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 ةــــئـ توط 
 

 

يف جمالت  5102التقرير عرضا لنتاجئ نشاط الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة هذا يتضّمن 

ة العاّمة وعدد من التفقّدايت الرقابحممكة احملاس بات وهيئات مرجع نظرها، كدراسة ومتابعة التقارير اليت أ عّدهتا 

اليت مشلهتا الرقابة وتقيمي العمومية الوزارية. ويربز التقرير أ مّه املالحظات اليت شابت ترّصف الإدارات واملؤّسسات 

صالح النقائص والإخاللت اليت مّت الوقوف علهيا يف ضوء توصيات الهيئة، كام يربز  مدى توفّق هذه ال خرية يف اإ

ىل أ نشطهتا يف جمال التعاون ادلويل والتكوين.نتاجئ ت  ضافة اإ  نس يق برامج تدّخالت خمتلف الهيئات الرقابية اإ

 

ويأ يت صدور التقرير الس نوي الثالث والعرشون يف ظروف مناس بة لتعزيز دور الهيئة وتثبيت موقعها يف 

ىل جتاوز سلبيات املرحةل  السابقة اليت اسسمت بعد  وضوح املشهد الرقايب، خاصة بعد بروز معطيات هممة تؤرش اإ

رشاف رئاسة امجلهورية من عدمه يف ضوء تنظمي السلطات اذلي  الرؤية حول مس تقبل الهيئة ومسأ ةل بقاءها حتت اإ

 أ فرزه الواقع الس يايس اجلديد وكرسه دس تور امجلهورية الثانية.

 

ىل هذا العامل املهم اذلي أ ثر بصفة ملحوظة عىل نشاط الهيئة وانعكس سلبا عىل عالقاهتا  ابلإضافة اإ

جناز معليات املتابعة شلكت التحولت اليت عرفها املناخ العا  ابلبالد  ابلهيالك والإدارات اليت تتعامل معها أ ثناء اإ

ضافية أ ما  معل الهيئة، خاصة مع انعدا  الاس تقرار  عىل مس توى سس يري  خالل الفرتة السابقة منذ الثورة، صعوبة اإ

 ومية، وتراجع مردود الإدارة بصورة عامة.هذه الهيالك العم

 

ضافيا أ ما   وعىل صعيد أ خر حتقيق شّّك مجود النصوص املتعلّقة ابلهيئة وبضبط مشمولهتا، عائقا اإ

عديد الهيالك اليت من قبل  مل جتد الهيئة التجاوب املطلوبطموحاهتا يف القيا  مبهاهما ابلنجاعة املطلوبة، حيث 

ع عىل مصري عديد امللفّات اليت يف مّدها يف الإاّبن ابلردود املطلوبة ، مّما مل ميكهّنا من الإّطال مشلهتا أ عامل املتابعة

يالءها عناية خاّصة. وقد بلغ الوضع يف بعض احلالت  عىلت الهيئة أ كدرهاانت مالية هاّمة  أ حياان تضّمنت  رضورة اإ

لزا  الهيالك املعنية بتفعيل  مرحةل الهتاون، دون أ ن تكون دلى الهيئة الآليات القانونية الالزمة اليت متكهّنا من اإ

 توصياهتا وحتقيق النجاعة املطلوبة. 

 

وأ ما  القناعة اليت حصلت أ خريا دلى سلطة الإرشاف املمثةّل يف رئاسة امجلهورية حول رضورة البّت يف 

شامل لإصالح املنظومة الرقابية  وضعية الهيئة، مّت تكوين جلنة تفكري تولّت النظر يف متوقع الهيئة مضن تصّور

عداد لس تننا ابمبختلف مكّوانهتا،  قلميية بعض  بدراسات مّت اإ طار تعاون تونس مع بعض املنّظامت الإ ها يف اإ
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بقاء علهيا  وادلولية، وقد تولّت اللجنة املذكورة يف هذا الإطار احلسم يف مسأ ةل الإرشاف عىل الهيئة، وأ قّرت الإ

رشاف  هورية، وهو ما من شأ نه أ ن يوفّر لها مرجع نظر أ فقي واسع سس متده من علوية هذا الإرشاف رئاسة امجل حتت اإ

مسؤول ابلتضامن مع رئاسة و ادلوةل  لس تقرارضامن  ابعتبارهاملعنوية وادلس تورية لرئيس امجلهورية  ةسلطومن ال 

يمتتّع بقدر من احلكومة عن الترصف يف املال العا  وعن تنفيذ مزيانية ادلوةل، وهو ما يقتيض ابلتايل وجود هيّك 

، يتوىّل متابعة تقارير الرقابة وتقدمي توصيات الإصالح اليت يتطلهّبا تدارك النقائص والإخاللت اليت الاس تقاللية

 رير مبا فهيا تكل الصادرة عن حممكة احملاس بات. تربزها خمتلف التقا

 

قرار متكني الهيئة من الصالحيات الاكفية ل داء هماهمام يف كنف احلياد والزناهة  طار نفس اللجنة اإ كام مّت يف اإ

عداد مرشوع أ مر ترتييب  تطبيقا للقانون عدد يتعلق بتنظميها الإداري واملايل وبسري معلها والاس تقاللية من خالل اإ

أ ن يسهّل للهيئة ممارسة هماهما وتنظمي عالقاهتا مع ال طراف اليت تتعامل معها وميكهّنا  من شأ نهمبا ، 0991لس نة  21

 .ملنظومة الرقابةمراجعة جذرية  انتظاريف املدى العاجل من مواصةل القيا  مبهاهما يف ظروف أ فضل، يف 

 

 سشهدها الساحة الوطنية وال هداف اليت تضّمنهتا وثيقة يتالاجلديدة وتأ مل الهيئة أ ن سسامه التوّّجات 

عهنا حكومة الوفاق الوطين، يف بناء مناخ مالمئ يساعد الهيئة عىل أ خذ ماكهنا الطبيعي مضن  وانبثقتقرطاج 

 احلومكة والوقاية من الفساد.لناشطة يف جمال ا الثانية مؤّسسات امجلهورية

 

عي يشّّك اليو  أ كم  من أ ي وقت مف  فرصة لإعادة متوقع الهيئة مضن فالس ياق الس يايس والاجامت

املشهد املؤسسايت، ابعتبار ما ميكن أ ن تضطلع به من دور يف حتقيق الاس تحقاقات اليت سشّك حمل اهامت  مزتايد 

عة الوطنية مبا من قبل الرأ ي العا  خاصة يف جمال ماكحفة الفساد وتعزيز احلومكة وترش يد اس تخدا  مقدرات اجملمو 

 ادلوةل ويف توفري مقومات التمنية مبختلف أ شاكلها. تيسامه يف دمع ثقة املواطن يف مؤسسا
 

ذ ميكن احلديث عن النجاعة يف ماكحفة الفساد دون توفر رقابة فاعةل للترصف العمويم، تكشف  ل اإ

ف يف خانة الفساد، وسساعد الإخاللت، وتزيل الغطاء عن لك أ شاكل سوء الترصف، ولك ما من شأ نه أ ن يصنّ 

 ف. من مثل هذه املظاهر من خالل حتديث أ سالي  الترصّ الهيالك العمومية عىل التوّق 

 

ّن الهيئة مقّرة العز  يف ظل هذه املعطيات عىل تعزيز موقعها ومزيد تفعيل تدخالهتا  ومن هذا املنطلق فاإ

املنظومة الرقابية . وس تعمل عىل تعزيز التواصل مع بدورها اكمال بوصفها أ حد احملاور ال ساس ية يف  والاضطالع

بقية مكوانت املشهد املؤسسايت ملزيد التعريف بدورها لتحقيق النجاعة املرجوة يف جمال متابعة التقارير الرقابية 

عا  واحملافظة عىل املال ال اساهتترصف هيالك ادلوةل ومؤسّ  طرقوتمثني نتاجئها وتفعيل توصياهتا قصد حتسني أ داء و 

والتوق من انتشار الفساد. كام س تعمل الهيئة عىل تعزيز البعد التصحيحي والوقايئ يف تدخالهتا من خالل مساندة 
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الهيالك العمومية عىل تطوير املامرسات يف جمال الترصف يف خماطر الفساد، ومن خالل خلق فضاءات للتفكري 

عزيز قدراهتا يف جمال الترصف. كام ستسعى الهيئة بوصفها والتواصل مع هذه الهيالك مبا يساعد هذه ال خرية عىل ت

احلاضنة اليت تلتقي فهيا بقية الهيالك الرقابية عىل وضع التصورات والرؤى الكفيةل بتطوير الوظيفة الرقابية مبختلف 

 مكوانهتا.

 

ذ سشكر الهيئة هبذه املناس بة خمتلف ال طراف اليت تعاملت معها من وزارات ومؤسسات ملا لقيته من  واإ

اّبن ويف ما قامت  جراءات لتنفيذ التوصيات  اذهابتّ جتاوب من طرفها يف مّد الهيئة ابل جوبة املطلوبة يف الإ من اإ

رير الرقابة وحتقيق التقّد  املطلوب يف معليات تدارك النقائص والإخاللت اليت أ برزهتا تقال اليت تقّدمت هبا 

ىل  هّنا سشري كذكل بّّك أ سف اإ عد  التعاون والتأ خري الها  اذلي متزّيت به بعض ما جسلته من الإصالح، فاإ

الوزارات واملؤّسسات خبصوص بعض امللفّات الهاّمة مّما مل ميكّن الهيئة من تقيمي مدى تنفيذ الإصالحات اليت 

 .الترّصفّطالع عىل جناعهتا يف حف  املوارد العمومية وحومكة أ وصت هبا والإ 

 

 

 كامل العيادي

 رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية
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 5102نشاط الهيئة خالل 

 

ىل نشاط الهيئة فقد تولّت خالل س نة اب تقارير يف  01تقرير رقابة، مهنا  77دراسة ومتابعة  5102لرجوع اإ

طار متابعة أ وىل و طار متابعات لحقة خّصت الهيالك واملؤّسسات العمومية اليت مل سس توف تدابري  77اإ تقرير يف اإ

السابع  نيالس نويين لتقرير اب تقارير همّمات مضّمنة الإصالح املس توجبة. ومشلت املتابعة ال وىل عىل وجه اخلصوص

ضافةالثامن والعرشين دلائرة احملاس بات والعرشين و  ىل  اإ عدد من تقارير و ا هيالك الرقابة العامة أ عّدهت تقاريراإ

مالحظة للمتابعة  715تقارير اس تخرجت مهنا الهيئة  10التفقّدايت الوزارية. وقد بلغ العدد امجليل لهذه التقارير 

خاللت ابلإجراءات والرتاتي  السارية مّت خبصوصها سسجيل نس بة تدارك بلغ معّدلها  تعلّقت بنقائص يف الترّصف واإ

صالح بشأ ن عدد من النقائص املتبقّية. كام واصلت الهيئة من خالل   234، وتقّدمت الهيئة بـ71% توصية لالإ

جراءات الإصالح والتدارك املتّخذة لتجس مي  تالتقارير اليت اكنمتابعة   0505حمّل متابعات سابقة، دراسة وتقيمي اإ

الس نوات السابقة خبصوص هيالك مشلهتا املتابعة وتبنّي عد  اس تكامل  امتدادتوصية اكنت قد تقّدمت هبا عىل 

صالح والتدارك بشأ هنا حوايل  بلغت النس بة اتقرير  77الإصالحات املطلوبة بشأ هنا وتعلّقت بــ  . 7% 8الإجاملية لالإ

هناء متابعة  5102كام أ قّر جملس الهيئة خالل س نة  املتعلّقة هبا أ و مّت سسجيل  الإصالحات اس تكاملمّت  اتقرير  52اإ

جنازها، ومّت تلكيف سلطات الإرشاف املعنية مبواصةل التأ كّد من  فادة الهي  اس تكاملتقّد  هاّ  يف اإ ئة بنتاجئ جتس ميها واإ

 ذكل.
 

قرار الربانمج الس نوي العا  لتدّخالت الهيئات الرقابية بعنوان س نة  ويف جمال التنس يق تولّت الهيئة اإ

 اقرتاحعدد من العمليات الرقابية املربجمة من قبل بعض الهيالك، ومّت  ازدواجيةمبا مكّن من تاليف الوقوع يف  5102

برجمة مؤّسسات أ خرى لتعويضها مبا مكّن من ترش يد برانمج الرقابة من انحية واملسامهة يف دورية أ فضل ملراقبة 

 ترّصف بعض الهيالك العمومية.
 

نتاجئ معليات املتابعة املتعلقة ابملؤّسسات وابملصاحل واحملاور اليت متّت  لاببه ال وّ ن هذا التقرير يف ويتضمّ 

عرضا لنشاط الهيئة يف جمالت تنس يق الربامج الرقابية ومعليات  اببه الثاينالوزارات، ويف دراس هتا مبوبة حس  

هذا وقد مّت  عددا من التوصيات العاّمة. الباب الثالثالرشاكة والتعاون ادلويل اليت سامهت فهيا، يف حني تضّمن 

رفاق التقرير جبمةل من  عادة تنظمي الهيئة وبنرش تقارير   تعلّقامرشوعي نّصني ترتيبينيتضّمنت  املالحقاإ عىل التوايل ابإ

 . الرقابة العامة واملتابعة
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طار اتق 01تقريرا، مهنا  77 دراسة 5102تولّت الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة  رير يف اإ

طار متابعات لحقة  77متابعة أ وىل و تدابري  وفاليت مل سس تالعمومية سات الهيالك واملؤسّ  خّصتتقريرا يف اإ

 :اكلتايلاملتابعة،  ايتالرقابة ومس تو تجمال وفقوتتوّزع هذه التقارير  الإصالح املس توجبة.

 

السابع والعرشين  نيالس نويين لتقرير اب تقارير همّمات مضّمنةاخلصوص عىل وجه ىل مشلت املتابعة ال وو 

ىل الثامن والعرشين دلائرة احملاس بات و  ضافة اإ عدد من تقارير التفقّدايت و ا هيالك الرقابة العامة أ عّدهت تقاريراإ

بنقائص  تقتعلّ لمتابعة ل مالحظة  715 اس تخرجت مهنا الهيئة تقارير 10هذه التقارير امجليل ل عدد ال. وقد بلغ الوزارية

خاللت ابف يف الترصّ  ، %71لها بـ مّت خبصوصها سسجيل نس بة تدارك قّدر معدّ  الساريةالرتاتي  لقوانني و واإ

هو  عىل حنو ما، تفامقهاوجتن  تكرارها أ و توصية لإصالهحا   234ام مجلتهلهيئة بشأ ن النقائص املتبقّية بـوتقّدمت ا

أ ن نس بة الإصالح  خالل املعطيات املضّمنة بهيتضح من مبنّي ابجلدول املوايل املبّوب حس  الوزارات، واذلي 

ابلنس بة  %71و الرايضةابلنس بة للهيالك الراجعة ابلنظر لوزارة  %57املسجةل منذ املتابعة ال وىل تراوحت بني 

 الثقافة.للهيالك التابعة لوزارة 
 

 جمـال الرقـابة
مس توى 

 املتابعة
 عدد التقارير

النقائص 

 املس تخرجة

التوصيات 

 املقدمة

 التوصيات

املنجزة خالل 

 املتابعة

التوصيات 

  املتبقية

 للمتابعة

مجموع 

النقائص اليت 

 تداركها مت

النس بة 

 الإجاملية

 لالإصالح

مصاحل اإدارية 

 مركزية وّجوية

 %75 88 59 - 59 007 0 أ ولـى

 %87 010 07 01 17 007 5 لحقـة

مؤسسات معومية 

 ذات صبغة اإدارية

 2 أ ولـى
087 

 
78 

- 

 
78 85 

27% 

 %77 195 050 75 577 207 51 لحقـة

 جامعات حملية
 - - - - - - - أ ولـى

 %88 78 01 7 12 80 5 لحقـة

منشأ ت معومية 

وذات مسامهة 

 معومية

 %78 078 81 - 81 571 5 أ ولـى

 977 570 72 228 0587 52 لحقـة
78% 

 مؤسسات معومية

 ل تكتيس صبغة 

 اإدارية

 %88 55 58 - 58 21 0 أ ولـى

 017 07 1 72 058 5 لحقـة
87% 

مجعيات وهيالك 

 غري مصنفة

 %57 07 11 - 11 29 0 أ ولـى

 %71 98 17 7 75 018 8 لحقـة

 قطاعات وحماور
  - - - - - - أ ولـى

 %79 118 81 11 085 190 05 لحقـة

 اجملـمـــوع
 60% 382 518 - 518 632 01 أ ولـى

 %78 5181 228 097 0505 5719 77 لحقـة

 %72 5855 788 097 0887 1580 77 اجملـمـــوع العـا 
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 الوزارات املعنية بتقارير الرقابة
عدد التقارير حمل 

 متابعة

من عدد النقائص املس تخرجة 

 تقاريرال 

عدد النقائص اليت مّت 

 تداركها

عدد التوصيات 

 املقدمة

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 %79 8 08 57 5 وزارة الشؤون اخلارجية

 %81 11 51 28 0 واملوارد املائية والصيد البحري الفالحةوزارة 

 %21 81 87 87 5 وزارة الصحة

 %71 82 77 055 0 وزارة النقل

 5%2 14 17 31 1 وال رسة والطفوةلوزارة املرأ ة 

 72% 29 84 116 1 التعاون ادلويلالاستامثر و و وزارة التمنية

 %57 11 07 29 1 الرايضةالش باب وزارة 

 %71 12 010 018 0 واحملافظة عىل الرتاثوزارة الثقافة 

 %71 518 185 715 01 الـمــجـمــوع

 
طار مواصةل أ عاملها، قامت الهيئة و دراسة وتقيمي الإجراءات من خالل املتابعات الالحقة للتقارير بيف اإ

بلغت النس بة . و ات بدراس هتتقرير رقابة قام 77 ــق بتوصية مل يس تمكل تنفيذها تتعلّ  0505املتّخذة لتجس مي 

صالح والتدارك حوايل   اجلدول التايل: يّنهمثلام يب 7% 8الإجاملية لالإ

 

 

 

 

 مس توى املتابعة

 

 

عدد التقارير 

 حمّل متابعة

 

 

  نتاجئ املتابعات الالحقة

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مّت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

عدد 

النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

عدد التوصيات 

املتبقية من املتابعة 

 السابقة

عدد التوصيات 

املنجزة خالل 

 املتابعةهذه 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

 58% 517 %59 027 78 550 550 127 02 نتاجئ املتابعة الثانية 

 %72 571 %07 009 58 087 097 812 08 نتاجئ املتابعة الثالثة

 86% 872 %15 082 71 507 817 0101 50 نتاجئ املتابعة الرابعة

 84% 217 23% 99 11 059 592 712 05 املتابعة اخلامسةنتاجئ 

 83% 079 21% 18 9 81 91 511 2 سةاملتابعة الساد نتاجئ

 78% 5181 26% 228 097 727 0505 5719 77 الـمـجـمـوع
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 :وزارة ادلاخلية .0

، تتوّزع حس  مس توى ادلاخليةلوزارة تقارير مشلت حماور وهيالك راجعة ابلنظر  1تّولت الهيئة متابعة 

 املتابعة كام ييل:

 (.0: تقرير واحد )رابعةمتابعة  -

 (.0: تقرير واحد )خامسةمتابعة  -

 (.0: تقرير واحد )سادسةمتابعة  -

 

 رابعةنتاجئ املتابعة ال: 
ىل النتاجئ التالية لتقرير الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات حول الترّصف يف ولية بن عرو ل املتابعة الرابعة أ فضت   :اإ

    

 موضوع التقرير

 نتاجئ املتابعة الرابعة املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترّصف يف ولية بن 

 عرو 
 مواصةل املتابعة 78% 29 00% 8 1 9 12 37

 

دماج منطقة  الفالحية مضن مناطق التوّسع  "برج غرابل"وقد بيّنت أ عامل املتابعة تأ جيل املسأ ةل املتعلّقة ابإ

حيث متّت املصادقة عىل مثال  ،5100العمراين بناء عىل جلسة العمل املنعقدة ابلوزارة امللكّفة ابلتجهزي يف أ فريل 

 .5108لس نة  18الهتيئة العمرانية لبدلية بن عرو  مبقتف  ال مر عدد 

 

جناز  التقّد  يف يف مصاحل الوليةتوفّق واتّضح عىل صعيد أ خر  التوصيات اليت تقّدمت هبا  العديد مناإ

جناز حمطة الضخ مبنطقة متكنت حيث  الهيئة ىل  ومت ربط جلّ  "ش بدة"من اإ املؤسسات الصناعية هبا ووقع سسلميها اإ

جراءات الربط ابلنس بة لبقية املؤّسسات الصناعية. كام  متا  اإ  تواصلتمصاحل ادليوان الوطين للتطهري ويه بصدد اإ

حداث هيئة وقتية يف انتظار اجلهود يف اجتاه  معاجلة وضعية مجمع صيانة وترصف مبنطقة نعسان الكربى حيث مّت اإ

 عقد جلسة عامة ابلصناعيني لإحداث مجمع للصيانة والترّصف.
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ىل جتاوز الإشاكلّيات اليّت  ياوسع  الاس تخالص معلت جمامع الصيانة والترّصف، من معلّيات  عرقلتاإ

لنس بة خملتلف املناطق الصناعّية عىل اس تخالص ما أ مكن لها اس تخالصه من مساهامت الصناعيني يف ّجهتا، اب

 معلية الصيانة جبميع الصيغ املتاحة.
 

جناز دراسات أ مثةل الهتيئة العمرانية للمناطق الريفية فقد بيّنت مصاحل الولية أ نّه مّت أ ّما  خبصوص تقّد  اإ

ية عني الرقاد لعّدة اعتبارات )حمدودية مساحة هذه املنطقة، ضعف عدد الساّكن، العدول عن مرشوع املنطقة الريف 

اثرة مجةل من املالحظات اليت سيمت أ خذها اخلتواضع الرصيد العقاري هبا... ( أ ّما ابلنس بة لبقيّة املناطق فقد متّت اإ

 . بعني الاعتبار من طرف ماكت  ادلراسات
 

وجّسلت الهيئة تواصل مساعي معلية سسوية ال رايض موضوع املتابعة مع مصاحل الوزارة امللكّفة ابلفالحة  

جراءات حول صيغ الترصف يف ال رايض ادلولية اليت سيمت ضبطها بناء عىل التوصيات  قراره من اإ طبقا ملا سيمّت اإ

. كام تولت الولية دعوة بدلية 5102جوان  07بتارخي  املنبثقة عن الاستشارة الوطنية حول ال رايض ادلولية املنّظمة

دارة مرشوع هتيئة منطقة اخلردة  غالق املسلخ البدلي لعتبارات حصية فضال عن اقرتاح تغيري صيغة اإ ىل اإ مرانق اإ

جناز املرشوع لتجاوز ال جال والرزانمة الزمنية  ابملروج وذكل ابلتخيل عن وحدة الترصف حس  ال هداف امللكفة ابإ

ىل مصاحل رئاسة احلكومة لتلكيف الواكةل العقارية الصناعية بتبيّن هذا املرشوع.ا  حملّددة للتنفيذ. ومت توجيه مراسةل اإ
 

وجود تقّد  يف معلية سسجيل بعض ال مالك والإجراءات متواصةل لإمتا  أ برزت املتابعة  من انحية أ خرى،و 

 ترس مي ابق العقارات.
 

طيات عد  استيفاء معلية الإصالح ووجود مالحظات ما زالت عالقة وهو واس تخلصت الهيئة من هذه املع 

قرار مواصةل املتابعة.  ما اقتف  اإ
 

 

 امسةنتاجئ املتابعة اخل: 
الرقابة العاّمة للمصاحل العمومية حول الترصف يف ادليوان الوطين للحامية هيئة تقرير  امسةمشلت املتابعة اخل

 اجلدول التايل: وّّضهمثلام ي املدنية

 

 

 امسةاخلنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل
 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

الترصف يف ادليوان 

 ة املدنيةالوطين للحامي
 مواصةل املتابعة 82% 21 01% 9 0 01 09 29
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جنازنت معلية املتابعة من الوقوف عىل وقد مكّ  الانهتاء من معلية تزين توصية وحيدة مّت من خاللها  اإ

املعطيات الوقائية لاكفة الإدارات اجلهوية يف ما عدى اثنتني بسب  وجود مشالك فنّية بصدد املعاجلة من قبل 

 املصاحل املركزية لدّليوان.
 

 ّ ىل أ ن مل يول ادليوان  ،احلزّي الزمين اذلي مف  عىل مبارشة متابعة هذا امللفأ مّهية رمغ ه وجتدر الإشارة اإ

لوح  أ نّه ولنئ مّت سسجيل تقّد  عىل مس توى  . فقدالعناية الالزمة جلان  هاّ  من معليات الإصالح املس توجبة

عادة تنظمي ملفّات ال عوان وحتسني نس  اس تخالص املس تحقّات )ابس تثناء املتخدّلة مهنا بذّمة النوادي  اإ

نّه مل يس توف تنفيذ ال  عداد واجلامعات الرايضية( فاإ تدابري املتعلّقة بتحيني دليل الإجراءات ووضعه حزي التطبيق وابإ

دماج تطبيقة احملاس بة التحليلية مع بقية التطبيقات اليت دخلت  جذاذات الوظائف وتوزيعها عىل خمتلف ال عوان وابإ

 . 5101حزّي الاس تغالل منذ س نة 
 

ال جال اليت مّت الالزتا  هبا خبصوص وبنّي الاطالع عىل جوان  أ خرى من نشاط ادليوان عد  احرتا  

 حتيني املعطيات املضّمنة بتطبيقة املوارد البرشية واس تغالل اكفة حماورها وكذكل الشأ ن ابلنس بة لتطبيقة ال رش يف

 عالوة عىل عد  الرشوع يف اس تغالل منظومة الرتاسل الإلكرتوين ادلاخيل اليت مّت تركزيها.
 

ىل مضاعفة اجلهود يف اجتاه جتس مي ما تبقى من وأ ما  بطء نسق الإصالح دعت الهي  ئة مصاحل ادليوان اإ

ليه ابلنظر. كام طلبت من وزارة ادلاخلية تلكيف التفقّدية  توصيات خاّصة فامي يتعلّق ابملسائل التنظميية الراجعة اإ

باب اليت جنم عهنا هذا الوضع العاّمة الإدارية واملالية ابلقيا  بعملية متابعة ميدانية لهذا امللّف قصد الوقوف عىل ال س  

 وتقدمي املساعدة الالزمة لتجاوزها.

 
 

 :نتاجئ املتابعة السادسة 
يف  حول الترصف يف بدلية املنس تري دلائرة احملاس بات التقرير الس نوي الثاين والعرشينمواصةل النظر يف متّت 

طار متابعة سادسة   اجلدول التايل: عىل حنو ما يبيّنهاإ

 
 

 موضوع التقرير

 السادسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 

 قرار جملس الهيئة

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

 املنجزة خالل

 هذه املتابعة

 عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترصف يف بدلية 

 املنس تري
هناء املتابعة 89% 19 22% 2 7 00 51 88  اإ
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ىل اس تخالص ما قميته حوايل  وتبنّي يف هذا املضامر،      .د من ديوهنا املتخدلة بذّمة  0توّصل البدلية اإ

مبواصةل حتسني  دت يف هذا الشأ نت وتعهّبعنوان كراء حمالّ  5101الغري عرب الصيغ الإدارية والقضائية خالل س نة 

ضااي لتسجيل جزء ّجود الاس تخالص. وتولّت عىل صعيد أ خر مسك ملفات املمتلاكت العقارية وحتييهنا ونرش ق

ىل سسوية وضعية بعض العقارات ابس تعامل الصيغ القانونية املتاحة.  من عقاراهتا ابحملمكة العقارية مع مواصةل السعي اإ

 

وخبصوص التوصية املتعلقة بتسوية وضعية املساحة املتجاوزة ملا فوتت فيه البدلية لدليوان الوطين      

ل أ ن سلطة الإرشاف مل تصادق عىل التفويت مّت عرض  أ نّه تبنّي لالتصالت،  املوضوع عىل أ نظار اجمللس البدلي اإ

 ابعتبار رجوع ملكية العقار موضوع التسوية لدلوةل.

 

مسامهة املالكني ال جوار يف نفقات خيّص عادة هتيئة املنطقة الصناعية واس تصدار أ مر ابإ  ويف ما يتعلّق     

ىل الإطار ا املتعلق بهتيئة  0998لس نة  07لقانوين املنظم لهذه املسأ ةل )القانون عدد ال شغال، اتضح ابلرجوع اإ

املتعلق ابلنظا  ال سايس جملامع الصيانة والترصف يف  0998لس نة  5111وصيانة املناطق الصناعية وال مر عدد 

والترصف ابملنطقة  املتعلّق ببعث مجمع للصيانة 0992أ فريل  00املناطق الصناعية وقرار وزير الصناعة املؤّرخ يف 

من مشمولت مجمع الصيانة والترصف وقد تعّد الصناعية ابملنس تري( أ ّن هتيئة البنية ال ساس ية للمنطقة الصناعية 

جراء الإصالحات الالزمة وحتميل نفقاهتا عىل  ىل أ ن اجملمع تعهد ابإ س بق أ ن أ شارت البدلية خالل املتابعة السابقة اإ

 أ حصاب الورشات.

 

جراءات املصادقة عىل التقس مي العقاري للقطعتني املس تغلتني من   ويف املقا    متا  اإ ىل اإ بل تواصلت املساعي اإ

طرف لك من الواكةل التونس ية للتكوين املهين ووزارة املالية والوزارة امللكفة ابلشؤون الاجامتعية والواكةل الفنية للنقل 

ء فضاء املعرض من انحية أ خرى فضال عن مواصةل الربي من انحية ولس تخالص مس تحقات البدلية بعنوان كرا

 سسوية الوضعيات العقارية العالقة.

 

وكشفت املتابعة عن عد  اس تصدار ال مر املتعلق بتوظيف مسامهة املالكني ال جوار يف نفقات     

جراءات تتعلق ابلترصف يف املمتلاك عداد أ دةل اإ ت وابلترصف ال شغال تطبيقا ل حاك  جمةل اجلباية احمللية وعد  اإ

 الإداري واملايل.

       

ىل طبيعة التوصيات املتبقّ   ق أ غلهبا بوضعيات عقارية أ و ديون متخدلة بذمة الغري قد ية اليت يتعلّ وابلنظر اإ

هناء متابعة هذا امللف عىلسس تغرق سسويهتا حزيا زمنيا طويال  قرار اإ أ ن تتوىّل التفقّدية  مس توى الهيئة عىل مت اإ

 .تيفاء الإجراءات الالزمة لتجس مي هذه التوصياتالتأ كد من اس  ادلاخلية  العاّمة لوزارة
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 :وزارة الشؤون اخلارجية .0

كام  .من قبل هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية ين معّديننظرت الهيئة يف نتاجئ املتابعة ال وىل لتـقـريـر  

تقارير  سسعةواصلت متابعة تنفيذ الإجراءات املتخذة فامي يتعلّق ابلتوصيات اليت تقّدمت هبا سابقا خبصوص 

 تتوّزع حس  مس توى املتابعة كام ييل:ويه أ خرى 

 (.5) انمتابعة أ وىل: تقرير 

 (.8رير )اتقأ ربعة متابعة اثنية: 

 (.0) واحد بعة اثلثة: تقريرمتا

 (.5) انمتابعة رابعة: تقرير 

 (.0: تقرير واحد )خامسةمتابعة 

 (.0متابعة سادسة: تقرير واحد )

 

 املتابعة ال وىل: جئنتا 
تقريري هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول همّمة تفقد ترّصف ل  املتابعة ال وىليلّخص اجلدول التايل نتاجئ 

مملكة البحرين وسفارة امجلهورية التونس ية بعامن عامصة وحساابت لّك من سفارة امجلهورية التونس ية ابملنامة عامصة 

  :ال ردن
 

 عدد النقائص املس تخرجة موضوع التقرير
 عدد النقائص اليت

 مّت تداركها

عدد النقائص اليت مّت تقدمي 

 توصيات بشأ هنا

 

 نس بة الإصالح والتدارك
 قرار جما  الهيئة

تفقد ترصف وحساابت سفارة 

ابملنامة امجلهورية التونس ية 

 عامصة مملكة البحرين

هناء املتابعة 72% 11 19 05  اإ

تفقد ترصف وحساابت سفارة 

امجلهورية التونس ية بعامن 

 عامصة ال ردن

هناء املتابعة 78% 12 19 08  اإ

  %79 18 08 57 اجملموع

 

 .مهنا عدد الهيئة متابعة تأ قرّ مجةل من املالحظات  بسفارة امجلهورية التونس ية ابملنامةاملتعلّق  التقرير نتضمّ  

العدد احلايل لل عوان القارين جتاوز يف املوارد البرشية والوسائل املادية  عىل مس توى الترصفقد تبنّي ف

حاك  مسك  للعدد املرخص فيه طبقا لقانون الإطار وتويّل احملاس  العمويم القيا  مبها  متنافرة عالوة عىل عد   اإ

وغياب لكي للمنظومات س توى تبوي  هذه الواثئق وتنظميها ليني وذكل عىل م امللفات الإدارية لل عوان احمل 

 (.اخلالإعالمية املعتادة ابملراكز ادلبلوماس ية )منظومة احملاس بة، منظومة جالية...
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ىل اس تعامل س يارة املصلحة يف غياب أ ذون مبأ مورايت وعد  مسك دفرت جولن خالفا  كام أ شار التقرير اإ

 .املتعلّق ابس تعامل س يارات املصلحة 0987لس نة  88وزير ال ّول عدد ملقتضيات منشور ال
 

ف احملاس يب فقد ورد ابلتقرير عديد املالحظات تعلق أ برزها بغياب ادلقة يف حتديد أ ّما عىل مس توى الترصّ 

ىل عد  سسوية بعض املبالغ يرات ملزيانية العنوان ال ول والااحلاجيات ويف ضبط التقد عامتدات التمكيلية ابلإضافة اإ

جراء املهمة وعد  سسوية سس بقات بعنوان مصاريف ترحيل ال شخاص رمغ مراسةل  بعنوان الودائع وال ماانت عند اإ

 وزارة اخلارجية يف الغرض. 
 

