ابلإج ــد  ــة م ــت الهيئ ــد و وطلب ــىل إورة التقي  ــدت ع أأك

ـر أأو  ـ ــن املترض  ــاانت م ــات والبي ــب املعطي ــال طل آج ــد أ ــىل توحي ــل ع ــة للتســوية الصــلحية والعم ابلنصــوص املنظم

بـــرام اتفاقيـــات بـــَّي مؤسســـات التـــأأمَّي واملؤسســـات  مـــن ينوبـــه و التنســـ يق مـــع الهيئـــة العامـــة للتـــأأمَّي قصـــد اإ

 الصحية اخلاصة تضبط يفة التداوي هبذه الأخرية.

ــرار  ق ــدة يف اإ ــارص املعق ــدها ابلعن ــام أأوصــت  مب ــدأأ ك ــاب مب ــويض يف  ي ــائع التع ــة يف وصــا وق ــادن ادلق ح

لعمــل عــىل ابو، الأوليــةاملــرور ونتا ــه أأو تضــارب املعطيــات عــىل مســ توى حمرضــ البحــث والشــهادة الطبيــة 

ـورية لضـــامن توزيـــع  يـــؤمن جناعـــة و عـــة الإجنـــاز وتفـــادي  بشـــا مللفـــاتااختـــاذ الإجـــراءات والتـــدابري الرضــ

آجال التعوي  ،ضــالوقوع يف بعض العيوب الشلكية أأو عدم تقدمي مستندات الطعن الرضورية جتنبا لإطاةل أ
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ــن  ــة حفــو إورة فضــال ع ــة لعملي ــة الاكفي ــالء العناي ي ـورية اإ ــق الرضـ ــات واحلــرص عــىل تضــميهنا ُك الواثئ امللف

  .بصورة تيرس  اس تغاللها

ــر  ــَّي  تقري ــةوب ــة لأمــالك ادلوةل والشــؤون العقاري ــة العام ــة الرقاب الت ــف حــول  2012ســ نة  املنجــز هيئ

ــب ــدة نقــائص  يف أأمــالك الأجان ــب وجــود ع دارة أأمــالك الأجان ــوزارة أأمــالك ادلوةل والشــؤون عــىل مســ توى اإ ب

ــة، العقا ــوص يفري ــت ابخلص ــراء متثل ج ــل اإ ــاب دلي ــة التفويــت ي ــل معلي ــع مراح ــبط مجي ــه يض ــادع علي  ات مص

ــل  ــن قب ــا م ــام هب ــذه الإ الواجــب القي ــقو  دارةه ـورية  الواثئ ــرة الرضـ ــا  لع ــت املل ــة للتفوي ــة الوطني ــىل اللجن ع

ــافة اإىل تســجيل ض ــل  اإ ــات التفويــت وص ــأأخري يف البــت يف ملف ــ بع ســ نوات أأحيــاان اإىل ت ــدم التث،ــت يف و س ع

ــت يف  ــد الب ــراء عن ــات الك ــب املخــالص معين ــد طال ــة والتأأك ــدم امللكي ــوفر رشط ع ــدى ت ــن م ــام و م ــاب نظ  ي

 متابعة دورية لت ف الو ء العقاريَّي يف أأمالك الأجانب.

ـــَّي يف ـــق  وتب ـــا يتعل ـــبالد التونســـ يةم ـــة لل ـــة العقاري ـــب ابلرشـــكة الوطني دارة أأمـــالك الأجان ،  وجـــود ابإ

دارة لــــأأغلــــب الإدارات الفرعيــــة  وىعــــىل مســــ تشــــغورات  التجهــــزيات الإعالميــــة ونقــــص يف   املــــذكورةالإ

ضافة وسائل النقل، و   اإىل ضعا نس بة التأأطري.اإ

ــذ   ر تنفي ــذ  ــر اإىل  تع ــار التقري ــنوأأش ــدد م ر ع ــر  ــع ال  اتمق ــ ن البي ــَّي ل ــع املنتفع ــدم دف ــ،ب ع ــت بس تفوي

ـــروة  ـــدم املع ســـ تكاملوع ـــا اإ ـــرز من ـــات ف ـــارات املشـــرتكة.ابت ادلوةل يف معلي ـــام  العق ـــدم القي ـــوحو ع ـــام ل ك

ــات التقيــمي الفــردي لـــ تطبيقــا  خالفــا ملقتضــيات رســام راجعــة لــدلوةل 523رســام عقــاراي مــن مجــَل  241بعملي

ـــد  القضـــااي الإســـ تعجاليةو  لالتفاقيـــة التونســـ ية الفرنســـ ية  ـــرفض يف عدي يف اخلـــروج لعـــدم  صـــدور أأحـــاكم ابل

ـــود  ـــاب عق ـــع لغي ـــع اادلف ـــة م ـــراء مربم ــكةك ـــة دون  ،لرشـ ـــالت ابملراكن ـــراء احمل ـــافة اإىل ك ـــامتدابلإض ع رشوط  اإ

ـــات الكـــراء ابلضـــعا  موضـــوعية حمـــددة مســـ بقا ـــةواتســـم نســـق اســـ تخالص معين  فضـــال عـــن عـــدم مطالب

 الرشكة بفوائض التأأخري الناجتة عن عدم تسديد ادليون.

آجـــال التقـــادم ابلتنابيـــه القانونيـــة  ابلنســـ بة ملعينـــات الكـــر عـــدم  وتبـــَّي اء الواجبـــة الأداء للرشـــكة قطـــع أ

رســـال كشـــوفات اســـ تخالص الكـــراءات ُك ثالثـــة أأشـــهر اإىل وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــو  ؤون العقاريـــة عـــدم اإ

ضافة اإىل  تدهور   يف شأأهنا.جياد حلول معلية و يعة ابإ من العقارات مبا يوجب الإ اع عدد حاةل اإ

دارة أأمـــالك الهيئـــة دعـــت  ،وقصـــد تـــدارك النقـــائص املالحظـــة اإىل  الإ اع يف  ابلـــوزارة الأجانـــباإ

ــة  ـكة الوطني ــع الرشـ ــد التنســ يق م ــب ومزي ــل الإجــراءات اخلــاص ابلت ــف يف أأمــالك الأجان املصــادقة عــىل دلي
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جــرد و ، عــىل مســ توى البــت يف مطالــب التفويــتالعقاريــة للــبالد التونســ ية قصــد تــدارك التــأأخري املســجل 

ــيت تثــري  شــاكلياتامللفــات ال ـورية لتســويهتا قانونيــة  واختــاذ ا اإ ــدابري الرضـ ــوفر رشط عــدم و لت التأأكــد مــن مــدى ت

ى شـــعاعها  رســـاء نظـــام متابعـــة  30امللكيـــة يف دائـــرة ل يتعـــد  يـــم حـــول احملـــل موضـــوع مطلـــب التفويـــت واإ

ـف الــو ء العقـــاريَّي يف أأمــالك الأجانــب  هبـــذا صــلب دليـــل الإجــراءات اخلــاص  يـــي تضــمينهدوريــة لت ـ

ــة اجملــال. و  ــمبأأوصــت الهيئ ــق زي ــيَليف الصــيغ ال د التعم  ــت يف ب  كف ــا يف جمــال التفوي ــول هب تطــوير الإجــراءات املعم

حـــدان هـــيا معـــوجح  ـــتص  ماكنيـــة اإ لت ـــف الإداري وابلتصـــفية العقاريـــة ابأأمـــالك الأجانـــب، والنظـــر يف اإ

 واملايل يف هذه الأمالك.

دارة أأمـــالك الأجانـــب ابكـــام أأوصـــت الهيئـــة  لرشـــكة الوطنيـــة العقاريـــة للـــبالد التونســـ ية بتســـوية وضـــعية اإ

الـــرا بَّي يف الرشـــاء اذليـــن  صـــلوا عـــىل موافقـــة اللجنـــة الوطنيـــة للتفويـــت ومل يـــدفعوا مثـــن البيـــع يف الآجـــال 

متــام القانونيــة أأو  ـاء  تراجعــوا عــن اإ متــام معليــات و الرشـ فــرز منــاابت ادلوةل يف العقــارات املشــرتكة والإ اع يف اإ

دعـــت اإىل إورة و . وجـــرد العقـــارات حســـب حالهتـــا املاديـــة قيـــمي الفـــردي للرســـوم العقاريـــة الراجعـــة لـــدلوةلالت 

ــة  ن ــايري موضــوعية ومدو  ــد عــىل صــبغته الاســ ترنائية لوضــع مع ــع التأأكي ــة م ىلكــراء احملــالت ابملراكن اســ تخالص  واإ

ــأأخري  ــوائض الت ــة بف ــتخدلة بذمــة املتســوغَّي واملطالب ــوان هبــذامعينــات الكــراء امل ــه و  العن ــادم ابلتنابي آجــال التق قطــع أ

رســــال كشــــوفات  ــــة الاالقانونيــــة  واإ ســــ تخالص ُك ثالثــــة أأشــــهر اإىل وزارة أأمــــالك ادلوةل والشــــؤون العقاري

فادة الهيئة ابلإجراءات العملية ال  يت مت اختاذها  ملعاجلة وضعيهتا.واإ

 :نتاجئ املتابعة الثامنة 

س تخالصات وصوص  لأمالك ادلوةل والشؤون العقارية هيئة الرقابة العامةمشلت املتابعة تقرير  تقيمي سري اإ

 .حماصيل أأمالك ادلوةل العقارية الفالحية

 موضوع التقرير

 نتاجئ املتابعة الثامنة املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

س تخالص حماصيل  اإ

أأمالك ادلوةل العقارية 

 الفالحية

42 27 06 - 06 - 36 86℅ 
هناء  اإ

 املتابعة



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

68 

 

ما يف املســـاعي عـــىل مســـ توى ُك  مـــن املصـــاحل املركزيـــة واجلهويـــة للـــوزارة املـــتكف َل  ون لـــت الهيئـــة تقـــد 

ـــة، وعـــىل مســـ توى  ـــة ومتابعهتـــا مـــن انحي ـــة الفالحي س تخالصـــات أأمـــالك ادلوةل العق اري ـــات اإ ـــف يف ملف  ابلت  

 حية أأخرى. القباضات املالية امللك فة بعمليات تثقيل هذه املس تحق ات واس تخالصها من ان

ــاذ  خت  ــن خــالل اإ ــة م ــات املتبق ي ــة مصــاحل ادلوةل يف امللف  ــدت حبامي ــد تعه  ــة ق ــة الأطــراف املعني وحيــث أأن  اكف

ــة ادلوةل  ــة اإىل خزين ــة املســ تحق ات الراجع ســ تخالص اكف ــن شــأأهنا ضــامن اإ ــيت م ــدابري ال ــن الإجــراءات والت ــدد م ع

ــة ــث أأن  متابع ــاء، وحي اكت الإحي ــة برشـ ــا املتعل ق ــة،  وخصوصــا مهن ــد بلغــت ســنهتا الثامن ــر ق ــذا التقري ــر  ه ــد أأق فق

يقــاف معليــة املتابعــة جملــس الهيئــة ــة لأمــالك ادلوةل والشــؤون  اإ يف هــذا املســ توى ودعــوة هيئــة الرقابــة العام 

ــا   ــذا املل ــد هب ــة اإىل التعه  ــهالعق اري ــَل متابعت ــا  ومواص ــزتام هب ل ــيت مت  الإ ــراءات ال ــ تكامل الإج ــن اس ــد م ــد التأأك  قص

 من قبل خمتلا الأطراف املتدخ َل.

 وزارة الفالحة: .6

لت الهيئة س نة  ع حسب  تقريرا مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لوزارة الفالحة 14متابعة  2013تو  ،تتوز 

 مس توى املتابعة كام ييل:

 (.5متابعة أأوىل: مخسة تقارير)

 (.3متابعة اثنية: ثالثة تقارير )

 (.3متابعة اثلثة: ثالثة تقارير )

 (.3متابعة رابعة:ثالثة تقارير )
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  :نتاجئ املتابعة الأوىل 

 : يلخص اجلدول التايل نتاجئ معلية املتابعة الأوىل للملفات التالية

 موضوع التقرير

عد

د النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

 النقائص اليت

مت  

 تداركها

 

عدد 

النقائص اليت مت  تقدمي 

 توصيات بشأأهنا

نس بة 

 الإصالح والتدارك

 

 ℅46 21 18 39 الت ف يف الشؤون الإدارية واملالية بوزارة الفالحة

الت ف يف أأسطول الس يارات والعرابت التابع 

 للرشكة التونس ية لإس تغالل وتوزيع املياه
10 03 07 30℅ 

 ℅19 17 04 21 للتلية الفالحية بصفاقساملندوبية اجلهوية 

 ℅32 15 07 22 الت ف بواكةل اس تغالل الغاابت

تفقد الرشكة التعاونية املركزية للخدمات الفالحية 

 والبذور
39 19 20 49℅ 

 ℅39 80 51 131 اجملموع

 

ـــر  و متثلـــت أأمه  النقـــائص ـــةوصـــوص تقري ـــة للمصـــاحل العمومي ـــة العام ـــة الرقاب  2011املنجـــز ســـ نة  هيئ

داريـــة واملاليـــة بـــوزارة الفالحـــة،حـــول  يف  يـــاب الواثئـــق املبي نـــة لأســـ باب انتـــداب  الت ـــف يف الشـــؤون الإ

ــارشة  ــدم املب ــىل ع ــاةل ع ــة ابلإح ــن الوضــعيات املتعلق ــدد م ــام يف تســوية ع ــأأخري ه ــدين وتســجيل ت ــوان املتعاق الأع

ــاكم اســ تغالل  ح ــاف وعــدم اإ نص ــوان الثــاين مضــن منظومــة اإ ــىل حســاب العن ــوان املــؤجرين ع دراج الأع ــدم اإ وع

ــوزارة ملصــلابة تلعــع ابلتكــوين وضــعا  ــي لل ن الهــيا التنظ  ــدم تضــم  ــأأمورايت. فضــال عــن ع ــة رشــاد للم منظوم

  نس بة اس هتالك الاعامتدات اخملصصة هل.

حــاك ــر اإىل عــدم اإ جــراء جــرد ســ نوي ومــن هجــة أأخــرى أأشــار التقري م اســ تغالل ســ يارات املصــلابة وعــدم اإ

لوســـائل النقـــل وللمســـاكن الإداريـــة ابلإضـــافة اإىل  يـــاب التنســـ يق مـــع مصـــاحل وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون 

ــاُك ــن طــرف أأشــخاص أأو هي ســ تغالل بعضــها م ــة واإ ــب املســاكن الإداري جــراءات ختصــيص أأغل ــام ابإ ــة للقي  العقاري

فضـــال عـــن مجـــع عرشـــين عـــوان بـــَّي الســـكن الـــوظيفي  ،لالإســـرتجاعها  دون ســـعي الـــوزارةو  بغـــري وجـــه حـــق

 ومنابة السكن. 
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ـــافرة  ـــاءات مبهـــام متن ـــة للبن ـــيس مغـــازة الإدارة الفرعي ـــة ورئ ـــيس املغـــازة املركزي ضـــطالع رئ كـــام تبـــَّي اإ

ــاب  ــة و ي ــد اخلطــط عــىل مســ توى الت ــف يف الإعالمي ضــافة اإىل شــغور عدي ــة بعــض اخملــازن اإ ــرد ي نفعي وت

جـــراء ات يعـــع هبـــذا اجملـــال فضـــال عـــدم اســـ تغالل بعـــض التطبيقـــات و يـــاب موقـــع واب خـــاص دليـــل اإ

 ابلوزارة.

ـاءات فقـــد تبـــَّي  عـــدم ادلقـــة يف  ديـــد املواصـــفات املطلوبـــة عـــىل مســـ توى كراســـات  ـــا عـــن الرشــ أأم 

الرشــوط الفنيــة مــع اعــامتد تقســ يط لطلبــات العــروة ل يــتالءم مــع اختصــاص املــزودين وعــدم احــرتام جلنــة 

آخـــرين ، فــرز  دين عــىل حســاب أ ـوط ت ــا أأد ى اإىل تفضــيل مــزو  العــروة الفنيــة ملقتضــيات كراســات الرشـ

آجـــال صـــلوحية العـــروة  ضـــافة اإىل تســـجيل تـــأأخري يف فـــرز العـــروة أأد ى يف حـــالت عديـــدة اإىل جتـــاوز أ اإ

ــا ــات اخلــي الهن ــداد ملف ع ــدم اإ جنــاز بعــض الصــفقات وع ــام  يف اإ ــأأخري ه ــام مت  تســجيل ت ــوقيت ك   يف والضــامن ال

 الآجال وتأأخري يف عرضها عىل أأنظار اللجنة الوزارية للصفقات.

ــوزارة اختــذت ــد بينــت املتابعــة أأن  ال ــا ابخلصــوص، وق ــن خالله ــدابري مت م ــن الت ــة  مجــَل م اعــامتد منظوم

ـوع  ــة والرشـ ــط الوظيفي ــام الت ــف يف اخلط ــة مبه دارة الشــؤون الإداري ــلابة ابإ ــيس مص ــا رئ نصــاف" وتلكي "اإ

حاكم برجمة املناظرات والإعالن عن النتاجئ.  يف مراجعة الهيا التنظ ي واإ

ة كـــام تبـــَّي رشوع يف تـــركزي أآلت رمقيـــة لتســـجيل احلضـــور بواســـطة البصـــمة واعـــامتد مقيـــاد املثـــابر 

نتـــاج وتســـوية وضـــعية الأعـــوان املنقطعـــَّي عـــن العمـــل  واملواظبـــة لإســـ ناد العـــدد التقي ـــي اخلـــاص مبنابـــة الإ

طـــار مبلـــا  رجـــاعهم اإىل ســـالا معلهـــم وتلكيـــا اإ والأعـــوان املوضـــوعَّي عـــىل ذمـــة املـــنظامت وامجلعيـــات واإ

صـــدار أأغلـــب الأذون ابملأأموريـــة املتعلقـــة ابســـ تغالل ســـ يارات املصـــلاب ة عـــرب منظومـــة التأأديـــب .ويـــي  اإ

ـد بتعم هـــا عــىل مجيـــع الإدارات وتـــركزي  ـف يف أأســـطول النقــل عـــىل مســ توى الورشـــة املركزيـــة والتعهـ  الت ـ

ــناعية وتنظــمي مع  ــار الص ــل عــرب الأمق ــطول النق ــع مبراقبــة أأس ــدة تلع ــة جدي ـف يف مقتطعــات منظوم ـ ــة الت   لي

عالمية ملتابعة املساكن الإدارية.الوقود و  عداد تطبيقة اإ  اإ

بــرام يف الآجــال و ديــد ومــن   جــراءات اإ هجــة أأخــرى تعمــل الــوزارة عــىل احلــرص عــىل اســ تكامل اإ

اخلاصـــيات الفنيـــة ادلنيـــا املطلوبـــة ابلتنســـ يق مـــع املصـــاحل اخملتصـــة وتوزيـــع احلاجيـــات اإىل أأقســـاط حســـب 

ـــد جلنـــة الفـــرز  ضـــافة اإىل تقي  اخلاصـــيات واختصـــاص املـــزودين لترشـــي  أأكـــ  مـــا ميكـــن مـــن العارضـــَّي، اإ

 يات كراد الرشوط الإدارية.مبقتض 
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ــود الإصــالح ــع وجــوب دعــت  ،ولســ تكامل جمه ــب التشــغيل م ــات ماكت ــامتد قامئ ــة ابخلصــوص اإىل اع الهيئ

دراج  ،التنصـــيص عـــىل عـــددها  مضـــن حمـــاإ جلســـات جلنـــة الانتـــداب وتربيـــر قبـــول املرت ـــَّي و أأوصـــت ابإ

ـــأأمورايت ابخلـــارج احملمـــوةل عـــىل حســـاب أأمـــوال املشـــاركة مضـــن منظو  ـــالزم امل مـــة "رشـــاد" واحلـــرص عـــىل ت

 اختصاصات الأعوان مع مواضيع املأأمورايت وتسوية التس بقات املتعلقة هبا يف أأجل أأقصاه ثالثة أأشهر.

نصــاف" وبرجمــة مراقبــة دوريــة للقــوا   كــام أأوصــت بتســوية وضــعية الأعــوان غــري املــدرجَّي مبنظومــة "اإ

ــوين  ــع ابلتك ــيا يع ــث ه ــة وبع ــذه املنظوم ــن ه ــوين املســ تخرجة م ــذ خمططــات التك حــاكم تنفي ــه اإ ــد همام و دي

ودعـــت كـــذكل اإىل عـــدم  وترشـــي  خمتلـــا الهيـــاُك التابعـــة للـــوزارة يف هـــذه العمليـــة قصـــد الرفـــع مـــن أأداهئـــا.

ــا للرتاتيــب اجلــاري  ــة طبق ــرارات الرتخــيص الفردي ــل اإصــدار ق ســ تعامل الشخصــ قب ســ ناد ســ يارات املصــلابة لالإ اإ

 هبا العمل. 

ــ ــت ادلع ــة أأخــرى مت ــن هج ــاكن الإداريــة وم ـف يف املس ـ ــق للت   ــ  واثئ ــالك الــوزارة ومس وة اإىل جــرد أأم

ـــها  ـــرانم  لتخصيص ـــع ب ـــو ووض ـــام ابلإج ـــىل إورة الإ اع ابلقي ـــة ع ـــدت الهيئ ـــال ر أأك آج ـــع أ ـــة لقط ءات الالزم

ســـرتجاعها ووضـــع بـــرانم  لتســـجيل ُك واالتقـــادم ابلنســـ بة للعقـــارات غـــري املســـجَل والعمـــل عـــىل  تســـجيلها 

ـــارات التاب ـــا ابلتنســـ يق مـــع مصـــاحل وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون العق ـــاُك اخلاضـــعة لإرشافه ـــوزارة والهي عـــة لل

ــــاذ  خت ىل اإ ــــدون صــــفة واإ ــــالء املســــاكن املشــــغوةل ب خ ــــراءات اإ ج ــــوة اإىل مواصــــَل اإ ــــام مت ــــت ادلع ــــة ك العقاري

 وصوص وضعيات امجلع بَّي السكن الوظيفي ومنابة السكن.  لرضوريةالتدابريا

ــن هجــة  ــة م ــت الهيئ ــا ودع ــد ربطه ــل بع ــف يف أأســطول النق ــة الت   ــيل لتطبيق ــ تغالل الفع أأخــرى اإىل الإس

ــة ــرانم  لتكــوين مســ تعميل هــذه املنظوم ــداد ب ع ــة واإ ــام أأوصــتابلشــ بكة الإعالمي ــازة ابضــبط دور أأعــو   ، ك ن املغ

ــت التوصــيات الأ  ــارة. وتعلق ــواد النج ــزن م ــاد فضــاء مســ تقل خل جي ــىل اإ ــل ع ــة والعم ــع بدق ـورة دمع مجي ــرى برضـ خ

ـــوارد ال،رشـــية و ســـَّي ظـــروف  ـــف يف الأرشـــ يا ابمل ـــاُك الت   ـــو هي ـــة الإســـرتاتيجية يف  احلف ـــذ اخلط  وتنفي

جـــراءات يعـــع مبختلـــا  عـــداد دليـــل اإ جمـــال أأنظمـــة املعلومـــات والإتصـــال والإدارة الإلكرتونيـــة واحلـــرص عـــىل اإ

ــأأ  ــة والعمــل عــىل تــاليف الت ــف يف جمــال الإعالمي جنــاز الصــفقات واعــداد ملفــات اخلــي أأوجــه الت   خري يف برجمــة واإ

 الهنا .

ــح مــن خــالل متابعــة  ســ نة  املنجــز هيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك ادلوةل والشــؤون العقاريــةتقريــر واتض

  ،الت ف يف أأسطول الس يارات والعرابت التابع للرشكة الوطنية لس تغالل وتوزيع املياهحول  2012
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دارة العامـــة  صـــة لـــالإ اقتصـــار دور مصـــلابة الصـــيانة واملصـــاحل املشـــرتكة عـــىل الت ـــف يف الإماكنيـــات اخملص 

ـــىل  ـــائص ع ـــب تســـجيل نق ـــي اإىل جان ـــيا التنظ  ـــا لله ـــا خالف ـــا دون غريه ـــة هب والإدارات واملصـــاحل امللحق

ــكة ـــوفرة دلى الرشـ ـــ يارات املت ـــة ابلس ـــات املتعلق ـــداول واملعطي ـــَّي اجل ـــة و ي ـــ توى متابع ـــع  مس وتضـــارهبا م

نة ب،ن    وزارة أأمالك ادلوةل والشؤون العقارية.  املتوفر دلى عطياتامل البياانت املضم 

ـــ ناد الســـ يارات   س ـــوعية يف اإ ـــامتد معـــايري موض ـــَّي عـــدم اع ـــام تب ســـ ناد و ك ـــرارات اإ ـــدم تضـــمن ق ع

ــا  آلي ــة أ ــ ناد ومتكــَّي شــاغيل بعــض اخلطــط الوظيفي ــدة الإس ــع وم ــة املنتف ــن الســ يارات لهوي مصــلابة ســ يارات م

 لس تعاملها بصفة اثنوية لغاايلم الشخصية دون التنصيص عىل قية الوقود املس ندة.

ــا فــع يتعل ــق  بتنفيــذ الصــفقة الــيت أأبرلــا الرشــكة لتــأأمَّي تزودهــا ابلوقــود فقــد تبــَّي  عــدم اعــامتد دوائــر  أأم 

ــق   ــدم تطبي ــود وع ــزتود بوصــولت الوق ــب ال ــة لطل ــوعية وعلمي ــات موض ــىل معطي ــوين ع ــأأخري الق ــات الت رام

ــع  ــة لســ تغالل وتوزي ـكة الوطني ختــاذ الرشـ ــدم اإ ــة فضــال عــن ع ــوفري الكــامت املطلوب ــدم ت ــد احلــالت لع يف عدي

ـــه ملقتضـــيات الفصـــل  ـــدة خمالفت ـــزود يف مناســـ بات ع ـــة ضـــد امل ـــاه الإجـــراءات الالزم ـــن كراســـات  11املي م

ــواتري الاســ هتالك اــذاذات ا رفــاع ف ــة اذلي نــص عــىل وجــوب اإ ـوط اخلاص  لوصــولت. وتبــَّي  كــذكل الرشـ

 عدم اإحاكم متابعة اإس هتالك الوقود خاصة ابلنس بة لس يارات املصلابة.

ــا  و ــىل  ــرار الإحتف ــادي يف اخملــزون وظــروف اخلــزن ع ــق ابلت ــف امل ــائص تتعل  ة نق ــد  مت  تســجيل ع

لهيــا منــذ ســ نة  نتفــاء احلاجــة اإ قــرار اإ العــدد الــاكيف وافتقــار جــل  املغــازات اإىل  2008بمكيــة مــن قطــع الغيــار مت  اإ

ىل ظـــروف احلفـــو والســـالمة.  لإحـــاةل الســـ يارات   يـــاب معـــايري وااـــة فضـــال عـــنمـــن الأعـــوان واإ

ــا وســوء والعــرابت عــىل عــدم الاســ تعامل ــة لبيعه ــرارات  ولضــبط الأســعار التقديري ــأأخري يف اختــاذ ق ــا والت حفظه

 التفويت فهيا.

نــة مــن حيــث عــددها الســ يارات  ــدد  معطيــات الكرتونيــة عــدم مســ  كــام تبــَّي    والعــرابت املؤم 

ــأأم ـكة ملصــاريا ت ــل الرشـ ــن  م  ــا فضــال ع ضــت له ــيت تعر  ــوادن ال ــا واحل ــة تأأميهن ــاةل اإىل ونوعي ــ يارات حم َّي س

 هياُك أأخرى.

تــدارك الأخطــاء املاديــة الــواردة ابجلــداول املتعلقــة وبوســائل النقــل التابعــة  ،وأأبــرزت نتــاجئ  املتابعــة

ــاة وزا ــد مبواف ـكة والتعه  ــوج  ســ نة للرشـ ــل م ــالك ادلوةل قب ــل.  2013رة أأم ــة لأســطول وســائل النق ــة احملي ن ابلقامئ

ــدة اخلاصــة ة الإســ ناد يف املقــررات اجلدي  وعــىل ق يــة ابلســ يارات املنتفعــَّي ابلأعــوان كــام مت  التنصــيص عــىل مــد 
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ـــن ســـ نة  ـــة م ـــزدوج وذكل بداي ـــود املســـ ندة شـــهراي للســـ يارات ذات الاســـ تعامل امل ـــد. ومت  ال 2013الوق  تعه 

رات الإســ ناد والــتخيل عــن اســ تعامل الســ يارات للمعنيــَّي. واســرتجاع الســ يارات الــيت اكنــت  رســال مقــر  ابإ

ن عـــدد الســـ يارات  عـــداد مصـــلابة التـــأأمَّي ابلرشـــكة لوثيقـــة معلوماتيـــة تتضـــم  عـــىل ذمـــة التجمـــع املنابـــل واإ

ـــة املعلوماتيـــة  ــد ابســـ تغالل املنظوم ـــرابت املؤمنـــة كـــام مت  التعهـ  ــف يف والع للحصـــول عـــىل  الصـــيانةللت ـ

نة ونوعية  2014س نة  خالل التأأمَّي ومصاريا معليات الإصالح املعلومات اخلاصة بعدد العرابت املؤم 

دعـــت الهيئـــة اإىل مواصـــَل الإجـــراءات وصـــوص  ســـَّي ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح والتـــدارك، 

ـــة للت ـــف  ـــة املعلوماتي ـــركزي املنظوم ـــل والإ اع يف ت ـــا وضـــبط الت ـــف يف أأســـطول النق يف الصـــيانة وتعم ه

ســـ ناد الســـ يارات. كـــام دعـــت اإىل مواصـــَل العمـــل عـــىل تنفيـــذ الإجـــراءات  معـــايري موضـــوعية يـــي اعامتدهـــا يف اإ

ــازن  ــة اخمل ــذكل ليئ ــا  وك ــت فهي ــا  والتفوي ــيت مت اإخراهج ــار ال ــع الغي ــات قط ــَّي قامئ ــا وصــوص  ي ــيت مت  اختاذه ال

ـــار  ـــق ابفتق ـــنقص املتعل  ـــىل جتـــاوز ال ـــل ع ـــو والســـالمة والعم ىل ظـــروف احلف ـــوان واإ ـــازات اإىل الأع ـــض املغ بع

ــة  ــعار التقديري ــبط الأس ــايري وااــة يف ض ــد مع ــيانة والإصــالح و دي ــال الص ــدة يف جم ــراءات املعق وتوضــيح الإج

 لبيع الس يارات والعرابت احملاةل عىل عدم الاس تعامل.

ــر    ــا تقري ـينأأم ــادد والعرشـ ــ بات الس ــرة احملاس ــق  دائ ــه املتعل ــة الفالحيــة يف ابب ــة للتلي ــة اجلهوي ابملندوبي

ــق بصــفاقس ــا يتعل ــرز يف م ــد أأب ــايل، فق ــة ابلت ــف الإداري وامل ــة الاستشــارية امللك ف ــل نشــاط اللجن ــدم تفعي ، ع

ـي ة  ــوارد ال،رشـ ــاع نســ بة العمــَل مضــن امل ــة وارتف ــد اخلطــط الوظيفي  ــه وشــغور عدي ــام مبهام  ــدوب يف القي مبســاعدة املن

ـــة اإىل   ـــ نة يف % 70للمندوبي  ـــدم  2009 س ـــوحو ع ـــوان العرضـــيَّي. ول ـــدم تســـوية وضـــعية الأع ضـــافة اإىل ع اإ

ــة  ــرية اإىل خلي  ــذه الأخ ــار ه ــة وافتق ــب نشــاط املندوبي ــبعض جوان ــا ل ــدم تغطيهت ــ تعمَل وع ــات املس ــدماج التطبيق ان

ـــة بعنـــوان  ـــون املـــتخدلة بذمـــة جمـــامع الت لي ـــة وضـــعا نســـ بة اســـ تخالص ادلي ملك فـــة مبتابعـــة اخلارطـــة الفالحي

شــغال اإصــ بــة.وبَّي التقريــر اإ ات املعط  ات واملعــد  ـة ر  مبــارشلم لوظــائا ل  20الح املضــخ  ـ  داري عــوان ملســاكن اإ

ــة موثقــة  ــامتد مهنجي ــاكن وعــدم اع ــة مس ــق  بأأربع ــري دون وجــه ح ز الغ ــو  ــاز، و  ــاع هبــذا الامتي ــم الانتف ل مه ــو  خت

ــيت مل ت ــدات ال ــت املع جــراءات تبتي ــدم اســ تكامل اإ ــدم للت ــف يف اخملــزون وع ضــافة اإىل ع ــابَل لالســ تعامل اإ ــد ق ع

ة الغسل والتشحمي.  تأأهيل حمط 

ــوة بقطــاعي الفالحــة والصــيد البحــريتبــَّي يف مــا يتعلــق و  ــدور املندوبيــة يف الهن  عــدم تــدعمي هجــاز  ب

آجــال  الإرشــاد ابملــوارد ال،رشــية وعــدم وضــع نظــام خــاص ملتابعــة وتقيــمي العمليــات الإرشــادية فضــال عــن طــول أ
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حمدوديـــة املتابعـــة و الامتيـــازات مـــن طـــرف اللجنـــة اجلهويـــة لإســـ ناد الامتيـــازات املاليـــة  البـــت يف مطالـــب

وةل ـــة بتشـــجيعات ادل  ـــاريع املنتفع ـــة للمش ـــدين خـــارج . كـــام امليداني ـــَّي املتواج ـــَّي بعـــض الفالح ـــوحو متك ل

ــق الن  ــدم  قي ــري وع ــاه ال ــاع مبي ــن الانتف ــاطق الســقوية م ــة ســ باملن ــا لتغطي ــيح ال ة ادلني ــع ابلتالق ـــ قطي احملــددة ب

 وعدم تكثيا الرقابة عىل مؤسسات الألبان لفرة احرتام املواصفات املطلوبة. % 80

ف عـــىل مـــدى جناعهتـــا ومل يـــي دمع و  ـــات تـــركزي احلـــواجز الاصـــطناعية والتعـــر  مل يـــي تقيـــمي نتـــاجئ معلي 

ــزال  ــات اإ  ــة لعملي  ــات امليداني  ــراء املعاين ــوان لإج ــن الأع ــاكيف م ــدد ال ــة ابلع ــرياملندوبي  ــيد البح ــات الص  ،منتوج

قرارهـــا منـــذ ســـ نة  فضــال عـــن ـــيد البحـــري الـــيت مت اإ  1996ضـــعا نســـق تنفيـــذ خطـــة تأأهيـــل وحـــدات الص 

ــات الصــيد  ــة حــول خمالف ــل املعلوم ــة الأســطول والبابــارة ونق ــة حرك ــة ملتابع ــواك بشــ بكة معلوماتي ــط امل ــدم رب وع

فاتر املهنية للب ابهنا وكذكل عدم مس  ملف ات ادل  د.البحري يف اإ ارة ابعامتد رمز موح   اب 

ــوص   ــة ابخلص ــرزت  املتابع ــ نة  ،وأأب ــل س ــدبَّي قب ــيَّي املنت ــوان العرض ــوية الأع ــامتد 2000تس ــيغة  ابع ص

ــاةل  ح ــد وابإ ــيح الاصــطناعي التعاق ــمي نشــاط مســاكل التلق رشاف وتقي ــيَّي اإىل وزارة ابإ ــوان العرض ــة الأع ــة بقي قامئ

 مؤسسات الألبان. ومتابعهتا بصفة دورية فضال عن تكثيا املراقبة عىل

ــدارك،  ــود الإصــالح والت ــع الشــغورات عــىل مســ توى  أأوصــت ولســ تكامل جمه ـورة ســد مجي ــة برضـ الهيئ

ــا  ــأأمَّي خمتل ــىل  ــو يضــمن مســامههتا يف ت ــة الاستشــارية ع ــل نشــاط اللجن ــة وتفعي ــة ابملندوبي  اخلطــط الوظيفي 

ــوفري ضــافة اإىل ت ــة، اإ ــاليح ابلولي ــة القطــاع الف ــة وتلي ــات املســ تعمَل  أأنشــطة املندوبي ــدماج التطبيق ــات ان متطلب

ـف يف أأســطول النقــل ومتابعــة مشــاريع الاقتصــاد يف الــري مــع احلــرص عــىل  ـ وضــامن تغطيهتــا جملــالت الت  

ـــدد  ـــانون ع ـــا لأحـــاكم الق ـــدقيق دوري تطبيق ـــاي اإىل ت ـــام املعلوم خ يف  2004لســـ نة  5اإخضـــاع النظ ـــؤر   3امل

. ودعـــت الهيئـــة اإىل اســـ تخالص ادليـــون املـــتخدلة بذمـــة جمـــامع املتعل ـــق ابلســـالمة املعلوماتيـــة 2004فيفـــري 

ــت يف  ــد التث، ــة بع ــاكن الإداري ــة املس ــعية بقي ــوية وض ــة وتس ــدات املعطب ــخات واملع ــوان اإصــالح املض ــة بعن التلي

ــل  ــع العم ــ تعامل م ــابَل لالس ــد ق ــيت مل تع ــدات ال ــت املع ــراءات تبتي ج ــ تكامل اإ ــ ناد واس ــوفر رشوط الإس ــدى ت م

ــدعمي هجــاز الإ  ــىل  ت ــيص يف ع ــد التقل ــمي نشــاطه  ومزي ــة وتقي ــاص ملتابع ــام خ ـية ووضــع نظ ــوارد ال،رشـ ــاد ابمل رش

ــة  ــوارد املائي ــة وامل ــر الفالح ــرار وزي ــا لق ــة تطبيق ــة اجلهوي ــن طــرف اللجن ــازات م ــب الامتي ــت يف مطال ــال الب آج أ

ت توظيــا مــع تكثيــا الــزايرات امليدانيــة للمشــاريع املنتفعــة بتشــجيعات ادلوةل لتث،ــ 2005أأوت  23بتــارخي 

كـــام مت التأأكيـــد عـــىل تقيـــمي نتـــاجئ معليـــات تـــركزي احلـــواجز  الامتيـــازات يف الأ ـــراة الـــيت أ قـــرت مـــن أأجلهـــا.
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ــة مــن جــانفي  ــونس بداي ــة خاصــة بعــد انضــامم ت ــاكيف مــن أأعــوان املعاين ــة ابلعــدد ال ــدعمي املندوبي الاصــطناعية وت

ـــة والتصـــدي للصـــيد البحـــري غـــري القـــانوين 2010 ـــيت أأقرهـــا الا ـــاد الأورويب وتأأهيـــل  اإىل منظومـــة الوقاي ال

ــل  ــارة ونق ــة الأســطول والباب ــة حرك ــة ملتابع ــواك بشــ بكة معلوماتي ــط امل ضــافة اإىل رب وحــدات الصــيد البحــري، اإ

ابهنا.  املعلومة حول خمالفات الصيد البحري يف اإ

ــر  ــرز تقري ــةوأأب ــالك ادلوةل والشــؤون العقاري ــة لأم ــة العام ــة الرقاب الت ــف  حــول 2013املنجــز ســ نة  هيئ

عــدم  قيــق  متثلــت يف وجــود عــدة نقــائص التنظــمي الإداري واملــايل ،عــىل مســ توىبــواكةل اســ تغالل الغــاابت

ـف يف  ــة ابلت ـ ــات املتعلق ــوير التطبيق ــاء أأو تط ــق ابقتن ــا يتعل ــة يف م ــة، خاص عالمي ــديري لالإ ــط امل ــداف اخملط أأه

حتســـاب تاكليـــا ـــواكةل وعـــدم اإ حـــدان موقـــع واب خـــاص ابل التســـ يري  الأرشـــ يا ويف أأســـطول الســـ يارات واإ

ــأأطري ــواد املســ هتلكة و  والت ــاف واخلشــبمضــن املعــدات وامل ــاج للخف نت ــة الإ ــة  يف ــواد الغابي ــة امل ــة تعريف وعــدم مواكب

ــ تغالل.  ــة الاس ــاع احلاصــل يف تلكف ــات الصــغرى لالرتف ــدة يف البيوع ــَّي  املعق ــام تب ــة أأايم  ك ــ تقرار مردودي ــدم اس ع

ــة  ــىل ذم ــدات املوضــوعة ع ــ نوي للمع ــام اــرد س ــدم القي ــواكةل، وع ــا ال ــيت متوله ــل املنجــزة حبضــائر اخلشــب ال العم

 ادلوائر الغابية.

نتــاج،عــىل مســ  أأمــا  ـف يف الإ فقــد تبــَّي عــدم مالءمــة تقــديرات اســ تغالل اخلفــاف خــالل  توى الت ـ

نتاجيـــة املتـــوفرة، وعـــدم جتـــاوز المكيـــات املنتجـــة نســـ بة  2009-2005ســـ نوات  مـــن المكيـــات  %62للطاقـــة الإ

ـــَّي  ـــدد الفني ـــنقص يف ع ـــة نتيجـــة ل نتاجي ـــة الإ ـــة ابلطاق ـــاج اخلشـــب مقارن نت ـــة نـــم اإ ضـــافة اإىل حمدودي املربجمـــة اإ

ولــوحو خــالل نفــس الفــرتة نقــص يف مــداخيل بيــع  .نســ بة ليئــة الغــاابت دين  تــل دلوائــر اجلهويــة للغــاابت و اب

ــاع اخلشــب املصــنا مقا ــه ف ــاريا انتاج ــة مبص ــا أأ.د.، اب 937رن ــة خملتل نتاجي ــة الإ ــدير الطاق ــدم تق ــافة اإىل ع لإض

نتاج ُك صنا مهنا.املواد الغابية الثانوية بأأمثَل الهتيئة الغابية وعدم ضبط برام  س نوية   لإ

ــف يف ــع ووصــوص الت   ــيت بلغــت حــدود البي ــة ال ــات املنجــزة ابملراكن ــاع نســ بة البيوع ــَّي ارتف  % 16، تب

نتيجــة عــدم مشوليــة القامئــة احملــددة للمنتوجــات اخلاضــعة للبيــع ابملــزاد العلــين وعــدم بيــع بعــض املنتوجــات االثانويــة 

تـــالف ابنقضـــاء مـــومس اجلـــ ضـــها لعمليـــة اإ مل تتـــول الإدارة عـــرة حـــق اســـ تغالل الفقـــاع مبـــكل وين. بســـ،ب تعر 

حـــدى الرشــاكت خـــالل مـــوامس   2011 -2005ادلوةل الغـــايب عـــىل املـــزاد العلـــين وأأبرمـــت عقـــدا ابملراكنـــة مـــع اإ

ـــ  ــدر ب ــارع ق ــه ف ــت  عن ــواكةل خــالل ســ نة  824 267ن ــل ال ــن قب ــمي املنجــز م ــة ابلتقي ــ بق 2007د  مقارن ، ر  س

ــدال ـكة بتعه ــدرها حــوايل اخــالل هــذه الرشـ ــواكةل خســارة ق ــد ال ــا كب  ــا 660ا مب ــام   أأل مت ــأأخر يف اإ ــام نــل ت د. ك
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ــر  ــبعض ادلوائ ــة ب ــه خســائر مالي ــب عن ــا ترت ــزمن ت ــا بعامــل ال ــل للتل ــوج قاب ــه منت ــون ر  أأن ــع الزيت جــراءات بي اإ

ــة. ــات الغابي ــة للمنتوج ــعار الافتتاحي ــة لتابديــد الأس ــوعية ومدون ــايري موض ــاب مع ــة و ي وف عــىل ومت الوقــ الغابي

عـــداد  ـوط العامـــة وعـــدم اإ ـوط اخلاصـــة ابلبتـــات مـــع مقتضـــيات كـــراد الرشــ تنـــاقض بعـــض بنـــود كـــراد الرشــ

ــا للفصــل  ــات املنجــزة خالف ــات املشــاركة يف  27حمــاإ للبت ــو  ملف ضــافة اإىل خل ــاابت اإ ــن جمــَل الغ ــب ال م ــن ت ات م

مـــة مـــن ديـــون بتـــات ســـابقة وعـــدم دفـــع  ـــراءة اذل  نصـــا الـــ ن الأصـــيل بعـــض الواثئـــق الأساســـ ية كشـــهادة ب

مــن مثــن الافتتــاح وعــدم التقيــد بكيفيــة احتســاب نســب  %70ابحلــاإ لــا  فصــل جتــاوزت فيــه املزايــدة 

اد الرشوط.  خطااي التأأخري يف اخلالص احملددة مبقتىض كر 

حلـــاع املغـــازة ووحـــدة الإعالميـــة مبصـــلابة الشـــؤون الإداريـــة واملاليـــة تـــويل الـــواكةل وأأبـــرزت  املتابعـــة  اإ

مــن جمــَل  27قامئــة املنتوجــات اخلاضــعة للبيــع ابملــزاد العلــين البتــات املنجــزة طبــق مقتضــبات الفصــل وتوســ يع 

 الغاابت.

الهيئــة ابخلصــوص اإىل املصــادقة عــىل الهــيا التنظ ــي ودليــل  دعــت، ولســ تكامل جمهــود الإصــالح

ـــة ابلت ـــف يف الأرشـــ يا ويف أأســـطول الســـ يارات و  ـــات املتعلق ـــركزي التطبيق ـــواكةل الإجـــراءات وت ـــط ال رب

حــدان موقــع واب خــاص هبــا وتــركزي نظــام حماســ بة  ليليــة وجــرد املعــدات امل وعة وضــابدلوائــر الغابيــة واإ

ــة  ــام أأوصــت الهيئ ــة. ك ــر الغابي ــة ادلوائ ــىل ذم ــة ب ع ــ تغالل الطاق ــن  اس ــع م ــة للرتفي ــة الالزم ــوارد املالي ــوفري امل ت

ــامَل املتخ ــد الع ــنقص يف الي ــدارك  ال ــاابت وبت ــة ابلغ نتاجي ــب الإ ــاج اخلش نت ــم اإ ــع يف ن ــة وابلرتفي ــامت  صص لي

رة ابجلـــرد الـــوطين للغـــاابت ومـــع  نتاجيـــة املقـــد  دراج املـــواد الغابيـــة الثانويـــة بـــأأمثَل الهتيئـــة الغابيـــة ابإ الطاقـــة الإ

 املزمع اإجنازها.

ابلتفويــــت يف املنتوجــــات  املنظومــــة الرتتي،يــــة والقانونيــــة املتعلقــــةومت التأأكيــــد عــــىل إورة مراجعــــة 

ــة وب الغ ــاتابي ــاع ابســ تغالل املنتوج ــن الانتف ــراءات   قكــَّي الشــ بان م ــل والرحيــان واختــاذ الإج يي ابلنســ بة لالإ

ســـ ناد امتيـــاز اســـ تغالل الفقـــاع ـورية وصـــوص اإ آل املنتوجـــات  .الرضــ كـــام دعـــت اإىل إورة متابعـــة مـــأ

ــا ا ــالت تل ــع ح ــة وصــوص مجي داري ــاإ اإ ــداد حم ع ــا واإ ــت فهي ــيت مل يتســ ع  التفوي ــة ال ــل املومسي ــوج بعام ملنت

جــــراءات بيــــع الزيتــــون ووضــــع معــــايري موضــــوعية لتابديــــد الأســــعار الافتتاحيــــة ضــــبط الــــزمن، و اإىل  اإ

ـوط العامــة  ـوط اخلاصــة ابلبتــات مــع كــراد الرشـ ،يــع املتعلقــة ب للمنتوجــات الغابيــة ومالءمــة كراســات الرشـ

 املواد املس تخرجة من مكل ادلوةل للغاابت.



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

77 

 

ــ ــر أأم  ــا تقري ــة العام ــة الرقاب ــةهيئ ــ نة  املنجــز ة للاملي ــول  2010س ــة ح ـكة التعاوني ــاابت الرشـ ـــ ف وحس ت

ــذور ــة للب ــدمات الفالحي ــة للخ ــائص  ،املركزي ة نق ــد  ــرز وجــود ع ــد أأب ــيفق ــىل املســ توى التنظ  ــت ع ــدم   متثل يف ع

ــا ملقتضــيات املنشــور  ــايل طبق ــال الت ــف الإداري وامل ــام يف جم ــدير الع ــايب يضــبط صــالحيات امل ــد كت ــرام عق ب اإ

و يـــاب  2009أأوت  5الصـــادر عـــن الســـ يد وزيـــر الفالحـــة واملـــوارد املائيـــة والصـــيد البحـــري بتـــارخي  6عـــدد 

ضــافة اإىل عــدم ـف، اإ جــراءات يشــمل خمتلــا أأوجــه الت ـ  يــَّي بطاقــات الوظــائا  هــيا تنظ ــي ودليــل اإ

ـــام  ـــوان مبه ـــض الأع ـــات، واضـــطالع بع ـــائا الاســـ تخالص والعاع ـــع بوظ ـــدة تلع ـــاب وح ـــا و ي ـــدم تفعيله وع

 متنافرة.

كــام لــوحو عــدم انــدماج التطبيقــات الإعالميــة املســ تعمَل تــا تســ،ب يف عــدم تطــابق املعطيــات الــيت 

ــات  ــَّي العملي ـكة ب ــىل مســ توى حســابية الرشـ ــدم الفصــل ع ــا وع ــع توفره ــكل املنجــزة م ــع املنخــرطَّي وت املنجــزة م

 غريمه.

ــمي  ــَّي  تقي ــوبوب ــذور احلب ــع ب ــار و نشــاط رشاء و جتمي كث ــات الإ ـكة معلي دارة الرشـ ، عــدم مصــادقة جملــس اإ

ــة املهنيــة املعقــدة يف هــذا  ــد البطاق كثارهــا وعــدم جتدي نتــاج البــذور والشــ تالت واإ ــراد الرشــوط اخلاصــة ابإ عــىل ك

ـــاء صـــلوحيهت ـــال ر   ا هت ـــات تضـــبط اجمل ـــدم مســـ  ملف ضـــافة اإىل ع ـــ ين  الوضـــعيةا اإ ـــة اخلاصـــة ابملك العقاري

كثـــار وواثئـــق  ــكة مبعـــايري معاينـــة الأرايض املعـــدة لالإ ــد الرشـ املنقـــولت املســـ تغَل يف هـــذا الإطـــار. ول تتقيـ 

ــــبعض  ــــول ا ــــراط مكــــ ين مرتبصــــَّي ل يســــ تجيبون ل ــــا أأدى اإىل قب ــــالح ت ــــوفرة دلى ُك ف واملعــــدات املت

عــداد حمــاإ تســ    الرشــوط. مضــاهئا ول تتــوىل  اإ كثــار أأو التعريــا ابإ كــام أأهنــا ل تقــوم بتســجيل بعــض عقــود الإ

اســ تعامل التطبيقــة الإعالميــة املتعلقــة  لدليــ وتســلمي بــَّي رؤســاء املراكــز وبتقيــمي أأداء الــو ء. واتضــح  يــاب

ــالص ــري واخل ــات التعي ــددي لبطاق ــل الع ــرتام التسلس ــدم اح ـاءات وع ــدات ومل ت ابلرشـ ــالص عائ ـكة و ــزتم الرشـ ل

الاســـ تغالل احل ـــي لـــبعض أأصـــناف احلبـــوب لفائـــدة املعهـــد الـــوطين للبحـــون الزراعيـــة بتـــونس وتبـــَّي مـــن 

نتــاج مســ تقر ومنــتظم  يفــاء بعــض الفالحــَّي ابلزتامــالم املتعلقــة بتــوفري اإ كــراد طبقــا ملقتضــيات هجــة أأخــرى عــدم اإ

 الرشوط.