عىل  قائص التنظميية والإجرائيةبعض الن مكّنهتا من تداركةل من التدابري مجلتابعة اتاذ البعثة أ عامل امل نت وبيّ 

 عقد النفقاتوتولّيه قة بتنفيذ املزيانية ومعلية الترصف املايل واحملاس يب احملاس  العمويم مبهامه املتعلّ  غرار الزتا 

رشافه عالوة عىل  حاك  مسك امللفات الإدارية لل عوان احمللينيبتلكيف من رئيس البعثة وابإ ىل التقليص  اإ والتوّصل اإ

عامتدات وسسوية فواضل العنوان ال ّول.  يف عدد معليات التحويل ادلاخيل لالإ
 

ىل خاصة خاللها دعت من مت الهيئة جبمةل من التوصيات ولس تكامل جمهود الإصالح تقدّ  التنس يق مع اإ

واردة ابلتقرير ومبواصةل سلطة الإرشاف لطل  الرتخيص الرضوري لتسوية وضعية ال عوان موضوع املالحظات ال

 املساعي يف ما يتعلق برتكزي واس تغالل منظومة "جالية" وسسوية التس بقة بعنوان مصاريف ترحيل ال شخاص.
 

هناء متابعة هذا امللف ابعتبار أ نه قد مّت تاليف جّل النقائص الواردة ابلتقرير مع تويّل التفقّدية  وأ قّرت الهيئة اإ

خاّصة وأ هّنا تندرج مضن التوصية العامة اليت س بق وأ ن وّّجهتا  ذ التوصيات السالف ذكرهاالعامة للوزارة متابعة تنفي

ىل وزارة اخلارجية يف شأ ن   السفارات واملراكز ادليبلوماس ية.الهيئة اإ
 

عامصة ال ردن فقد تضّمن  بترصف وحساابت سفارة امجلهورية التونس ية بعامنق أ ّما خبصوص التقرير املتعلّ 

مهنا الهيئة عددا من املالحظات  اس تخرجت ف املايل واحملاس يببدوره عددا من النقائص شابت أ ساسا الترصّ 

للمتابعة متثّل أ مّهها يف معاينة تعديالت هامة يف بعض بنود املزيانية نتيجة عد  ادلقة يف حتديد احلاجيات فضال عن 

عداد ال ذون ابملهامت اخلاص ة ابصطحاب احلقيبة ادليبلوماس ية عىل سبيل التسوية وذكل خالفا للرتاتي  اجلاري هبا اإ

 العمل.
 

ولوح  من انحية أ خرى وجود نقائص عىل مس توى واثئق الرصف كعد  تضّمن الفواتري لعدد التسجيل 

رفاق واثئق الرصف بنسخ من بطاقات الهويّة وعد  مسك دفرت ملتابعة  بدفرت اجلرد وخالص بعض العمةل دون اإ

رسال  ىل القنصلية. كام مت سسجيل تأ خري يف اإ لشهرية ل مانة املصاريف من قبل ا تيااحلسا ب الطوابع اجلبائية املسلمة اإ

 مصاحل سلطة الإرشاف.
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سك ادلفرت اليويم للقبض لقة بعناوين خمتلفة وعد  م اوورد ابلتقرير عد  سسوية العديد من املبالغ الع

ىل يف متابعة العمليات املنجزة عىل مس توى واكةل ادلفوعات التابعة لوزارة ا التفصييلادلفرت والرصف و  دلاخلية اإ

صالح البناءات.ة يف هذه الواكةل بعنوان صيانة و عامتدات املرّس جان  عد  اس تعامل الا  اإ

 

ثر اطالعها عىل نتاجئ متابعة هذا امللف ىل الالزتا   جبمةل من التوصيات مت الهيئةتقدّ  واإ دعت من خاللها اإ

عداد ال ذون ابملها  قبل الرشوع يف الإجناز واحلرص عىل سسوية املبالغ  ابلرتاتي  املعمول هبا يف تنفيذ النفقات واإ

املذكورة ابلتقرير. كام أ كّدت عىل رضورة مسك ادلفرت اليويم للقبض والرصف وادلفرت التفصييل يف متابعة العمليات 

 املنجزة عىل مس توى واكةل ادلفوعات التابعة لوزارة ادلاخلية.

 

ر ما عدا تكل اليت تتعلّق بتسوية بعض املبالغ تاليف جّل النقائص الواردة ابلتقري سسجيلابعتبار و غري أ نّه

لهيا سابقا القدمية واليت يه موضوع توصية عاّمة هتّم اكفّة املراكز ادلبلوماس ية ، وابعتبار أ ّن وزارة اخلارجية املشار اإ

هناء متابعة هذا املللهذا املركز يف غضون الفرتة القادمة جديدة برجمت همّمة تفقّد   ّف.، أ قّر جملس الهيئة اإ
 

 املتابعة الثانية: نتاجئ 
تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول ترصف وحساابت سفارة ب لثانية املتابعة ا أ عامل تعلّقت

ىل  امجلهورية التونس ية مبسقط ضافة اإ تقارير هيئة الرقابة العامة للاملية حول مراقبة ترصف وحساابت لّك من سفارة اإ

اجلدول . ويبنّي ابلرايض وقنصلية امجلهورية التونس ية جبّدة وسفارة امجلهورية التونس ية بطوكيوامجلهورية التونس ية 

   نتاجئ هذه املتابعات: التايل

---------------------------------------------------------------------- 
1
 مّت مّض بعض التوصيات بعضها لبعض لرتابط املوضوع.  

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

ترصف وحساابت سفارة 

 مبسقطامجلهورية التونس ية 
 مواصةل املتابعة 27% 01 11% 18 18 05 05 08

ترصف وحساابت سفارة 

 امجلهورية التونس ية ابلرايض
هناء املتابعة 71% 07 72% 17 00 07 07 55  اإ

مراقبة وحساابت قنصلية 

 امجلهورية التونس ية جبدة
هناء املتابعة 21% 17 51% 0 18 10 12 12 05  اإ

ترصف وحساابت سفارة 

 التونس ية بطوكيوامجلهورية 
 مواصةل املتابعة 72% 01 01% 17 10 18 18 51

 - 61% 45 %11 52 07 85 85 75 جملموعا
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ىل  سفارة امجلهورية التونس ية مبسقطتوّصلت  محلاية املعدات وال نظمة الإعالمية توفري برجميات أ صلية اإ

ىل احلرص عىل ضبط احلاجيات بدقّ  ة املس تعمةل واعامتد أ ذون مأ مورايت يف اس تعامل الس يارات الإدارية ابلإضافة اإ

 الرشوع يف تنفيذ عدد من التوصيات ال خرى من خالل توجيه عديد. كام مّت عامتدات تمكيليةلتاليف طل  ا

ىل سلطة الإرشاف للنظر يف بناء قامةأ خر خمّصص للسفارة و مقّر ل  املراسالت اإ ماكنية تدارك النقائص و ،الإ يف اإ

 العمل عىل سسوية سس بقات ترحيل املواطنني.عىل مس توى تطبيقة "حماس بة" فضال عن  املالحظة
 

واتضح من ّجة أ خرى تويّل السفارة حتيني منظومة "اجلالية" واتاذ عديد التدابري خبصوص اس تكامل معلية  

لكرتوين خاص  حداث موقع اإ يف  البعثةق ودمع أ نشطة "اندي التونس يني بسلطنة عامن". ويف املقابل مل توفّ  هبااإ

 مبلغ التس بقة بعنوان رشاء س يارة.جتس مي التوصيتني املتعلقتني بتسوية لّك من أ رصدة ابجلدول "أ " و 
 

طار مواصةل متابعة وتظّل الّسفارة مدعوّ   ة ملواصةل ّجود الإصالح وموافاة الهيئة مبا ينجز يف هذا الّصدد يف اإ

 هذا امللّف.
 

عديد الإجراءات املنضوية مضن تنفيذ  فقد اّتذت سفارة امجلهورية التونس ية ابلرايضأ ّما خبصوص 

قامة  احلصولعقود شغل تتالء  ونظا  العمل ابلسعودية و احملاةل لها عىل غرار اعامتد  التوصيات عىل واثئق ملكية الإ

جناز أ شغال الهتيئة عالوة عىلالثانية  بتحيني قمية املمتلاكت واعامتدها يف ضبط معلو  والصيانة. كام قامت السفارة  اإ

سسوية صاريف بوزارة املالية فضال عن حل ال مانة العامة للمالتأ مني وخصم الفواضل والإيداعات ابلتنس يق مع مصا

ضافية ملزيانية ترصف  س نة التس بقات للس نوات السابقة ابلتنس يق مع سلطة الإرشاف وذكل بتخصيص اعامتدات اإ

5101. 
 

ىل الالزتا  ابلتوصية الصادرة عن الهيئة خبصوص التقيد بضوابط الترصّ  ف يف الرشاءات وسعيا مهنا اإ

ىل صيغة أ ذون تزود عىل سبيل التسوية. تعهّدت  السفارة يف رّدها ابلعمل عىل عد  اللجوء اإ
    

تالف املعدات وال اثث غري املس تعملاملقابل واصلت السفارة  ويف بعد احلصول عىل  ال شغال املتعلّقة ابإ

عادة ترتي  وتنظمي ال رش يف يف انتظار تلكيف خمتّص للغرض  الرتاخيص الرضورية من وزارة  يف هذا امليدان واإ

نشاء يف كام أ فادت البعثة بأ هّنا قد راسلت الوزارة للتوجيه   .هبذا اجلان  من النشاط الشؤون اخلارجية يعىن شأ ن اإ

يفاد عون برجمة خمتص من الوزارة أ و الرتخيص يف الاس تعانة خبدمات  موقع واب خاص هبا وطل  الإذن يف اإ

حدى الرشاكت املتخّص  جراءات سسوية العديد من التس بقا ،وعىل صعيد أ خر .صة ابلرايضاإ ت ابلتنس يق تتواصل اإ

 لوزارة .مع ا
 

ادليوان الوطين للس ياحة فقد تعلّق ابلتوصيات الراجعة ابلنظر لّّك من املصاحل املركزية للوزارة و أ ّما يف ما ي 

جراءات دون جتس مي ويه تتعلّق أ ساسا ابلتقيّد مبقتضيات جمةل احملاس بة يف ما ظلّ  س ناد التس بقات  تيتعلّق ابإ اإ

 ال خرى. املعنية وسسويهتا ودمع جمهود السفارة يف جمال الرتوجي لالستامثر يف تونس عرب مزيد التنس يق مع الوزارات
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هناء ما تبقّى مهنا تقد  يف جتس مي  معاينةمن التوصيات و  عدد ها جناز اإ ونظرا لس تكامل  قرار اإ فقد مت اإ

ىل التعهد مبمع متابعة هذا التقرير   تابعة.واصةل امل دعوة التفقدية العامة لوزارة اخلارجية اإ
 

ىل ترش يد نفقات الهاتف والرشوع يف تنفيذ  ةقنصلية امجلهورية التونس ية جبدّ  وتوّصلت من ّجهتا اإ

يد ن من جتس  ويف املقابل مل تمتكّ  الإجراءات الالزمة لتجديد أ سطول الس يارات وسسوية عدد من التس بقات العالقة.

رسال الواثئق احملاسبية  يات ابلنس بة لرصف مبالغ يف الإابن وحتديد املسؤول للمصاحل املركزيّة التوصيتني املتعلقتني ابإ

  عامتدات خمصصة لها. يف غياب ا
 

هناء متابعة هذا التقرير من  وقد قرار اإ ىل التعهّمع الهيئة  قبلمت اإ د دعوة التفقدية العامة لوزارة اخلارجية اإ

 الإجناز. قيدمبتابعة التوصيات اليت ل تزال 
 

فقد متكّنت من تفعيل املنافسة يف معلية اقتناء تذاكر السفر  سفارة امجلهورية التونس ية بطوكيوأ ما خبصوص  

ىل جان  اعامتد تدابري عدة لتدارك النقائص القامئة عىل غرار مراسةل الإدارة املركزية لتسوية التس بقات واملصاريف  اإ

 خلارجة عن املزيانية واتاذ الإجراءات الالزمة خلمت حساب واكةل ادلفوعات.ا
 

تالف القدمي منه حيث أ فادت متا  معلية فرز ال رش يف واإ بأ هّنا جّددت  السفارة ويف املقابل مل يتسّن اإ

دارة املركزية لإرسال عون خمتص يف الغرض. كام مل  ميتني املتعلقتني اعامتد املنظومتني الإعال تمتكّن منالطل  لالإ

ابجلالية وابحلاةل املدنية ومل تتلّق ما يفيد موافقة الإدارة املركزية للتأ مني ضد خماطر الزلزل. هذا ومل يمت تقدمي عنارص 

يداعات يف انتظار التسوية يف موّّف  جابة خبصوص وضعية حساابت مقابيض واإ  .5105اإ
 

يمت تدارك النقائص املتعلقة هبا أ قّرت الهيئة مواصةل  وابعتبار وجود العديد من اجلوان  حمل متابعة ومل

  .متابعة هذا التقرير

 

 :نتاجئ املتابعة الثالثة 

للمصاحل العمومية والتفقدية العامة لوزارة لتقرير هيئة الرقابة العامة الثالثة املتابعة  حيوصل اجلدول التايل نتاجئ

العمومية والاس تخالص حول مراقبة ترصف وحساابت سفارة  الشؤون اخلارجية وتفقدية الإدارة العامة للمحاس بة

 :امجلهورية التونس ية بفياان

 موضوع التقرير

 ثالثةال نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

يف ضوء املقدمة 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

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
هناء املتابعة 87% 57 81% 11 18 17 08 11  اإ
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سسوية أ غل  التس بقات العالقة بعنوان كراء مقر البعثة ببودابست وهتيئة مقر  املذكورةوقد تولّت السفارة 

 السفارة وغري ذكل من النفقات ابلتنس يق مع ال مانة العامة للمصاريف. 
 

ىل ويف املقابل مل يتسن للبعثة سسوية التس بقات بعنوان ترحيل ال شخاص ورفات ال موات اليت يرجع اترخي  ها اإ

بعنوان ضامن ال كرية ابلرمغ من مراسةل املصاحل املركزية يف عديد املناس بات بغرض بذل  نظريهتاو  5112ما قبل س نة 

املزيد من املساعي مع مصاحل وزارة املالية علام أ نه مل يمت العثور عىل جداول الإرسال والفواتري ذات الصةل بأ رش يف 

 البعثة.
 

ىل أ ن  حاك  معلية ضبط مزيانية املركز وتفادي وجتدر الإشارة اإ البعثة مل تفد مبا اعمتدته من تدابري يف اجتاه اإ

 جتاوز النفقات لالإعامتدات املفتوحة.
 

هناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الشؤون  وقد أ قّر جملس الهيئة اإ

 .املسائل اليت ما زالت عالقةخبصوص  اخلارجية ملواصةل أ عامل املتابعة

 

 املتابعة الرابعة: نتاجئ 
هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقديّة العاّمة لوزارة مشلت أ عامل املتابعة الرابعة التقريرين املعّدين من قبل 

وذكل عىل حنو ما يتضّمنه  الشؤون اخلارجيّة حول الترّصف يف لّك من سفارة تونس بلش بونة وسفارهتا  ابلرابط

 اجلدول املوايل:

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة
 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 مواصةل املتابعة %71 12 %29 05 02 07 14 17 سفارة تونس بلش بونة

هناء  87% 57 51% 18 10 12 18 10 سفارة تونس  ابلرابط  املتابعةاإ

 - %80 19 %58 19 11 05 55 88 اجملموع

   
أ هنيي العمل ابحلساب اخملّصص للعمليات البنكية للبعثة الراجعة لواكةل  سفارة تونس بلش بونةفبخصوص 

الهنوض ابلصادرات بعد التنس يق مع الواكةل املذكورة وسسوية الودائع وال ماانت املسّجةل ابلعمليات اخلارجة عن 

خبصمها من أ قساط املزيانية من قبل مصاحل ال مانة العامة للمصاريف بصفة دورية ومبناس بة لك معلية حتويل املزيانية 

 لإقساط املزيانية.
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س ناد امتياز السكن  -يف مناس بتني-تولّت البعثة توجيه طل  ترخيص  ،ومن ّجة أ خرى ىل سلطة يف اإ اإ

كام تواصل رصد سوق العقارات والتنس يق مع املصاحل املركزية يف هذا الّصدد. ومتكّنت السفارة من  .الإرشاف

 .بصدد التسوية يف حني ظلّت البقيّةلالس تخالص  سسوية بعض التس بقات واملصاريف املعدة
 

قرار مواصةل  محاس بة العمومية عىل مس توى الهيئة مع مراسةل الإدارة العامة لل املتابعةومّت يف هذا الشأ ن اإ

 والاس تخالص يف شأ ن ما هيّمها من مالحظات. 

 

ىل  يف اجتاه تفادي جتاوز النفقات فتتواصل ّجودها خاّصة  سفارة امجلهورية التونس ية ابلرابطأ ّما ابلنس بة اإ

سائل عامتدات املفتوحة عرب تعديل وترش يد الاعامتدات اخملصصة لنفقات تعلمي أ بناء ال عوان ومصاريف صيانة و لال

دراج احلساابت خارج املزيانية مضن اجلداول  يمتويف املقابل مل  النقل واقتناء الوقود مبا يس تجي  للحاجيات الفعلية. اإ

 الشهرية للمحاس بة. 
 

لوح  عد  سسوية عدد من التس بقات املنجزة لفائدة بعض الوزارات ابلرمغ من  ،وعىل صعيد أ خر

ىل أ ن هذه املسأ ةل اكنت قد مثلت سابقا موضوعا ل  لهيا أ عاله  عامةالتوصية ل مراسلهتا يف الغرض مع الإشارة اإ املشار اإ

طراف املعنية يف عديد املناس بات كام مّضنهتا بت واليت  ابعتبار  5105قريرها الس نوي لس نة بلورهتا الهيئة ووّجهتا لل 

قرار ولهذه  غل  هذه املراكز.ر هذا النقص وتواجده تقريبا يف أ  تكرّ  هناء متابعة هذا امللّف مع الاعتبارات مّتّ اإ اإ

ىل مزيد دراسة التوصية العامة اليت س بق وأ ن  احلرص يف املقابل عىل دعوة رئاسة احلكومة وسلطة الإرشاف اإ

حاك  الترصف يف هذه الهيالك.صوص السفارات واملراكز ادليبلوماس ية تقّدمت هبا الهيئة خب   قصد اإ

 

 :نتاجئ املتابعة اخلامسة 
وزارة الشؤون والتفقّدية العاّمة لهيئة الرقابة العامة للاملية تقرير  5102س نة خّصت أ عامل املتابعة اخلامسة ل 

. ويبنّي الترّصف يف سفارة امجلهورية التونس ية بروما اخلارجية والإدارة العامة للمحاس بة العمومية والاس تخالص حول

 اجلدول التايل النتاجئ املسّجةل يف هذا املضامر:
 

 موضوع التقرير

 امسةاخلنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة
 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترصف يف سفارة 

 امجلهورية التونس ية بروما
 مواصةل املتابعة 80% 07 51% 18 10 12 19 50
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جراءات  طار اس تكامل ما رشعت يف تنفيذه من توصيات سابقا تواصل مصاحل السفارة املذكورة اإ ويف اإ

قامة ومساعهيا للحصول عىل واثئق الرّصف املتعلقة بنفقات ترحيل أ شخاص ورفات  توفري واثئق ملكية مقر الإ

ىل أ ّن هذا متوفني وعىل الواثئق اليدوية الالزمة بعد الرشوع يف اس تغالل التطبيقة الإع المية. وجتدر الإشارة اإ

ثبات ملكيّة املقّر وعد   جراءات اإ ىل طول اإ الإدارة املركزية  اس تجابةاجلان  قد شهد بطءا يف نسق الإجناز يعود اإ

 لوزارة الشؤون اخلارجية لطلبات املركز ادلبلومايس خبصوص توفري عدد من الواثئق الرضورية.
 

سس ىّن للبعثة سسوية جل الفصول لتس بقات واكةل ادلفوعات ويه تعمل عىل اس تكامل  ،ومن ّجة أ خرى

 سسوية ما تبقى من سس بقات.
 

قرار الاس مترار يف املتابعة مع دعوة وزارة  وابعتبار أ نّ  عددا من التوصيات قد ظل دون تنفيذ مت اإ

 تر احملاسبية الرضورية ملسك حساابته. الشؤون اخلارجية للعمل عىل مساعدة املركز ادلبلومايس يف توفري ادلفا

 

  املتابعة السادسة:نتاجئ 
 ّ جنازت الهيئة تول هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون اخلارجية لتقرير املتابعة السادسة  اإ

 .للجمهورية التونس ية جبنيفوتفقدية الإدارة العامة للمحاس بة العمومية والاس تخالص حول الترّصف يف البعثة ادلامئة 

 وحيوصل اجلدول التايل نتاجئ هذه املتابعة:
 

 

ىل حتديد مصدر الفائض املسجل عىل مس توى رصيد واكةل ادلفوعات لوزارة  توّصلت البعثة املعنّية اإ

سرّسب خطأ  يف اكن قد نّه يف واقع ال مر مبالغ مسّواة غري أ  ادلاخلية من خالل الواثئق املتوفرة دلهيا حيث اتضح أ هّنا 

دراّجا.  اإ
 

مع العمل بأ نّه يمّت س نواي وبطل  من  القدمية مهنا واجلديدة.كام تواصل البعثة مساعهيا لتسوية التس بقات 

رسال جدول يف التس بقات املرّخص فهيا غري املسّواة ول يمت سسوية  القدمية ويه مسائل  نظريهتااملصاحل املركزية اإ

تنس يق مع الإدارة تظّل رهينة التنس يق بني الإدارة املركزية ومصاحل وزارة املالية. ويذكر يف س ياق أ خر أ نه قد مت ال 

 املركزية وسيمت لحقا خصم بقية الفواضل كام ستمت موافاة الهيئة  بذكل حال خصم بقية الفواضل.

 موضوع التقرير

 السادسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 قرار جملس الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد التوصيات 

املتبقية من 

 املتابعة السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 

الترصف يف البعثة 

ادلامئة للجمهورية 

 التونس ية جبنيف

هناء املتابعة 70% 01 - 18 - 18 17 08  اإ
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جناز التوصيات املتبقية هناء ولكهّنا أ قرّ  واستشفت الهيئة من خالل متابعاهتا وجود بطء يف اس تكامل اإ ت اإ

املتعلّق مبهمة تفقّد لهذه البعثة قامت هبا هيئة الرقابة العامة للاملية املتابعة ابعتبار انّه سيمّت مّض امللف للتقرير اجلديد 

 وأ حيل للهيئة للمتابعة.
 

 :املاليةوزارة  .5
مشلت حماور وهيالك راجعة ابلنظر لوزارة املالية، تتوّزع  س بعة تقاريرمتابعة  5102تّولت الهيئة س نة 

 حس  مس توى املتابعة كام ييل:

 (.0) متابعة اثنية: تقرير واحد

 (.0تقرير واحد )متابعة اثلثة: 

 (.0تقرير واحد )متابعة رابعة: 

 .(5) انتقرير متابعة خامسة: 

 .(5) انتقرير متابعة سادسة: 

 

 :نتاجئ املتابعة الثانية 
 

الساد  والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلّق ابملركز اجلهوي لتقرير الس نوي امتابعة الهيئة  واصلت

 :اجلدول التايله مثلام يربز وذكل ال داءات بنب عرو ملراقبة 

 

ىل اّتاذ الإدارة العاّمة لل داءاتويف هذا اخلصوص توّصلت   تأ مني  بغرض مجةل من الإجراءات البديةل اإ

صاحل اجلبائية عند ظهور أ عطاب عىل مس توى ش بكة الربط مع مركز الإعالمية بوزارة املالية املاس مترارية نشاط 

صالهحا فرتة طويةل. ف الإلكرتوين يف العقود تعممي منظومة "جاد" للترصّ كام متكّنت الإدارة املذكورة من  يتطلّ  اإ

صالح  مبا ميكّنوالكتاابت عىل لك املراكز اجلهوية ملراقبة ال داءات ابلتنس يق مع مركز الإعالمية  من حتيني واإ

حصائية حول العمليات املنجزة موزعة ح املعلومات املتعلّ  س  طبيعة العمليات قة ابلفهرسة ومن اس تخراج جداول اإ

 ة ترابيا.قباضات املالية اخملتصال وحس  

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 

املركز اجلهوي ملراقبة 

 ال داءات بنب عرو 
87 51 51 9 00 ℅22 17 ℅77 

مواصةل 

 املتابعة
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ىل  دمج منظومة املؤرشات اجلبائية القطاعية مضن قاعدة املعطيات واتضح من ّجة أ خرى التوّصل اإ

عداد برانمج املراجعة اجلبائية كام يمت هناية لك . اجلبائية اخلاصة ابلتطبيقة الإعالمية اليت مّت تطويرها للمساندة يف اإ

معلية الربجمة  يفس نة موافاة مصاحل مراقبة ال داءات حبوامل ممغنطة تتضمن املعطيات اخلاصة هبا لس تغاللها 

 واملراجعة.
 

 حلرصمع اتضمني املعلومات املتوفّرة جبداول القيادة مبنظومة "صادق" أ ّما عىل مس توى املركز فقد مّت 

زناعات وتأ طري املاكت  ومصلحة التسجيل وخلية املراجعة املعمقة لتاليف التنس يق بني مصلحيت العىل رضورة 

سسجيلها مبصلحة الزناعات من خالل يف عدد قرارات التوظيف الإجباري اليت يقع تبليغها وذكل  الاختالفحالت 

 قبل تبليغها و تثقيلها .
 

ات املربجمة عدد امللفّ ال عن تطّور فض 5119-5117للفرتة سسوية اكفة ملفّات املراجعات العالقة كام متّت 

ثر 511أ جنز مهنا ملفّا  509 لتبلغ 81أ جنز مهنا ملفّا  001ن )م هذه الفرتةواملنجزة خالل   اعامتد ( وذكل عىل اإ

 وبرجمة امللفّات. انتقاء( للمساعدة عىل (P3A منظومة 

   

رفاق امللفات وقد تولّت مصاحل املركز  ىل رضورة اإ املعروضة عىل جلنة متابعة وتأ طري نتاجئ دعوة احملققني اإ

دراّجا مبنظومة "صادق" تركزي عالوة عىل  املراجعة املعمقة للملفات اجلبائية بقامئة يف أ مه احلرفاء واملزودين وما يفيد اإ

دراّجا مضن  يتوىّل هيّك    نظومة.هذه امل توزيع ومتابعة طلبات الإرشادات والتأ كّد من اإ
 

دارية  بعد ،كزاملر  كّنمتويف املقابل  جراءات املراجعة املعّمقة وصدور مذكرات اإ تنقيح النصوص املتعلّقة ابإ

بعد أ ن  5108من امللفات العالقة بعنوان س نة ملفّا  079تصفية  منات القصوى للبت يف املراجعات، حتدد الفرت 

ني لّك من أ مانة املال تنظمي جلسات معل مشرتكة أ س بوعية ب كام توىّل  .5101ملفّا فقط س نة  09اكنت يف حدود 

جياد  اجلهوية واملركز حبضور أ مني املال اجلهوي ورئيس املركز وقابض املالية ورئيس املكت  اخملتص ترابيا قصد اإ

وجودين ابلعناوين املتوفرة دلى الإدارة أ و العناوين املاحللول الالزمة لس تخالص ادليون املثقةل عىل املدينني غري 

 املنقوصة.
 

داءات  املركزبقى وي  جنازه من توصيات  اما رشعلس تكامل  ، لّك من ّجته،مدعّوانوالإدارة العاّمة لل  يف اإ

  .واس تحثاث نسق الإصالح قصد تدارك النقائص املتبقّية يف أ قرب ال جال

 

 :نتاجئ املتابعة الثالثة 
حول الترّصف يف رشكة بورصة  العمومية تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحلخّصت أ عامل املتابعة الثالثة 

 للتأ كد من اس تكامل تدابري الإصالح اليت رشع يف اتاذها مثلام يبيّنه اجلدول التايل: تونس لل وراق املالية
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 موضوع التقرير

 ثالثةال نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 الهيئةقرار جملس 
 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترّصف يف رشكة 

لل وراق بورصة تونس 

 املالية

 مواصةل املتابعة 71% 20 51% 05 1 02 08 15

 
جان  اكتساب  5108 لس نة 1759 دوقد متكّنت هذه الرشكة من اس تصدار ال مر عد اذلي خّول لل 

نس بة أ كرب من ال وراق املالية املصدرة من طرف رشاكت تونس ية دون تراخيص بغرض مزيد اس تقطاب 

دارة الهنوض ابلسوق والتصال يف جمال تنفيذ اخملّطط الإسرتاتيجي  متّ . كام الاستامثرات ال جنبية تفعيل دور اإ

 للبورصة.
 

رشكة(  يف حني تتواصل  05ومن انحية أ خرى شهد عدد الرشاكت املدرجة ابلسوق البديةل ارتفاعا ) 

طار ملرشوع جديد يتعلّ  حدى سات الصغرى واملتوسطة ق بمتويل املؤسّ اجلهود يف اجتاه وضع اإ ابلتعاون مع اإ

 الرشاكت.
 

جناز منظومة لتبادل ال وابعامتد املصادقة  واثئق بطريقة ل ماديةويف املقابل سس متّر املساعي خبصوص اإ

جراء استشارة لختيار مكت  خمتص يف التدقيق يف املوارد  ىل اإ ضافة اإ الإلكرتونية ووضعها حزّي الاس تغالل اإ

عداد تصّورات للهيلكة اجلدي  دة للرشكة.البرشية واإ
 

جناز منظومة  كام تبنّي الرشوع يف حتديث نظا  التداول الإلكرتوين وبرجمة عالمية للغرض واإ اقتناء ُمعّدات اإ

ىل العمل عىل وضع ش بكة داخلية لتبادل  دراج الرشاكت ابلبورصة ابلإضافة اإ ملعاجلة العروض العمومية عند اإ

لس تخالص ادليون املتخدلة بذمة رشكتني من ّجة ولنرش ثقافة املعلومات بني موظفي البورصة. وتتواصل املساعي 

حاةل مجةل من  جناز بوابة متخصصة واإ السوق دلى الرشاكت واملستمثرين وأ حصاب املشاريع والتالمذة والطلبة عرب اإ

ىل وزارة املالية من ّجة أ خرى. ىل تطوير السوق اإ  الاقرتاحات الرامية اإ
 

تطوير نس بة مسامهة السوق املالية يف متويل رأ   املال اخلا   ومن ّجة أ خرى تتواصل املساعي حنو

يف جمال دراسة ومراجعة املسائل التقنية  مبها  جلنة التقنية والتطوير الإدارةل جملس تكفّ ابلنس بة للقطاع اخلاص و 

ىل جان  العمل عىل وضع سرتاتيجية يف الغرض والعمل عىل تطوير وتنش يط  وس بل تطوير نشاط البورصة اإ اإ

 السوق الرقاعية.
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عداد مقرتح لتنقيح قرار وزير املالية املؤّرخ يف  مار   57وعىل صعيد أ خر أ فادت الرشكة بأ هنا تولّت اإ

املتعلّق بضبط نس  وصيغ اس تخالص املعالمي والعمولت الراجعة لهيئة السوق املالية وبورصة ال وراق  0997

قرار متابعة  املالية بتونس بعنوان الإصدارات واملعامالت وبقية ىل الوزارة املعنّية. وقد مت اإ معليات البورصة وأ حالته اإ

ماكنية  لهيا ابلنظر واملتعلقة بدراسة اإ آل هذا املقرتح مع وزارة املالية ابلتوازي مع متابعة بقية التوصيات الراجعة اإ مأ

عادة تنظمي السوق املالية يف اجتاه تصيص عدد من مقاعد جم لس الإدارة ل عضاء مس تقلنّي تنقيح القانون املتعلق ابإ

 وبضبط املبالغ اليت حتّملهتا الوزارة بعنوان أ عباء تأ جري مندوب احلكومة وسسويهتا ابلتنس يق مع مصاحل البورصة.

 

 :نتاجئ املتابعة الرابعة 
لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق مبراقبة ترصف  املتابعة الرابعةص اجلدول التايل نتاجئ يلخّ  

 :وحساابت مجعية التمنية بس يدي عيل بن عون

 
 

ىل أ نّه جتدر الإشار    ف مجعية التمنية بس يدي عيل بن عون عن تبعا لتوقّ ة يف خصوص هذا التقرير اإ

 5101أ قّر جملس الهيئة س نة  ،النشاط وعد  انتخاب هيئة مديرة جديدة وابلتايل عد  اس تكامل برانمج الإصالح

ىل التنس يق  طار متابعة رابعة مع دعوة الإدارة العامة للقروض الصغرية بوزارة املالية اإ مواصةل متابعة هذا امللف يف اإ

مع البنك التونيس للتضامن والسلط اجلهوية بس يدي بوزيد قصد سسوية ملف امجلعية املذكورة يف أ قرب ال جال 

  املرفوعة.ومتابعة تطورات القضااي

    

جناز التوصيات يف ظّل املراجعة اليت عرفها نظا  القروض الصغرية وأ برزت أ عامل املتابعة غياب تقدّ    يف اإ

صدار املرسو  عدد   5100برّمته منذ س نة  ثر اإ املتعلق بتنظمي نشاط مؤسسات المتويل الصغري  5100لس نة  007اإ

اذلي منح همةل مجلعيات القروض الصغرية ومهنا مجعية التمنية  5108لس نة  87كام مت تنقيحه مبقتف  القانون عدد 

عادة هيلكة وتصحيح طرق الترصف  س يدي عيل بن عون لالمتثال ل حاك  هذا املرسو  والاخنراط يف معلية اإ

حداث هيئة مس تقةل سسمى"سلطة رقابة المتويل الصغري" ملكفة ىل اإ  واحلومكة لهذا الّصنف من امجلعيات ابلإضافة اإ

 ابجلان  الرقايب لهذه املؤسسات.