تبـــَّي دون التث،ـــت مـــن مصـــدرها و  %150املتوقعـــة بــــ  كـــام مت  قبـــول قيـــات حبـــوب جتـــاوزت المكيـــات

وعـــدم مســـ  و ء املراكـــز كـــراد الـــوزن وعـــدم  هتـــدين مـــردود بعـــض الضـــيعات دون التحـــري عـــن أأســـ باب
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ــا   ــالت  الاحتف ــب احل ــو  .ابلوصــولتيف أأغل ــض الف ــة بع ــت مالحظ ــار الأويل و ومت ــاجئ الاختب ــَّي نت ــاجئ ارع ب نت

عادة التعيري اليت قام هبا فريق الرقابة كشفت عن رصف مبالغ غري مربرة بعنوان رشاء احلبوب.   معلية اإ

ــ بة  ــات وحماس ــوجح للبيوع ــرت ي ـاءات ودف ــة للرشـ ــداول يومي ــز ج ــاء املراك ــرى ل ميســ  رؤس ــن هجــة أأخ م

ــة جــو  ــن متابع ــن م ــا ل ميك  ــوج مب ــرمزي املنت ـكة ت ــول الرشـ ــام ل تت ــد منشــأأها خاصــة ابلفواضــل ك ــذور و دي دة الب

نـــة دلى املكـــ ين، فضـــال عـــن  يـــاب معليـــات التفقـــد امليـــداين  ول يـــي  مســـ  دفـــاتر ملتابعـــة المكيـــات اخملز 

ــن  ــ  م ــا اإىل أأك قتناهئ ــود  رخي اإ ــيت يع ــات ال ــربَل البقولي ــرز و  ات ف ــد  ــدم مع ــن ق ـكة م ــزون. وتشــكو الرشـ للمخ

ــربَل الــيت بلغــ 50 ــ نة تــا يفرســ أأمهيــة فــوارع الغ ــض احلــالت س ــوج و يــاب دليــل  %75ت يف بع مــن املنت

 الت ف يف خمزون البقوليات.

ــمي ــيى تقي ـكة، وا هت ـف املــايل ابلرشـ ــالل ســ نة  الت ـ ــت، خ ــيت بلغ ــة ال ــور املديوني ــىل تط ــوف ع اإىل الوق

ـــدره 2009 ـــا ق ـــة  10.5، م ـــروة البنكي ـــوان الق ـــوب بعن ـــوان احلب ـــاه دي ـــون جت ـــاع نـــم ادلي ـــة ارتف م د نتيج

ـــ  ب  لقويـــل الصـــابة وارتفـــاع مســـ تحقات الرشـــكة دلى احلرفـــاء أأو املنخـــرطَّي كـــام تبـــَّي عـــدم املضـــمونة مـــن ق

حـــاكم مســـ  الصـــناديق مبركـــز منوبـــة  ســـ ناد تســـ بقات لفائـــدة العمـــَل فاقـــت يف بعـــض  1اإ وضـــيعة الكريـــب اإ

حــرتام الإجــراءات اجلــاري هبــا العمــل  ضــافة اإىل   يــاب احلــالت لشأجــر املســ تحق دون اإ عالميـــة اإ تطبيقــة اإ

ــ توجبة مت ــالغ املس ــالح واملب ــاب ُك ف ــل مة واملســرتجعة حبس ــاد املس ــات الأكي ــة قي ــن متابع ــن م ــة و ك  املس تخلص

ـكة يف  حــدان الرشـ  1946ســـ نة بعنــوان كراءهــا. كــام لــوحو  قــدم معــدات التكييــا الــيت مت اقتناهئــا منــذ اإ

ــا ه وا ــدين مردود  ــا أأد ى اإىل ت ــة ت ــ به يي ــا بصــفة ش ــىل  تالكه ــالوة ع ــدم تســوية الع ــة لضــيعة ع وضــعية العقاري

 الكريب.

ــرزت املتابعــة  ــىل مســ توى حســابية  اختــاذ مجــَل مــن تــدابري الإصــالح،وأأب ــا ابلفصــل ع تعلقــت أأساس

ــذور  ــاج الب نت ــة لإ ــة املهني ــد البطاق ــَّي العمليــات املنجــزة مــع املنخــرطَّي وتــكل املنجــزة مــع غــريمه وجتدي ـكة ب الرشـ

ـــة ل ـــعيات القانوني ـــوية الوض ـــا وتس كثاره ـــ تالت واإ ـــهم والش ة تربص ـــد  ـــاوزت م ـــن جت ـــَّي اذلي ـــ ين املرتبص  3لمك

عـــداد دليـــل اســـ تعامل التطبيقـــة  ـــب. كـــام مت اإ ـــواردة مـــن ضـــيعة الكري ضـــافة اإىل تعيـــري المكيـــات ال ســـ نوات اإ

ــة  ــزايرات دوري ــام ب ــ ين والقي ــة دلى املك ن ــات اخملز  ــة ابلمكي ــاتر خاص ــ  دف ـاءات ومس ــة ابلرشـ ــة اخلاص الإعالمي

ــه و  ــة اخملــزون ومداوات ــار الإدملراقب ــىل أأنظ ــب التســ بقات ع ــرة مطال ــات وع ــدة للبقولي ــربَل جدي آةل   ــاء أ ارة اقتن

 العامة قبل رصفها ملس تحقهيا.
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ــود الإصــالح  ــ تكامل جمه ــت، ولس ــام  دع ــدير الع ــؤولية امل ــبط مس ــد يض ــرام عق ب ىل اإ ــة ابخلصــوص اإ الهيئ

ــدم   ــة تل ــركزي برجمي ــراءات وت ج ــل اإ ــي ودلي ــيا تنظ  ــداد ه ع ــايل والإ اع ابإ ــال االت ــف الإداري وامل ــيف جم ا هب

ـــدمي  ـــزم املكـــ ين بتق ـــار يل كث ـــات الإ ـــد صـــلب اتفاقي دراج بن ـــة اإ ماكني ـــات املســـ تعمَل والنظـــر يف اإ ـــة التطبيق اكف

نتـــاج البـــذور البيـــاان عـــادة عـــرة كـــراد رشوط اإ ت املتعلقـــة بوضـــعيالم العقاريـــة وابملنقـــولت املســـ تغَل واإ

صـــدار مـــذكرة معـــل توجـــب اعـــامتد  ـــة واإ كثارهـــا عـــىل جملـــس الإدارة قصـــد اعـــامتده بصـــفة رمسي والشـــ تالت واإ

آليات تقيمي أأداهئم.حماإ التس  والتسلمي بَّي رؤساء امل  راكز وتضبط أ

ــالص ــة و ــوطين  وأأوصــت الهيئ ــد ال ــدة املعه ــوب لفائ ــناف احلب ــبعض أأص ـي ل ــ تغالل احل ـ ــدات الاس عائ

ــا  كثاره ــذور والشــ تالت واإ ــاج الب نت ــراد رشوط اإ ــق مقتضــيات ك ــىل تطبي ــونس واحلــرص ع ــة بت للبحــون الزراعي

نتــاج املنصــوص علهيــا ات الإ ـكة أأو  يينــه ابلرتفيــع يف نســ بة تغــري  ماكنيــة و  وتأأهيــل اخملــابر التابعــة للرشـ دراســة اإ

ســ   ــل اإ ــاُك خمتصــة مســ تقَل وتفعي ــع اإىل هي ـاء والبي ــد الرشـ ــارص اجلــودة عن ــة عن ــل ومراقب ــري والتابلي ــة التعي ناد همم

جراء ترمزي احلبوب مبا ميك ن من متابعة جودة البذور ومعرفة منش هئا.  اإ

ــة  ــة خاص ــ بة املديوني ــن نس ــيص م ــالل التقل ــن خ ـكة م ــة للرشـ ــعية املالي ــري الوض ــوة اإىل  تطه ــت ادلع ــام مت ك

زاء ديـــ حـــدان وحـــدة تلعـــع بوظـــائا الاســـ تخالص والعاعـــات وتتـــوىل التنســـ يق بـــَّي الإدارة اإ وان احلبـــوب واإ

آل خمتلــا  ــأ ــة متكهنــا مــن متابعــة م عالمي ــة اإ ــركزي تطبيق ضــافة اإىل ت ــا بالإ ــد معه العامــة ورشكــة الاســ تخالص املتعاق

جــــراءات التتبــــع القانونيــــة قصــــد اســــ تخالص الشــــ ي اكت والمكبيــــالت. القضــــااي اجلاريــــة والقيــــام يف الإابن ابإ

فادلـــا بنتـــاجئ اســـ تخالص مســـ تحقات الرشـــكة دلى الغـــري ودلى املنخـــرطَّي واعـــامتد تطبيقـــة  وأأوصـــت الهيئـــة ابإ

ــوية ــل عــىل تس ــَّي والعم ــاد للفالح ــات كــراء الأكي ـف يف معلي ــة ابلت ـ ــة خاص عالمي ــة لضــيعة  اإ ــعية العقاري الوض

 الكريب.

 : نتاجئ املتابعة الثانية 

 ت التالية:مشلت املتابعة امللفا 
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 السابقة

عدد 

التوصيات 
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 املتابعة

الت ف يف الأرايض 
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املركزية للخدمات 
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ـــدابري الإصـــالح  ـــت أأمه ت ـــيت أأبرزلـــاومتثل ـــر  املنجـــزة ال ـــةمتابعـــة تقري ـــة للاملي ـــة العام  ـــة الرقاب حـــول  هيئ

ــح ــة للقم ــدمات الفالحي ــة للخ ــة املركزي ـكة التعاوني ــام مبقتىضــ  الت ــف ابلرشـ ــدير الع ــد صــالحيات امل ، يف  دي

عقـــد يضـــبط مســـؤولياته يف جمـــال التســـ يري الإداري واملـــايل واملصـــادقة عليـــه مـــن قبـــل جملـــس الإدارة وســـلطة 

قتنـــاء التطبيقـــات جديـــدة  عـــداد دليـــل اســـ تعامل التطبيقـــات الإعالميـــة والالـــزتام عنـــد اإ الإرشاف، واســـ تكامل اإ

د ابلتأأك ـــد مـــن تاكملهـــا وانـــدماهجا  مـــع القدميـــة ومواكبهتـــا للتطـــورات التكنولوجيـــة يف هـــذا اجملـــال، وتـــوفري املـــزو 

 الأدةل اس تعامل التطبيقات اليت توىل بتطويرها لفائدة الرشكة.

ـــروة  ـــا يف حســـاابت خـــالص ق ـــوب يي ـــع احلب ـــوارد بي ـــداع م ي ـــد يق ـــ ابإ جـــراء جدي ـــام مت  اعـــامتد اإ ك

ــل نفقــات نقــل احلبــوب التســ بقة عــن اخملــزون اإىل حــَّي اخلــالص الهنــا  لهــذ ــتخيل  عــن  م  ه القــروة، ووقــع ال

حــدان ســ تة  خمــابر  ــة، واإ مــن ضــيعات الفالحــَّي اإىل مراكــز التخــزين بعــد تكفــل ديــوان احلبــوب هبــذه املهم 

ــا مهنــا غــري خاضــع  ــيس خمــرب ل ــوب وتعيــَّي رئ ـكة مــن احلب ــري تعــع بتابليــل رشاءات الرشـ ــة مســ تقَل  للتعي هجوي

ــز ــل املرك ــا .لســلطة وكي ــامتد ولتف ــا أأســامء الفالحــَّي، واع ــر هب ــة ل تظه ــاابة مت  مســ  نــال ت مرق م دي خطــر احمل

ــوطين  ف مرجعــي يف معليــات جتميــع احلبــوب، يعقــد كــذكل مــن قبــل البنــ  ال ر  بطاقــة التعريــا الوطنيــة قعــر 

ــة الفــالح املســجَل ابل  آليــا بــَّي هوي ــاليح خلــالص الفال حــَّي والــربط أ اخلــالص، تطبيقــة الإعالميــة وببطاقــة الف
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دعـــوة الأعـــوان اإىل الالـــزتام ابحـــرتام مقتضــيات النظـــام الأســـاة اذلي مينـــع علـــهيم الارتبـــاط بـــأأي  فضــال عـــن

 شا من الأشاكل بأأي مصلابة مبارشة أأو غري مبارشة مع الرشكة لتفادي التأأثري عىل اس تقالليهتم.

ـــص خلـــ ـــنل اخملص  ـــي  ح ـــاي عـــرب احلســـاب الب ـــع مســـ تحق ات الفالحـــَّي ي ـــات وأأصـــبح دف الص "بطاق

ــز  ف مرك ــر  دراج مع ــن خــالص مســ تحق اته، واإ ــاليح م ــوطين الف ــ  ال ــت البن ــد تث، ــوب" وبع ــل رشاءات احلب  لي

ــن مــن تقيــمي نوعيــة احلبــوب املوســوقة يف هنايــة املــومس ابلنســ بة لــا  آليــا برتقــمي الفــواتري مبــا ميك  البيوعــات وربطــه أ

 وفائضا املس تحقة  عىل الفال حَّي.مركز، ومن اس تخالص اكمل مبالغ القروة العينية أأصال 

ـــة  ـــة الالزم ـــراءات التنظ ي ـــة بوضـــع الإج ـــاز خاص  ـــور الإجن ـــزال يف ط ـــيت ل ت ـــت أأمه  التوصـــيات ال وتعل ق

رســـاء نظـــام رقابـــة داخليـــة و يـــَّي دليـــل  لتفــادي النقـــائص الـــواردة بتقـــارير الرقابـــة والتـــدقيق وخصوصـــا مهنــا اإ

عـــداد بطاقـــا ـــف و ء مراكـــز اخلـــزن الإجـــراءات وادلليـــل احملاســـ يب واإ ت الوظـــائا وتـــدعمي املتابعـــة عـــىل ت  

ــركزي  ــن خــالل ت ــين م عــامتد التســجيل احملاســ يب احلي ــه  ــو اإ ــدقيق ادلاخــيل، والتوج  ــد والت ــدة التفق وتنشــ يط وح

 ش بكة معلوماتية متك ن من الربط الآيل بَّي املقر  املركزي للرشكة ومراكز التجميع ابجلهات.

الضـــغط عـــىل الأعبـــاء املاليـــة املرتت بـــة عـــن فـــوائض الرصـــيد املـــدين وفـــوائض  وتســـعى الرشـــكة اإىل مزيـــد

ســـ تخالص البنـــ   فـــات بعـــض الفالحـــَّي مبـــا يـــوف ر مزيـــد رصف اإ التـــأأخري، وتفـــادي الاختالفـــات املتعل قـــة مبعر 

 ملس تحق اته.

ــس الإدار  ــابقَّي مبجل ــَّي وعضــوين س ــد  فالح ــادرة ض ــع الص ــر ابدلف ــض الأوام ــذ بع ــعي لتنفي ة ويتواصــل الس

ـــن  6،14و   45بعنـــوان ديـــون موث قـــة بمكبيـــالت بق ـــة  جـــراءات اســـ تخالص دي أألـــا دينـــار، كـــام تتواصـــل اإ

آخــر ينــاهز  لزتامالــا جتــاه  61أ يفــاء اإ ـكة عــىل الإ أأ.د. مســ تحق  عــىل عضــو ســابق مبجلــس الإدارة. وتعمــل الرشـ

ر بــــ  م د. املتعل ـــق ابلتســـ بقة  8،1ادلوةل وخـــالص ادليـــون املســـ تحقة علهيـــا يف الآجـــال، مـــن ذكل ادليـــن املقـــد 

 .  1999املدفوعة يف حق  الرشكة اإىل البن  الوطين الفاليح مبقتىض قانون املالية لس نة 

رة بنحو  م.د. اإىل  2,922كام تتواصل متابعة ملا "مطحنة احلنااي" قصد اس تخالص مس تحقات الرشكة املقد 

جراءات التنفيذ  عىل "مطحنة أأبة قصور" قصد ا2008غاية  س تخالص مس تحقات يف نفس التارخي مبا قدره ، واإ

بعد القك ن من فس  التسوية القضائية اليت انتفعت هبا. وتتابع الرشكة ملا  مس تحق الا عىل "مطحنة  أأ.د. 831

رة بـ طار معلية تسوية قضائية. 1,865س يدي فتح هللا" املقد   م.د. واليت ل تزال حمل  نظر القضاء يف اإ
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راتبــــا يف  17,65تــــواء الارتفــــاع املشــــط  وغــــري املــــربر لأجــــور الأعــــوان )وتســــعى الرشــــكة اإىل اح 

ســات املامثــَل الناشــطة يف قطــاع احلبــوب عــىل  ــرار ديــوان احلبـــوب  الســ نة( مقارنــة بــأأجور أأعــوان املؤس 

ــازة ) ــذور واملشــاتل املمت ــة للب ــة املركزي ـكة التعاوني ــا فقــط(. كــام يتواصــل  يــَّي النظــام الأســاة  13والرشـ راتب

س تكامل ملا التطهري الإجامتعي واملايل.لشأ  ثر اإ طاري اإ عداد قانون اإ  عوان ، والتعه د ابإ

ـكة اإىل إورة  5ويف املقابــل بقيــت  توصــيات غــري منجــزة و  الــيت دعــت مــن خاللهــا الهيئــة الرشـ

حـــدى رشاكت الإحيـــاء بأأســـعار تفـــوع  ي يف الأســـ باب احلقيقيـــة لقبـــول احلبـــوب املســـل مة مـــن قبـــل اإ التحـــر 

ــات خصوصــا وبعــد أأن معــدل أأســ ــا  بعي ن ــاب، وعــدم الاحتف ــة احلبــوب عــىل مســ توى مركــز جمــاز الب عار بقي

ـكة املعنيــة، واختــاذ الإجــراءات الالزمــة يف صــورة ثبــوت  ث،ــت أأن  وكيــل املركــز مســامه يف رأأد مــال الرشـ

ـــ يت وجـــود جتـــاوزات أأإ ت مبصـــاحل الرشـــكة. كـــام مل يقـــع القيـــام ابلتحـــرايت الالزمـــة وصـــوص احلـــالت ال

يــة معليــات التعيــري  خــاللت خطــرية ومــؤرش عــىل عــدم جد  خصوصــا عــىل مســ توى اعتــرب التقريــر أأهنــا متثــل اإ

، ومل يقـــع التقيـــد ابملعـــايري احملاســـ،ية املتعلقـــة بتســـجيل مبـــالغ الفـــوائض املســـ تحقة لفائـــدة مركـــز جمـــاز البـــاب

ـــوب  ـــوان احلب ـــدة ادلوةل  27دي ـــري  12,9م.د ولفائ ـــة الغ ـــة التمكيلي ـــا رصف املناب ـــ بة. ووق م.د مضـــن احملاس

ــ ــر  جمل ــد أأق ــدابري الإصــالح فق ــدم اســ تكامل ت ــة منصــوص علهيــا ابلنظــام الأســاة لشأعــوان. ونظــرا لع س الهيئ

 هذا امللا.  مواصَل متابعة

ــر ــة يف تقري ــة كــام نظــرت الهيئ ــة هيئ ــة لأمــالك ادلوةل والشــؤون العقاري ــة العام  الت ــف يف  حــول الرقاب

ـــح ـــة للقم ـــدمات الفالحي ـــة للخ ـــة املركزي ـــاين ابلرشـــكة التعاوني ـــذة ، الأرايض واملب ـــدابري املت خ ـــت أأمه  الت ومتث ل

ـــابخلصـــوص ـــأأ املتعل  ـــة ، يف تســـوية اخلط ــكة الوطني ـــدة الرشـ ـــة لفائ ـــة الأرة املنزتع ـــاري لقطع ـــرمس العق ق ابل

ـــيت مت   ـــة الأرة ال ـــىل قطع ان ع ـــد وجرســـ وز  ان جدي ـــز  جنـــاز خ ـــارشة اإ ـــة التونســـ ية ، ومب للســـك  احلديدي

ـــة  ـــدة الرشـــكة التونســـ ية الأمريكي غة لفائ ـــت مســـو  ـــيت اكن ـــاين ال ســـرتجاع املب ـــة، واإ قتناؤهـــا مـــن ادلوةل بطربب اإ

. للتصدير، واملسكن  اذلي اكن مس تغال  من قبل التجمع ادلس توري ادلميقراطي املنابل 

ـــاذ الإجــــراءات الالزمـــة وصــــوص  خت  مــــن  7وأأبـــرزت نتــــاجئ املتابعـــة مــــن انحيـــة أأخــــرى، عــــدم اإ

ـــوكوبيل"  ـــدية "س ـــن تعاض ـــكل ُك  م ـــىل م ـــت ع ـــيت اكن ـــارات ال ـــعية العق  ـــوية وض ـــق بتس ـــيات، تتعل  التوص

، وذكل دون مراعـــاة الترشـــيع اجلـــاري بـــه العمـــل  1968يف ديســـمرب  و"ســـاكت" اللتـــَّي مت  حل هـــام وتصـــفيهتام

 يف اجملال. 
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ــذك رة  نة مب ــع التوصــيات املضــم  ــوازي م ــت ابلت ــد تول  ــت ق ــة اكن ــأأن اإىل أأن  الهيئ ــذا الش ــارة يف ه ــدر الإش وجت

م  ــنظ  ــت ت ــيت اكن ــة النصــوص الســابقة ال ــن خــالل مقارن ــا م ــَّي  له ــد أأن تب ـكة، بع ــا اإىل الرشـ ــيت مت  توجهيه ــة ال املتابع

مـــع القـــانون  1963مـــاي  27يف املـــؤرخ  1963لســـ نة  19التعاضـــدايت الفالحيـــة، ولســـ ع القـــانون عـــدد 

ــــدد  ــــد ع ــــارخي  2005لســــ نة  94اجلدي ــــوبر  18الصــــادر بت ــــة  2005أأكت ــــة املركزي ــــنظم للرشـــاكت التعاوني امل

ـــذه  ـــل  ه ـــد ح ـــع الفواضـــل عن ـــريا جـــوهراي ابلنســـ بة لتوزي ن تغي ـــري تضـــم  ـــذا الأخ ـــة، أأن  ه ـــدمات الفالحي للخ

ـــات  ـــذه املعطي ـــىل ضـــوء ه ـــة ع ـــت الهيئ ـــد قام ـــفها وزارة الرشــاكت وتصـــفيهتا، وق ـــة بوص ـــدعوة وزارة الفالح ب

ـــيع اجلديــــد عــــىل  ــــاذ الإجــــراءات الالزمــــة لتــــدارك الإنعاكســــات الســــلبية للترشـ خت  الإرشاف، اإىل إورة اإ

ــابقتَّي،  ــاكت" الس ــوكوبيل" و"س ــكل تعاضــدييت "س ــىل م ــت ع ــيت اكن ــتلاكت ال ــ بة للمم ــ تحقاقات ادلوةل ابلنس س اإ

ـــة مســـامهة املتعاضـــدين الســـابقَّي الأجا ـــذكل ق  ــــ وك رة ب ـــد  ـــب املق ـــيت مت  تســـجيلها مضـــن  243707,803ن د ال

 ادليون الطويَل الأمد حبساب "رأأد مال للتوزيع" مبوازنة الرشكة. 

ــوىل   ــىل أأن تت ــاع ع ت ف ــا الإ ــة  مت  خالله ــر  الهيئ ــد جلســة معــل مبق ــة ، مت  عق ــس الهيئ ــن جمل ــا لتوصــية م وتبع

ـــة ـــة العامـــة لأمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاري ـــيت  هيئـــة الرقاب ـــف يف العقـــارات ال تعميـــق الن ظـــر يف ملـــا الت  

ـــزي لتعاضـــدايت  ـــَّي مت تصـــفيهتام، وكـــذكل الشـــأأن ابلنســـ بة لالإ ـــاد املرك ـــكل التعاضـــديتَّي اللت ـــىل م ـــت ع اكن

ليــه مــن نتــاجئ  ــل اإ ــي  التوص  ــة مصــاحل ادلوةل يف هــذا امللــا  عــىل ضــوء مــا ي قــرتاح الســ بل الكفــيَل حبامي الكــروم واإ

ــذه امله جنــاز ه ــد اإ ــس بع ــر  جمل ــد أأق ــا  فق ــذا املل ــة وخطــورة ه ــدابري الإصــالح وأأمه ي ــدم اســ تكامل ت ــة. ونظــرا لع م 

 .مواصَل متابعتهالهيئة 

ــر  ــة تقري ــا متابع ـينأأم ــادد والعرشـ ــ بات الس ــرة احملاس ــه دائ ــق  يف ابب ــاابتاملتعل ــاع الغ ــة قط ــد  بتلي فق

عـــىل  الإصـــالحات املنجـــزة، حيـــث اقت ـــت %29أأبـــرزت أأن نســـ بة التـــدارك والإصـــالح بقيـــت يف حـــدود 

طـــار تطبيـــق  ـــدة معـــَل احلضـــائر دون أأن تكـــون ةـــَل عـــىل مزيانيـــة التليـــة وذكل يف اإ ختصـــيص اعـــامتدات لفائ

ــرد  ــايب ابجل ــال الغ ــ تعمَل يف اجمل ــة املس ــطلابات الفني ــامود املص دراج ق ــداف واإ ــب الأه ــة حس ــداد املزياني ع ــدأأ اإ مب

ــ ــة والرعوية.ويتواص ــوارد الغابي ــاين للم ــوطين الث ــة ال ــة مقارن ــة املهيئ ــ بة املســاحة الغابي ــن نس ــع م ل الســعي اإىل الرتفي

ىل سد الشغورات املالحظة عىل مس توى رئاسة املراكز واحملميات الغابية.   ابملساحة امجللية للغاابت واإ

ـوع تنقـــيح الفصـــل  عـــداد مرشــ مـــن جمـــَل الغـــاابت يف اجتـــاه التنصـــيص عـــىل إورة املصـــادقة  17و مت اإ

ــة  ــثَل الهتيئ ــيَل بتســ يري عــىل أأم ــدابري الكف ــنقح للت ــر امل ـوع الأم حــاةل مرشـ ــاابت و اإ ــوزير امللكــا ابلغ ــن ال ــرار م بق
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ـــوزارة الأوىل للمصـــادقة ومواصـــَل املســـاعي تلكيـــا مكتـــب دراســـات للقيـــام  املنـــاطق احملميـــة عـــىل مصـــاحل ال

ـــاابت  ـــة للغ جنـــاز الإســـرتاتيجية الوطني ـــاين.و  2021 -2012ابإ ـــاون التونيســـ الأمل ـــار التع ط ـــداد يف اإ ع يتواصـــل اإ

أأمــثَل الهتيئــة لبقيــة املنــاطق احملميــة وتســوية ملــا اخلــي الهنــا  للصــفقة الإطــار املربمــة مــع ديــوان قــيس الأرايض 

 واملسح العقاري وضعية الأرايض اليت مت تشجريها من طرف الإدارة العامة.

ـــة التطبيقيـــة و  تعم هـــا قصـــد قصـــد ول تـــزال اجلهـــود متواصـــَل وصـــوص اســـ تغالل نتـــاجئ البحـــون العلمي 

ت ــَّي النبــا ت العطريــة والطب يــة و الرتفيــع مــن عــدد البتــات العموميــة املتعلقــة ب،يــع اخلشــب وتــدوين الق ــ 

ــا  ــة مب ــة ابملراكن ــات الغابي ــع املنتج ــات بي ــة تعريف ــايب و مراجع ــوج غ ــا منت ــة ل ــعار الافتتاحي ــد الأس ــد لتابدي املعق

دراج  يـــامت  مـــع الأســـعار املتـــداوةل ابلأســـواع.كام ل تـــزال املســـائل املتعلقـــة ببعـــث املركـــز الفـــين للخفـــاف و ابإ

ــاع  ــيت تب ــة ال ــات الغابي ــة املنتج ــ تغلَّي اخلــواص مضــن قامئ ــن املس ــدا م ــال مزتاي قب ــى اإ ــيت أأصــبحت تلق ــات ال املنتج

ـة وبوضــع صــيغ قانونيــة جديــدة  قصــد تيســري مشــاركة جمــامع التليــة يف الأشــغال الغابيــة ويف  ابملزايــدة العموميـ 

 .هذا امللامواصَل متابعة وقد أأقر  جملس الهيئة  اس تغالل منتجالا قيد ادلرد من قبل اجلهات اخملتصة.
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عدد 
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نس بة 
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 املتابعة

الت ف يف 

ديوان تلية 

الغاابت واملراعي 

 ابلشامل الغريب

23 08 03 - 03 - 20 87℅ 
هناء  اإ

 املتابعة

الت ف يف 

املندوبية اجلهوية 

للتلية الفالحية 

 ببعرت

50 15 09 02 07 22℅ 43 86℅ 
مواصَل 

 املتابعة

تلية قطاع 

 القوارص
20 12 10 01 09 10℅ 11 55℅ 

مواصَل 

 املتابعة
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ــذة ــدابري املتخ ــت أأمه الت ــيد ، وصــوص ومتثل ــة والص ــوارد املائي ــة وامل ــوزارة الفالح ــة ل ــة العام ــر التفقدي تقري

ــــريبالت ــــف  حــــول البحــــري ــــاابت واملراعــــي ابلشــــامل الغ ــــة الغ ــــوان تلي ــــودات يف دي ، يف مواصــــَل جمه

ــا نشــاطهم يف  ــب وتوق ــع احللي ــز جتمي ــرتة متســو ي مراك ــيت تع ــة ال ــن  الصــعوابت املالي ــ تخالص ور  م الاس

مؤسســـات  8علـــام بـــأأن ادليـــوان ســـعى لطلـــب الرتخـــيص يف شـــطب ادليـــون املـــتخدلة بذمـــة  ،بعـــض الفـــرتات

ــاط ــن النش ــت ع ــن   ،توقف ــال ع ــَّي فض ــونَّي   بع ــرف ع ــن ط ــغولَّي م ــكنَّي مش ــالء مس ــاعي لإخ ــَل املس مواص

 دليوان تربية املاش ية.

ـــداخيل واســـرتجاع  ـــق ابســـ تخالص امل ـــا يتعل  ـــود الإصـــالح خاصـــة يف م م اذلي شـــهده جمه ـــد  ونظـــرا للتق

هنــاء متابعــةالأمــالك املســ تغَل بــدون وجــه حــق، فقــد أأقــر  جملــس الهيئــة  تفقديــة العامــة هــذا امللــا مــع دعــوة ال  اإ

 لوزارة الفالحة ملواصَل متابعة تنفيذ التوصيات املتبقية.



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

86 

 

ة للامليةونظرت الهيئة يف متابعة تقرير  ـف يف املندوبيـة اجلهويـة للتليـة الفالحيـة حول  هيئة الرقابة العام  الت  

صـدار فـواتري اسـ هتالك املـاء الـيت أأصـبح يـي  ترق هـا ، ببعرت آليـا عـن طريـق املنظومـة حيث تبَّي  تلكيا عـون ابإ أ

الإعالمية هناية ُك  شهر وتقع مراقبهتـا مـن طـرف همنـدد  بـع دلائـرة املنـاطق السـقوية، واعـامتد قامئـة هنائيـة ملتابعـة 

عدادها ابلتعـاون مـع اإ ـاد الفالحـَّي وخـالاي الإرشـاد الفـاليح  الفال حَّي املنتفعَّي ابلتسعرية التفاضلية ملياه الري يي  اإ

ية الفالحية، بعد اإصـدار بـالغ اإىل الفال حـَّي املتعـاطَّي للزراعـات الكـربى أأو لزراعـة الأعـالف ابملنـاطق وجمامع التل 

 السقوية العمومية.

م يف        جـراءات الإصـالح املتبق يـة، مـن ذكل التقـد  وتواصل املندوبية مساعهيا لإس تكامل تنفيـذ عـدد مـن اإ

جناز برانم  جتهزي املناطق السقوية العمومية  ادات عـىل مسـ توى اخلطـوط الرئيسـ ية والفرعيـة، ومزيـد الإحاطـة اإ بعـد 

ابجملامع املائية و سيسها برضورة الوفاء ابلزتامالا وتوفري املعطيات املتعل قة بنشـاطها، ومواصـَل دراسـة وضـعية اجملـامع 

حالهتـا اإىل املائية اليت تسري  مناطق سقوية معومية كربى وتشهد بعض الصعوابت. وتتابع املندوبية امل ت اإ لفـات الـيت متـ 

واكةل امجلهورية بعنوان اخملالفات الغابية ابلتنس يق مع امللك ا العام بعاعات ادلوةل ووايل اجلهة، قصد اس تحثان النظر 

 يف القضااي املرفوعة.

فادة الهيئة مبا مت  اختاذه من اإجراءات وصوص اس تكامل مد  حماسب املندوبية ابملبالغ املفـ ة ومل يقع اإ وترة واملـتخدل 

ة الفال حَّي بعنوان س نة  واملقدرة مبليون دينـار حسـب التقريـر، قصـد تثقيلهـا مـثلام مت  الالـزتام بـه يف الـرد   2010بذم 

ات عـىل  السابق، وكذكل الفصل بـَّي املهـام املتنـافرة ابلنسـ بة لعمليـات معاينـة الاسـ هتالك والفـوترة ومتابعـة املـتخدل 

 ابعة للمندوبي ة.مس توى فروع الاس تخالص الت

 هذا امللا. مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل الإصالحات املس توجبة فقد أأقر  جملس الهيئة 

أأن   بتليـة قطـاع القـوارصيف اببـه املتعلـق  الرابع والعرشين دلائرة احملاس باتتقرير الس نوي ال و أأبرزت متابعة 

 .  %55نس بة التدارك والإصالح بلغت 

ـ دارـدا اإصــوفع ع دة مل تشهــم لعمليـة مراقبـة الأمســالقـانون املنظ        ازـامل اجنــة اس تكــد معليـة املتابعـــدة املـور 

عـداد اإسـرتاتيجية شـامَل لقطـاع القـوارص وانطلقـت بعـض  جمـامع   أأية توصية أأخرى حيث تبَّي أأنه مت الرشـوع يف اإ

رشـ  الإحاطـة  يف ة ـــالسقويـ  قـــابملناط ة ـــالتلي نتـاج مـ  تقنيـات  سـَّي   عـىل  املنتجـَّي اد ـــواإ ل ــــــتواص  عـــالإ

اجملمع املهين املشرتك للغالل ابلتنسـ يق مـع مركـز الهنـوة ابلصـادرات اإىل تطـوير امحلـالت الاشـهارية قصـد  ي ـــسع

ات الإرشـاد ـــبعمليـ ةــراءات املتعلقــــا الإجـــويف املقابل مل يي تكثي  دة وتنويع الصادرات. ــــواع جديـــاف أأســاكتش
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نتاج القوارص وتقيـمي امحلـالت الوطنيـة ملاكحفـة  يف جمال الري واس تعامل الوسائل املقتصدة للامء يف املناطق التقليدية لإ

نتـاج قـوارص  الآفات. و مل يي التنس يق مع املصاحل اخملتصة بوزاري التجـارة وادلاخليـة وصـوص مزيـد تنظـمي سـوع اإ

وجعلها خاضعة لكراد الرشوط.كام مل تتول املصاحل اخملتصة تـدعمي معليـات الـرتو  عـرب مسـاكل احملدثة مبعل بوزلفة 

التوزيع املنظمة مبا يضمن مصلابة الفالح واملس هتكل ويسمح بدمع جودة املنتوجات املروجة ويعـزز مـداخيل صـندوع 

س عداد اإ رتاتيجية لدف اإىل ضـبط جمـالت  ويـل تلية القدرة التنافس ية يف قطاعي الفالحة والصيد البحري ومل يقع اإ

ضــافة اإىل عــدم اختــاذ الإجــراءات الالزمــة لتليــة الصــادرات  نتــاج و ديــد الأســواع املســ هتدفة اإ القــوارص وطــرع الإ

 والبحث عن أأسواع جديدة وتنويع الأصناف املصدرة.

 :نتاجئ املتابعة الرابعة 

 مشلت املتابعة امللفات التالية: 

 موضوع التقرير

 نتاجئ املتابعة الرابعة املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

ابعة املت

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

املندوبية 

اجلهوية للتلية 

الفالحية بنب 

 عرود

29 21 06 - 06 - 23 79℅ 
مواصَل 

 املتابعة

الرشكة التعاونية 

املركزية للبذور 

واملشاتل 

 املمتازة

32 32 12 02 10 17℅ 22 69℅ 
مواصَل 

 املتابعة

نتاج  خطة تلية اإ

 السم  الأزرع
27 11 04 02 02 50℅ 25 93℅ 

هناء  اإ

 املتابعة

  ℅80 70 ℅18 18 4 22 64 88 اجملموع

 

ــر  ــة تقري ــرزت متابع ــوزارة الفالحــةأأب ــة ل ــة العام ــة  حــول التفقدي ــة اجلهوي ــايل ابملندوبي الت ــف الإداري وامل

ت يف حدودأأن  نس بة التدارك والإصالح  للتلية الفالحية بنب عرود  .  %79 اس تقر 
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ماكنية تفعيل دائـرة الصـيد البحـري بـنب عـرود  ومشلت التدابري ابخلصوص مراسَل وزارة الفالحة للنظر يف اإ

داريَّي يي اس تغالمهام بدون وجه رشعي ومواصَل تركزي عدادات كهرابء ومـاء جلـل  والسعي لتسوية وضعية مسكنَّي اإ

طـار مرشـوع حمطات الض  .كام مت الرشوع يف اإجناز دراسة املؤثرات البيئية لتغذية مائدة مـرانع ابمليـ اه املعاجلـة يف اإ

ل الأملاين مع تواصل السعي ملعاجلـة  الت ف املندم  للموارد املائية ابملنطقة السقوية مبرانع وفقا لربانم  معل مع املمو 

الصعوابت الفنية يف تشغيل النظام املا  حسب حاجيات املقامس.وقد أأقر  جملـس الهيئـة مواصـَل متابعـة هـذا امللـا 

 هذا امللا مواصَل متابعةوقد أأقر  جملس الهيئة  .اجناز برانم  الإصالح اس تكامل هبدف

بت ف وحساابت الرشكة التعاونية املركزيـة للبـذور ملتعلق ا هيئة الرقابة العامة للامليةكام أأبرزت متابعة تقرير 

 .  %69، أأن نس بة التدارك والإصالح قد بلغت واملشاتل املمتازة

لـزام املشـرتي بعـدم  املنجزة،ومشلت الإصالحات  بيع خمزون بـذور الأعـالف  ابملـزاد العلـين الاختيـاري مـع اإ

اس تعامل هذه البذور كعلا للحيواانت وخالص ضامن ديـوان احلبـوب ييـا وجـدوةل ديـون البنـ  الـوطين الفـاليح 

تـدابري الـيت تعلقـت أأساسـا تنفيذ التوصيات املتبقية ابختـاذ مجـَل مـن ال  يتواصلوخالص أأقساط اجلدوةل.ويف املقابل 

بتنظمي وزارة الفالحـة لورشة معل قصد مراجعة الإطار القانونـي للرشكــات التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة وتكويــن 

عـداد مقرتحــات لتنقيــح القانــون عــدد  املتعلـق ابلرشاكت التعاونيـة للخـدمات  2005لسنـــة  94جلـان تعمل عىل اإ

عـداد دليــل الإجـراءات وبطاقــات الوظائــا.وتعمل الرشـكة عـىل الفالحية وتكوين جلنة مل راجعة الهيكـل التنظ ـي اإ

وقـد أأقـر  جملـس اس تكامل اإجراءات اس تخالص ادليون املتخدلة دلى الغـري وبذمـة الأعضـاء السـابقَّي جمللـس الإدارة.

 هذا امللا. مواصَل متابعةالهيئة 

نتـاج السـم  الأزرعحـول  والعرشين دلائـرة احملاسـ باتالثالث لتقرير الس نوي متابعة اأأما  فقـد  خطـة تليـة اإ

 .  %93أأبرزت نتا ها أأن نس بة التدارك والإصالح بلغت 

ل يف جمال اإجناز  ومشلت الإصالحات املنجزة، نتاج وتدارك التأأخري املسج  تركزي وتفعيل املنظومة املعلوماتية لالإ

جنـاز  %80ة، حيث بلغت نس بة الإجناز أأك  من وحدات التحويل والتجميد املس هتدفة ابخلط فـع مل يـي اسـ تكامل  اإ

ادلراسة الإسترشافية لقطاع الصيد البحري اليت لدف اإىل تشخيص الوضعية احلالية للقطاع واقـرتاح احللـول الكفـيَل 

تـداابت جديـدة. ونظـرا لضامن دلميومته مبا يف ذكل منظومة السم  الأزرع وتدعمي املراكـب التابعـة ملراكـز التكـوين ابن 

م معلية الإصالح أأقر  جملس الهيئة  هناء متابعةلتقد   هذا امللا. اإ
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 :وزارة التجهزي والبيئة .7

لت الهيئة س نة  ع  7متابعة  2013تو  تقارير مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لوزارة التجهزي والبيئة، تتوز 

 حسب مس توى املتابعة كام ييل:

 (.2)متابعة أأوىل: تقريران 

 (.1متابعة اثنية: تقرير واحد )

 (.1متابعة اثلثة: تقرير واحد )

 (.2متابعة خامسة: تقريران )

 (.1متابعة سادسة: تقرير واحد )

  :نتاجئ املتابعة الأوىل 

ــة يلخــص اجلــدول التــايل نتــاجئ معليــة املتابعــة الأوىل لتقريــري ــة العامــة للمصــاحل العمومي ــة الرقاب املنجــز  هيئ

ــ نة  ــول  2012س ــيطح ــة احمل ــة محلاي ــواكةل الوطني ــةو  الت ــف ابل ــة للاملي ــة العام ــة الرقاب ــ نة  هيئ ــز س  2010املنج

 . مراقبة ت ف وحساابت الواكةل الوطنية للت ف يف النفاايتحول 

 موضوع التقرير

عدد النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد النقائص 

مت   اليت

 تداركها

 

عدد النقائص 

يت مت  تقدمي ال

 توصيات بشأأهنا

نس بة 

الإصالح 

 والتدارك

 

 

 الت ف ابلواكةل الوطنية محلاية احمليط
33 26 07 79℅ 

 ℅32 41 19 60 مراقبة ت ف وحساابت الواكةل الوطنية للت ف يف النفاايت

 ℅48 48 45 93 اجملموع 

 

ـــق  ـــر املتعل ـــرز التقري ـــد أأب ـــة احملـــيطوق ـــة محلاي ـــواكةل الوطني ـــت الت ـــف يف  ابل ـــائص مشل وجـــود عـــدة نق

ــرئيس الســابق  ــة ابلنظــر لل ــرات ســكع راجع ــىل احملــيط وخــالص أأشــغال منجــزة مبق ــؤثرات ع ــة دراســة امل منظوم

ل الواكةل لنفقات ومنح مس ندة لفائدة التجمع ادلس تور  ي ادلميقراطي. وبعض أأفراد عائلته اإىل جانب  م 
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ــيطفبخصــوص  ــىل احمل ــؤثرات ع ــة امل ــة دراس جــراءات   ــص الت ــف يف منظوم ــل اإ ــاب دلي ــَّي  ي ، تب

أأنشــطة تقيـــمي ومتابعـــة دراســـات املــؤثرات عـــىل احملـــيط وعـــدم املصـــادقة عــىل ادلليـــل اذلي أأعـــد  ســـ نة ســـ نة 

ــمي القطاعيــة وادلر  2009 ــل التقي ــيغ املرجعيــة ودلئ ــداد الص ع ــة تعــع ابإ ــاب خلي ــية لــبعض و ي ــات اخلصوص اس

 الإشاكليات البيئية الهامة.

ســ ناد هممــة تقيــمي دراســة املــؤثرات عــىل احملــيط اإىل همنــدد واحــد عــوة تكــوين فــرع معــل  كــام تبــَّي اإ

حــدان  ــدم اإ ـوع وموضــوع ادلراســة وع ــة املرشـ ــة حســب طبيع ــة تتكــون مــن همندســَّي أأو ثالث تضــم جلــاان فرعي

 .2005لس نة  1991عدد  طبقا ملقتضيات الأمر يطجلنة تتوىل تقيمي دراسات املؤثرات عىل احمل 

عـــىل املشـــاريع مـــن صـــنا  2009-2003خـــالل الفـــرتة  و اقت ـــ تقيـــمي دراســـة املـــؤثرات عـــىل احملـــيط

ـوعا طـــور الإجنـــاز خـــالل الفـــرتة  22دخـــول تبـــَّي "ب"  فقـــط و  قبـــل احلصـــول عـــىل رأأي  2010-2006مرشــ

ىل أأحــد املشــاريع الــيت ســ بق رفضــها دون تقــدمي صــاحبه مــا يفيــد الــواكةل وتــويل  الــواكةل تعــديل رأأ ــا ابملوافقــة عــ

 راسة.ادلقيامه ابلإجراءات الالزمة لتصحيح الإخاللت املثارة عىل مس توى 

ــة  ــر البيئ ــدخ ل وزي ــر ت ث ــىل اإ ــابس ع ــة ق ـوع بولي ــاز مرشـ جن ــىل اإ ــواكةل ع ــة ال ــر اإىل موافق ــار التقري ــام أأش ك

ــر  مــن عــدم  ــة الأســ بق بطلــب مــن املــدير العــام ابل ــتاليف أأســ باب عــدم املوافق ـورية ل ــام ابلإجــراءات الرضـ القي

ــدير العــام  ــن امل ــدخل م ــتيكية بت ــاايت البالس ــلكة النف ــاريع اخلاصــة برس ــن املش ــد م ــض العدي ــركزيه ورف ــىل ت ع

 الأس بق للواكةل.

كـــام متـــت الإشـــارة اإىل أأن  الـــواكةل طلبـــت رأأي الـــوزير امللكـــا ابلبيئـــة فـــع يتعل ـــق مبشـــاريع صـــناعية يف 

ــن  ــابس وب ـين وقفصــة وق ــريوان والق ـ ــولايت الق ــت ب ــعة مصــانع اإمسن ــدان أأو توس ح ــت ختــص اإ ــاع الإمسن قط

ــر  مــن  ــه للموافقــة عــىل ملفــي جبــل الرصــاص والقــريوان لإقصــاء عــدد مــن املشــاريع  ابل عــرود واعــامتد تعلعت

مــر عــدد  رب فريــق الرقابــة أأن . واعتــ2005لســ نة  1991اســ تجابة دراســات املــؤثرات البيئيــة املتعلقــة هبــا لشأ

ســداء  ــوزير واإ ــب رأأي ال ــىل احملــيط وطل ــؤثرات ع ــة يف دراســات امل ــة الفني ــن الناحي ــا م ــواكةل لرأأ  ــداء ال ب ــدم اإ ع

مسنـــت، متثـــل  حـــدان أأو توســـعة مصـــانع اإ قصـــاء عـــدد مـــن املشـــاريع املتعلقـــة ابإ تعلعتـــه يف الغـــرة وكـــذكل اإ

ل مسؤوليهتا املدير   العام الأس بق للواكةل ووزير البيئة الأس بق.أأخطاء الت  ف وأأخطاء جزائية يتحم 

ـكة اإمسنــت قــابس لســ تعامل الفحــم  ســ ناد تــرخيص لرشـ ومــن هجــة أأخــرى تبــَّي رفــض وزارة البيئــة اإ

ــت  ــل الإمسن ــل الرتخــيص ملعم ــة احملــيط، مقاب ــة محلاي ــواكةل الوطني ــة ال ــده عــىل ضــوء موافق احلجــري اذلي مت توري
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ــة الفحــم اخملز  ــل واســ تعامل قي ــابلنفيضــة بنق ــابس يف  ي ــت ق ــل اإمسن ــة مبعم ــىل احملــيط. ن ــؤثرات ع اب دراســة للم

ــري و  ــم احلج ــ تعامل الفح ــيص يف اس ــالت و الرتخ ــذه احل ــل ه ــه يف مث ــوزير رأأي ــداء ال ب ــة أأن اإ ــق الرقاب ــرب فري اعت

 قحروقات مبصنع النفيضة  ابلر  من عدم تقدمي دراسة مؤثرات يف الغرة خطأأ جزائيا.

ــىل درا ــرد  ع ــال ال آج ــت أ رتفع ــد اإ ــنقص وق ــة ال ــن صــنا "ب"  أأساســا نتيج ــىل احملــيط م ــؤثرات ع ســات امل

ــية ويف الـــربام  التكوينيـــة املوهجــــة لفائـــدة الأعـــوان الـــراجعَّي ابلنظـــر لإدارة دراســــات  يف الإماكنيـــات ال،رشـ

ــي متابعهتــا،  ــيت ت ــؤثرات عــىل احملــيط  اإىل ال ــدد دراســات امل ــة ع ــام متــت الإشــارة حمدودي ــؤثرات عــىل احملــيط  ك امل

ــيت متــت متابعهتــا حيــث مل ــد  عــدد املشــاريع ال ـوعا مــن مجــَل  797 يتع ــه خــالل  4.436مرشـ ـوعا مصــادقا علي مرشـ

 .2008-2006الفرتة 

ـــرتة  ـــالل الف ـــواكةل خ ـــة ال ـــل مزياني ـــارة اإىل  م  ـــت الإش ـــام مت ـــ نادها  2010-2007ك س ـــنح مت اإ ـــات وم لنفق

ــ توري  ــع ادلس ــزب التجم ــدة ح ــيلفائ ــن و  ادلميقراط ــعت م ــق بتعل ــه ح ــدون وج ــ تدمية ب ــة املس ــة والتلي ــر البيئ زي

 .د 253.775امجللية  بلغت ق ة النفقات الأس بق، أأو املدير العام للواكةل الوطنية محلاية احمليط الأس بق. وقد

ــرتة  ــالل الف ــواكةل خ ــة ال ــل مزياني ــر  م  ــار التقري ــام أأش ــة   2010-2008ك ــات بق  ــن  265.216لنفق ــار م دين

ــد هبــا و  275.716مجــَل  ــار متعه  ــةدين ــه بصــفة غــري قانوني ــراد عائلت ــرئيس الســابق أأو أأحــد أأف ــدة ال ــا لفائ ــع رصفه  ،ق

ــاء  ـاء بفض ــاحات اخلرضـ ــل املس ــة وجتمي ــغال ليئ ــة بأأش ــارة املتعلق ــار الاستش ط ــزود يف اإ ــرة م ــرز ع ــن ذكل ف م

ـــ ــزود ب ــذا امل ــ تئثار ه ــزي واس ــب الضــبط املرك ــىل مكت ــوت  رخي وروده ع ــدم ثب ــن  ع ــر  م ــات ابل ــا امحلام  مارين

ـوف مـــن الـــواكةل لقويـــل مشـــاريع خاصـــة ابلـــرئيس الســـابق أأو بأأحـــد أأفـــراد  % 70,5 مـــن املبلـــغ امجلـــيل امل ــ

جنــاز دراســة وأأشــغال بق ــة  د امعيــة بســمة بتعلــعت مــن الــوزير الســابق للبيئــة والتليــة  30.500عائلتــه و اإ

 املس تدمية وموافقة املدير العام السابق للواكةل. 