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

ترصف وحساابت مجعية 

التمنية بس يدي عيل بن 

 عون

 مواصةل املتابعة 82% 42 - 9 - 9 51 20
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ويف املقابل اعتربت الوزارة أ ّن متابعة تنفيذ التوصيات املتبقية سواء ما تعلّق مهنا ابجلوان  التنظميية أ و 

آل القضااي املرفوعة ضد الهيئة املديرة السابقة للجمعية تمت عىل مس توى لك من البنك التونيس للتضامن وسلطة  مبأ

ىل هاتني اجلهتني للمتابعة.رقابة المتويل الص حاةل امللف اإ ىل اإ  غري وهو ما حدا هبا اإ
   

الصعوابت اليت تعّدد ومبناس بة النظر يف هذه املسائل، بنّي البنك التونيس للتضامن من خالل ردوده 

واّجهتا امجلعية )تعرض مقرها للحرق بعد الثورة وغلق مقرها اجلديد لعجزها عن خالص معالمي الكراء، توقف 

ىل السلط اجلهوية هبدف دعوة ال طراف املعنية  خل( وأ فاد بأ نّه قد توىّل توجيه عديد املراسالت اإ نشاط الإقراض...اإ

ىل عقد جلسة عامة انتخابية ولكن دون جدوى.  اإ
  

  ّ ىل أ ن آل القضااي املرفوعة ضد رئيس امجلعية وأ عضاء الهيئة املتخلية أ شار البنك اإ ه أ حال امللف وخبصوص مأ

ّ  5101منذ شهر جانفي  املذكور ىل احملايم للقيا  ابلتتبّعات العدليّة وأ ن ه يف عديد املناس بات عىل اتاذ ه قد اس تحثّ اإ

 القانونية الالزمة.  تالإجراءا
     

ليه  007وقد اتضح للهيئة من خالل النظر يف عنارص هذا امللف أ نه طبقا ل حاك  املرسو  عدد  املشار اإ

ةل قانوان ملراقبة مؤسسات المتويل الصغري من مجعيات اجلهة املؤهّ تعّد لمتويل الصغري أ عاله تعترب سلطة رقابة ا

امجلعية  قصد سسوية ملّف  هذا الهيّكة الامس. وأ قّرت يف ضوء ذكل مواصةل املتابعة عىل مس توى ورشاكت خفيّ 

آل القضااي امل   نشورة.املعنّية يف أ قرب ال جال وعىل مس توى البنك التونيس للتضامن خبصوص مأ

 

 :نتاجئ املتابعة اخلامسة 
ليه الهيئة من نتاجئ خبصوص املتابعة السادسة ليوّّض اجلدول التايل ما توصّ  التقرير الس نوي ّّك من لت اإ

الرقابة العاّمة للاملية حول هيئة تقرير الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق ابلبنك الوطين الفاليح و 

 :ادليون لس تخالصالترّصف يف ملفّات ادليون احملاةل من البنك الوطين الفاليح اإىل الرشكة املالية 

 

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

قرار جملس 

 الهيئة

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 مواصةل املتابعة %71 29 %50 00 1 08 58 81 البنك الوطين الفاليح

الترّصف يف ملفّات ادليون 

احملاةل من البنك الوطين 

ىل الرشكة املالية  الفاليح اإ

لإس تخالص ادليون )عىل 

 مس توى الوزارة(

هناء 78% 9 - 2 - 2 9 08  املتابعة اإ

 - %71 18 21% 16 3 19 33 54 اجملموع
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طار يف 5102-5108للمومس  احلبوب ديوان حاجيات متويل البنك الوطين الفاليح واصل نفس  اإ

ّ  اجملموعة البنكيّة مع تغيري طفيف عىل مس توى نس  التّمويل وةل بعنوان حتّصل عىل ضامن ادلّ قد  همع العمل بأ ن

طار معلّية التّدقيق الّشامل  5108-5101صرية املدى املتخدّلة بذّمة ادّليوان لسنيت ة قالتّعهّدات املاليّ  وذكل يف اإ

 للبنك.

 

توىّل البنك  " الّزراعات الكربى"التّعاونّية املركزيّة للخدمات الفالحيّة  الرشكةتعهّدات  وخبصوص

املقرتح  والاجامتعي لعد  تطابقه مع برانمج التّطهري املايل 00/17/5108بتارخي  الصادر بتدايئالامك اس تنناف احل

ىل أ نّه مّت متويل رشاءات الرّشكة من احلبوب مل . وأ شار البنك يف هذا الس ياقمن قبهل د .  81مببلغ  5108 ومساإ

برامه  طار اتّفاق وقع اإ أ ّن تعهّدات مجموعة رشاكت البنك أ نذاك مع التأ كيد عىل  و املاليّة الاقتصادوزارة مع وذكل يف اإ

ىل موّّف   مل تتعّد سقف اخملاطر احملّدد من قبل البنك املركزي التّونيس. 5108اإ

 

بتطوير الفالحة  املعنية الهيالك ومن ّجة أ خرى، ولنئ مل يوفّق البنك يف حتقيق التعاون املطلوب مع

 الفحص مبعمتدية منوذيج مرشوع عىل 5108 س نة خالل املصادقة عرب القطاعهذا  متويل يف رشعالبيولوجية، فقد 

نتاج يف خمتص  ..د  0،2 قدره استامثر حبجم نيالبيولوجي وادلجاج الزيتون زيت وسسويق اإ

 

زاء جماهبته ابلرّس املهين أ ثناء مساعيه  وسعيا منه  لتدارك التأ خري املسّجل يف تنفيذ ال حاك  القضائية واإ

تعلاميت ل  هر اصد" ، اتذ البنك مجةل من التدابري لتجاوز الوضع خاصة عرب اإ صادق"س تغالل املنظومة الإعالمية ل

توجيه التتبعات يف اجتاه عقةل العقارات و  املدينني وتنفيذ ال حاك  بأ كم  رصامةمجليع الفروع ملزيد الضغط عىل 

طار أ عامل التنفيذ. دارات اجلهوية ببيع العقارات املعقوةل يف اإ عطاء الإذن لالإ  ابإ

 

رات املوازية وتتواصل ّجود البنك يف اجتاه تطوير أ نظمته املعلوماتية حيث رشع يف مرحةل الاختبا  

آلية وشامةل عىل الوضعية املالية حةل اس تغالل اوالتحضري ملر  ملنظومة املعلوماتية اليت س متكّن من الإطالع بصفة أ

حلريف معنّي وكذكل الشأ ن ابلنس بة ملرشوع النواة املعلوماتية للبنك املنجزة من قبل مزود فرنيس واليت س متكّن من 

 توحيد ال نظمة املعلوماتية.

 

رساء نظا  معلومايت    ىل حرفاء البنك طبقا ملنشور البنك  وخبصوص اإ يسمح بتحديد املردودية ابلنس بة اإ

اخلاصة  أ فاد البنك بأ نه قطع أ شواطا متقّدمة يف هذا الاجتاه حيث مت تطوير املنظومة 5117لس نة  09املركزي عدد 

ىل تعممي اس تعاملها عىل خمتلف الفروع يف القري  العاجل  مبعاجلة القروض لتشمل أ غل  أ نواع القروض مع السعي اإ

 واس تكامل وضع النظا  املعلومايت اجلديد للمحاس بة.
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حداهثا يف معلها خالل النصف ال ول من س نة  وتعهّد البنك برشوع الإدارة املركزية للمراقبة ادلامئة اليت مت اإ

صدار منشور داخيل. كام أ كّد  أ ّن الإدار  5102 ة املركزية وبتجس يد الفصل التا  للوظائف املتنافرة من خالل اإ

حداهثا عىل اس تكامل مرشوع السمل الرتقميي للحرفاء وحتديد املعطيات اليت  للترصف ورقابة اخملاطر منكبّة منذ اإ

دراّجا عىل مس توى خمتلف برجميات معاجلة العمليات البنكية عىل غرار املنظومة اخلاصة   تتطلهبا دراسة اخملاطر واإ

طار حرصه عىل ضام ن اس مترارية ومعاجلة املعلومات عند وقوع أ ي خلل وتعزيز سالمة مبعاجلة القروض. ويف اإ

جناز مقر جندة خاّص به.  العالقات املالية تعهّد البنك ابإ

 

ىل الرشكة  ومن انحية أ خرى، ولنئ بقيت نس بة اس تخالص ادليون احملاةل من البنك الوطين الفاليح اإ

جراء معلية جرد املالية لس تخالص ادليون دون املأ مول فقد مّت اتاذ  جراءات لترسيع نسق الاس تخالص أ مّهها اإ اإ

سرتاتيجية  عداد مرشوع اإ دقيقة حملفظة ادليون وتكثيف املتابعة صل  هيالك التس يري واحلومكة مّما مكّن من اإ

 .للمصادقةعىل جملس الإدارة  س يعرض  خامس ية لالس تخالص

 

رجاء الرتفيع  ىل حني صدور التقارير الهنائية لعملية وعىل صعيد أ خر، أ فاد البنك بأ نّه قد مّت اإ يف رأ   املال اإ

فادة الهيئة مبا اس تقر عليه الرأ ي يف هذا الشأ ن خاّصة بعد أ ن  ثبت اس تكامل  ىل اإ التدقيق الّشامل مما جيعهل مدعوا  اإ

عداد التقارير الهنائية املتعلقة برسةل البنوك وعرضها عىل السلط املعنية.  اإ

 

مرجعا لضبط ادلخل املتوقع  متثّلشهد التوصية املتعلّقة بتكوين قاعدة بياانت ومن ّجة أ خرى، مل س    

للفالح وحتديد قمية القرض الالز  وتوفر املعطيات الرضورية حول مردودية ال نشطة املعنية ابلمتويل حس  اجلهات 

ماك عد و  املصاحل خمتلف بني املعلومات تباينأ ي تقد  يف الإجناز. وبرر البنك ذكل ب   القصري املدى عىل التوصل نيةاإ

ىل  وزارة ملصاحل الس نوية التقديرات الاعامتد عىل وارتأ ى مواصةل املتدخلني مجليع مرجعا تكون موحدة قاعدة اإ

 .الفالحة

 اجمللس مواصةل متابعة هذا امللّف. أ قرّ  قيد التنفيذ،بعض التوصيات ل تزال  وحيث أ نّ 

 

ادليون احملاةل من البنك الوطين الفاليح اإىل الرشكة املالية  ابلترّصف يف ملفّاتأ ّما يف ما يتعلّق 

ىل لس تخالص ادليون ىل أ ّن الهيئة اكنت قد دعت وزارة املالية منذ املتابعة الثانية لهذا التقرير اإ ، فتجدر الإشارة اإ

خاللت هاّمة ترتّبت عهنا خسائر فادحة  تلكيف هيّك رقابة عاّمة ملزيد التعّمق يف عدد من امللفّات اليت تضّمنت اإ

جراء التتبّعاتللبنك وتتطلّ  ابلتايل حتديد املسؤوليات  ّل أ ّن  ،الالزمة واإ جيابية يف هذا  هذا املقرتحاإ مل حي  مبتابعة اإ

ىل معلية تالية مبناس بة متابعة هذا امللّف اخلصوص رمغ التذكريات املت  خضاع البنك يف ال ونة ال خرية اإ ثر اإ . وعىل اإ

لتوازي مع تدقيق شامل من قبل مكت  خاريج، أ فادت الوزارة بصعوبة القيا  بعملية التثبت يف هذه امللفات اب

 معلية التدقيق.
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هناء متابعة هذا امللّف يف جزئه  وبناءا عىل هذه املعطيات وابعتبار أ ّن الهيئة اكنت قد أ قّرت سابقا اإ

هناء متابعة هذا امللّف يف جزئه املتعلّق ابلوزارة، عىل أ ن يمّت التعّمق الاس تخالصاملتعلّق برشكة  قرار اإ ، مّت كذكل اإ

فادة الهيئة مبا يمّت التوّصل  الانهتاءهيئة الرقابة العاّمة للاملية بعد  يف هذه امللفّات من قبل من معلية التدقيق اجلارية واإ

ليه من نتاجئ يف شأ هنا.  اإ

  

  ةسادساملتابعة ال نتاجئ: 
تقرير دائرة احملاس بات الثالث والعرشين حول الترّصف يف ملتابعة السادسة ابلنظر يف تعلّقت أ عامل ا

هيئة الرقابة العاّمة للاملية حول الترّصف يف ملفّات ادليون احملاةل من البنك الوطين الرشكة التونس ية للبنك وتقرير 

 مثلام يربزه اجلدول التايل:وذكل  الفاليح اإىل رشكة اس تخالص ادليون

 
ىل اب  ورية لتطوير النظم املعلوماتيةاحملنظومة اقتناء امل  متّ  الترّصف يف الرشكة التونس ية للبنكلنس بة اإ

املذكورة يف التدقيق السابق نتاجئ الإجراءات املنجزة لتاليف النقائص بتقيمي  لتدقيقل مكت   وتلكيفوتركزيها 

البنك موافاة الواكةل الوطنية للسالمة املعلوماتية بتقرير التدقيق املتعلق  توىّل  . كاملسالمة نظم وش باكت التصال

 .5108بس نة 
 

ىل   ىل تقليص ال أ ّما ابلنس بة اإ نس بة تدابري اليت شهدت تقدما يف الإجناز فمتثّلت خاّصة يف السعي اإ

ف يف يف لك الفروع للترصّ  Work flowوتعممي منظومة  لني عىل قروضمجةل احلرفاء املتحّص فني من املصنّ 

قرارجتاوزات الرتاخيص مع  دارة للترصّ خاّصة دمع هذا اجلان  من النشاط  اإ  .ف يف اخملاطرعرب الرشوع يف تركزي اإ

ىل العديد من الصيغ املتاحة وتتواصل ىل املساعي خبصوص اس تخالص ادليون مع اللجوء اإ  وكذكل الشأ ن ابلنس بة اإ

سسوية وأ يضا معليات  اسرتجاع ال قساط املس تحقة من القروض اليت تمتتع بتغطية الصندوق الوطين للضامنمعليات 

 .بصعوابت سة مترّ مؤسّ  81املتخدّلة بذّمة  املس تحقات

 موضوع التقرير

 سادسةال نتاجئ املتابعة  ال وىلاملتابعة 

 العدد امجليل

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 املتابعةهذه 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

الترّصف يف الرشكة 

 التونس ية للبنك
هناء املتابعة 91% 71 59% 12 15 17 18 78  اإ

الترّصف يف ملفّات ادليون 

احملاةل من البنك الوطين 

ىل رشكة  الفاليح اإ

اس تخالص ادليون )عىل 

 مس توى الرشكة(

هناء املتابعة 79℅ 89 7℅ 01 0 08 07 75  اإ

 - %87 005 %08 08 1 50 21 011 اجملموع
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جناز البعض من التوصيات احملاةلبنك ولنئ سس ىّن لل  ّن البعض ال خر مهنا مازال قيد الإجناز ويتطلّ   اإ فاإ

جراءات مطّوةل أ و لصعوابت قامئة وبصفة عامة يعكس تقيمي جمهود الإصالح املبذول  ضافيا لرتباطه ابإ حزّيا زمنيا اإ

رادة جدية يف تدارك الن قائص اليت ذكرها تقرير دائرة احملاس بات من قبل البنك من خالل املتابعات السابقة وجود اإ

هناء متابعة هذا امللف عىل مس تواها مع دعوة الرشكة  ىل التعجيل يف تنفيذ حمل املتابعة وابلتايل أ قّرت الهيئة اإ اإ

 الإجراءات اليت رشعت فهيا.

 

جتدر املالحظة يف هذا الشأ ن  ون احملاةل من البنك الوطين الفاليحـــــيف ملفّات ادلي الترّصفوفامي خيّص 

ق ابلنقاط الراجعة ابلردود املطلوبة فامي يتعلّ يف الإاّبن توصل الهيئة  يسجل عد  وايلــــأ نّه وللمّرة الثانية عىل الت

ىل وزارة املاليةــــابلنظ ليت اجئ اــــمتابعة النت د التأ خري يف معاجلة هذا امللّف، ـــــادي مزيــد ارتأ ت لتفــ، وقر اإ

ل ة حال ما يمّت ــزء اذلي  هيّم وزارة املاليـــالص، عىل أ ن يمّت اس تكامل عرض اجلــــة الاس تخــــهيا رشكــــتوّصلت اإ

 ه. ـالتوّصل ب

 

جناز توصية  حمك  اس تننايفقرار  اس تصدارمّت من خاللها  وحيدةوقد بيّنت املتابعة احلالية اس تكامل اإ

لزا  رشكة نس يج و  وذكل الاس تخالصلفائدة رشكة  مبقتضاه لقاء أ صل ادلين  أ .د 277 بأ داء مبلغ ننيالضام أ حد ابإ

ل أ صل ميثّ أ .د  779يناهز مبلغ  واس تخالصالنسخة التنفيذية  اس تخراجمّت وقد الفوائض القانونية،  اعتباردون 

 ادلين مع الفوائض القانونية احملكو  هبا.

 

ىل أ نّه ولنئ جّسلت امللفّات ا جراءات التقايض أ و عىل مس توى وسشري الهيئة اإ ملتبقية تقّدما عىل مس توى اإ

ّن  حماولت تنفيذ ال حاك  الصادرة لفائدة الرشكة من خالل البحث عن املمتلاكت الراجعة للمدينني والضامنني، فاإ

بعض الصعوابت والإشاكلت التنفيذية ل تزال تعوق اس تخالص قدر ها  من مس تحقّات الرشكة، ويه ملفّات 

   متابعهتا حزيا كبريا من الزمن حبمك طول وتعقّد الإجراءات املتعلّقة هبا.تتطلّ 

 

ىل أ ّن الإج ضافة اإ راءات املتعلّقة ابلنقاط املتبقّية ــوحيث بلغ هذا امللّف مس توى املتابعة السادسة، اإ

لهيا،  زءا من نشاطها عىل غرار ابق امللفّاتـــولت العادية للرشكة ومتثّل جـــتدخل مضن املشم حالهتا اإ اليت متّت اإ

ىل خصوصية امللفّات اليت متسكها  هناء متابعة هذا امللّف عىل مس توى الهيئة وأ وىص نظرا اإ فقد أ قّر جملس الهيئة اإ

يالء مزيد من 5107ة ــــــالرشكة بربجمة همّمة رقابية جديدة عىل ترّصفها خالل سن ىل اإ . كام دعت الهيئة الرشكة اإ

ىل امللــالعن جراءات التقايض ومن اية اإ حاطهتا ابملتابعة الالزمة حلف  حقوقها خاّصة عىل مس توى اإ فّات اليت متسكها واإ

ثبااتت املدمّعة ملس تحقّاهتا يف القضااي اليت يمّت رفعها. عداد وتقدمي الواثئق والإ حاك  اإ     حيث اإ
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 :والطاقة واملنامج وزارة الصناعة .1

، الصناعة والطاقة واملنامجراجعة ابلنظر لوزارة  منشأ ت مشال تقريرينمتابعة  5102تّولت الهيئة س نة 

 تتوّزع حس  مس توى املتابعة كام ييل:

 (.0) واحد تقرير اثلثة:متابعة 

 (.0: تقرير واحد )رابعةمتابعة 

 

 :نتاجئ املتابعة الثالثة 
لهيا أ عامل امل  لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول ثالثة ال  تابعةحيوصل اجلدول التايل النتاجئ اليت أ فضت اإ

 :بعض جمالت الترصف ابلرشكة التونس ية لصناعة الإطارات املطاطية

 
% 01املذكورة توّصلها للزايدة يف أ سعار التصدير بنس بة اجملراة عىل مس توى الرشكة بّينت أ عامل املتابعة   

ىل الرتاجع يف هذه الزايدة يف أ واخر س نة  تبعا لرتاجع ال سعار العاملية نتيجة اخنفاض  5108غري أ هنا اضطرت اإ

البرتول وبعض املواد ال ولية. وأ كّدت الهيئة يف هذا املضامر عىل رضورة تواصل املساعي لتحسني معّدل أ سعار 

نتاج ووضعية السوق العاملية.  سعر التصدير مبا يامتىش يف ال ن نفسه مع تطّور لكفة الإ
 

حدى رشكيت التصديرومتثلت أ مّه تدابري الإصالح  ىل السوق  اليت رشع يف جتس يدها يف التعاقد مع اإ اإ

 .بعد أ ن مّت وضع حّد للتعاقد مع الرشكة الثانية 5102اجلزائرية وحتديد الهدف املزمع حتقيقه هبذه السوق خالل س نة 

املساعي قصد تطهري الوضعية املالية للرشكة وتدارك الاختالل املسّجل عىل مس توى التوازانت املالية  كام تتواصل

مضاء اتفاقيات مت مبوجهبا جدوةل   بعض ادليون وتيل البنوك عن جزء ها  من فوائض التأ خري.ابإ
 

نتاج الفعلية ومتابعة مرشوع تركزي  واس متّرت اجلهود املبذوةل يف اجتاه الرتفيع من نس بة اس تغالل طاقة الإ

ىل توحيد رموز الوظائف بني املقر الاجامتعي ووحدات  اس تعامل الغاز الطبيعي مبعمل مساكن فضال عن السعي اإ

نت طار املنظومة الإعالمية املتعلقة ابلترصف يف ال عوان.الإ  اج يف اإ

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

بعض جمالت الترصف 

ابلرشكة التونس ية لصناعة 

 الإطارات املطاطية

07 05 7 0 2 07% 11 79% 
مواصةل 

 املتابعة
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رجاع البضاعة  ويف املقابل مل تدل الرشكة مبا يفيد اتاذ الإجراءات الوقائية الكفيةل ابحلد من ظاهرة اإ

 املصّدرة لرتوجيها ابلسوق املوازية يف البالد التونس ية.

 

  التقرير. مواصةل متابعة هذا تقّرر اليت مّت اتاذهانظر لعد  اس تكامل تنفيذ تدابري الإصالح ابل و

 

 رابعةنتاجئ املتابعة ال: 
تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف املؤسسة التونس ية واصلت الهيئة النظر يف 

طار متابعة رابعة مثلام يربزه اجلدول التايل:لل نشطة البرتولية   يف اإ
 

 

حراز  بّينت هذه املتابعة ىل أ نّه قد اتّضح للهيئة منذ عد  اإ تقّد  يف معلية الإصالح والتدارك مع الإشارة اإ

. وقد حدا هذا الوضع ابلهيئة اإىل وزارة الإرشافتدّخل الثانية أ ّن معلية الإصالح مرتبطة يف عديد احلالت ب املتابعة 

ىل الإرساع ابتاذ الإجراءات الالزمة ودعوهتا طل  توضيحات من مصاحل الوزارة  خاصة احملاةل توصيات ال لتجس مي اإ

 .عاجالال   تدخّ مهنا تكل اليت تتطلّ 

 

جناز توصية وحيدة من خالل بّينت أ عامل املتابعة احلالية أ نّه مل يمت سوىو  سسوية وضعية امللحقني دلى  اإ

 بعض املؤسسات وسداد الفواتري املتعلقة هبا يف ال جال بعد التذكري الآيل.

 

واستشارة  ROBOTكام تتواصل الإجراءات املتعلقة ابقتناء الرخص الإضافية وتعويض اجلهاز الآيل 

متا  الرشوط التقنية لكرا  الرشوط خبصوص معاجلة ال سطواانت القدمية وحصول املؤسسة عىل  بعض الرشاكت لإ

برا  صفقة من أ جل "جهرة تكنولوجبة  " لقاعدة Migration Technologiqueنسخ قمية من هذه ال سطواانت واإ

 البياانت البرتولية.
  

 موضوع التقرير

 رابعةالنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترصف يف املؤسسة 

نشطة  التونس ية لل 

 البرتولية

27 59 01 10 05 8% 82 79% 
مواصةل 

 املتابعة
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دماج ال عوان املوضوعني عىل ذمة بعض الوزارات  واتضح من انحية أ خرى، رشوع املؤّسسة يف اإ

والهيالك املهنية عالوة عىل اختيار مكت  للقيا  مبهمة حتديد التوّجات العامة للنظا  املعلومايت املناس  للمؤسسة 

جراءات ىل جان  متابعة ملف  ولإرساء دليل اإ جناز املرحةل ال وىل من املهمة اإ يغطي اكفة أ نشطهتا والرشوع يف اإ

ماكنية تطوير هذا اجلان .  نشاط الاس تكشاف ادلويل ابلتشاور مع سلطة الإرشاف ودراسة اإ
 

هناء ادلراسة املتعلقة بغاز اثين أ كس يد اليت أ فرزت عديد الفرضيات وتعهّد ىل اإ ت يف كام توّصلت املؤّسسة اإ

ىل مكت  دراسات. س نادها اإ  املقابل بتفعيل برامج التكوين عىل ضوء نتاجئ املهمة اليت مت اإ

 

قرار  ونظرا لعد  اس تكامل مواصةل متابعة هذا امللف تدارك النقائص القامئة ومعاجلة املسائل العالقة مّت اإ

الصعوابت اليت حتول دون ودعوة ممثلني عن الرشكة وعن سلطة الإرشاف جللسة معل مبقّر الهيئة ملزيد التعّمق يف 

 .تقّد  الإصالحات املطلوبة
 

  

 :واملوارد املائية والصيد البحري وزارة الفالحة .8
 

الوطين للعلو  الفالحية ويف نتاجئ متابعته ال وىل. كام يف التقرير املتعلق ابملعهد  5102الهيئة س نة  نظرت

تتوّزع حس  مس توى املتابعة  هيالك راجعة ابلنظر لوزارة الفالحة،ؤّسسات و رير مشلت ماتق س بعةمتابعة  تولّت

 كام ييل:

 (.0)تقرير واحد متابعة أ وىل: 

 (.1متابعة اثنية: ثالثة تقارير )

 (.5) تقريران: رابعةمتابعة 

 (.5) تقريران :خامسةمتابعة 
 

 :نتاجئ املتابعة ال وىل  
 

 هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية املتعلق ابملعهد الوطين للعلو  الفالحيةتقرير مشلت املتابعة ال وىل 

 : مثلام يتبني من اجلدول التايل
  

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مّت تداركها

عدد النقائص اليت مّت تقدمي 

 توصيات بشأ هنا
 نس بة الإصالح والتدارك

 

 قرار جملس الهيئة

 مواصةل املتابعة %81 30 23 28 املعهد الوطين للعلو  الفالحية
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والنظا  يف جمال  التنظمي  ،قتللمتابعة تعلّ  التقرير عددا من املالحظاتهذا من  اس تخرجت الهيئة

ىل فتقار املعهد املعلومايت، اب غياب جذاذات الوظائف اليت تضبط املها  املوكوةل و  هيّك تنظميي مصادق عليهاإ

آليات التنس يق بيهنا خملتلف ال عوان جراءات ينظم العمليات املنجزة من قبل مصاحل املؤسسة وحيدد أ عالوة  ودليل اإ

 هوعد  متابعة قرارات العلمي ستركيبة اجمللالاجامتعية والثقافية يف ممثلني عن الهيئات الاقتصادية و غيابعىل 

حداث عد  . كام لوح  وتفعيلها صدار مقّررات اإ ال مر  ل حاك خالفا  هاتوثيق معل وعد  اللجان املنبثقة عن اجمللس اإ

 .املتعلق بتنظمي اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل والبحث 5118لس نة  5707عدد 

 

ىلو  الرتبصاتشغور خطة مدير وتبنّي يف نفس الس ياق  ليه الترصف يف  افتقار املعهد اإ هيّك يولك اإ

ىل غياب دليل الإجراءات املعلوماتية  النظا  املعلومايت ضافة اإ برانمج يواك  تطور حاجيات  خمطط مديري أ و واإ

جراء أ ي تدقيق  . كام يذكر5111لس نة  57الوزير ال ول عدد  ال خالفا ملقتضيات منشورهذا اجمل املعهد يف  عد  اإ

املتعلق بضبط النظم املعلوماتية وش باكت  5118لس نة  0521ملقتضيات ال مر عدد  خالفاللنظا  املعلومايت ابملعهد 

جباري دوري للسالمة املعلوماتية. ىل تدقيق اإ  الهيالك اخلاضعة اإ
 

ارتفاع نس بة ال ساتذة  العرضيني كشف التقرير عن قد أ ّما عىل مس توى النشاط ال اكدميي والبحث ف

ىل حدود  طار التدريس مبا من شأ نه أ ن يؤثر سلبا  %21واملتعاقدين اإ اس تقرار هيئة التدريس وجودة  يفمن مجموع اإ

ىل التأ طري العلمي للطلبة تدريس مواد ل  5118/5119 أ ساتذة عرضيني خالل الس نة ادلراس ية عالوة عىل اللجوء اإ

غياب معايري واّضة لنتقاء . كام تبنّي املواد املذكورة ن صصهم الإجبارية محب ا يتقيدو ن مل ويؤمهنا عادة أ ساتذة قارّ 

لفائدة طلبة مرحةل  بتأ مني  درو  نظرية  مالعديد مهنفضال عن تلكيف العرضيني وتلكيفهم مبها  التدريس 

ومرحةل املاجس تري وذكل دون تأ طري بيداغويج من قبل ال ساتذة وال ساتذة احملارضين طبقا ملقتضيات  نياملهندس

 .5115 مار  9ور وزير التعلمي العايل املؤرخ يفمنش
 

ىل  طار التدريس وعد  السعي لتجديد قاعدة املدرسنيهترّ وأ شار التقرير اإ خاصة من لك ال صناف و    اإ

غياب التوازن يف توزيع ساعات التدريس بني  ال ساتذة وعدد املواد عىل مس توى عالوة عىل  "أ  "صنف ال ساتذة 

آليات للترصف و يح والغذايئ اختصاص الاقتصاد الفال  يف املسارات املهنية لإطار التدريس. التقديريغياب أ
 

دارة ومن ّجة أ خرى، تبنّي  توفري  ادلراسات عنقصور احملاس بة اخلاصة بساعات التدريس اليت متسكها اإ

آليات للتقيمي املس متر للنشاط  جوان  هذا النشاطلتقيمي بعض  التحليلية الالزمةاملعطيات  وعد  وجود  أ

ىل جان   البيداغويج والبحيث لإطار التدريس ابملعهد حداث جلنة البناءات ملراقبة الصيانة ابملعهد اإ عد  و  عد  اإ

عداد ومسك دفاتر السالمة اخلاصة ابلبناءات   للرتاتي  اجلاري هبا العمل . طبقااإ
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ىل نقص غياب برانمج صياوعىل صعيد أ خر، لوح   ضافة اإ نة وقائية للتجهزيات والبناءات ابملعهد اإ

حتدد  وسطة املدى ل هداف البحث العلميغياب خطة متو  املتابعة الفنية واملالية عىل مس توى مصلحة الصيانة

عد  تفعيل دور اجمللس العلمي يف متابعة فضال عن جمالت ومواضيع  البحث اليت ميتكل فهيا املعهد قدرات حبثية 

واخنفاض  معدل مؤرش التأ طري  ة البحث يف اجتاه توضيح أ هدافها املنتظرة ابدلقة الالزمة ومتابعة حتقيقهاأ نشط

ىل تراجع مردودية معليات التأ طري لشهادة ادلكتوراه و  طول املدة املس تغرقة لإمتا  رسائل بوحدات  البحث مما أ دى اإ

ىل ذكلادلكتوراه  من الطلبة املسجلني % 81ابلرتس مي الاس تثنايئ   فعواانتجتاوز نس بة الطلبة اذلين  . ويضاف اإ

وضعف انفتاح أ غل  مالحظة عدة نقائص يف جمال التفتح عىل احمليط أ مهها غياب أ دوات ترصف ومتابعة فضال عن 

 الوحدات و اخملابر عىل احمليط.

 

ّ الإداري واملايل وخبصوص الترصف  ىل وجود سشت ظيفة الترصف يف املوارد أ ثّر سلبا يف و ت أ شار التقرير اإ

 مهجتديد عقود، ضبط عددمه وتوزيعهميف معايري واّضة غياب ، املساعدين املتعاقدين سوء ترصف يف)البرشية 

آلية و  ىل غياب تقيمي علمي وموضوعي ل داهئم بصورة ش به أ ضافة اإ خل( اإ عد  مناقشة مرشوع املزيانية من قبل ...اإ

 .ابملؤّسسةق هبيالك التس يري املتعلّ  0981لس نة  0112ال مر عدد  من 58جملس املعهد خالفا ل حاك  الفصل 

 

تراجع هذه املوارد  عد  اس تغالل بعض الإماكنيات املتاحة للمعهد دلمع موارده اذلاتية يف ظلّ كام تبنّي 

دراجأ خطاء يف  وارتاكب واس تقرار منحة ادلوةل بعض  ات لفائدةمتخدّل والنفقات ابملزيانية ووجود املوارد بعض  اإ

املتعلق بضبط طرق  5118لس نة  278املرافق العمومية مل يمت خالصها يف ال جال احملددة مبقتف  ال مر عدد 

تصيص املمتلاكت العقارية الفالحية لغاية التدريس والبحث دون سواهام مما حّد . وتبنّي خالص نفقات الترصف

فراد مساكن املعهد مبا يف ذكل املتواجدة مبرانق ة عىل من مسامههتا يف الرتفيع من املداخيل اذلاتية للمعهد عالو  عد  اإ

 .بعدادات فردية للكهرابء والغاز واكتفاء الشاغلني بدفع معالمي اس هتالك شهرية جزافية رمزية

 

ىل  س ناد حصص غري وأ شار التقرير اإ معاينة بعض أ وجه سوء ترّصف يف اس هتالك الوقود يذكر مهنا اإ

عد  موافاة مراق  املصاريف العمومية ابجلداول الشهرية و  وقودلل مشطك س هتالمس توجبة ووجود حالت ا

وجتزئة الرشاءات املتعلقة مبعدات  هما  متنافرةعن وجود حالت مجع بني كام مّت الكشف  الس هتالك يف الإابن.ل

غياب  هاأ مهّ ن م ف يف ال رش يفعىل مس توى الترصّ  عديد الإخاللتمالحظة البحث والتدريس واملواد الكمييائية و 

عد  التقيد جبداول فرتات و عد  احرتا  رشوط السالمة يف حف  أ رش يف املعهد يف اجملال و  هيّك مركزي خمتّص 

فضال عن  5118جوان  01تطبيقا لقرار وزير التعلمي العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا املؤرخ يف  الاستبقاء

  يف اس هتالك الطاقة. د للتحمّك مالحظة عدة نقائص يف جمال تقيمي جمهودات املعه
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حداث  وأ برزت املتابعة اتاذ مجةل من تدابري الإصالح متثلت أ ساسا يف صدار مقررات اإ اللجان املنبثقة اإ

ىل توثيق معل و عن اجمللس العلمي  ليه الترصف يف النظا  ها وتدارك النقائص املتعلّقة ابفتقار املعهد اإ هيّك يولك اإ

ىل  دليل الإجراءات املعلوماتية وغياب املعلومايت من قبل ال ساتذة القارين عوضا رو  ادلتأ مني  . كام مّت التوّصل اإ

مس توى ساعات التدريس بني ال ساتذة وعدد املواد عىل املتوازن ل  توزيععن ال ساتذة العرضيني واملتعاقدين وال 

تفعيل دور و اس بة اخلاصة بساعات التدريس حملوجتاوز النقائص املتعلقة ابالغذايئ  اختصاص الاقتصاد الفاليح و 

والعمل عىل حتسني نس بة التأ طري بوحدات  البحث هيالك املعهد وخاصة اجمللس العلمي يف متابعة أ نشطة البحث 

عداد ال طروحات.  والتحمك يف أ جال اإ

 

 5110لس نة  0085أ حاك  ال مر عدد لتقيد بابو لتفتح عىل احمليطاب املتعلّقة نقائصال  كام جّسل تدارك بعض

قتضيات منشور ومب  املتعلق بضبط طرق اس تعامل املداخيل املتأ تية من أ نشطة اجلامعات واملؤسسات التابعة لها

وسسوية املبالغ  املتعلق مبزيانيات املؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 5115 لس نة  52وزير املالية عدد 

فضال عن تاليف امجلع بني املها   يف نفقات التكوين املس متر ل عواهنادلى بعض الوزارات بعنوان مسامههتا  ةتخدلامل 

قيد بأ حاك  ال مر التّ و  ف يف املوارد البرشيةسشتت وظيفة الترصّ املتنافرة عىل مس توى الترصف يف املزيانية وتدارك 

 املنظم للصفقات العمومية خاّصة بتفادي جتزئة الرشاءات.

 

سهاما يف اس تكامل  ىل  دعت ،هذه اجلهودواإ مرشوع الهيّك التنظميي   مدها مبا يفيد املصادقة عىلالهيئة اإ

حداث هيّك يعىن مبتابعة تنفيذ قرارات جمالس للمعهد و  توس يع تركيبة اجمللس العلمي وتأ مني متابعة قراراته وتفعيلها واإ

 ال قسا  عىل مس توى الهيّك التنظميي املصادق عليه.

 

الشغور املسّجل عىل مس توى خطة مدير الرتبصات واحلرص عىل اتاذ التدابري  وأ وصت الهيئة بسدّ 

آليات للتأ كد من تأ ميهنم رساء أ  مملهاهم الالزمة لضامن التفرغ التا  ملدير ادلراسات وحتديد قامئة املنسقني بني ال قسا  واإ

جراء تدقيق و  الاجمليات املعهد يف واك  تطور حاج وتة للنظا  املعلومايت ات العامّ خطة واّضة تضبط التوّّج  ووضع اإ

ق بضبط النظم املعلوماتية وش باكت الهيالك املتعلّ  5118لس نة  0521ملقتضيات ال مر عدد طبقا  هذا النظا ل 

جباري دوري للسالمة املعلوماتية ىل تدقيق اإ ىل التقليص يف نس بة ال ساتذة العرضيني اخلاضعة اإ . كام دعت اإ

 العرضيني وتلكيفهم مبها  التدريس مقاييس موضوعية وواّضة لختيار ال ساتذةواملتعاقدين والعمل عىل ضبط 

آلية تقيمي علمي ل داهئم مبا يضمن احلد ال دىن توفري واحلرص عىل  رساء أ الإحاطة البيداغوجية ابملساعدين املتعاقدين واإ

  من الكفاءة.

 

آليات للترصف وأ كّدت الهيئة عىل رضورة اعامتد  وتفعيل  ارات املهنية لإطار التدريسيف املس التقديريأ

دارة ادلراسات يف جمال آليات للتقيمي املس متر  حلاجيات من خمتلف أ صناف ال ساتذةامتابعة تطور  دور اإ واعامتد أ
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للنشاط البيداغويج والبحيث ابملعهد واتاذ الإجراءات الالزمة لتحسني ظروف التدريس ابملعهد و طالبت مبّدها مبا 

طار التدريس من لك ال صناف وخاصة صنف ال ساتذة "أ " تبعا لالنتداابت اليت مت  يفيد حتسن معدل سن اإ

جراؤها . كام وذكل بترشيك مجيع الهيالك املعنية ابملعهدطة املدى ل هداف البحث العلمي متوسّ  ووضع خطة اإ

عداد من ّجة أ خرى شّددت  حاك  دفاتر السالمة اخلاصة ابلبناءات  ومسكعىل رضورة احلرص عىل اإ ومزيد اإ

شغالل  املتابعة الفنية واملاليةوالتجهزيات من خالل ضبط برامج الصيانة الوقائية وتدعمي  صيانة البناءاتمعلّيات   .ل 

 

ىل مدها مبا يفيد مناقشة مزيانية املعهد من قبل اجمللس العلمي طبقا ملقتضيات ال مر عدد  ودعت الهيئة اإ

ىل احلرص عىل تنوي  0981لس نة  0112 ع املوارد اذلاتية للمعهد والرتفيع فهيا وتركزي عدادات فردية للمساكن  واإ

س ناد قطع أ رض مس تخرجة من الضيعة لفائدة بعض  الإدارية واتاذ الإجراءات الالزمة  للتحري حول مالبسات اإ

طار صندوق التضامن الوطين وتوضيح الوضعية العقارية لهذه القطع.  أ عوان املعهد لتشييد مساكن يف اإ

 

ىل تدعمي املعهد بوسائل النقل الالزمة وابلعمل  وأ وصت الهيئة من ّجة أ خرى مبواصةل املساعي الرامية اإ

ىل مدها مبا يفيد انتداب عون خمتص يف  عىل احرتا  قاعدة املنافسة يف جمال صيانة الس يارات الإدارية و دعت اإ

 الطاقة اس هتالكاملسجةل يف جمال ترش يد تصيص ابب مس تقل مضن التقرير الس نوي يتعلق ابلنتاجئ ال رش يف و 

 . متابعهتا بصفة دوريةو  يف هذا اجملالخطة متاكمةل  وضعو 

 
  

 :نتاجئ املتابعة الثانية 
تقرير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشين يف اببه املتعلق ابملندوبية ل  ةنياملتابعة الثايبنّي اجلدول التايل نتاجئ 

وتقريرها الساد  والعرشين يف اببه املتعلق ابملندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بصفاقس  بقفصةاجلهوية للتمنية الفالحية 

 :تقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية املتعلق ابلترصف بواكةل اس تغالل الغاابتو 

 موضوع التقرير

 ثانيةال نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

الإصالح نس بة 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

املندوبية اجلهوية للتمنية 

 الفالحية بقفصة
 مواصةل املتابعة 79% 20 81% 9 7 02 02 59

املندوبية اجلهوية للتمنية 

 الفالحية بصفاقس
 مواصةل املتابعة 85% 9 59% 05 2 07 07 50

الترصف بواكةل اس تغالل 

 الغاابت
 مواصةل املتابعة 82% 10 51% 05 1 02 02 55

 - %28 39 30% 33 14 47 47 72 اجملموع
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طار اجلهوية للتمنية الفالحية بقفصةاملندوبية  تيّل اتّضح يف هذا الس ياق و          اقتالع التصدي حملاولت ، يف اإ

يقاف أ شغال بناء غري مرخصة ابلواحة  ،ال جشار س ناد أ ي ترخيص يف الغرض و اتاذها لعدد من قرارات اإ عن اإ

ىل  هامل ال رايض. كام مت التوّصل اإ ىل تكثيف املراقبة واملتابعة مّما من شأ نه أ ن يسامه يف احلّد من ظاهرة اإ ابلإضافة اإ

برا  عقد تزود ابلكهرابء للتعجيل بدخول مع الرشكة التونس ية للكهرابء والغاز  تكوين مجمع تمنية يعمل حاليا عىل اإ

ىل العمل عىل متكني منطقة سقدود الواحة منطقة   من مياه الري. 2حزي الاس تغالل ابلإضافة اإ
 

عادة اس تغالل املنطقة السقوية ابملياه املعاجلة ابلعقيةل اليت مت  وعىل صعيد أ خر، متكّنت املندوبية من اإ

طار متويل أ جنيب حتّص  01منوذجية تمتثل يف جتهزي اختيارها لجناز جتربة  لت عليه هك بتقنيات الري املوضعي يف اإ

صدار أ وامر ابدلفع خبصوص ادليون املتخدلة بذمة اجملامع  الإدارة العامة للهندسة الريفية واس تغالل املياه. كام مت اإ

يالء هذا اجلان  من النشاط ال مهي  ة الالزمة.بعنوان أ عامل الصيانة مع التعهد ابإ

 

وخبصوص التوصية املتعلّقة برضورة ربط خالاي الإرشاد الفاليح ابملنظومة املعلوماتية املتعلقة خبارطة 

نتاج الفاليح اجلهوية واحلرص عىل التحيني ادلوري للمعطيات املضمّ  جتهزي خالاي  5101نة هبا  مت خالل س نة الإ

عالمية،  أ قراص مضغوطة حتتوي عىل املعطيات اخلاصة ابخلارطة الفالحية الإرشاد ابلتجهزيات الالزمة )جتهزيات اإ

( وحتيني اخلارطة الفالحية فامي يتعلّق مبعطيات اخللّك معمتدية، خرائط ورقية تص عديد الطبقات الفالحية،..

 .5102احملافظة عىل املياه والرتبة وال ابر العميقة واملناطق السقوية خالل س نة 

  

صل ّجود املندوبية يف تنفيذ عدد هاّ  من املشاريع املتعلقة ابس تغالل ال ابر املنجزة ومن انحية أ خرى تتوا

رساء بنك  حداث مشاريع للامء الصاحل للرشاب أ و للري واجناز منشأ ت مائية ملزيد تغذية املائدة واإ من خالل اإ

ضافة  عداد برامج لهتيئة املراعي معطيات يتعلق بتطّور مناسي  املوائد املائية وش بكة ملراقبة نوعية املياه اإ ىل اإ اإ

 وتنفيذها يف حدود الاعامتدات املرصودة.

 

عداد ملفات الهتيئة العقارية لــ  منطقة سقوية والقيا  حبمةل مراقبة بواحة القطار وذكل  09ومّت الرشوع يف اإ

طار مرشوع الاستامثر  يف انتظار الانطالق الفعيل لنظا  مراقبة ومتابعة امللوحة والتغدق عىل املس توى الوطين يف اإ

عادة هتيئة ش باكت الري  5100اس تصالح عّدة مناطق سقوية بداية من س نة  . كام متّ 5يف قطاع املياه  مع برجمة اإ

ىل الإعالن خالل شهر ديسمرب  طار برانمج التمنية املندجمة ابملعمتدايت ابلإضافة اإ عن  5108بثالث مناطق يف اإ

 رشوع دراسة اس تصالح واحات قفصة.طل  عروض لجناز القسط ال ول من م 
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برا  اتفاقيات  مراجعة ما و  للترّصف يف املنظومات املائيةومن ّجة أ خرى، معلت مصاحل املندوبية عىل اإ

ة خزن املعطيات واجلرد املادي للمخزون لتسوية مع تواصل معليّ هنا وتركزي منظومة الترّصف الآيل هو متوفّر م

 الفوارق السلبية املسّجةل.

   

املؤرخ لس نة  502ن املندوبية من مراقبة رصف الامتيازات طبقا للمنشور عدد مل تمتكّ  ،ويف املقابل 

وذكل لعد  حصولها عىل قامئات يف أ سامء الفالحني املنتفعني هبذه الامتيازات من البنك الوطين الفاليح  5117

قرار متابعة هذه املسأ ةل عىل مس توى البنك امل  ذكور مع مواصةل أ عامل املتابعة.ولهذا الاعتبار مّت اإ

     

المتكّن من تفعيل اللجنة  املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بصفاقس التقرير املنجز حول وأ برزت متابعة  

الاستشارية امللكّفة مبساعدة املندوب اجلهوي يف القيا  مبهاّمه وسّد الشغورات املسجةل عىل مس توى ال قسا  

بقار ضد امحلى القالعية والتقليص من مّدة  وادلوائر وخالاي الإرشاد عالوة عىل حتسني نس بة التغطية الصحية لل 

ىل  051)من  5101بل اللجنة اجلهوية لإس ناد الامتيازات خالل س نة دراسة مطال  املستمثرين من ق   71يوما اإ

 يوما( مع التعهّد مبزيد حتسني نوعية هذه اخلدمة.

 

ويف املقابل تواصلت اجلهود من خالل سسجيل اخنفاض نس بة العمةل مضن املوارد البرشية للمندوبية 

جراء استشارة لقتناء منظومة الترصف يف أ سطول الن قل وتفعيل نظا  خاص مبتابعة وتقيمي العمليات الإرشادية واإ

رسا ضافة لكامت العبور جلل التطبيقات املعدة من طرف  ماكت  ادلراسات فضال عن اإ تقارير دورية اإىل  لواإ

 الإدارة العامة اخملتصة ابلوزارة تتعلق مبتابعة مشاريع الاقتصاد يف مياه الري.

   

ىل حتسني منظومة اخلارط ة الفالحية مّت تدعمي قسم ادلراسات والتمنية الفالحية مبوارد برشية وسعيا اإ

آليات امل  رساء أ ّ ــتابعة والتحيني ادلوري حلواإ ت مراسةل السلط احمللية وحتسيس ـــــدود ال رايض الفالحية. كام مت

ل أ ن معليــلتجهزيات والش بكة عىل اـــــة دفع معالمي الصيانة ملواصةل الانتفاع ابملياه واحملافظـــــاجملامع بأ مهي ة ـــــات اإ

  اس تخالص ادليون تبقى دون املس توى املطلوب بسب  املشالك اليت تواّجها اجملامع بدورها يف اس تخالص

 ديوهنا.

 

تعزيز املوارد البرشية جلهاز الإرشاد وسسجيل تطّور يف املؤرش املتعلق بعدد  ،من ّجة أ خرى ،ومتّ 

عالمية من طرف واكةل الإرشاد والتكوين الفاليح ملتابعة برامج الإرشاد  الفالحني لّك مرشد واعامتد منظومة اإ

متيازات املس ندة عن طريق الس نوية والشهرية وتفعيل جلنة متابعة املشاريع املنتفعة بتشجيعات ادلوةل مبا فهيا الا

الصندوق اخلاص للتمنية الفالحية والصيد البحري وصندوق الهنوض بقطاع الزايتني لفائدة عدد من املنتفعني مبشاريع 

جناز دراسة تتعلّق حبامية خليج قابس ابل رصفة الاصطناعية. كام مّت مندجمة يتواصل تنفيذ خّطة تأ هيل يف حني  اإ
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عمل عىل حتسيس أ حصاهبا بأ مهية هذا اجلان  ومراسةل الإدارة العامة للصيد البحري وحدات الّصيد البحري وال

جراء استشارة لربط قسم الصيد البحري  وتربية ال سامك خبصوص ربط املواين بعضها ببعض وابلإدارة العامة واإ

 ابلنرتنت لس تغالل منظومة متابعة نشاط مراك  الصيد البحري حبرا عرب ال مقار.

  

ىل العمل عىل مزيد سرسيع نسق الإصالح واتاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل  ةمدعوّ  املندوبية وتبقى اإ

 يف أ قرب ال جال. التوصيات املتبقية تنفيذ 

 

ىل  صدار ف بواكةل اس تغالل الغاابتالترصّ وتبنّي ابلنس بة اإ مذكرة معل تضبط خمتلف الإجراءات اليت جي   اإ

 املعمتد لتحديد ال سعار معلية تدوين المتّش ل اس تكامتفاداي لضياعه و  يف جمال بيع الزيتونعىل ادلوائر الغابية احرتاهما 

 .الافتتاحية مجليع املنتوجات الغابية اليت يمت عرضها للبيع ابملزاد العلين

      

عداد النسخة الهنائية دلليل الإجراءات اخلاص ابلواكةل  واملصادقة ويف املقابل تتواصل ال شغال خبصوص اإ

ية من مكل ادلوةل للغاابت وعرض نتاجئها عىل عليه فضال عن اجناز دراسة حول مراجعة تعريفة بيع املنتوجات املتأ تّ 

 ال طراف املعنية لإبداء الرأ ي وكذكل اقتناء وتركـزي منظومة الترّصف يف أ سطول الس يّارات.

 

الزايرات امليدانية املنجزة تكثيف مداخيلها و وبّينت أ عامل املتابعة وجود مساع من قبل الواكةل لتحسني 

 حتسني املردوديةو  احلضائرتأ طري ( خالل مومس اجلين ل دلوائر الغابية)العاملني ابلواكةل واب عوانال  من طرف 

ىل اجلهات لتعاضد جمهود دوائر الغاابت يف تنفيذ الربامج  ىل تكوين فرق مشرتكة تتنقل بصفة متواصةل اإ ابلإضافة اإ

نتاج.الس نوية  كام مت  حتيني اخلطوط املرجعية دلراسات هتيئة الغاابت  لس تغالل اخلش  قصد الرتفيع يف جحم الإ

جراءات تضمن احملافظة عىل املنتوج  ل خذ املواد الغابية غري اخلشبية بعني الاعتبار يف أ مثةل الهتيئة الغابية ووضع اإ

د  ارية يف الغرض.املعرض للتلف والعمل عىل التفويت فيه وحترير حمارض اإ

    

 املتابعة. معلّية جملس الهيئة مواصةل وحيث ل تزال عديد املسائل بصدد املعاجلة أ قرّ  

     

 :نتاجئ املتابعة الرابعة 
يف جزئه املتعلّق  دلائرة احملاس باتاخلامس والعرشين  لتقريرل  ةرابعالاملتابعة أ عامل  يلّخص اجلدول التايل نتاجئ

ىل جان  ديوان تربية املاش ية وتوفري املرعى يف ابلترّصف الرقابة العاّمة للاملية حول الترّصف يف املندوبية هيئة تقرير ، اإ

 :اجلهوية للتمنية الفالحية ببزنرت
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جناز  ديوان تربية املاش ية وتوفري املرعى يف لترّصفامتابعة ملّف  ن خاللـح مــاتّضو   22نس بة المتكّن من اإ

بقار املسّجةل يف دفرت  ℅ نتاجية ابلنس بة لل  ثبات ال صول الوراثية ومراقبة الإ من الربانمج الوطين للمراقبة الرسية لإ

من ال هداف  ℅91 ما يناهز 5102خالل س نة  ال بقار اليت مت تقيمي خصائصها املظهرية نس بةبلوغ و  ال نساب

نتاج احليواين ابلنس بة . كام مّت املرسومة ىل ادليوان من اسرتاتيجية الهنوض ابلإ جناز اجلزء الراجع ابلنظر اإ اس تكامل اإ

بنفس املهنجية والنسق حيث يمت س نواي حتيني مساحات ال رايض الرعوية املس هتدفة ابلتمنية يف  5108-5101للفرتة 

نتيجة ال حداث  5105و 5100س تثناء سنيت س نواي اب % 91فاقت نس بة الاجناز  وقدحدود املزيانية املرصودة، 

 اليت شهدهتا البالد يف تكل الفرتة.

 

قرار ابجلنوب "بشانشو"عمل العلف املركز ومن ّجة أ خرى ونظرا لدلور التمنوي مل بقاء عل  مّت اإ  يهالإ

يسامه يف تنفيذ التدخالت الظرفية اليت تقّرها  وهو 5108ومواصةل اس تغالهل بعد أ ن جّسل نتيجة اجيابية س نة 

ّ ف ا ابلنس بة ملعمل الرس  أ مّ  .رشاف لفائدة قطاع تربية املاش يةسلطة الإ  ىل أ ن ه قد صدر قرار بتعليق تجدر الإشارة اإ

جراءات التقايض والتنفيذ ومتتيع الرشكة التعاونية  جراءات التسوية غة لاملتسوّ  "الزراعات الكربى"اإ  القضائيةلمعمل ابإ

آل هذه الإجراءات للقيا  بطل  عروض قصد التفويت فيه.  وادليوان بصدد انتظار انهتاء مأ
 

نتاجية ال لبان دلى ال بقار غري أ ّن الإجنازات  ويواصل ادليوان جمهوداته قصد الرفع من عدد معليات مراقبة اإ

ات الكربى وتىّل بعض املربني عن نتيجة تفش مرض السل بأ مّه الضيع 5108امليدانية قد تراجعت خالل س نة 

دقق اخلاريج حول رفع التحفّظات اليت أ اثرها تقرير املكام جّسل تقّد  يف  .لنشاط بسب  تديّن مردودية القطاعا

 . ةل الوطنية للسالمة املعلوماتيةالسالمة املعلوماتية ملنظومات ادليوان بعد أ ن متّت املصادقة علهيا من قبل الواك

  

هناء متابعة هذا امللّف عىل أ ن  اجمللسأ قّر  وقد التفقّدية العاّمة لوزارة الفالحة والصيد البحري  تواصلاإ

 .واملوارد املائية التأ كّد من اس تكامل تنفيذ الإصالحات املتبقّية
 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

املاش ية يوان تربية د

 وتوفري املرعى
هناء املتابعة ℅98 87 ℅27 1 8 7 09 89  اإ

املندوبية اجلهوية للتمنية 

 الفالحية ببزنرت
هناء املتابعة ℅98 87 ℅21 1 1 7 02 21  اإ

 - ℅94 91 %21 7 7 01 18 99 اجملموع
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ىل  املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية ببزنرت وتوّصلت تنفيذ مجةل من الربامج مّت من خاللها من ّجهتا اإ

اعدة اجملامع املائية يف جمالت الصيانة والإحاطة الفنية عرب تنظمي دورات تدريبية لفائدهتا ابلتعاون مع لّك من مس

دراج مضن املزيانية الس نوية للمندوبية اقتناء . كام مّت الواكةل الفرنس ية للتمنية والواكةل الياابنية للتعاون ادلويل  511اإ

لعمومية اليت تتوفّر هبا الرشوط الفنية الالزمة مبا س ميكّن من اس تكامل جتهزي هذه عدادا لّك س نة ابملناطق السقوية ا

مشلت  ةائياملمع اعدد من اجمل لفائدة دورات تكوينية عّدةتنظمي فضال عن  س نوات القادمة 8املناطق خالل الـ 

متا  عقد اكفة اجللسات العاّمة لس نة خمتلفة حماور  برا  عق 5108مّما ساعد عىل اإ  واتفاقياتود تزّود مبياه الري واإ

 .  5102ترّصف مع اكفة اجملامع بعنوان س نة 
 

مزنل عبد غار امللح و ّّك من لية الصيد البحري بخب تركزي خطوط هاتفية ل اس تكاممّت وعىل صعيد أ خر 

طار ضامن  الاي ابملرا ئ مبا س ميكّن من جتميع املعلومات حول الإنتاج اليويم من هذه اخلمعل  اس متراريةالرحامن يف اإ

ىل املصاحل املركزيّة يف الإاّبن.  ىل املندوبية عن طريق  كام يمتّ ال سامك وتبليغها اإ اس تخالص ديون اجملامع الراجعة اإ

ىل ما يفيد م ىل حساب العون احملاس  غري أ نّه مل تقع الإشارة اإ العون ابملتخدلات هذا ّد حتويل بريدي مبارش اإ

  به يف الرّد السابق للمندوبية. الالزتا قصد تثقيلها مثلام مت  5101املتبقية من س نة 
 

كام صدرت نسق البّت يف حمارض اخملالفات املرتكبة عىل املكل العمويم الغايب  ومن ّجة أ خرى تطّور

ثرها الانهتااكت املرتكبة  الرشوع يف وضع  عالوة عىل عىل القاطع الغايبعديد ال حاك  الرادعة تراجعت عىل اإ

عالمية تربط بني الإدارة العامة للغاابت ووزارة العدل مبا من شأ نه تيسري متابعة توارخي تعيني اجللسات  منظومة اإ

 والاطالع عىل ال حاك  عن بعد.
 

-5102بعنوان العرشية يف نطاق الإسرتاتيجية اجلديدة لتمنية الغاابت  نت املتابعة أ ن املندوبية سسعىبيّ و 

ىل حتسني الوضع الاقتصادي والاجامتعي ملتساكين الغاابت والرشوع ابلتعاون مع البنك العاملي يف متويل  5158 اإ

ف التشاريك مضن جمامع للتمنية وتنظمي زايرات ميدانية ولقاءات مع الساكن لتشجيعهم مشاريع مندجمة تعمتد الترصّ 

 يف هذه التجربة. الاخنراطعىل 
 

هناء   املسّجل يف جتس مي التوصيات مّت ّوابعتبار التقدّ  قرار اإ متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة عىل  اإ

 .الإصالحات املتبقيةلفالحة مواصةل التأ كّد من اس تكامل امللكفة ابلوزارة لأ ن تتوىّل التفقّدية العاّمة 

  

 :نتاجئ املتابعة اخلامسة 
 ّ جراء متابعة خامسة  ت الهيئةتول تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق بترصف وحساابت لّّك من  اإ

وتقرير التفقدية العامة لوزارة الفالحة حول الترصف الإداري واملايل  الرشكة التعاونية املركزية للبذور واملشاتل املمتازة

 التايل:وذكل عىل حنو ما يبيّنه اجلدول  ابملندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بنب عرو 
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جناز عدد من التوصيات من خالل ، من ّجهتا، الرشكة التعاونية املركزية للبذور واملشاتل املمتازة واصلت اإ

عداد مدير للمزيانية ومراقبة الترصف و انتداب  بطاقات املها  لل عوان و أ دةّل الإجراءات املنّظمة ل مه تلكيفه ابإ

عداد املزيانية ومتابعهتا عالمية والتعهّ . كام تولّتأ نشطة الرشكة ومبراقبة الترصف واإ د بدراسة الهيّك تركزي وحدة لالإ

جراءات اس تخالص ادليون املتخدلة بذمة الغري  والتعهد التنظميي والقانون ال سايس للرشكة فضال عن مواصةل اإ

 بعرض ملف ادليون اليت يصع  اس تخالصها عىل أ نظار جملس الإدارة.

 

ماكنية تنقيح القانون عدد    ويف املقابل أ فادت الوزارة امللكفة ابلفالحة خبصوص التوصية املتعلقة بدراسة اإ

يف مراقبة  صالحيات ادلوةلاملتعلق ابلرشاكت التعاونية للخدمات الفالحية يف اجتاه توس يع  5112لس نة  98

رشاف ادلوةل وبأ ن الرشكة التعاونية سات خاصّ مؤسّ  هذه ال خرية تعترب بأ نّ  ،يف هذه الرشاكت الترصف ة حتت اإ

نتاج بذور املركزية للبذور واملشاتل املمتازة ل تترصّ  سرتاتيجي يمتثل يف اإ منا تنشط يف جمال اإ ف يف مرفق عا  واإ

       من قبل مراق  حساابت. احلبوب حلساب ادلوةل وأ ن مراقبة ترصفها تمت

      
وحيث ما يزال عدد من التوصيات بصدد الإجناز أ قّر جملس الهيئة الاس مترار يف املتابعة مع دعوة الرشكة 

حاةل  ىل اس تحثاث نسق الاجناز خاصة يف ما يتعلق ابملسائل التنظميية واس تخالص مس تحقاهتا. كام أ قّر اجمللس اإ اإ

ىل وزارة الفالحة ملزيد التعمق يف  مسأ ةل توس يع صالحيات ادلوةل يف مراقبة الترصف مذكرة خاصة يف هذا الشأ ن  اإ

ىل اجمللس الوطين التأ سييس  حالته اإ عادة النظر يف مرشوع القانون اذلي متت اإ يف الرشاكت التعاونية وذكل مبناس بة اإ

 أ نذاك. 

 
ىل  تفعيل دائرة  ابملندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بنب عرو أ ّما يف ما يتعلّق  فقد توصلت مصاحلها اإ

أ .د  55الصيد البحري وتربية ال سامك ويه بصدد مواصةل تنفيذ عديد التدابري متثّل أ مّهها يف  تصيص اعامتد بقمية 

 موضوع التقرير

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

 عدد

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

بترصف وحساابت 

الرشكة التعاونية املركزية 

 للبذور واملشاتل املمتازة
 مواصةل املتابعة 79% 22 1% 01 1 01 15 15

الترصف الإداري واملايل 

للتمنية ابملندوبية اجلهوية 

 الفالحية بنب عرو 
هناء املتابعة 81% 58 07% 2 0 7 50 59  اإ

 - %72 46 ℅9 15 1 16 21 61 اجملموع
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لفائدة ديوان قيس ال رايض لتحديد خمتلف املساكن الإدارية التابعة للمندوبية واس تخراج رسو  عقارية قصد رفع 

ىل جان  تركزي عدد من عدادات الكهرابء واملاء ابملساكن الإدارية امل  قضااي ضد تحّوزين دون موج  رشعي اإ

 الاكئنة مبحطات الضخ وتواصل ال شغال مبحطتني.

 
جراءات اختيار مكت  ادلراسات اذلي سيتوىل   جناز دارسة مرشوع اإ وجّسل أ يضا التقد  عىل مس توى اإ

عدادكذكل عىل مس توى مراحل ة مبرانق و لموارد املائية السقويالترصف املندمج ل دراسة اجلدوى الاقتصادية  اإ

ىل معاجلة الصعوابت الفنية يف سشغيل النظا  املايئ حس   والفنية ملرشوع الصيانة الكربى لهذه املنطقة مع السعي اإ

طار مرشوع الترصف املندمج للموارد املائية السقوية مبرانق.  حاجيات املقامس يف اإ

  
هناء متابعة هذا التقرير عىل مس توى الهيئة وابلنظر   قرار اإ ىل التقّد  يف تنفيذ برانمج الإصالح مّت اإ اإ

ىل مواصةل  التأ كد من استيفاء الإجراءات  ودعوة التفقدية العامة لوزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري اإ

 املتبقية.
 

 

  :وزارة التجارة  .7

 

التجارة وهام عىل التوايل ابلنظر لوزارة منش ئتني راجعتان  تقريرين خّصامتابعة  5102تّولت الهيئة س نة 

 الرشكة التونس ية ل سواق امجلةل ورشكة اللحو .

 

  املتابعة الرابعة:نتاجئ 
تقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية حول الترّصف ابلرشكة خّصت املتابعة الرابعة 

 عىل حنو ما يبيّنه اجلدول التايل: ل سواق امجلةلالتونس ية 

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترّصف ابلرشكة التونس ية 

 ل سواق امجلةل
 مواصةل املتابعة 79% 28 7% 01 0 08 51 80

 



 5102 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

44 
 

جناز توصية واحدة متثّلت يف بيع املعدات اليت زال الانتفاع هبا عن تبنّي يف هذا الّصدد اس تكامل  الرشكة اإ

فراد أ حد مناابت الرشكة عىل الش ياع برمس مس تقل وسسوية  طريق التبتيت فامي تواصل اجناز بقية التوصيات عرب اإ

دارة وضعية قطعة ال رض اليت تترصف فهيا بدون وجه رشعي وذكل ابقتناهئا من مالكهيا اخلواص ابلإ  ىل قيا  اإ ضافة اإ

الاس تغالل بعمليات جرد يومية لزتويد الوالكء لضامن شفافية املعامالت وتاليف التأ خري يف القيا  ابلتصارحي اليومية 

ىل أ ن الإدارة بصدد مراجعة النظا  ادلاخيل للسوق يف اجتاه التنصيص عىل العقوابت املس توجبة عىل  مع الإشارة اإ

 مق معامالته يف الإاّبن.لك وكيل بيع ل يرّصح بر

 

حالته لسلطة  دارة الرشكة عىل أ منوذج العقد اخلاص ابلوالكء ومتت اإ ومن ّجة أ خرى، صادق جملس اإ

لزا  مجيع  مضاء عقود مع مجيع والكء البيع ابلسوق وسسجيلها وابلعمل عىل اإ الإرشاف للمصادقة كام مّت التعهد ابإ

برا  عقود املسؤولية  اّبن حصول مصادقة سلطة الإرشاف عىل الصيغة الهنائية املتدخلني ابلسوق ابإ املدنية وذكل اإ

 للعقد املوّحد وتنقيح النظا  ادلاخيل للسوق.