الــواكةل ابستشـــارة أأربعـــة مـــزودين عــرب الهـــاتا قصـــد تــركزي  شـــاء لتغليـــا أأرضـــية بــَّي التقريـــر قيـــام و 

ــة اقت ــت عــىل ثــالن  ــا ابستشــارة كتابي ــة احلضــارية بســ يدي الظريــا وتســوية هــذا الإجــراء لحق ملعــب ابلغاب

ـــ ـــة والتليـــة املســـ تدمية، بتعيـــَّي مـــزود لإجنـــاز أأشـــغال ابملدرســـة ادلولي ـــوزير الســـابق للبيئ ة مـــزودين و قيـــام ال

ــذه  ــة ه ــا يف له ــ،يل التســوية و م  ــىل س ــة ع ــواكةل لستشــارة ومهي ــمي ال ــا وتنظ ــ يدي الظري ــاطق بس ــاج ومبن بقرط

 الأشغال.
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متثلــت يف احملافظــة عــىل تركيبــة  اللجنــة امللكفــة ابملصــادقة  اختــاذ عــدد مــن التــدابريوأأبــرزت نتــاجئ  املتابعــة 

ــواة ــوين ن ــن شــأأنه تك ــا م ــيط مب ــىل احمل ــؤثرات ع ــة امل ــىل دراس ــة وفــتح  ع ــربة الالزم ــاهئا اخل ــاب أأعض ــارة واكتس ق

 قيقــــات قضــــائية وصــــوص التجــــاوزات املســــجَل يف معاجلــــة امللفــــات املتعلقــــة ابملــــؤثرات عــــىل احملــــيط و 

ـــواكةل  ـــل مزيانيـــة ال ـــدة التجمـــع ادلســـ توري ادلميقراطـــي ووصـــوص  م  وصـــوص النفقـــات واملـــنح املســـ ندة لفائ

جعـــة ابلنظـــر للـــرئيس الســـابق وبعـــض أأفـــراد عائلتـــه والـــيت يتحمـــل لنفقـــات أأشـــغال منجـــزة مبقـــرات ســـكع را

مســــؤوليهتا أأساســــا الــــوزير امللك ــــا البيئــــة الأســــ بق واملــــديرين العــــامَّي الأســــ بقَّي للــــواكةل كــــام مت تفــــادي 

 قبول وخالص الطلبيات.املسجَل عىل مس توى عقد النفقات و الإخاللت والنقائص 

ــر   ــا التقري ــيت أأبرزه ــائص ال ــراتويف ضــوء النق ــن تربي ــه م ــادة ب ف ــا مت ــت الإ ــن وم ــة امــَل م مت الهيئ ــد  ، تق

ــاص ابلــواكةل و  ــراءات اخل ــل الإج ــامتد دلي ــن ذكل اع ــة م ــائص املتبقي  ــن النق ــدد م ــتاليف ع ــة ل ـــتوصيات التمكيلي ال

ــدد  ــر ع ــة الأم ــ نة  1991مراجع ــائص املســجَل يف  2005لس ــادي النق ــيط لتف ــىل احمل ــؤثرات ع ــة امل ــق بدراس املتعل

ــال ــذا اجمل ــل  ه ــة اخملتصــة والعم ــىل اللجن ــها ع ــىل ادلراســات ورشوط عرض ــراءات املصــادقة ع ج ــد اإ ــاه  دي يف اجت

جناز هذا الصنا من ادلراسات.  عىل تدعمي الفريق امللكا ابإ

ســـ ناد الرتاخـــيص  كـــام أأوصـــت الهيئـــة ابحلـــرص عـــىل التنســـ يق مـــع خمتلـــا الإدارات والهيـــاُك املعنيـــة ابإ

ــرأأي ــىل ال ــىل إورة احلصــول ع ــا ع ـية  حلهث ــوارد ال،رشـ ــة ابمل ــات البيئي ــمي ادلراس دارة تقي ــدعمي اإ ــواكةل وت ــ بق لل املس

 واملادية الرضورية.

ــر  ــرز تقري ــز هيئــة الرقابــة العامــة للامليــةوأأب ــ نة  املنج ــول  2010س ـف وحســاابت الــواكةل ح مراقبــة ت ـ

الأعــــوان وجـــود عـــدة نقـــائص مشلـــت جمـــالت الت ـــف يف ، الوطنيـــة للت ـــف يف النفـــاايت وتقيـــمي نشـــاطها

ـف يف الصــفقات العموميــة ومعليــات  ـف املــايل واحملاســ يب والوضــعية اجلبائيــة للــواكةل والت  ـ واملمــتلاكت والت ـ

ـــة لت ـــَّي ورســـلكة النفـــاايت والتعـــاون  ـــمي الت  ـــف يف املنظومـــات العمومي ـــات وتقي ـــق الطلبي  ـــزتود عـــن طري ال

 الفين واملايل للواكةل.

ـــة مـــدير واملمـــتلاكتمســـ توى الت ـــف يف الأعــــوان فعـــىل  ، تبـــَّي وجـــود شـــغور عـــىل مســـ توى خط 

ــرتام  ــدم اح ــا ع ــداب، أأمهه ــاظرات الانت خــاللت تشــوب تنظــمي من ــائص واإ ــدة نق ــة وع ــة و القانوني  الشــؤون الإداري 

ــة  ــة الإعالمي ــام أأن املنظوم ــمي املرت ــَّي. ك ــد تقي ــايري اقصــائية عن ــامتد مع ــرز الرت ــات واع ــد ف ــاء عن ــايري الانتق مع

ــن مــ ــد مبقتضــيات الفصــل ل متك  مــن النظــام الأســاة  94ن متابعــة عقــود الشــغل والعطــل فضــال عــن عــدم التقي 
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عـــوان ابمتيـــازات عينيـــة بعنـــوان  24انتفـــاع و  يف مـــا يتعل ـــق بتـــأأجري الأعـــوان اذليـــن يتعرضـــون حلـــادن شـــغل،

ـــن الوحـــدات  ضـــافية م ـــام حبصـــص اإ ـــدير الع ـــع امل ـــاتا اجلـــوال ومتتي ـــات  ـــن اله ـــن بطاق حصـــص شـــهرية م

ـــام بســـاعات  الأساســـ ية دون أأخـــذ رأأي جملـــس املؤسســـة وموافقـــة ســـلطة الإرشاف والرتخـــيص لعـــون  يف القي

ضافي ة خالل س نة   مبا مك نه من امجلع بَّي املنابة الوظيفية ومنح الساعات الإضافية. 2008اإ

ــود   ــن الوق ــهرية م ــية وحصــص ش ــراة خشص ــة لأ  ــات انري ــن دراج ــوان م ــض الأع ــَّي بع ــوحو متك ــام ل ك

صـــد ار مقـــررات يف الغـــرة مـــع متتـــيعهم مبنابـــة التنقـــل، ودون عـــرة املســـأأةل عـــىل  جملـــس املؤسســـة و دون اإ

ــواكةل  تســوية وضــعية  ــول ال ــام مل تت ــن مجــَل  126عــىل ســلطة الإرشاف. ك ــل م ــن  131وســ يَل نق وســ يَل حمــاةل م

ة عقـــارات متســـح الـــواكةل الوطنيـــة محلايـــة احملـــيط اإىل الـــواكةل الوطنيـــة للت ـــف يف النفـــاايت، واســـ تغالل ثالثـــ

هــ  اســتنادا ملقــررات ختصــيص صــادرة لفائــدة الــواكةل الوطنيــة محلايــة احملــيط دون الســعي لس تصــدار  101

عــادة ختصيصــها لفائــدلا. ودخــول املصــب املراقــب ابملنســ تري حــزي الاســ تغالل دون  مقــررات جديــدة قصــد اإ

 . قيام السلط اجلهوية بوضع العقار اخملصص هل عىل ذمة مصاحل الواكةل

ــابت  ــرى ش ــة أأخ ــن انحي ــواكةلوم ــة لل ــعية اجلبائي ــ يب والوض ــايل واحملاس ـف امل ــت الت ـ ــائص تعلق ة نق ــد  ، ع

ـن مــن ضــبط تاكليــا التســ يري والاســ تغالل وتقيــمي تــدخالت  ــا بغيــاب نظــام للماباســ بة التابليليــة ميكـ  أأساس

ــة ورشاكت  ــاُك معومي ــن مؤسســات وهي ــاء م ــة احلرف ة بذم ــتخدل  ــون امل ــة ادلي ــواكةل وأأمهي ــيت بلغــت يف ال خاصــة وال

عـــداد الفـــواتري ومعاجلـــة البيـــاانت  524مـــا قـــدره  2008مـــوج  ضـــافة اإىل مجـــع العـــونَّي امللكفـــَّي ابإ أألـــا دينـــار اإ

ــات الاســ تخالص ــة معلي ــت مبتابع ــس الوق ــة، يف نف ــا املصــبات املراقب ــن طــرف خمتل ــة م م ــام مت  املقد  ــوف . ك الوق

عـــداد عــىل عـــدة نقــائص تتعلـــق بتوظيــا فـــوائض الســـ يوةل املاليــ ة ابحلســـاابت البنكيــة والربيديـــة أأمههــا عـــدم اإ

ــىل  ــىل أأع ــوك قصــد احلصــول ع ــام ابستشــارة موســعة دلى البن ــدم القي ــة وع ــة بصــفة منتظم ــة للخزين ــة تقديري مزياني

 نسب الفائدة املمكنة.

ــواكةل اــرد أأصــولها مــرة يف الســ نة  دراج املــداخيل عــىل الأقــل ول تقــوم ال ــي اإ ــة مــن منظو  كــام ل ي مــة املتأأتي

ـــرادات ي يكوزيـــت" مضـــن الإ ـــواكةل  .عـــدم احـــرتام قواعـــد تقييـــد مـــنح الاســـ تغالل، عـــالوة عـــىل "اإ ول تقـــوم ال

ــالغ ــداع ت ــ  يف املب ي ــعة ابإ ــد  املصــاحل للخصــم اخلاض ــورد ول مت ــن امل ــ نوية م ــات س ــة بقامئ ــود اجلبائي ــيت  يف العق ال

ــ ــالت. كــام قامــت ابلتعاق ــاملَّي معهــا يف شــ ا اجمل ــا مــع املتع ــع أأحــد الأشــخاص أأبرمهت د دون مــربر موضــوعي م
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ــة مقابــل مبلــغ  ـق ابملســائل القانونيــة واجلبائي جنــاز هممــة استشــارية تتعلـ  ــد اإ أألــا دينــار ســ نواي مبقتىضــ  12قص

َل. خة وغري مسج   اتفاقية غري مؤر 

ــق الطلبي ــاتووصــوص  د عــن طري ــزتو  ــفقات ومعليــات ال ـف يف الص ــة الت ـ ــ  الكتاب ــدم مس ــَّي ع ، تب

ــفقا ــارة للص ــددها الق ــة ع ــاولَّي وذكل ر  أأمهي ــزودين واملق ــن امل ــ تلمة م ــة املس ــاص ابلضــامانت البنكي ت لســجل خ

ــل للعــروة  ــاب  لي ــوقيت والهنــا  و ي ــول ال ــاب نــل خــاص  مبابــاإ القب ضــافة اإىل  ي ــالغ املضــمنة هبــا، اإ واملب

ـــروة اخلاصـــة ابســـ تغالل املصـــبات  ـــرز الع ـــد ف ـــة عن ـــة الأســـعار الفردي ـــمي ملقبولي ـــة وتقي ـــز املالي ـــة ومراك املراقب

ــوحو أأن خــالص الأقســاط  ــات اخلــي الهنــا  عــىل جلــان الصــفقات اخملتصــة. ول ــة ملف ــدم عــرة اكف ــل وع التحوي

ـــد وصـــوص تصـــفية مســـ تحقات  ـــت مـــن احـــرتام مقتضـــيات العق ـــي دون التث، اجعـــة للمســـ تغلَّي ي الشـــهرية الر 

مــــن املبلــــغ امجلــــيل للقســــط الشــــهري  %50اوز ـاملســــ تغل بعنــــوان القســــط القــــار اذلي ل ميكــــن أأن يتجــــ

ــة  ــربج شــاكري والأهجــزة املتحرك ــب ب ــواكةل تســديد مصــاريا حراســة املصــب املراق ــوىل ال ــه، وتت املســ توجب دفع

 املتواجدة به، ر  أأن العقد ينص عىل تكف ل الرشكة املس تغَل هبذه املصاريا.

ــابت  ــرى ش ــة أأخ ــن هج ــلكة وم ــة لت ــَّي ورس ـف يف املنظومــات العمومي ــاون الفــين الت ـ النفــاايت والتع

لـــزام الـــيت أأصـــدرلا الـــواكةل قصـــد واملـــايل للـــواكةل ، عـــدة نقـــائص متثلـــت خصوصـــا يف عـــدم تفعيـــل بطاقـــات الإ

ـــوت  ـــر زي ـــ تعادة وتكري ـــوجح لس ـــام العم ـــواب يف النظ ـــة وج ـــة رشاكت منخرط ـــتخدلة بذم ـــون م ـــ تخالص دي اس

دي ومصــــن عي ومــــرويج  التشــــحمي واملصــــايف الزيتيــــة املســــ تعمَل، و يــــاب نــــص  تــــرتييب يفــــرة عــــىل مــــور 

ـــاماللم أأو اإىل  ـــر اإىل ر  مع د ابلنظ ـــد  ـــ نوي حي ـــوم س ـــع معل ـــة ودف ـــراط يف املنظوم ـــ تعمَل الا  ـــدات املس احلاش

ـــانوين يضـــبط رشوط و طـــرع مجـــع  طـــار ق ـــدم وجـــود اإ ضـــافة اإىل ع ـــبلهم ابلســـوع اإ ـــن ق ـــة م ـــات املوزع المكي

ــة وحيــدد الالزتامــات احملمــوةل عــىل اكهــل ــار  الإطــارات املطاطي خمتلــا املتــدخلَّي يف هــذا القطــاع. كــام تبــَّي افتق

ــة  ــة تطــور املنظوم ــة ومتابع ــة واملعاجل ع ــة اجملم  ــوت والشــحوم الغذائي ــات الزي ــن ح ــ قي ــا م ــة متكهن آلي ىل أ ــواكةل اإ ال

ـــق  ـــ ية تتعل ـــفات تونس ـــاب مواص ـــوية يف  ي ـــاايت العض ـــَّي النف ـــرع ت  ـــبط ط ـــانوين يض ـــار ق ط ـــع اإ ـــدم وض وع

 واصيات السامد العضوي.

ــواكةل و  ــادت ال ــدابري الإصــالحأأف ــن  ت ــاذ مجــَل م ــت يف، ابخت ــاظرات  متثل ــة بســنيت امل تنظــمي املن  2010تعلق

خـــل  2011و ــيبة عـــىل ادل  خضـــاع مقتطعـــات الوقـــود املســـ ندة اإىل املـــدير العـــام اإىل اخلصـــم بعنـــوان الرضـ واإ

ــغ 93واحــرتام الســقا الأقىصــ للســـاعات الإضــافية اذلي مت  ضــبطه ابلفصــل  ل وتلكيــا خليـــة مـــن جمــَل  الش 
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ملتابعـــة تســـ يري أأســـطول الســـ يارات مـــن حيـــث الصـــيانة الفنيـــة واملتابعـــة الإداريـــة للواثئـــق والتـــنقالت. كـــام مت 

دراج املـــوارد املتأأتيـــة مـــن مســـاهامت املنخـــرطَّي يف خمتلـــا الـــنظم العموميـــة للت ـــف يف النفـــاايت ابملزيانيـــات  اإ

ــوترة ومع  ــة الف ــَّي معلي ــام ب ــة والفصــل يف امله ــة التقديري ــد متابع ــة قص عالمي ــة اإ ــركزي تطبيق ــ تخالص وت ــات الاس لي

دراج مســـاهامت رشاكت توزيـــع املـــواد البرتوليـــة  حـــاكم متابعـــة تـــنقالت الأســـطول. كـــام مت اإ اســـ هتالك الوقـــود واإ

ــة ومســ  نــل  ــة واجلبائي ــال الاستشــارة القانوني ــة يف جم ــة املربم ــ،ية وفســ  التفاقي ــرادات الســ نة احملاس ي مضــن اإ

ــاإ الق  ــاص مباب ــ نة خ ــن س ــة م ــة بداي ــة والهنائي ــول الوقتي ــاص  2012ب ــة يف نــل خ ــامانت البنكي ــجيل الض وتس

ــروة اخلاصــة  ــرز الع ــارير ف ــ توى تق ــىل مس ــة ع ــة الأســعار الفردي ــمي مقبولي ــة وتقي ــروة املالي ــل الع ــد بتابلي والتعه

ــة حبراســة املصــب ا ــل املصــاريا املتعل ق ــا  م  ــل ووق ــز التحوي ــة ومراك ــربج ابســ تغالل املصــبات املراقب ــب ب ملراق

 شاكري.

طــار املنظومــة املندجمــة للماباســ بة واملاليــة  الهيئــة دعــتو  اإىل اســ تغالل تطبيقــة احملاســ بة التابليليــة يف اإ

ــار  ــانون الإط ــة وق ــات الوظيفي ــداد البطاق ع ــ تكامل اإ ــواكةل واس ــل نشــاط ال ــق باكم ــراءات املتعل ــل الإج ــداد دلي ع واإ

وخاصــة  (SAGE)مســ توى املنظومــة الإعالميــة  وخمطــط توظيــا الأعــوان وتــدارك النقــائص املالحظــة عــىل

آةل تســـجيل احلضـــور ملتابعـــة  يـــاابت  ـــأ عـــوان وربـــط هـــذه املنظومـــة ب يف مـــا يتعلـــق مبتابعـــة املســـار املهـــين لشأ

آلية متك ن من متابعة عقود الشغل والعطل.  الأعوان وتضميهنا أ

ئــدة بعــض الأعــوان نتيجــة وأأوصــت الهيئــة ابســرتجاع املبــالغ الإضــافية الــيت مت  رصفهــا دون موجــب لفا 

ـة املســ تحقة عـــن حــوادن الشـــغل واخلطــأأ  يف احتســاب الأجـــر الأســاة واملبـــالغ  عــدم طــرح الغرامـــة اليوميـ 

ــواكةل  ــام الســابق لل ــدير الع ــنح الســاعات الإضــافية وبتســوية وضــعية امل ــوان م ــازة وبعن ــة املغ ــوان مناب املســ ندة بعن

ضـــافية مـــن الوحـــدات الأساســـ ية للهـــ أألـــا دينـــارا دون أأخـــذ رأأي  13اتا انهـــزت ق هتـــا اذلي متتـــع حبصـــص اإ

ــلطة الإرشاف. ــة س ــة وموافق ــس املؤسس ــامتد  جمل ــة التســخري واع ــ ناد مناب س ــذكرة اإ ــَّي م ــوة اإىل  ي ــت ادلع ــام مت ك

ــس الإدارة وتــركزي أآلت  ــىل أأنظــار جمل ــد عرضــها ع ــام الإســ تعجالية بع ــدد إورة العمــل وامله ــايري جديــدة   مع

حـــاةل دفـــاتر مراقبـــة حضـــور الأعـــوان اإىل تســـجيل احلضـــور ابلإدارات اجل  ـــة ابإ لـــزام املمثليـــات اجلهوي ـــة مـــع اإ هوي

ـــع  ـــىل مســـ توى مجي ـــرت احلضـــور ع ـــد دلف ـــوذج موح  ـــامتد و ـــة واع ـــوان ابلإدارة املركزي مصـــلابة الت ـــف يف الأع

 املمثليات اجلهوية.
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ــة محل ــواكةل الوطني ــن ال ــاةل م ــل احمل ــائل النق ــىل إورة تســوية وضــعية وس ــة ع ــدت الهيئ ــيط اإىل وأأك ــة احمل اي

ــادرة  ــيص ص ــررات ختص ــتنادا ملق ــ تغَل اس ــارات املس ــعية العق ــوية وض ــاايت وتس ـف يف النف ــة للت ـ ــواكةل الوطني ال

ـــة احملـــيط وتســـوية الوضـــعية العقاريـــة للمصـــب املراقـــب ابملنســـ تري ووضـــع العقـــار  ـــواكةل الوطنيـــة محلاي لفائـــدة ال

ــع الســعي اإىل اســ تخال ــواكةل م ــة مصــاحل ال ــىل ذم ــون اخملصــص هل ع ــة دي ــري وبقي ــوطين للتطه ــوان ال ــون ادلي ص دي

لــزام الــيت  اكت مــع تفعيــل بطاقــات الإ وزارة ادلفــاع واســ تخالص بقيــة ادليــون املــتخدلة بذمــة عــدد مــن الرشـ

ـــة  ـــنظم العمومي ـــة الرشــاكت املنخرطـــة وجـــواب يف ال ـــتخدلة بذم ـــون امل ـــواكةل قصـــد اســـ تخالص ادلي أأصـــدرلا ال

 صايف الزيتية املس تعمَل.لس تعادة وتكرير زيوت التشحمي وامل

ــ،ية مــع التأأكيــد  ــ توى التســجيالت احملاس ل عــىل مس ــأأخري املســج  ــة ابلإ اع بتــدارك الت ــام أأوصــت الهيئ ك

يــداع التصــار  يف املبــالغ  عــىل إورة الفصــل الهيلكــي والــوظيفي بــَّي همــام احملاســ بة واملاليــة واحلــرص عــىل اإ

ــاحل اجلبا ــاة املص ــورد ومواف ــن امل ــم م ــعة للخص ــالت اخلاض ــ ا اجمل ــة يف ش ــود املربم ــ نوية يف العق ــات الس ــة ابلقامئ ئي

ـــة  أأشـــهر  ـــة"  الثالث ـــالغ "العالق ـــة املب ـــوع  أأقدمي ـــىل أأن ل تف ـــة واحلـــرص ع ـــة" القدمي ـــات "العالق وتســـوية العملي

ــرانم   ــة و يــَّي ب ــديرات اخلزين ــوائض الســ يوةل عــىل مــدى الســ نة ابلســتناد عــىل تق ــا ف ــرانم  لتوظي عــداد ب واإ

ـــات  ـــاء التوظيف ـــوك لنتق ـــة  دلى البن ـــام ابستشـــارات دوري ـــة والقي ـــة للخزين ن حســـب الوضـــعية احلقيقي  يف الإاب 

 أأفضل العروة.

ــيت مت بشــأأهنا اســ تالم هنــا  واختــاذ  ــواكةل اإىل عــرة ملفــات اخلــي الهنــا  لــا الصــفقات ال ومتــت دعــوة ال

رجـــاع املبـــالغ املدف مـــن العنـــوان  2.3وعـــة خالفـــا للفصـــل التـــدابري الالزمـــة قصـــد مطالبـــة املؤسســـات املعنيـــة ابإ

ــل  ــرأأد اجلب ــل ب ــز التحوي جنــاز مرك ــأأخري املســجل يف اإ ــدارك الت ــة اخلاصــة وت ـوط الإداري ــاين مــن كراســات الرشـ الث

ــدد  ــب العــروة ع ــل شــاكري موضــوع طل جنــاز مصــب جب ســ ناد صــفقة اإ ــق ابإ ــا املتعل حــاةل املل اإىل  2005/01واإ

ــات اخملتصــة يف البحــث والتقصــ حــول مســائل ال جــراءات اجله ــة ابســ تحثان اإ ــام أأوصــت الهيئ رشــوة والفســاد. ك

ــات  ــن ح ــ المكي ــة متكــن م آلي رســاء أ ــة واإ ــنظم للت ــف يف الإطــارات املطاطي ــر امل ـوع الأم املصــادقة عــىل مرشـ

ــة  ــع الإدارة العام ــ يق م ــة والتنس ــحوم الغذائي ــوت والش ـف يف الزي ــة الت ـ ــور منظوم ــة تط ــة ومتابع ــة واملعاجل ع اجملم 

ــة احل  ــة ونوعي ــة واصــيات الســامد العضــوي والنظــر للبيئ ــر يضــبط املواصــفات املتعلق ــن أأجــل اس تصــدار أأم ــاة م ي

يف دعـــوة املنخـــرطَّي لتحويـــل مســـاهاملم مبـــارشة اإىل احلســـاب اخلـــاص ابخلزينـــة "صـــندوع مقاومـــة التلـــون" 

ل بصفة هنائية مبلغ املسامهة بنص ترتييب.  وتوضيح الطرف اذلي يتحم 
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   :نتاجئ املتابعة الثانية 

الت ف يف الرشكة العامة حول  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العموميةحيوصل اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقرير 

 :للمقاولت والأشغال

 موضوع التقرير

 

 

 املتابعة الأوىل

 

  نتاجئ املتابعة الثانية

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

رشكة املقاولت 

واملعدات 

والأشغال 

 سومرتاجات

75 12 12 - 12 - 63 84℅ 
مواصَل 

 املتابعة

 

جنــاز أأي ــة توصــية مــن التوصــيات اإىل  ســ تكامل اإ ــة عــدم اإ ــة احلالي ــاجئ املتابع ــرزت نت ــد أأب ــدمت  12وق ــيت تق ال

طار املتابعة الأوىل.    هبا الهيئة يف اإ

ـــة  حيـــث يتواصـــل  ســـ ناد اخلطـــط الوظيفي ـوع الهنـــا  للهـــيا التنظ ـــي وضـــبط رشوط اإ عـــداد املرشــ اإ

عـــداد لإحـــدان هـــيا ملكـــا ابلتنظـــمي ونظـــام املعلومـــات معليـــة جتميـــع دليـــل  ومواصـــَل وقـــانون الإطـــار والإ

 الإجراءات صلب وثيقة واحدة و يينه والإعداد لتعممي التطبيقة املعلوماتية عىل بقية مشاريع الرشكة.

ــة  ــا البالغ ــازع علهي ــها أأو املتن ــكوك يف خالص ــ تحقات املش ــوية املس ــل تس ــام تتواص ــر ســ نة  417ك م.د أأواخ

والســـعي اإىل اســـ تخالص مســـ تحقات الرشـــكة املتبقيـــة بعنـــوان صـــفقة ســـد املـــوىل فضـــال عـــن مواصـــَل  2007

جنـــاز منظومـــة معلوماتيـــة للت ـــف يف الصـــفقات واســـ تكامل خـــي الصـــفقات املنجـــزة ييـــا قبـــل ســـ نة  2008 اإ

ـــيت ا هتـــت صـــلوحيهتا والســـعي اإىل  ـــن الفصـــول ال ـــتخلص م ـــري املتحركـــة وال ـــري اخملـــزوانت غ ابلإضـــافة اإىل تطه

ــه  ســ ناده ســ يارة وظيفيــة وخصــم املــنح املتعلقــة ابلتنقــل مــن أأجرت ـكة ابإ تســوية وضــعية املــدير العــام املســاعد للرشـ

 طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل.

  هذا امللا. مواصَل متابعةصالح فقد أأقر  جملس الهيئة ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإ 
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  :نتاجئ املتابعة الثالثة 

ة للمصاحل العموميةيلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقرير  تقيمي وضعية الأعباء  وصوص هيئة الرقابة العام 

 :واملوارد ابدليوان الوطين للتطهري

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

تقيمي وضعية 

الأعباء واملوارد 

ابدليوان الوطين 

 للتطهري

25 16 13 03 10 23℅ 15 60℅ 
مواصَل 

 املتابعة

 

ـــدابري الإصـــالح املنجـــزة  ـــت أأمه ت ـــات ومتثل ـــا عـــىل حمط   ســـ يل يف التث، ـــت مـــن رمـــز التعريفـــة املوظ 

طـــار املعاينـــات امليدانيـــة الـــيت يقـــوم هبـــا ادليـــوان وعقـــد  الســـ يارات بعـــد التأأك ـــد مـــن اســـ تعاملها مليـــاه الآابر يف اإ

ــة  ــىل ذم ــوا موضــوعَّي ع ــن اكن ــوان والإطــارات اذلي ــة، ورجــوع الأع ــع احملطــات املعني ــع مجي ــرة م ــات يف الغ اتفاقي

 ملس تدمية اإىل ادليوان.ُك  من وزارة الإرشاف واملرصد التونيس للبيئة والتلية ا

ــام ابلنســ بة لـــ   ــة تســ هتكل قرابــة  12كــام أأفــاد ادليــوان بقك نــه مــن الضــغط عــىل الاســ هتالك الط  حمط 

ــات املعنيــة بتقريــر جلنــة التــدقيق لســ نة  53% ، وكــذكل التخفــيض يف  2008مــن الاســ هتالك امجلــيل للمحط 

ــام ابلنســ بة لـــ  ــة مــع تواصــل اجملهــودات ملزيــد ترشــ يد الاســ هتالك. كــام يواصــل ادليــوان  11املــردود الط  حمط 

س تكامل تنفيذ  التوصيات اليت ل تزال يف طور الإجناز.  جمهوداته قصد اإ

هــذا امللــا، والتأأكيــد عــىل  مواصــَل متابعــةعــدم اســ تكامل تــدابري الإصــالح فقــد أأقــر  جملــس الهيئــة ونظــرا ل

متام تنفيذ التوصيات املتبق ية يف أأقرب الآجال.    إورة ترسيع نسق الإصالح واختاذ الإجراءات الالزمة لإ

  :نتاجئ املتابعة اخلامسة 

 لت  ف يف رشكة تونس للطرقات الس ي ارةاوصوص  للامليةهيئة الرقابة العامة مشلت املتابعة ُك من تقرير 

ة للمصاحل العموميةوتقرير    كام يبينه اجلدول املوايل: الت ف يف الواكةل العقارية للسكعحول  هيئة الرقابة العام 
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موضوع 

 التقرير

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ف يف 

رشكة تونس 

للطرقات 

 الس يارة

56 27 11 02 09 18℅ 47 84℅ 
مواصَل 

 املتابعة

الت ف يف 

الواكةل 

العقارية 

 للسكع

148 45 16 07 09  56℅ 139 94℅ 
مواصَل 

 املتابعة

  ℅91 186 ℅33 18 09 27 72 204 الـمـجـمـوع

، يف تنفيذ مقرتحات رشكة تونس للطرقات الس ي ارةتناولت الهيئة ابدلرد يف هذا الإطار مدى توف ق مصاحل 

مة  تنفيذ  الإصالح والتدارك املتبق ية من املتابعة السابقة. وقد أأبرزت املتابعة احلالية يف ضوء التوضيابات املقد 

عامتده، ووضع حد  يف مصادقة جملس الإدارة عىل ميثا املقثلتَّيتوصيتَّي ال  ع التدقيق ادلاخيل اخلاص ابلرشكة واإ

حلالت امجلع بَّي الس ي ارة واملنابة الكيلومرتية ابلنس بة لا  الأعوان مبا يف ذكل رؤساء الأقالمي والرتخيص ل نية 

مة طار ما تسمح به الرتاتيب املنظ  طارات ابس تعامل الس يارات الإدارية بصفة اثنوية لأ راة خشصية يف اإ  للمجال. اإ

، من ذكل    ة س نوات عىل مبارشة متابعة هذا امللا  ول يزال عدد من التوصيات يف طور الإجناز ر  مرور عد 

عداد الهيا التنظ ي ودليل الإجراءات ووضع رشوط التسمية والإعفاء من اخلطط الوظيفية، والتحضري  تواصل اإ

ط جديد لإصدار طلب عروة لرتكزي منظومة للت  ف الإلكرتوين  يف الواثئق . كام يتواصل الإعداد لوضع خمط 

ة ابملوارد ال،رشية والرشاءات وتركزي نظام للسالمة املعلوماتية. ومل تس تمكل  قتناء منظومة ت  ف خاص  عالمية واإ لالإ

ة  عداد كراد الرشوط اذلي يضبط قواعد السالمة والتجهزيات اليت يشرتط توف رها يف الس يارات اجملهز  للجر الرشكة اإ

ابلطرقات الس ي ارة يف انتظار أأن يقع دعوة الرشاكت املتعاقدة مع رشاكت التأأمَّي واليت تعزتم النشاط ابلطرقات 

مضاء كراد الرشوط والالزتام به.الس ي ارة اإىل   اإ

لهيا وصوص تدارك النقائص والإخاللت الواردة بتقارير ل اإ م الرشكة ما يث،ت  النتاجئ اليت مت  التوص   ومل تقد 

جراءات الرقابة ادلاخلية املعقدة من قبلها.  مراقب احلساابت حول التنظمي واإ
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د الهيئة دعولا اإىل الرشكة قصد ترسيع نسق الإصالح وتدارك التأأخري املسج ل وصوص ما مت  الالزتام   وجتد 

ي ارات املصلابة ابختاذه من اإجراءات خالل املتابعات السابقة، واحلرص عىل عدم مجع الأعوان من جديد بَّي س  

فادة بتسوية هذه الوضعية وتسوية اكفة احلالت  املس تعمَل لشأ راة الشخصية واملنابة الكيلومرتية بعد أأن مت ت الإ

   هذا امللا. مواصَل متابعةالسابقة. ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

ــام  لعــتك ــة اط  ــق  الهيئ ــدى توف  ــىل م ــواكةل العقاع ــة للســكعال ــدارك  ري ــذ مقرتحــات الإصــالح والت يف تنفي

عـــداد منظومـــة الت ـــف يف املشـــاريع ودمـــ  املعطيـــات ودخولهـــا  ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة املتبقيـــة. يف اإ

ــة  ــكل الصــادرة عــن التطبيق ــة وت ــة التجاري ــيت توف رهــا التطبيق ــات ال ــَّي املعطي ــارع ب حــزي  الاســ تغالل وح ــ الف

دارات عداد تطبيقة لوحات القيادة ومتابعة يفة املشاريع. املالية وصوص اإ قلمي تونس واإ  اإ

وع يف تنفيـــذ حمكـــَّي صـــادرين لصـــاحل الـــواكةل واســـتيفاء املســـاعي القضـــائية لســـ تخالص رشـــ كـــام مت ال 

ـــد  ـــعية أأح ـــدينَّي وتســـوية وض ـــن امل ـــدد م ـــاه ع ـــواكةل جت ـــ تحقات ال ـــوانمس ـــزي الأع ـــاع دلى وزارة التجه حل  ابإ

ــ تحقالا  ــ تخالص مس س ــىل اإ ــل ع ــواكةل امع ــل ال ــي وتواص ــل خ ــام تواص ــواكةل ك ــوان ال ــاديَّي وأأع ــاء الع دلى احلرف

 ملف ات الصفقات العالقة.

ويف املقابـــل مل تتوصـــل الـــواكةل  اإىل مراجعـــة الهـــيا التنظ ـــي و دليـــل الإجـــراءت والنظـــام الأســـاة  

ة واحدة.لشأعوان قصد  ديد الانتفاع مبقسم دلى الواكةل بسعر   تفاضيل ملر 

 هذا امللا. مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

 

  :نتاجئ املتابعة السادسة 

ابلت  ف يف يف جزئه املتعل ق  الثاين والعرشين دلائرة احملاس باتنظرت الهيئة يف نتاجئ املتابعة للتقرير الس نوي 

، واطلعت عىل مدى توف ق ُك  من ديوان قيس الأرايض واملسح اخلرائط السابقديوان قيس الأرايض ورمس 

العق اري واملركز الوطين لرمس اخلرائط والاستشعار عن بعد املن،ثقَّي عن معلية تقس  ه، يف تنفيذ مقرتحات 

 اجلدول يبي نه اممثل للمتابعة، املتبقية التوصيات من ℅90الإصالح والتدارك املتبق ية، حيث بلغت نس بة الإصالح 

 :التايل
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 موضوع التقرير

 السادسةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

ديوان قيس 

الأرايض ورمس 

 اخلؤائط سابقا

40 15 06 02 04 33℅ 36 90℅ 
هناء  اإ

 املتابعة

يف استيفاء اإجراءات  ديوان قيس الأرايض واملسح العق اريعىل مس توى  ومتثلت أأمه  التدابري املت خذة  

. يف حَّي تواصل اللجنة املصغ رة امللكفة  2012لس نة  612املصادقة عىل الهيا التنظ ي لدليوان بصدور الأمر عدد  

أأو ييا عىل مبراجعة تعريفات اخلدمات أأعاملها، حيث أأمت ت تنقيح مرشوع القرار املتعلق ابلتعريفات احملموةل جزئيا 

عداد مرشوع مقرر خاص ابلأشغال الطبو رافية اخملتلفة ومبعالمي الواثئق احملموةل ييا عىل احلريا كتكل  ادلوةل، واإ

متام اإجراءات عرضها عىل مصادقة جملس الإدارة.   املتعل قة ابلتقس عت العمرانية، و  بصدد اإ

مت ام خمتلا هذه العمليات وعرضها عىل سلطة الإرشاف وتؤك د الهيئة يف هذا اخلصوص عىل إورة التعجيل ابإ

متام اإجراءات املصادقة ونرش القرارات املتعل قة هبا يف أأقرب الآجال قصد تدارك التأأخري الهام املسج ل يف هذا  لإ

 الشأأن.

م يف تنفيذ التوصية الوحيدة املتبق ية، فقد أأقر  جملس الهيئة    جناز توصية والتقد  هناء وحيث مت  اس تكامل اإ اإ

 . متابعة هذا امللا

ا عىل مس توى    ، فقد مت اس تكامل رمقنة اخلرائط املربجمة املركز الوطين لرمس اخلرائط والاستشعار عن بعدأأم 

طار التعهدات اخلاصة ابلس نة الثالثة والأخرية للمرشوع موضوع التفاقية املربمة بَّي املركز والإدارة العامة للهتيئة  يف اإ

عامتدا عىل اخلرائط املرمقنة.  الرتابية بوزارة  التجهزي واملتعل قة بوضع قاعدة معطيات طبو رافية وطنية اإ

ة من  نتاج اخلرائط الطبو رافية والبحرية اذلي مت  ضبطه ابلنس بة للفرتة املمتد  جناز برانم  اإ م يف اإ كام تبَّي  التقد 

بعد أأن مت   2013اية من شهر جوان بد 1/25000، وكذكل برانم   يَّي اخلرائط من قياد  2012اإىل  2010

صة هل. ويتواصل تركزي نظام احملاس بة التابليلية يف اإطار املنظومة املندجمة للت  ف الإداري  توفري الاعامتدات اخملص 

واليت من شأأهنا أأن متك ن من توفري املعطيات املطلوبة حول اللكفة  2012واملايل اليت مت  الرشوع فهيا منذ س نة 

 للمنتوجات من اخلرائط. التقديرية 

عتبارا ملا ميكن أأن يتطل به  م يف تنفيذ التوصيات الثالثة املتبق ية، واإ جناز توصية والتقد  س تكامل اإ وحيث مت  اإ

س تكاملها موضوعيا من وقت، فقد أأقر  جملس الهيئة  هناء متابعة هذا امللااإ  .اإ
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 :وزارة الصناعة .8

بة حسب مس توى املتابعة كام ييل:تقارير 10متابعة  2013تول ت الهيئة خالل س نة   مبو 

 (.3ثالثة تقارير ) متابعة أأوىل    :

 (.2تقريران ) متابعة اثنية    :

 (.1تقرير واحد ) متابعة اثلثة    :

 (.2تقريران ) متابعة رابعة   :

 (.1تقرير واحد ) متابعة خامسة :

 .(1تقرير واحد )متابعة سادسة : 

  نتاجئ املتابعة الأوىل 

 الهيئة يف هذا الإطار متابعة التقارير التالية:تول ت 

 موضوع التقرير

عدد النقائص 

املس تخرجة من 

 التقرير

عدد النقائص 

 اليت

 مت  تداركها

 

عدد النقائص اليت مت  

 تقدمي توصيات بشأأهنا

 نس بة الإصالح والتدارك

 

يطالية التونس ية  الرشكة الإ

 لإس تغالل النفط
22 16 06 73℅ 

ع صناعات املصربات مجم

 GICAالغذائية 
07 05 02 71℅ 

 ℅25 03 01 04 اجملمع الك يا  التونيس

 ℅67 11 22 33 الــمــجــمــوع

ـــرز ـــه ا أأب ت يطاليـــة حـــول  2012ســـ نة  التفق ديـــة العامـــة لـــوزارة الصـــناعةلتقريـــر اذلي أأعد  ــكة الإ الرشـ

املـــدير املركـــزي الإداري واملـــايل  انتفـــاعيقث ـــل أأمههـــا يف  مجـــَل مـــن الإخـــاللت  ، التونســـ ية لســـ تغالل الـــنفط

ـكة بعنــوان رشاء ســ يارة ودون تســديد  بســ يارة وظيفيــة اإىل جانــب احلصــول عــىل قــرة اثن مــن خزينــة الرشـ

ضـــافة اإىل مت  ـــل عليـــه بـــنفس العنـــوان، اإ الوقـــت  هبـــاتا تعـــه يف نفـــس املبلـــغ املتبقـــي مـــن القـــرة الأول املتحص 

ـــاتا ـــة ه ـــوتر ومبناب ـــام مف ـــَّي. ك ـــة  تب ــاءات واللجن ـــان الرشـ ـــع جل ـــايل والإداري مجلي ـــزي امل ـــدير املرك ـــرأأد امل ت

مضـــاء وصـــولت الطلبـــات ابلنســـ بة للشـــؤون العامـــة  الاجامتعيـــة وأأيضـــا مجعـــه لوظـــائا متنـــافرة عـــىل  ـــرار اإ

 ولإذن التحويل بصفته مدير مايل.
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ـــاب  ـــَّي  ي ـــام تب ـــ ك ـــص  ت ـــرار ن ـــىل   ـــة ع ـــط الوظيفي ـــا للتســـمية يف اخلط ـوط ادلني رتييب يضـــبط الرشــ

املســـ توى التعل ـــي والأقدميـــة يف اخلطـــة وشـــغور اخلطـــة الوظيفيـــة  وعـــدم اختـــاذ الرشـــكة الإجـــراءات الاكفيـــة 

اإىل جانـــب وجـــود أأربعـــة مـــديرين يتقاضـــون مرتبـــات دون  ،التنظ ـــيلتفـــادي حصـــول شـــغور صـــلب الهـــيا 

 تارسة أأي همام.

ــــوحوو   ــــن هجــــة اخــــرى ل ــــايل  ســــ نة  م ــــزي الإداري وامل ــــدير املرك ــــويل  امل ــــة  2011ت ســــ ناد الرتقي اإ

ســة  15للفصــل  خالفــاالاســ ترنائية يف الســ   دون الرجــوع اإىل املصــاحل اخملتصــة مــن التفاقيــة املشــرتكة للمؤس 

ــوزارة الصــناعة والاك  ــايبب ــع الطــرف النق ــاع م ــاء ابلتف ــة  تف ــات املالي ــع  ابلتوظيف ــة تع داري ــة اإ ــدان جلن ح ــدم اإ وع

 دلى البنوك .

ــام يتضــمن ــات  ك جنــاز الطلب ــىل اإ ــأأثري ســلبا ع ــن شــأأهنا الت ــائص م ة نق ــد  ــل الإجــراءات ع ــن ذكل دلي ــدم م ع

آجـــال حمـــددة لقبـــول  ، ديـــد الأعضـــاء اذليـــن يعتـــرب حضـــورمه إوراي لنعقـــاد جلنـــة الصـــفقات وعـــدم  ديـــد أ

 د.20000 ود  5000 رشاءات اليت ترتاوح ق هتا بَّيلل العروة ابلنس بة 

آخـــر لـــوحو عـــدم  دارة مراقبـــة الت ـــفتـــويل  وعـــىل صـــعيد أ عـــىل طلبيـــات الرشـــاء واعـــامتد  التأأشـــري اإ

ــن  ــرة املنافســة وذكل فضــال ع ــ يع دائ ــن توس ــن م ــا ل ميك ــان ت  ــب الأحي ــة الاستشــارة يف أأغل ــىل طريق ـكة ع الرشـ

هـــذه لبيـــة حاجيالــا وجلوءهــا املتكــرر اإىل التجديـــد الضــمين للعديــد مــن عــىل الصــفقات الإطاريــة لت  هــا اعامتد

ــد  ــدم التنصــيص مضــن العدي ــة وع ــة التقديري ــات عــىل املزياني ــد مــن امللف ــواء العدي ــدم  احت الصــفقات فضــال عــن ع

 من كراسات الرشوط با دقة عىل نوعية وعدد املراجع الواجب تقدميها.

ـ ن التقريــر نقـــائص أأخــرى مهنـــا تعهـ  لهيــا وتضــم  تســـجيل  ود جلنـــة فــتح الظـــروف بصــالحيات مل تســـ ند اإ

ـــَّي تقـــديرات الرشـــكة والعـــروة املاليـــة املقرتحـــة  تـــأأخري واحض يف انعقادهـــا وكـــذكل وجـــود فـــوارع ملحوظـــة ب

نتيجــة عــدم  يــَّي الرشــكة لتقــديرالا اإىل جانــب تغيــري قاعــدة الإســ ناد وعــدم اختيــار العــرة الأقــل مثنــا وكــذكل 

عداد أأذون الزتود  طبقا للفواتري التأأخري الواحض  يف   .اإ

ـــة   ـــ تالم الوقتي ـــاإ الاس ـــداد حم ع ـــأأخري يف اإ ـــة ت ـــت مالحظ ـــام مت  ـــأأخري و ك ـــات الت ـــا  رام ـــدم توظي ع

ــىل أأنظــار  ــروة لعرضــها ع ــات الع ــا  لالستشــارات وطلب ــات اخلــي الهن ــداد ملف ع ــدم اإ ــن ع املســ توجبة فضــال ع

ــن ــل الإجــراءات ي ــام وأأن دلي ــة الصــفقات ذات النظــر عل ــرتبط بصــورة جلن ــة م رجــاع الضــامانت الهنائي ص عــىل أأن اإ

بداء جلنة الصفقات لرأأ ا يف ملا اخلي.  مبارشة ابإ
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ــديري  ــط م ــاب خمط  ــرار  ي ــىل   ــوين ع ــائص وصــوص نشــاط التك ــر تســجيل نق آخ ــىل صــعيد أ ــذكر ع وي

ـــرانم  ســـ نوي للتكـــوين  عـــداد ب ـــاو للمصـــادقة يعـــرةللتكـــوين وعـــدم اإ ر الافتقـــار اإىل طريقـــة وااـــة يف اختي

ــة  ــام ابلتصــار  يف الآجــال القانوني ــأأخري يف القي ــن اخلطــااي نتيجــة الت ــد م ــدفع العدي ـكة ب ــام الرشـ حمــاور التكــوين وقي

 مفوترة من قبل الوس يط القمرم مل ينص علهيا العقد الأصيل ومالحقه.مبالغ وخالص 

ـــدابري الإصـــالح  ـــد مـــن ت ـــرزت املتابعـــة اختـــاذ العدي املـــدير املركـــزي الإداري متث ـــل أأبرزهـــا يف قيـــام وأأب

ــايل  ــاتا املفــوتر اذلي مــنح وامل ــاتا واله لغــاء منابــة اله ــاء ســ يارة واإ ــة القــرة املســ ند هل لقتن ــام هلبتســديد بقي . ك

ــن املســؤولَّي لإضــفاء  ــد م ــىل العدي ــان ع ــع مســؤوليات رئاســة اللج ــن تســوية وضــعية ال مت  توزي شــفافية فضــال ع

دمــاهجام مــن طــرف رؤســاء مــديرين ــيت اكن يشــغلها و عــامَّي ســابقَّي  مــديرين مت  اإ ــث مــن الإدارة ال ــاةل مــدير اثل ق اإ

ـكة  ــام الرشـ ــذكر قي ــام ي ــة. ك ــ باب تأأدي،ي ــوك ابلأس ــا دلى ُك البن ــوم هب ــاد استشــارة تق ــىل أأس ــة ع ــات املالي لتوظيف

ــروة مث  ــذه الع ــؤخرا، يف ه ــة م ــة احملدث ــات املالي ــة ابلتوظيف ــة املتعلق ــة الإداري ــر اللجن ــها. وتنظ ــدم عروض ــيت تق ال

 رتح عىل الإدارة العامة العرة الأفضل. تق

ـــت الرشـــكة عـــىل صـــعيد    آ وتول ـــة الت ـــف عـــىل أ دارة مراقب ـــد عـــىل إورة احـــرتام تأأشـــرية اإ خـــر التأأكي

ـــل الإجـــراءات احملـــَّي   ـــات الرشـــاء مضـــن دلي ـــايري اللجـــوء طلبي ـــروة اإىل واذلي ضـــبط أأيضـــا مع ـــات الع طلب

ــــع املصــــاحل والاستشــــارة.  ــــركزي مجي ــــاءات املناســــ بة وت ــــة الت ــــف ابلكف ــــة ومراقب دارة  املزياني ــــام مت  دمع اإ ك

ـوط  عـــداد املزيانيـــة التقديريـــة. كـــام يـــذكر ســـعي الرشـــكة اإىل توحيـــد كراســـات الرشــ ـورية لضـــامن حســـن اإ الرضــ

دمـــاج مجيـــع املراجـــع املناســـ بة وقياهمـــا بتابديـــد صـــالحيات جلنـــة فـــتح الظـــروف وجتـــاوز النقـــائص  املتعلقـــة واإ

ـــب  ن  الســـعي اإىل ابلتـــأأخري املســـجل وصـــوص انعقادهـــا  اإىل جان ـــزتود يف الإاب  عـــداد أأذون ال جـــوء وتفـــادي الل  اإ

 اإىل اس تصدار أأذون عىل س،يل التسوية.