 

ويف املقابل، مل سشهد التوصية املتعلقة ابس تكامل بقية عنارص برانمج التأ هيل املتعلقة بعالقة الرشكة 

ابل طراف املتدخةل يف معلية البيع ابمجلةل أ ي تقد  يف الإجناز حيث أ فادت الرشكة بأ ن اس تكامل اجلان  الترشيعي 

نتاج وتنظمي وسس يري ال سواق ذات  ىل املتعلق بتعممي أ سواق الإ ىل سلطة الإرشاف واإ املصلحة الوطنية يرجع ابلنظر اإ

ىل الوزارة امللكفة ابلتجارة.   رئاسة احلكومة ذلكل أ قّرت الهيئة توجيه هذه التوصية اإ
   

ىل أ ن الهيئة مل تتلق ردود وزارة الإرشاف  لهيا ابلنظر واملتعلقة  حولوجتدر الإشارة اإ التوصيات الراجعة اإ

رجاع املبالغ ال هتا وبعنوان مصاريف الس يارات املوضوعة عىل يت مت رصفها لفائدة ال عوان املوضوعني عىل ذمّ أ ساسا ابإ

 ة هيالك خارجية وسسوية هذه الوضعيات.ذمّ 

  

زاء هذه الوضعيّ  جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا التقرير مع التأ كيد عىل رضورة اس تحثاث نسق  ة أ قرّ واإ

 جناز.لإ ا

 
  املتابعة اخلامسة:نتاجئ 

لتقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية حول املتابعة اخلامسة  حيوصل اجلدول التايل نتاجئ  

 :الترصف يف رشكة اللحو 
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 موضوع التقرير

 امسةاخلنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 الهيئة قرار جملس

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 87 الترصف يف رشكة اللحو 

 

17 

 

 مواصةل املتابعة 80% 71 17% 07 19 52

 
يف نتاجئ املتابعة الرابعة  5119منذ ماي نظرت الهيئة  أ نّ  يف خصوص هذا التقرير جتدر الإشارة

الرشكة عديد املرات خبصوص موافاة الهيئة ابلإجابة عىل املتابعة اخلامسة للمالحظات الواردة به ومتّت مراسةل 

جابة جزئية خالل شهر ماي التوّصل سوى ابإ مت دون جدوى. ومل يوتذكريها برضورة الرد يف مناس بات عديدة 

 رّد شامل نقاط ومّت يف ال ثناء التصال ابلرشكة للحصول عىلعدد هاّ  من ال حيث مت التغايض عن الرّد عىل  5108

ىل س نة   ولكن دون نتيجة. 5100مع حتيني بعض املسائل اليت تعود اإ

 

فادات  املصادقة الهنائية عىل مرشوع الهيّك  خاّصة أ نّه قد متّت اتضحاملذكورة اجلزئية واعامتدا عىل الإ

جناز عقد برامج.  سد ّالعديد من الشغورات وتنظمي جزء كام مّت التنظميي للرشكة وتدارك املالحظة املتعلقة برضورة اإ

 .املبارشينحتيني امللفات الإدارية لل عوان تاليف النقائص املتعلقة بعقود الكراء و و ها  من ال رش يف 

 

 الالزمة القيا  ابملساعي ال رايض اليت يه عىل ملكها مع قة بتسجيلالإجراءات املتعلّ وتواصل الرشكة 

ات مواصةل معلية اس تخالص املس تحقّ و أ مالك ادلوةل لتسوية الوضعيات العقارية العالقة امللكّفة بوزارة الدلى مصاحل 

 ة خمتلف املتسّوغني واس تصدار العديد من ال حاك  القضائية يف هذا اخلصوص وتنفيذها.املتخدّلة بذمّ 
 

ىلرشكة ال وسسعى  ذات ية لفات القانون حتيني املو معلية تصفية بعض الرشاكت استيفاء  من ّجة أ خرى اإ

 ة بذّمة ودادية الوزارة امللكّفة ابلتجارة.املتخدّل  اس تخالص مس تحقاهتا قصدمواصةل اجلهود مع العالقة 
 

جرائية عىل غرار حتيني دليل الإ تنظميية و ال سائل بعديد امل املتعلّقة  رشكة من تنفيذ التوصياتال ومل تمتكّن 

عداد قانون الإطار وتركزي منظومة  فراد املنقولت بأ رقا  الإجراءات واإ عالمية مندجمة مع منظومة احملاس بة قصد اإ اإ

 .جرد مس تقةّل 
 

وتظّل الرشكة موضوع املتابعة مدعّوة ملوافاة الهيئة مبا جّسل من نتاجئ يف خصوص تنفيذ التوصيات املتبقية 

 .للمتابعة
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 :وزارة الشؤون الاجامتعية .7

ة امللكفة ابلشؤون الاجامتعية ار يتعلّقان هبيالك اتبعة للوزتقريرين متابعة  5102تولّت الهيئة خالل س نة 

طار متابعة اثلثة وأ خرى رابعة.  وذكل يف اإ
 

 :نتاجئ املتابعة الثالثة 
الرقابة العاّمة للاملية حول نتاجئ تدقيق احلساابت املتعلّقة هيئة لتقرير  يبنّي اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة

 :الاجامتعيابمتياز تكفّل ادلوةل مبسامهة ال عراف يف النظا  القانوين للضامن 

 

ّ  اتّضح يف هذا الّصدد  ة الإصالحات املنجزة من قبل مصاحل الصندوق الوطين للضامن الاجامتعيحمدودي

صدار مذكّرة معل يف جانفي  مّت مبقتضاها اعامتد اترخي دخول املؤّسسة يف طور  5102حيث اقترص ال مر عىل اإ

نتاج كتارخي لبداية الانتفاع ابمتياز التكفّل مبساهامت ال عراف يف نظا  الضامن الاجامتعي.   الإ
 

رمغ أ مهيّة الرهاانت املالية املرتبطة هبا واليت  بقيّة التوصياتمل تربز املتابعة جمهودا يذكر خبصوص تنفيذ و

ىل عدد من املؤّسسات رمغ عد  اس تجابة املنتفعني هبا  2تّص اسرتجاع مبالغ مالّية هاّمة تفوق  س نادها اإ  .د مّت اإ

للرشوط املطلوبة أ و اكنت قد حصلت علهيا يف بعض ال حيان بطرق مش بوهة اعتربها التقرير من قبيل التحيّل. 

حدى الرشاكت اليت انتفعت بدون موج  مببلغ يناهز ويذك خاللها بأ حد الرشوط  971ر من ذكل ملّف اإ أ .د. رمغ اإ

ال ساس ية اليت تّول لها الانتفاع ابلمتيازات اليت حصلت علهيا، دون أ ن يتوىّل أ ي طرف من ال طراف املتدّخةل 

جراءات بغية حامية مصاحل خزينة ادلوةل  والعمل خاّصة مهنا الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي اتاذ ما يلز  م ن اإ

 عىل اسرتجاع هذا املبلغ الها .
 

ابلتعاون مع بقية ال طراف املتدّخةل ال خرى،  صندوقال من جديد عىل رضورة أ ن يتوىّل  وأ كّدت الهيئة

الإصالحات  واس تكامل التقريرتدارك الإخاللت اليت أ برزها سرسيع نسق معاجلة امللفّات القامئة ابجلّدية املطلوبة و 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 الهيئة قرار جملس

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

نتاجئ تدقيق احلساابت 

املتعلّقة ابمتياز تكفّل 

ادلوةل مبسامهة ال عراف 

يف النظا  القانوين للضامن 

 الإجامتعي

08 05 9 1 9 1% 9 21% 
 تابعةمواصةل امل 
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 الرضورية جراءاتالإ وعد  التنّصل من مسؤولية املبادرة يف اّتاذ  عنوان يف أ قرب ال جالذا ال املس توجبة هب

 .سرتجاع املبالغ املس ندة بدون موج ل
 

ّ بوجيدر التذكري  د بتوصية من جملس الهيئة، عق 5101مّت يف شهر أ فريل  ه نظرا ل مّهية هذا امللّف،أ ن

جلسة معل مبقّر هذه ال خرية حرضهتا خمتلف ال طراف املعنية وخاّصة مهنا الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي 

وهيئة الرقابة العاّمة للاملية وواكةل الهنوض ابلصناعة والتجديد ووزارة التكوين املهين والتشغيل ومصاحل وزارة املالية 

يد عىل أ مّهية وضع خّطة معل بني خمتلف املتدّخلني. كام مّت التفاق عىل عقد املعنية مّت خاللها، توضيح ال دوار والتأ ك 

جلسة لحقة يمّت خاللها حتديد املسؤوليات وال دوار يف تنفيذ الإصالحات املس توجبة وحف  حقوق خزينة ادلوةل 

تنظمي هذا الاجامتع وهو ما يف اسرتجاع املبالغ اليت رصفت بدون موج . غري أ نّه مل يرد يف أ جوبة املتابعة ما يفيد 

   يفرّس جزئيا عد  سسجيل التقّد  املطلوب يف معليات الإصالح. 
 

 أ قرّ  ول مّهية املالحظات والنقائص اليت ما زالت عالقة ونظرا لعد  اس تكامل جتس مي برانمج الإصالح

 جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.
  

 :نتاجئ املتابعة الرابعة 
تقرير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشون حول الترّصف يف الإحتاد التونيس  الرابعة مشلت املتابعة 

 مثلام يربزه اجلدول التايل: للتضامن الاجامتعي

 
ىل اتاذ عديد التدابري أ مّهها توصّ  املتابعةنتاجئ نت بيّ  عامة انتخابية لبعض اللجان  عقد جلساتل الاحتاد اإ

تنظمي العديد من حلقات التكوين والتفكري كذكل و  اجلهوية وامجلعيات والتعهّد بعقد جلسة عامة انتخابية وطنية

سرتاتيجية هبدف وضع  تضبط تدخالت الإحتاد اخلاصة ابملشاريع التمنوية وضبط ال هداف ومؤرشات قيس ال داء اإ

اليت س متكّن من املتابعة  -دة البياانت يف انتظار دخول قاع املركزي واجلهوي اسرتجاع السلفات بني واحلرص عىل

جراءات للربانمج التمنوي وقاعدة بياانت خاصة  متّ  . كامحزّي الاس تغالل -لهذه العملية الآلية عداد دليل اإ اإ

هوي لضامن متابعة وتقيمي تدخالته هذا الربانمج والرشوع يف تركزيها عىل املس توى املركزي واجل  ن منس تفيديمل اب

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترّصف يف الإحتاد 

التونيس للتضامن 

  الاجامتعي

هناء املتابعة %90 19 %71 02 05 07 17 21  اإ
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ىل جان   لعمل يتواصل اتركزي منظومة معلوماتية للترّصف يف اخملزوانت وأ خرى للترّصف يف املساعدات يف حني اإ

 ابلهيالك اليت حتظى بدمعه املايل. عىل تنظمي الإحتاد وتوضيح عالقته 
 

هناء متابعة هذا امللف مع  ونظرا للتقّد  يف الإجناز والتعهّد ابس تكامل معلية الإصالح أ قّر جملس الهيئة اإ

جنازها من خالل متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلّق مواصةل  متا  الإجراءات اليت رشع يف اإ التأ كد من اإ

 ابلإحتاد.

 

  :الاقتصاد الرمقيو تصالال تتكنولوجياوزارة . 8

النظر يف الإجراءات والتدابري اليت مّت اتاذها لتدارك النقائص اليت  5102واصلت الهيئة خالل س نة 

طار   تدقيق حساابت صندوق تمنية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات والتصالبرزت من خالل  وذكل يف اإ

 متابعة خامسة. 
 

 امسةنتاجئ املتابعة اخل: 
مبناس بة تناولها  الهيئة قد تقدمت هبااكنت اليت التوصيات مدى التوفّق يف تنفيذ  التايليربز اجلدول 

تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق بتدقيق حساابت صندوق تمنية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات  ابدلر 

 : والتصال

 
 

جناز اخلمت الهّنايئ لبقيّة مشاريع بناء املركّبات الربيديّة تواصل اجلهود ب بّينت أ عامل املتابعة واس تغالل غرض اإ

ابق الاعامتدات املفتوحة وغري املس هتلكة لتغطية جزء من ادّلفوعات املنجزة لفائدة املشاريع غري املموةل من صندوق 

ى من مس تحقّات كام مّت التعهّد خبمت بقيّة صفقات مشاريع بناء وتوسعة مراكز الربيد ودفع ما تبقّ  تمنية املواصالت.

أ .د( لتغطية قسط من ادّلفوعات املنجزة من  0922الاعامتدات غري املس هتلكة )اس تغالل و أ .د(  295املزّودين )

 املوارد اذّلاتّية لدّليوان الوطين للربيد.

 موضوع التقرير

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

تدقيق حساابت صندوق 

تمنية املواصالت 

وتكنولوجيات املعلومات 

 والتصال

هناء املتابعة  77% 57 1% 8 1 8 01 18  اإ
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رسال الإذاعي والتلفزي ابس تخالص مبلغ  وقا  أ د من ادّليون املتخدلة بذمة بعض  997ادليوان الوطين لالإ

ىل اس تخالص مس تحقاته دلى مؤسسة الإ  عداد مشاريع اتفاقيات احلرفاء والسعي اإ ىل اإ ذاعة والتلفزة سابقا ابلإضافة اإ

 ّ نوي ىل مؤّسسة الإذاعة و  ة للخدمات املسداة لفائدة لّك من مؤّسسةتتعلق بتحديد اللكفة الس ّ حالهتا اإ التلفزة واإ

مل يقع يت الو  5111-5111خالل الفرتة املفتوحة  اس تغالل جزء من الاعامتدات. كام توىّل ادليوان  ال طراف املعنية

آل بقيّة املبلغ ابلتّنس يق مع وزارة املالّية. اس هتالكها  لتغطية مصاريف تظاهرات مرتبطة ابلقطاع يف انتظار توضيح مأ
 

عادة توظيف الاعامتدات املفتوحة بني سنيت  ماكنيّة اإ  5110ومن ّجة أ خرى، مّت التعهّد ابلنّظر يف اإ

 ويل مشاريع جديدة وذكل ابلتّنس يق مع مصاحل وزارة املالّية. .د( يف مت 0.772و اليت مل يمّت رصفها ) 5101و
 

جراءات يتعلق بفتح ورصف الاعامتدات احملمّ  عداد دليل اإ ةل عىل موارد ويف املقابل مل يمت اس تكامل اإ

  الصندوق ومت تربير ذكل مبغادرة العون امللكّف ابمللف للوزارة.
 

ىل طبيعة التوصيات املتبقية ونسق  هناء متابعة هذا التقرير من طرف وابلنظر اإ جتس ميها أ قر جملس الهيئة اإ

الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات التصال والاقتصاد الرمقي للتأ كد من اس تكامل الإجراءات اليت 

 رشع يف اتاذها.

 
 

 :وزارة الصحة   .19

تقريرين خيّصان مؤسسات  لهيا متابعةأ فضت اإ النظر  يف النتاجئ اليت  5102تولّت الهيئة خالل س نة 

خالل نفس الس نة  اتاذهاواصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت مّت  ىل وزارة الصّحة. كاماإ ترجع ابلنظر استشفائية 

هبيالك اتبعة للوزارة املذكورة. لتجس مي التوصيات اليت تقّدمت هبا خالل املتابعات السابقة لثالثة تقارير تتعلّق 

 لتقارير حمّل املتابعة كام ييل:وتتوّزع ا

 .(5متابعة أ وىل: تقريران ) -

 (.5رابعة: تقريران ) متابعة -

 (.0متابعة خامسة: تقرير واحد )
 

 :نتاجئ املتابعة ال وىل 
لهيا   للتقرير الس نوي الساد  والعرشين  وىلال  تابعة امل  حيوصل اجلدول التايل النتاجئ اليت أ فضت اإ

 ف يف مستشفى ال طفال البشري محزة بباب سعدونوايل ابلترصّ جزئيه املتعلّقني عىل التّ يف دلائرة احملاس بات 

 :ة ال سـاسـية بـصفـاقـسوابلـتصـرف فـي مـجمـع الـصحّ 
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 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مّت تداركها

عدد النقائص اليت مّت تقدمي 

 توصيات بشأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 

 قرار جملس الهيئة

الترّصف يف مستشفى ال طفال البشري 

 محزة بباب سعدون
 مواصةل املتابعة %44 58 55 21

الـتصـّرف فـي مـجمـع الـصحة 

 ال سـاسـية بـصفـاقـس
 مواصةل املتابعة 77% 05 58 17

  53% 81 87 87 اجملموع

 

عددا هاّما من  ال طفال البشري محزة بباب سعدونف يف مستشفى ابلترصّ تضّمن التقرير املتعلّق 

سداء اخلدمات الطبّية والعالجيةبرزها أ   املالحظات مشل لتكفّل ابملرىض يف اصعوابت من حيث وجود  جان  اإ

ىل عد  توفّر الظروف املالمئة للعناية هبم  ر اكفة الاختصاصات وافتقار املستشفى وعد  توفّ املصابني حبروق نظرا اإ

ىل عّدة  ىل تطوير البعض مهنا. 5112اختصاصات رمغ دعوة اللجنة الطبية منذ س نة اإ  اإ
 

خاللت يف صيانة التجهزيات الطّبية ونقائص عىل مس توى  ىل وجود اإ ويف نفس الس ياق أ شار التقرير اإ

 تأ مني العيادات العمومية وتنظمي الوحدات اجلراحية ومبارشة النشاط التمكييل اخلاّص. كام لوحظت نقائص عىل

خالقيات الطبية و  أ خرى مس توى أ شغال اللجنة الطبية وغياب جلنة ملاكحفة التعفّنات الاستشفائية وجلنة لل 

يواء املرىض بوحدة الاس تعجايل  عديد اخملالفاتللخدمات العالجية فضال عن وجود  ىل اإ عىل غرار اللجوء اإ

ىل مع  .هتمحس  خطورة حالايري لتصنيف املرىض الوافدين علهيا والافتقار اإ
 

الترّصف يف ال دوية واملس تلزمات الطّبية واخلدمات  جّسلت نقائص عىل مس توى ،وعىل صعيد أ خر

جناز معليات تفقّد دورية خملزون ال دوية ابل قسا  الإستشفائية ونقص يف متابعة  التمكيلية متثّلت خاّصة يف عد  اإ

ىل جان  العديد من الإخاللت يف الترصّ  تطبيق الربتوكولت العالجية والرقابة الصيدلنية عىل الوصفات ف يف اإ

جناز  ال دوية واحتفاظ بعض رؤساء ال قسا  بمكّيات هامة من املس تلزمات الطّبية يف ماكتهبم وعد  احرتا  مطال  اإ

 5111لس نة  050بعض التحاليل الواردة عىل اخملابر وقسم ال شعة ملقتضيات منشور وزير الصحة العمومية عدد 

 لوصفات الطبية.املتعلّق اب
 

عن عد  حتديد أ دوار املتدّخلني يف اجملال وضعف فقد كشف التقرير حف  الصّحة  أ ما خبصوص 

التنس يق فامي بيهنم وغياب برانمج س نوي لعمل مصلحة حف  الصحة وعد  تولهّيا وضع برانمج ملراقبة معلية التعقمي 

ىل جان  نقائص عىل مس توى الترصف يف النفاايت   الاستشفائية.اإ

 

عن وجود عدد من املالحظات عىل غرار  ،الإداري واملايلالترّصف  عىل مس توى ،التقريروكشف 

فضال مع حاجيات املستشفى  الانتداابتوعد  تالؤ  بعض  بعض الإداراتب  يف مراكز املسؤوليةحصول شغورات 
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مهنا ابلرمغ ملامرس هتم بعض ل مفاتيح عبور ل متكني بعض ال عوان من املتوفّرة و بعض التطبيقات عن عد  اس تغالل 

ووجود جتاوزات عىل مس توى  ضعف سالمة النّظا  املعلومايت م من النفاذ. كام تبنّي متكيهن عد ملها  تقتيض 

املزّودين من حيث أ جال بعض اختالف يف معامةل وظيفة بني عديد املصاحل وسسجيل هذه الالرشاءات مهنا سشتت 

عو الص اخل عادة اإ  .امل املنافسة لتجديد بعض الصفقات اليت انقضت أ جالها التعاقديةعد  اإ

 

يواء بعض املرىض اخلاضعني للتعريفة الاكمةل مس توى نشاط الفوترة عىل غرار اإ  عىلنقائص  كام مّت سسجيل

 5119-5112الفرتة  خاللفع دلحاةل هتّرب من ا 8.271 يقّل عن ما لوسسجيل التس بقة املس توجبة  همدون دفع 

زاء هذا  815279الاكمةل وهو ما حر  املستشفى من مداخيل بقمية  مهنا حتت نظا  التعريفة % 70ينضوي  أ .د.  واإ

دون القيا  جبرد المكبيالت اليت مت توجهيها ولكن مع رشكة خاصة لس تخالص مس تحقّاته املستشفى تعاقد الوضع 

ىل  ليهالرشكة وهو ما قد حيول دون مت هذه اإ  هبذا العنوان. كينه من اكمل املداخيل الراجعة اإ

 

جراءات الإصالح  اّتذ وبّينت املتابعة أ ّن املستشفى قد نعاش خاّصة  امهنيذكر مجةل من اإ غلق وحدة الإ

معلية  فضال عن اس تكامل رشاف عىل وحدة الصيانة البيوطبيةلالإ  سؤولتلكيف م و الغذايئ بقرار من اللجنة الطبية 

القيا  بعمليات تفقد دورية من قبل قسم الصيدلية للحد من تزين ال دوية ابل قسا  و ة ال صول الثابتة جرد ومقارب

لتجميع النفاايت خالل س نة  هتيئة املقر املعدّ و  5100 عن رشاكت املناوةل منذ س نة التخيّل . كام مّت الإستشفائية

ىل جان   5102  .وترش يد اس تغاللهاالتطبيقات بعض تركزي و مراكز املسؤولية بعض سد الشغورات يف اإ

 

خاللت اليت من النقائص والإ  الكثريوعىل الرمغ من هذه اجلهود املبذوةل مل يتسّن للمستشفى تدارك 

 رمغ املّدة الفاصةل بني الانهتاء من معلية الرقابة والرشوع يف معلية املتابعة.  أ برزها التقرير 

 

ال يواجه مجةل من الصعوابت اليت حتول يف بعض احلالت دون وقد ابت جلّيا للهيئة أ ّن مستشفى ال طف

قسا  الطبية والإدارية واليت ابتت ل  بصفة عاديةسريه تأ مني  ابعتبار قد  فضاءاته وضيق احملاّلت اخملّصصة لل 

ضافية يف جمال الصيانة ىل جحم نشاطه فضال مّعا يفرضه قد  البناءات من جمهودات اإ . كام سس تجي  ابلقدر الاكيف اإ

ايت املتعلّقة ابلتحمك يف تلكفة ه لفئة خصوصّية مجةل من التحدّ يشهد هذا املستشفى اذلي يعمل يف قطاع موجّ 

العالج وحتسني جودة اخلدمات وهو ما يتطلّ  مزيد التنس يق بني ال قسا  الطبية لرتش يد وصفات ال دوية 

نات الاستشفائية ومقاومة اجلراثمي هرة التعفّ والفحوصات التمكيلية للحّد من الاس هتالك املفرط وجماهبة ظا

  يف نسق منو النفقات لتفادي زجز املزيانية من انحية أ خرى.للمضادات احليوية من انحية، والتحمكّ 

 

سهاما من الهيئة يف جمهود الإصالح تقدّ  مت بعدد ها  من التوصيات دعت من خاللها خاّصة اإىل واإ

جراءامواصةل  حداث وحدة للعناية  تاإ ابملصابني ابحلروق البليغة والتعجيل بتحسني ظروف العمل بوحدة اإ
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ي ويف احملارض "أ " وترش يد الترصف يف السجل الرمقال مراض الرسطانية احملدثة عىل مس توى قسم طّ  ال طفال 

عداد التقرير الس نوي حو  ىل اإ حاك  متابعة ممارسة النشاط التمكييل اخلاص مع دعوة اللجنة الطبية اإ ل التقيمي الطبية واإ

آليات متابعة للتوصيات املنبثقة عهنا فضال عن تفعيل  الفين والاقتصادي للعالجات املقدمة من انحية، وتركزي أ

 وتنش يط اللجان الثالثة )جلنة متابعة التعفّنات الإستشفائية وجلنة ال خالقيات الطبية وجلنة اخلدمات العالجية(.

   

ت قسم الإس تعجايل من حيث هتينته ومتابعة نشاطه وترش يد حتسني خدماكام مت التأ كيد عىل رضورة  

عداد الربوتوكولت العالجية هبدف تعمميها عالترصّ  كامل اإ ىل اإ ىل اكفة ف يف الوافدين عليه مع دعوة اللجنة العالجية اإ

من انحية أ خرى عىل تفعيل هذه الربوتوالكت واحرتا  منشوري وزير الصحة  املرىض من انحية، واحلرص

جناز الكشوفات التمكيلية ابل شعة. عىل التوايل ابلوصفات الطبية والعمومية املتعلقني  ابإ
 

ة حلف  الصحة وتدعميها ابملوارد البرشية أ وصت الهيئة ببعث مصلحة أ و خليّة قارّ  ،ومن ّجة أ خرى

عال  مركز الإعالمية لوزارة الصحة العمومية بضعف عنارص ضامن سالمة النظا  الالزمة وتنظمي مع  ىل اإ لها ابلإضافة اإ

جراءات الزتّود  عادة تنظمي اإ ىل اإ آليات امحلاية الالزمة لقاعدة البياانت. كام دعت اإ املعلومايت املس تغّل وغياب أ

ت الالزمة لضامن فوترة اكفة اخلدمات الإستشفائية والالزتا  ابلرتاتي  املنّظمة للصفقات العمومية واتاذ الإجراءا

دماّجا مع تطبيقات  ىل حني اعامتد التطبيقات املعلوماتية املعدة للغرض واإ وتضميهنا ابمللف الطيب والإداري للمريض اإ

خل( تضمن  طار حوس بة املنظومة الطبية املندجمة مع اتاذ ما يلز  من تدابري )سس بقات، ضامانت..اإ الفوترة يف اإ

واحلرص عىل تقدمي  ت الهتّرب من دفع معالمي التداويسة وسسامه يف التصّدي حلالاس تخالص مداخيل املؤسّ 

س تخالصها من انحية ومتابعة معليات لها يف أ رسع وقت ممكن لضامن ح ّ أ وفر لالمكبيالت اليت يمّت قبو 

ىل الرشكة اخملتّصة من انحية أ خرى.  اس تخالص المكبيالت احملاةل اإ
 

ف فـي مـجمـع ابلـتصـرّ تـقـريـر دائـرة املـحـاسـبـات الـسـاد  والـعشـريـن فـي بـابه املتعلّق وقد تعّرض 

ىل ة ال سـاسـية بـصفـاقـسالـصحّ  من  لترّصف الإداري واملايلابخاّصة تعلّقت  والنقائص مجةل من املالحظات اإ

ىل دور اجملمع يف املنظومة الصحية جبهة ف يف ال دوية كام مّت حيث التنس يق وحف  ال رش يف والترصّ  التطّرق اإ

صفاقس من حيث التغطية الصّحية والعيادات ومدى توفري الإطار الطيب والتجهزيات واملس تلزمات الطبّية يف حني 

عاقة واحلّد مهنا.  خّص اجلزء الثالث تقيمي دور اجملمع يف تنفيذ اخلطة الوطنية للوقاية من الإ
 

ىل  عىل يف تنفيذ س ياسة ادلوةل يف جمال الصحة  ا ّ يضطلع بدور ه املذكورمع اجملأ ّن وجتدر الإشارة اإ

 ويقتيض حتسني أ داءه تأ مني الّظروف املادية والتنظميية املالمئة مبا يس تجي  ملتطلّبات جحم نشاطه هوياملس توى اجل 

 .وملقتضيات تنفيذ برامج الرعاية الصحية والوقاية من ال مراض
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جتاوز العديد من النقائص التنظميية الإجرائية مهنا والإدارية وقد أ كّد تقرير دائرة احملاس بات عىل رضورة 

ضفاء مزيد من النّجاعة عىل  ية الوطنية عىل مس توى اجلهةتنفيذ الربامج الصحّ يف  هذه املؤّسسةتفعيل دور و  واإ

 .التهتدخّ 

  

ثر الإطالع عىل هذه اجلوان  متت مراسةل اجملمع منذ س نة   اليت جلوان املساءلته خبصوص  5105واإ

وسلطة الإرشاف عىل حّد وابلرمغ من تذكري اجملمع املسائل ارتأ ت الهيئة متابعهتا ولكن وابلرمغ من تأ كّد العديد من 

عال  الهي  السواء يف خبصوص التقرير ئة ابلإجراءات اليت مت اتاذها عديد املّرات برضورة الرّد عىل املساءةل واإ

نّه مل يمت ال موضوع املتابعة  ّل توّصل ابفاإ  .5102أ فريل  يف غضون شهرلرّد اإ

 

هذا الرّد من ملس العديد من بوادر الإصالح والتدارك عىل عديد املس توايت وقد مكّن الاّطالع عىل 

 وترش يد بعض مسائل الترصف الإداري واملايل من حيث تعلّق أ مّهها بتحسني جوان  التنس يق الطيّب والتأ طري

يالء العناية جلان  الصحة املدرس ية معتنظمي الإجراءات املعمتدة يف الصيانة ويف الترصّ  بعض  توفري ف يف ال دوية واإ

ّ  ادلمع  عىل مس توى التجهزيات ووسائل النقل الطيّب. س يبالن

  

ويه هتّم خاّصة  يف شأ ن النقائص القامئة اتتوصيال   عدد منالهيئة بـتقّدمت  هذه اجملهوداتولس تكامل  

مواصةل الإجراءات اليت مّت الرّشوع فهيا خبصوص تنظمي وحف  ال رش يف وحوس بة أ نشطة اجملمع وربط مراكز 

يات ال دوية اليت يمت مع رضورة وضع معايري حتديد مكّ  كذكل تنظمي املغازة وحف  ال دويةالصّحة بش بكة التطهري و 

كام هيّم جان  من التوصيات مزيد تفعيل دور اجملمع يف تنفيذ الربامج  من حالت نفاد اخملزون. زتود هبا مبا حيدّ ال

 الصّحية الوطنية ومزيد توفري التجهزيات والفضاءات الطبيّة الالزمة.

 

ىل مراسةل  توجيه جملس الهيئةوقد أ قّر   القانوين املتعلّق عىل اس تصدار النّص سلطة الإرشاف حلّّثا اإ

ودليل الإجراءات املتعلّق هبا وكذكل خبصوص النقائص  ة ال ساس يةلتنظمي الإداري واملايل والهيلكي جملامع الصحّ اب

النظر و  من مزنل شاكر والغريبة والصخرية املتعلّقة مبحدودية دور الوحدة اجلهوية للتأ هيل وغياب مدار  داجمة بّك

حداثيف   خالاي اتبعة للوحدة املذكورة. مقرتح اجملمع حول اإ

 
 :نتاجئ املتابعة الرابعة 

هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول  تقريرالرابعة لّّك من  ص اجلدول التايل نتاجئ املتابعةيلخّ 

لوزارة الصحة هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة وتقرير  الترّصف يف معهد محمد القّصاب جلرب وتقومي ال عضاء

 :ف ابلصيدلية املركزية للبالد التونس يةحول بعض أ وجه الترصّ 
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ف يف العيادات اخلارجية يف اجتاه حتسني الترصّ  هودّج معهد محمد القّصاب جلرب وتقومي ال عضاء واصل

عد  الزتامه ابلتوصية املتعلّقة ابتاذ ما يلز  من تدابري لتكثيف واحلّد من ظاهرة الاكتظاظ. وبّرر، يف املقابل، 

ة اليت تمت مرة واحدة هذا الّصدد أ ّن الاجامتعات الطبّي الاجامتعات الطبية مبا يسهل معلية خروج املرىض موّّضا يف

 ّ ل أ مور فنية تتعلق بطريقة عالج املرىض أ ما الاجامتعات املتعلقة ة للتشاور حو يف ال س بوع يه اجامتعات دوري

 خبروج املرىض فتمت يوميا.

 

جناز تدابري أ خرى متثّلت يف هذا و  عداد برانمج معل يف  تفعيليواصل املعهد اإ مصلحة التدقيق ادلاخيل واإ

دا دراج مبراجعة رة املؤسسة عىل املقرتح املتعلّق الغرض فضال عن مصادقة جملس اإ الهيّك التنظميي للمؤسسة قصد اإ

مصلحة احملاس بة التحليلية مضنه. كام مّت التعاقد جمّددا مع رشكة خمتّصة يف اس تخالص ادليون عىل أ سا  كرا  

 .5102يف موّّف س نة  عىل أ ن يمّت تقيمي جمهود الاس تخالصة ديون املعهد رشوط أ خذت بعني الاعتبار خصوصيّ 

 

ىل  عادة النظر يف الآليات املتصةل ي التوصيات اليت مل يوفّق املعهد يف تنفيذها ف أ ّما ابلنس بة اإ متثّل أ برزها يف اإ

طار برانمج تأ هيل القطاع العمويم للصحة وذكل مضن مرشوع منوذيج يضم أ كم   تنفيذبوضع و  عقود الربامج يف اإ

جملس الإدارة  ابلتدابري اليت يقرّ ئة موافاة الهي و  "809احلساب "التقليص يف رصيد . كام متثّلت يف مؤسسة 51من 

اته جتاه اس تخالص مس تحقّ  وبصفة عاّمةنة يف مكبيالت متواضعة املبلغ ات املضمّ اتاذها خبصوص املس تحقّ 

 سات اخلاصة.املؤسّ 

 

ىل أ مهّ  ية للمتابعة من حيث املوضوع وتعلّقها مبجالت حتسني أ داء املؤّسسة ية التوصيات املتبقّ وابلنظر اإ

 تابعة. امل  معلّية أ قّرت الهيئة مواصةل ترصف يف ذّمهتا املالية ومواردهاال  وترش يد

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترّصف يف معهد محمد 

القّصاب جلرب وتقومي 

 ال عضاء
 املتابعةمواصةل  90% 71 52% 17 15 18 58 77

بعض أ وجه الترصف 

ابلصيدلية املركزية للبالد 

 التونس ية
 مواصةل املتابعة 82% 78 09% 01 1 07 51 87

 اجملموع
153 44 24 5 19 55% 134 88% - 
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جناز عدد من التوصيات أ برزت املتابعة فقد  لصيدلية املركزية للبالد التونس يةابأ ّما يف ما يتعلّق  اس تكامل اإ

ّ حتديد مبا ميكّن من من خالل سسجيل مس تعميل املنظومة الإعالمية مضن قاعدة املعلومات  لك مس تعمل  ةهوي

عداد وحتيني أ دةلّ اليت ينجزها للمنظومة واترخي العمليات  فها املايل  الإجراءات اخلاصة بنشاط املنشأ ة وبترصّ واإ

 واحملاس يب.

 

عداد هيّك تنظميي للمؤسّ  ويف املقابل، تواصل السعي لإجياد احللول املالمئة و  لعرضه عىل املصادقةسة اإ

رساء يف هذا الإطار  عي ال دوية ابمجلةل. وقد متّ خلالص ديون موزّ  ملشلكة غياب الضامانت الالزمة عالمية اإ تطبيقة اإ

عىل مس توى املنظومة التجارية متكّن من مراقبة رشاءات موزعي ال دوية ابمجلةل ابلعالقة مع الضامانت املقدمة. ومّت 

رشاف وزير الصحة مت خاللها تدار  املقرتحات  واحللول املمكنة، مبا يف ذكل فضال عن ذكل عقد جلسة معل ابإ

ماكنية   .م لهذه املهنة عىل توفري حد أ دىن من الضامانت املاليةالتنصيص مضن كرا  الرشوط املنظّ اإ

 

جراءات خاص ابلترصّ  عدادساعي لإ تتواصل امل ومن ّجة أ خرى،  ف يف الاعرتاضات ومتابعة دليل اإ

جراءات اس تخالص مس تحقّ ات الزناعات فضال عن ملفّ   مجلةلموّزعي ال دوية ابات الصيدلية دلى احلرفاء و مواصةل اإ

مل تتوّل الصيدلية ويف املقابل العمل عىل التقليص من فوارق اخملزون الصافية مبختلف فروع الصيدلية املركزية. و 

دارة الإعالمية يضبط ال نشطة املنوطة بعهدة خمتلف ال عوان واملساكل املعمتدة  جراءات خاص ابإ عداد دليل اإ اإ

 وير واس تغالل املنظومات الإعالمية.لتط

    

جنازها،  مّت الرشوع يفجناز التوصيات اليت اإ لعد  اس تكامل و ونظرا لتواضع النتاجئ املسجةل  أ قّر جملس اإ

 الهيئة مواصةل املتابعة.

                                       

 :نتاجئ املتابعة اخلامسة 
ائرة احملاس بات يف اببه دل الثالث والعرشين الس نويتقرير لل يبنّي اجلدول التايل نتاجئ املتابعة اخلامسة 

 :ى اجلامعي احلبي  بورقيبة بصفاقساملتعلق ابملستشف
 

 موضوع التقرير

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

املستشفى اجلامعي 

 احلبي  بورقيبة بصفاقس
 مواصةل املتابعة ℅80 87 ℅8 00 10 05 80 28
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سوى سشغيل صيدلية جناح العمليات  حيث مل يمت يذكر يف معلية الإصالحومل تربز معلية املتابعة تقّدما 

عممي الإعالمية برانمج تمناقشة عىل غرار رشعت مصاحل املستشفى يف بعض الإصالحات دون اس تكاملها يف حني 

ّ بكام متّت الإفادة  .س الإدارة والتعهد ابلبدء يف ربط املصاحل الإدارية ابخملابر كتجربة أ وىلابملستشفى يف جمل رشع ه أ ن

ىل اخملابر دون القيا  بهتيئة مكت  موحد التجهزيات اليت تعمل بضغاس تغالل  يف ط الهواء لنقل العينات من واإ

 ه ابلتجهزيات واللواز  الرضورية. لتسجيل املرىض وتدعمي

 

واس تكامل معلية الرتمزي مضن تطبيقة امللف  الاس هتالكيةصة خلزن املواد مت هتيئة الفضاءات اخملّص ومل ت

رساء نظا  ملتابعة الفحوصات التمكيلية لغري املقميني بصفة دورية. كام أ ن املستشفى مل يتوّل  طار اإ الطيب احملوس  يف اإ

حداث أ رسّ  يواء املرىضة اإ  .بقسم الط  النووي لإ

 

ىل أ نّ و  جابة عىل النقاط اليت تّص مصاحل الوزارة. الهيئة جتدر الإشارة اإ قرار  مل تتلق اإ ويف ضوء ذكل مّت اإ

ىل مّت مواصةل متابعة هذا امللف و قصد الإذن ملصاحله مبزيد الاهامت  هبذا امللف  وزير الصّحةتوجيه مراسةل خاصة اإ

 الرضورية لتجس مي التوصيات املتبقية. واتاذ التدابري

 
 

 :وزارة النقل .01
ديوان الطريان و الرشكة التونس ية للمالحة هتّم الّك من تقارير ب بوزارة النقل  اخلاّصةمعليات املتابعة  تعلّقت

ويه  للنقل. (ّجوية)وطنية و رشاكت  ثالثف يف والترصّ  والترصف الإداري واملايل بوزارة النقلاملدين واملطارات 

 مبّوبة اكلتايل حبس  مس توايت املتابعة:

 (.0متابعة أ وىل: تقرير واحد )

 (.0متابعة اثلثة: تقرير واحد )

  (.8متابعة رابعة: أ ربعة تقارير )

 

  ال وىلنتاجئ املتابعة: 
تفقّد الترصف حول  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العموميةتقرير ل  املتابعة ال وىلحيوصل اجلدول التايل نتاجئ 

 :ابلرشكة التونس ية للمالحة
 

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مّت تداركها

عدد النقائص اليت مّت تقدمي 

 توصيات بشأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك
 قرار جملس الهيئة

 مواصةل املتابعة %71 82 77 055 تفقّد الترصف ابلرشكة التونس ية للمالحة
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مخسة من املالحظات مّت عرضها مضن  احتوائه عىل عدد ها  هذا التقرير تبنّي من خالل الاّطالع عىل

ىل الوقوف عىل العديد من أ فف  النظر فهيا أ جزاء   .لمتابعةمالحظة ل  055ت مهنا الهيئة اس تخرج الإخاللتاإ

 

ىل  شابت التنظمي سسجيل نقائص  يف التنظمي ونظا  املعلوماتومتثّل أ برز هذه املالحظات ابلنس بة اإ

عداد القوامئ املالية الس نوية واحملاس بة فضال عن ال متابعة املزيانية و التدقيق ادلاخيل  وظائفو  الهيلكي تأ خري يف اإ

. كام جّسلت نقائص خملّطط املديرياب املضّمنة لتوّّجات الإسرتاتيجية وابعد  التقيّد بربامج الاستامثرات املعلوماتية و 

بعنوان اس بة تدقيق السالمة املعلوماتية مبنوغريها من الإشاكليات اليت برزت غالل عّدة تطبيقات خبصوص اس ت

 .5117س نة 

 

ىل  تحليل الوضعية املاليةب  يف ما يتعلٌّقو عد  تربير ال رصدة ادلائنة حلساابت بعض احلرفاء أ شار التقرير اإ

ثر مراجعة جبائية عالوة عىل  لتغطية اخملاطرأ و املتخدّلات  لبعضخرات تكوين مدّ  أ و سسجيل البواخر اليت برزت اإ

ىل و خّطة متاكمةل للضغط عىل النفقات  غيابو لنتاجئ سلبية   .بعض اخلطوطتراجع مس توى املردودية ابلنس بة اإ

 

ىلأ ّما  شهارية س ياسة جتاريةغياب فقد لوح   ف التجاريالترصّ  ابلنس بة اإ عد  التنس يق بني و واّضة  واإ

حاك  ضبط املزيانية اخملّصصة فضال عن نية بتسويق وتروجي منتوجات الرشكة الإدارات املع  شهارعد  اإ واخنفاض  لالإ

تابعة ومب وجود نقائص تتعلّق بعملية مراقبة التذاكر و ضعف مردودية اجلولت البحرية و نس بة اس هتالك الإعامتدات 

والترّصف يف لترّصف املايل وااملندوبيات  معاينة العديد من النقائص عىل مس توى. كام متّت س تحقّاتامل اس تخالص 

 الفواتري.

 

عد  المتكّن من تعيني همند  لّك غرار  عن وجود هنات عىل ف الفينالترصّ  وكشف التقرير خبصوص

 AMOSعىل مس توى اس تغالل منظومة وسسجيل نقائص يف جمال الصيانة و سفينة ملكّف ابحلفاظ عىل سالمهتا 

ىل جان  خاللت يف بروز اإ  أ عامل اجلرد.  اإ

 

صعوبة وضعية الرشكة يف سوق نقل املسافرين يذكر أ ساسا  استئجار ومتوين السفن وخبصوص نشاط

 القدرة عىلعد  بعض اخلطوط و والس يارات بسب  املنافسة الشديدة من قبل الرشاكت ال وروبية العامةل عىل 

التطبيقة ونقائص عىل مس توى ائع صعوابت يف جمال نشاط نقل البضعن وجود فضال الضغط عىل املصاريف 

قامة"  خاللت يفوعد  جتديد بعض الّص الإعالمية "اإ  ويفالترّصف يف اخلزينة  فقات اليت انهتت مّدهتا وسسجيل اإ

جراءات التوظيف املايل ابملنشأ ة  وجودو عد  حتيني أ غل  التفاقيات املربمة مع البنوك . كام كشف التقرير عن اإ

عد  تويّل الرشكة وضع خطة معل واّضة يف جمال الاقتصاد والترّصف يف ال عوان و نقائص عىل املس توى التنظميي 

 .يف اس هتالك الطاقة
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ن انطوى ذكل  حاةل املتابعة ال وىل واحلصول عىل الرّد، واإ ىل أ ّن طول املّدة الفاضةل بني اإ وجتدر الإشارة اإ

نّهملتابعة وترت  عنه تعطيل يف معاجلة هذا امللف عىل مس توى الهيئة، عىل خرق لالإجراءات املعهودة يف جمال ا  فاإ

نهتا من معاجلة وتدارك العديد من الهنات والإشاكليات ذات الصةل قد أ اتح للرشكة اتاذ عدد ها  من القرارات مكّ 

جلهوية وحتيني ال دةل وضبط ابجلوان  الإجرائية والتنظميية عىل غرار دمع التنس يق بني املصاحل املركزية والنياابت ا

 ّك تنظميي يف طور املصادقة...اخل. وتعلّق البعض ال خر مهناالإجراءات اخلصوصية يف عديد اجملالت ووضع هي

ف يف السفن ف يف نشاطاهتا من حيث الرتوجي وضبط الس ياسات التسويقية ودمع املداخيل وتطوير الترصّ ابلترصّ 

ىل غري ذكل من التداب ري اليت اكنت رضورية للعمل بتوصيات الفريق الرقايب وحتسني أ داء الرشكة واس تغاللها اإ

 بات النجاعة.والاس تجابة ملتطلّ 

 

ىل جتاوز املتابعة  هذه أ برزت نتاجئوقد  الإخاللت والتقّد  يف عدد هاّ  من توّصل مصاحل "الرشكة" اإ

فادة الهيئة مبعطيات وتوضيحات مفّصةل ترّبر عد  القدرة  عدد أ خر من النقاطب تنفيذ الإجراءات املتعلّقة  فضال عن اإ

صعوابت تقنية، أ و تويخ متّش مغاير أ و وجود يف بعض املواضع عىل العمل بتوصيات الفريق الرقايب )عىل غرار 

خل( ضافية تتعلّق بتجاوز العديد من اكام  .انتفاء املوضوع بتغري الظروف...اإ قرار حظات املالتّضح وجود مساعي اإ واإ

جوان  عديدة من نشاط املؤّسسة ومن سس يريها  ومشلتيف اجّتاه جتاوز النقائص اليت مازالت عالقة تدابري عّدة 

 .وتنظميها

 
غلهبا مشلت يف أ  وتصيصها بتوصيات تمكيلية جملس الهيئة مواصةل النظر يف هذه املسائل  أ قرّ  وقد

ت ودليل وضع دليل الإجراءاس تصدار الهيّك التنظميي و الإرساع اباجلوان  التنظميية والإجرائية عىل غرار 

جراءات السالمة واجلودة و  عداد ادللياإ ا ووضع لّك اءات اخلاصة ابلنياابت واعامتدهاملصادقة عىل الإجر ل اجلبايئ و اإ

 قانون الإطار وعقد الربامج.من 

 
ىل و  دمدعت الهيئة اإ جراءاعامتد التطبيقات الإعالمية واإ وضع مصفوفة و ات اجلودة والسالمة اّجا يف اإ

جناز هذا اجلان  من النشاط  مواصةل  عالوة عىلللمخاطر متكّن من تدعمي وظيفة التدقيق ادلاخيل واعامتدها يف اإ

جناز نظمة ااخملطط  تنفيذ الإجراءات اليت مت التعهّد هبا خاصة مهنا وضع نظا  معلومايت مندمج واإ ملديري لل 

 لت قامئة خبصوص متابعة املزيانية.مع احلرص عىل تفادي النقائص اليت ما زا ابلرشكةاملعلوماتية اخلاصة 

 
تكثيف معليات  الرقابة الالحقة مبا من شأ نه أ ن يضمن عد  ب خاّصة وعىل صعيد أ خر أ وصت الهيئة 

خاللت عن مس جراءاتأ ةل امجلع بني الوظائف املتنافرة ومبترتّ  اإ قراره من اإ حتيني املنظومة ) واصةل تنفيذ ما مّت اإ

مواصةل تنفيذ الإجراءات الواردة ابلإجابة خبصوص املوجودة فضال عن ( يف اجتاه تدارك النقائص  املتعلقة ابل صول
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مزيد احلرص عىل يت و يف جمال النظا  املعلوما وتفعيل دورها والتصالاملعلوماتية  تركيبة هيئة قيادة النظم حتيني

دماج مكوانت النظا  املعلومايت وحسن اس تغالل التطبيقات.جتاوز النقائص يف ما يتعلق   ابإ

 
هبا  أ فادتاليت ملصادقة عىل الإجراءات املنظمة للرشاءات كّدت الهيئة عىل رضورة التعجيل ابكام أ  

اصة  ابس تخالص املبالغ اخلجراءات الإ حتديد و وحتييهنا مبواصةل املساعي يف اجتاه متابعة مس تحقات الرشكة كة و الرش 

ر النقائص اليت متت تفادي تكرّ و  يكفل التنس يق التا  بني مجيع الوحدات املتدخةلمبا املس تحقّة من واكلت ال سفار 

 .هذا اجلان  من النشاطمعاينهتا خبصوص 
 

ىل  الهيئة ودعت طارية جديدة املتعلّقة ابإ مواصةل تنفيذ الإجراءات اإ واّضة معايري وضع و برا  صفقات اإ

ىل جان  لتقيمي مؤهالت الرشاكت اليت ستتوىّل أ عامل الصيانة لتحيني الفعيل املتعلّقة ابمواصةل تنفيذ الإجراءات  اإ

تدارك النقائص ب . كام أ وصت توازاي مع تأ هيل عاّمة املتدخلني الإس ترياد والتصدير للمعلوماتمعليات للمخزون و 

تركزي منظومة متابعة الترّصف يف املؤونة عىل منت بواخر نقل  غالأ شومواصةل  AMOSمنظومة س تغالل املتعلّقة اب

ىل  وعالوة عىل ذكل،. عالبضائ ىل حتيني التفاقيات املربمةب املتعلّقتنفيذ التعهّد دعت اإ تنفيذ و  دعوة البنوك اإ

 خبصوصو  والفندقةلنظا  ال سايس ل عوان القيادة البحريني واحتيني النظا  ال سايس للضباط التعهّدات خبصوص 

عداد مرشوع النظا  ادلاخيل للصندوق الاجامتعي  .تابعة الشهرية لس هتالك الطاقةامل و  اإ

 
طار مواصةل املتابعة،ومن ّجة أ خرى طالبت الهيئة حاطهتا علام ابملس تجّدات خبصوص الإحالت  ، يف اإ ابإ

 والتتبّعات الإدارية والقضائية اليت قامت هبا الرشكة خبصوص عديد التجاوزات. 

 

  املتابعة الثالثة:نتاجئ 
تقرير دائرة احملاس بات الساد  والعرشون يف اببه املتعلق ابلترصف يف ديوان اثلثة ل متابعة  أ جرت الهيئة

 مثلام يبيّنه اجلدول التايل:الطريان املدين واملطارات 

 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترصف يف ديوان 

 مواصةل املتابعة 2% 10 %1 50 11 50 55 80 واملطاراتالطريان املدين 
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ىل اس تكامل مل تتوّصل جناز تقدّ  أ ي من التوصيات املقدمة يف حني جّسل مصاحل ادليوان اإ   نس يب يف اإ

حاةل طل  عروض خمطّ  ط اس مترارية برامج جتهزي قاعات الإعالمية مبختلف املقرات واملطارات بنظا  مراقبة النفاذ واإ

النظم املعلوماتية عىل جلنة التثبّت يف كراسات الرشوط. كام مّت سسجيل اخنفاض يف نس بة التأ خري ابلنس بة نشاط 

 (، وبقاء هذه النس بة مرتفعة يف بقية املطارات.℅01ملطار تونس قرطاج )يف حدود 

 
ال جنبية املمثةل  .د بعنوان مس تحقّاته من رشاكت الطريان  77.7متكّن ادليوان من اس تخالص مبلغ  ولنئ

 .د من أ صل ادليون املتخدّلة دلى رشاكت الطريان العابرة للمجال اجلوي التونيس فضال عن  7.7يف تونس ومبلغ 

حدى رشاكت الطريان وقدرها  بلغ جحم املس تحقات املس توجبة فقد  ،  .د. 1.7اس تخالص مجيع مس تحقاته جتاه اإ

التعهّد برفع  متّ و رشاكت الليبية انمجة عن الوضع ال مين يف ليبيا. .د ديون ال  01 .د مهنا  55.1قرابة  5108يف 

حدى الرشاكت ال خرى. يف شأ ندعوى دلى القضاء العادي   اس تخالص دين متخدّل ابإ

 

وحتقيق رمق معامالت مجيل بعنوان  وجّسل الرشوع يف تدعمي البنية ال ساس ية يف عدد من املطارات

 .5100د س نة  21.587.121د مقابل  78.801.059ف يف اللزمات قدره مداخيل ادليوان املتأ تية من الترص 

 
نشاط محل ال متعة فقد مت تكوين تعاضدية من طرف حاميل ال متعة مبطار تونس قرطاج  ا يف ما خيّص أ مّ 

جياد حل تعاقدي يف هذا املوضوع حيث 5108والتعاقد معها خالل س نة  . وتعّذر ابلنس بة ملطار جربة جرجيس اإ

جراءات تنظمي اللزمة املتعلقة بتسوي غ السوق احلرة  فقد مت مازالت املفاوضات جارية يف هذا الشأ ن. ويف ما خيص اإ

 .ومت اختيار مس تلز  جديد لس تغالل هذا النشاط 5108نرش طل  عروض يف بداية س نة 

 
طار اس تخالص  ومن ّجة أ خرى توىّل ادليوان القيا  ابلتتبعات القضائية بعنوان اللزمات وذكل يف اإ

عىل مراسةل مجيع املس تلزمني بصفة دورية أ ن ادليوان حرص بمع العمل  ،مس تحقّاته املتخدلة بذّمة عدد من املتدّلدين

يفاء بتعهّداهتم.  ومتواصةل حلّثم عىل الإ

 
دقيقة ابتداء من  82أ متعهتم خالل مدة فاقت ويف املقابل تواصل ارتفاع نس بة املسافرين اذلين سسلموا 

اقبة وفامي خيص مر  .5119س نة  % 01مقابل  5108س نة  % 07حيث قّدرت هذه النس بة بـ  وصول الطائرة

الضجيج وال صوات الضارة مل يمت بعد جتاوز الإشاكل القانوين املتعلق بتعويض التجهزيات التقنية احلالية. أ ّما ابلنس بة 

جناز ملراقبة التلوث الهوايئ فمل يقع حتديد املها  اخلا دراسة حول الإطار القانوين التونيس صة ابدليوان ل نه مل يمت اإ

دان النقل اجلوي. ويذكر أ يضا عد  الزتا  اخلطوط التونس ية بتعهداهتا واخلاصة ابس تنناف نّظم محلاية البيئة يف ميامل 

 .5101أ فريل  15وبتفعيل توصيات حمرض جلسة العمل الوزارية بتارخي  5108خالص معالمي س نة 
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شارة قا  ديوان الطريان املدين واملطارات ابلتفاوض مع رشكة الطريان اجلديد خبصوص املعالمي  اليت ولالإ

ىل حد ال ن عىل املبلغ ابعتبار أ نّ  دراّجا مضن منظومة التسجيل للمسافرين لكن مل يقع التفاق اإ رشكة  س يقع اإ

د أ ن رشكة اخلطوط التونس ية ل تدفع هذه املعالمي. ومن انحية أ خرى جّسل عد  سسوية ملف تأ هيل الطريان تؤكّ 

ىل ديوان الطريان قه بتحويل لتعلّ  "قفصة قرص"مدرج املطار العسكري  ملكية مدرج هذا املطار من وزارة ادلفاع اإ

شاكليات مع رشاكت ال شغال.  املدين واملطارات ولوجود اإ
  

قرار الاس مترار يف متابعة هذا التقرير.     و حيث ما تزال جّل التوصيات بصدد الإجناز أ و مل تنجز مّت اإ
 

  املتابعة الرابعة:نتاجئ  
 :ةالتالي ارير متابعة التقيلّخص اجلدول التايل نتاجئ

 

الرشكة واصلت الهيئة الإطالع عىل مدى توفّق لّك من  اجلهوية للنقل ابلقريوان لرشكةابففامي يتعلّق 

 العالقة. وزارة النقل يف تنفيذ توصيات الإصالح اليت تقّدمت هبا الهيئة لتدارك النقائصو 
 

ىل الرشكة  يف ما خيّص  تبنّي  وقد  نتاجية ال عوان واملعدّ توّصلها اإ تحمك ات وابل اعامتد املؤرشات املتعلّقة ابإ

يف اس هتالك املواد والوقود عند احتساب لكفة الاس تغالل والصيانة ملتابعة  وابلقتصاديف الساعات الإضافية 

آلت  يت يمّت فهيا اس تعاملمراجعة ضوابط اخلطوط ال. كام يذكر مردودية اخلطوط املس تغةل ولإعداد تقارير النشاط أ

آلت  مع هالهذه الآلت والتأ كّد من تطابق رموزبات التقنية قطع التذاكر جلعلها سس تجي  للمتطلّ  الربجمية املس تعمةل بأ

 ات النشاط.ة مؤرّش قطع التذاكر وهو ما مكّن من تدارك ال خطاء املسّجةل وضامن حصّ 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

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 

 ابلقريوان
 مواصةل املتابعة ℅80 12 ℅21 8 8 07 50 81

والترصف ابلرشكة 

اجلهوية للنقل بولية 

 جندوبة

هناء املتابعة ℅89 58 ℅77 11 01 01 09 57  اإ

الترصف الإداري واملايل 

 بوزارة النقل
هناء املتابعة 93% 65 ℅22 12 18 19 07 71  اإ

الترّصف يف الرشكة 

 الوطنية للنقل بني املدن
 مواصةل املتابعة 77℅ 21 ℅02 07 1 51 59 71

  84% 077 ℅89 11 52 28 87 501 اجملموع
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اللكمرتيني" ومقارنته ابملؤرش املتوقّع عند  -اعامتد مؤرّش "نس بة التعبئة للمسافرينومن ّجة أ خرى مّت 

حداث خط جد عادة تصنيف اخلطوط غري املدرجة بقامئة ومّت أ يضا  لتقيمي مردوديته وس بل تطويره وأ  يد دراسة اإ اإ

دراّجا مضن قامئة اخلطوط املنتظمة  5118نومفرب  1خطوط النقل بني املدن مبوج  قرار وزير النقل املؤرخ يف  واإ

ىل للنقل بني املدن املعمتدة حاليا ضافة اإ طوط اجلهوية املنتظمة املس تغةل من مراسةل وزارة النقل حول وضعية اخل اإ

عداد مشاريع كراسات رشوط وعرضها عىل مصادقهتا.  قبل الرشكة واإ

 

عادة هيلكة اخلطوط احلرضية متّت و   صالح التعريفات املتعلّقة هبا وتطبيق تعريفة القسم الثاين  واعامتدهااإ واإ

ىل جان  سافة اخلاصة بّك قسمال قسا  وامل وفقا للتعريفات املصادق علهيا بقرار وزير النقل حس   تعممي التكوين  اإ

ىل  عىل اكفة السواق يف جمال الس ياقة الرش يدة وال منة رمس خرائط ملسارات احلافالت وحمطات توقفها ابلإضافة اإ

مواصةل وضع خرائط مسارات . كام يذكر ذجية اليت مت تركزيهاابلنس بة لعدد من اخلطوط وتعليقها ابحملطة المنو 

ىل اخلطوط احلرضيةفالت احلا لتاليف النقص عىل  5107-5102وبرجمة اقتناء واقيات جديدة خالل س نة  ابلنس بة اإ

 مس توى جتهزي بعض احملّطات.
 

الطريقة اليت اس تصدار أ مر يضبط أ ّما عىل مس توى الوزارة فمل سسّجل الهيئة أ ي تقّد  يذكر خبصوص 

ت النقل العمويم بعنوان التعويض عن تطبيق التعريفات النقص احلاصل يف مداخيل رشاك احتساب مبقتضاها يتعنّي 

اخلصوصية  الاحتياجاتاملنخفضة لفائدة التالميذ والطلبة وبعض أ سالك املوظفني العموميني والرشاحئ من ذوي 

عداد مرشوع  رمغ أ نّه املتعلق بتنظمي النقل الربي 5118لس نة  11القانون عدد علهيا اليت نّص  يف الغرض منذ مت اإ

 يف عديد املناس بات دون أ ن حي  مبوافقة وزارة املالية.  وحنّي ة س نوات عدّ 
 

ىل خمتلف ال طراف املعنية قصد التعّمق يف دراسة  مبناس بة النظر يف هذا امللف جّددتو  الهيئة دعوهتا اإ

طار اللجنة اليت أ وصت جلسة العمل الوزارية املنعقدة بتارخي  ا، ووضع بتكويهن 5118أ فريل  7هذا املوضوع يف اإ

متكّن من قيس  ت النقل العمويم عىل أ سس موضوعيةلتحديد قمية منحة التعويض لرشاك اعامتدهاصيغة مالمئة يمت 

الهيئة عىل رضورة سرسيع نسق الإصالح  كام أ كّدت وتقيمي جناعة الترّصف وجمهود احلومكة عىل مس توى لّك رشكة.

يالء العناية الالزمة لهذا امللّف  قر  واإ  . ار مواصةل متابعتهاذلي مت اإ
 

الإذن بتحيني جداول حصول هذه الرشكة عىل  الرشكة اجلهوية للنقل بولية جندوبة وبنّي النظر يف ملّف 

دراج ملف قطع الغيار مضن خمطط الصفقات بعنوان س نة  هباات اخلاصة مدد استبقاء الواثئق وامللفّ  وهتيئة  5102واإ

ىل جان   جدد متاش يا  اس تغاللمراقيب  17 انتدابوحامية اخلزان ال صيل للوقود طبقا للمواصفات والرشوط الفنية اإ

ة عىل بكة مرّ مع س ياسة الرشكة اليت ضبطت العدد الرضوري للمراقبني لتأ مني مراقبة اكمةل مجليع اخلطوط عىل الش  

جناز الربجمة ال س بوعية لعمليات املراقبة بنس بة تناهز الـ   .℅011ال قل أ س بوعيا واإ
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عداد برانمج شهري لتنفيذ معليات الصيانة الوقائية وتدعمي ادلائرة الفنية ابملوارد وعىل صعيد أ خر  مّت اإ

متا  البرشية والرتخيص للرشكة من طرف بدلية جندوبة لرتكزي ش بكة مياه احلرا ئق خاصة ابملس تودع عالوة عىل اإ

جراءات هتيئة  تركزي التجهزيات اخلاصة ابملراقبة الفنية للحافالت واقتناء التجهزيات الالزمة ذلكل والرشوع يف اإ

برا  عقد مع مكت  خمتص لإجراء تدقيق طاق عقد  قصد ضبط املس تودع الفرعي مبدينة طربقة ومبدينة بوسامل واإ

يزو ةل الوطنية للتحمكّ برانمج جديد مع الواك ىل حصول الرشكة عىل شهادة املطابقة اإ  9110 يف الطاقة ابلإضافة اإ

جناز تدقيق متابعة.  5118صيغة   والرشوع يف اإ
 

وأ ن نس بة  يف الغرضأ برمت صفقة قد أ هنا بأ فادت الرشكة خبصوص تركزي منظومة معلوماتية مندجمة و 

متا   ، وتعهّدت بتاليف لك℅71الإجناز بلغت حوايل  النقائص واملالحظات اخلاصة ابلترصف يف اخملزون حال اإ

 تركزي هذه املنظومة.
 

هناء ونظرا لتقّد  معليّ   تابعة.امل ة الإصالح أ قّر جملس الهيئة اإ
 

ىل   5108لس نة  801عدد ال مر  صدورفقد مكّن  الترّصف الإداري واملايل بوزارة النقلأ ّما ابلنس بة اإ

تدارك العديد من النقائص اليت اكنت عالقة خالل املتابعات من املصاحل املركزية لوزارة النقل  ق بتنظميملتعلّ وا

 السابقة.   
 

آل حمرض البحث املتعلق برسقة مقتطعات الوقودويف املقابل مل يمت الوقوف عىل تقّد  خبصوص  منذ  مأ

ىل نتيجة رمغ مراسةل  5117س نة  يف هذا الشأ ن يف عديد  بزناعات ادلوةلامللكف العـا  حيث مل يمت التوّصل اإ

ذ مل يتسّن حتديد قميهتا التقديرية من قبل املناس بات . ونفس ال مر يف ما يتعلّق بقطع الغيار غري الصاحلة لالس تعامل اإ

ة بمثن قر توفري املعلومات املطلوبة واملتعلّ الإدارة العامة لالختبارات بوزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية نظرا لتعذّ 

 الاقتناء واترخيه مبا أ ّن رشاء هذه القطع يرجع لفرتة التسعينات.
 

قة ابجلزء الثاين من هتيئة املعهد الوطين ويف ما يتعلّق ابل خطاء املسّجةل ابمللّف الرّسي للصفقة املتعلّ  

حاك  معل جلان الفرز مل يسّجل أ ّي تقّد  يذكر ع ىل الرمغ من اتصال املعهد للرصد اجلوي والإجراءات املعمتدة ملزيد اإ

يف عديد املّرات ابلإدارة العامة للبناءات املدنية بوزارة التجهزي وعقد جلسة معل يف الغرض تعهّدت فهيا هذه الإدارة 

ىل أ ي نتيجة يف هذا الّصدد وابلتايل تولّت من جديد مراسةل الإدارة. كام  مبوافاته بعنارص الرّد. ومل تتوّصل الوزارة اإ

عالمية ومّت التنس يق مّت عىل  صعيد أ خر تركزي تطبيقة جديدة ملتابعة املنشأ ت العمومية من قبل املركز الوطين لالإ

عال  املرشف عىل التطبيقة اجلديدة بقاعدة البياانت موضوع املتابعة ويه ل تزال يف طور الإعداد لالس تغالل كام   واإ

 منشأ ة للقيا  بعملية اختبار هذه التطبيقة. 51من مجةل منشأ ت معومية من النقل مكنشأ ت منوذجية  11مّت اختيار 
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جناز همّمة رقاب و  هناء  ،5102ارة املذكورة بعنوان س نة ة ابلوزيّ حيث تتوىّل دائرة احملاس بات اإ قرار اإ مّت اإ

 مع دعوة التفقدية العاّمة للتنس يق مع فريق الرقابة خبصوص املالحظات املتبقية.  عىل مس توى الهيئة املتابعة
 

مضاء وصل سسمّل قطع الشلكي تاليف النقص من  الرشكة الوطنية للنقل بني املدنومتكّنت  املتعلّق بعد  اإ

الغيار اليت يمّت طلهبا من طرف الورشات املوجودة داخل امجلهوريّة حيث أ صبح يمّت التوقيع من طرف سّواق 

ىل الورشات املعنية يصالها اإ ىل اعامتدابلإضا حافالت الرّشكة اذلين يقومون ابإ جراء يمتثّل يف طل   فة اإ  استشارةاإ

تويّل الوحدة و  ابلنس بة لعمليات الزتّود بقطع الغيار اليت ل يمّت تزيهنا مبغازة الرشكة مزّودين عىل ال قلّ  1دلى 

ملزّود اب ابلتصالكام تقو  التأ لك أ و ظهور أ رضار هبا، فة ابلترّصف يف الإطارات املطاطية تغيري الإطارات عند امللكّ 

قصد مطالبته بتعويض الإطارات اليت ل تزال مشموةل ابلضامن يف حني تتوىّل وحدة الصيانة الوقائية تأ مني معلية 

آلها.  تفقد العجالت والبت يف مأ
 

يالء العناية الالزمة لتنفيذ توصيات الإصالح خاّصة  وقد كشفت أ عامل املتابعة املتتالية عد  تويّل الرشكة اإ

جنازها توفّر موارد مالية هاّمة وهو ما يفرّس بغياب الإرادة  جراءات تنظميية ل يتطلّ  اإ مهنا املتعلّقة بوضع واعامتد اإ

صالح دلى مسؤويل الرشكة خصوصا وأ   نّه أ ما  البطء املسّجل س بق وأ ن مّت خالل شهر ديسمرب الالزمة لالإ

طارات الرشكة قصد الإّطالع عىل ال س باب اليت  5101 وبدعوة من الهيئة، عقد جلسة معل مجعت عددا من اإ

حتول دون تقّد  الإصالحات املطلوبة ومساعدهتم عىل جتاوزها. وقد مّت يف ضوء ذكل الالزتا  بترسيع نسق 

ّن جّل النقاط تتعلّق فعال مبسائل داخلية تنظميية حبتة غري أ ّن ال مر ل يزال عىل ما هو عليه، ومل الإصالح خاّصة وأ  

 يقع سسجيل تقّد  يذكر يف تنفيذ التوصيات املتبقّية مثلام تربزه نتاجئ هذه املتابعة. 
 