انتـــداب بعـــض و ومتثلـــت بعـــض التـــدابري الاخـــرى يف جتـــاوز التـــأأخري الـــواحض يف خـــالص الفـــواتري  

ـــة لإ الأعـــوان مبصـــلابة اخملـــزن  ـــل الربم ـــداد وصـــولت ادلخـــول حبق ـــرانم  تكـــويين لأعـــوان ع ـــداد ب ع وكـــذكل اإ

ى الثالثية الأخرية لس نة  آخر  2012الرشكة  ط   .2013تعل ق بس نة وأ

لهيئــة اإىل مراجعـــة التفاقيــة املشــرتكة للمؤسســـة و يــَّي الهـــيا ا دعــت ،ولســ تكامل جمهــود الإصـــالح

ــام  مت ـكة واإ ــات العمــل داخــل الرشـ ــتالءم ومتطلب ــا ي ــالتنظ ــي مب ــل الإجــراءات والعمــل ب ــَّي دلي ــات  ي ودمع  همعلي

دارة  ـــرام املزيانيـــة ومراقبـــة الت ـــف اإ ب ـــب املتعلقـــة ابإ حـــاكم اجلوان ـــد اإ ضـــافة اإىل مزي حـــاكم التقـــديرات املاليـــة  اإ واإ
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ـــزتام  ـوط ابالصـــفقات والال ـــراد الرشــ ـــع الإ اع يف اســـ تكامل ك ـــا العمـــل يف هـــذا اجملـــال م ـــد اجلـــاري هب لقواع

 طاء مقرقيَّي واعامتده. ااملتعلق ابختيار وس

تــه ووصــوص  حــول بعــض أأوجــه  2012ســ نة  تفق ديــة العامــة لــوزارة الصــناعةتقريــر البحــث اذلي أأعد 

ة نقـــائص  تبـــَّي  ، الت ـــف مبجمـــع صـــناعات املصـــربات الغذائيـــة النظـــام املعلومـــاي   عـــىل مســـ توىوجـــود عـــد 

ــ قر، ــوين املس ــات التك ـف يف ملف ــمتث   والت ـ ــَل تل ــن عط ــع م دارة اجملم ــس اإ ــيس جمل ــَّي رئ ــة يف متك  210) خاص 

ــا ــف  (يوم ــق بعضــها بوجــود جتــاوزات عــىل مســ توى الت   ــام تعل  ــر الإرشاف. ك ــرخيص وزي دون احلصــول عــىل ت

ــع  ــة اجملم ــىل ذم ــة املوضــوعة ع ــن )يف اخلطــوط الهاتفي رات ع ــر  ــدم اإصــدار مق ــة وع ــار اإىل الضــوابط الإجرائي الافتق

ــة لتخ  ــ هتالكالإدارة العام ــد ســقا الاس ــع  دي ــا م ــ تفيدين مهن ــع (صــيص اخلطــوط للمس ــن متت  ــرئيس . فضــال ع ال

بصــورة متكــررة عــىل تســ بقات عــىل الأجــر عــىل  وحصــوهلمبصــاريا اســ هتالك الهــاتا املــعيل املــدير العــام 

ــة  ــا امجللي ــت ق هت ــة بلغ ــرتة  20.610حســاب اخلزين ــالل الف ــار خ ــوى  2012-2006دين ــا س ــع مهن  10.122مل يلرج

 .د

ــام يــذكر انتفــاع   ــيت مت رصفهــا تبعــا لــشأرابح الــيت الــرئيس ك ــدير العــام الســابق ابملنابــة التشــجيعية ال امل

ــونس ســ نة  ــاملي الســابع للطامطــم املصــنعة بت ــؤمتر الع ــدات تنظــمي امل ــلت علهيــا املؤسســة مــن عائ وذكل  2006 ص 

ــن ا ــلط الإرشاف فضــال ع ــة لس حية والكتابي ــة ال ـ ــىل املوافق ــول ع ــه حــق دون احلص ــدون وج ــه ابمتيــاز ب نتفاع

ــرتة املمتــدة بــَّي  ــفة رجعيــة بعنــوان الف ــام التقاعــد التمكــييل بص ــع لأقســاط الا ــراط يف نظ ــل يف  مــل اجملم متث

 د. 12.111,194مبا ق ته  2006اإىل س،قرب  2004س نة 

ـف يف املســار املهــين لاكتبــة املــدير العــام الســاب كــام ـت معاينــة بعــض الإخــاللت يف الت ـ ـ  ق للمجمــع مت

ـــ  ــا ب ــدرها  60عــىل  ــرار متتيعه ــة ق ــة ومبنابــة كتاب ــة جزافي ضــافية شــهراي بطريق ــن  50ســاعة اإ ــة م  1د شــهراي بداي

ــانفي  ــوان ســ نة  2005ج ــار بعن ــة ابلختي ــذكل برتقي ــ 2009وك ــراء. ر  انتفاعه ــذا الإج ــابقا هب ــذكر رصف ا س ــام ي ك

ـفَّي  ــدة أأعضــا عــىل  ــرارمــنح غــري مســ تحق ة للمت ـ ء جملــس الإدارة ر   جــري ذكل مــن قبــل مــنح حضــور لفائ

ــ   ــع يف فص ــاة للمجم ــام الأس ــور  15النظ ــنح حض ــيس ق ــل ول ــاء التنق ــاء مضــن أأعب ــذه الأعب ــجيل ه ــي  تس وي

دراهجا مضن الاس ترناء املنصوص عليه ابلفصل   املذكور. 15وذكل هبدف اإ

ــة  ــاجئ املتابع ــرزت نت ــالح،وأأب ــدابري الإص ــض ت ــاذ بع ــذكر   اخت ــاي ــدير  مهن ــا امل ــع هب ــيت متت  ــل ال ــوية العط تس

عــادة تصــنيفه يفو  حــق   وجــه بــدون العــام الســابق صــدار قــرار يق ــ ابإ ــأأجريه خطتــه الســابقة اإ ذلكل فضــال  طبقــا وت
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آخــر ذو  دارة الشــؤون املاليــة والإداريــة وتلكيــا عــون أ ـا ابخلزينــة ســابقا عــىل ذمــة اإ عــن وضــع العــون امللكـ 

ـــن متت عـــوا بتســـ بقات عـــىل الأجـــر كفـــاءة مبهمـــة الت ـــف يف اخلزينـــة. كـــ همـــال ابم أأعـــوان اجملمـــع اذلي ـــذكر اإ ام ي

هتم خـــالل ســـ نة  ة بـــذم  التفـــاع عـــىل تكـــوين وداديـــة لأعـــوان اجملمـــع و  2013لســـ تخالص مجيـــع املبـــالغ املـــتخدل 

 للتدخ ل يف احلالت الاجامتعية.

ــيت  ــع ال ــس الإدارة للمجم ــرارات جمل ــاع ق ــرار إورة اإخض ق ــر مت  اإ آخ ــعيد أ ــىل ص ــة وع ــايل ملوافق ــر م ــا أأث  له

ــدرة التنافســ ية  ــندوع الهنــوة ابلق ــه مــن ص ــى اكمــل مزيانيت ــار أأن  اجملمــع يتلق ــناعة ووزارة املاليــة ابعتب وزارة الص

ــة  ــين للاكتب ــار امله ــة ابملس ــاللت املتعلق ــض الإخ ــدارك بع ــام مت ــت تســوية وت ــدلوةل. ك ــوارده ل ــود م ــيت تع ــام .ال  مت  ك

ــاذ  ــيت مازا اخت ــدابري ال ــض الت ــوان بع ــواةل لشأع ــة اجل ــاز اخلطــوط الهاتفي ــع ابمتي ــاء القت  لغ ــا اإ ــاز وأأمه ه ــد الإجن ــت قي ل

ــَّي  ــه و املعني ــدون وج ــام الســابق ب ــدير الع ــا امل ــع هب ــيت متت  ــة ال ــالغ املالي ـورية لســرتجاع املب ــام ابلإجــراءات الرضـ القي

ـــوان  ـــذا العن ـــوء اإىل القضـــاء وصوصـــها ووصـــوص حـــق  هب ـــا والل ج له ـــيت  م  ـــالغ ال ـــوان أأقســـاط املب ـــع بعن اجملم

 الا راط يف نظام التقاعد التمكييل بصفة رجعية لفائدة املدير العام السابق للمجمع.

 

ـــذ ســـ نة   ـــد  من ـوع النظـــام الأســـاة اذلي أأع ـــن مرشــ ـــَّي ُك  م آخـــر مت   ي ونظـــام  2006ويف ســـ ياع أ

ــلطة الإرشاف  ــالهتام اإىل س ح ــأأجري واإ ــادقة لالت ــور  مــعلمص ــنح احلض ــ ناد م س ــة ابإ ــأأةل املتعل ق ــوية املس ــعي اإىل تس الس

 لأعضاء جملس الإدارة.

الهيئـــة اجملمـــع اإىل توضـــيح واســـ تكامل الإطـــار القـــانوين  دعـــت، ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح والتـــدارك

متام معلي ات تسوية  منح احلضور لفائدة أأعضاء جملس الإدارة.و  يه املنطبق عل    اإ

ــر أأبــرز و  ــة الر تقري ــة العامــة للمصــاحل العموميــةهيئ يف الت ــف  حــول بعــض أأوجــه 2012املنجــز ســ نة  قاب

ــل  وجــود عــدد مــن النقــائص، اجملمــع الك يــا  التونيســ يقثــل أأمههــا يف اعــامتد اجملمــع  س ياســة احلريــا املبج 

و يـــاب   دةاحـــســـوع البـــنغالدا  برشـــكة  و ســـامد " ثـــالف الفســـفاط الرفيـــع " اإىل  وربـــط معليـــات تصـــدير

ــَّي يف جمــال بيــع منتجــات مهنج  ــل مــع الوســطاء احمللي ــىل معــايري موضــوعية وشــفافة للتعام ــة وااــة تســتند ع ي

حريــا  تونيســ  جلنــة املبيعــات عــىل التعامــل مــع  الفســفاط املعــدة للتصــدير وموافقــة مصــاحل اجملمــع بعــد مصــادقة

يفـــاء  رأأدر  قـــَل خربتـــه يف جمـــال التجـــارة ادلوليـــة عامـــة وقطـــاع الفســـفاط خاصـــة وحمدوديـــة  مـــاهل وعـــدم الإ

 ابلزتاماته وصوص تنفيذ الصفقات املتعاقد علهيا معه.
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ــام مت ــر  ك آخ ــا تونيســ أ ــع حري ــل م ــنغالديش ر التعام ســرتاتيجية  بأأســواع الب ــع اإ ــة م ــذه العملي ــارة ه تع

ــع و ـوريةيف اجملم ــة الرضـ ــة والتجاري ــاب الضــامانت املالي ــ   ي ــغ مجــيل ت  ــات مببل ــع  رام ــل اجملم ــدره ا تســ،ب يف  م ق

ــــريل 252 ــــا دولر أأم ــــَّي  أأل ــــواخر اإىل ح ــــار الب ــــوان انتظ ضــــافة اإىل   ــــنبعن ــــرتام البضــــاعة اإ ح ــــدم اإ ع

 .تهضامان لس قراري  مبادة الكربيت ديع مصادر الزتولإسرتاتيجية اجملمع القاضية بتنو 

ختــاذ مجــَل مــن التــدابري،وبينــت املتابعــة الأوىل   عــداد  اإ جي ــة " قواعــد ومهن  دليــل حــولمتثــل أأمههــا يف اإ

ــلطة الإرشاف وتعه  ــار مصــادقة س ــَّي" يف انتظ ــطاء احمللي  ــن الوس ــروة الصــادرة ع ــات والع ــع الطلب ــل م ــد التعام ي

لأحــد أأفــراد  بعــة عقــد رشكــة حماصــة متــت مراســَل جلنــة املصــادرة وصــوص كــام  .القضــاء مبلــا احلريــا التونيســ

س ياســة تنويــع مصــادر الزتويــد مبــادة  عــائَل الــرئيس الســابق( فضــال عــن ســعي اجملمــع الك يــا  ملزيــد تــدعمي

 .الكربيت

ــن   ـــعدد م ــة ب مت الهيئ ــد  ــة  توصــياتال  وتق ــد الهيئ ــت أأساســا يف م ــة متثل ــائص املتبقي  ــتاليف النق ــا ل ــدمب  يفي

ســرتاتيجية  واعامتدهــا  تكــوين قاعــدة معطيــات لشأســواع تصــدير  جمــاليف قصــدر أأســاة للقيــام بدراســات اإ

 .الفسفاط الرفيع

ـــ ـــك ـــىل مصـــادقة ســـلطة الإرشاف وصـــوصام أأوصـــت الهيئ ـــىل احلصـــول ع ـــرص ع ـــل ة ابحل ـــد  دلي قواع

ــرو ــات والع ــع الطلب ــل م ــة التعام ــهومهنجي  ــىل تطبيق ــل ع ــَّي والعم ــطاء احمللي  ــن الوس ــادرة ع آل  ة الص ــأ ــا مب فادل واإ

ــة ــاضــد احل القضــية اجلاري ــه البحــث ري ــن س يكشــا عن ــع املســؤولَّي ســاعي امل ابمل و التونيســ وُك م ــذوةل لتتب ب

 .الرقابة تقريراوزات املسجَل ب التج عن

  :نتاجئ املتابعة الثانية 

ابلرشكة التونس ية لصناعة الإطارات حول بعض جمالت الت ف  هيئة الرقابة العامة للامليةمشلت املتابعة تقرير

د حول بعض أأوجه  وزارة الصناعة والتكنولوجيال العامة تفقديةال  تقريرو  املطاطية والصفقات ابلرشكة الت  ف يف الزتو 

 كام يبينه اجلدول املوايل: التونس ية للكهرابء والغاز
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 موضوع التقرير

 نتاجئ املتابعة الثانية املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

ات التوصي

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الرشكة التونس ية 

لصناعة الإطارات 

 املطاطية

16 12 12 06 06 50℅ 10 63℅ 
مواصَل 

 املتابعة

الزتود والت ف 

يف الصفقات 

ابلرشكة التونس ية 

 للكهرابء والغاز

36 15 15 09 06 60℅ 30 83℅ 
مواصَل 

 املتابعة

   ℅77 40 ℅56 12 15 27 27 52 الــمــجــمــوع 

 

ـكة التونســ ية لصــناعة الإطــارات املطاطيــةوصــوص ومشلــت أأمه التــدابري املتخــذة  الإدارة  تلكيــا الرشـ

صـــدار مـــتســـ   الصـــكوك والمكبيـــالت مـــن احلرفـــاء ب املاليـــة  ـــنظواإ ســـ ناد القـــروة خـــارج الصـــندوع ذكرة ت م اإ

ــد  ابلإجــراءات املنصــوص علهيــا  ــدة أأعــوان املؤسســة والتقي ــة املؤس ابالاجامتعــي لفائ ــدرج تفاقي ــق ابلت ــع يتعل ســة ف

ــرانم   سييســ ــذ ب ــة.كام مت تنفي ــدف اســرتجاع حصــ والرتقي ــة و هب ــن الســوع احمللي ـكة م ــات ة الرشـ ــل بعملي التكف 

نة ابلتفاقيات املربمة مع رشاكت التجارة ادلولية.و الإشهار ابخلارج   توحيد الرشوط التجارية املضم 

ــتمت و  ــذة ثل ــدابري املتخ ــيات  أأمه  الت ــ تكامل وصــوص التوص ــي اس ــيت مل ي جناز ال ــااإ ــع رشاكت، ه ــد م  يف التعاق

ل ســـعر  الراميـــة الســـوع اللي،يـــة ومواصـــَل املســـاعيو الســـوع اجلزائريـــة ُك مـــن للتصـــدير اإىل  اإىل  ســـَّي معـــد 

ل عـــىل  ـــدارك الاخـــتالل املســـج  نتـــاج و تطهـــري الوضـــعية املاليـــة للرشـــكة وت التصـــدير هبـــدف تغطيـــة يفـــة الإ

ــة ــوازانت املالي ــىل  .مســ توى الت ــل ع ــي العم ــة وي ــاج الفعلي نت ــة الإ ــن نســ بة اســ تغالل طاق ــع م ــل الرتفي ــط معم ورب

ـــبالد و لغـــاز الطبيعـــي اب  مســـاكن ـــة يف ال رة لرتوجيهـــا ابلســـوع املوازي رجـــاع البضـــاعة املصـــد  احلـــد مـــن ظـــاهرة اإ

 هذا امللا. مواصَل متابعةالتونس ية و نظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

د والصفقات ابلرشكة التونس ية للكهرابء والغازأأما عىل مس توى  قثلت أأمه التدابري ف ، الت  ف يف الزتو 

لالاس تغالل تعلقة ابلرشاءات واخملزوانت حزي  ، يف دخول املنظومة املعلوماتية امل املتخذة ة اإىل  وتوص  اللجنة اخملتص 

املعطيات الأساس ية  تدوين النقائص املتصَل بعدم اإضافة اإىل تدارك الأقالمي املشاريع بَّي  يَّي املقاييس املعقدة يف توزيع



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

109 

 

دراهجا و ببعض الواثئق  واثئق املتابعة اعامتد واذج موحدة لا و هبتنظمي ملفات الصفقات و ديد الواثئق الواجب اإ

 واملراقبة املعقدة عىل مس توى الأقالمي.

دين  برضورةنية مذك رة حول  سيس الإدارات املع مت اإصدار كام  دراج الهوية الاكمَل ملمث يل املزو  التث، ت من اإ

مضاء الصفقات  عىل  سيس الوحدات املعنية عالوة لزتام الكفالء ابلضامن املطلوب أأووذج خاص ابعامتد وابعند اإ

 يف الآجال. خي الصفقات برضورة 

دارة التدقيق يف اإطار برانجمها الس نوي اإىل التث، ت يف اإجراءات اخلي الهنا  للصفقات و  والتقيد مبقاييس تسعى اإ

 .الأقالمي توزيع الأشغال عىل عند

صت أأمه  التدابري املتال  عدد من يف حَّي بقي برام توصيات بصدد الإجناز تلخ  خذة بشأأهنا، يف مواصَل اإجراءات اإ

دليل ع يف اإجراءات املصادقة الهنائية عىل والرشو هبا سان لتحسَّي ظروف خزن املعداتليئة مصطبة نع صفقة 

والعمل عىل  برام صفته لتحسَّي الت ف يف اخملزونابإ املعقدة عىل مس توى الأقالمي فضال عن التعهد املراقبة الوظيفية 

دارة الت ف من خمزن العمران.  تقريب مقر اإ

 هذا امللا. مواصَل متابعةصالح فقد أأقر  جملس الهيئة ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإ 
 

  :نتاجئ املتابعة الثالثة 

 :برانم   ديث الصناعة   حول دائرة احملاس بات اخلامس والعرشونيلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة لتقرير 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل

 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائ

ص 

املس تخ

رجة 

من 

 التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

االتوصي

ت 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيا

ت 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيا

ت 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

برانم   ديث 

 الصناعة
هناء املتابعة ℅82 14 ℅40 03 02 05 08 17  اإ

م  تلية يف وضع منظومة متابعة لدف اإىل تقيمي و سَّي جناعة تدخ ل بران املتخذة الإصالح تدابريقد متثلت و 

طار  لكيااقتابام الأسواع، وت  القدرة التنافس ية وتيسري ضافة اإىل تنظمي عدة دورات علهيا و لإرشاف اباإ لفائدة  يةتكوين اإ

قدرلا عىل اس تقطاب  لتغذيةهياُك ادلمع الصناعي والا اد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

السعي اإىل منظومة البحث العلمي والتجديد و  تنفيذ العنارص الأساس ية لربانم  دمعويف املقابل تواصل  املؤسسات.

رساء عداد مرشوع قانون  .نظام الاسرتسال يف قطاع القور مضن برانم  ووذيج اإ متعلق بأأنظمة السالمة الغذائية ومت اإ
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برام اتفاقية الاعرتاف املتبادل يف جمال أأنظمة السالمة الصحية م احلاصل  .مع الإ اد الأورويب اس تعدادا لإ ونظرا للتقد 

هناء متابعةيف أأعامل التدارك، فقد أأقر جملس الهيئة   تنفيذمع دعوة التفقدية العامة لوزارة الصناعة ملتابعة  هذا امللا اإ

 .املتبقية توصياتال 
 

  :نتاجئ املتابعة الرابعة 

   مشلت هذه املتابعة امللفَّي التاليَّي:

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

 الرايعةنتاجئ املتابعة 
 

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عادة  صندوع اإ

توجيه وتلية 

 املراكز املنجمية

20 10 09 01 08 11℅ 12 60℅ 
مواصَل 

 املتابعة 

املركز التقين ملواد 

البناء واخلزف 

 والبلور

هناء املتابعة ℅64 18 - 10 - 10 16 28  اإ

  ℅63 30 ℅5 18 01 19 26 48 اجملموع

الت ـــف يف صـــندوع حـــول بعـــض أأوجـــه  الرقابـــة العامـــة للامليـــةهيئـــة وأأبـــرزت نتـــاجئ املتابعـــة ا لتقريـــر 

عادة توجيه وتلية املراكز املنجمية  .  %60أأن نس بة التدارك والإصالح بلغت  اإ

نــه مل يــي احل  يمراجعــلأحــد ولــمت مت اســرتجاع املبلــغ املســ ند ملكتــب  ســاابت وفقــا لتوصــيات الهيئــة، فاإ

ـــندو  ـــ،ية للص ـــاجئ احملاس ـــَّي النت ـــل اإىل  س ـــاابت التوص ـــب احلس ـــات مراق ـــع  فظ ـــاهامت)ع ورف ـــأأن املس  (بش

واســ تخالص املســاهامت الــيت حــل  أأجلهــا ومتابعــة قضــااي الاســ تخالص املنشــورة دلى احملــا  وتنفيــذ الأوامــر 

 . هذا امللا مواصَل متابعةوتبعا ذلكل أأقر  جملس الهيئة  ابدلفع.

 والطاقـــة واملؤسســـات الصـــغرى واملتوســـطةالتفقديـــة العامـــة لـــوزارة الصـــناعة متابعـــة تقريـــر  ووصـــوص

ــول  ــورح ــواد البنــاء واخلــزف والبل ــز التقــين مل ـف يف املرك ــَّي، الت ـ ــ تكامل عــدم  تب ــن اس ــية م ــذ أأي توص تنفي

ســـرتاتيجية وصـــوص متوقـــع  أأمه التـــدابري املتخـــذةتبقيـــة ومتثلـــت امل توصـــيات ال  عـــداد دراســـة اإ يف الإنطـــالع يف اإ
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ـــَّي  ـــي و و ي ـــيا التنظ  ـــا ابله ـــرة مل ـــةع ـــون القدمي ـــوية ادلي ـــ تس ـــس الإدارة اذلي  أأوَصع ـــار جمل  ىل أأنظ

 .تطهري الوضعية املالية للمركزب 

الرشوع يف  يَّي دليل الإجراءات والت عهد بتنظمي العديد من اجلوانب الإجرائية مضنه ل س ع  مت  ومن هجة 

التغليا تكل املتعلقة ابجلانب احملاس يب فضال عن تويل  املركز دراسة نظام تأأجري أأعوانه مع املركز الفين للتعبئة و 

فوارع املوجودة بيهنام، مع الإشارة أأن مجعية وزارة املالية وذكل قصد الوقوف عىل البطلب من وزارة الإرشاف و 

املراكز الفنية الصناعية قد أأعلنت عن استشارة قصد اختيار مكتب دراسات لإعداد مرشوع نظام أأساة موحد 

 للمراكز الفنية. 

ـــث أأن  ـــرتبط ب وحي ـــة الإصـــالح ي ـــاز ادلراســـة الإســـرتاتيجية، اســـ تكامل معلي جن م اإ ـــد  ـــون تق وتســـوية ادلي

ــداد ع ــة و اإ ــة  القدمي ــس الهيئ ــر  جمل ــد أأق ــز، فق ــوان املرك ــام الأســاة لأع ــةالنظ ــاء متابع هن ــوة  اإ ــع دع ــا م ــذا املل ه

 اإجراءات تنفيذ بقية التوصيات.التفقدية العامة لوزارة الصناعة ملتابعة 

  :املتابعة اخلامسة 

 :الزتييتالت ف ابلرشكة التونس ية ملواد حول  هيئة الرقابة العامة للامليةمشلت املتابعة تقرير 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  اخلامسةنتاجئ املتابعة 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الرشكة 

التونس ية ملواد 

 الزتييت

43 24 07 - 07 - 36 84℅ 
مواصَل 

 املتابعة

 

جراء أأي تقدم يف تنفيذ التوصيات    .هذا التقرير متابعةمواصَل أأقر جملس الهيئة  فقداملتبقية ونظرا لعدم اإ

 

 

 



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

112 

 

  :املتابعة السادسة 

 :ابلرشكة التونس ية ملواد الزتييت الت فحول  هيئة الرقابة العامة للامليةتقرير يبَّي اجلدول التايل نتاجئ متابعة 

 موضوع التقرير

 السادسةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

مت اليت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الرشكة التونس ية 

 ملواد الزتييت
43 24 07 02 05 29℅ 38 88℅ 

هناء  اإ

 املتابعة

 

جناز توصيتَّي فقط متثلتارش وقد تبَّي توصل ال  انت املنظومة الإعالمية املندجمة وقبولها  كة اإىل اإ متام ُك مكو  يف اإ

متام معليات اخلي الهنا  جلل الصفقات املنجزة  املساعي  تواصلتفع  2006و 2002الفرتة املمتدة بَّي سنيت  خاللواإ

كة وعرة الن ظام الأساة احملَّي  ع ىل سلطة قصد  يَّي الهيا التنظ ي مبا يتالءم مع خصوصي ة نشاط الرش 

صدار طلب عروة  للمصادقةالإرشاف  جناز دراسة ملرشوع برانم  تأأهيل قصد تعيَّي مكتب دراسات لتحيَّي و  واإ اإ

ليه ابلتقرير. د املشار اإ كة وتلكيا حماجح للقيام بقضي ة يف  رم الرضر ضد   املزو  م احلاصل يف  اثين للرش  واعتبارا للتقد 

هناء متابعةقد أأقر جملس الهيئة تنفيذ التوصيات وتدارك أأمه  النقائص، ف مع دعوة التفقدية العامة لوزارة  هذا امللا اإ

 الصناعة ملتابعة بقية التوصيات.

 :وزارة تكنولوجيا املعلومات والإتصال .9

ختاذها س نة  مت هبا خالل  2013واصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت مت  اإ لتجس مي التوصيات اليت تقد 

 لثالثة تقارير تتعل ق بوزارة تكنولوجيا املعلومات والإتصال.املتابعات السابقة 

 

  :نتاجئ املتابعة الثانية 

ابلواكةل يف جزئه املتعل ق  اخلامس والعرشين دلائرة احملاس باتتقرير الس نوي ال نتاجئ متابعة  يلخص اجلدول التايل

 :الوطنية للمصادقة الإلكرتونية
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 موضوع التقرير

 نتاجئ املتابعة الثانية املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الواكةل الوطنية 

للمصادقة 

 الإلكرتونية

46 23 23 11 12 48℅ 34 74℅ 
مواصَل 

 املتابعة

 

آخر  ومتثلت التدابري املت خذة     ابخلصوص يف تطوير نظام معلوماي مندم  للمصادقة الالكرتونية ونظام أ

طار مرشوع تطوير منظومة  للمصادقة عىل وسائل التشفري واقتناء منظومة خزن واسرتجاع للمعلومات  يف اإ

منظومة اس قرارية اخلدمات ابلواكةل وتركزي التجهزيات الرضورية لتشغيلها بصفة حينية عند حدون عطب واقتناء 

طار اإسرتاتيجية  ليل اخملاطر.خاصة ابلتابليل المكي والت ف يف الثغرات ابلنظام املعلوماي يف   اإ

هادات عىل اخلط قتناء املنظومة اخلاصة ودمة التث، ت احليين  يف وضعي ة الش  عداد وصياغة  كام مت  اإ واس تكامل اإ

املس تجدات العاملية يف هذه اجملالت وكذكل دليل البحث الأدةل  املرجعية ملساندة واضعي الربجميات وفقا لآخر 

املتعل ق بوسائل التشفري اليت س تعقد يف خدمة الش باكت اخلاصة الافرتاضية وادلليل اخلاص بنظم التشفري اليت مت  

عدادها يف اإطار هذه املنظومة.  اإ

حيهتا، وتنظمي اايم مفتوحة يف اإطار التحسيس لتوس يع لو وقامت الواكةل ارد وأأرشفة الشهادات اليت ا هتت ص

عادة  قاعدة مس تعميل خدمات املصادقة الالكرتونية وتقريهبا من املؤسسات والتعريا ابس تعامللا، ووضع منظومة اإ

، تشغيل مفاتيح احلرفاء املعطبة عىل اخلط  بعد تسويق شهادات الامضاء الالكرتوين ابعامتد السعة اجلديدة للتشفري

والزتمت  2011-2007كام مت ت املصادقة عىل مرشوع الهيا التنظ ي للواكةل وعىل مرشوع عقد الاهداف للفرتة 

لزتمت بتطبيق الأمر املتعلق بضبط رشوط التسمية يف اخلطط الواكةل  بتفادي  مثل هذا التأأخري مس تقبال، كام اإ

 الوظيفية املعقد يف الوظيفة العمومية.

هذا امللا مع التأأكيد عىل إورة  مواصَل متابعةل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة ونظرا لعدم اس تكام

ترسيع نسق تدارك النقائص واختاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل الإصالحات املس توجبة بعنوان التوصيات املتبق ية يف 

 أأقرب الآجال.



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

114 

 

 نتاجئ املتابعة الثالثة: 

بتدقيق حساابت صندوع تلية املواصالت املتعلق  ئة الرقابة العامة للامليةهي أأبرزت نتاجئ متابعة تقرير 

ة مثلام يبي نه من النقائص املالحظ %76،أأن نس بة التدارك والإصالح بلغت وتكنولوجيات املعلومات والتصال

 اجلدول املوايل :

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

صندوع تلية 

املواصالت 

وتكنوجليات 

تصال  املعلومات والإ

34 13 09 01 08 11℅ 26 76℅ 
مواصَل  

 املتابعة

 

تنفيذ صفقة اإجناز مرشوع املركب الربيدي ببعرت يف حَّي تتواصل املساعي الرامية اإىل مزيد التعريا وقد مت 

آليات الصندوع  وتفعيل برام  املصادقة عىل الكفاءات مع العمل عىل تسوية الاعامتدات غري املس هتلكة بعنوان بأ

عىل تسوية وضعية املشاريع اليت مت احلرص مشاريع بناء وتوسعة مراكز الربيد وذكل ابلتنس يق مع هياُك املتابعة و 

عداد مرشوع دليل اإجراءات  اس تالم أأشغالها هنائيا. ف الاعامتدات احملمَل عىل موارد فتح ورصب  يتعلقومت اإ

مل يقع رصفها و 2003-2000اليت مت فتحها خالل الفرتة أأ.د  452ة الاعامتدات املقدرة بـ ع يف تسويورش ال الصندوع و 

جراءات .  2008اإىل موج شهر فيفري   اخليكام مت التعهد بتسوية فواضل الاعامتدات املتعلقة ابلصفقات بعد القيام ابإ

لس تخالص مس تحقاته من مؤسسة الإذاعة  اصل ادليوان الوطين لالإرسال الإذاعي والتلفزي سعيهويو الهنا . 

ر سابقا و  والتلفزة ونظرا لعدم اس تكامل تدابري  .الإذاعة والتلفزة ساء عالقة تعاقدية وااة مع مؤسس يتبقية احلرفاء، واإ

 .هذا امللا مواصَل متابعةالإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 
 

  :نتاجئ املتابعة اخلامسة 

ــت ــة  نل ــن خــاللالهيئ ــة م ــر  متابع ــةتقري ــة للاملي ــة العام ــة الرقاب ــزاةل  حــول هيئ ــويج "الغ القطــب التكنول

ـــات التصـــال ـــة ، "لتكنولوجي ـــاوزت نب ـــيت جت ـــدارك ال ـــالح والت ـــة الإص ـــدما يف معلي ـــن النقـــائص  ℅97تق م

 .املضمنة بتقرير الرقابة
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 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  اخلامسةنتاجئ املتابعة 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 
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 الإتصال

38 30 11 10 01 91℅ 37 97℅ 
هناء  اإ

 املتابعة

جـــراءات ومراحـــل متركـــز ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة يف   يـــَّي دليـــل الإجـــراءات يف اجلـــزء املتعل ـــق ابإ

ـــة مـــع مركـــز التكـــوين والتوثيـــق يف تكنولوجيـــا املعلومـــات والتصـــال هبـــدف  املؤسســـات. طاري ـــرام اتفاقيـــة اإ ب واإ

ير برانم  تكويين لفائدة أأحصاب املؤسسات الناش ئة وأأحصاب املشاريع مبحضنة املؤسسات.  تطو 

ــع  ــاون م ــة تع ــرام اتفاقي ب ــن هجــة أأخــرى مت اإ ــاتا و وم ــد ابحتضــان أأحــد مشــغيل اله ــزاةل مشــار  3التعه يع ابلغ

ـــة و ـــة  7ومنوب مضـــاء اتفاقي ـــة اإىل اإ ـوع يف الإجـــراءات الرامي ـــد والرشــ ـــل عـــن بع ـــة للعم ـــز اجلهوي مشـــاريع ابملراك

ــوة ابلبحــث العلمــي  ــة امللكيــة الصــناعية أأو/ واكةل الهن ــد الــوطين للمواصــفات وحامي ــاون بــَّي القطــب واملعه تع

ـــة ال  ـــة تلي مضـــاء اتفاقيـــة رشاكـــة مـــع مجعي ـــد ابإ ـــداع ومجعيـــة رؤســـاء املؤسســـات فضـــال عـــن التعه  ب بحـــث والإ

حدا،اليت مت  ابلقطب   .أأخريا اواإ

ــَّي  ــد بتحي ــاي والتعه  ــدقيق النظــام املعلوم ــر ت ــع توصــيات تقري ــة لســ تكامل مجي ــدابري الالزم ــام مت اختــاذ الت ك

ـوع الهـــيا التنظ ـــي عـــىل جملـــس املؤسســـة و مناقشـــ تة مـــع  ســـلطة اخملطـــط املـــديري للقطـــب وعـــرة مرشــ

حالتـــه لالإرشاف  ـوع يف تســـوية الوضـــعية واإ جـــراءات املصـــادقة عـــالوة عـــىل الرشــ رئاســـة احلكومـــة لســـ تكامل اإ

 يــَّي معلـــوم مت وزارة الإرشاف ووزارة أأمـــالك ادلوةل والشــؤون العقاريـــة و ُك مـــن معــايلالعقاريــة للقطـــب مــع 

ــات  ــن املؤسس ــاءات مباباض ــويغ الفض ــد و تس ــن بع ــل ع ــة للعم ــز اجلهوي ــويغ الواملراك ــوم تس فضــاءات ابلقطــب معل

برام عقد تسويغ مع رشكة "تلنات" منذ جويلية   مرت مربع. 9600مبساحة مجلي ة تقدر بــ  2012واإ

ــة  ــس الهيئ ــر  جمل ــد أأق ــةوق ــاء متابع هن ــيت  اإ ــدابري ال ــ تكامل الت ــىل اس ــرص ع ــوة اإىل احل ــع ادلع ــا م ــذا املل ه

ـــة الال ـــالء الأمهي ي ـــذكل وعـــىل اإ جنازهـــا أأو تعهـــدت ب رســـاء نظـــام رشعـــت مصـــاحل القطـــب يف اإ زمـــة ملوضـــوع اإ

 احملاس بة التابليلية.
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 وزارة النقل: .10

الت  ف و الت ف الإداري واملايل بوزارة النقلمشلت معليات املتابعة املتعلقة بوزارة النقل تقارير ختص  

للنقل  الت ف يف الرشكة الوطنيةو  الت ف يف ديوان البحرية التجارية واملواينوبديوان الطريان املدين واملطارات 

 والت ف يف أأربع رشاكت هجوية للنقل. بَّي املدن

  نتاجئ املتابعة الثانية 

ابلت ف يف ديوان الطريان املدين يف اببه املتعلق  دائرة احملاس بات السادد والعرشينمشلت املتابعة تقرير 

 باجة:الت ف ابلرشكة اجلهوية للنقل ب حول  وتقرير التفقدية العامة لوزارة النقل واملطارات

 موضوع التقرير

 نتاجئ املتابعة الثانية املتابعة الأوىل
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ديوان الطريان املدين 

 واملطارات
41 22 22 01 21 5℅ 20 49℅ 

مواصَل 

 املتابعة

الرشكة اجلهوية 

 للنقل بباجة
23 21 21 01 20 5℅ 03 13℅ 

مواصَل 

 املتابعة

  ℅36 23 ℅5 41 2 43 43 64 اجملموع

، يف تصــنيا الأعطــاب ديــوان الطــريان املــدين واملطــاراتعــىل مســ توى  ومتثلــت أأمه التــدابري املتخــذة

ـــة و حســـب أأمهيهتـــا وخطورلـــا  ـــوفر خدم ـــة لإعالهمـــم بت ـــزيات الإعالمي ـــة مســـ تعميل التجه ـــذكرة لاكف صـــدار م اإ

ــاندة ـف  ،مس ــة ابلت ـ ــة اخلاص ــارات ابلشــ بكة الإعالمي ــونس واملط ــدات ادليــوان بت ــع وح ــت تغطيــة مجي ــد مت وق

ــب. ــذا اجلان ــ يف ه ــوان ويواص ــة تزويــد ل ادلي ــزيات الهام ــوادم والتجه ــات اخل ــرابء قاع ــدمي و ابلكه ــة لتق ــوين جلن تك

عالمية.لول احل  الكفيَل بتوفري ضوابط السالمة لقاعات اإ

ــرى  ــن هجــة أأخ ــن مت ــت مراســَل وم ــد  م ــرع احل ــنظم ط ــانوين ي ــار ق ط ــاب اإ ــلطة الإرشاف وصــوص  ي س

ــة. ــااثت الغازي ــا  الضــجي  والانبع ــاةل مل ح ــائرات ومت ــت اإ ــ توى ئــي  الط ــاد مس ــزيات قي ــاء جته اإىل قســم اقتن

ــات  ــَّي   اذلييالعاع ــة  ب ــة للصــفقات العمومي ــب املنظم ــدم احــرتام الرتاتي ــدع ــد ،هاتســل م  عن ــوان مصــاحل  توتعه  ادلي

  ق مع الأطراف املعنية لتسوية امللا.ابلتنس ي



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

117 

 

ــغ ــ تخالص مبل ــام مت  اس ــن   .م 30,5  ك ــىل ُك م ــوان ع ــ تحقات ادلي ــن مس ــ ية د م ــوط التونس ــة اخلط رشك

ادليـــون املــتخدلة بـــذمهتام ابتــداء مـــن شــهر جويليـــة  بقيــةبـــدفع والــزتاهمام ورشكــة اخلطـــوط التونســ ية الرســـيعة 

ــد 2012 آنفــا فق ــذكور أ ــارخي امل ــون الســابقة للت ــا ادلي دراج، أأم ــة رشكــة  مضــن تســويهتا مت اإ عــادة هيلك ـوع اإ اإ مرشـ

ـــارخي اذلي  اخلطـــوط التونســـ ية ـــة بت . أأمـــا ابلنســـ بة اإىل رشاكت 2013فيفـــري  27مت عرضـــه عـــىل جلســـة وزاري

 م.د.  71مبلغ  مت اس تخالصس فقد يف تونالطريان الأجنبية املمثَل 

ــ تخالص  ــن اس ــوان م ــن ادلي ــام متك  ــوايل ك ــون .د م 1.15ح ــوان دي ــدد مــن دلى بعن ــ تلزمَّيامل ع ــوان  س  بعن

ســـ تغالل الفضــــاءات الاشــــهارية  واملقـــا  و القاعــــات لرشــــفية ملطــــار تـــونس قرطــــاج، ويواصــــل ســــعيه و اإ

 لس تخالص بقية مس تحقاته.

فـــوترة خـــدمات تســـجيل املســـافرين الـــيت تؤمهنـــا حاليـــا معليـــة ادليـــوان دراســـة كيفيـــة اســـرتجاع  و تـــوىل  

 .. وتركزي نظام معلوماي للغرة اميع املطاراترشكة اخلطوط التونس ية للخدمات الأرضية

عـــداد بـــرام  تـــدعمي البنيـــة انحيـــة أأخـــرى تـــوىل ادليـــوان ومـــن  الأساســـ ية يف مطـــارات تـــونس قرطـــاج اإ

ـوع يف أأشــغال تـــدعمي مــدرج مطـــار بــرج العـــامري وصــفاقس و قـــاو  عــالن عـــن طلـــب ا بس وتــوزر، والرشــ لإ

ــدرج املطــار العســكري قفصــة ق ــ  ــل م ــد ملواصــَل أأشــغال تأأهي ــام مت  عــروة جدي ــداد ك ع ــوىل اإ ــة تت تكــوين جلن

ة كراد رشوط لنرش طلب عروة دويل جديد يف اس تغالل مغازات السوع  . احلر 

ـــاو  ـــوان بتوق  ـــادت مصـــاحل ادلي ــكة  أأف ـــةنشـــاط الرشـ ـــانفي محلـــ املؤمن ـــذ ج ـــة من ـــاب  2011ل الأمتع لغي

فســـ  عقـــد لزمـــة كـــام مت  بعـــد أأن أأوفـــت اميـــع تعهـــدالا. معهـــا فســـ  عقـــد الإشـــغال الـــوقيت   ومت  املردوديـــة 

ن املالية وي اس تغالل مأأوى مطار تونس قرطاج   .اذلاتية ادليوان حاليا هذا النشاط بوسائ ؤم 

رفـــع قضـــية ضـــد  صـــاحبة لزمـــة اســـ تغالل نشـــاط الشـــحن عنـــد التوريـــد ويســـعى ادليـــوان حاليـــا،  ومت

ــة الت ــف يف الأمــالك املصــادرة،  ــع جلن ــرتايض م ــد ابل ــد يف حــاةل  وأأ لفســ  العق ــود العق ــة بن عــدم التوصــل ملراجع

ــد  ــتخدلاإىل فســ  العق ــون امل ــ تخالص ادلي ــائية لس ــاوى قض ــع دع ــافة اإىل رف ض ــ تلزم ةاإ ــل  املس ــة ج ــة بذم َّي خاص

 س نوات. 3تكل اليت تضم فواتري ترجع اإىل أأك  من 

ـــل  ـــيويف املقاب ـــرحالت  مل ي ـــيص يف نســـب ال ـــأأخريا يف التقل ـــجل ت ـــيت تس ـــا وال ـــ   انطالقه ة تس ـــد  يف م

 هذا امللا. مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة  املسافرين لأمتعهتم.
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ـكة اجل ووصــوص  ــةالرشـ ــل بباج ــة للنق ــت  هوي ــا تول ــَّي أأهن ــة تب ــن بق  ـكة د،  790تســوية دي وتواصــل الرشـ

أأد  6010اإىل  2008أأد ســ نة  4840منابــة التعــويض مــن  فيــع يفمســاعهيا لتــدارك بقيــة النقــائص مــن ذكل الرت 

دراج 2012ســـ نة  ـــون مســـأأةل واإ ســـ تخالص ادلي ـــس الإدارة اإ ة مضـــن جـــدول أأعـــامل جمل ـــار  والعمـــل   ،كنقطـــة ق

ــاد جي ــىل اإ ــراءات  ع ج ــام اإ مت ــا اإ ــوىل  حالي ــيت تت ــة ال ــة  وزارة ادلاخلي ــتخدلة بذم ــ تحقات امل ــ تخالص املس ــيغة لإس ص

 2011بعنـــوان ســــنيت نتـــداابت لإ املصـــادقة عـــىل بـــرانم  و  النقـــل فـــتح الإعـــامتدات خلـــالص مجيـــع رشاكت

 .2012و

ســ تغالل املنظومــة  ـوع يف اإ  ل تشــكو عــددا مــنل تــزا أأهنــا  تبــَّياملعلوماتيــة اجلديــدة الــيت كــام مت الرشـ

عدادالنقائص و  مرشوع هيا تنظ ي جديد للرشكة. يف اإ

ــن هجــة أأخــرى  ــَّي وم ــون نب ــىل تســوية وضــعية دي ـكة ع دارة الرشـ ــس اإ ــىل مصــادقة جمل وزارة  مســ تحقة ع

ــة و ومــدينَّي  خــواص  ــي تفعيــلادلاخلي ــة  عــىل أأن ي عــالوة عــىل الســعي اإىل هــذه القــرارات عــىل مســ توى املوازن

ة بذمــة وزارة الشــ باب والرايضــة املــتخ ادليــونح ــ  وزارة ادلفــاع  عــىل بشــأأن تــكل املســ تحقة تفــاوةوال دل 

ــة   ــرار الرشـاكت اجلهوي ــىل   ــدينَّي ع ــة امل ــع مراســَل بقي ــرب ي م ــل ال ــة للنق ــواكةل الفني ــوي وال ــس اجله ــوطين  واجملل ال

 وع يف معلية مقاربة معها.رش ال  اليت مت للنقل

عــداد قامئــة تفصــيلية يف مــدخرات مببلــغ   أأ.د ختــص  ديــوان بذمــة خــواص متــوفَّي ورشاكت  198كــام مت اإ

عـــداد متـــت تصـــفيهتا تعه ـــدت الرشـــكة بعرضـــها عـــىل جملـــس الإدارة فضـــال عـــن  كيـــة مل كشـــا يف  ـــويالت بن اإ

ــا. ــىل أأحصاهب ف ع ــر  ــن  يتســن التع ــزء م ــاء ج قتن ــات اإ ثب ــق اإ ــوفري واثئ ــزةابلإضــافة اإىل الســعي اإىل ت ــار بنف ىل و  عق اإ

د عى أأحد الأعوان ملكيته. اإسرتجاع  مسكن اإ

  .هذا امللا مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 
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 نتاجئ املتابعة الثالثة:  

 :لتقارير التاليةيلخ ص اجلدول التايل نتاجئ متابعة ا

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ف 

الإداري واملايل 

 بوزارة النقل

70 17 11 01 10 9℅ 60 86℅ 

مواصَل 

 املتابعة

الت ف يف 

الرشكة الوطنية 

 للنقل بَّي املدن

70 33 21 01 20 5℅ 50 71℅ 

مواصَل 

 املتابعة

الت ف يف 

اجلهوية الرشكة 

 للنقل اندوبة

27 19 15 02 13 13℅ 14 52℅ 

مواصَل 

 املتابعة

الت ف يف 

ديوان البحرية 

 التجارية واملواين

113 34 29 04 25 14℅ 88 78℅ 

مواصَل 

 املتابعة

  ℅76 212 ℅11 68 08 76 103 280 الـــمـــجـــمـــوع

ـف الإداري واملــايل بــوزارة حــول  تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصــاحل العموميــةوأأبــرزت متابعــة  الت ـ

ـــل ـــع  التوصـــل اإىل، النق ـــات وقط ـــ هتالك احملروق ـــة اس ـــف يف الأســـطول و متابع ـــة للت   عالمي ـــة اإ ـــاء تطبيق اقتن

 صيانة الس يارات. 

ــل  ــة ويف املقاب ــن خــالل مراجع ــة التوصــيات م ــاز بقي جن ــَّي بضــبط مشــمولت وزارة تواصــل اإ ــرين متعلق أأم

ــا  ــل وهيلكــة تنظ ه ــات ادلوةل و النق ــــام بعاع ــط الصــَل ابمللكــا الع ــةرب ـقة  ملعرف ــق برسـ آل حمرضــ البحــث املتعل  ــأ م

ــود  ــات الوق ــَّي أأن ــهمقتطع ــل امجلهور اذلي تب ــل وكي ــن قب ــزال حمــل نظــر م ــة دلى احملمكــة الال ي ــونس، ي ــة بت بتدائي

ــار غــري اابلإضــافة  عــداد حمــاإ تســلمي وصــوص قطــع الغي جــراءاتاإ ـوع يف اإ ــت  لصــاحلة لالســ تعامل والرشـ التفوي

  فهيا.
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آت قطـــاع جتربــة رشاكت ووذجيــة هبـــدف  10اختيـــار زارة الــو تولـــت كــام  التطبيقـــة املعقــدة ملتابعـــة منشــأ

 ها.تعهد بتعم  ال س تعملَّي و الرشوع يف معلية تكوين خمتلا امل  والنقل بعد تعديلها 

  .هذا امللا مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

ــر  وبينــت متابعــة ــةتقري ــة لأمــالك ادلوةل والشــؤون العقاري ــة العام ــة الرقاب ـكة حــول  هيئ ــف يف الرشـ الت  

ــَّي املــدن ــة للنقــل ب ــه مت  ، الوطني ــوارد أأن دارة امل ــَّي اإ ــ يق ب ــي ابلتنس ــندوع الاجامتع ــ تقَل للص ــابية مس ــع حس وض

دارة املالية واعامتدها بداية من الس نة احملاس،ية   . 2011ال،رشية واإ

ن  الرشـــكة مت  ولـــمت  م يف تنفيـــذ مجـــَل مـــن التوصـــيات، فـــاإ عـــداد كراســـات  مل تتوصـــل تســـجيل تقـــد  ىل اإ اإ

ســـ ناد خـــدمات الصـــيانة الكبـــرية و  بـــرام مل يـــي اعـــامتد مبـــدأأ املنافســـة يف هـــذه العمليـــات، وىل اإ رشوط لتنظـــمي اإ اإ

ـــد وصـــيانة الكـــراة، و ـــي عقـــود يف جمـــال الصـــيانة والإصـــالحات املياكنيكيـــة وجتدي ـــرانم  لتجهـــزي مل ي وضـــع ب

ــوازي العجــالت  ــديل ت ــور وتع ــل اإصــالح الرادايت ــة للصــيانة ال،ســ يطة مث ــزيات الالزم ات والتجه ــد  الورشــات ابملع

ــيص الهبــدف  ـكة. تقل ــارج ورشــات الرشـ ــدمات خ ــذه اخل ــوء اإىل ه ـكة لج ــول الرشـ د مل تت ــراءات الــزتو  ج ــمي اإ تنظ

 دينارا واليت ل يي تكوين خمزون يف شأأهنا.  2000ابلقطع اليت يفوع مثهنا الـ 

ــة  ــر  جملــس الهيئ ــدابري الإصــالح، فقــد أأق ــوب يف ت م املطل ــد  هــذا  مواصــَل متابعــةونظــرا لعــدم تســجيل التق

ـكة عـــىل ترســـيع نســـق الإصـــالح امللــا، ودعـــوة  لآجـــال الـــيت تتعه ـــد هبـــا احــرتام اوزارة النقـــل اإىل حـــث  الرشـ

ــد الاقتضــاء عــىل  ــام بعــض الإجــراءات، ومســاعدلا عن مت ــت دونلإ ــيت حال ــل ال م الإصــالحات  جتــاوز العراقي ــد  تق

  املطلوبة.