ىل رضورة حّث الرشكة عىل سرسيع نسق الإصالح وتدارك  التأ خري املسّجل ودعت الهيئة وزارة النقل اإ

خبصوص عدد من الزتاماهتا السابقة واحرتا  ال جال اليت يمّت ضبطها ومساعدهتا عند الاقتضاء عىل تّطي الصعوابت 

 اليت قد تكون وراء بطء معلية الإصالح. وأ ما  حمدودية معليات التدارك أ قرت الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.

 

 :الرتابية وزارة التجهزي والإساكن والهتيئة .00

تقريرا وحيدا خيص هيالك راجعا ابلنظر للوزارة امللكفة  5102تناولت الهيئة ابدلر  خالل س نة 

 ابلتجهزي.
 

 لثةنتاجئ املتابعة الثا: 

حول الترصف يف  لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية لثة ص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثايلخّ 

 :للمقاولت وال شغال "سومرتاجات"الرشكة العامة 
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 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

من املتبقية 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترصف يف الرشكة العامة 

للمقاولت وال شغال 

 "سومرتاجات"
 مواصةل املتابعة 88% 71 1% 05 1 05 05 72

 

جناز التوصيات املتعلّقة  نت املتابعةوبيّ  حراز تقّد  كبري يف تنفيذ برانمج الإصالح حيث تواصل اإ عد  اإ

حداث هيّك ملكف  عداد هيّك تنظميي وضبط رشوط التسمية يف اخلطط الوظيفية واإ مبسائل تنظميية  عىل غرار اإ

رساء منظومة الترصف يف طار واإ جراءات وقانون اإ عداد دليل اإ  الصفقات، ويه جوان  ابلتنظمي ونظا  املعلومات واإ

قراره خالل جلسة العمل الوزارية  عادة الهيلكة اذلي مت اإ اكنت قد تعهّدت الرشكة بتجس ميها بعد اس تكامل مرشوع اإ

 . 5105جويلية  08املنعقدة بتارخي 

  

وقد متكّنت مصاحل الرشكة من أ خذ الإجراءات الكفيةل بربط املشاريع بصفة منتظمة لتبادل املعلومات و 

ضامن سالمهتا  كام معلت عىل  التعاقد مع مكت  تدقيق جديد ملتابعة وسسوية املس تحقات املشكوك يف خالصها أ و 

ىل اس تخالص  ابق مس تحقّاهتا   5117 .ديف موّف س نة  807املتنازع علهيا مبا قميته مع مواصةل املساعي الرامية اإ

 بعنوان ملف سّد املوىل.

 

ج ىل اس تكامل اإ فضال عن  5118راءات خمت عدد من الصفقات املنجزة قبل س نة وسسعى الرشكة اإ

مواصةل تطهري اخملزوانت غري املتحركة والتخلص من الفصول اليت مل تعد سس تعمل أ و اليت انهتت صلوحيهتا مبرور 

دارة املعدات واملغازة املركزية.  الزمن ابلتنس يق مع اإ

 

ىل وجود العديد من املالحظات القامئة أ     ىل وابلنظر اإ قّر اجمللس مواصةل املتابعة مع دعوة ممثيل الرشكة اإ

 جلسة معل عىل مس توى الهيئة هبدف تدار  خمتلف الإشاكليات.

                            

 :وزارة التكوين املهين والتشغيل  .05

بتقريرين هيّمان تنفيذ الإجراءات املتخذة لتدارك النقائص املضّمنة  متابعة 5102 خالل س نةالهيئة واصلت 

ىل وزارة التكوين املهين والتشغيل  .هيالك ترجع ابلنظر اإ
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 :نتاجئ املتابعة الثانية 

 ّ جناز ت الهيئة تول التفقّدية العامة لوزارة التكوين املهين والتشغيل حول بعض أ وجه  لتقريراملتابعة الثانية اإ

آلييت حقوق السح  والتس بقة عىل ال داء من قبل  كام  املركز الوطين للتكوين املس متر والرتقية املهنيةالترصف يف أ

 يربزه اجلدول التايل:

 

جناز مكوانت "امل  للآليات اجلديدة للتكوين املس متر" يف  علوماتيةاملنظومة ويف هذا الّصدد مّت اس تكامل اإ

ىل  ضافة اإ آليات حقوق السح  والرشوع يف اس تغالهل من قبل الوحدات اجلهوية اإ جزهئا اخلاص مبعاجلة ملفات أ

حاةل امللف املتعلق اب لتالع  تطوير اجلزء املتعلق مبنظومة التس بقة عىل ال داء ووضعه يف طور الاختبار. كام متّت اإ

املركز ادلويل للتكوين وكذكل امللف املتعلق لفائدة  بدون موج مالية  مبالغبتسديد  اخلاصةاسبية ابملستندات احمل

دارية  فتعالاب  .عىل القضاء سات اليت مّت رفضها من قبل اللجنة ادلاخليةبعض املؤسّ ملفات سسوية قصد واثئق اإ
      

مقتضياته مع أ حاك  الإطار القانوين  مالمئة قصدمراجعة دليل الإجراءات ويف املقابل ل يزال املركز بصدد 

 والرتتييب املنظم لآلية حقوق السح .

     

هناء متابعة امللف عىل مس توى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة التكوين املهين و  أ قّر جملس الهيئة اإ

آل القضااي املرفوعة واس تك فادة والتشغيل ملتابعة اجلوان  املتبقية وخاصة مهنا معرفة مأ عداد دليل الإجراءات واإ امل اإ

   الهيئة بنتاجئ ذكل لحقا.

 

 امسةنتاجئ املتابعة اخل: 

لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول تفقد وتقيمي امسة ول التايل نتاجئ املتابعة اخلاجلد يبنّي 

 :الترّصف ابلواكةل التونس ية للتكوين املهين

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

 املقدمة يف ضوء

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

بعض أ وجه الترصف يف 

آلييت حقوق السح   أ

والتس بقة عىل ال داء من 

قبل املركز الوطين 

املس متر والرتقية للتكوين 

 املهنية

هناء املتابعة 78% 7 11% 5 8 7 7 9  اإ
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ىل عديد الإ  وكشفت متابعة هذا أ د  111قدره توظيف مبلغ جنازات من خالل التقرير عن التوّصل اإ

جراء استشارة لختيار املؤسسات البنكية اليت الرتفيع يف عدد  سيمت التعامل معها يف املس تقبل و وحتقيق فوائض واإ

عادة توزيعه ىل جان  املقتصدايت واإ طار ا اإ تكوين جلنة قصد حتيني دليل الإجراءات اخلاص ابلرشاءات خارج اإ

 الصفقات العمومية.

 

طار النقائص املتعلّقة ابلترصّ  مجيعالتعهّد بتاليف مّت و ف الإداري واملايل من ذكل الترّصف يف اخملزون يف اإ

رساء نظا  الترّصف املندمج اذلي رشعت املؤسسة فيه  .اإ

 

برا   فاقيات خاصة بط  الشغل تغطي لك ّجات مراكز التكوين املهين اتّ  عّدةوعىل صعيد أ خر مّت اإ

جراء مجيع الفحوصات عداد كرا  الرشوط املتعلّق ابقتناء  الانطالق وتبنّي كذكل. ويتوىل طبي  الشغل اإ يف اإ

عالمية من عداد تقارير نشابرجمية اإ ط دجمة للترّصف يف املوارد البرشية ويف ضبط جدوةل زمنية لإجناز لّك مرشوع واإ

رساء برانمج "امليثاق من أ جل التشغيل"  يف لرشوعدورية وعرضها عىل سلطة الإرشاف وا فيذه اذلي انطلق تن اإ

ىل حتسني جودة التكوين للهنوض  5105س نة  طار التعاون التونيس ال ملاين واذلي هيدف ابخلصوص اإ يف اإ

ىل تطوير قدرات املكونني العاملني  ملراكز و تطوير العالقة بني مراكز التكوين واملؤسسات ابابلتشغيلية واإ

 .الاقتصادية
 

سة بنك معلومات يرصد عدد مواطن التكوين ابملؤسّ مجع املعطيات الإحصائية لإعداد يف الرشوع كام مّت 

ىل الاعامتد عىل اتفاقيات وخاصة مهنا التكوين ابلتداول مع  جتّسم هذه الرشاكة يف  يف الغرضالتعهّد بدعوة املراكز اإ

 .التكوين ابلتعاون مع خبري من الواكةل ال ملانية للتمنية
 

املها  بني خمتلف املتدخلني يف جمال الترصف املايل واحملاس يب عادة توزيع دت الواكةل ابإ تعهّويف س ياق أ خر 

يف  للمراكز واملصاحل املركزية وضبط مشمولت وهما  اكفة ال طراف وجمالت تدخلها والفصل بني الوظائف املتنافرة

طار تركزي الهيلكة اجلديدة  .اإ

 موضوع التقرير

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  ال وىلاملتابعة 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 املتابعةهذه 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

تفقد وتقيمي الترّصف 

ابلواكةل التونس ية للتكوين 

 املهين
هناء املتابعة 97% 071 % 70 7 00 08 70 071  اإ
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جراءات املؤسسة عد  مواصةلبّينت معلية املتابعة  يف املقابل خالل املتابعات السابقة  رشعت فهيا تنفيذ اإ

عداد هيّك تنظميي للواكةل وتفعيل مرشوع اس تقاللية املراكز. رساء نظا  احملاس بة التحليلية واإ  عىل غرار اإ
 

ىل موضوع ادائرة احملاس ب وابعتبار تعّرض لترّصف يف الواكةل التونس ية ات مضن تقريرها الثامن والعرشون اإ

ىل معلية متابعة تقرير ادلائرةقّر جملس أ   ،للتكوين املهين هناء متابعة هذا امللف ومّضه اإ  .الهيئة اإ
 

 

 :والطفوةلاملرأ ة وال رسة وزارة   .01

ىل  مّؤّسسة تقريرا خيّص تناولت الهيئة ابدلر   ، كام واصلت متابعة امللكّفة ابملرأ ةوزارة الراجعة ابلنظر اإ

 .بتقرير أ خرتنفيذ الإجراءات املتخذة لتدارك النقائص املضّمنة 
 

 :نتاجئ املتابعة ال وىل  

اليت  تفقد الترّصف الإداري واملايل للمعهد العايل لإطارات الطفوةل بدرمشنتاجئ  يلّخص اجلدول التايل

ل  :الهيئة بعنوان املتابعة ال وىل هياانهتت اإ

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مّت تداركها

اليت مّت تقدمي عدد النقائص 

 توصيات بشأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 قرار جملس الهيئة

نتاجئ تفقد الترّصف الإداري واملايل للمعهد العايل 

 لإطارات الطفوةل بدرمش
 مواصةل املتابعة 22% 08 07 10

 

ها جبوان  تنظميية مهّ رير عىل العديد من النقائص تعلق أ  ص هذا التقوقد وقفت الهيئة من خالل تفحّ 

تفعيل معل مركز البحوث  عد و  اجامتعاتهعد  احرتا  تركيبة اجمللس العلمي للمعهد ودورية ووظيفية عىل غرار 

داريةوالتوثيق فضال عن  يف معليات التعهّد  معاينة هناتو  ضعف نس بة التأ طري وتلكيف بعض العمةل بعّدة هما  اإ

 .والصيانة والنظافة
 

خ حاك  الترّصف يف املعّدات والتجهزيات وعد  اللت يف الترصف عىل غرار كام لوح  وجود اإ عد  اإ

عال حاك  مسك الواثئق احملاسبية ورصف مية للترّصف يف ال صول املنقوةل و القيا  ابجلرد وغياب تطبيقة اإ عد  اإ

ثبات توفّرعض النفقات دون ب  .ستشاراتابلوجود عديد النقائص عىل مس توى الإجراءات املتعلقة و  واثئق اإ
 

ىل  جتزئة بعض الرشاءات وطلبات هتالك املاء والكهرابء والهاتف و اس ارتفاع مصاريف وأ شار التقرير اإ

ىل نفس املزّود وتنفيذ النفقات قبل احلصول عىل تأ شرية مراق  املصاريف العمومية  ال شغال واللجوء املتكرر اإ

  وجتاوز مبلغ التعهد ابلنفقة يف بعض احلالت.
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دراّجا  يذكر مهناأ خرى وتضمن التقرير نقائص  سسجيل طلبة ابلإجازة التطبيقية يف تربية الطفل رمغ عد  اإ

جراء اختبارات القبول املنو  5105بدليل التوجيه اجلامعي لس نة  صوص سسجيل بعض الطلبة لدلراسة ابملعهد دون اإ

 املرأ ة علمي العايل والبحث العلمي وشؤونلتغياب قرار مشرتك صادر عن وزيري اعلهيا بدليل التوجيه اجلامعي و 

عد  احرتا  جلنة املاجس تري و  يضبط نظا  ادلراسات والإمتحاانت يف الشع  املؤهةل ابملعهدوالطفوةل وال رسة 

عالوة عىل للتكوين ابملاجس تري  للرتاتي  اجلاري هبا العمل ورشوط القبول اليت أ قرهتا يف دراسة ملفات املرتحشني

 الرتاتي  اجلاري هبا العمل يف جمال الساعات الإضافية والساعات العرضية اخلاصة ابملدّرسني عد  احرتا 

 .وابلإطارات والعمةل
 

رشاف عىل ة السابقة للمعهد ل عامل تأ طريتأ جري املدير تعلقت ب  عن نقائصالتقرير كشف و  تربصات  واإ

ىل  5118تّرج اليت أ ّمهنا بعض ال ساتذة وذكل مبفعول رجعي للفرتة املمتدة بني س نوات أ عامل و  دون اعامتد  5101اإ

. كام (دأ . 11)أ كم  من دون موج  قانوين  أ عباء مالية منعنه حتميل املؤسسة  رّ جناوهو ما  ذكلس ند قانوين يف 

خاللت  ىل مدير املعهد متّت معاينة اإ   انجتة أ ساسا عن عد  احرتاء الترصف ويه تصنف مضن أ خطامنسوبة اإ

ابلنس بة  أ . د 20وحوايل  دأ . 29مبا يفوق سس ببت يف رضر مايل قّدره فريق التفقد  الرتاتي  اجلاري هبا العمل

ىل وجود   للمديرة السابقة دارة املعهد أ ثرت سلبا يف سري معل ومتت الإشارة اإ توتّر يف العالقة بني الكتابة العامة واإ

 .  املعهد
 

ىل نت معلية املتابعة وبيّ  العلمي واحرتا  ّك الرتاتي  القانونية خبصوص تركيبة اجمللس ب الالزتا التوّصل اإ

عادة توزيع املها  اإ و   العادي للعملواحلرص عىل السريديرة لدلراسات والرتبصات ابملعهد تعيني مو  الاجامتعاتدورية 

ضبط مدقّق  متكّن مناقتناء منظومة معلوماتية صدرت يف الغرض عالوة عىل بّك وضوح من خالل مذكرات معل 

 .للعطل الس نوية وعطل املرض اخلاّصة خملتلف ال عوان والإطارات العامةل ابملؤسسة
 

عوان الوظيفة العمومية ل  سايس ل  القانون التقيّد جبميع مقتضيات الالزتا  ابعىل صعيد أ خر  وجّسل

عالمية اإ اعامتد تطبيقة و س ناد ال عداد املهنية اإ تنظمي معلية مع  دي أ  املنظمة للعمل مبا فهيا التوامر واملناشري ل  وا

القيا  ابجلرد الس نوي فضال عن  يف املعدات والتجهزيات املتوفرة فحاك  الترصّ واإ صول املنقوةل ل  للترصف يف ا

ىل ذكل جّسل و .وتركزي منظومة أ دب وحتيينه التقيّد اس هتالك املاء والكهرابء والهاتف و العمل عىل ترش يد ابلإضافة اإ

 .ة لعملية القبول لدلراسة ابملعهدمبقتضيات النصوص املنظم
 

ىل مزيد احلرص عىل تفعيلخاّصة مصاحل املعهد وقصد اس تكامل معلية الإصالح دعت الهيئة  معل مركز  اإ

بعملية التسلمي الهنايئ لل شغال اليت تعهّدت هبا الوزارة قصد القيا  الإرشاف  نس يق مع سلطةالت البحوث والتوثيق و 

ال عىل رضورة التقيد ابلرتاتي  اجلاري هبا العمل يف جم يف نفس الس ياقأ كّدت  كام ورفع التحفظات املتعلقة هبا.

 اتاذ الإجراءات الالزمة خبصوص املبالغ املس ندة بدون اس تحقاق.و الساعات الإضافية  الترّصف يف
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ّ و  مراجعة نظا  ادلراسات والإمتحاانت ابملعهد  عىل مواصةل اجلهود يف جمالالهيئة من ّجة أ خرى ت حث

حاك  تنظمي لّك اجلوان  املتعلّقة بشهادة املاجس تري ودعت وضعه يف دليل خاص ومن مّث يف منظومة سلمية و  ىل اإ اإ

 الهيئة أ وصتكام  ري هبا العمل يف اجملال.الفرص أ ما  املرتحشني والتقيد ابلنصوص والرتاتي  اجلا تاكفؤوضامن مبدأ  

املايل اذلي جنم  الرضرسسوية لتقيّد ابلرتاتي  اجلاري هبا العمل يف جمال الساعات الإضافية والساعات العرضية و اب

حاك مزيد عن هذه الوضعية و   .ري معليات التأ طري ابلتنس يق بني اجمللس العلمي ووزارة التعلمي العايلتنظمي تأ ج اإ
 

ىلكام  حداث هيّك بيداغويج يعىن بشؤون  دعت الهيئة مصاحل التعلمي العايل اإ ماكنية اإ النظر يف اإ

ىل مزيد التنس يق بني ال طراف املتدخةل  وأ وصت خبصوص مساكل التكوين ونظامه. التكوين واملكونني ابملعهد واإ

رشافها عىل املعهد والعمل ابلتنس يق مب الهيئة الوزارة مع مصاحل وزارة التعلمي العايل عىل زيد احلرص عىل ممارسة اإ

ماكنية الرفع من جحم مزيانية يف الشع  املؤهةل ابملعهد  والامتحاانتضبط نظا  ادلراسات  ىل النظر يف اإ مع ادلعوة اإ

ىل دائرة الزجر املايل واحلرص عىل احرتا  أ جال التقاد  ابلنس بة أ كّدت عىل رضورة املعهد و  حاةل امللف اإ الإرساع ابإ

 املرتكبة واليت مت تصنيفها ك خطاء ترّصف.لل خطاء 
 

  املتابعة الثالثةنتاجئ: 

مثلام  لرعاية الطفوةل الوطين حول بعض أ وجه الترصف ابملعهد دائرة احملاس باتتقرير ة خّصت املتابعة الثالث

 يربزه اجلدول التايل:

 

مي للنظر يف مرشوع تنقيح تنظ وعقده جللسة الاستشاري للمعهدتفعيل اجمللس  واتضح يف هذا الّصدد

صدار منشور مشرتك ينظم معل اللجنة و هتيئة فضاءات خمصصة لل رش يف و  هذه املؤّسسة عداد وثيقة مرجعّية واإ اإ

طفال.   الوطنية امللكفة بتسوية الوضعية القانونية لل 
 

جنازها وذكل من خالل الرشوع يف  كام رشعت مصاحل املعهد يف بعض معليات الإصالح دون اس تكامل اإ

حاةل مرشوع منشور مشرتك بني وزاريت سّد الشغورات ابملعهد و  الشؤون الإجامتعية والعدل يتعلّق ابللجنة اإ

طار الزواج واملهملني وفاقدي الس ند العائيل عىل وزارة العدل  الوطنّية ملتابعة وضعيات ال طفال املولودين خارج اإ

مضاءه من طرف هذه ال خرية.  والتعهّد ابعامتده حال اإ

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

الإصالح نس بة 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

بعض أ وجه الترصف 

لرعاية  الوطين ابملعهد

 الطفوةل
 مواصةل املتابعة 27% 07 58 01 18 07 52 11
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ىل انتظار يف  مؤقّتةبصفة يف ذكل  فقد مّت الرشوعالفضاءات اخملّصصة للخزن  هتيئة أ ّما ابلنس بة اإ

ىل رشوط اخلزنيف هتيئة الإدارة وتص  الانطالق ىل فضال عن  يص فضاءات سس تجي  اإ وضع برانمج التوّصل اإ

واملعهد ابلتنس يق مع منظمة اليونيس يف لتعممي جتربة الإيداع العائيل  الاجامتعيمن طرف الإدارة العامة للهنوض 

طار مرشوععىل لك ا عائالت  اس تقطابمع بعض الولايت وحّثم عىل  اجامتعاتة وتنظمي املؤسس لولايت يف اإ

 .الاس تقبال

 

ومل يمت الرفع من نس بة التغطية لتبلغ الهدف املرسو  )مخسة أ طفال لّّك حاضنة( ووضع نظا  أ سايس 

تدعمي املعهد ابلإطار الرتبوي لضامن تواصل التعهّد ابل طفال اكمل اليو   كام مل يمت خاص بسكل ال هّمات احلاضنات 

يالء عالوة عىل عد  وأ اّي  ال حد  طفال املودعني دلى العائالت عىل املدى ال مهية الالزمة ملسأ ةل اإ املتابعة الرتبوية لل 

 القصري.

 

قرار ونظرا لعد  اس تكامل معلية الإصالح   لف.مواصةل متابعة هذا املمّت اإ

 

  والصناعات التقليدية: وزارة الس ياحة  .08

 

 ابلترّصف يف مصاحل ومؤسسات اتبعة لوزارة الس ياحة. اتعلّق تقريرينمتابعة  5102واصلت الهيئة س نة 

 

 :نتاجئ املتابعة الثانية 

بعض أ وجه الترّصف مبمثّلية التفقدية العاّمة لوزارة الس ياحة خبصوص تقرير خّصت أ عامل املتابعة  

 عىل حنو ما يربزه اجلدول التايل: مبوسكو ادليوان الوطين التونيس للس ياحة

 

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

بعض أ وجه الترّصف 

مبمثّلية ادليوان الوطين 

التونيس للس ياحة 

 مبوسكو

 مواصةل املتابعة 22℅ 7 07℅ 2 0 7 7 00
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قد كشفت الّردود تاليف النقص املتعلّق بغياب عقود تأ مني خاّصة ابل عوان احمللّيني، حيث أ صبحت و 

املمثّلية تقو  عن طريق السفارة التونس ية مبوسكو، جبميع التصارحي اجلبائية واملساهامت الاجامتعية املوّظفة عىل 

عادة تنظمي الإطار الهيلكي لدليوان ووضع تنظمي منوذيج ملمثلياته  أ جور ال عوان احمللّيني. ىل اإ ويتواصل السعي اإ

تّباعها عند رسقة أ و فقدان بعض التجهزيات أ و املعدات  صدار مذكرة معل تضبط الإجراءات اليت يتحمّت اإ ابخلارج، واإ

س ناد الامتيازات العينية مل  ىل وضع الإطار القانوين اذلي ينّظم اإ  مثيل ادليوان ابخلارج. ابلإضافة اإ
 

ىل التعاون  يالء العناية الالزمة للتوصيتني اللتني دعت من خالهلام الهيئة اإ كام تبنّي من انحية أ خرى عد  اإ

ثبات واملؤيّدات املتعلقة برصف  أ لف دولر  071مع تفقّدية وزارة الس ياحة للتحّري يف مسأ ةل غياب واثئق الإ

وعد  اتاذ الإجراءات  5118-5115عدد من واكلت ال سفار خالل الفرتة بعنوان معليات دعاية مشرتكة مع 

رصف تحميل ممثيل ادليوان مسؤولية الالزمة لتحديد اخملالفات واملسؤوليات هبذا العنوان، وكذكل التوصية املتعلّقة ب 

ضافيةمبالغ  بعمليات دعاية بدون موج  بعنوان ملفات تعلّقت ثبت رصفها دولرا  58.771 نفس الفرتةخالل  اإ

 . مشرتكة خالل الفرتة املذكورة
 

ىل ادليوان قصد التعجيل ابلنظر والتحري يف  ىل لّك من وزارة الس ياحة واإ وقد جّددت الهيئة ادلعوة اإ

ضافية  هذين امللفنّي وتتبّع لّك من تثبت مسؤوليته يف هذه التجاوزات اليت اجنّر عهنا حتّمل ادليوان لل عباء مالية اإ

ضد املسؤولني عن  الاقتضاءأ لف دولر، واتاذ ما يلز  من تدابري عند  088رة  فاقت يف مجموعها وغري مربّ 

ىل القيا  ابلتحّرايت املطلوبة يف الإاّبن محلاية  الهتاون املسّجل يف العمل بتوصيات الهيئة اليت دعت من خاللها اإ

 مصاحل ادليوان. 
 

قرار مواصةل متابعة هذا التقرير.تنفيذ برانمج الإصالح ل هود اجل ونظرا لتواصل   فقد مت اإ
 

  تاجئ املتابعة الثالثة:ن 

لتقرير التفقدية العامة لوزارة الس ياحة حول بعض أ وجه الترصف املتابعة الثالثة  اجلدول التايل نتاجئ يلّخص

 :ابملندوبية اجلهوية للس ياحة بتوزر

 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

بعض أ وجه الترصف 

ابملندوبية اجلهوية 

 للس ياحة بتوزر
هناء املتابعة 88℅ 07 21℅ 1 1 7 01 09  اإ
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عامتدات املرصودة حلساب حامية املواقع ال ثرية عد  جتديد الااتضح يف هذا املضامر أ ّن املؤّسسة أ قّرت و 

املندوبيات حنو جتميعها لمتويل مرشوع وطين  باكفةعىل مس توى مندوبية توزر والتوّجه ابلنس بة لل رصدة املتبقية 

متا ابلتشاور مع سلطة الإرشاف حيّدد ىل اإ تفقد تركزي التطبيقات الإعالمية املتعلقة ابحملاس بة وابل  . كام مّت التوّصل اإ

معلية  كام اس تمكلت. عىل أ ن يمّت تعمميها تدرجييا وابلإحصائيات بّّك من الإدارة املركزية وبعدد كبري من املندوبيات

 هتيئة مكت  الاس تقبال ابملطار اخملّصص لفائدة املندوبية اجلهوية للس ياحة بتوزر.

 

امللف اخلاص ابلتسوايت العقارية اذلي ٌعهد  قصد اسرتجاعوتتواصل جمهودات لّك من املندوبية وادليوان 

دارة الشؤون القانونية والصفقات ابدليوان  ىل الواكةل العقارية الس ياحية والتنس يق مع اإ  لختيار ابستشارةلقيا  ل به اإ

جراءاتتلكيفه بتسوية امللفات العقارية العالقةو حما  جديد  اكت اجلرد املادي واحملاس يب ل صول وممتل . كام تتواصل اإ

زال  اليتادليوان املوضوعة عىل ذمة املندوبيات اجلهوية ومراكز التكوين الس يايح وضبط قامئات يف املعدات 

ىل مندوبية  ابلبيع مبا يف فهيا قبل هناية الس نة احلاليّة ليقع بعد ذكل التفويت هبا الانتفاع ذكل الراجعة مهنا ابلنظر اإ

 توزر. 

        

هن ىل مواصةلالتفقّدية الاء متابعة هذا امللف مع دعوة وقد أ قرَّ جملس الهيئة اإ التأ كّد  عاّمة لوزارة الس ياحة اإ

فادة الهيئة بنتاجئ ذكل لحقا من اس تكامل التدابري املرشوع يف تنفيذها  .واإ

 

ثر املتابعة ال  ىل أ نه مت عىل اإ يه مّت توج وافقة جملسها مبمللف وابقرتاح من الهيئة و هذا ال  ثالثةوجتدر الإشارة اإ

ىل عد   ىل وزارة الس ياحة والصناعات التقليدية متّت الإشارة فيه اإ سسوية وضعية الامتيازات العينية مكتوب خاص اإ

ىل املندوبني اجلهويني للس ياحة رمغ عد  س نادها اإ  واملمتثةّل يف ،علهيا ابلنظا  ال سايس لل عوان التنصيص اليت مّت اإ

قام اتاس هتالك املاء والكهرابء والغاز والهاتف ملقر حتّمل نفقات ومن الوقود  من ةّص متتيعهم حب  وذكل خالفا هتم،اإ

س ناد الامتيازات العينيةل طارات املنشأ ت واملؤّسسات العمومية رتاتي  اإ وحيث مل يقع سسجيل أ ي  .ل عوان واإ

ىل سسوية هذا الإخالل، فقد أ قّر جملس ال  هيئة أ ن تتوىّل مبادرة يف هذا الاجتاه رمغ املّدة املنقضية عىل ادلعوة اإ

ىل حني سسوية وضعيهتا القانونية من خالل عرضها عىل  ىل وقف رصف هذه الإمتيازات اإ الوزارة دعوة ادليوان اإ

 مصادقة لّك من وزارة الإرشاف ورئاسة احلكومة حس  ما تقتضيه القوانني والرتاتي  املنّظمة للمجال.  
 

  :التعاون ادلويلالاستامثر و وزارة التمنية و  .02

ابدلر  التقرير املتعلّق بتفقد الترصف الإداري واملايل بوزارة التمنية والتعاون  5102تناولت الهيئة س نة 

النظر يف الإجراءات اليت مت اعامتدها لتدارك النقائص املضّمنة بتقرير خيّص هيالك يعود ابلنظر ادلويل. كام واصلت 

 للوزارة املذكورة.
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  :نتاجئ املتابعة ال وىل 

هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية املتعلق بتفقد الترصف الإداري واملايل بوزارة تقرير دراسة انهتت 

ىل النتاجئ املبينة ابجلدول التايل: 5101التمنية والتعاون ادلويل لس نة   اإ

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مّت تداركها

 

عدد النقائص اليت مّت تقدمي 

 توصيات بشأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 

 قرار جملس الهيئة

تفّقد الترصف الإداري واملايل بوزارة 

 5101التمنية والتعاون ادلويل لس نة 
007 84 29 72% 

 

 مواصةل املتابعة

                                         
 ابلترصف يف و املزيانيةو  واملشمولت  يةالتنظمي  التقرير مجةل من النقائص تعلّقت ابجلوان هذا أ برز قد و 

عددا هاما من  هاس تخرجت الهيئة منو  .وسائل املصاحلو  املمتلاكتو  الإعالميةو  الرشاءات و املوارد البرشية

خضاعها للمتابعة. املالحظات  ارتأ ت اإ
 

وعد  مجع بني هما  متنافرة من الوقوف عىل حالت  واملشمولت واملزيانية ومكَّن تقيمي اجلوان  التنظميية

حاك  تقدير الاعامتدات الرضورية لتأ دية النفقات  عد  توقيف احلساب املادي لواكةل ادلفوعات يف موّف لك س نة و اإ

 .خالفا ملقتضيات جمةّل احملاس بة العموميّة
 

ىل  الترصف يف املوارد البرشيةأ ما عىل مس توى  جراءات التثب احرتا عد  فقد أ شار التقرير اإ ت يف تأ جري اإ

ىل حتّمل مزيانية الوزارة  و ال عوان قبل رصفها يف الفواتري املعروضة للتسديد بعنوان املأ مورايت ابخلارج مما أ دى اإ

س ناد فضال عن  مصاريف نقل دون موج  عيني عدد وت  الساعات الإضافية دون ربطها ابلإجناز الفعيل للعملمنحة اإ

خالفا  وذكل  ملؤسساهتم ال صلية ةلك التنظميياط وظيفية واردة ابلهيمن ال عوان امللحقني دلى الوزارة يف خط

 للرتاتي  اجلاري هبا العمل.
 

جراءات داخلية متكّ لوح  الترصف يف الرشاءات وخبصوص  رساء اإ حتديد  ضامن ادلقّة يف ن منعد  اإ

املواصفات الفنية ادلنيا املطلوبة عىل يف ضبط واحلاجيات المكية والنوعية من التجهزيات واملواد املراد الزتود هبا 

آلت انخسة تنفيذ مصاحل الوزارة ل قساط . كام تبنّي مس توى كراسات الرشوط الفنية اخلاصة ابقتناء مواد ورقية أ و أ

برا  عقد للغرض ويف غياب ترخيص مس بق من  ذن تزود ودون اإ طار طلبات عروض عن طريق اإ صفقات يف اإ

ىل ابلإ  اللجنة الوزارية للصفقات جراءات اخلمت الهنايئ ضافة اإ متا  اإ الزتود املبارش خبدمات تعهد ، و لصفقاتلعدة اعد  اإ

س ند زود منذ ما يفوق عرشين س نة يف غياب نفس املوصيانة وسائل النقل عن طريق أ ذون رشاء يدوية توجه ل 

 تعاقدي.
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نقولت اليت مت اقتناؤها عد  تفعيل تطبيقة الترصف يف امل تبنّي  ف يف الإعالميةلترصّ ويف ما يتعلّق اب

عالمية خطة لرتكزي أ نظمة املعلومات والتصال وعد  تفعيل  وغياب وتركزيها ابلتنس يق مع مصاحل املركز الوطين لالإ

لسالمة املعلوماتية احملدثتني مبقتف  مقررين صادرين عن وزير اوخلية  هيئة أ نظمة املعلومات والتصاللّك من 

 التمنية والتعاون ادلويل.