ــر  ــة التقري ــت متابع ـين دلائــرة احملاســ باتو بين ـف  اخلــامس والعرشـ ـ ــول الت   ـكة اجلهويــة للنقــل ح ابلرشـ

ـــة ـــة جندوب طـــار  ـــم  ســـ نوات  بولي وأأهنـــا  ـــرص عـــىل  2015-2013أأن الرشـــكة رشعـــت يف اعـــامتد قـــانون اإ

ــركزي  ــال ت ــع واب ح ــداد موق ع ــدت ابإ ـكة وتعه  ــي للرشـ ــيا التنظ  ـوع اله ــىل مرشـ ــراءات املصــادقة ع ج اســ تكامل اإ

دارة اجلودة.  نظام معلوماي واس تكامل نظام اإ

ـكة  ــادت الرشـ أأهنــا قامــت ابستشــارة لختيــار مكتــب مؤهــل للقيــام بعمليــة التــدقيق واحلصــول عــىل وأأف

ــــدت  ISO9001/2008شــــهادة املواصــــفات ادلوليــــة  دارة اجلــــودة وتعه  رســــاء نظــــام اإ ما يف اإ و أأحــــرزت تقــــد 

 ابلعمل عىل احلصول عىل شهادي املطابقة للمواصفات وصوص خطوط النقل بَّي املدن.
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جـــراءات أأمـــا وصـــوص بقيـــة التوصـــي جنازهـــا  وذكل ابختـــاذ اإ ات فقـــد نلـــت الهيئـــة رشوع الرشـــكة يف اإ

ـــة  ـــركزي املنظوم ـــة يف انتظـــار ت ـــة القدمي ـــف يف اخملـــزون لإحـــاكم اســـ تغالل املنظوم ـــة خاصـــة بقســـم الت   داري اإ

املعلوماتيــة اجلديــدة و التنســ يق مــع ســلطة الإرشاف ومصــاحل الأرشــ يا الــوطين قصــد  ديــد مــدد اســتبقاء 

ــق ون ــات الواثئ ــد احلاجي ــة توحي ماكني ــة الأخــرى قصــد البحــث يف اإ ــع الرشـاكت اجلهوي ظــام تصــنيفها و التنســ يق م

عداد صفقة عامة يف جمال التأأمَّي واقتناء قطع الغيار.  واإ

ــد  ـي يف انتظــار  دي ــل احلرضـ ــوي والنق ــل اجله ــة يف جمــال النق ــة الكيلومرتي ــة البقع ــرار اعــامتد تعريف ق ــام مت اإ ك

وليـــة و تعيـــَّي أأعـــوان للمراقبـــة عـــىل الطرقـــات وملراقبـــة عنـــارص اجلـــودة والســـفرات دوائـــر النقـــل احلرضـــي ابل

ــرة ــة للغ ــة اثني داري ــ يارة اإ ــة و  .املدرســ ية وختصــيص س ــت املتابع ــذكل بين ــاول املتســ، ب يف ك ــع قضــية ضــد  املق رف

ـوع يف تعويضـــه وـــزان نصـــا أأريض خـــالل ســـ نة  فـــادة ابلرشــ إر عـــىل مســـ توى اخلـــزان الهـــوا  للوقـــود والإ

2013 . 

ـــة املندجمـــة حيـــث مت  فســـ  الصـــفقة املربمـــة يف  مـــن انحيـــة أأخـــرى تبـــَّي عـــدم اجنـــاز املنظومـــة املعلوماتي 

ــذ ســ نة  ــي  والرتخــيص للرشـاكت اجل  2008الغــرة من ــام مل ي ــة. ك ــا  رشك ــة ب ــة خاص  ــركزي منظوم ــاء وت ــة ابقتن هوي

ــا  ــة الأوىل أأهن  ــة املتابع ــذ معلي ـكة من ــادت الرشـ ــيت أأف ــيانة وال ــغال الص ــة بأأش ــود املتعل ق ــات والعق ــض التفاقي ــرام بع ب اإ

 بصدد دراس هتا.

وة الرشــكة هــذا امللــا ودعــ مواصــَل متابعــةونظــرا لعــدم اســ تكامل تــدابري الإصــالح قــد أأقــر  جملــس الهيئــة 

ــــراءات  ج ــــىل اســــ تكامل اإ ــــوة وزارة الإرشاف اإىل احلــــرص ع ــــة الإصــــالح ودع ســــ تكامل معلي اإىل الإ اع يف اإ

ــاحل  ــع مص ــ يق م ــنيفها ابلتنس ــام تص ــق ونظ ــتبقاء الواثئ ــدد اس ــد م ـكة و دي ــي للرشـ ــيا التنظ  ــىل اله املصــادقة ع

 الأرش يا الوطين.

، الت ف يف ديوان البحرية التجارية واملواينحول  لعموميةهيئة الرقابة العامة للمصاحل اتقرير وبينت متابعة 

اس تغالل تطبيقة الت  ف يف املوارد ال،رشية وربطها بتطبيقة الت  ف املايل واحملاس يب واعداد القوا  التوصل اإىل 

 ضوهئا. يف 2012املالية لس نة 

ة والرت    ة عرب خطوط خاص  دارات املواك ابلإدارة العام  ضافة خطوطكام مت  ربط اإ  فيع يف سعة التدف ق واإ

عداد وتطوير تدفق العايل ، وربط اجلهات واملناطق البحرية وطوط الـ احتياطية لضامن اس قرارية الربط واس تكامل اإ

ضبارة النقل عند  "سفينة"عدد من التطبيقات املتعل قة بنشاط ادليوان ودخولها حزي الاس تغالل، عىل  رار تطبيقة  واإ

ة بذمة .ة الت  ف يف البضائع ومنظومة الإحصائيات اجلديدةالتوريد ومنظوم  كام مت  اس تخالص اكمل ادليون املتخدل 

رة بـ   اإحدى الرشاكت اخملوصصة  دينارا. 39.485،729واملقد 
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هذا امللا والتأأكيد عىل إورة  مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

ادليوان يف بعض امللف ات مثل تكل املتعل قة ابلعاعات حول اس تخالص املس تحق ات من احلرفاء  حامية مصاحل

مه أأحاكم ابت ة لفائدة ادليوان، أأو تكل املتعل قة مبلف ات العاعات بشأأن بعض الصفقات  وخصوصا مهنم اذلين صدرت ضد 

ة .    الهام 

  :نتاجئ املتابعة الرابعة 

الت  ف ابلرشكة اجلهوية حول  الرابع والعرشين دلائرة احملاس باتتقرير ال يلخ ص اجلدول التايل نتاجئ متابعة 

 :للنقل بولية صفاقس

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  الرايعةنتاجئ املتابعة 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ف يف 

اجلهوية الرشكة 

 للنقل بصفاقس

20 16 06 03 03 50℅ 17 85℅ 
مواصَل 

 املتابعة

 

ـــيت اختـــذلا الرشـــكة ـــت أأمه الإصـــالحات ال ـــاء  ومتثل ـــة اخلاصـــة ابقتن ـــة والفني ـوط الإداري عـــداد الرشــ يف اإ

عالميـــة للســـالمة املعلوماتيـــة اخلاصـــة ابلنظـــام املعلومـــاي اجلديـــد ومت  تكـــوين  طـــارات  2معـــدات ومنظومـــات اإ اإ

ـــذاكر  ـــة الت ـــة اخلاصـــة بتطبيق ـــربام  الإعالمي صـــالحات لل دخـــال  ســـينات واإ ـوع يف اإ ـــة يف اجملـــال والرشــ عالمي اإ

 وتطبيقة مراقبة احملاصيل وتطبيقة الشؤون الفنية وتطبيقة املوارد ال،رشية.وتطبيقة الاس تغالل 

نتــاج  عــوان لتحســَّي مردوديــة وســائل الإ دخــال تعــديالت عــىل العمــل ادلوري لشأ ـكة اإ كــام تولــت الرشـ

ـــاب  ـــثالن بب ـــات ال ـــة نشـــاط احملط ـــدة يف خصـــوص متابع ـــة املوح ـــة الإعالمي ـــ تغالل املنظوم ـــت يف اس ورشع

لقريــة ويف اعــامتد منظومــة تأأدي،يــة جديــدة للابــد  مــن أأعطــاب احلــافالت لــدف للرفــع مــن اجلــبيل والقصــبة وا

 نس بة جاهزي ة العتاد. 
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ـــة  ـــول املمكن ــكة وصـــوص احلل ـــليت الرشـ ـــىل مراس ـــرد  ع م ال ـــد  ـــَّي  أأن  وزارة الإرشاف مل تق ـــل تب ويف املقاب

ــا  لهي ــلت اإ ــيت توص  ــات ال ــق ابملقرتح ــع يتعل  ـكة وف ــة للرشـ ــب دراســات لتحســَّي للوضــعية املالي ها مكت ــد  دراســة أأع

 أأداء منظومة النقل العموجح مبدينة صفاقس.

هناء متابعةهبذا اخلصوص  مراسَل الوزارةوقد أأقر  جملس الهيئة   هذا امللا عىل مس توى الرشكة.  واإ

 

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:

 :جلهوية للنقل بولية بعرتالت ف ابلرشكة احول  هيئة الرقابة العامة للامليةمشلت املتابعة تقرير 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

 

 اخلامسةنتاجئ املتابعة 
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الرشكة اجلهوية 

للنقل بولية 

 بعرت

45 18 07 - 07 - 38 84℅ 
هناء  اإ

 املتابعة

 

الرشـــكة لتســـوية الوضـــعية العقاريـــة حملطـــات ننـــان وحســـن النـــوري وأأوتيـــ  والعقـــار  تبـــَّي ســـعي 

ــع ال ــاوة م ــت التف ــادت بأأهنــا تول ــام أأف ــاء. ك ــة بعــض احلرف ــتخدلة بذم ــون امل ــل ولســ تخالص ادلي ــرأأد اجلب ــن ب اكئ

ــاة جلنــة تصــفية  طــار تصــفية ادليــون بــَّي الرشــكتَّي  ومواف ــذمهتا يف اإ ــغ املــتخدل  ب رشكــة النقــل بتــونس لتســوية املبل

ـــع ادلســـ توري ادلميقراطـــي مبســـ تحق   قصـــد  هـــذا الأخـــريات الرشـــكة دلى الأمـــوال والقـــمي الراجعـــة حلـــزب التجم 

ــونَّي قصــد  ــها فــع تتواصــل التتبعــات القضــائية ضــد ع ة بــذمهتام و اس تخالص الســعي اإىل اســرتجاع مبــالغ مــتخدل 

ـكة نتيجــة تعرضــها اإىل معليــة  ـر احلاصــل للرشـ ـكة امللكفــة ابحلراســة اــرب الرضـ تنفيــذ احلــلك الصــادر ضــد الرشـ

ــة. ــة و   ق ــس الهيئ ــر جمل ــد أأق ــةق ــاء متابع هن ــا  اإ ــة و هــذا املل ــل ملتابع ــوزارة النق ــة ل ــة العام اســ تكامل دعــوة التفقدي

 .الرشكة يف اإجنازها رشعتالإجراءات اليت 
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 :وزارة التجارة .11

تنفيذ ، كام واصلت متابعة ختص هياُك راجعة ابلنظر اإىل وزارة التجارة ثالثة تقارير ابدلردالهيئة  تناولت

نة  بثالثة تقارير أأخرى. الإجراءات املتخذة لتدارك النقائص املضم 

  نتاجئ املتابعة الأوىل 

ــر  ــة تقري ــاجئ متابع ــايل نت ــص اجلــدول الت ــةيلخ  ــة للاملي ــة العام ــة الرقاب ــدقيق حــول  2011ســ نة  املنجــز هيئ ت

ــةو   حســاابت صــندوع الهنــوة ابلصــادرات ــوزارة التجــارة والصــناعات التقليدي ــة العامــة ل ــر التفقدي املنجــز  تقري

ــدحــول  2009ســ نة  ــمي وح ــات تقي ــع منتوج ــل مســاكل توزي ــرانم  تأأهي ــاز ب ــداف لإجن ة الت ــف حســب الأه

ــــابه املتعلـــق  دائــــرة املـحـاسـبــــات الـســــادد والـعشــــرينو تقريـــر  الفالحـــة والصـــيد البحـــري ـــة فــــي ب ابلرقاب

 :املنتوجات الوطنية الاس هتالكية عىل جودة الاقتصادية

 موضوع التقرير
 عدد النقائص

 التقرير املس تخرجة من

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

عدد النقائص اليت مت  

 تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

تدقيق حساابت صندوع الهنوة 

 ابلصادرات
36 21 15 58℅ 

لجناز   وحدة الت ف حسب الأهداف

مساكل لإجناز برانم   تأأهيل  برانم  

 توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري

12 03 09 25℅ 

الرقابة الإقتصادية عىل جودة املنتوجات 

 الوطنية الإس هتالكية
42 24 18 57℅ 

 ℅53 42 48 90 اجملموع

ة نقـــائص  تـــدقيق حســـاابت صـــندوع الهنـــوة ابلصـــادرات وقـــد أأبـــرز  الوضـــعية وصـــوص متثلـــت عـــد 

ـــة و  ـــةاملالي ـــة ادلاخلي ـــام الرقاب ـــدم جت يف   نظ ـــعع آراء مي ـــة الاستشـــارية للهنـــوة ابلصـــادرات  أ ذات الطـــابع اللجن

ــدةالإجــرا   ــة موح  ــه كشــوفات يف وثيق ــدم توجي ــة اإىل  وع ــة بصــفة دوري ــن الوضــعية املالي ــة ع مصــاحل وزارة املالي

آجــال  تعيــل مبــالغ الاعـــامتدات احملــوةل ابحلســاب الربيــدي أأو البــنل اخلــاص ابلصـــندوع وابلإضــافة اإىل طــول أ
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 فــاة ق ــة القــروة املسنـــدة ل تبعــاتواضــع املــوارد املتأأتيــة مــن اســ تخالص القــروة مقارنــة ببقيــة املــوارد 

 .2008- 2003خالل الفرتة 

مليـــون دينـــار مت   3توظيـــا مبلـــغ تولـــت  الهنـــوة ابلصــادرات مركـــزكــام أأشـــار التقريـــر اإىل أأن  مصـــاحل  

ــل  ــة مــن شــهر أأفري ــدي للصــندوع  بداي ــه مــن احلســاب الربي رجــاع أأصــل  2008حسب ــل هــذا مث  اإ ــغ دون  وي املبل

ــد امل فــراد . وظفــة عليــهق ــة الفوائ املســاهامت  املــوارد املتأأتيــة مــن بعنــوان تنظــمي صــالوانت قطــاع النســ ي ومل يــي اإ

القســـط الأكــرب مـــن املـــوارد احملصـــَل هبـــذا  ويـــل و  حبســاب مســـ تقل .د (م 2,381)قــدرت املـــوارد امجلليـــة بــــ 

 .2005اإىل احلساابت البنكية للمركز وتسجيلها حبسابيته منذ س نة  العنوان

آخــر واســـ تأأثر جمــالت ادلمع "ذات الطــابع التعوي ــ" عــىل  الصـــندوع تــدخالتتركــزت  وعــىل صــعيد أ

ـة  ــمصــدرين عرشـ ــال % 35 ـب ــ ندة خ ــنح املس ــن مجمــوع امل ــنيت م ــَّي س ــدة ب ــرتة املمت ــوان  2009و 2004ل الف بعن

ســـ ناد امتيـــازات لـــبعض املصـــدرين  كـــام لـــوحومصـــاريا النقـــل البحـــري.   جَلســـغـــري م مطالـــب  بنـــاء عـــىلاإ

ن  ديـــد هويـــة العـــون امللكـــا بمبكتـــب الضـــبط أأو ل تت آلهـــا ر   وتـــا حـــال دون امللـــا دراســـةضـــم   ديـــد مأ

ــ نة.  ــن س ــ  م ــذ أأك ــنتســجيلها من ــ   فضــال ع ــدم اس ــة للت ــف يف ع عالمي ــة اإ ــنح رصفتغالل تطبيق ــَّي  و ، امل تب

ـــة التصـــديريةلرصف مـــزدوج وجـــود عـــدة حـــالت  جتـــاوز ســـقا ق ـــة ادلمع و  المتيـــازات بعنـــوان نفـــس العملي

ســ ناد الامتيــاز رت ابلنســ بة للابــاةل الأوىل  تــا ترتــب عنــه احملــددة مبقــرر اإ  32رصف مبــالغ بــدون موجــب قــد 

ـــ رصفابلإضـــافة اإىل  أأ.د ـــات تصـــديرية مب ـــل لعملي ـــوان مصـــاريا النق ـــنح بعن ـــهق  ا م ـــت د  أأ  35,9 ت  ازهـــاجناإ ث،

ر مبصـــاريا  جـــراءات رصف املـــنح  تبـــَّيو  نقـــل.ال دون تكفـــل املصـــد  ضـــعا نظـــام الرقابـــة ادلاخليـــة اخلـــاص ابإ

ــدة املصــدرين عــن طريــق  رشكــة اخلطــوط  ســ ناد جــزء كبــري مهنــا لفائ املســ ندة بعنــوان النقــل اجلــوي والــيت يــي  اإ

 مربمة يف الغرة مع مصاحل املركز. التونس ية مبوجب اتفاقية

ــا  ـدالا،أأم ـ  ـف يف الامتيــازات املســ ندة وتــدقيق مؤي ـ جــراءات الت   فقــد لــوحو  عــىل مســ توى تقيــمي اإ

ســـ ناد دمع  ـع اللجنــة الاستشـــارية للهنــوة ابلصـــادرات بأأوســع الصـــالحيات يف جمــال ضـــبط رشوط وكيفيــة اإ متتـ 

ـــاب ذكل يف و الصـــندوع  ـــر  ي ـــةأأط ـــة قانوني ـــ أأو ترتي،ي ـاكت و   ـــاتدد الرشـ ـــ املنتوج ـــة ب  دمعوالوهجـــات املنتفع

ــ ناد ت  و الصــندوع س ــراءات اإ ج ــنحضــبط اإ ــن امل ــا فضــال ع ــراءات  ورصفه ج ــذكرات معــل أأو أأدةل  اإ ــامتد م ــدم اع ع

 . متكن من توحيد طرع معل أأعوان الوحدة
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ــر    آخ ــعيد أ ــىل ص ــَّي وع ــاة تب ــري تض ــجَل وغ ــري مس ــود غ ــامتد عق ــراء و عــدماع ج مقاربــة بــَّي القــروة  اإ

ـــة  ـــوير منظوم ـــن تط ـــد  م ـــامهت يف احل ـــراءات س ج ـــامتد اإ ـــب اع ـــا اإىل جان ـوفة فعلي ـــروة امل ــ ـــ ندة والق املس

ــروة  ــزامالق ل ــدم اإ ــرار ع ــىل   ــ ناد ع س ــرار اإ ق ــورة اإ ــرة يف ص ــة ابلق ــة ابملطالب ــة املنتفع س ــة  هااملؤس  ــرة ومناب ق

ضـــايف يف حـــدود  ـــع املؤسســـة هبـــامش اإ ماكنيـــة متت  مـــن ق ـــة املنابـــة يف حـــال عـــدولها عـــن  % 5معـــا وكـــذكل اإ

 لقرة. الانتفاع اب

نســ ية يــذكر مهنــا عــدم اتضــح وجــود نقــائص عــىل مســ توى املــنح املســ ندة للمراكــز ادلبلوماســ ية التو  و

ــوفر بــرام  معــل  ــَل عــىل ملراكــز اأأغلــب بدمع التصــدير تتعلــق بــ نشــاط ة وتقــارير ســ نويت ادلبلوماســ ية املتحص 

ــدم  ادلمع ــال وع ــام مبراقب ــات قي ــدات النفق ــة ملؤي ــذا ال  ة لحق ــزة هب ــواناملنج ــوتخاصــة  عن ــ تغالل يف  ثب بعــض  اس

ـــز ـــوزيري  املراك ـــور املشـــرتك ل ـــري واردة ابملنش ـــدير وغ ـــال التص ـــة مبج ـــري مرتبط ـــات غ ـــديد نفق ـــغ ادلمع لتس مبل

 الشؤون اخلارجية والتجارة.

ــة  ــاجئ  املتابع ــرزت نت ــن طــرف الصــندوع وأأب ــري خارطــة ادلمع املســ ند م ــا تغي ــات الاشــهارية بتكثي العملي

ـــة ضـــافة اإىل والرتوجيي ـــىل اإ ـــل ع ـــد ســـد  الشـــغورات خاصـــة يف جمـــ العم ـــات ادلمع والتعه ـــة مللف ال التصـــفية املالي

ــروة ــ يب للق ــدةوا ابلتســجيل احملاس ــرة والفائ ــل الق ــَّي أأص ــزي ب ــب ادلمع  .لقي ــاع مطال ــب ذكل اإخض ومت  اإىل جان

متابعــة املطالــب املقدمــة مــن قبــل املؤسســات  لســعي اإىلاكتــب الضــبط املركــزي مــع مب تســجيل ال وجــواب اإىل 

ــد ــن بع ــة وع ــة  .بصــفة الكرتوني ــة الســات الل جن ــائص املتعل ق ــاوز النق ــام مت  جت ــربك ــاإ ع ــاريع احمل ــال مش رس اإىل  اإ

ــرأأي والتأأشــري علهيــاأأعضــاءها  اب ــداء ال ب لكــرتوين لإ ــد الإ ــع وثيقــة حضــور  لربي مضــاءها وتوزي ــي  اإ خــالل الاجــامتع ي

 الأعضاء احلاإون. من طرف 

ـــدي  مت  تعمـــمي ،ومـــن هجـــة أأخـــرى ـــل الربي ـــق التحوي ـــداد اعـــو رصف مـــنح ادلمع عـــن طري نشـــاط رير اتق

ـــدخلَّي  ـــا املت ـــه خملتل ـــة توج ــف  يف  و دوري ـــاص ابلت ـ ـــراءات خ ج ـــل اإ ـــندوع.دلي ـــدد ن ل و الص ـــاع ع ارتف

ـــدخ الت الصـــندوع  ـــة بت رة واملنتفع ـــوع لتالرشــاكت املصـــد  ـــ نة  1000ف ـــة س ـــع هناي ـــة م ـــزام و 2013رشك ل مت   اإ

ــة   ــد التصــدير  وشــهادة الصــابة النباتي ــة اجلــودة عن رة للقــور بتقــدمي شــهادة مراقب ــع  والرشـاكت املصــد  عــرة مجي

ـــة الاستشـــارية شـــاكليات عـــىل أأنظـــار الل جن ـــيت هبـــا اإ ـــات رصف املنابـــة ال ـــب ادلمع وملف  . كـــام مت  ســـَّيمطال

ــب الا ــل مطال ــراءات تقب  ج ــاإ ــجيلها ع ــازات وتس ــمتي ــوذج امل ــامتد الأو ــواه ب  رجدرب اع ــز دون س ــة املرك ن ضــامو بواب

آجال   .املنح رصفدورية أأفضل لأعامل الل جنة تا أأد ى اإىل تقليص أ



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

127 

 

ـــة مت الهيئ ـــد  ـــدارك تق ـــود الإصـــالح والت ـــا  ولســـ تكامل جمه ـــن خالله ـــن التوصـــيات  دعـــت م ــــعدد م ب

هــا يف نــص تــرتييب موحــد وتــركزي مجع جــراءات و ييهنــا و ابخلصــوص اإىل احلــرص عــىل مواصــَل مراجعــة ُك الإ 

ـــل  ـــذكل التعجي ـورية وك ـــوفري الإحصـــائيات الرضــ ـــدة واســـ تغاللها يف ت ـــة اجلدي ـــة الإعالمي ـــغ ب التطبيق تســـوية مبل

مليـــون دينـــار مت حسبـــه مـــن احلســـاب  3مليـــون دينـــار مل يقـــع  ـــوي  اإىل احلســـاب الربيـــدي للصـــندوع ومبلـــغ 

واس تصـــدار منشـــور اخلطـــوط التونســـ ية رشكـــة مـــع ربمـــة ب مراجعـــة التفاقيـــة املالربيـــدي للصـــندوع  اإىل جانـــ

ل الصندوع ابلنس بة للمراكز ادلبلوماس ية التونس ية ابخلارج.ي   تعل ق بضبط جمالت تدخ 

ــومس  ــق مب ــور تتعل ــوان تصــدير مت ــل بعن ــنح نق ــ ناد م س ــق ابإ ــا املتعل  ــدقيق يف املل ــة اإىل الت ــت الهيئ ــام دع ك

ــري املــومس املبــَّي ــا يلــزم مــن تــدابري ابملــ غ ىل اختــاذ م ــع املهــين املشــرتك للغــالل واإ تــوفري ل ذكرة التفســريية للمجم

ــَّي القــروة املســ ندة  ــة ب ــة الإجاملي ــا و واثئــق ال ــف ومــد الهيئــة ابملقارب ــر الفــوارع والقــروة امل ــوفة فعلي تربي

ن وجدت.  اإ

توزيــع منتوجــات الفالحــة تقيــمي وحــدة الت ــف حســب الأهــداف لإجنــاز بــرانم  تأأهيــل مســاكل وأأبــرز 

الشـــغورات  متثلـــت أأساســـا يف تواصـــللتنظـــمي واملشـــمولت اب تتعلـــق ، وجـــود عـــدة نقـــائص والصـــيد البحـــري

ـــدة ـــ توى الوح ـــىل مس ـــل و  ع ـــائل النق ـــدع ها بوس ـــدم ت ـورية.ع ـــوانت ولوحو الرضــ ـــاز مك جن ـــ تكامل اإ ـــدم اس ع

ـــأأخري يف انطـــال ـــربانم  املتعلـــق بتأأهيـــل ســـوع امجلـــَل ببـــيف القصـــعة والت ـــربانم  ال جنـــاز بعـــض مكـــوانت ال ع اإ

ـــديري  ـــط امل ـــَّي اخملط ـــرانم  ادلمع املؤسســـاي ويف  ي ـــبدلايت وب ـــة لل ـــع التابع ـــل مســـاكل التوزي ـــق بتأأهي املتعل

ـيعي اجلبــا  اجنــاز لأســواع امجلــَل  و  ادلراســة حــول أأوــاط التوزيــع اجلديــدة ومراجعــة واســ تكامل النظــام الترشـ

ــع املنتوجــات الفال ــة.يف خمتلــا حلقــات توزي ــانوين يــ كــام تبــَّي  حي طــار ق ــات املهنيــة يف قطــاع نظ يــاب اإ م العالق

ــذا  و  ــاا وامل ــة املس ــدم ليئ ــراء وع ــوم امحل ــاهرة اذل  تعــدد اللح ــا  ظ ــواانت وتف ــىل ذ  احلي ــة ع الآداءات املوظف

ــرانم  متاكمــل لتأأهيــل مســوعــدم العشــوا   عــداد ب ــراد الرشــوط املــنظم لقطــاع ادلواجــن وعــدم اإ اكل تطبيــق ك

جــراءات مرجعــي يتعلــق بتنظــمي معليــة الإ ــزال ابلإ  وزيــع البــيض املعــد لالســ هتالك ت ضــافة اإىل  يــاب دليــل اإ

ـــيد البحـــري ـــحية ملنتوجـــات الص ـــة واملراقبـــة الص ـــيو .واملعاين ـــراد رشوط وـــوذيج لســـ تغالل  مل ي عـــداد ك اإ

طـــار ترشـــيعي يتعلـــق بنقـــل اخلرضـــ والغـــالل الطازجـــة رســـاء اإ توحيـــد  مل يـــيكـــام  ،أأســـواع امجلـــَل لشأســـامك واإ

ــواع  ــا الأس ــ توجبة مبختل ــعالآداءات املس ـوط  ووض ــراد الرشـ ــق ك ــىل تطبي ــدخلَّي ع ــيَل محلــل املت ــات الكف الآلي

نتاج وامجلَل للخرض والغالل.  املنظم لأسواع الإ
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ــ توى ا  ــىل مس ــة ع ــغورات املالحظ ــد الش ــة  س ــاجئ  املتابع ــرزت نت ــلابة وأأب ــ يارة مص ــيص س ــدة وختص لوح

 ابلإصالحات الالزمة للمبع التابع لوزارة التجارة.القيام لفائدلا و 

ــود الإصــالح ــ تكامل جمه ــت ،ولس ــة  دع ــامالهيئ مت ىل اإ ــوانت  اإ ــاز مك جن ــيف اإ ــوع امجلــَل بب ــل س ــرانم  تأأهي ب

ــعة  ــبدلايت و القص ــة لل ــاكل التوزيــع التابع ــاز ادلراســة و مس جن ــال واإ ــودة والتصــنيا والاسرتس ــة اجل رســاء منظوم اإ

أأوــاط التوزيــع اجلديــدة ومراجعــة ب املتعلقــة ادلراســة و طــط املــديري لأســواع امجلــَل التنفيذيــة حــول  يــَّي اخمل

ــا   ـيعي اجلب ــة.خمل واســ تكامل النظــام الترشـ ــع املنتوجــات الفالحي ــات توزي ــا حلق ــار و  تل ط ــة بوضــع اإ أأوصــت الهيئ

ــذا  ــة املســاا وامل ــىل ليئ ــاع اللحــوم امحلــراء واحلــث ع ــة يف قط ــات املهني ــانوين لتنظــمي العالق ــول  ق ــرتاح احلل واق

ـوط املـــنظم لقطـــاع و وضـــع الآليـــات الكفـــيَل ب الكفـــيَل ابحلـــد مـــن ظـــاهرة اذل  العشـــوا   تطبيـــق كـــراد الرشــ

ـــل  ـــرانم  متاكم ـــداد ب ع ـــل ادلجـــاج املســـن واإ ـــىل بعـــث وحـــدات خمتصـــة يف ذ  و وي ادلواجـــن والتشـــجيع ع

ــد لالســ هتالك. ــيض املع ــع الب ــل مســاكل توزي صــ لتأأهي ــوة اإىل اإ ــام متــت ادلع ــق ك ــي يتعل جــراءات مرجع ــل اإ دار دلي

عـــداد كـــراد رشوط وـــوذيج  بتنظـــمي معليـــة الإ ـــزال واملعاينـــة واملراقبـــة الصـــحية ملنتوجـــات الصـــيد البحـــري واإ

ــة  ــالل الطازج ــل اخلرضــ والغ ــق بنق ـيعي يتعل طــار ترشـ ــىل وضــع اإ لســ تغالل أأســواع امجلــَل لشأســامك واحلــرص ع

ـوط املـــنظم لأســـواع ب املتـــدخلَّي  لـــزامواا الأســـواع وتوحيـــد الآداءات املســـ توجبة مبختلـــ تطبيـــق كـــراد الرشــ

نتاج وامجلَل للخرض والغالل.  الإ

ــاديةووصــوص  ــة الاقتص ــ هتالكية الرقاب ــة الاس ــات الوطني ــودة املنتوج ــىل ج ــدةمب  ع ــة املعق ــة الرقاب ،  نظوم

ــَّي  ــلتب ــان والتواب ــة ابلعســل والأجب ــرارات ذات الصــبغة اخلاصــة املتعلق ــداد الق ع ـوع يف اإ ــدم الرشـ ــوف ر  ع ــدم ت وع

دارة هجويـــة واحـــاملواصـــفات العامـــة املعقـــدة لرقابـــة جـــودة  املنتوجـــات ســـوى اب شـــاب  دة. كـــاملإدارة املركزيـــة واإ

جنــاز معليــة املرافقــة لالعــامتد  ــائصاإ ــة تــدون الس ياســة والنظــام والأهــداف  مجــَل مــن النق ــوفر وثيق تعلقــت بعــدم ت

جـــراءات ذات العالقـــة ابجلـــودة  وبعـــدم مالمئـــة جتهـــزيات خـــزن ا تتعلـــق لعينـــات ملتطلبـــات النشـــاط وبغيـــاب اإ

 .وصيا هتا ة هذه التجهزياتسالمب 

ىلتقيـــمي النتـــاجئ اخملربيـــة ونشـــاط اخملـــابر مـــؤهلَّي ل ن اعـــو أأ عـــدم تـــوفر أأشـــار التقريـــر اإىل و   يفصـــعوابت  واإ

ـــامتد ـوع الاع ــــذ مرشــ ـــل يف تنفي ـــزمين اخملصـــص  تقث ـــزي ال ـــات  هل وضـــيق احل ـــويالت للاباجي ـــة الق ـــدم مالمئ ع

ضافة اإىل والتأأخري يف تعيَّي جلنة قيادة   .الوسائل املاديةيف  النقص و عدم تفرغ املراقبَّياإ
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ــودة يف   ــال اجل ــة يف جم ــامل الرقابي ــوم ابلأع ــيت تق ــاحل ال ــَّي املص ــاجئ ب ــربام  والنت ــادل ال ــدم تب ــوحو ع ــام ل ك

اجمللــس الــوزاري املضــيق املنعقــد يف  د عــىل ذكل خــاللالتأأكيــ يــاب هــيا يــؤمن معليــة التنســ يق بيهنــا ر  

حــدان جملـــس  أأن  علــام بـــ. 2006جــانفي  10 ـوع القـــانون املتعلــق ابلســـالمة الصــحية للغـــذاء قــد تضـــمن اإ مرشـ

 وطين لتنس يق أأنشطة املراقبة.

آخــر ن بــرام  املراقبــة الاقتصــادية للفــرتة  ،وتبــَّي يف ســ ياع أ ــات و  2009-2007عــدم تضــم  مهنجيــة توهج 

ــة اجلــودة مضــن جــدول أأعــامل الاجامتعــات ادلوريــة خاصــ دراج بــرام  رقاب ة ابجلــودة وحباميــة املســ هتكل وعــدم اإ

ــارة و  ــويَّي للتج ــديرين اجله ــدد التــدخالت و للم ــد ع ــا عــدم  دي ــب القطاعــاتنوعيهت عــدد الوحــدات الــيت و  حس

ــملها الرقابــة مضــن الــربام  الســ نوية  ــدة الإدارات اجلهويــة خــالل الفــاملعــدة ستش ا حــال تــ 2010-2006رتة لفائ

 وتقيمي تدخاللا.  هذه الأخريةدون متابعة نشاط 

رســــال الإدارات اجلهويــــة  أأيــــة تقــــارير شــــهرية خــــالل الفــــرتة  ولــــوحو عــــدم  خالفــــا   2009-2007اإ

خ يف مل  بتنظـــمي املراقبـــة الاقتصـــادية  واملتعلـــق 1993مـــاي  15قتضــيات منشـــور وزيـــر الاقتصـــاد الـــوطين املــؤر 

ضـــافة اإىل  ـــَّياإ ـــة اجلـــودة  ضـــعا التنســـ يق ب ـــة برقاب ـــوزارة التجـــارة املصـــاحل امللكف ـــة ل ـــوارد و التابع ـــص يف امل نق

ــة  ــامل الرقاب ــؤهَل لأع ـية امل ــدد دورات التكــوين ادلاخــيل يف جمــال اجلــودة وال،رشـ ــرتة  تراجــع ع -2006خــالل الف

 هبذه ادلورات.من مراقيب اجلودة فقط  %58وانتفاع  2009

جـــراءات مراقبـــة املـــواد الغــــذائية  15تقـــار كـــام متـــت الإشـــارة اإىل اف  دارة هجويـــة اإىل دليـــل اإ اإىل احلاجـــة و اإ

ــا ــة والاقتط ــاة الرقاب ــد من ــال توحي ــوين يف جم ــاطر و ضــعا التك ــل اخمل ــة  ع و لي ــامتدات اخملصص ــ هتالك الاع اس

ـــارات ـــل والاختب ـــص  ابلإضـــافة اإىل للتابالي ـــراقيبنق ـــداين مل ـــل املي ـــدات العم ن صـــعوابت يف خـــز  واجلـــودة  مع

 احملجوزات والعينات لعدم توفر فضاء للخزن ووسائل التربيد.  

ـــه، أأمـــا عـــىل  ـــة وجمالت لـــزتام و فقـــد لـــوح مســـ توى نوعيـــة تـــدخالت الرقاب الإدارات  عـــدد مـــنعـــدم اإ

ـــة املســـ قرة ـــربام  الســـ نوية للرقاب ـــة ابل ـــة  و  اجلهوي ـــات حمدودي ـــة معلي ـــل الإدارة املركزي ـــة املنجـــزة مـــن قب  الرقاب

ــوج اإىل  فضــال عــن ــة ضــامن املنت ــدم اإخضــاع خدم ــةارقالع ــرتة  ب ــي   2009-2007خــالل الف ــدا يف  حــالت تلق ماع

ــ هتكل  ــن املس ــاع ع ــة ادلف ــن منظم ــواطنَّي أأو م ــن امل ــرة م ــو شــاكوى يف الغ ــدم قي ــالل ع ــة خ ام الإدارات اجلهوي

ســـ تورد مهنـــا مل يعـــد فـــرتة  برقابـــة املـــواد الأوليـــة املســـ تعمَل يف صـــنع املنتجـــات الوطنيـــة خاصـــة وأأن امل نفـــس ال

ــعا منــذ  ــراءات  2005خاض ج ــة عنــد التوريــد املاإىل اإ ــدان خليــة مضــن مصــاحل رقابــة .كــام مل يــي راقبــة الفني ح اإ
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ــة يف املؤسســات و  ــة اذلاتي ــة نظــم املراقب ــع مبتابع ــاجلــودة تع ــر  احل ــة ابل ــة اذلاتي ــات للرقاب آلي ــىل اعــامتد أ ــن ث ع م

 ية.امليدان دات اليت مشلهتا الرقابة من الوح % 70أأك  من   ياب هذه الآليات دلى

املــــواد و املثلجـــات  رار ـــعــــىل نقـــص يف التغطيــــة اخملربيـــة للمنتوجـــات  لـــوحو  ،ومـــن هجـــة أأخــــرى

ـــة وال  ـــل  كهرابئي ـــراء التابالي ـــونس لإج ـــزي بت ـــرب املرك ـــة أأو اإىل اخمل ـــة اإىل الإدارة املركزي دارات هجوي ـــدة اإ ـــوء ع جل

ضـــعا نســـب الاقتطاعـــات الـــيت اإىل جانـــب والاختبـــارات عـــوة التوجـــه مبـــارشة لأقـــرب فـــرع لهـــذا اخملـــرب 

 املنتوجات دون سواها.من بعض أأصناف رتكزي عىل الو تتولها الإدارة املركزية 

ــر التقر  أأشــارو  ــاطر اإىل ي ــ  خم ــات الأك ــل للمنتج ــىلضــعا نشــاط التابالي ــرار ع ــواد    ــ ية وم ــواد املدرس امل

ىل ــاء واإ ــات  البن ــبعض املنتج ــة ل ــة الرقابي ــم التغطي ــع ن ــة ر  اكتراج ــواد الكهرابئي ــا وامل ــ تقاته والعل ــب ومش حللي

ــد ــا نســ بة اخملــاطر تزاي ــن  ابلإضــافة اإىل اخلاصــة هب ــاجئ الأحبــان اجملــراة م ــمي نت ــدم تعم ــىل ع ــة ع ــل الإدارة املركزي قب

 خمتلا الإدارات اجلهوية لغاية تعديل الربام  الرقابية اجلهوية. 

ـــدد لـــوحوو  عـــدم اإخضـــاع مـــواد اللـــا واملـــواد البالســـتيكية املعـــدة لالتصـــال ابملنتجـــات  ،يف نفـــس الص 

 2009-2007رتة هويـــة خـــالل الفـــاجل  الإدارات وأأغلـــبالغذائيـــة لأيـــة  اليـــل مـــن قبـــل الإدارة املركزيـــة للجـــودة 

قتصــادية املنجــزة عــىل التث،ــت مــن وجــود  التأأشــرية  ــة الإ ــات املراقب ــرتة واقتصــار أأغلــب معلي فضــال عــن طــول الف

ـد عــدد  و الفاصــَل بــَّي  رخي اقتطــاع العينــة مــن املنتوجــات القــابَل للــتعفن و رخي تســل ها اإىل اخملــرب عــدم تقيـ 

ــَّي وزارة التجــارة والصــناعات  ــة املمضــاة ب ــبطته الصــفقة الإطاري ــل الأقىصــ اذلي ض ــن الإدارات اجلهويــة ابلأج م

 يوما.  35التقليدية واخملرب املركزي للتاباليل والتجارب للقيام ابلتاباليل واحملدد مبدة 

آخـــر اتضـــحو  ـــزتام ،عـــىل صـــعيد أ جـــراءات احلجـــز عـــدم الال الاقتصـــاد وزيرنشـــور علهيـــا مب املنصـــوص  ابإ

ــة الاقتصــادية  ــوطين املتعلــق بتنظــمي املراقب ــيال ــاانأأح   حيــث مل ي ــر حمــاإي ــة    ري أأو  احملجــوزةبشــأأن املــواد خمالف

جراء التتبعات القضائية     .املس توجبةاإ

ــــر اإىل  ــــأأخروأأشــــار التقري حــــدى الإدارات   ت ــــةاإ ــــدمي اجلهوي ــــن  يف تق ــــات م ــــالف قي ت ذن ابإ ــــب اإ مطل

ــدة الصــلوحية الشــةطة  ــاوز م ــوى املروجــة نــزت لتج ــريط  وواحلل ــة تف ــة يف المكي ــت ابملراقب ــيت قام ــدة ال الوح

تفــريط بعــض الإدارات اجلهويــة لفائــدة مجعيــات أأو مؤسســات معوميــة يف قيــات مــن  ابلإضــافة اإىل احملجــوزة 
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ــن ادلواجــن  ــانز  متاللحــوم وم ــةل ه ــة بيطري ــة رقاب ىل أأي ــدم خضــوعها اإ ــأأخري يف ع ــات اإىل  والت ــاةل حمــاإ اخملالف ح اإ

 هوية.اجل دارات الإ  عدد منعدم توفر نس  من الأحاكم دلى الإدارة املركزية و و النيابة العمومية 

ــام تبــَّي ــة أأحــاكم الفصــل  ك ــوابت يف  38خمالف ــىل مضــاعفة العق ــنص ع ــة املســ هتكل اذلي ي ــانون حامي ــن ق م

ــود  ــاةل الع ــدمح ــرر  وع ــدار املق ــدول تعرياإص ــق بضــبط ج ــراءات الصــلح واملتعل  ج ــه اإ ــد علي ــي تعق ــا لف لفصــل طبق

 . قانونال نفس من 46

ـــة  ـــرزت املتابع ـــع املواصـــفات املعقـــدة ابخلصـــوص وأأب ـــة بتوزي ـــام الإدارة املركزي ـــة  قي عـــىل الإدارات اجلهوي

ـــأأمَّي  وموافالـــا ـــدة وت ـــاءات جدي ـــدعمي الإدارة بكف ـــة وكـــذكل ت ـــب مبواصـــفات لإجنـــاز أأحبـــان قطاعي ـــد الطل عن

طـــارات والأعـــوان العـــاملَّي يف مراقبـــة اجلـــودة للرفـــع مـــن قـــدرالم وكفـــاءلم الفنيـــة. كـــام مت   دورات تكوينيـــة لالإ

عــداد وحهثــا  لإدارات اجلهويــةمبتابعــة نشــاط اتلكيــا فريــق قــار  وراقبــة اجلــودة وحاميــة املســ هتكل ملبــرانم   اإ

ــد ــىل م ــة ع ــارير حــول الأحبــانب  الإدارة املركزي ــة اجلــودة  تق ــن املنجــزة يف جمــال مراقب ــامل تنســ يق  دمعفضــال ع أأع

  .املس تويَّي املركزي واجلهويعىل املراقبة امليدانية 

جـــراءات حـــول املراقبـــة القطاعيـــة  ة موافـــاة الإدارات اجلهويـــةر وتولـــت الـــوزا قـــدر  العمـــلو  بـــدليل اإ

عــداد بــرانم  ســ نوي اخلاصــة مبراقبــة اجلــودة  عــدات املالإمــاكن عــىل الإســ تجابة حلاجيالــا مــن  فضــال عــن اإ

ــة أأو صــناعية.  ــت غذائي ــة اجلــودة يشــمل أأكــ  عــدد تكــن مــن املنتوجــات الاســ هتالكية ســواء اكن جنــاز  ومتملراقب اإ

ـــة اإ حـــول حبـــث  ـــوة الإدارات اجلهوي ـــة و دع ـــواد الغذائي ـــا  امل ـــد جـــودة ورع ل ـــتحلكىل مزي ـــاةل  يف ال ح آجـــال اإ أ

ــات اإىل اخملــرب اخملــتص  ــال العين آج ــع وأ ــيت وق ــة ال ــواد الغذائي ــن ســالمة امل ــد م ىل إورة التأأك ــالف واإ ــتالإت  التفوي

ــاحل ا فهيــا ــع مص ــري ابلتنســ يق م ــدة الغ ــة لفائ ــة اخملتص ــة و  ملراقبــة البيطري ــا معليــات املراقب خــالل الفــرتات تكثي

نتاج أأو الفرتة الصيفية لتأأثريها عىل سالمة املواد الغذائية.ارتفاع نسق الاس هتالاليت تشهد   ك أأو الإ

نتـــاج كـــام مت  جنـــاز حبـــث حـــول جـــودة املثلجـــات عـــىل املســـ توى املركـــزي واجلهـــوي مشـــل وحـــدات الإ اإ

نتـــاج والتوزيـــع مـــع اقتطـــاعمراقبـــة املـــواد املدرســـ ية عـــىل مســـ   و الصـــناعية وحمـــالت الصـــنع التقليديـــة  توى الإ

ـــات لإجـــراء  ـــل علهيـــا عين ـــت  والتابالي ـــوزارة فرس  ـــاال ـــة ابرتف ـــواد الكهرابئي ـــات يف جمـــال امل ع ضـــعا الاقتطاع

جــراء التجــارب علهيــا  و دارات هجويــة اإىل الإدارة املركزيــة أأو اإىل اخملــرب املركــزي بتــونس  تاكليــا اإ جلــوء عــدة اإ

ـــأأن  لإجـــراء التاباليـــل والاختبـــارات  جـــراء يـــي عنـــد عـــدم الـــقكن تقنيـــا مـــن ذكل  ب التاباليـــل عـــىل مســـ توى اإ

 . للغرةاملزيانية املرصودة اس هتالك  عند أأو الفروع
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عــــامتصــــعوبة الــــوزارة  أأواــــتو  دارة الطلبــــات  يف  ديــــدد مقــــاييس موضــــوعية اإ ابلنظــــر املاليــــة لــــالإ

ضـــافة اإىل صـــعوبة  وماك هتـــا يف الســـوعاملعنيـــة نـــم الرشـــكة و خلصوصـــية ُك حمرضـــ وطبيعـــة املنتـــوج  وضـــع اإ

ــة جــدول تعريفــي مرجعــ ــؤثر عــىل مبــدأأ مالمئــة العقوب ي حيــدد مبلــغ اخملالفــة اخلــاص بــا منتــوج ابعتبــار أأن ذكل ي

 للجرم املقرتف.

الهيئــــة ابخلصــــوص اإىل احلــــرص عــــىل اس تصــــدار دعــــت ، ولســــ تكامل جمهــــود الإصــــالح والتــــدارك

ــة ابلصــناعة مالمئــ ــل ابلتنســ يق مــع الــوزارة امللكف ــرارات املتعلقــة ابلعســل والأجبــان والتواب ة جتهــزيات خــزن الق

جــراءات الســالمة ــد احلــرص عــىل املتعلقــة هبــا العينــات ملتطلبــات النشــاط وصــيا هتا ووضــع اإ . كــام دعــت اإىل مزي

حـــدان الهيـــاُك املعنيـــة بتنســـ يق نشـــاط الرقابـــة والعمـــل عـــىل تـــركزي قاعـــدة بيـــاانت وطنيـــة وهجويـــة حـــول  اإ

سات الاقتصادية النشطة   اقتناء املعدات الإعالمية.مع املؤس 

 التقيــــدالت ــــف يف املزيانيــــة و  جمــــال قواعــــد اجلــــاري هبــــا العمــــل يفلللــــزتام ابابكــــام أأوصــــت الهيئــــة 

ـــالء  املرصـــودةلعـــامتدات اب ي ـــة ابواإ ـــة اذلاتي ـــةاملراقب ســـات ومتابعهتـــا العناي ـــة و ملؤس  ـــَّي الالزم  تطـــوير التعـــاون ب

ـــل ا ـــة وتفعي ـــل اجلرثومي ـــاص ابلتابالي ــيعي خ ـــار ترشـ ط ـــع اإ ـــ،يكها ووض ـــابر وتش ـــا اخمل قراره ـــيت مت اإ ـــراءات ال لإج

ــة املنتوجــات  ــة تركيب ضــافة اإىل وصــوص مراقب دة لإجنــا اإ ــد ابلآجــال احملــد  ــد التقي  ــَّي مزي ــالم املعني ــل ولإع ز التابالي

رســـاء قاعـــدة بيـــاانت متكـــن مـــن املتابعـــة الآليـــة واحملي نـــة لنتـــاجئ تـــدخ الت الرقابـــة الاقتصـــادية والتعجيـــل  هبـــاو اإ

 اإجراءات الصلح. لإعامتده يفبط جدول تعريفي س تصدار املقرر املتعلق بض اب

 نتاجئ املتابعة الثالثة:   

الت ف ابلرشكة التونس ية  هيئة الرقابة العامة للاملية حوليلخ ص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة لتقرير 

 :املنتوجات الفالحيةمبساكل توزيع املتعلق  دلائرة احملاس باتوالتقرير الس نوي الثامن عرش  لأسواع امجلَل

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الرشكة التونس ية 

 لأسواع امجلَل
41 20 17 03 14 18℅ 27 66℅ 

مواصَل 

 املتابعة
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مساكل توزيع 

 املنتوجات الفالحية
16 16 09 - 09 - 07 44℅ 

مواصَل 

 املتابعة

  ℅60 34 ℅11 23 03 26 36 57 الـــمـــجـــمـــوع

 .%66أأن  نس بة الإصالح بلغت  الرشكة التونس ية لأسواع امجلَل الت ف يف وصوصاملتابعة وبينت 

عداد الربجمية املتعلقة مبتابعة الس يارات الإدارية وتفعيلها واسرتجاع الس يارات  اس تكامل املتخذةالتدابري ومشلت  اإ

عامتد واملوضوعة عىل ذمة الهياُك اخلارجية   و ء البيع اناح الأسامك.من قبل فوترة اس هتالك املاء  اإ

فراد  عىلالرشكة  تعملو  عة أأرة تت ف فهيا طعىل الش ياع برمس مس تقل و تسوية وضعية قأأحد مناابلا اإ

ات اليت زال الانتفاع هبا. و دون وجه رشعي يف تعممي التطبيقة الإعالمية املتعلقة مبتابعة  ومت الرشوع بيع املعد 

لزام مجيع املتدخلَّي ابلسو مع التصار  اليومية لو ء البيع وجتار امجلَل عىل اكفة الأجنابة  برام عقود العمل عىل اإ ع ابإ

ثر تنقيح النظام ادلاخيل للسوع املسؤولية املدنية بتسوية املصاريا اليت أأنفقهتا بعنوان  الرشكة طالبتكام  .وذكل اإ

ديد الطرف املسؤول عن  قة  وواصلت سعهيا اإىل  أأعباء تأأجري الأعوان املوضوعَّي عىل ذمة سلطة الإرشاف

لزام و ء الب ىل ذمة الإدارة اجلهوية بسوسة و اإىل اكنت موضوعة ع س يارة  يع ابل راط الاكمل يف برانم  التأأهيل.اإ

 هذا امللا هبدف اس تكامل تدابري الإصالح. مواصَل متابعةوقد أأقر  جملس الهيئة 

جناز  تواصليف  مساكل توزيع املنتوجات الفالحيةعىل مس توى  متثلت أأمه التدابري املتخذة ،من هجة أأخرىو  اإ

مبا يامت  مـع اخملططـات الاست رية للبدلايت املعنية والسعي برانم  تأأهيل ش بكة الأسواع ذات املصلابة الوطنية 

 خازن حفو املنتوجات الفالحية.مب املتعلقةلتاليف النقائص 

نتاج وأأسواع امجلَل كام  قرار وزير التجارة الصادر تنفيذا لتبَّي العمل عىل فرة بطاقات ادلخول اإىل أأسواع الإ

حا تامت  مع طبيعة  مالمئهتالفائدة املتدخلَّي أأو  اليت مت خصمهامواصَل املساعي قصد توحيد النسب  و الغرةيف 

بعض الأنظمة ادلاخلية لأسواع امجلَل ذات املصلابة مضن تنصيص ال اخلدمات املتوفرة با سوع واحلرص عىل 

 الوطنية عىل وجوب  قيق مس تغيل املواقع لر  معامالت س نوي أأد .

ومواصَل اجملهودات ملزيد هل بتفعيل املرصد الوطين للزتويد والأسعار وتوفري وسائل العمل الالزمة  التعهد متو 

طار جلنة مشرتكة بَّي خمتلا الأطراف املتدخَل.  احتواء ظاهرة التجارة املوازية يف اإ

 هذا امللا.  مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

 

  :نتاجئ املتابعة الرابعة 
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الت ف الإداري واملايل حول  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العموميةنظرت الهيئة يف نتاجئ املتابعة الرابعة لتقرير 

 اجلدول التايل:وذكل تا يربزه )سابقا(،  يف وزارة التجارة والصناعات التقليدية

 

 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  الرايعةنتاجئ املتابعة 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

 هذه

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ف الإداري 

واملايل بوزارة التجارة 

 والصناعات التقليدية

45 05 04 - 04 - 41 91℅ 
مواصَل 

 املتابعة

 

قامة، واعامتد  أأمه التدابري املتخذةمتثلت و  يف تسديد نس بة هامة من املتخدلات بعنوان مصاريا الاس تقبال والإ

أأذون الزتود الآلية عند اقتناء تذاكر السفر تفاداي لتسجيل متخدلات جديدة. علام أأنه مت  التقليص يف مبلغ املتخدلات 

 رخي اإجناز هممة التفقد.أأد يف   134  بعد أأن اكنت يف حدودأأد  31,2جتاه رشكة اخلطوط التونس ية اإىل 

جناز  دعميالرشوع يف تمت كام  م يف اإ نصاف" والتقد  تدفق اخلطوط الهاتفية لربط الإدارات اجلهوية مبنظومة "اإ

 .املديري املشاريع الإعالمية املدرجة مضن اخملطط

 هذا امللا.  مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

 :الس ياحة وزارة .12

تقارير رقابة  تعل قت ابلت  ف يف مصاحل ومؤسسات  بعة لوزارة  05متابعة  2013الهيئة س نة  تواصل

 الس ياحة.

ع امللفات املعني ة حسب مس توى املتابعة عىل النحو التايل :  وتتوز 

 (.2تقريران ) متابعة اثلثة:

 (.1تقرير واحد ) متابعة رابعة:



 2013 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

135 

 

 .(2تقريران ) متابعة سادسة:
 

 

 

 

 

 

   :نتاجئ املتابعة الثالثة 

 تقريرين التاليَّي:ال يلخ ص اجلدول التايل نتاجئ متابعة 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  الثالثةنتاجئ املتابعة 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 التقريرمن 

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ف يف أأعوان 

ادليوان الوطين 

 التونيس للس ياحة

26 15 09 07 02 78℅ 24 92℅ 
هناء  اإ

 املتابعة

الت ف يف تثلية 

ادليوان الوطين 

للس ياحة 

 بواش نطن

19 04 04 - 04 - 15 79℅ 
هناء  اإ

 املتابعة

  ℅87 39 ℅54 60 07 13 19 45 الـــمـــجـــمـــوع

 
 

أأعوان  ادليوان الوطين التونيس  الت  ف يفحول  التفقدية العامة لوزارة الس ياحةتقرير وبينت نتاجئ متابعة 

دراج ،للس ياحة معلية ادلم  بَّي منظومة مراقبة احلضور ومنظومة الت  ف يف التأأجري مضن كراد الرشوط  أأنه مت اإ

جناز وتطوير املرشوع.  اخلاص ابقتناء نظام مندم  للت  ف ابلإدارة املركزية للمصاحل املشرتكة والانطالع يف معلية اإ

مراجعة الوضعيات الإداري ة املطروحة خاصة عىل مس توى احتساب الأقدمية يف الصنا،  يوانتولت مصاحل ادلو 

عوان وترتيب الأعوان يف الصنا وفقا  161التفاع عىل احتساب الأقدمية يف الصنا لــ مت  الس  وادلرجة و

عادة تصنيا الأعوان و للمؤهالت العلمية املطلوبة   .املتفق علهيامقاييس للالشهادة العلمية وفقا ابعتبار اإ
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حدان جلنة  س ناد منابة تاكليا العمل و  تولتكام مت اإ حاةل مرشوعمقاديرها و النظر يف رشوط اإ  يف الغرة اإ

تسوية ملف ات الأعوان اذلين متتعوا مبنح عائلي ة بصورة خمالفة للرتاتيب اجلاري هبا  ويواصل ادليواناإىل رئاسة احلكومة 

العمل واسرتجاع املبالغ املدفوعة بدون اس تحقاع اإضافة اإىل صياغة مرشوع  يَّي الرتاتيب ادلاخلي ة املنظمة للصندوع 

حالته اإىل وزارة الإرشاف ووزارة املالية. قرار  الاجامتعي واإ  هذا امللا عىل مس توى الهيئة. هناء متابعةاإ وقد مت  اإ

، ت ف وحساابت تثلية ادليوان الوطين للس ياحة بواش نطنحول  هيئة الرقابة العامة للامليةتقرير ووصوص 

تطبيقة الت ف يف لإجراءات اخلاص ابدليوان وتركزي اإجراءات املصادقة عىل دليل تنظمي ا الرشوع يفأأبرزت املتابعة 

 بقية.ل تثليات وتعهد ادليوان بتعممي تركزيها اب احملاس بة ومس

قامة فرقة موس يقية دون ترخيص  تأأفاد ادليوان أأنه مت  من انحية أأخرى  حاةل امللا اخلاص بتحمل مصاريا اإ اإ

عىل أأنظار اللجنة الوطنية لتقص احلقائق حول الرشوة والفساد اليت أأحالت بدورها امللا للعداةل كام مت  رفع قضية 

 أأ د مل يتسن تربيره. 293يف ما يتعل ق بنقص يف الأموال بق ة مثل السابق لدليوان امل ضد  

قرار قد و  هناء متابعةمت  اإ متابعة لس ياحة اإىل التفقدية العامة لوزارة اودعوة الهيئة هذا امللا عىل مس توى  اإ

جناز   . الإجراءات اليت رشعت يف تنفيذهااس تكامل اإ

 

  :نتاجئ املتابعة الرابعة 

الت  ف ابدليوان حول بعض أأوجه  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العموميةنظرت الهيئة يف نتاجئ متابعة تقرير 

لعت عىل مدى توف ق الهيا املعين يف تنفيذ مقرتحات الإصالح والتدارك اليت الوطين التونيس للس ياحة ، واط 

مت هبا ويلخ ص اجلدول التايل نتاجئ هذه املتابعة :  تقد 

 وع التقريرموض

 

 املتابعة الأوىل

 

  الرايعةنتاجئ املتابعة 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ف 

ابدليوان الوطين 

التونيس 

 للس ياحة

35 16 10 05 05 50℅ 30 86℅ 
مواصَل 

 املتابعة
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قتناءجراءات تتعل ق ابإ اإصدار مذكرة معل  ،بينت املتابعة الهدااي وتوزيع املهام بَّي الإدارة املت فة والإدارة  اإ

حدان جلنة  املسؤوةل عن الرشاءات. كام مت  اختيار مكتب دراسات لإجراء اجلرد املادي لأصول وتتلاكت ادليوان واإ

 ساابت.احل لرفع الإحرتازات الواردة بتقارير مراجعي  خمتصادليوان مع مكتب  اتفقو  فني ة ملتابعة هذا امللا

رفع قضية مدنية لسرتجاع املبالغ املس توىل علهيا من قبل موظفة بمن انحية أأخرى، تعهدت مصاحل ادليوان  

دا هتا و طار قبل موج شهر جويلية ابإ ابدليوان بعد احللك ابإ عداد منظومة  2013عداد مرشوع قانون اإ كام رشعت يف اإ

 لمساعدة يف أأخذ القرار.ل مندجمة 

هذا امللا قصد التأأكد من اس تكامل تدابري الإصالح اليت رشع ادليوان  صَل متابعةمواوقد أأقر  جملس الهيئة 

 يف تنفيذها. 
 

  :نتاجئ املتابعة السادسة 

 :التاليَّي ابمللفَّيتعل قت املتابعة 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  السادسةنتاجئ املتابعة 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ف يف 

صندوع تلية 

القدرة التنافس ية 

يف القطاع 

 الس يايح

45 14 05 - 05 - 40 89℅ 
هناء  اإ

 املتابعة

الت ف يف 

الرشكة العلية 

والس ياحية ملرىس 

القنطاوي ورشكة 

ادلراسات والتلية 

 لسوسة الشاملية

75 31 21 - 21 - 54 72℅ 
مواصَل 

 املتابعة

  ℅78 94 - 26 - 26 45 120 اجملموع
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تقيمي تدخالت صندوع حول  التفقدية العامة لوزارة الس ياحةو هيئة الرقابة العامة للامليةتقريري ووصوص 

 الوطين التونيس للس ياحة م ادليوانابر اإ تبَّي ، تلية القدرة التنافس ية يف القطاع الس يايح وتدقيق حساابته املالية

 نتظار،الربيدية والعمليات املدرجة حبساب الا املبالغ العالقة ابحلساابتمع مكتب حساابت خاريج قصد تربير  اتفاقية

م  تطوير تطبيقة للت ف يف احملاس بة عىل مس توى، اإضافة اإىل اقتناء التطبيقة املندجمة للت ف معليةيف   والتقد 

 املمثليات ابخلارج.

ادليوان ابحلرص عىل اس تكامل خاللها تثلو تعه د عقد جلسة معل مبقر الهيئة  متأأنه اإىل وجتدر الإشارة 

 التوصيات املتبقية يف أأقرب الآجال.

م معلية الإصالح أأقر  جملس الهيئة  هناء متابعةونظرا لتقد  هذا امللا مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الس ياحة  اإ

 لصندوع.ل ملتابعة اس تكامل مشاريع تركزي التطبيقات الإعالمية ومعلية تصفية الوضعية احملاس،ية 

ابلرشكة العلية حول بعض أأوجه الت ف  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العموميةتابعة تقرير أأما يف ما يتعلق مب 

لوضعية املالية للرشكة للوحو تدهور ، فقد والس ياحية ملرىس القنطاوي ولرشكة ادلراسات والتلية لسوسة الشاملية

جراءات الانتداب  عداد النصوص املتعل قة ابإ م عىل مس توى اإ العلية والس ياحية ملرىس القنطاوي وعدم تسجيل تقد 

املنافسة تراجع ر  املعامالت نتيجة ة اإىل الرشكة ترد ي الوضعية املالي أأرجعتو  والرتقية والتسمية يف اخلطط الوظيفية

ىل الوضعية احلالية للقطاع الس يايح.  هانشاط  ايشهدهاحلادة اليت   واإ

قرار معلية   لتدارك العجـز املـايل رشكة سوسة الشاملية )الرشكة الأم( لإجيـاد احللـول املنـاسبـةوتسعى  وذكل ابإ

ابخلصوص مرشوع اإصالح يعقد رشاء لا الأصـول التجارية لنقاط البيع املسوغة من طرف الرشكة العلية واقرتاح 

تسـريـح الأعـوان و  تطوير وحـدة السكـنو التعـاقد مـع همنييـن خمتصَّي للسهـر عىل حسـن تس يري نقـاط البيـع عىل 

نقاذ و  ،الـذيـن جتـاوز س هنــم ا سيـن سنـة للتقليـص مـن أأعبـاء الاس تغالل عـداد خمطـط اإ ضافة اإىل اإ عـرضه عىل اإ

نقاذ املؤسسا  ت اليت متر  بصعـوابت اقتصادية.جلنة اإ

متام نظام الاشرتاك  م هام يف اإجراءات اإ ا وصوص رشكة ادلراسات والتلية لسوسة الشاملية، فقد لوحو تقد  أأم 

عداد التقس مي الأفقي والعمو  90و  85امللكية وفق الفصلَّي يف  ي للمركب دمن جمَل احلقوع العينية حيث مت  اإ

يداعه دلى مصاحل  كام تعمل الرشكة عىل التقليص من متخدلالا جتاه الرشكة العلية  .بدلية حامم سوسةالس يايح واإ

قرار معلية بيع لفائدلا لعدد من احملالت التجارية   بعة لهذه الأخرية. ومن هجة أأخرى  ت رشكة ادلراسات أأعدعرب اإ

 عىل اجلهات اخملتصة ت بعرضهتعهد والتلية لسوسة الشاملية مرشوع نص يضبط رشوط التسمية ابخلطط الوظيفية

 .للمصادقة
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ل علهيا أأفادت اكام   بأأن املعين ابلأمر مل ينتفع بق اسالعام ال  املديرالرئيس لرشكة وصوص الامتيازات اليت  ص 

قامة ابخلارج آت بثالثوأأن ه انتفع  فعليا بعقد التأأمَّي عىل املرة وعىل رأأد املال عند الوفاة والإحاطة والإ أأشهر  ةمباكفأ

عادة  ،بقرار من جملس الإدارة عىل  رار بقية أأعوان رشكة سوسة الشاملية عرة هذا وقد طالبت وزارة الإرشاف ابإ

دارة الرشكة للبت فيه هنائيا.  املوضوع عىل أأنظار جملس اإ

ا العمل اجلاري هببكون الإجراءات مبواد اس هتالكية )مواد غذائية ومواد تنظيا( ت انتفاع املعين ابلأمر زكام بر 

بتنظيا املعل الوظيفي وما يتبعه من تزود مبواد الانتفاع للمؤسسات العلية الس ياحية  َّيالعام ينلمدير ختول ل

 اليت اقتناها.الشقة  مثنختفيض يف  وأأ سعر بيع تفاضيل ونفت حصوهل عىل اس هتالكية، 

الإجراءات الرضورية لإصدار وقد أأوصت الهيئة الإدارة العامة للرشكتَّي ابحلرص عىل الإ اع يف اختاذ 

النصوص املتعل قة ابلت ف يف املوارد ال،رشية واملصادقة علهيا ومد  الهيئة ابلإسرتاجتية املزمع اعامتدها لتدارك الوضعية 

 .املالية للرشكة العلية

أأنظار جملس  كام أأوصت بعرة املسائل املتعلقة ابلمتيازات املمنوحة للرئيس املدير العام السابق للرشكة عىل 

ر   يف الغرة.الإدارة للبت  فهيا بصورة هنائية عىل أأن تبدي وزارة الإرشاف رأأ ا وصوص ما تقر 

 هذا امللا. مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح، فقد أأقر  جملس الهيئة 
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 :وزارة شؤون املرأأة والأ ة .13

 الثالثة: نتاجئ املتابعة 

مت هبا  واصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت اإختذلا مصاحل الوزارة وهيايها لتجس مي التوصيات اليت تقد 

لا  ة ابلوزارةوصوص ثالثة تقارير أأعد  لهيا : وحيوصل اجلدول التايل نتاجئ .التفقدي ة العام   معليات املتابعة املشار اإ

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  نتاجئ املتابعة الثالثة

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

 7الت ف يف مركز 

نو رب لإصطياف 

وترفيه الأطفال 

 ابمحلامات

31 10 05 05 - 
100 

℅ 
31 

100

℅ 

هناء  اإ

 املتابعة

ت ف وحساابت 

املركز املندم  

للش باب والطفوةل 

 ابلسواة

49 26 11 09 02 
82 

℅ 
47 

 96 

℅ 

هناء  اإ

 املتابعة

تفقد اندي الأطفال 

ومجعية أأحباء الطفل 

 بس يدي اثبت

09 09 07 07 - 
  100 

℅ 
09 

 100 

℅ 

هناء  اإ

 املتابعة

 02 21 23 45 89 اجملموع
91 

℅ 
87 98℅  

 

أأن  املركز توفق يف جتس مي جل  تبَّي  ، اصطياف وترفيه الأطفال ابمحلامات ت ف وحساابت مركز ووصوص

تنظمي دورات تنش يطية وتربصات وملتقيات وخمعت لفائدة امجلعيات ذات حيث مت  التوصيات اليت تقدمت هبا الهيئة 

عداد مرشوع و الاحتياجات اخلصوصية  لخدمات للمركز ط لقرار لضبلفائدة الإطارات املرشفة عىل قطاع الطفوةل واإ
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لتس يري املركز وتلكيا أأحد  الت  ف املايلخمتص يف مدير تعيَّي  كام مت   .لنرشااإجراءات وهو بصدد اس تكامل 

اعامتد مطلب مس بق  . فضال عنالإطارات ابلإرشاف ومتابعة نشاط املركز خالل الفرتة الصيفية ابعتبارها فرتة اذلروة

آيل لضامن خال  ص اخلدمات املقدمة لفائدة الوزارة.يف اخلدمات وطلب تزود أ

م معلية الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة  هناء متابعةونظرا لتقد   هذا امللا. اإ
 

أأبرزت معلية املتابعة أأن  النس بة امجللية فقد ، ملركز املندم  للش باب والطفوةل ابلسواةاب أأما يف ما يتعلق

هناء متابعته.لتايل أأقر  جملس الهيئة ابمن النقائص اليت تضمهنا تقرير التفقد و %96للتدارك والإصالح قد بلغت     اإ

حاةل ملا املدير الس ابق للمركز املندم  ومتثلت أأمه التدابري املتخذة يف تويل  الإدارة العامة للمصاحل املشرتكة اإ

ن من مريب رعاية وتنش يط وأأ يوق  جر املايلز عىل دائرة ال خصا  نفساين بتحيَّي ُك  واثئق العمل ام فريق معل متكو 

طار العمل الش بل  جناز برانم  س نوي لس نة كام الرتبوي يف اإ ُك   مشرتكة بَّيمضن ورشة معل  2013/2014مت  اإ

عداد بطاقة املتابعة لشأطفال واعامتدها و ييهنا من قبل الأخصائية و الإطارات اخملتصة والرتبوية من رعاية وتنش يط  اإ

 ومريب الرعاية.النفسانية 
 

ضافة اإىل اعامتد الزتود رشكة "صوتيتال" وتنظمي معليات جتاه  همن انحية أأخرى قام املركز والص ديون  اإ

ملعاجلة الإشاكليات املتعل قة هبا وطلب الاعامتدات الالزمة لربط املركز  خمتصمنظومة متابعة اخملزون وتعيَّي 

 ة وتوفري املراجع البيدا وجية.ابلأنرتانت والرشوع يف تركزي اندي الإعالمي
 

نلت الهيئة تقدما يف معلية الإصالح  ،اندي الأطفال ومجعية أأحباء الطفل بس يدي اثبت وعىل مس توى

نتداب عون حراسة وعون تنظيا اب آخرين كام مت ربط املؤسسة ومسة معَل  ملؤسسة وتدع هحيث مت  ابخلصوص اإ أ

 اميداني اتربصحواسيب ونظمت الوزارة  5الإعالمية والتعه د بتجهزيها بــ  ابلش بكة ادلاخلية لشأنرتانت وليئة قاعة

ش باب وطفوةل اإحتوى عىل حماور عديدة من بيهنا حمور  ةذاتد من مرىب طفوةل وأأسداجل َّينتدبامل  لفائدة عدد من

دارية لتعييهنا ابلأقالمي واملصاحل اجلهوية للطفوةل  ،خاص ابلت ف الإداري واملايل طارات اإ نتداب اإ ضافة اإىل برجمة اإ اإ

 أأ.د لهتيئة النادي قصد  وي  اإىل مركب طفوةل. 125 ق ةورصد اإعامتدات بـ 
 

عيات امجل تفقد بعض ل مجعية أأحباء الطفل بست  ولايت و اإصدار أأذون  12تولت الوزارة تدقيق حساابت و 

 يف أأواهنا. 2010 موافاة الإدارة العامة للطفوةل ابلتقارير الأدبية واملالية للس نوات املوالية لس نة يالأخرى. وي
 

م معلية الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة  هناء متابعةونظرا لتقد   هذا امللا.  اإ
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 وزارة الثقافة: .14

  املتابعة السادسة:نتاجئ 

ــص اجلــدول التــايل نتــاجئ متابعــة ـينتقريــر  يلخ  ـف يف دور حــول  دائــرة احملاســ بات الثــاين والعرشـ الت ـ

  :الثقافة
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ــذة ــدابري املتخ ــت أأمه  الت ــافيَّي  ومتث ل ــن املنشــطَّي الثق ــاكيف م ــدد ال ــة ابلع ــة دور الثقاف ــل اإىل تغطي يف التوص 

ـــ تغاللها. ـوع يف اس ـــة والرشــ ـــة للثقاف ـــدوبيات اجلهوي ـــة املن ـــىل اكف ـــة "أأدب مؤسســـات" ع ـــمي منظوم وتولت وتعم

عـــداد ـــة احملدثـــة واملنظمـــة ل الـــوزارة اإ ســـات لالنصـــوص القانوني  حالهتـــاعمومي ـــة للعمـــل الثقـــايف المؤس  رئاســـة اإىل  واإ

طـــرع تســـ يري و ابلتنظـــمي الإداري واملـــايل  الأول يتعلـــق يناس تصـــدار أأمـــر  كـــام واصـــلت العمـــل عـــىل .احلكومـــة

 بضبط نظام تأأجري الأعامل الاس ترنائي ة الراجعة ابلنظر اإىل وزارة الثقافة والثاين  قافي ةاملركبات الث
 

ــرار  ق ــد مت  اإ ــة الإصــالح فق م معلي ــد  ــةونظــرا لتق ــاء متابع هن ــة اإىل  اإ ــة ابلثقاف ــوزارة امللك ف ــا ودعــوة ال هــذا املل

لهيا.مواصَل مساعهيا الرامية اإىل اس تصدار النصوص القانونية والرتتي،ية   املشار اإ
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 :وزارة الش باب والرايضة والرتبية البدنيـة .15

 ة البدنيـة.ياُك  بعة لوزارة الش باب والرايضة والرتبيهب ثالثة تقارير تتعلق  2013 بعت الهيئة س نة 
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اجلامعة التونس ية للجيدو 

 املندجمة والرايضات
28 09 19 32℅ 

 

ــه  ت ــد اذلي أأعد  ــر التفق ــة أأوىل تقري ــار متابع ط ــة ابدلرد يف اإ ــت الهيئ ــ باب تناول ــوزارة الش ــة ل ــة العام  التفق دي

. وجتـــدر الإشـــارة اإىل أأن  وزارة الت ـــف يف اجلامعـــة التونســـ ية للجيـــدو والرايضـــات املندجمـــةحـــول  والرايضـــة

حــاةل التقريــر  حـــاةل الشــ باب والرايضــة قــد أأفـــادت مضــن مراســلهتا املتعل قـــة ابإ ـت اإ ـ  ــا تول املــذكور اإىل الهيئـــة، أأهن 

ــه  ملــا   دانت ــيس اجلامعــة الســابق وُك  مــن تث،ــت اإ ــة العموميــة قصــد فــتح  قيــق عــديل ضــد  رئ ــد اإىل النياب التفق 

عتبارهـــا مـــن قبيـــل الأخطـــاء الـــيت تـــدخل  ـــت طـــائَل  يف التجـــاوزات الـــيت وقـــا علهيـــا التقريـــر بعـــد أأن مت  اإ

 زائية.من اجملَل  اجل 99و 96الفصلَّي 

ـــف الإداري واحملاســ يبعــىل  ومتثلــت أأمه النقــائص اســ تغالل رئــيس اجلامعــة املـــوارد  يف، مســ توى الت  

ــازات  ــن امتي ــة م ــارشين ابجلامع ــدين ومب ــوان متقاع ــَّي أأع ــة ومتك ــاحله اخلاص  ــة مص ــة خلدم ــة للجامع ـي ة واملادي  ال،رشـ

ــة  ــوا  املالي  ــداد الق ع ــل الأوىل يف اإ ــافرتَّي تقث  ــَّي متن ــَّي هممت ــب احلســاابت ب ــة، ومجــع مراق ــري قانوني  ــة بصــفة غ مالي

ــا ــة يف مراجعهت ــة املصــادع  والثاني ــوا  املالي ــوى الق ــدم تطــابق حمت ــوف عــىل ع ــام مت  الوق ــا بنفســه. ك والتصــديق علهي

مة لوزارة الإرشاف.  علهيا مع مضمون التقارير املالية املقد 

ــة،   ــف يف اخلزين ــ توى الت   ــىل مس ــَّي وع ــن  تب ــَل الصــعبة م ــَل ابلعم ــالغ احملص  ــرت لتســجيل املب ــاب دف  ي

ـــة املقامـــة بتـــ أألـــا دينـــار  20ونس وخـــالص بعـــض املصـــاريا عـــن طريـــق املقاصـــة مبـــا يعـــادل ادلورات ادلولي 
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ـــا ملقتضـــيات جمـــَل  ال ـــف، و  ـــا  ابلصـــندوع بخالف ـــن الصـــكوك الإحتف ـــدد م ـــالت امل ع ـــىل والمكبي ســـحوبة ع

ــاد الإفريقــي للجيــدو. كــام  ــدة الإ   ــيس اجلامعــة لفائ ر توقيــا اإىل  متــت الإشــارةاحلســاب الشخصــ لزوجــة رئ تعــذ 

ـوفة عــــن طريــــق الصــــندوع ابدلق ــــة الالزمــــة نتيجــــة أأرصــــدة احل  ــــة واملبــــالغ املقبوضــــة وامل ـــ ســــاابت البنكي 

َل،  ىل التجــاوزات والإخــاللت املســج  أأد وقيــده ابحملاســ بة عــىل أأســاد تســ بقة ماليــة  6حســب مبلــغ بق ــة  واإ

 لفائدة الإ اد الإفريقي للجيدو يف  ياب املؤي دات اليت تث،ت هذه العملية.

ـــايلوعـــىل مســـ تو  ـــف امل ـــيس اجلامعـــة  تبـــَّي أأن  ، ى الت   ـــدون  حســـب شـــ ياكترئ بعنـــوان تســـ بقات ب

ــ بة  ــجيلها ابحملاس ــدات رصف ودون تس ــامؤي ــويهتا جزئي ــ مت  تس ــه وبق ــي ة هل ولزوجت ــكوك خشص ــطة ص ــغ بواس اء مبل

ــوية 25.489 ــارا دون تس ــد،  دين ــراء التفق  ج ــد   رخي اإ ــي  اإىل ح ــه مل ي ــام أأن  ــائز ك ــالل دورة "اجل ــد خ ة الكــربى التقي

ـــة 2010لســـ نة  ـــة بق  ـــوائز نقدي  ـــث مت  تســـلمي ج ـــَل الصـــعبة حي ـــف يف العم ـــد الت   ـــا دولر  147" بقواع أأل

ـــرق م و  ـــرت وصـــولت اســـ تالم م ـــامتد دف ـــريل دون اع ـــبض مســـ  نـــل  خم  دونأأم ـــات الق ـــوم لتســـجيل معلي ت

 وادلفع.

ة بق ـــة مخســـة أآلف مـــن قـــر  2003مت  متكـــَّي املت ـــفة املاليـــة للجامعـــة منـــذ ســـ نة  ومـــن هجـــة أأخـــرى

ــذ ســ نة  ــار من ــة دين ــا ومثاوائ ــة أأل ــرة بق  ــن ق آخــر م ــون أ ــار، وع ـوع يف اس تخالصــ  2004دين هام اإىل دون الرشـ

ـــ ال الشخصـــ لرئيســـها مببلـــغ مجـــيل فـــاع حـــد   رخي التفقـــد، و م  أألـــا  15ل اجلامعـــة مصـــاريا الهـــاتا اجلـــو 

 .2011اإىل س نة  2008دينار خالل الفرتة املمتدة من س نة 

ــر اإىل وأأشــ ســ ناد صــفقة ار التقري ــس رايضــية مبناســ بة تنظــمي تظــاهرة اإ ــاء مالب ــة "اقتن اجلــائزة الكــربى ملدين

ــونس لســ نة  ــة  "2010ت ــل  38.726بق  ــة، والتعام ــال اجلامع ــة م ــه صــَل مصــاهرة بأأمين د جتمع ــزو  ــارشة مل ــارا مب دين

قامـــة والإعاشـــة والاســـ تقبال ـــزودين دون ســـوامه يف جمـــالت الإ ـــراييض احل ـــي مـــع بعـــض امل ت والإكســـاء ال

جراء استشارة يف الغرة ر  أأمه ية ر  املعامالت.  دون اإ

ــام  ــت الإ ك ــذكل اإىل شــار مت ــوع  ة ك ــغ يف ــل  136ختصــيص مبل ــن قب ــة م ــ نادها اإىل اجلامع س ــار مت اإ ــا دين أأل

لغـــاء تنظـــمي ادلورة ادلوليـــة للجـــائزة الكـــربى لســـ نة   2011الإ ـــاد ادلويل للجيـــدو بعنـــوان التعـــويض عـــن اإ

ـــا مســـ تحقة علهيـــا منـــذ ادل ر  عـــدم  أأد 63ورة الســـابقة مبـــا قـــدره بتـــونس، لتســـديد ديـــون أأفـــادت اجلامعـــة أأهن 

 2009و 2008لـــوحو قيـــام الـــوزارة خـــالل ســـنيت و عـــدم تســـجيلها ابحملاســـ بة. و ا لـــوزارة الإرشاف الت ـــ  هبـــ
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قل يــــة  69.675دينـــارا و 76.550بتعيـــل مـــنح بق ــــة  صـــة لتســــ يري مراكـــز اإ دينــــارا حبســـاابت اجلامعــــة خمص 

 ت  ف يف مزيانية ادلوةل.ال لتجنب التقيد بقواعد للرايضة 

ـــادت اجلامعـــة  ـــد أأف ـــت وق ـــة رشاءات ابلنســـ بة للرشـــاءات الكـــربى، اإ أأهنـــا تول والاســـ تئناد حـــدان جلن

ـــد  جـــراءات تضـــمن احـــرتام قواع ـــث مت  وضـــع اإ د حي ـــزتو  ـــات ال ـــة يف معلي ـــة للصـــفقات العمومي م ـــب املنظ  ابلرتاتي

تكــريس مبــدأأ املراقبــة املوازيــة بــَّي ُك  مــن أأمــَّي املــال ورئــيس اجلامعـــة املنافســة يف هــذه العمليــات. كــام مت  

ــ ــف امل ــدة الأعــوان واملت   ــنح لفائ ــازات وامل ســ ناد الامتي خضــاع اإ ــدقيق داخــيل، واإ ــة ت حــدان جلن ــب اإ ايل اإىل جان

ــاء  ــؤولَّي ولأعض ــية للمس ــمي الشخص ــة والق ــالغ املالي ــداع املب ي ــري اإ ــامعي، و ج ــب اجل ــادقة املكت ــارشين اإىل مص املب

ــة اب ــَل الصــ لصــندوعاجلامع ــَل ابلعم ــالغ احملص  ــرت لتســجيل املب ــد بتخصــيص دف ــَل ، والتعه ــا ملتقضــيات جم عبة تطبيق

 ال ف،.

ـــود الإصـــالح ـــ، ولإســـ تكامل جمه ـــبالد دع ـــة اخلـــرباء احملاســـ بَّي ابل ـــالم هيئ ع ىل اإ ـــة ابخلصـــوص اإ ت الهيئ

ـــ نة  ـــذ س ـــب من ـــري احملاس ـــع اخلب ـــ ية ام ـــا  2000التونس ـــة مث  مراقبهت ـــة للجامع ـــوا  املالي ـــداد الق ع ـــيت اإ ـــَّي همم  ب

تـــَّي، والتصـــديق علهيـــا لحقـــا قراقـــب للحســـاابت ر    جـــري القـــوانَّي املنظمـــة للمهنـــة امجلـــع بـــَّي هـــاتَّي املهم 

لهيـــا تقريـــر التفق ـــد بـــَّي مبـــالغ املـــداخيل  وتكـــوين جلنـــة مشـــرتكة مـــع اجلامعـــة لتربيـــر الإختالفـــات الـــيت أأشـــار اإ

َل ابلتقريـــر املصـــادع عليـــه والتقريـــر املـــايل اذلي مت  توجهيـــه اإىل وزارة الإرشاف بعنـــوان ســـنيت   2009املســـج 

ــد مــن 2010و ــوىل  التأأك  ــوزارة لتت ــع ال ــة ابلإشــرتاك م ــد مــن عــدم وجــود جتــاوزات يف شــأأهنا، وتكــوين جلن ، والتأأك 

ة ســ نوات  ــد  ــة خــالل ع ــا اإىل اجلامع ــيت مت  تســجيلها مضــن حســاب اخلســائر الاســ ترنائية و ميله ــالغ ال ــة املب حقيق

 دون تقدمي تفاصيلها.

ــوزارة اإىل م  ــة لل ــة العام  ــة التفق دي ــت الهيئ ــام دع ت ك ــراي  ــام ابلتح ــىل القي ــد ع ــامعي اجلدي ــب اجل ســاعدة املكت

حتفـــا التمكيليـــة الال زمـــة قصـــد التأأك ـــد مـــن الأســـ باب احلقيقيـــة  لصـــكوك والمكبيـــالت التابعـــة ابابلصـــندوع  لالإ

ـــرئيس الســـابق للجامعـــة  ـــة وللزوجـــة ال جـــراء معلي ـــة املســـؤولَّي الســـابقَّي ابإ ـــي للجيـــدو، ومطالب فريق الإ ـــاد الإ

 املنظمـــة للتـــداول عـــىل املســـؤوليات دلفـــاتر وضـــبط احلســـاابت حســـب مـــا تقتضـــيه الرتاتيـــبتســـلمي املهـــام وا

رجــاع مبلــغ  ــة الســابق ابإ ــوة ُك  مــن اجلامعــة والــوزارة اإىل مطالبــة رئــيس اجلامع اذلي أأفــاد دينــارا  25.489ودع

تـــه ي والتـــدقيق يف صـــفقة اقتنـــاء امل التقريــر أأن ـــه بقـــي بذم  البـــس الرايضـــية ، وتكـــوين جلنـــة تتـــوىل  مزيــد التحـــر 

و ديــــد املســــؤوليات يف الأخطــــاء والتجــــاوزات الــــيت أأبرزهــــا التقريــــر، واختــــاذ الإجــــراءات الالزمــــة جتــــاه 

 املسؤولَّي عهنا.
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ــل الأمــوال مــن  ــداع وحســب و وي ي ــات اإ م معلي ــنظ  جــراءات ت عــامتد اإ ــة اجلامعــة اإىل وضــع واإ كــام دعــت الهيئ

ــي مع  ي وصــوص دواع ــة، والتحــر  ىل احلســاابت البنكي ــغ واإ ــوم مببل ــس الي ــداع املنجــزتَّي يف نف ي ــيت الســحب والإ لي

ـــر اإىل  30000 رة وتفتق ـــرب  ـــري م ـــا غ ـــر أأهن ـــاد التقري ـــيت أأف ـــَّي ال ـــة دلى بنكـــَّي خمتلف ـــىل حســـايب اجلامع ـــارا ع دين

ـد مــن  مؤيــدات حماســ،ية، وتطبيــق اخلصــم مــن املــورد عــىل معــولت الاستشــهار وماكتبــة وزارة املاليــة للتأأكـ 

ــو  ــن امل ــق اخلصــم م ــراءات تطبي ج ــب، ووضــع اإ ــَّي التونســ يَّي والأجان ـوفة اإىل الالعب ــو  امل ـ ــنح التت ــىل م رد ع

ـــات  مـــة لعملي ـــة املنظ  ـــب ادليواني ـــالغ املقبوضـــة واملســـلمة ابلعمـــَل الصـــعبة واحـــرتام الرتاتي ـــف يف املب م الت   ـــنظ  ت

ــ ــابق اذلي ت ــامعي الس ــؤول اجل ــوة املس ــة، ودع ــدلورات ادلولي ــة ل ص ــداليات اخملص  ــ ترياد املي ــار  اس ــدمي تص وىل  تق

مغلوطـــة اإىل مصـــاحل ادليوانـــة حـــول مصـــدر امليـــداليات الـــيت مت  ختصيصـــها دلورة تـــونس الأخـــرية للجيـــدو، اإىل 

ثبات مصدرها احلقيقي.  اإ

بـــرام عقـــود الاستشــهار ابلنســـ بة لأعضـــاء املكتـــب اجلـــامعي، و ديـــد  وأأوصــت الهيئـــة بتنظـــمي معليـــات اإ

ـــا  ـــ ند فهي ـــن أأن تس ـــيت ميك ـــالت ال ـــراءات ورشوط احل ج ـــبط اإ قتضـــاء، وض ـــد الإ ـــوان عن ـــاعدات اإىل الأع املس

ـــة  ـــة اجلامعـــة وخاصـــة مهنـــا املتعل ق ـــل بعـــض املصـــاريا عـــىل مزياني ـــَّي  مي منحهـــا وضـــامانت اســـرتجاعها، وتقن

ــاتا  ــة ابســرتجاع مصــاريا اله ــة املطالب ماكني ــر يف اإ ــوزارة قصــد النظ ــع ال اةل، والتشــاور م ــو  ــا اجل ــات الهوات بنفق

ال الش  أأ.د. 15خص للرئيس السابق للجامعة اليت فاقت اجلو 

ــرار  ــىل   ــوة، ع ــه يشــوهبا الغم ــر أأن  ــاد التقري ــيت أأف ــة ال ــات القدمي ــن العملي ــدد م ــدقيق ع ــت اإىل ت ــام دع ك

ـــيت مت   ويلهـــا اإىل اجلامعـــة، ومهنـــا مبلـــغ  دينـــار  136.184,600تـــكل املتعل قـــة بعـــدم الت ـــ  بـــبعض املبـــالغ ال

ســـ ناده مـــن قبـــل ا ـــف قدميـــة لإ ـــاد ادلويل للجيـــدو وختصيصـــه حســـب التقريـــر خلـــالص ديـــاذلي مت  اإ ون ت  

 .غري م  ح هبا
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  :نتاجئ املتابعة الثانية 

الت  ف يف الشؤون الإدارية واملالية بوزارة حول  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العموميةأأبرزت متابعة تقرير    

و يلخ ص اجلدول التايل نتاجئ معلي ة  %52نس بة التدارك والإصالح بلغت ،  أأن  الش باب والرايضة والرتبية البدنية

 املتابعة :

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ف يف الشؤون 

الإدارية واملالية 

بوزارة الش باب 

والرايضة والرتبية 

 البدنية

27 21 21 08 13 38℅ 14 52℅ 
مواصَل 

 املتابعة

     

آلية واحلرص عىل اإس ناد مفاتيح العبور بعد  أأمه التدابري املت خذة متثلتو  يف  يَّي الوضعيات الإدارية بصفة أ

دارة املركز الوطين لالإعالمية  موافقة ابختاذ الاحتياطات الالزمة لتاليف اس تالم  وتعهد الوزارةالرئيس املبارش واإ

كام نلت الهيئة تقدما يف  قيق هدف تعممي  جتهزيات غري مطابقة للمواصفات الفنية احملددة يف كراسات الرشوط.

  تدريس مادة الرتبية البدنية ابملدارد واملعاهد.

عادة النظر يف ومن انحية أأخرى رشعت الوزارة يف اجناز بعض الإصالحات دون اس تكامل     ها  حيث متت اإ

الصندوع الوطين للهنوة ابلرايضة و الش باب  وضعية مرشوع الهيا التنظ ي ابلتشاور مع خمتلا املصاحل ودراسة

ضافة اإىل ضبط احلاجيات من التجهزيات تضم تثلَّي عن وزارات ادلاخلية و صلب جلنة  املالية والش باب والرايضة اإ

يق مع الهياُك والإدارات املعنية  واحرتام الآجال القانونية ابلنس بة لفرز العروة وخصائصها الفنية بدقة ابلتنس  

 س قرالوضعيات الإدارية عرب التحيَّي امل الأشغال مع التعهد مبتابعة تطور واحلرص عىل توفري تأأمَّي احلضائر قبل بداية
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نصاف وأأدب وبتسوية وضعية الإطارات املوضوعة عىل ذمة اجلامعات  نظومامل  الرايضية والرشوع يف سد  اإ

 الشغورات احلاصَل ابخلطط الوظيفية.

ويف املقابل مل تتول الوزارة وضع الإطار الرتتييب والعميل لوضعية عدم املبارشة وتنظمي معلية الت  ف يف   

 هذا امللا. مواصَل متابعةوأأقر  جملس الهيئة  املساكن الإدارية.

  :نتاجئ املتابعة الرابعة 

ة لوزارة الش باب والرايضة والرتبية البدنيةنظرت الهيئة يف نتاجئ متابعة تقرير  حول تفق د اجلامعة  التفقدي ة العام 

لعت عىل مدى توف ق الهيا املعين التونس ي ة للبزيبول والسوفتبول يف تنفيذ مقرتحات الإصالح وزارة الإرشاف و ، واط 

مت هبا خالل   ℅100تبَّي  أأن  نس بة الإصالح امجللية بلغت لسة املتابعة الأوىل وقد ج والتدارك اليت اكنت قد تقد 

 : التايل اجلدول يبي نه كام النقائص من

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

اجلامعة 

التونس ية 

 للبزيبول

18 18 10 10 - 100℅ 18 100℅ 
هناء   اإ

 املتابعة

 

يف حرص الوزارة عىل متابعة حماإ جلسات املكتب اجلامعي والتقارير املالية  وتقث ل أأمه  التدابري املت خذة

 الثالثية، اإضافة اإىل عقد جلسات متابعة مع املت  ف املايل والاكتب العام للجامعة.

ة التقي ية  عداد مرشوع نظام داخيل والتعه د بعرضه مضن أأشغال اجللسة العام  أأما عىل مس توى اجلامعة فقد مت  اإ

نتداب مستشار فين وطين ومدر ب لشأ  2013لس نة  آخرواسط و واإ بَّي ابلتنس يق مع د أأجور صا ر و ديلشأ  أ املدر 

ضافة اإىل اإعامتد الإ راط ابجلامعة مبقابل و  بَّي.مصاحل الوزارة اإ  دفع معلوم الرتب صات اجلامعية من قبل املدر 

هناء متابعةقد أأقر  جملس الهيئة و  متام اإجراءات املصادقة عىل مرشوع  اإ هذا امللا مع التأأكيد عىل إورة اإ

س تكامل اإجراءات الإصالح اليت رشع فهيا.   النظام ادلاخيل للجامعة واإ
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ة العمومي ة .16  :وزارة الصاب 

ثنانمشلت املتابعة   ملتابعة الرابعة. ابملتابعة الثالثة وتقرير واحد تتعلق ابمهنا  ثالن ملفات اإ

  املتابعة الثالثة: نتاجئ 

 يلخ ص اجلدول التايل نتاجئ معليات املتابعة:

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الت ــــــــــــف يف 

املس تودع املركزي 

أأبو القـامس الشـايب 

ــــــوزارة  ــــــابع ل الت

 الصابة العمومية

13 07 04 04 - 
100 

℅ 
13 

100 

℅ 

هناء  اإ

 املتابعة

الت ف يف معهـد 

 ابس تور
46 26 14 03 11 

21 

℅ 
35 76 ℅ 

مواصَل 

 املتابعة

 11 07 18 33 59 اجملموع
39 

℅ 
48 81 ℅  

ة العموميـــةتقريـــر بينـــت متابعـــة  ـــة لـــوزارة الصـــاب  ـــف يف املســـ تودع املركـــزي حـــول  التفقدي ـــة العام  الت  

ة العموميـــة "أأبـــو القـــامس الشـــايب  يف أأمه التـــدابري املتخـــذةومتثلـــت تقـــدما يف معليـــة الإصـــالح  ،"لـــوزارة الصـــاب 

ـــوزارة  ـــة ب ـــزي وتوســـ يع الشـــ بكة ادلاخلي ـــة للمســـ تودع املرك ـــة وصـــيانة املســـ تودعات املكون جنـــاز أأشـــغال ليئ اإ

" تــــا ســــ  كن مــــن اســــ تغالل املنظومــــة الوطنيــــة Intranetالصــــابة قصــــد ربــــط اكفــــة الإدارات بشــــ بكة "
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ـوع دليـــل الإجـــراءات اخلـــاص ابلت ـــف يف اخملـــا عـــادة النظـــر يف مرشــ ـــف يف املنقـــولت و اإ زن املركزيـــة. للت  

ـــة مركـــز  كـــام تولـــت الإدارة ضـــبط قامئـــات يف املعـــدات وقطـــع الغيـــار الـــيت ميكـــن اســـ تغاللها ووضـــعها عـــىل ذم 

 ادلراسات الفني ة والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية.

ــد ــة  وق ــس الهيئ ــر  جمل ــةأأق ــاء متابع هن ــىل  اإ ــراءات املصــادقة ع ج ــام اإ مت ــىل اإ ــا اإىل احلــرص ع ــا ودع ــذا املل ه

ـف يف  د  الإجــراءات والعمــل عــىل تفعــي  وأأكــوع دليــل مرشــ  ـ عــىل إورة اســ تغالل املنظومــة الوطنيــة للت  

 املنقولت. 

ـف يفحـــول  هيئــة الرقابـــة العامــة للمصـــاحل العموميــةقريـــر تمتابعــة وأأبــرزت  ـ أأن  ، معهـــد ابســـ تور الت  

 .℅76نس بة التدارك امجللية قد بلغت 

ـــدابري املتخـــذة ـــت أأمه  الت ـــد  ومتثل ـــا ي يف املصـــادقة عـــىل عق ـــرانم  يف م ـــقب نشـــاط البحـــث العلمـــي ب  تعل

ــدوين واســ تكامل  ــدقيق ادلاخــيل.ت جــراءات الت ــرة  اإ ــة مبشــاريع البحــث وع ــد املتعلق ــات التعاق ــام مت تنظــمي معلي ك

موضـــوع املـــوارد ال،رشـــي ة مـــن حيـــث الانتـــداابت ونـــم احلاجيـــات الســـ نوي ة عـــىل جملـــس الإدارة و اســـ تكامل 

ـــة الإجـــر  ـــىل كتاب ـــل الإجـــراءات ع ـــىل وضـــع دلي ـــل ع ـــد والعم ـــا أأنشـــطة املعه اءات الرئيســـ ية واخلاصـــة مبختل

ــد ــة للمعه ــة ادلاخلي ــن الشــ بكة الإعالمي ــن . فضــال ع ــايل املوضــوعة م ــف امل ــة الت   ـوع يف اســ تغالل منظوم الرشـ

ـف يف مشــاريع البحــث ـ ة و يف تــركزي املنظومــة اجلديــدة للت   وأأفــادت  .طــرف مركــز الإعالميــة لــوزارة الصــاب 

طاري ة ابلنس بة للرشاءات اجملمعة املس توردة. ا تعمل عىل تفعيل صفقات اإ  مصاحل املعهد أأهن 

ـــرد  ـــد ا ـــم مصـــاحل املعه ـــام مل تق ـــد. ك ـــادرت املعه ـــيت غ ـــارات ال ـــض الإط ـــويض بع ـــي  تع ـــل مل ي ويف املقاب

  هذا امللا. متابعة مواصَلاللقاحات املتلفة ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 
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  :نتاجئ املتابعة الرابعة  

ــة  ــت املتابع ــر مشل ــ باتتقري ــرة احملاس ــول  دائ ــفاقسح ــة بص ــب بورقيب ــامعي احلبي ــفى اجل ــف املستش  ،ت  

  كام يبينه اجلدول التايل: 83وقد بلغت النس بة امجللية لالإصالح 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة الأوىل

 

  الرايعةنتاجئ املتابعة 
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النس بة 
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قرار جملس 
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عدد 
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 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

مستشفى 

احلبيب بورقيبة 

 صفاقس

58 41 16 04 12 25 % 46 79 % 
مواصَل 

 املتابعة

 

ــت  ــذةومتثل ــدابري املتخ ــامن  يف أأمه الت ــامه يف ض ــا س ــفائية ت ــام الإستش ــة ابلأقس ــل اخملربي ــاجئ التابالي ــط نت رب

جنــاز أأشــغال تــركزي التكييــا املركــزي انــاح قاعــات العمليــات والقاعــات اخملصصــة   يــة املعلومــة الطبيــة  واإ

ـــة اخلاصـــة بقســـم جراحـــة  ـــادات اخلارجي ـــاح العي ـوع يف اســـ تغاللها  وافتت للمـــرمل املتعرضـــَّي للحـــروع والرشــ

 ه و الفكَّي واس تغاللها.الوج

مـــن انحيـــة أأخـــرى مت  التفـــاع صـــلب اللجنـــة الطبيـــة عـــيل اســـ تغالل فضـــاءات جديـــدة بقســـم التعقـــمي 

ـــغ مســـ توى الإجنـــاز  ـــد بل ـــدت ℅20وختصيصـــها خلـــزن املســـ تلزمات وق دارة وتعه  ـــزي املستشـــفى اإ ـــة برتك  معلي

ىل مـــن العي نـــات لنقـــل الهـــواء بضـــغط تعمـــل جتهـــزيات تـــركزي مت   كـــام احملوســـب الطـــيب امللـــا مضـــن الرتمـــزي  واإ

 ط احلاجيات الأساس ية لبداية العمل بصيدلية جناح العمليات.ضب يف والرشوع اخملابر
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و ـــرص الإدارة عـــىل جتـــاوز مشـــاُك التـــأأخري يف معليـــة الفـــوترة و ســـيهنا ومتابعـــة ُك عطـــب يف أأهجـــزة 

 واملنظومة الإعالمية.الإعالمية بقسم الإس تعجايل لتدارك التضارب يف اإحصائيات القسم 

يالئــه مزيــدا مـــن  مواصــَل متابعـــةوقــد أأقــر  جملــس الهيئـــة  هــذا امللــا مـــع دعــوة مصــاحل الـــوزارة اإىل اإ

ــدارك  ــة وت ــذ توصــيات الهيئ ــة والعمــل عــىل تنفي ــرةالأمهي ــر ادلائ نة بتقري ــائص املضــم  ودعــوة مصــاحل املستشــفى  النق

س تكامل معلية الإصالح.  اإىل الإ اع ابإ

 

 :الإجامتعية وزارة الشؤون .17

 الثالثة.و  تعلقت ابملتابعات الثانيةتقارير  3مشلت معليات املتابعة 

  :نتاجئ املتابعة الثانية  

ة للامليةنتاجئ متابعة تقرير ص اجلدول التايل لخي تدقيق احلساابت املتعل قة ابمتياز تكف ل حول  هيئة الرقابة العام 

  :للضامن الاجامتعيادلوةل مبسامهة الأعراف يف النظام القانوين 

 

 موضوع التقرير

 نتاجئ املتابعة الثانية املتابعة الأوىل
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عدد 
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 للمتابعة

نس بة 
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خالل 

هذه 

 املتابعة

تدقيق احلساابت 

متياز  املتعلقة ابإ

تكفل ادلوةل 

مبسامهة الأعراف 

يف النظام 

القانوين للضامن 

 الإجامتعي

18 12 12 01 11 8℅ 07 39℅ 
مواصَل 

 املتابعة
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ل مساهامت بق ة  34وقد أأبرزت املتابعة تسوية وضعية  متياز  م  أأ.د. دون أأن  322ملفا اكنت قد انتفعت ابإ

عادة عرضها عىل الل جنة احملدثة دلى واكةل  يتوف ر فهيا رشط تقدمي املوافقة املبدئية للقويل من قبل البنوك، وذكل ابإ

وة ابلصناعة والتجديد   .الهن 

يالء العناية الال زمة  يتول  ومل  ة حبجم مجيل يناهز الـ لإ الصندوع اإ مليون دينار،  8سرتجاع مبالغ مالية هام 

جناز الاست رات مبناطق  آليات التشجيع عىل التشغيل واإ طار أ حصلت علهيا عدد من املؤسسات والرشاكت يف اإ

سات الصغرى واملتوسطة دون أأن تتوف ر فهيا  التلية أأو الرشوط املطلوبة أأو حصلت علهيا بطرع مش بوهة بعث املؤس 

، حيث قامت أأ.د  960بدون موجب مببلغ يناهز  اعتربها التقرير من قبيل التحي ل، من ذكل ملا  رشكة انتفعت

 ةل لليد العامَل يف قطاع البناءاإىل "مناو" من "مقاولت يف البناءبعد حصولها عىل قرار الإس ناد، بتحويل نشاطها 

 غري منصوص عليه بقامئة الأنشطة املؤه َل لالنتفاع هبذه الامتيازات .وهو نشاط "

دعوة خمتلا هذا امللا مع  مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

حالت دون تدارد الصعوابت اليت  وقد مت  خالل هذه اجللسة الأطراف املتدخ َل اإىل جلسة معل مع الهيئة، 

س تكامل معليات الإصالح تفاع عىل و  اإ وضع مهنجية معل و ديد ادلور املوكول اإىل ُك  متدخ ل يف تنفيذ الإ

حفو حقوع خزينة ادلوةل يف اسرتجاع املبالغ اليت رصفت بدون موجب. التأأكيد عىل إورة الإصالحات املطلوبة و 

اه.       وقد تعه دت خمتلا الأطراف بتكثيا جمهودالا يف هذا الإجت 

  :نتاجئ املتابعة الثالثة 

ل النس بة امجللية لالإصالح ابلنس بة للملفات التالية  َل ℅68بلغ معد   :ييل كام مفص 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
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التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 
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قرارات حسب 

متيازات املالية  الإ

عىل مس توى 

الصندوع الوطين 

 للضامن الإجامتعي

07 05 05 03 02 60℅ 05 71℅ 
مواصَل 

 املتابعة

الت ف يف 

الإ اد التونيس 
21 17 13 06 07 46℅ 14 67℅ 

مواصَل 

 املتابعة
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للتضامن 

 الإجامتعي

  ℅68 19 ℅50 09 09 18 22 28 الــمــجــمــوع

دارة العامــة لالمتيــازات اجلبائيــة واملاليــةتقريــر متابعــة وصــوص  حــول  هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة والإ

ــي ــامن الاجامتع ــوطين للض ــندوع ال ــ توى الص ــىل مس ــة ع ــة واجلبائي ــازات املالي ــرارات حســب الامتي ــة ق مت ، متابع

ـــن الصـــندوع  متكـــَّي ـــىل م ـــرف ع ـــة للتع ـــات الالزم ـــل ادلوةل مبســـامهة املعطي ـــاز تكف ـــَّي ابمتي املســـت رين املقتع

ليــه الأعــراف يف النظــام القــانوين للضــامن الاجامتعــي رفــاع قــرارات الســحب املوهجــة اإ بــر  ا ــراط املــؤجر  واإ

ــذها  ــة تنفي ــة متابع حــاكم معلي ــافة اإىل قصــد اإ ض ــاهامت اإ ــوترة املس ــة بف ــة اخلاص ــة الإعالمي ــركزي التطبيق ــ تكامل ت اس

ـــىل  ـــوةل ع ـــة للصـــندوع.احملم ـــة واحمللي ـــب اجلهوي ـــل املاكت ـــل  اكهـــل ادلوةل باكم ـــي ويف املقاب ـــالغ مل ي اســـرتجاع مب

ـــل ادلوةل مبســـامهة الأعـــراف تبعـــا لصـــدور قـــرارات حســـب  امتيـــازات مســـ ندة اإىل بعـــض املـــؤجرين بعنـــوان تكف 

ـــر مـــع دعـــوةقـــد أأقـــر جملـــس الهيئـــة و   بشـــأأهنم. ـــد التنســـ يق مـــع واكةل هـــذا التقري  الهنـــوة الصـــندوع اإىل مزي

 هذا امللا مواصَل متابعةوقد أأقر  جملس الهيئة  .والتجديد ابلصناعة

ـــام   ـــر ك ـــة تقري ـــاجئ متابع ـــة يف نت ـــرت الهيئ ـــ باتنظ ـــرة احملاس ـــول  دائ ـــاد التونيســـ ح ــف يف الإ  ـ الت  

ـد عــىل مســ توى الإدارةبعــدد  القيــاميف  أأمه التــدابري املتخــذة ومتثلــت، للتضــامن الإجامتعــي  مــن معليــات التفقـ 

ــَل  ــ نَّي ومواص ــة املس ــز رعاي ــة ومراك ــان اجلهوي ــات واللج ــد اجلامع ــرانم  لتفق  ــداد ب ع ــة واإ ــاُك اجلهوي ــة والهي املركزي

ســـداء اخلـــدمات التشـــاركية مـــن أأجـــل  ـوع اإ جنـــاز مرشــ متابعـــة بـــرانم  القـــروة الصـــغرى مبعقديـــة بنقـــردان  واإ

ضافة اإىل املسامهة يف تأأطري  عادة الإدماج بولييت مدنَّي وتطاوين اإ  ولايت. 10الباحثَّي عن العمل يف اإ

ــداب  ــام مت انت ــة  47ك ــة حياتي حاط ــون اإ ــداب مبع ــد ابنت ــة املســ نَّي والتعه  ــز رعاي ــة  13راك ــر وبرجم آخ ــون أ ع

ــدلم ــة لفائ ــاءات تكويني ــل  ،لق ــوات متوي جيــاد قن ــة واإ ــة وحملي ــد جلســات خارجي ــىل  عق ــالوة ع ــة ع للمشــاريع التلوي 

ــات  ــ توى اجلامع ــىل مس ــة ع ــة انتخابي ــاد ومت  عام ــة لالإ  ــروع حملي  ــركزي ف ــي وت ــة للتضــامن الإجامتع ــان اجلهوي واللج

جــراءات للــربانم  التلــوي وقاعــدة بيــاانت خاصــة اب عــداد دليــل اإ ملنتفعــَّي كــذكل تلكيــا مكتــيب دراســات لإ

 ذا الربانم .هب

ــة  ــس الهيئ ــر  جمل ــد أأق ــةوق ــيت  مواصــَل متابع ــراءات ال ــاز الإج جن ــ تكامل اإ ــن اس ــد م ــا قصــد التأأك ــذا املل ه

 رشع يف تنفيذها.
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 :وزارة الرتبية .18

قت ت  عالمية يف الوسط ابلإ املتعل ق  دائرة احملاس بات الثالث والعرشينتقرير وزارة الرتبية عىل متابعة ملفات اإ

جابة  يف مس توى متابعة رابعة. ويلخ ص اجلدول التايل نتاجئ معلية  الرتبوي وهو امللا الوحيد اذلي وردت وصوصه اإ

 :املتابعة املذكورة
 

 موضوع التقرير

 الرايعةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

الإعالمية يف 

 الوسط الرتبوي
39 19 10 02 08 20℅ 31 79℅ 

مواصَل 

 املتابعة

 

امتام الربانم  التجرييب مبختلا مكوانته من اقتناءات للس ب ورات التفاعلية وتكوين لاكفة  وقد بينت املتابعة

صة سة متخص  من  أأساتذة املعاهد اللوذجية املعنيَّي هبذا الإجراء يف هذه املرحَل، وذكل يف اإطار رشاكة مع مؤس 

سات الرتبوية مبنظومة "كام مت  . مجهورية رومانيا ات ابملؤس  " EduSERVالاس تغناء عن احملور اخلاص مبتابعة املعد 

لت  ف يف أأسطول احلواسيب متك ن من توفري املعطيات الالزمة حول نوعية التجهزيات وحالهتا اابعتبار أأن  تطبيقة 

آخر  رخي لصيا هتا.  وأ

كزي املنظومة اخلاصة مبتابعة تكوين املدرسَّي عىل الأصعدة احمللية واجلهوية والوطنية، تر عىل الوزارة  تعملو 

طار املدرسة الإفرتاضية ومتابعة تنفيذها، ووضع خطة  وتغطية خمتلا مس توايت التعلمي ابدلرود املرمقنة الالزمة يف اإ

س تعامل الإعالمية يف التدريس ابلنس بة للمواد اليت تس تجيب أأك  من غريها اإىل توظيا تكنولوجيات  لتدعمي اإ

املعلومات والإتصال وتوفري التجهزيات الالزمة ذلكل ابملؤسسات الرتبوية. كام يتواصل جتميع املواد املتعل قة مبختلا 

ص للغرة.  دراهجا مضن املوقع الرمقي التفاعيل اخملص   شعب التعلمي الثانوي وتقي ها قصد اإ

ومل تتوف ق الوزارة يف جتس مي الإجراء الراجح اإىل متكَّي املتعل مَّي من احلصول يف هناية مرحليت التعل َّي الأساة 

والثانوي عىل مؤه ل يف الإعالمية وفق معايري وتراتيب اكن من املنتظر أأن يي  ضبطها يف جمالت التقيمي والإشهاد، 

جناز أأعاملها.ا اللجنة امللك فة هبذ توصلوذكل بس،ب عدم  متام اإ  امللا  اإىل اإ
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ة وتكثيا  انت هذه اخلط  جناز مكو  ودعت الهيئة خمتلا املصاحل والهياُك املتدخ َل ابلوزارة اإىل الإ اع يف اإ

مت هبا  س تكامل وضع الإجراءات الالزمة لتدارك النقائص املتبق ية وتنفيذ توصيات الإصالح اليت تقد  اجملهودات قصد اإ

 هذا امللا. مواصَل متابعةدم اس تكامل تدابري الإصالح املس توجبة فقد أأقر  جملس الهيئة الهيئة. ونظرا لع

 

 :وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي .19

مت هبا لتجس مي التوصيات اليت ت 2013واصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت مت  اإختاذها خالل س نة  قد 

 تقارير سابقة. 3وصوص 

  :نتاجئ املتابعة الثانية 

 موضوع التقرير

 نتاجئ املتابعة الثانية املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

املعهد 

التحضريي 

لدلراسات 

العلمية 

والتقنية 

 ابملرىس

 % 42 10 ـــ 14 ـــ 14 14 24
مواصَل 

 املتابعة

جناز  تقيمي اإ

الربانم  

 الوطين

للبحث 

 العلمي

50 27 27 08 19 30% 31 62℅ 
مواصَل 

 املتابعة

   ℅55 41 ℅20 33 08 41 41 74 الــمــجــمــوع 

ــة تقريــر  ــرت نتــاجئ متابع حــول  التفقديــة العامــة لــوزارة التعلــمي العــايلو هيئــة الرقابــة العامــة للامليــةأأظه

أأن نســــ بة التــــدارك   الإداري واملــــايل ابملعهــــد التحضــــريي لدلراســــات العلميــــة والتقنيــــة ابملــــرىسالت ــــف 

 .  %42 يف حدود والإصالح اس تقرت
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دارة ديـــوان اخلـــدمات اجلامعيـــة للشـــامل ليتـــوىل الإرشاف عـــىل  التفـــاوةيف   وعرشـــ تبـــَّي ال حيـــث  مـــع اإ

ـــد  ـــد للمعه ـــانون أأســـاة جدي ـوع ق ـــداد مرشــ ع ـــم و اإ ـــت واملطع يف اإصـــالح نظـــام ادلراســـات  لإنطـــالعوااملبي

ــز و يف تق  ــاظرة التربي ــات التحضــريية ملن ــرحَل ادلراس ــ بة مل ــاانت ابلنس ــوالامتاب ــاجئ ي ــي والنت ــرام  البحــث العلم مي ب

لهيــا البنــاايت وجتديــد الشــ باكت املركزيــة هبــا والســعي لصــيانة بــرانم   وضــعابلإضــافة اإىل  ،الــيت مت التوصــل اإ

ـــة  ـــعية العقاري ـــوية الوض ـــد.اإىل تس ـــ توى  للمعه ـــىل مس ـــوان ع ـــنقص يف الأع ـــدارك ال ـــاعي لت ـــل املس ـــام تتواص ك

ــأأمَّي املكتبــة  ــض املدرســَّي وت ــدة ســ نوات اإىل بع ــذ ع عارلــا من ــت اإ ــب الــيت مت ــة واســرتجاع الكت ــلابة املالي املص

 وحاميهتا من الرسقات.

ـــو و مل  ـــد ل  يت ـــة   املعه ـــة للماباســـ بة العمومي ـــوزارة ومصـــاحل الإدارة العام ـــة لل ـــة العام ـــع التفقدي التنســـ يق م

قامة والأُك   . 2007-2004أأ.د خالل الفرتة  116.7املقدر بـ و قصد التث،ت يف النقص يف مداخيل الإ

جنـــازحــول  العموميــة هيئــة الرقابـــة العامــة للمصــاحليف نتــاجئ متابعــة تقريــر نظــرت الهيئــة  كــام  تقيــمي اإ

ـــي ـــث العلم ـــوطين للبح ـــربانم  ال ـــتال ـــذة ، ومتثل ـــدابري املتخ ـــابر  أأمه الت ـــل خم ـــد لقوي ـــام موح ـــاء نظ رس ، يف اإ

ــاج العلمــي والتكــوين الإ  نت ــة ابلإ ــاييس املوضــوعية املتعلق ــن املق ــة م شــهادي ووحــدات البحــث ابلعــامتد عــىل مجموع

 املنجز س نواي هبذه الهياُك.

املتعلـــق  بضـــبط تنظـــمي  2009مـــارد  2املـــؤرخ يف  2009لســـ نة  644وجتســـ ع ملقتضـــيات الأمـــر عـــدد 

ـــات البحـــث وطـــرع تســـ يريهاو خمـــابر  ـــرانم  ،وحـــدات ومجمع ـــذ ب ـوع يف تنفي ـــة وحـــدات  مت  الرشــ ـــل اكف تأأهي

يل عنــد طلــب الإحــدان و البحــث  آخــرختضــع اخملــابر والوحــدات اإىل تقيــمي أأو  نفيــذ هنــا  عنــد هنايــة فــرتة ت  وأ

 برانم  البحث.

عالميـــة داخليـــة متكـــن مـــن جتميـــع اكفـــة املعطيـــات املتعلقـــة ابخملـــابر والوحـــدات  رســـاء تطبيقـــة اإ كـــام مت اإ

 لوضـــعها عـــىل اخلـــط  "اخلـــوارزجح"يـــي تطـــوير هـــذه املنظومـــة ابلشـــرتاك مـــع مركـــز و  والت ـــف فهيـــا و ليلهـــا

ــة  ــوزاري الفالح ــر ل ــة ابلنظ ــث الراجع ــد البح ــع معاه ــد م ــيغة التعاق ــمي ص ــدات وتعم ــابر والوح ــاء اخمل ــدة رؤس لفائ

ـوع  5) ــدمي املرشـ ضــافة اإىل اعــامتد جــذاذة تق ــ تور( اإ ة )معهــد ابس ــد حبــث( والصــاب  دراج بنــد خــاص يفو معاه  اإ

 ية والاقتصادية للمرشوع.ملا التقيمي يتعل ق ابجلدوى الفن 

ــر  ــدم ومت تربي ــويل  ع ــ ت ــة الوطني ـــياللجن ــمي أأنشطـــة البحـــث العلم ــة  ،ة لتقي ــة واملنتفع م ـــع املقد  ـــم املشاري تقيي

ـــةمبنابـــة الاســـت ر يف البحـــث التلـــوي،  ـــأأن  هـــذه العملي كـــذكل و  أأصـــبحت مـــن مشـــمولت وزارة الصـــناعة ب
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ــَّي  الشــأأن ابلنســ بة لإ  ــأأجري املق  ــة لت ــاء صــيغة مالمئ ــار أأ رس ــوي ابعتب ــ ملشــاريع البحــث التل ــن ا هن ــي  م أأصــبحت ت

طارات وزارة الصناعة.  قبل اإ

ــرى مت ــة أأخ ــن انحي ــة ابلن   وم ــداف املرحلي ــبط الأه ــة ض ــر يف كيفي ــادة النظ ع ــد ابإ ــ  التعه  بة لــا خمطــط س

ـــة ـــل املنجـــزة اإىل غا  تلي ـــات التأأهي ـــت معلي ـــة ســـ نة ومك ن ـــدد  2011ي ـــيص يف ع ـــن التقل البحـــث  وحـــدات م

ـــدو والرتفيـــع يف عـــدد اخملـــابر  يـــاليف"وزارة التعلـــمي العـــايل والبحـــث العلمـــي  ابلنســـ بة لآليـــة  تتعه   "البحـــث الإ

وزارة التجـــارة . كـــام أأعـــدت الصـــناعيَّي املشـــاركَّيو  لختيـــار فريـــق البحـــث ابعـــامتد دراســـة جـــدوى اقتصـــادية

جناز املرشوع وجدواه الاقتصاديةقابلية  ميقيالرضورية لت  اس امترة تتضمن املعطيات  .اإ

أأهـــداف القـــانون التـــوجهييي للبحـــث العلمـــي وأأهـــداف  بـــَّي  ربطالـــ التوصـــل اإىل مل يـــيويف املقابـــل 

ــا  ــاري هب ــة اجل ـيعية والرتتي،ي ــة الترشـ ــي مضــن املنظوم ــث العلم ــة للبح ــوايت الوطني ــد الأول ــة و دي ــات التلي خمطط

عــادة  ا.اكفــة امللفــات املعروضــة علهيــ لتغطــيالعمــل ومزيــد تفعيــل الهيئــة الوطنيــة لتقيــمي أأنشــطة البحــث العلمــي  واإ

دارية.  هيلكهتا يف شا مؤسسة معومية ذات صبغة اإ

ـــام ـــي ا مل ك ـــةســـ  ي ـــة  تغالل تطبيق ـــامتابع ـــوم والتكنولوجي ـــوطين للعل ـــمي املرصـــد ال ـــات التقي ـــة  معلي ومراجع

متابعـــة تقيـــمي جـــدوى عـــدم التوصـــل اإىل  فضـــال عـــن  القـــانوين للمرصـــد الـــوطين للعلـــوم والتكنولوجيـــا. رالإطـــا

ولـــوايت الوطنيـــة يف جمـــال البحـــث العلمـــي ووضـــع بـــرانم  متاكمـــل دلمع البحـــون العلميـــة ومـــد ى مطابقهتـــا لشأ

 سائل التصال ابملؤسسات اجلامعية.الإعالمية وو

 .هذا امللا مواصَل متابعةونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 
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 نتاجئ املتابعة الرابعة: 

الت ـــف ابملعهـــد حـــول  هيئـــة الرقابـــة العامـــة للمصـــاحل العموميـــةمبناســـ بة متابعـــة تقريـــر الهيئـــة  نلـــت

ــونس ــايل للت ــف بت ــدارك ، الع ــة الت ــة لعملي ــت النســ بة امجللي ــث بلغ ــة الإصــالح حي ــدهما يف معلي ــن  %93تق  م

 ويلخص اجلدول املوايل هذه النتاجئ: .النقائص اليت تضمهنا التقرير

 موضوع التقرير

 الرايعةنتاجئ املتابعة  الأوىلاملتابعة 
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

املعهد 

العايل للت ف 

 بتونس

54 28 13 09 04 69% 50 93% 
هناء  اإ

 املتابعة

 

ـــذة ـــدابري املتخ ـــت أأمه الت ـــدد  ومتثل ـــر ع ـــدار الأم ص ـــيل اإ ـــا ي ـــ نة  1227يف م ـــبط  2012لس ـــق بض املتعل

ــة  ــركزي خلي ــد وت ــة للامجســ تري يف نظــام أأم ــىل الشــهادة الوطني ــام لنظــام ادلراســة ورشوط التحصــيل ع الإطــار الع

دراهجـــــــا عـــــــىل الـــــــرابط  عـــــــداد الإحصـــــــائيات واإ تعـــــــع بتجميـــــــع ومعاجلـــــــة وتوزيـــــــع املعلومـــــــات لإ

www.bepp.mesrnu.tn،   ـــافة اإىل ض ـــراءات اإ ـــل الإج ـــوين مضـــن دلي ـــة التك ـــة يف ـــؤرشات ملتابع ـــبط م ض

طالـــب لـــا أأســـ تاذ و ديـــد العـــدد الأقىصـــ للمـــذكرات الـــيت  50اإىل  64املـــايل وتقلـــص مـــؤرش التـــأأطري مـــن 

 أأطروحات حبث. 07يؤطرها ُك أأس تاذ بـ 

عــادة دراســة حمتــوى ادلرود يف ُك املــ واد مبختلــا الاختصاصــات والشــعب وذكل بعــد تعيــَّي كــام مت اإ

جلـــان قطاعيـــة يف الغـــرة تتكـــون مـــن تثلـــَّي عـــن املؤسســـات اجلامعيـــة وتكـــوين اخلليـــة امللكفـــة ابلتشـــغيلية 

ــ ــدات واخمل ــا الوح ــويل  خمتل ــد وت ــاص ابملعه ــوجهييي للبحــث خ ــداد خمطــط ت ع ــا واإ ــد هماهم ــارير و دي ــداد تق ع ابر اإ

ور الأحبــان مضــن خمطـــط تــوجهييي خــاص ينصــهر مضـــن خمطــط البحــث العـــام ا واعــامتد حمـــاســ نوية لأنشــطهت

ضــافة اإىل املتابعــة ادلوريــة لأنشــطة البحــث ابملعهــد مــن قبــل اجمللــس العلمــي مــن طــرف  التــوجهييي للمعهــد اإ

حدان خطة مدير مدرسة ادلكتوراه.سلطة الإرشاف   واإ

http://www.bepp.mesrnu.tn/
http://www.bepp.mesrnu.tn/
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اإىل  % 5ومـــن انحيـــة أأخـــرى أأبـــرزت التوضـــيابات املقدمـــة  ســـن نســـ بة التـــأأطري امجلليـــة ابملعهـــد مـــن 

ـــف املـــايلو  % 10,6 جـــراءات الت   عـــداد دليـــل اإ عـــداد دليـــل تك. و اإ جـــراءاتف ـــل وزارة الإرشاف ابإ ـــف  اإ الت  

 مبؤسسات التعلمي العايل.  الإداري

ية مــن مضهنــا مبــالغ مت  اقتطــاع وصــولت بشــأأهنا ومل ويف املقابــل  مل تــي  تســوية بعــض العمليــات احملاســ، 

 .2002مضن اجلداول الشهرية لس نة  يي  تسجيلها

ــة  ــس الهيئ ــر  جمل ــد أأق ــةوق ــاء متابع هن ــ،ية  اإ ــات احملاس ــة وصــوص العملي ــع مراســَل وزارة املالي ــا م ــذا املل ه

 اليت مل تي تسويهتا ودعوة التفقدية العامة لوزارة الإرشاف اإىل متابعة اس تكامل معلية الإصالح.

 

 :وزارة التكوين املهين والتشغيل .20

ـــ نة  ـــالل س ـــة خ ـــت الهيئ ـــارير 2013تول  ـــثالن تق ـــة أأوىل ل ـــراء متابع ج ـــة او  اإ ـــلت متابع ـــراءات واص لإج

آخرين. ااملتخذة لتنفيذ توصيال  وصوص تقريرين أ

  :نتاجئ املتابعة الأوىل 

 يلخ ص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الأوىل للتقارير التالية: 

 موضوع التقرير

عدد النقائص 

املس تخرجة من 

 التقرير

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

 

عدد النقائص اليت مت  

 تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

الت ف الإداري واملايل بوزارة 

 التكوين املهين والتشغيل
98 55 43 56℅ 

 ℅43 17 13 30 21-21الصندوع الوطين للتشغيل 

حقوع السحب والتس بقة عىل 

الآداء من قبل املركز الوطين 

 للتكوين املس قر والرتقية املهنية

09 03 06 33℅ 

 ℅52 66 71 137 اجملموع
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الت ـــف يف الشـــؤون حـــول  2012ســـ نة  املنجـــز هيئـــة الرقابـــة العامـــة للمصـــاحل العموميـــةتقريـــر  أأبـــرز

ــة ــة واملالي داري ــوزارة التكــوين املهــين والتشــغيل الإ ة نقــائص  ب ــةمســ توى  عــىل وجــود عــد  متثلــت  التنظــمي واملزياني

ــدم اإصــدارابخلصــوص  ــر  يف ع ــ ينالأم ــوزارة َّياملتعلق ــي بضــبط مشــمولت ال ــا التنظ  ــال  وهيلكه ــاع جم ــا لإحل تبع

ــوي ــوزارة التشــغيلالتك ــد ب ــن جدي ــين م ــَّي التســمية يف  ن امله ــابق ب ــدم التط ــة و وع ــض اخلطــط الوظيفي ــز امر بع ك

ضـــافة اإىلو يـــاب جـــذاذات الوظـــائا الفعـــيل العمـــل  ـــوزارة بعنـــوان نفقـــات  وجـــود اإ ـــة ال ة بذم  ـــون مـــتخدل  دي

الآمـــر  مجــعو  لــواكةل ادلفوعـــات  الربيــدي اجلـــاريوعــدم مســـ  دفــرت احلســـاب  أأ.د  474.6 مبــا ق تـــهتســ يري ال 

 أأثناء فرتات عطل. بَّي همامه وهمام وكيل ادلفوعات ابل ف

ــىل  ــا ع ـيةأأم ــوارد ال،رشـ ــد ،مســ توى الت ــف يف امل ــوحو  فق ــداب ل نت ــة لأســ باب الإ ــق املبي ن ــاب الواثئ  ي

عــــوان  حــــالهتم اإىل وزارة التشــــغيل  والتكــــوين ســــابقا املتعاقــــدين مــــع وزارة الرتبيــــةاملبــــارش لشأ اذليــــن مت ــــت اإ

ســـ ناد خطـــط وظيفيـــة واردة ابلهيـــاُك التنظ يـــة ل الآيل تجديـــدال و  عـــوان املتعاقـــدين والأعـــوان الـــوقتيَّي واإ شأ

ل فضــال عــن تعيــَّي للمؤسســات الأصــلية لعــدد مــن الأعــوان امللحقــَّي ابلــوزارة خالفــا للرتاتيــب اجلــاري هبــا العمــ

ــل  ــوزارة دون  م  ــ تقل ابل ــل املس ــغيل والعم ــة للتش ــواكةل الوطني ــارات ال ط ــض اإ ــابع ــات تأأجريه ــرية نفق ــذه الأخ  ه

ــد  عــدم كــام تبــَّي  . ــر  يــاب غــري رشعــي التقي  ث ابلإجــراءات وبطريقــة احتســاب مقــدار املنابــة الواجــب خصــمها اإ

ــرة  ــل امل ـف يف عط ــة ابلت ـ ــة املتعلق ــة والرتتي،ي ــا والقانوني ــارج ومراقبهت ــأأمورايت ابخل ـف يف امل ــوحو  .ابلت ـ ول

نصـــاف"، الأ عـــدة نقـــائص عـــىل مســـ توى الت ـــف يف وجـــود   عـــىل  ـــرارعـــوان عـــرب املنظومـــة املعلوماتيـــة "اإ

ــوظفَّي  ــافية للم ــاعات الإض ــة الس ــ ناد مناب س ــارين واإ ــوان الق ع ــة لشأ ــس املناب ـف نف ــز ل ـ ــن رم ــ  م ــ تعامل أأك اس

ــو  ــرار صــادر عــنوالعمــَل مبقتىضــ قــرار صــادر عــن ال ــوزير الأول زير القطــاعي عوضــا عــن ق قــات تســديد النفو  ال

ــل الإضــافية ــوان ســاعات العم ــامتدا  بعن ــة اع جاملي ــىل جــداول اإ ــري تضــاة ع ــن غ ــل م ــاُك قب ــَّي ورؤســاء الهي املنتفع

 املعني ة ومدير الشؤون الإدارية.

رتفـــاع نـــم الأعبـــاء الســـ نوية لســـ هتالك الطاقـــة تبـــَّي اإ  ابلت ـــف يف وســـائل املصـــاحليف مـــا يتعلـــق و

ــا ابلإدارات اجلهويــة  ــزة الفرديــة للتكيي ــيانة الأهج ــرانم  ســ نوي لص ــدم ضــبط ب ــة وع ــافة اإىل الكهرابئي ض عــدم اإ

ــوزارة لســجل   ــة ابل ــن ترشــ يد اســ هتالك الطاق ــة ال مســ  املســؤول ع ــارير سداســ ية ملتابع ــداد تق ع ــدم اإ صــيانة وع

 الـــوزارة اإىل بــرانم  صـــيانة ســ نوي للتجهـــزيات املائيــة وعـــدم برجمــة تـــدقيق رولـــوحو افتقــا. اســ هتالك الطاقــة

اكت اخملتصــةاملــربم مــع  عقــد المقــر  الرئييســ واقتصــار للللتجهــزيات املائيــة  حــدى الرشـ عــىل الصــيانة الوقائيــة  اإ
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ــ ــاحل املركزي ــزة ابملص ــة املرك  ــوط الهاتفي ــافة  ةللخط ــراءات اإىل  ابلإض ج ــل اإ ــاب دلي ــق ي ـف يف يتعل ــزون الت ـ  اخمل

 س نوي للمخزون يف موج  ُك س نة. عدم اإجراء جرد  ووعدم  يَّي بطاقات اخملزون املتداوةل ابملغازات 

ــف يف املمـــتلاكتووصـــوص  لســـ يارات راجعـــة ابلنظـــر اإىل ، لـــوحو عـــدم اســـرتجاع الـــوزارة الت ـ

ســـ ناد ســـ يارات املصـــلابة املســـ تعمَل بصـــفة  اثنويـــة لأ ـــراة هيـــاُك التكـــوين املهـــين وعـــدم تســـوية قـــرارات اإ

ــي ة  ــافة خشص ض ــات اإ ــية ق ي ــراة خشص ــلابة لأ  ــ يارات مص ــَّي بس ــغيل املنتفع ــويَّي للتش ــديرين اجله ــ ناد امل س اإىل اإ

دراج اســــ هتالك الوقـــود اخلـــاص بســـ ضـــافية مـــن الوقـــود يف  يـــاب أأذون مبـــأأمورايت واإ ن الـــوزير مضــــ ائقياإ

 كشوفات اس هتالك س يارات املصلابة.

ابحملروقــات وعــدم القيــام اــرد دوري مجلــَل املقتطعــات املتــوفرة  دفــرت متابعــة الــزتود  يــابكــام لــوحو 

ـــاتر احملاســـ،ية  ـــب املصـــاريا فضـــال عـــن ومقار هتـــا ابلرصـــيد احملاســـ يب وتســـجيلها عـــىل ادلف ـــاة مراق عـــدم مواف

جراء تقيمي س نوي لعمليات اإصالح وسائل النقل.و  العمومية بكشوفات شهرية لس هتالك الوقود   عدم اإ

ــن هجــة أأخــرى ــوزارة مل ،وم ــول  ال ــة  تت ــاين التابع ــة للمب ــم ابجلــرد الســ نوي تســوية الوضــعية العقاري ــا ومل تق له

ــا لأحــاكم الفصــلَّي  امتلاكلــمل  ــة 214و 213خالف ــن جمــَل احملاســ بة العمومي ــَّي  .م ــدير أأحــد مجــع وتب ــوي ينامل   َّياجله

 3.195مبلـــغ  بــــ دون وجـــه حـــق  عنـــه انتفاعـــه رتـــب تـــا تبـــَّي منابـــة الســـكن والانتفـــاع ابملسكــــن الـــوظيفي 

صـــدار نصـــاف. بعـــض دينـــار فضـــال عـــن عـــدم اإ ســـ ناد مســـكن وظيفـــي عـــىل منظومـــة اإ حـــاكم قـــرارات اإ وعدم اإ

ات واللجوء املبارش خلدمات الرشاكت املتعاقد معها املصيانة معليات   صالح املصاعد واملكي فات.لإ قر 

ــىل مســ توى ــَّي ع ـاءات وتب م  ابخلصــوص الت ــف يف الرشـ ــنظ  جــراءات ي ــل اإ ــاب دلي ــة الت ــف  ي وظيف

ـــع  ـــدم جتمي ـــالل الســـ نة وع ـــة خ ـــة الصـــفقات املربجم ـــ نوي يضـــبط قامئ ـــرانم  س ـــداد ب ع ـــدم اإ يف الرشـــاءات وع

ـــواء  ـــات اله ـــة مبكيف ضـــافة اإىل الرشـــاءات املتعلق ـــدم  اإ ـــا ع ـــد حاجيال ـــة بتابدي ـــة واجلهوي ـــة املصـــاحل املركزي مطالب

ــات  ــات طلب ــداد ملف ع ــا يف اإ ــي  اعامتده ــات اإحصــائية ي ــدمي معطي ــروةوبتق ــوحو و  .الع ــود ل ــدم التنصــيص ابلعق ع

املربمـــة مـــع بعـــض املـــزودين عـــىل أأجـــل تعـــويض املـــواد الـــيت ل تتطـــابق مـــع املواصـــفات املطلوبـــة وعـــدم تقيـــمي 

رجــاع الضــامانت املاليـــة الوقتيــة لــبعض املــزودين   التــأأخري يف خـــي اإىل جانــب مقبوليــة العــروة املاليــة وعــدم اإ

ــَّيبعــض الصــفقات ــام تب ــل . ك ــزودين  عــدم تفعي ــع بعــض امل ــارش م ـاءات والتعامــل املب اإىل املنافســة يف بعــض الرشـ

عداد جدجانب   ول مقارنة الأمثان يف مجيع الرشاءات املنجزة.اعدم التقي د ابإ
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ــات والتصــالوابلنســ بة   ــة املعلوم ــر اإىلللت ــف يف أأنظم ــداد  ، أأشــار التقري ع ــدم اإ ــن ع ــادة متك  جــداول قي

جنـــاز  ـــمـــن متابعـــة اإ ـــةاملزياو  ام رب ال ن جـــدول اجلـــرد الســـ نوي خمتلـــا املنظومـــات املســـ تغَل أأو  ني وعـــدم تضـــم 

ــل  ــاب دلي ــة و  ي ــدقيق الســ نوي للســالمة املعلوماتي ــة الت ضــافة اإىل عــدم احــرتام دوري ــوزارة اإ ــل ال ــاة مــن قب املقتن

 .اإجراءات خاص ابلسالمة املعلوماتية و عدم تركزي موقع اثين حلفو املعطيات

آخـــر لـــوحو نقـــص يف الأعـــوان امللكفـــَّي ابلت ـــف يف الأرشـــ يا وعـــدم  يـــَّي الأدوات  ،وعــىل صـــعيد أ

ــة  ــاءات املالمئ ــوف ر الفض ــدم ت ــ يفية وع ــو االأرش ــتيعاب وحف ــ يا لإس ــن لأرش ــ تغالل فضــال ع ــدم اس ــة اع لتطبيق

ـــذ ســـ نة  ـــة املقتنـــاة من آت واملؤسســـات العمومي صـــدار مقـــررات  2005الوطنيـــة اخلاصـــة مبتابعـــة املنشـــأ وعـــدم اإ

د امل حالهتا عىل الوزارة. د   ؤرشات اخلصوصية لا مؤسسة ودورية اإ

ـــام  ـــَّي أأن  ك ـــهنم  تب ـــد تعيي ــفَّي أأو جتدي ـــَّي املت ـ ـــابتعي ـــي يف  ي ـــا  ي ـــوزير امللك  ـــن ال ر صـــادر ع ـــر  مق

ـــة  ابلإرشاف عـــىل الهـــيا املعـــين فضـــال عـــن عـــدم احـــرتام  املؤسســـات  ـــت الإرشاف لآجـــال تقـــدمي املزياني 

ــود ا ــاةل عق ح ــة واإ ــة التقديري  ــدان خلي  ح ــدم اإ ــالس املؤسســة وع ــاإ جلســات جم ــداف وحم ــودة لأه أأو مصــلابة ج

عداد عىل مس توى الوزارة  .املسداةبرانم  جودة شامل مجليع اخلدمات  وعدم اإ

ــدابري الإصــالح   ــن ت ــدد م ــة اختــاذ ع ــرزت  املتابع ــا يف  وأأب ــارة  يقثــل أأمهه ــة الق ــادة تعيــَّي أأعضــاء الكتاب ع اإ

بـــديوان الـــوزير يف انتظـــار صـــدور الهـــيا التنظ ـــي اجلديـــد وتـــدارك أأمه النقـــائص املالحظـــة للجنـــة الصـــفقات 

ضـــافة اإىلعـــىل مســـ توى الت ـــف يف واكةل ادلفوعـــات  آليـــات الت ـــف التقـــديري  اإ عنـــد برجمـــة التعهـــد ابعـــامتد أ

جنازهـــا ثـــر  يـــاب غـــري رشعـــي و و الانتـــداابت واإ ـــد بطريقـــة احتســـاب املنابـــة الواجـــب خصـــمها اإ ذكل كـــابلتقي 

ـــدة بتـــارخي ب  ـــل الوزاريـــة املنعق ـــيات جلســـة العم ـــذ توص ـــ،قرب  19تنفي ـــ تقاللية مزيانيـــة  بنصـــوص 2005س اس

ـــائص املالحظـــة عـــىل مســـ توى الت ـــف يف  ـــدارك النق ـــا وت ـــاُك اخلاضـــعة لإرشافه ـــات الهي ـــوزارة عـــن مزياني ال

نصاف".املوارد ال،رشية   عرب املنظومة املعلوماتية "اإ

ســـ ناد منابـــة الســـاعات الإضـــافية للمـــوظفَّي والعمـــَل مبقتىضـــ قـــرار صـــادر عـــن  ،ومـــن هجـــة أأخـــرى مت اإ

مســـ  جـــداول متابعـــة يف و واختـــاذ التـــدابري الالزمـــة لرتشـــ يد الطاقـــة  2013رئـــيس احلكومـــة بدايـــة مـــن ســـ نة 

ضــافة اإىل الغــرة  ــداب عــوناإ د مل صــيانة خمــتص يف ال  انت ــا مــزو  ــة وتلكي ــة الشــ بكة املائي ــدقيق اتابع ــزيات بت لتجه

 ملائية.ا
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بــرام عقــود  مســ  دفــرت الســالمة اخلـــاص ابلبنــاايت وكــام مت  تـــنص املكيفــات  تتعلــق بصــيانةجديـــدة اإ

ــا عــىل  اكت املتعاقــد معه عــىل إورة توســ يع املنافســة و  يف احلــالت املســ تعجَلاللجــوء املبــارش خلــدمات الرشـ

 .يام رأأت الوزارة شططا يف الأمثان املقرتحة

ــوزارة ــت ال ــرت خــا وتول ــان مســ  دف ــات الأمث ن طلب د يتضــم  ــزو  ــق أأذون ت ـاءات املنجــزة عــن طري ص ابلرشـ

د و وخمتلــــا املــــزودين والــــ ن اذلي وقــــ ذن الــــزتو  عــــدادع اعــــامتده لســــ تخراج اإ صــــفقات للبــــرانم  ســــ نوي  اإ

تفـــادي جتميـــع عـــىل  الــوزارة معلـــت.كام وختصــيص دفـــرت خـــاص مبتابعــة مالحظـــات اللجنـــة الوزاريــة للصـــفقات

ـاءات املتعلقـــة  بـــرام صـــفقة الرشـ مبكيفـــات الهـــواء الــيت مل يتجـــاوز نـــم الاعـــامتدات املرصــودة لهـــا احلـــد الأد  لإ

ـوط اخلاصـــة  وعـــىل معوميـــة عـــداد كراســـات الرشــ عـــىل مســـ توى و تـــدارك النقـــائص املالحظـــة عـــىل مســـ توى اإ

ـــة ــــواد املتصـــَل مبجـــال الإعالمي ـــزيات وامل ـــوة للمنافســـة ابلن  رشاءات التجه ســـ بة واعـــامتد الصـــحا لإجـــراء ادلع

 للرشاءات عن طريق أأذون تزود ذات املبالغ املالية الهامة. 

أأشـــغال ليئـــة الفضـــاء اجلديـــد واســـ تكامل كـــام مت انتـــداب  مت ـــفَّي مســـاعدين يف الواثئـــق والأرشـــ يا 

ـــرادد ـــوين ب ـــونَّي وهندســـة التك ـــوين املك ـــوطين لتك ـــز ال ـــو الأرشـــ يا ابملرك ـــاص  و حلف مســـ  أأرشـــ يا خ

حـــدان ابلإضـــافة اإىل ات اجلهويـــة والهيـــاُك اخلاضـــعة لإرشاف الـــوزارة بنشـــاط مكتـــب تنســـ يق أأنشـــطة الإدار  اإ

طار  دارة تعع ابجلودة وتعيَّي اإ  ملتابعة الربانم  الوطين للجودة.اإ

ـــود الإصـــالح  ـــة دعـــت ولســـ تكامل جمه ىلالهيئ ـــيت  ابخلصـــوص اإ ـــة ال صـــدار النصـــوص الرتتي،ي الإ اع ابإ

عـــداد جـــذاذات وظـــائاالـــوتنظـــمي تضـــبط مشـــمولت  دارة  وزارة واإ وتســـوية وضـــعية الإطـــارات خاصـــة بـــا اإ

ومعاجلــة وضــعيات الأعــوان امللحقــَّي  مت تعييهنــا يف خطــط وظيفيــة دون اهنــاء تلكيفهــا ابخلطــط الســابقة الــيت 

ــلية. ــا صــلب مؤسســالم الأص ــَّي هب ــوا ملكف ــة اكن ــن خطــط وظيفي ــنح ع ــَّي مب ــة ب  املقتع ــام أأوصــت الهيئ ــوية ك تس

ــرتة  ــة ابلف ــون املتعلق ــوذج  2009-2005وضــعية ادلي ــامتد أأو ــة ابع ــ هتالك الطاق ــة اس ــ ية ملتابع ــارير سداس ــداد تق ع واإ

التقريـــر املقـــرتح مـــن قبـــل الـــواكةل الوطنيـــة للـــتحلك يف الطاقـــة ومزيـــد ترشـــ يد اســـ هتالك نفقـــات الهـــاتا عـــىل 

ــزي  ــ توى املرك ــت اإىل .املس ــ بكة ودع ــد لش ــيانة جدي ــد ص ــرام عق ب ــوزارةاإ ــاحل ال ــا مص ــاتا يشــمل خمتل ىل  اله واإ

ــام اــرد  ــازات والقي ــداوةل ابملغ ــات اخملــزون املت ــَّي بطاق جــراءات الت ــف يف اخملــزون و ي ــل اإ ــداد دلي ع ســ نوي اإ

 ". GMAO قتطعات الوقود  ومقار هتا ابلرصيد احملاس يب والسعي اإىل اعامتد منظومة "مل 
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نســـ يق مـــع دعـــت الهيئـــة اإىل تســـوية الوضـــعية العقاريـــة للمبـــاين التابعـــة للـــوزارة ابلت  ،ومـــن هجـــة أأخـــرى

ـــع املمـــتلاكت املنقـــوةل  ـــة والقيـــام ابجلـــرد الســـ نوي مجلي ـــة  ومصـــاحل وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاري العقاري

ىل و  ــه  اإ د عــىل يــ.ومت التأأك بعنــوان منابــة ســكن دون وجــه حــق أأحــد املــديرين اجلهــويَّي اقتطــاع املبلــغ اذلي متتــع ب

عــــداد  جــــراءات الت ــــف يف الرشــــاءات العموميــــة اإ رجــــاع الضــــامانت املاليــــة الوقتيــــة لأحصــــاب  و دليــــل اإ اإ

ـــرانم   ـــذ ب براهمـــاخلـــالعـــروة وتنفي ـــيت مت اإ ـــذ ســـ نة  ي الصـــفقات ال ـــذ  2009من ضـــافة اإىل تنفي خطـــة تطـــوير اإ

ـــوزارة لســـ نوات  ـــة ابل وتضـــمَّي املنظومـــات الإعالميـــة اـــدول اجلـــرد الســـ نوي  2015-2013الأنظمـــة املعلوماتي

 ت واجناز دليل اإجراءات خاص ابلسالمة املعلوماتية.املس تخرج من املنظومة الوطنية للمنقول

ــة ووضــعها  آت واملؤسســات العمومي ــة املنشــأ ــة اخلاصــة مبتابع ــة الوطني ــة التطبيق ــوة اإىل مراجع ــت ادلع ــام مت ك

ــوزارة  ــىل ال ــا ع حالهت ــة اإ ــا مؤسســة ودوري ــية ل ــؤرشات اخلصوص ــدد امل ــررات   صــدار مق ــ تغالل واإ ــزي الاس ح

ــداد بــرانم  جــودة شــامل مجل  ع جنــاز مراحــل التحضــري للــرت  لعالمــة و  يــع اخلــدمات الــيت تســد ا الــوزارةواإ اإ

 "مرحبا" وفق برانم  زمين واحض.   

ــه  ت ــد اذلي أأعد  ــر التفق ــرز تقري ــة خــالل ســ نة وأأب ــة للاملي ــة العام ــة الرقاب ــدقيق حســاابت حــول  2012هيئ ت

ـــوطين للتشـــغيل  ـــبالد تســـجيل أأخطـــاء عـــىل مســـ توى  21-21والت ـــف يف الصـــندوع ال ـــة لل ـــة العام اخلزين

دراج مــوارد الصــندوع و املدرجـــة  تــكلو  هــذه الأخــريةوجــود فــوارع بــَّي املبــالغ املدرجــة دلى  التونســ ية يف  اإ

ــة ــات املالي ــن  القباض ــا م ــوارد   ب ــة للم ــريوان و الإدارة العام ــغ ابلق ــنع التب ــد ومص ــغ والوقي ــة للتب ــواكةل الوطني و ال

 مليون دينار. 15 صلت يف بعض احلالت اإىلو والتوازانت 

كـــام أأشـــار التقريــــر وصـــوص الت ــــف يف الاعـــامتدات احملــــاةل مـــن الصــــندوع اإىل البنـــ  التونيســــ  

للتضــامن اإىل عــدم قيــام مصــاحل البنــ  بتحيــَّي قاعــدة املعطيــات املتعلقــة ابلقــروة املســ ندة لقويــل املشــاريع 

حـــول هـــوايت الرشــاكت  معلومـــاتة عالميـــالإ بيقـــة تط ال وعـــدم تـــوفري الصـــغرى والاس تخالصـــات املتعلقـــة هبـــا 

املتعـــامَل معـــه وجتـــاوز ق ـــة القـــروة املســـ ندة لغـــري حـــاميل الشـــهادات العليــــا احلــــد الأقىصـــ املمنـــوح لهــــذه 

ـــة. ــ هتدفة  الرشحي ــات املس ــري الفئ ــروة لغ ــ ناد ق س ــَّي اإ ــاوز  ووتب ــن ل تتج ــع ادلواج ــاع بي ــاريع يف قط ــل مش لقوي

ـــارخي د، وذكل  13000د أأو تفـــوع  4000مبالغهـــا  ـــا ملقتضـــيات املـــذكرة الصـــادرة عـــن البنـــ  بت جـــوان  8خالف

2006. 
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ــرى ــة أأخ ــن انحي ــتح  ،وم ــربام  ر  ف ــض ال ــاز بع جن ــ تقل اإ ــل املس ــة للتشــغيل والعم ــواكةل الوطني ــول ال مل تت

ـــة ابلضـــامن الاجامتعـــي  ـــل اعـــامتدات اإىل الهيـــاُك املعني جنـــاز أأي  وي ـــد اإ م مـــا يفي اعـــامتدات وصوصـــها ومل تقـــد 

م  تكف ــــل ادلوةل مبســــاهامت الأعــــراف يف نظــــام الضــــامن الاجامتعــــي ابلــــر  مــــن ختصــــيص وصــــوص بــــران

ــــ  ـــدر ب ـــدره  1.5اعـــامتدات للغـــرة تق ـــزايدة ق ـــارع ابل م د يف رصـــيد احلســـاب  3.9م د فضـــال عـــن وجـــود ف

مـــة مـــن طـــرف مصـــلابة  ـــة ابلوضـــعية املاليـــة املقد  الربيـــدي اخلـــاص ابلصـــندوع حســـب مصـــلابة اخلزينـــة مقارن

قرارهـــا  .املزيانيـــة ـوط واملقـــاييس الـــيت مت اإ كـــام تبـــَّي عـــدم قـــدرة  الـــواكةل عـــىل التث،ـــت مـــن تـــوفر  بعـــض الرشــ

ـــربام  عـــىل  ـــرار صـــفة طالـــب شـــغل لأول مـــرة والفئـــات ذات الاحتياجـــات اخلصوصـــية  ـــبعض ال لالنتفـــاع ب

قامة الفعيل للمنتفع وذكل لغياب التنس يق مع الهياُك اليت تتوفر دل ا هذه املعطي  .اتومقر الإ

ــدة املرتبصــَّي  ــات التكــوين لفائ جنــاز معلي ــداد واإ ع ــة اإ ــد يضــبط كيفي ــرتييب موح  طــار ت ــاب اإ ــر  ي ــرز التقري وأأب

ـــرانم  ـــاة خصوصـــيات ُك ب ـــع مراع ـوط واملراحـــل م ـــا الإجـــراءات والرشــ ـــَّي خمتل ـــة  عـــدم اعـــامتد و ويب طريق

ضـــافة اإىل عمليـــات وطريقـــة خـــالص مراكـــز التكـــوينهـــذه ال وااـــة ودقيقـــة لحتســـاب يفـــة  حـــدان  اإ عـــدم اإ

ـــة  ـــذ اخلـــالاي الوطني ـــة مبتابعـــة تنفي ـــرام امللكف ـــة  التكـــوين اخلصوصـــية ب ـــاب تطبيق ـــَّي  ي جنازالـــا.كام تب ـــمي اإ وتقي

ـــة  ـــمعلوماتي ـــوفربت ـــة وت ـــب اجلهوي ـــواكةل ابملاكت ـــرانم  ط ال ـــوان ُك ب ـــة ابلإعـــامتدات احملـــاةل بعن ـــات املتعلق ر املعطي

ــدم  ــة وع ــي ماك اشــرتاطبصــفة حيني ــة الضــامن الاجامتع ــراط بأأنظم ــدم الا  ــد ع ــا يفي ــدمي م ــغيل تق ــب التش اإىل ت

ـــب  ـــن جان ـــد م ـــي قصـــد التأأك  ـــراط يف الضـــامن الاجامتع ـــهادات الا  ـــَّي ش ـــىل إورة  ي ـــدم التنصـــيص ع ع

 مواصَل املؤسسات املعنية لنشاطها.

ــراء قصــد اســرتجاع واتضــح  ج ــواكةل لأي اإ ــاذ ال ــدم اخت ــاع ع ــغ مجــيل ف ـــح مببل ــا  أأ د125منـ ــدة مت رصفه لفائ

ــرتبص و خــالص  ا هتــاءر  فســ  عقــودمه و  عــدد مــن املنتفعــَّي ــرتة ال الاجنــاز الفعــيل  راكــز دون التث،ــت مــناملف

  .لعمليات التكوين

ـــض  ـــة وبع ـــال تلي ـــت ر ذات رأأد م ـــاةل اإىل رشاكت الاس ـــامتدات احمل ــف يف الاع ـــ توى الت ـ ـــىل مس وع

آت العموميــة والهياكـــــل الوزاريــة  عــدم  ويــل رشاكت الاســت ر ذات رأأد مــال تليــة ملــتخدلات تبــَّي ،املنشــأ

ــوايل  ــدر حب ــ ية للضــامن لفو م د  1,4تق ـكة التونس ــل مصــاحل الرشـ ــدم  وي ــ نة و ع حبســاب  2011اضــل ت ــف س

رجـــاع وزارة التعلـــمي العـــايل  خـــط الضـــامن لفائـــدة حســـاب الصـــندوع دلى اخلزينـــة العامـــة ابلإضـــافة اإىل عـــدم اإ

آليات التكوين والربام  املعنية.  4,7ته ق  مبا الرصيد املتبقي  هناء العمل بأ  م د  اإىل حساب الصندوع بعد اإ
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ـــد ا هتـــيى   ـــة، فق ـــىل مســـ توى اجملـــالس اجلهوي ـــات الصـــندوع ع آلي ـــف يف أأمه  أ ـــىل مســـ توى الت   ـــا ع أأم

ــاع مدرســَّي ــة انتف ــا ادلوةل نتيج لهت ــيت  م  ــافية ال ــاء الإض ــىل  إورة تســوية الأعب ــد ع ــر اإىل التأأكي ــدين  التقري متعاق

طـــار "التـــدريس مضـــن بـــرانم  تعلـــمي الكبـــار" يف نفـــس الوقـــت مبنابـــة أأمـــل وابملنابـــة الشـــهرية للتـــدريس،  يف اإ

ــاع  ــرتبص مضــن  182وانتف طــار "ال ــة املســ ندة يف اإ ــع املناب ــوازي م ــل ابلت ــة أأم ــات مبناب ــض امجلعي مرتبصــا مضــن بع

ــا مت ــهادات العلي ــاميل الش ــن ح ــَّي م ــنح اإىل  منتفع ــ ناد م س ــات" ، واإ ــات امجلعي ــدى  امجلعي ح ــل اإ ــن قب ــداهبم م  انت

آن الكــرمي دون مبــارشة فعليــة للعمــل مــع  فــراد طــاليب الشــغل لأول مــرة بــربانم   احلــرص عــىلاجلهويــة للقــرأ اإ

لكرتونيـــة  رســـاؤها اســـتنادا اإىل قامئـــات اإ تـــربص همـــين خـــاص انطالقـــا مـــن قاعـــدة بيـــاانت دقيقـــة وحمي نـــة يـــي اإ

جيَّي اجلدد مبا ميك هن  طلبات الشغل عن بعد. من  تأأكيد مللخر 

ــــات      ــــرتبص مضــــن امجلعي ــــود التشــــغيل والتضــــامن " ال ــــرام عق ب ــــديل رشوط اإ ــــر بتع وأأوَص التقري

واملـــنظامت الوطنيـــة" وذكل ابعـــامتد صـــيغة تعاقـــد قانونيـــة  ـــدد مســـؤولية الأطـــراف املتعاقـــدة وموضـــوع العقـــد 

ــنظامت الو  ــات وامل ــىل امجلعي ــة ع ــذه الآلي ــىل أأن تقت ــ ه ــا وضــوح، ع ـوط ب ــض الرشـ ــا بع ــوفر هب ــيت تت ــة ال طني

ــام  ــوين. ك ــرتة التك ــة ف ــر هناي ث ــة اإ ــة أأو املنظم ــن املرتبصــَّي ابمجلعي ــ بة م ــاج نس دم ــىل اإ ــدرة ع ــل والق ــ ية للعم الأساس

ـــص فــــي  ــرار " الرتبـ ــىل   ــار الــربانم  ع ط ــدة يف اإ ــغيل املعق ــات التش آلي ــن بعــض أ ــتخيل ع ــوة اإىل ال ــت ادلع مت

س مضــــن الــــربانم  الــــوطين لتعليـــــــم الكبــــــــار" و"الــــرتبص مضــــن "التــــدريو أأشغـــــال ذات مصــــلابة عامــــة "

امجلاعـــات العموميـــة احملليـــة" وبـــرانم  "النظافـــة والعنايـــة ابحملـــيط " وذكل ابلنظـــر اإىل الإشـــاكليات والصـــعوابت 

الــيت واهجهتــا هــذه الآليــات والــيت حالــت دون  قيقهــا لشأهــداف الــيت وضــعت مــن أأجلهــا فضــال عــام مت الوقــوف 

صة لها نتيجة ضعا نظام الرقابة ادلاخلية. عليه  داري يف املوارد اخملص   أأحياان من سوء ت ف مايل واإ

تـــويل  مصـــاحل اخلزينـــة العامـــة تـــدارك الأخطـــاء عـــىل مســـ توى تســـجيل بعـــض  وقـــد أأبـــرزت  املتابعـــة  

ةل مـــن طـــرف الربيـــد التونيســـ لفائـــدة الصـــندوع الـــوطين للتشـــغيل بعنـــوان املســـامهة عـــىل تعريفـــة  املبـــالغ احملـــو 

دراج مبلـــغ  ـــدمات الربيديـــة واإ ـــيص  15اخل ـــأأي مـــن مـــداخيل التخص ابلصـــندوع مضـــن  2002ســـ نة ل م د املت

ـــروة  ـــة ابلق ـــات املتعلق ـــدة املعطي ـــَّي قاع ـــامن بتحي ـــ  التونيســـ للتض ـــام البن ـــافة اإىل قي ض ـــرى" اإ ـــوارد أأخ "م

أألـــا  100املســـ ندة لقويـــل املشـــاريع الصـــغرى وتوحيـــد ســـقا القـــرة مجليـــع املســـ توايت التعل يـــة يف حـــدود 

ــة  ــة معلوماتي ــركزي منظوم ــع ت ــار م ـوطاب تســمح دين ــَّي الرشـ ــربط ب ــة حــول  ل ــوفري املعلوم ــن ت ــن م ــ ناد ومتك  والإس

 هوايت الرشاكت املتعامَل مع البن .
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ـــي للصـــندوع بعـــد  ـــد الرصـــيد احلقيق ـــة للتشـــغيل والعمـــل املســـ تقل  دي ـــواكةل الوطني ـــت مصـــاحل ال وتول

ــه  ــوةل علي ــاريا احملم ــة املص ــبط اكف ــلض ــامن بتحوي ــ ية للض ـكة التونس ــت الرشـ ــ نة  وقام ـف س ــل ت ـ  2011فاض

ـــرام   2012أأكتـــوبر  16املـــؤرخ يف  2369كـــام مت مبوجـــب الأمـــر عـــدد  ع.ســـاب الصـــندو حل  املتعلـــق بضـــبط ب

طــار الصــندوع  ةل يف اإ ــو  ــرام  التشــغيل املم ــا ت،ســ يط ب ــاع هب ــوطين للتشــغيل ورشوط وصــيغ الانتف الصــندوع ال

 الوطين للتشغيل يف أأربعة برام  أأساس ية.

امـــة للـــبالد التونســـ ية اإىل تســـوية بقيـــة املبـــالغ الهيئـــة اخلزينـــة الع ،دعـــت لتـــدارك النقـــائص املتبقيـــة و  

ــندوع الوطنـــــي  ــوارد الص ــأأ مضــن م ــا خط دراهج ــات الــيت مت اإ ــوان الهب ــغيل بعن ــوطين للتش ــندوع ال ــة للص الراجع

ــع  ـــن  وذكل ابلتنســ يق م ــةال للتضامـ ــاُك املعني ــ  التونيســ للتضــامن اإىل مواصــَل  .هي ــام دعــت البن ــىلك ــل ع  العم

ـــيت ماكنيـــة تعـــديل تســـوية وضـــعية املشـــاريع ال ـــامتء أأحصاهبـــا اإىل ســـكل الوظيفـــة العموميـــة والنظـــر يف اإ  ث،ـــت ان

ـــد ـــاه م ـــار الصـــندوع يف اجت ط ـــوةل يف اإ ـــة ابملشـــاريع املم ـــروة املتعلق ـــ ناد الق س جـــراءات اإ ـــة اإ ـــاعثَّي مبطبوع  الب

 الاس تالم والتسلمي بعد اس تكامل ُك الإجراءات املطلوبة.

ـــة للتشـــغيل وا  ـــواكةل الوطني ـــة ال ـــوان وأأوصـــت الهيئ ـــة بعن ـــامتدات املفتوح ـــل املســـ تقل بتســـوية الاع لعم

ربط ابملنظومــات الإعالميــة املعقــدة مــن قبــل  الهيــاُك املتــدخَل قصــد الــواحلــرص عــىل  غــري املنجــزةالــربام  

ــَّي  ــة يف املنتفع ـوط املطلوب ــوفر الرشـ ــن ت ــد م ــن التأأك ــا م ــييل مب ومتكيهن ــل التمك ــوين والتأأهي ــراءات التك ج ــة اإ راجع

ــربام  التشــغيل ــاييس ل ــامتد مق ــة واع ــتابدل  دقيق ــوين .ي ــز التك ــة خــالص مراك ــة وطريق ــة  د اللكف ــدت الهيئ ــام أأك ك

ـــة والتنظ يـــة واملاليـــة للـــربام  اخلصوصـــية موضـــوع  إورة عـــىل ـــب الإداري جـــراءات تـــوحض  اكفـــة اجلوان وضـــع اإ

ــدة  ــة املعق ــات الإعالمي ــاج املنظوم دم ــة و اإ ــات الإطاري ىلالتفاقي ــذكرة معــل   واإ ــب التشــغيل ملاإصــدار م ــدعو اكت ت

يفيـــد عـــدم الا ـــراط بأأنظمـــة الضـــامن الاجامتعـــي و يـــَّي الشـــهادات  مـــا اإىل اشـــرتاط تقـــدمي طـــاليب الشـــغل

ــة لنشــاطها ــن مواصــَل املؤسســات املعني ــد م ــرة قصــد التأأك ــالغ   ودعــت اإىل .املســلمة يف الغ ــع املب اســرتجاع مجي

بـــة امليدانيـــة لضـــامن مـــزاوةل الرتبصـــات وتـــوفري تـــدعمي املراق و  دون موجـــبالـــيت مت رصفهـــا بعنـــوان مـــنح تـــربص 

 لتث،ت من الاجناز الفعيل لعمليات التكوين.ل فرص الإدماج وتفعيل أأهجزة التفقد والتدقيق ادلاخيل 

ـــزام رشاك ل ىل اإ ـــة اإ ـــة  وزارة املالي ـــت الهيئ ـــة ابودع ـــال تلي ـــل ت الاســـت ر ذات رأأد م ســـ تخالص و وي

صــيد املتبقـــي املبــالغ الراجعـــة للصــندوع اإىل احلســـاب ا خلــاص بـــه ، وأأوصــت  وزارة التعلـــمي العــايل بتابديـــد الر 

ـــن الصـــندوع و ـــوي  ـــاةل م ـــامتدات احمل ـــن الاع ـــذكور م ـــة اإىل  .اإىل احلســـاب امل ـــوة وزارة ادلاخلي ـــت دع ـــام مت ك

ىل مزيـــد التنســـ يق مـــع الـــواكةل  اســـرتجاع املبـــالغ الـــيت  ملهتـــا ادلوةل دون وجـــه حـــق لفائـــدة بعـــض املنتفعـــَّي واإ
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ــة للتشــغيلالوطن  ــل يضــبط   ي جــراءات مفص  ــل اإ ــرام  مراحــل والعمــل املســ تقل قصــد وضــع دلي ــة ب ــذ ومتابع تنفي

طار الصندوع عىل املس توى اجلهوي.                               التشغيل املموةل يف اإ

ــوزارة التكــوين املهــين والتشــغيلمتابعــة تقريــر أأبــرزت ومــن هجــة أأخــرى  ــة العامــة ل ل خــالاملنجــز   التفقدي

ــ نة  ــول  2012س ــز ح ــل املرك ــن قب ــىل الأداء م ــ بقة ع ــحب والتس ــوع الس ــيت حق آلي ـف يف أ ــه الت ـ ــض أأوج بع

يفـــاء ابخلصـــوص الـــوطين للتكـــوين املســـ قر والرتقيـــة املهنيـــة جنـــاز منظومـــة  الصـــفقة صـــاحب عـــدم اإ املتعلقـــة ابإ

ــوين املســ قر ــدة للتك ــات اجلدي ــة لشآلي ــه معلوماتي لزتامات ــة لقكــَّي  ابإ ــا املصــاحل ادلاخلي ــَّي خمتل ــاب التواصــل ب و ي

ــة  ــات املتعلق ــن املعطي ــوان م ــالأع ــىل و ــالوة ع ــىل الأداء ع ــ بقة ع ــار التس ط ــزة يف اإ ــوين املنج ــات التك الص معلي

ـــالغ املســـ توجبة دون ـــة  احتســـاب املب ـــة امليداني ـــا ل اعـــامتد املراقب ـــوع خالف ـــة حق ـــة املنظمـــة لآلي لنصـــوص القانوني

 عىل املس توى املركزي. يةل هبذه الآ ذ الإجراءات الالزمة لتفادي معاجلة امللفات املتعلقة السحب وعدم اختا

ــَّي ت و  ــنب ــض ا حم ــالملؤسســات بع آج ــافية  أ ض ــدات اإ ــرف الوح ــن ط ــا م ــض ملفال ــد رف ــاب وذكل بع يف  ي

ـــة أأو ترتي،يـــة جتـــزي ذكل ضـــافة اإىل عـــدم  أأطـــر قانوني طـــار املـــنظم لآليـــة حقـــوعلدليـــل الإجـــراءات  مالمئـــةاإ  الإ

ــوحو كام الســحب. ــدة ل ــب لفائ ــدون موج ــة ب ــالغ مالي ــة بتســديد مب ــ،ية املتعلق ــب ابملســتندات احملاس ــز تالع املرك

ـــة قصـــد تســـوية ادلويل للتكـــوين وافتعـــال مســـؤول ســـابق عـــن وحـــدة  داري هجويـــة للتكـــوين املســـ قر لواثئـــق اإ

 .وضعية ملفات بعض املؤسسات اليت مت  رفضها من قبل اللجنة ادلاخلية

ــرزت    ــدد مــن تــدابري الإصــالح نتــاجئوأأب ــدار  املتابعــة اختــاذ ع ــا يف اإص ــت أأساس ــة مــذكرات متثل داخلي

آل ملفـــات القويـــل الـــيت قـــاموا لرؤســـاء الوحـــدات تـــدعومه اإىل  آليـــا مبـــأ عالهمـــم أ مزيـــد التنســـ يق مـــع الأعـــوان واإ

آليــة حقــوع الســحب عــىل املســ توى ا تفــاديبدارســ هتا و اإىل  ســ ناد ملركــزي وعــمعاجلــة امللفــات املتعلقــة بأ دم اإ

 ل للمؤسسات بعد رفض ملفالا من طرف الوحدات اجلهوية.اجالآ امتياز متديد 

ــدارك  ــالح والت ــود الإص ــ تكامل جمه ــة،ولس ــت الهيئ ــة  دع ــة املهني ــ قر والرتقي ــوين املس ــوطين للتك ــز ال املرك

ــزي اإ اإىل  ــوين املســ قر" ووضــعها ح ــدة للتك ــات اجلدي ــة لشآلي ــة املعلوماتي ــاز "املنظوم جن ــام اإ ــ تغاللمت ــة   الإس ومراجع

ــام أأوصــت ــحب .ك ــوع الس ــة حق ــنظم لآلي ــيب امل ــانوين والرتتي ــار الق ــاكم الإط ــع أأح ــه م ــراءات ومالمئت ــل الاج  دلي

ــة ــراءمب الهيئ ــدة واصــَل الإج ــن وح ــاه املســؤوةل ع ــة جت ــ قر ات التأأدي،ي ــوين املس ــة للتك ــا ابإ هجوي ــات لقياهم ــاء معلي لغ

ــأأخرى ــة وتعويضــها ب ــا   مراقب ــب اجلــار خالف ــلللرتاتي ــا العم ضــافة اإىل  ي هب ــاجئ الإانابتاإ ــدها بنت ــة اإىل م ــع  الرامي تتب

وعـــن التالعـــب ابملســـتندات احملاســـ،ية  القديـــد يف الآجـــال لفائـــدة اجلامعـــة الوطنيـــة للنســـ ي  املســـؤولَّي عـــن 
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داريــة قصـــد  عـــن املتعلقــة بتســديد مبـــالغ ماليــة دون موجـــب لفائــدة املركـــز ادلويل للتكــوين و افتعــال واثئـــق اإ

 .وضعية ملفات بعض املؤسسات اليت مت  رفضها من قبل اللجنة ادلاخليةتسوية 

 نتاجئ املتابعة الثانية: 

 موضوع التقرير

 نتاجئ املتابعة الثانية املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 التقريرمن 

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

تقيمي برانم  

الرتبصات 

عداد للحياة  لالإ

املهنية حلاميل 

الشهادات العليا 

بولايت  سوسة 

واملنس تري 

 والقريوان واملهدية

19 11 11 02 09 18℅ 10 53℅ 
مواصَل 

 املتابعة

 

بتقيمي برانم  ترب صات يف جزئه املتعل ق  دلائرة احملاس باتالتقرير الس نوي اخلامس والعرشين متابعة وقد أأبرزت 

ابخلصوص، حث  رؤساء ، بولايت سوسة واملنس تري والقريوان واملهديةالإعداد للحياة املهنية حلاميل الشهادات العليا 

ية املؤسسات يف  ماكتب التشغيل عىل مزيد اإحاكم الت  ف يف الربام  النش يطة للتشغيل والأخذ يف الاعتبار جلد 

دماج املرتبصَّي هب مطالبة و ا، التعامل مع هذه الربام  من خالل نس بة العقود اليت يي فسخها بدون مربر ونس بة اإ

ة ل تقل  عن الس نة  سة ملد  املشغ لَّي بتقدمي عقود معل وفقا لأووذج معد  للغرة يقع اإمضاءه من طرف املرتب ص واملؤس 

س نادها الامتيازات القانونية املتعل ق دماج املرتب ص هبا قبل اإ ة ابنتداب حاميل وبكشا لفرتة التغطية الاجامتعية يث،ت اإ

سة بعد س نة معل فعيل عىل الأقل  من  رخي الانتداب.يي   اليت الشهادات العليا   رصفها للمؤس 

تنفيذ ابم التوصيات سواءا املتعل قة مهنا  الوطنية للتشغيل والعمل املس تقل كام بينت املتابعة مواصَل الواكةل

أأو تكل املتعل قة بتطبيق ابلتدابري الإجرائية، حيث يي الإعداد لوضع مرشوع لإعادة هيلكة الواكةل وتطوير طرع معلها 
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طار تفعيل الأمر عـــدد  املتعل ق  2012أأكتوبر  16املؤرخ يف  2369الإسرتاتيجية اجلديدة اليت سيي  اعامتدها يف اإ

بضبط برام  الصندوع الوطين للتشغيل ورشوط وصيغ الانتفاع هبا، ومهنا ابخلصوص املتعل قة بصكوك  سَّي 

سات  الصغرى والرشاكة مع اجلهات. التشغيلية ودمع ابعيث املؤس 

، مع التأأكيد عىل إورة مواصَل متابعة هذا امللاونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر  جملس الهيئة 

اذ الإجراءات الالزمة لس تكامل الإصالحات املس توجبة يف أأقرب الآجال.     ترسيع نسق تدارك النقائص واخت 

  نتاجئ املتابعة الثالثة 

الت  ف ابملركز القطاعي  بعض أأوجه حولهيئة الرقابة العامة للاملي ة املتابعة الثالثة لتقرير خالل الهيئة  نلت

يف تنفيذ مقرتحات الإصالح والتدارك اليت  مصاحل املركز وسلطة الإرشاف ، توف قللتكوين يف الإلكرتوني  ابدلندان

مت هبا خالل   املتابعة: هذه ويلخ ص اجلدول التايل نتاجئ  املتابعة الأوىل لهذا امللا.تقد 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة الأوىل
 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

 

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 الأوىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

خالل 

هذه 

 املتابعة

املركز القطاعي 

للتكوين يف 

الإلكرتوني  

 ابدلندان

32 16 10 07 03 70℅ 29 91℅ 
هناء   اإ

 املتابعة

دارة مراقبة الت  ف للتكوين املهين  رص  الواكةل التونس ية وقد تبَّي أأن  عمليةعىل ضوء القيام ب عىل تفعيل اإ

 و ابلتايلتقس مي مجيع املقتصدايت اجلهوية التابعة للواكةل وفتح حساب جاري لا مركز أأنه مت  و  للواكةل التنظمي الهيلكي

 تضمَّي حسابية املركز ُك املداخيل املتعل قة به.

قرار عدمتسوية وضعية املكونَّي العرضيَّي تدرجييا و رشعت يفكام  يف اللجوء اإىل مكونَّي عرضيَّي  مت اإ

الواكةل مصاحل املركز بتكوين فريق معل  طالبت وتسوية املبالغ املتعلقة ابلتأأمَّي ضد  حوادن الشغل مت ت و املس تقبل. 

 م بعملية اجلرد املادي ملمتلاكته.للقيا

هناء متابعةأأقر  جملس الهيئة  وقد هذا امللا مع التأأكيد عىل إورة احلرص عىل اس تكامل تدابري الإصالح اليت  اإ

 .عىل مس توى ُك من الواكةل واملركز رشع يف اإجنازها
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 البـاب الثاين:

 نشاط الهيئة يف جمال التنس يق والتعاون ادلويل

 

 .تنس يق تدخ الت الهيئات الرقابية:1

طار  لَّي يف اجملال الرقايب من دائرة تولت الهيئة العليا يف اإ مشموللا املتعل قة ابلتنس يق بَّي برام  املتدخ 

ة والتفقدايت الوزارية، ضبط الربانم  العام للرقابة لس نة  ابلعامتد عىل املشاريع  2013احملاس بات وهيئات الرقابة العام 

بق ضبط مرشوع الربانم  العام، عىل اليت قدمهتا خمتلا هذه الهياُك وعرضه عىل مصادقة جملس الهيئة. وقد س  

 رار الس نوات السابقة، عقد جلسة متهيدي ة مبقر  الهيئة مع رؤساء هيئات الرقابة العامة هبدف تفادي ازدواجية الربجمة 

حاطهتا مبزيد من اجلدوى والنجاعة.  واإ

ن الربانم  العام لس نة  قة و معلي ة رقاب 236معلي ة رقابة، مهنا  282عدد  2013وقد تضم  موجزة، كام  46ة معم 

 معلي ة حبث. 707معلي ة تفق د  يع و  319اش قل عىل 

 

ع هذا الربانم  حسب طبيعة اجلهة اخلاضعة للرقابة وطبيعة العمل الرقايب عىل النحو التايل:   ويتوز 

 أأحبان تفق د موجز تفق د معم ق اجلهة اخلاضعة للرقابة

 (30)*  336 24 56 الإدارة املركزية واجلهوي ة

 (111)*  166 (127)*  129 50 املؤسسات العمومية الإدارية

 14 - 44 امجلاعات العمومية احمللية و اجلهوية

آت العمومية واملؤسسات العمومية اليت ل  املنشأ

دارية تكتيس  صبغة اإ
46 4 95 

 (56)*  96 (192)*  203 19 اذلوات الأخرى غري املصنفة

 ـــــ 5 21 وتقيميأأعامل تفق د حموري 

 الـــمـــجـــمـــوع
23

6 

365  

 *(319) 

707 

  *(197) 

ة لوزارة الرتبية  *معليات تفق د مربجمة من قبل التفق دية العام 
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قة و املوجزة :  ويربز اجلدول املوايل توزيع التدخ الت بَّي معليات الرقابة املعم 

 
ات مربجمة سابقا و   همم 

 يف طور الإجناز
ات   الــمــجــمــوع جديدةهمم 

قة  297 236 61 رقابة معم 

 (340)*  407 (319)*  365 (21)*  42 رقابة موجزة 

 (340)*  704 (319)*  601 (21)*  103 الـــمـــجـــمـــوع

ة لوزارة الرتبية  *معليات تفق د مربجمة من قبل التفق دية العام 

 

ن برانم   ا من الأحبان يرجع القدر  2013الرقابة والتفق د لس نة وابلإضافة اإىل هذه التدخ الت تضم  عددا هام 

ة لدليوانة والإدارة  ايت الإدارية واملالية لوزارة الرتبية والتفق دايت التابعة لا  من الإدارة العام  الأوفر مهنا اإىل التفقد 

داءات بوزارة املا ة لشأ  لية مثلام يربزه اجلدول التايل :العام 

 

 

 

ة لدليوانة والإد* ة لوزارة الرتبية والتفق دايت التابعة لا  من الإدارة العام  داءات بوزارة معليات تفق د مربجمة من قبل ُك  من التفق دية العام  ة لشأ  املاليةارة العام 

وأأظهرت معلية التنس يق بَّي مشاريع الربام  اليت قامت هبا الهيئة وجود س بع معليات رقابية مربجمة من قبل 

ات قصد تفادي الإزدواجية املالحظة يف  أأك  من هيا واحد. وقد مت ت دعوة الهياُك املعنية اإىل تعويض بعض املهم 

 هذا اخلصوص.

 

 .التعاون ادلويل والرشاكة:2

طار مواصَل هجودها املتعل قة بتطوير أأساليب متابعة التقارير الرقابية وتدعمي متوقعها ، معلت الهيئة عىل  يف اإ

ة عرب مواصَل الأنشطة اليت رشعت فهيا منذ س نة  ويل وذكل خاص  قل ي وادل  توطيد عالقالا مبحيطها الوطين والإ

قل ي وادلويل. يف اجتاه التفت ح عىل التجارب املقارنة والاس تف 2012  ادة من فرص الت عاون املتوف رة عىل الصعيدين الإ

 (200)*  254 جلاريةعدد الأحبان ا

 (306)*  707 عدد الأحبان التقديرية املربجمة

 (506)*  961 الـــمـــجـــمـــوع
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اإصالح ، تنظمي ملتقى حول "2013فعىل املس تويَّي الوطين والإقل ي، تول ت الهيئة، خالل شهر جوان 

سة رئاسة  "منظومة الر قابة الإدارية واملالية يف تونس لتفعيل دورها يف مقاومة الفساد وذكل ابلشرتاك مع مؤس 

وقد مت  مبناس بة هذا امللتقى تقدمي العديد من العروة حول  .امجلهورية والش بكة العربية لتعزيز العاهة وماكحفة الفساد

 س بل تطوير هياُك الرقابة واملتابعة وتفعيل دورها يف ماكحفة الفساد شفعت بتوصيات عامة.
 

طار برانم  الت ف الرش يد ابملن  ا عىل املس توى ادلويل، ويف اإ آت العمومية" اذلي يرشف عىل تنفيذه أأم  شأ

طار "برانم  ادلمع املايل املشرتك بَّي البن  ادلويل والبن  الإفريقي للتلية والا اد الأورويب لس نة  البن  ادلويل يف اإ

"، انتظمت مبقر  الهيئة عديد جلسات العمل مت خاللها التباحث يف النقائص اليت تشوب الت ف يف 2012

آليات الرقابة الالحقة. وقد املنش ئات العمو  مية وعرة مقرتحات الهيئة وصوص س بل حوقة هذه املنش ئات وتفعيل أ

جت هذه الأنشطة السة معل انتظمت مبقر  البن  ادلويل بتونس يف أأكتوبر  مت خاللها  ديد التصورات  2013تو 

رة تضمن التقرير الهنا  اذلي أأعده البن  ادلويل الهنائية لإصالح املنظومة الرقابية املتعلقة ابملنش ئات العمومية. ولالإشا

مته الهيئة يف ما 2013حول الت ف الرش يد ابملنش ئات العمومية )ديسمرب  ص لعرة التصور اذلي قد  ( جزءا خص 

ها مع الهيئة مضن هيا موح د ومس تقل   صالح املنظومة الرقابية من حيث جتميع هياُك الرقابة العامة ومض  يتعلق ابإ

لهيئة العليا املس تقَل للرقابة والتقيمي"، ومن حيث اإرساء اإجراءات معل تعقد الاس تقاللية والتفاوة والشفافية وهو "ا

 ونرش تقاريرالرقابة دلى العموم.
 

آلية ادلمع اليت يوف رها بصفة  آلية "س يقام" )و  أ مع اذلي تقدمه أ طار برانم  التكوين وادل  آخر ويف اإ وعىل صعيد أ

مة التعاون الاقتصادي والتلية( لفائدة الهيئة مت  عقد جلسة معل مبقر  الهيئة مشرتكة ُك  من الا  اد الأورويب ومنظ 

صت  2013خالل شهر أأكتوبر  مض ت وفدا من الا اد الأورويب وتث ال عن الوزارة امللك فة ابلتعاون ادلويل خص 

آلية التعاون املذكورة. ومن املأأمول أأن لعرة حاجيات الهيئة وتطل عالا قصد الاس تفادة من الإماكانت اليت  تتيحها أ

ة عىل مس توى تنظمي ادلورات التكوينية وامللتقيات. 2014تشهد س نة   تنظمي بعض الأنشطة يف هذا الإطار خاص 
 

اس تقبال وفد  2013وابلإضافة اإىل ذكل، ويف اإطار انفتاح الهيئة عىل التجارب املقارنة، مت  خالل شهر س،قرب 

ة العراع مبقر  الهيئة مض  تث لَّي عن السفارة العراقية ابمجلهورية التونس ية وتث لَّي عن هياُك الرقابة ابلعراع من مجهوري

اكنون قد زاروا قبل ذكل العديد من اجلهات احلكومية والهياُك الرقابية للتعرف عىل خمتلا مكوانت املنظومة الرقابية 

ة عروة حول متوقع الهيئة ابملنظومة الرقابية التونس ية قصد الإس تفادة من جتارهبا يف اجمل ال. ومت  ابملناس بة تقدمي عد 

لهيا يف جمال اإصالح الت ف العموجح وأأمه  مقرتحالا يف هذا اخلصوص.  وجتربهتا يف جمال املتابعة وأأبرز النتاجئ توصلت اإ
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وفدا عن اللجنة الأوروبية مت عقد اجامتع مبقر الهيئة مض   2013ويذكر أأيضا ان ه قد مت  خالل شهر ديسمرب 

ع اإىل دور الهيئة يف متابعة التقارير الرقابية املرتكزة عىل  تقنيات  ليل اخملاطر يف جمال رقابة أأمالك خالهل التطر 

 .  ادلوةل

ط العمل )  2013كام تولت الهيئة خالل شهر س،قرب  طار خمط  ( اذلي متت بلورته يف 2017 – 2013، يف اإ

طار تنفيذ بنو  "، مد  اإ د الت فاع املربم بَّي امجلهورية التونس ية والا اد الأورويب اذلي منح تونس مرتبة "الرشي  املقزي 

ل حول أأولوايلا وصوص الأنشطة والربام   اجلهات املعنية بتنفيذ الت فاع من اجلانبَّي التونيس والأورويب بعرة مفص 

ص املقرتح تضميهنا ابخملطط املذكور وذكل عىل مس تو    .دلمع منظومة الرقابة واإعادة هيلكهتاى الباب اخملص 

  . معاجلة العرائض الواردة:3

حالهتا اإىل هيئات  19، 2013تلقت الهيئة خالل س نة  عريضة من مصادر خمتلفة اطلعت علهيا وقامت ابإ

لهيا. وتندرج هذه  حدى التفقدايت الوزاري ة، ابعتبار أأن مبارشة أأعامل البحث والتفق د واملراقبة موكوةل اإ ة واإ الرقابة العام 

 تنس يق برام  هياُك الرقابة. العرائض مضن املؤرشات اليت تعقدها الهيئة يف معلية 
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 الباب الثالث :

 التوصيات العامة للهيئة

 

ت  2013لقد أأنت  اس تعراة واذج امللفات لهذه الس نة  مجَل من املالحظات أأفرزت اس تنتاجاٍت ودلَّ

يراًدا  لهيا اإ براًزا لها تيسرًيا للرجوع اإ ها و َخـصَّ هذا الباب من التقرير هبا اإ صََل أأهـم ِ اقرتاحاٍت و توصياٍت ارتأأيمنَا َحوم

 :ملضموهنا الآي 

 

 :لأجانب. الرصيد العقاري لأمالك ا1

بينت متابعة التقارير املنجزة وصوص الت ف يف أأمالك الأجانب أأن هذا القطاع يطرح عدة   

ل بتصفية هذه  اإشاكليات هيلكية وقانونية ومادية تس توجب اختاذ قرارات وتدابري اس ترنائية من شأأهنا أأن تعج 

ل أأعباهئا املالية. وتتلخص هذه الأمالك هنائيا مبا يسامه يف رفع عئب الت ف فهيا عن ادلوةل ويلغين  عن  م 

 الإشاكليات يف ما ييل :

 : عىل املس توى الهيلكي 

دارة أأمالك الأجانب   بعَّي لوزارتَّي خمتلفتَّي عىل مس توى الت ف والتفويت وهام ُك   تدخ ل هيلكَّي - من اإ

دارة أأمالك الأجانب بوزارة أأمالك ادل وةل والشؤون العقارية، وقد أأد ى ابلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية واإ

جراء  ذكل يف بعض الأحيان اإىل تداخل يف املهام وتنازع سليب يف الإختصاص خاصة يف جمال الإحصائيات ادلورية واإ

ى اإىل التأأخري يف تصفية املعاينات الإدارية والتث،ت من مدى توفر رشوط التفويت يف الرا بَّي يف الرشاء، وهو ما أأد  

 هذا امللا.

بَّي الرشكة الوطنية العقارية وكتابة اللجنة الوطنية للتفويت وصوص ضبط معالمي الأكرية  التنس يق  ياب -

املتخدلة واس تخالصها قبل عرة امللا عىل اللجنة، وهو ما أأدى اإىل عدم تنفيذ عديد مقرارات التفويت الصادرة 

ت بناء عىل موافقة اللجنة الوطنية ر  مرور س نوات عن صدورها وذكل لتخ دل  معينات كراء بذمة املتسوغَّي املفو 

 مهم.

اثنواي مقارنة  هلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية ابعتبار اب الت ف يف أأمالك الأجانب لميش نشاط -

ها بطئ متابعة اس تخالص  وأأد ى اإىلل حيظى ابلعناية الالزمة  ت ا جع الأساس ية املقثَل أأساسا يف البعث العقاري  مبهام 

صال ا اإضافة اإىل التأأخري الكبري يف معليات التصفية عن طريق التفويت.  الأكرية وجعز عن ترممي العقارات املتداعية واإ
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 : عىل املس توى الترشيعي 

ر تفويت  - زاء املقتعَّي حبق البقاء اذلين صدر لفائدلم مقر  آلية البيع ابملزاد العلين اإ عامل أ ماكنية اإ ورفضوا عدم اإ

س تصدار حلك ابخلروج ضد الشاغلَّي  عامل هذه الآلية يفرتة اإ اس تكامل اإجراءات التفويت لفائدلم، إورة أأن اإ

 1993لس نة  123جديد من القانون عدد  2ل هتاء املدة املمنوحة دلفع ال ن وهو ما ل يسمح به رصاحة الفصل 

املتعلق مبنح حق البقاء للمتسوغَّي  1981رة س،قرب املؤرخ يف   1981لس نة  13املتعلق بتنقيح املرسوم عدد 

حملالت معدة للسكع عىل مكل أأجانب اذلي نص  عىل ما ييل : "يقتع حبق البقاء قانونيا وبدون  ديد للمدة ول 

القيام بأأي اإجراء ُك خشص طبيعي أأو معنوي يشغل بوجه الكراء أأو عن حسن ني ة منذ صدور هذا املرسوم حمال 

لهيا ابلفصل الأول )احملالت املعدة للسكع أأو ذات الإس تعامل املهين اليت   عىل مكل الأجانب من احملال ت املشار اإ

( وذكل بدون اعتبار لا رشط وارد ابلعقد خمالا لهذا املرسوم أأو حلك 1956واملبني ة أأو املكتس بة قبل  رة جانفي 

 قاة ابلإخراج ل هتاء املدة".

هناء معليات فرز م  - ناابت ادلوةل يف العقارات املشرتكة مع أأجانب فرنس يَّي رفضوا العرة العموجح عدم اإ

للرشاء أأو أأجانب ذوي جنس يات خمتلفة أأو مع أأشخاص ماديَّي مهم جنس ية تونس ية. علام وأأن عدد قضااي القسمة 

دارة اخلاصة بعقارات اكئنة بتونس الكربى وحمل متابعة من قبل مصاحل امللكا بعاعات ادلوةل حسب ما  أأفادت به اإ

 رسام عقاراي. 143قضية لم  137عدد  2009أأمالك الأجانب ابلرشكة قد بلغ اإىل موج س نة 

متام معليات التقيمي الفردي لبعض العقارات الراجعة لدلوةل  - مبا حيول دون  14لفصل قتضيات اقا مل يطب ت عدم اإ

دارة أأمالك الرشوع يف التفويت فهيا لعدم معرفة ق هتا الهنائية. وقد بلغ عد د هذه العقارات حسب اإحصائيات اإ

 523حمال من مجَل  1435رسام عقاراي متثل حوايل  241، 2009الأجانب ابلرشكة املضمنة بتقريرها الس نوي لس نة 

 رسام مشلها التأأمَّي امجلاعي ابخلزينة العامة.

 : عىل املس توى املادي 

عية للسقوط مبا يدعو للتدخل العاجل لإصال ا خاصة تدهور احلاةل املادية للعقارات اليت أأصبح أأغلهبا متدا -

 س نة. 60وأأن أأغلهبا يرجع  رخي بناهئا اإىل أأك  من 

تفاع الرضا  احلر أأو ورثهتم وعزوف اخلواص عن بذل  - صعوبة التعرف عىل مالل العقارات اخلاضعة لالإ

تصال هبم نظرا لقدم هذه العقارات وما تس توجبه من أأموال لإصال   ا.اجلهد لالإ
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وقد سامهت هذه الإشاكليات جمقعة يف عرقَل اجملهودات املبذوةل قصد تصفية أأمالك الأجانب. حيث مل يقع 

ل  يف 2009التفويت اإىل موج شهر ديسمرب  فقط من مجَل العقارات املقتناة  32%حمال وهو ما ميثل نس بة  2468، اإ

تفاقيتَّي املربمتَّي بَّي احلكومة التونس ية و  طار الإ ضافة اإىل بقاء حوايل يف اإ حمال عىل مكل  5746احلكومة الفرنس ية اإ

 أأحصاهبا الأجانب من جنس يات خمتلفة.

 

 تتقدم الهيئة ابلتوصيات التالية:، وملعاجلة املشاُك اليت يطر ا ملا الت ف والتفويت يف أأمالك الأجانب

ماكنية اإحدان واكةل عقارية معومية للتعهد بتصفية ملا أأمالك الأجانب تالفيا  - زدواجية التدخل لالنظر يف اإ

دارة عىل ــ ادي عرش للتن حليف هذا امللا، وهو ما يس تجيب ملا أأقره اخملطط ا خراج الأنشطة الثانوية لالإ مية " ابإ

للتفويت يف بقية العقارات الراجعة امللكية لدلوةل مس توى واكلت معومية متخصصة". مع  ديد جدول زمين مضبوط 

 وفق رشوط مضن دليل اإجراءات مصادع عليه.

عادة النظر يف مقاييس ضبط ال ن  - تنقيح القوانَّي املتعلقة برشوط التفويت لإدخال مزيد من املرونة علهيا واإ

ضافة اإىل تنقيح  ومراجعة طرع اخلالص والتقليص يف عدد الواثئق املطلوبة لس نة  123من القانون عدد  2الفصل ، اإ

املتعلق مبنح حق البقاء للمتسوغَّي  1981املؤرخ يف  رة س،قرب  1981لس نة  13املتعلق بتنقيح املرسوم عدد  1993

ة للسكع عىل مكل أأجانب يف  متكَّي الإدارة يف صورة رفض املقتع حبق البقاء رشاء العقار اذلي  اجتاهحملالت معد 

 ابلطرع القانونية اس تعدادا لبيع العقار ابملزاد العلين. يشغ  من اإخراجه

التنس يق مع وزارة الشؤون اخلارجية لطرح هذا امللا عىل اجامتعات اللجان املشرتكة مع ادلول اليت متكل  -

ماكنية بيعها للمتسوغَّي بأأمثان معقوةل.  رعاايها عقارات بتونس قصد النظر يف اإ

  .لتن،يه عىل مالكهيا الأجانب لإصال اضبط العقارات املتداعية للسقوط وا -
 

 ة لفائدة بعض أأصناف املس تعملَّي:ضبعنوان تطبيق التعريفات املنخفالعموجح منظومة دمع النقل  .2

 2004لس نة  33لقانون عدد املنصوص عليه ابصدار الأمر اإ  أأبرزت بعض تقارير الرقابة ونتاجئ متابعهتا عدم

النقص احلاصل يف مداخيل رشاكت  احتسابطريقة ضبًطا ل بتنظمي النقل الربياملتعلق  2004أأفريل  19املؤرخ يف 

لزاهما بتطبيق تعريفات منخفضة لفائدة بعض أأصناف املس تعملَّي، جرَّ  النقل العموجح س ناد منابة  تَّا أأدَّى اإىل عدماء اإ اإ

ذ، هبذا الامتياز املنتفعة نقل الرشاحئ مبناس بةالتعويض للرشاكت املعنية عىل أأساد النقص احلقيقي احلاصل لها   اإ

ل تغطي  من منابة جزافية بعنوان هذا التعويض رشاكت النقل املقث َل يف متكَّيو تواصل العمل بنفس الصيغة القدمية ي 
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بعنوان الفرتة  لرشكة اجلهوية للنقل ابلقريواناب %65معدلها عىل س،يل اذلكر  مل يتعدمن نقص املداخيل  جزءسوى 

 .2002/2006ر الرقابة اها تقرياليت  طَّ 
 

ابلإ اع بوضع املقاييس اليت ييُّ عىل أأساسها احتساب النقص الهيئة  يف هذا الإطار تواو   

احلاصل يف مداخيل رشاكت النقل العموجح بعنوان التعويض عند تطبيق التعريفات املنخفضة لفائدة التالميذ والطلبة 

اجات وبعض أأسالك املوظفَّي العموميَّي  أعوان الأمن ادلاخيل وأأعوان ادليوانة وبعض الرشاحئ من ذوي الاحتي

صدار الأمر موضوع احلال مناط القانون  عىل أأن تتوىل  وزارة النقل ابعتبارها سلطة  املذكور ،اخلصوصية ، واإ

الإرشاف مطالبة خمتلا الأطراف املعنية من جديد ابلتعمُّق يف دراسة هذه املسأأةل يف اإطار اللجنة اليت أأوصت 

آخر ترتئيه الوزارة ، ووضع ب  2008أأفريل  7جلسة العمل الوزارية امللتمئة بتارخي  طار أ تكويهنا يف الغرة ، أأو أأي اإ

صيغة مالمئة يي اعامتدها لتابديد ق ة منابة التعويض لرشاكت النقل عىل أأسس موضوعية يف اإطار عقود الربام  

 َحقَّقَِة  .املربمة معها ، مبا ميك ِن من تقيمي مس توى حوقة وجناعة ت ُّف هذه الرشاكت، وحماس،هتا عىل النتاجئ الـمل 

 

 الت  ف ابملندوبيات اجلهوية للتلية الفالحية: .3

اتَّضح من خالل دراسة عدد من امللف ات والتقارير املتعلقة ببعض املندوبيات اجلهوية للتلية الفالحية، تواتر 

اذ الإجراءات والتدابري الرضورية للابد  من  آاثرها. ويف ضوء أأعامل العديد من النقائص والإخاللت اليت تس تدعي اختَّ أ

بة حسب جمالت النشاط: م الهيئة ابلتوصيات التالية مبوَّ  املتابعة اليت قامت هبا، تتقد 

 :عىل مس توى الت ف الإداري واملايل 

تدعمي املندوبيات اجلهوية ابملوارد ال،رشية الالزمة مبا ميكن من سد الشغورات و سَّي نس بة التأأطري وتفادي  -

 الوظائا املتنافرة وتفعيل وظائا املراقبة واملتابعة امليدانية مبا يسامه يف تطوير أأداء هذه املؤسسات.امجلع بَّي 

ـــة وذكل  - عـــداد نظـــام معلومـــات يقـــع تعم ـــه عـــىل اكفـــة املنـــدوبيات اجلهوي تلكيـــا مكتـــب دراســـات ابإ

ــ ــدماج التطبيقــات املســ تعمَل وعــدم تغطيهتــا مجلي ــة بعــدم ان ــدارك النقــائص املتعلق ع جوانــب النشــاط وعــدم قصــد ت

 املعلوماتي ة.  اس تجابهتا ملتطلبات السالمة
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 :عىل مس توى الت ف يف املناطق السقوية 

مزيد الإحاطة ابجملامع املائية و سيسها برضورة الوفاء ابلزتامالـا بتـوفري املعطيـات املتعل قـة بنشـاطها و بأأمهيـة  -

 معليات الصيانة وختصيص الاعامتدات الرضورية ذلكل.

 ابملناطق السقوية.  احلرص عىل اس تخالص املس تحقات بعنوان بيع املاء وصيانة التجهزيات -

تعمــمي التفاقيــات الـــيت تضــبط كيفيــة ورشوط اســـ تغالل النظــام املــا  العمـــوجح وصــيانته عــىل اجملـــامع  -

 الناشطة.

رساء أأنظمة ملراقبة امللوحة والتغدع ابلأرايض السقوية. -  اإ

هامل الأرايض السقوية.حث املندوبيات عىل  -  اختاذ الإجراءات القانونية يف شأأن حالت اإ

 

 :وة بقطاعي الفالحة والصيد البحري  عىل مس توى الهن 

رساء الآليات الكفيَل مبساعدة املندوبيات عىل متابعة اخلارطة الفالحيَّة. -  اإ

 وضع أأنظمة خاصة مبتابعة وتقيمي العمليات الإرشادية. -

ــــت يف  - آجــــال الب ــــتحلك يف أ ــــة لإســــ ناد ال ــــىل أأنظــــار الل جــــان اجلهوي ــــاز املعروضــــة ع ــــب الامتي مطال

 الامتيازات املالية مبا ميكن من اس تحثان نسق اجناز الاست رات.

ــــازات يف  - ــــا الامتي ــــامن توظي وةل لض ــــجيعات ادلَّ ــــة بتش ــــاريع املنتفع ــــة للمش ــــة امليداني ــــدعمي املتابع ت

ت من أأجلها.  الأ راة اليت أأقرَّ

ــة - ــيغ املالمئ ــاد الص جي ــوجح  اإ ــاج الي نت ــول الإ ــات ح ــة املعلوم ــة ودق ــرا  ومشولي ــل ابمل ــ قرارية العم ــامن اس لض

 من الأسامك.

ــات الصــيد  - ــة حــول خمالف ــل املعلوم ــة الأســطول والبابــارة ونق ــة حرك ــة ملتابع ــواك بشــ بكة معلوماتي ــط امل رب

ابهنا.  البحري يف اإ
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 اخلامتـــة

 

ذم اكن لال ِ مَعٍَل ِبدايــة ،  ا و اإ َّ َمنأأمَّ تلــهَا ُكل َّه ول بلدَّ هل من هنايٍَة ، اشكلرل وقد بــلـَـغم ن عداده فَاإ ، حاَّ سامه يِف اإ

ذَ  ـــيدات  ا اإ َ ِذكمرل الـسَّ يدين عبد  جناةاكنِت التَّــسِمَيةل ِلَزاًما تعَّيَّ ميان الصيد و هادية بن عزون والـس َّ السوييس و اإ

لهيم الس يدان ةد شو ة وعادل ةود الاكمل اذلين امحليد اثبت وعبد القادر سلتان امللكفَّي مبأأمورية ،  يضاف اإ

ماه من َخَدَماٍت خالل س نِة التقرير  ادة أأعضاء جمل  2013غادرا الهيئة اعتبارا ملا قدَّ س الهيئة معوما وتثل ، وكذكل السَّ

دائرة احملاس بات، ورؤساء هيئات الرقابة العامــــة الثالثة واملتفقد العام لوزارة ادلاخلية خصوًصا، دون نس يان الإطار 

ـَمثَّاًل يف السادة خلـــيل النوري و منري عريا و  سان ادلريدي و لهام املنت  و ملياء قـــــــارة.    الإداري مل  اإ

 

 

 مأأمحد عظو 

 رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

 

 

 

 

  