 

متكني بعض أ عوان الوزارة املنتفعني وعىل صعيد أ خر، شاب الترصف يف املمتلاكت نقائص تعلّق أ برزها ب 

وجود زجز زايدة عىل  بس يارات مصلحة ل غراض خشصية بمكيات وقود جتاوزت تكل احملددة مبقررات الإس ناد

جراء جرد مادي س نوي لعقار و مقتطع يف حسابية مقتطعات الوقود  5.272بـ ات الوزارة خالفا ل حاك  جمةل عد  اإ

 .احملاس بة العمومية

 

عد  قيا  مصلحة البناءات و فقد اتضح  ف يف مجموعة من وسائل املصاحلالترصّ أ ّما عىل مس توى  

جراء متابعة خاصة للخطوط اليت سسجل ارتفاعا غري مربر يف تاكليف اس هتالكها. عدة كام تبنّي وجود  املعدات ابإ

جراء اجلرد املادي وادلوري عىل غرار  ف يف اخملزوننقائص عىل مس توى الترصّ  عد  اس تغالل التطبيقة و عد  اإ

ىل  الإعالمية   .عد  اس تجابة احملالت املس تعمةل للرشوط ادلنيا حلف  ال رش يفاخملصصة للغرض ابلإضافة اإ

 

صالح  عّده وأ برزت نتاجئ املتابعة اتاذ  متثل أ مهها يف الرشوع يف دراسة املرشوع اجلديد للهيّك تدابري اإ

يف ضوء أ خر التطورات املؤّسساتية والترشيعية مع التعهّد بتدارك  وال مر املتعلق بضبط مشمولت الوزارةالتنظميي 

طار هذه املراجعة وتاليف حالت امجلع بني هما  متنافرة. كام أ جريت انتدااب ت جديدة خمتلف النقائص الهيلكية يف اإ

دارة الشؤون الإدارية واملاليةلتفادي النقص احلاصل  5108و 5101خالل سنيت   .يف املوارد البرشية عىل مس توى اإ

 

حداث واكةل جديدة  ويف نفس الس ياق، مّت غلق واكةل ادلفوعات وتصفية اكمل معلياهتا مع الوكيل السابق واإ

عداد الكشف الثاليث للحسابّية طبقا جراءات املراقبة   احملاس بة العموميةملقتضيات جمةّل  وتلكيف الوكيل ابإ وتدعمي  اإ

الطبية والإدارية اجملراة أ ثناء عطل املرض مع العمل عىل وضع تطبيقة معلوماتية لإحاك  متابعة العطل معوما وتدار  

نصاف نظرا لختالف النظا  ال   جياد صيغة تتناس  مع منظومة اإ سايس وضعية امللحقني دلى الوزارة هبدف اإ

 .جراءات التثبت يف تأ جري ال عوان قبل رصفهاابإ  لتأ جريمه مع ما هو مربمج هبذه املنظومة والتقيد

 

ومن ّجة أ خرى، برزت مساعي بغرض توضيح املسؤوليات وتأ مني التنس يق خبصوص معليات 

عداد الرب  جراءات خاص هبذه اجلوان  واإ عداد دليل اإ جمة الس نوية الرشاءات والترصف يف اخملزون يف انتظار اإ

عداد جرد للتجهزيات الإعالمية  للرشاءات مع جتميع مس تلزمات الإعالمية يف نفس الصفقة املتعلقة ابملس هتلاكت واإ

لهيا ابلتقرير. عداد ملفات اخلمت الهنايئ للصفقات املشار اإ  اليت زال الانتفاع هبا عالوة عىل التعهد ابإ
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عداد مقررات اس تغالل س يارات املصلحة امل  س تعمةل ل غراض خشصية بصفة اثنوية طبقا للرتاتي  وجّسل اإ

ورفع قضية خبصوص العجز املسجل يف حسابية مقتطعات الوقود من قبل امللكف العا  بزناعات ادلوةل وتنفيذ 

جراء جرد توصيات فريق الرقابة لتدارك الإخاللت املسجةل عىل مس توى الترصف يف مقتطعات الوقود وكذكل  اإ

عداد جداول قيادة خاصة مبتابعة تطور الاس هتالك ابلنس بة خلطوط الهاتف . كام مّت الوزارة مادي س نوي لعقارات اإ

جراء اجلرد املادي وادلوري للمخزونوالعمل عىل  املبارشة عداد   اإ  .هف فيالتطبيقة الإعالمية للترصّ واإ

 

جراءات اس تصدار ولس تكامل جمهود الإصالح دعت الهيئة  ىل اس تكامل اإ علقني بضبط ال مرين املتاإ

لهيا ابلتقرير ومّدها مبا يمت  مشمولت الوزارة وتنظميها الهيلكي مع احلرص عىل تدارك النقائص التنظميية املشار اإ

ليه خبصوص الفصل بني املها  املتنافرة عىل مس توى  دارة التنظمي وال سالي  والإعالميةالتوّصل اإ . وأ وصت مصاحل اإ

 ومبسك دفرت للغرض والتثبت من تطابقهام ةل ادلفوعات واحلقيقي خلزينة واكبني الرصيدين احملاس يب ةجراء مقاربابإ 

ىل سسوية وضعية مجيع ال عوان امللحقني دلى املعهد وأ عوانه طبقا ملقتضيات جمةل احملاس بة العمومية . كام دعت اإ

 امللحقني دلى الوزارة وذكل من حيث ضبط صيغة الإحلاق وعنارص التأ جري.

 

جراءات  وأ وصت الهيئة عىل عداد دليل اإ صعيد أ خر  برتش يد الترصف يف نفقات املأ مورايت ابخلارج وابإ

توزيع املها  يضمنان دليل خاص بتنظمي وظيفة الترصف يف الإعالمية و بتنظمي وظيفة الترصف يف الرشاءات يتعلق 

ىل مدها مبا يفيد  اخلواملسؤوليات بني  مت الهنايئ للصفقات املشار خمتلف املصاحل املتدخةل يف هذه اجملالت ودعت اإ

عداد  لهيا ابلتقرير واإ آليات التنس يق داخل الإدارةاإ عداد خطة لرتكزي ومبا يفيد  وتوزيع املها  واملسؤوليات وضبط أ اإ

 لس نة 57نشور الوزير ال ّول عدد معال مب  وتفعيل دور هيئة أ نظمة املعلومات والتصال أ نظمة املعلومات والتصال

5111. 

 

عداد حمارض يف وأ كّدت  جراء اجلرد ادلوري للمخزون واإ الهيئة من ّجة أ خرى عىل رضورة تلكيف جلنة ابإ

عالمية.الغرض و  كام  تفعيل تطبيقة الترصف يف املنقولت اليت مت اقتناؤها وتركزيها ابلتنس يق مع املركز الوطين لالإ

آل القضية املر  لهيا خبصوص مأ فوعة من قبل امللكف العا  بزناعات ادلوةل ومبا طالبت مبّدها ابلنتاجئ اليت يمت التوصل اإ

ليه معليات التنس يق والبحث املتعلقة اب  مللف القانوين اخلاّص ابلعقارات املس تغةل من قبل الوزارة.أ فضت اإ

 

كام أ وصت الهيئة مبواصةل تدارك الوضعيات اليت من شأ هنا املسا  بسالمة البناية والعاملني هبا ومبّدها مبا 

عداد جراءات  يفيد اإ عالمية و دليل اإ البرشي العامل وتدعمي الإطار الترصف يف اخملزون  خيّصاناس تغالل تطبيقة اإ

صدار مقرّ و  مبكت  الإرشاف عىل املؤسسات ر حيدد املؤرشات اخلصوصية الواج  توفريها ابلنس بة لّك مؤسسة اإ

رشاف جناز برانمج   خاضعة لالإ                                                                                                 .وزارةللجودة متاكمل يشمل الهيالك املركزية وضبط واإ
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 رابعةنتاجئ املتابعة ال: 

  ّ لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول املعهد التونيس للقدرة  رابعةت الهيئة املتابعة التول

 مثلام يربزه اجلدول التايل: التنافس ية وادلراسات المكية

 

جراء معلية املتابعة تفعيل جلنة املكتبة امللكفة بتطوير الرصيد الواثئقي للمعهد  بيّنتوقد  الاس تال  واإ

الرشوع يف الاس تغالل الفعيل للمنظومة اجلديدة وفق تقنيات عالوة عىل الوقيت مجليع منظومات الترصف الإداري 

جراء رقابة عىل ال جور متكّن من رصد مجيع التغيريات املدخةل و  الواب الرشوع يف و عىل مس توى تطبيقة التأ جري اإ

عداد التقارير  جراءات يضبط معليات املسح وحيّدد ال جال املتعلقة مبراحل الإجناز وكيفية اإ عداد دليل اإ فضال عن اإ

  .حتديد هما  ومسؤوليات مجيع املتدخلني
 

طارواتضح من ّجة أ خرى    حداث جلنة قيادة مشرتكة ملتابعة أ شغال املسح وذكل يف اإ آليات  اإ جياد أ اإ

ضافية مع الهيالك والهيئات املهنية املعنية بعمليات املسح تركزي منظومة لتبادل املطبوعات الإدارية و مت  تواصل اإ

 املتداوةل مضن بوابة ال نرتاانت ومنظومة للترصف يف أ سطول التجهزيات الإعالمية وتيسري خدمات املتابعة   

ىل تفعيل اس تخدا  املنظومة  اليت تطرأ  عىل التجهزيات  باخلاصة مبتابعة معليات التدخل لإصالح ال عطاابلإضافة اإ

 الإعالمية. 
 

عدادو  بصفة تدرجييةالإجراءات  الرشوع يف حتيني دليليف املقابل، تبنّي و عقد أ هداف يغطي املرحةل  اإ

سرتاتيجية مجليع أ نشطة املعهد مبا يف ذكل  مبقتضاهيمت  5102-5107 جنازضبط اإ ادلراسات لفائدة خمتلف املصاحل  اإ

القيا  بأ عامل الصيانة و  الغاز واملاءالكهرابء و اس هتالك  لرتش يد مواصةل املساعي الرامية كام يذكر  العمومية واخلاصة.

متابعة اس هتالك املاء عىل مس توى البناية و  ل والتعهد بتجديد الش بكة حال توفر الاعامتدات الالزمةادلورية للمحوّ 

ىل معليات الصيانة العادية اجلديدة  اليت سسوغها املعهد والتدخل عند حصول عط  أ و خلل يف الش بكة ابلإضافة اإ

 الرشوع يف الاس تغالل الفعيل للتطبيقة اخلاصة مبتابعة اس هتالك الهاتف.و 
 

ىل اس تحثاث نسق اجناز  مع دعوة املعهدتابعة امل مواصةل  ويف ضوء هذه املعطيات أ قّر جملس الهيئة اإ

 .انمج الإصالحبر

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

املعهد التونيس للقدرة 

التنافس ية وادلراسات 

 المكية

 مواصةل املتابعة 91% 27 87% 7 7 02 12 75
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 :أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية وزارة .07

 ة تعلّقت ابلترّصف يف مصاحل ومؤسسات اتبعة لوزارةيّ تقارير رقاب  11متابعة  5102واصلت الهيئة س نة 

 أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية.

 وتتوّزع امللفات املعنيّة حس  مس توى املتابعة عىل النحو التايل:

 (.0واحد ) ة: تقريرنيمتابعة اث

 (.0: تقرير واحد )اثلثةمتابعة 

 (.0) : تقريرخامسةمتابعة 

 

 :نتاجئ املتابعة الثانية 

املتعلق ابلرصيد العقاري تقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية  ثانيةمشلت املتابعة ال 

 : من اجلدول التايلمثلام يتبنّي  دليوان ال رايض ادلولية

 
جاابت لك من وزارات املالية وأ مالك ادلوةل  ىل أ ن الهيئة مل تتلّق اإ وجتدر الإشارة خبصوص هذا امللّف اإ

والشؤون العقارية والفالحة خبصوص التوصيات الراجعة لها ابلنظر عىل الرمغ من مراسلهتا يف هذا الشأ ن. ونظرا 

ني خمتلف املتدخلني ارتأ ت الهيئة عرض هذا امللف لطبيعة التوصيات املقدمة واليت يتطل  اجنازها تنس يقا كبريا ب

 هبدف سرسيع نسق معاجلته.   5102عىل اجمللس بعنوان س نة 
     

حراز أ ي تقد  يف تنفيذ التوصيات احملاةل وتبنّي   من التوضيحات املقدمة من ديوان ال رايض ادلولية عد  اإ

ليه واملتعلقة يف مجملها بضبط وتدقيق وحتيني خمتلف جوان  الرصيد العقاري املتكون من أ رايض املركبات  اإ

واملساكن الإدارية املقامة علهيا. وقد أ فاد ادليوان يف هذا الصدد بأ ن جتس مي هذه التوصيات مرتبط أ ساسا  الفالحية

جبهود مصاحل وزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية ابعتبار أ ن ال رايض الفالحية اليت يترّصف فهيا تندرج مضن 

ادلوةل اخلاص اذلي سرشف عليه الوزارة و تتوىّل ضبطه وجرده وحتيني ومتابعة العمليات العقارية املتعلقة به. مكل 

ىل املصاحل املركزية واجلهوية للوزارة دون نتيجة تذكر. ىل توجهيه عديد املراسالت يف الغرض اإ  كام أ شار ادليوان اإ

 التقريرموضوع 

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الرصيد العقاري دليوان 

 مواصةل املتابعة %77 08 %1 9 1 9 9 57 ال رايض ادلولية
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املتابعة مع دعوة وزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية وبناء عىل هذه املعطيات أ قر جملس الهيئة مواصةل 

  للتنس يق مع ديوان ال رايض ادلولية قصد ضبط وتدقيق وحتيني الرصيد العقاري للمركبات الفالحية.

 

 :نتاجئ املتابعة الثالثة 

واملوارد املائية والصيد تقرير التفقـّدية العاّمة لوزارة الفالحة  اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة يلّخص

 :ال رايض ادلولية البحري حول بعض أ وجه الترّصف بديوان

 
برا  صفقة تتعلق ابقتناء ويف هذا الّصدد بنّي ادليوان أ ّن جلوؤه  ىل اإ عشار ال رايخ من ال   511عدد  اإ

معلية ظرفية  مبثابة اكن "طل  عروض"عوضا عن  "عاملية "استشارة عن طريق 5111/5118خالل املومس 

نتاج اليت متكّنه من ي  بعد أ ن أ صبحأ نّه مل ينجز منذ ذكل التارخي صفقات مماثةل بحيث أ فاد  توفّر دليه عديد مراكز الإ

ىل املربنّي اخلواّص. وقد أ كّدت الهيئة عن حاجياته يقو  ببيع الفائض هو و  حاجياته من هذا الّصنفاحلصول عىل  اإ

ىل مثل  تضمنابلضوابط والإجراءات اليت  الالزتا يف هذا اخلصوص عىل رضورة  الشفافية والزناهة عند اللجوء اإ

ذا ما هذه الع  ىل ذكل برزت احلمليات اإ  .مس تقبالاجة اإ

 

حاطة معليات قبول عروض اقتناء ماديت اذلرة يف اجتاه ومن انحية أ خرى تتواصل مساعي ادليوان  اإ

يف هذه العملية  والاس تننا دورية ابلرسية والسالمة الالزمتني  استشاراتوالصوجا اللتان تمتّان عن طريق 

وضع  واس تكامل ال خرى اليت تزتّود ابملواد ذات ال مثان رسيعة التغرّي يف السوقبتجارب بعض املنشأ ت العمومية 

 .كّراسات الرشوط للزتّود هباتني املادتني واعامتد الإجراءات اجلديدة للزتّود

 

ادليوان متابعة تنفيذ الربامج اليت مّت وضعها ملعاجلة ظاهرة التغّدق عىل مس توى مرك  غزاةل  ويواصل

ىل  هذه أ جال تنفيذ  احرتا ماطر وقد أ كّدت الهيئة عىل رضورة احلرص عىل دعوة خمتلف املصاحل املتدّخةل املعنية اإ

الإجراءات الوقائّية واتاذ  صة لرتضيع للعجولجمهود التحمّك يف مكّيات احللي  الطازج اخملّص كام يتواصل الربامج. 

نتاج ادليوان من هذه املاّدة وكشف التجاوزات اليت قد تكون وراء  المكّيات احملسوبة عىل  ارتفاعالالزمة محلاية اإ

 غذاء العجول. 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

ضوء  املقدمة يف

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

بعض أ وجه الترّصف 

 مواصةل املتابعة 78℅ 08 07℅ 2 0 7 9 51 ال رايض ادلولية بديوان
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تواصل املساعي هبدف سسوية القدر ال وفر من التحفّظات املضّمنة بتقرير املراجع وعالوة عىل ذكل ت 

قرار ابلصعوابت اليت تعرتضه لتداركها .  القانوين للحساابت خبصوص القوامئ املالية لدليوان واإ

  

ىل التأ كّد ابلتعاون مع التفقّدية  هذا ومل يمتكّن ادليوان من تنفيذ التوصية اليت دعت من خاللها الهيئة اإ

 يناملزّودأ حد ء ترضيع العجول من دلن طن من غذا 111 اقتناءأ جال تنفيذ صفقة  احرتا العاّمة للوزارة من مدى 

جناز  08شهر و 01اليت قّدرها تقرير التفقّد بـ حتديد خطااي التأ خري و  يوما، يف حني حّددهتا مذكّرة ادليوان حول اإ

التأ كيد عىل رضورة التنس يق مع التفقّدية العاّمة  يف هذا اخلصوص الهيئة وجّددتيو  فقط.  00بـ  هذه الّصفقة

ضوهئا  يفديد أ س باب التباين الكبري اذلي ظهر يف ضبط مّدة التأ خري احملموةل عىل املزّود واليت سيمّت للوزارة لتح

 فوترة الغرامات املس توجبة.
 

 ير.ر جملس الهيئة الاس مترار يف متابعة هذا التقر قرّ  ات املطلوبةجناز الإصالحاإ  عد  استيفاء وأ ما 
 

 

 :نتاجئ املتابعة اخلامسة 

جناز متابعة  تقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية حول الترصف يف تولّت الهيئة اإ

دارة امللكية العقارية  مثلام يبيّنه اجلدول التايل: الشؤون الإدارية واملالية ابإ

 
وقد مّت يف هذا اخلصوص تطوير وتركزي منظومة للترّصف يف واكةل ادلفوعات والرشوع يف اس تغاللها 

 اخلاصة ابملنقولت.واس تخراج الوصولت وأ رقا  اجلرد من املنظومة الوطنية 
 

جناز املنظومة الشامةل ملعاجلة البياانت الإدارية واملاليةتتواصل اجلهود يف اجتاه ويف املقابل  جراء اجلرد  اإ واإ

دارات ّجوية مع  ال ّويل واس تخراج بطاقات احملل عن طريق املنظومة وتعليقها ابحملاّلت وذكل عىل مس توى عرش اإ

املبالغ املدفوعة دون موج  بعنوان منح تنقل  مجةل مناسرتجاع بقية الإدارات و  التعهد بتعممي هذا الإجراء عىل

 سرتجاع بقية املبالغ.لواصةل املساعي التعهد مبو 

 موضوع التقرير

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 تداركهامت 

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترصف يف الشؤون 

دارة  الإدارية واملالية ابإ

 امللكية العقارية

 مواصةل املتابعة 87% 87 55% 7 5 9 00 21
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جناز اختبار فين مل قبل البدء يف أ شغال  قر الإدارة اجلهوية للملكية العقارية بسوسةوعىل صعيد أ خر، مّت اإ

جراءات البت يف ملف أ حد املقاولني وهتين  تهسع تو  متا  اإ ته ومواصةل التنس يق مع الإدارة اجلهوية للتجهزي بصفاقس لإ

العمل عىل رفع التحفظات املتعلقة بصفقة قسط الهندسة وحتميهل القمية امجللّية ل شغال رفع التحفّظات ومواصةل 

 .املعنيةقاوةل امل يف ملّف  رو  والبتّ املدنية اخلاص مبرشوع الإدارة اجلهوية للملكية العقارية بنب ع

 

دارة مع دعوة ممثلني عن متابعة هذا التقرير  وقد أ قر اجمللس مواصةل دارة الشؤون الإدارية واملالية ابإ اإ

ىل جلسة معل عىل مس توى الهيئة هبدف تدار  خمتلف الإشاكليات اليت حالت دون تدارك  امللكية العقارية اإ

 النقائص القامئة.

 

 :والتمنية املس تدامة بيئةوزارة ال  .07

مصاحل الوزارة وهيالكها لتجس مي التوصيات اليت تقّدمت هبا  اتذهتاواصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت 

 تقريرين اثنني.خبصوص 

 

 :نتاجئ املتابعة الثانية 

مراقبة ترصف وحساابت حول  للامليةلتقرير هيئة الرقابة العامة اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية  حيوصل

 :وتقيمي نشاطها الواكةل الوطنية للترصف يف النفاايت

 
وقد بّينت معلية املتابعة اعامتد خلية مراقبة الترّصف التطبيقة الإعالمية يف جمال التعهّد واملراقبة املس بقة 

عىل أ نظار  5101و 5105للنفقات فضال عن تدارك التأ خري يف القيا  ابلتسجيالت احملاسبية وعرض موازنيت سنيت 

 رأ   اجلبل حزي الاس تغالل.بتحويل ال و دخول مركز   املالية احملاس بة وجملس املؤسسة والفصل بني هما  

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

مراقبة ترصف وحساابت 

الواكةل الوطنية للترصف 

يف النفاايت وتقيمي 

 نشاطها

 مواصةل املتابعة 71% 18 55% 15 9 80 80 71
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مهة املنخرطني ف مردود مسايتوظ عىل  5102من قانون املالية لس نة  08كام مّت التنصيص مضن الفصل 

 دفصندوق مقاومة التلوث هب من قبلة املس تعمةل يت ي  املس تعمةل واملصايف الز ميوت التشحيميت الترّصف يف ز مبنظو 

صدار  ىل جان  تويّل املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية اإ ضافية لفائدته وتعزيز تدخالته اإ توفري موارد اإ

 مواصفة تونس ية خاصة ابلسامد العضوي.

          

عداد  وجودويف املقابل، تبني  عديد التدابري بصدد التنفيذ مهنا قيا  الواكةل ابستشارة جديدة تتعلّق ابإ

قصد تدارك النقائص املسجةل خاّصة  الهيّك التنظميي وجذاذات الوظائف والتنس يق مع مزّود املنظومة الإعالمية 

آةل سسجيل احلضور مل  تابعة الغياابت عالوة عىل فامي يتعلّق مبتابعة املسار املهين لل عوان وربط هذه املنظومة بأ

س ناد  رجاع هذه املبالغ والرشوع يف حتيني مذكّرة اإ ضافية دون موج  ابإ مطالبة ال عوان اذلين رصفت هلم مبالغ اإ

 منحة التسخري واعامتد معايري جديدة يف الغرض.
 

ىل احمل ومّت التعهد بتسوية وضعية أ غل  الس يارات الواكةل الوطنية اةل من الواكةل الوطنية محلاية احمليط اإ

يف النفاايت ومراسةل وزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية لتخصيص العقارات املتعلقة ابملصبات. كام مّت للترصف 

جراءات خاصة بعمليات قبول النفاايت ومعاجلهتا ابملصبات املراقبة ومراكز التحويل مضن دليل  دراج اإ التعهّد ابإ

مت تلكيف مكت  املتخدلة بذمته. والوطين للتطهري لتسوية وضعية ادليون الإجراءات ومراسةل مصاحل ادليوان 

متابعة بقية العمليات ابلتنس يق مع البنوك املتعامل  تتواصلفامي حتديد املبالغ الهامة و خمتص لتصفية احلساابت العالقة 

ع.كام مّت معها مع القيا  بصفة شهرية ابملقارابت البنكية عن طريق ش بكة املعلومات داد مزيانية تقديرية للخزينة خالل اإ

 .5102و 5108سنيت 
 

ىل غاية  قاربة مع السجالت والرشوع يف معلية امل 10/05/5100وعىل صعيد أ خر، مّت جرد ال صول اإ

يداع لك التصارحي يف املبالغ اخلاضعة للخصم من املورد اليت حل أ جلها واحلصول عىل شهادة يف الوضعية احملاسبية و  اإ

عداد ملفات اخلمت الهنايئ للصفقاتاجلبائية فض مطالبة الرشاكت اليت مت . ومتّت يف نفس الس ياق ال عن تواصل اإ

رجاع القسط القار بعنوانثبت من احرتا  مقتضيات العقد خبصوص تصفية مس تحقات املس تغل دون التّ خالصها   ابإ

جراءات التتبع خب املبالغ اليت رصفت لها دون موج ، كام رشعت  صوص ملف صفقة مص  برج شاكري.الواكةل يف اإ
 

حدى الرشاكت املنخرطة يف النظا  العمويم لس تعادة  رشعتكام  الواكةل يف اس تخالص مس تحقاهتا دلى اإ

وتكرير زيوت التشحمي واملصايف الزيتية املس تعمةل مع مواصةل حماولت التنفيذ خبصوص بقية الرشاكت اليت مل تعد 

ىل عرض نتاجئ ادلراسة املتعلقة ابلترصف يف الإطارات املطاطية اليت سيمت انشطة يف السوق ادلاخلية والسعي اإ 

عداد مرشوع أ مر يضبط رشوط  ىل جان  اإ اعامتدها لإعداد أ مر منظم للقطاع عىل وزارة الإرشاف للمصادقة اإ

هذه حلّد من تصدير الصيغ الكفيةل ابالشحو  الغذائية املس تعمةل ومواصةل تدار  وطرق الترصف يف الزيوت و 

 النفاايت وضامن دميومة املنظومة مع اكفة ال طراف املعنية.
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مع التأ كيد عىل رضورة اس تحثاث نسق الاجناز هذا التقرير متابعة وقد أ قّر جملس الهيئة مواصةل     

 خاصة فامي يتعلق برتكزي املنظومات الإعالمية واس تخالص املس تحقات.

 

 :نتاجئ املتابعة الرابعة 

تقيمي وضعية ال عباء واملوارد ابدليوان  حولتقرير الرقابة العاّمة للمصاحل العمومية ابعة الرابعة خّصت أ عامل املت 

 :عىل حنو ما يبينه اجلدول التايل الوطين للتطهري

 
ىل وقد أ ظهرت نتاجئ املتابعة  مضاء اتفاقية مشرتكة مع رشكة اتصالت تونالتوّصل اإ س تتعلّق خبدمة اإ

 5108يف بداية س نة  انطلقتاليت   (gps)حتديد املواقع عن بعد عن طريق تقنية  ال مقار الصناعيةمراقبة املعدات و 

هبذه  معدات حديثة التخصيص داخل امجلهوريةو تونس الكربى قالمي تابعة ل  ال  (011عدد من املعّدات )عرب ربط 

لهيم ابلنظر املنظومة ىل تعممي هذه اخلدمة عىل مع السعي اإ . مبا يتيح للمسؤولني املبارشين متابعة املعدات الراجعة اإ

 ابق اجلهات.

 

 10رفع التحفظني املضمنني بتقرير املراجع القانوين للحساابت خبصوص القوامئ املالية اخملتومة يف ومّت 

واملتعلّقني مبقاربة نتاجئ جرد ال صول مع املعطيات احملاسبية وتربير الفوارق املالحظة عىل مس توى  5118ديسمرب 

وتوزيع  لس تغاللة املرسةل من طرف الرشكة الوطنية معالمي التطهري وقوامئ املتابعبعنوان الرصيد احملاس يب حلرفاء 

 املياه.

  

ىلادليوان الهيئة  ودعت  تنفيذ  لس تكاملالإجراءات الالزمة  واتاذسرسيع نسق الإصالح  رضورة مزيد اإ

  .يف أ قرب ال جال التوصيات املتبقّية

 
 

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 تقيمي وضعية ال عباء

واملوارد ابدليوان 

 الوطين للتطهري
 مواصةل املتابعة ℅71 09 ℅51 8 5 01 07 57
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 :الرايضةالش باب و  وزارة .08

 .ثالثة تقارير تتعلق هبيالك اتبعة لوزارة الش باب والرايضة 5107اتبعت الهيئة س نة 
 

 :نتاجئ املتابعة ال وىل 

ىل  اجلامعة التونس ية للشطرجنتقرير التفقدية العامة لوزارة الش باب والرايضة حول ترّصف أ فضت متابعة  اإ

 النتاجئ املفّصةل ابجلدول التايل:

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 النقائص اليتعدد 

 مّت تداركها

 

عدد النقائص اليت مّت تقدمي 

 توصيات بشأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 

 قرار جملس الهيئة

 %57 11 07 29 ترّصف اجلامعة التونس ية للشطرجن
 

 مواصةل املتابعة

 
عد  ل أ مهها يف متثّ خاللت والنقائص عديد الإ قرير وقفت الهيئة عىل وجود لهذا الت ومبناس بة درسها 

عد  رابطات وجلنة القوانني والزناعات و ستشهار وجلنة الجنة الالك  5117تفعيل اللجان اليت مّت تكويهنا منذ س نة 

املكت  اجلامعي يف رتبة مستشار فين  أ عضائه سسمية عضوين من  دورية اجامتعات املكت  اجلامعي و احرتا

س نادهام  ض مع مبدأ  جمانية العمل ابملكت  اجلامعي.د وهو ما يتعار  511منحة شهرية بــ  واإ

 

ىل و  برا  اجلامعة عقود معل دون عرضها عىل مصادقة وزارة الإرشاف وعد  توفّ أ شار التقرير اإ ر التغطية اإ

حاك  الترّصف يف التجهزيات الرايضية ني عىل حوادث الشغل للعاملني هبا و والتأ م الاجامتعية عالوة عىل عد  اإ

دارة الفنية وعزوف الإطارات الفنيّ ضعف املنحة املس ندة   .مبها  مدير فيّن  الاضطالع عنة لالإ

 

لغاء عديد ادلورات التحضريية وتربّصات املنتخ  الوطين وعد  كام اتضح  الإدارة الفنّية  بربانمج الالزتا اإ

يداع رؤساء الوفود املشاركة يف التظاهرات ادلولية للتقارير املالية واوعد  استشارهتا و  لفنّية اخلاّصة هبا دلى عد  اإ

حاك  مسك احملاس بة والواثئق احملاسبية وغياب مؤيدات الرصف لاكت  العا  للجامعة وأ مني املال وكذكل ا عد  اإ

حاك  مسك احلساابت البنكية والربيدية املفتوحة و  5101-5117أ .د خالل الفرتة  551ا ملبالغ جتاوزت قميهت عد  اإ

 ابمس اجلامعة.
  

حس  مجموعة ش ياكت من احلساب املفتوح ابمس عديد الإخاللت ال خرى مهنا  وكشف التقرير عن

رّصف يف الصندوق دون التاملنتفعني و دون معرفة هوية  أ .د 08يتجاوز اجلامعة دلى الرشكة التونس ية للبنك مببلغ 

عد  جرد ممتلاكت و  هلعمليات املنجزة عن طريقمبؤيدات ا الاحتفاظوعد   بهمسك دفرت خاص  تلكيف رسي دون
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ىل اجلامعة ومقتنياهتا  تواضع قمية املنح اخملّصصة لعمليات التكوين والرسلكة وتمنية القدرات البرشية التابعة ابلإضافة اإ

خنراطات ال ندية وبيع الإجازات والتجهزيات املتابعة للمداخيل املتأ تية من ا غيابو للجامعة التونس ية للشطرجن 

 الشطرجنية.

 

عد  تصيص جّسل خاص و ستشهار عد  مسك حسابية خاصة مبوارد الا ،ة أ خرىمن ّج ،لوح و 

ضافية ل عوان رصف منح ظرفية بعنوان خدموبصفة عاّمة ابملداخيل املتأ تية من تنظمي التظاهرات الرايضية  ات اإ

عد   . كام تبنّي عامتدات املرصودة من وزارة الإرشاف عوض تثقيلها عىل مزيانية التظاهرات ادلوليةاجلامعة عىل الا

وطلبات أ مثان خبصوص عديد  استشاراتعد  اعامتد و ابلعقود عند خالص بعض املس تفيدين التقيّد ابملبالغ احملّددة 

غياب دفرت خاص بتسجيل و بعض املواد اليت تقتنهيا اجلامعة معليات الرشاء والتعامل احلرصي مع مزّود واحد ل 

عداد تقرير مايل املداخيل واملصاريف لّّك دورة وتظاهرة و  ىل أ ّن ) بشأ هناعد  اإ املداخيل تكون هذه مع الإشارة اإ

  .(ابلعمةل الصعبة

 

ىل أ شار التقرير كام  خاللت عىل مس توى الترصف يف املنح واملداخيل يذكر مهنا رصف مبالغ اإ وجود اإ

 ّ ل العديد من حالت حتمّ فضال عن  تربيرهال ومصاريف همّمة دون وحتمل اجلامعة ملصاريف تنقّ دات دون تقدمي مؤي

 .  ر قانويننفقات ومصاريف تنقل لفائدة الغري دون صفة أ و مربّ 

 

 ّ جابة املكت  اجلامعي أ ن لتدارك النقائص الواردة ابلتقرير حمّل املتابعة عديد التدابري ه مّت اتاذ وأ برزت اإ

حتّمل اجلامعة مصاريف التغطية الاجامتعية و احرتا  دورية الاجامتعات املصادقة عىل نظا  داخيل للجامعة و  أ مّهها

ىل للعمةل واملوظفني  حاةل العقود اإ دراّجا  للمصادقة وزارة الإرشافواإ  .مضن مرشوع مزيانية العنوان ال ولواإ

 

اتاذ القرارات املتعلقة ابملنتخ  الوطين ابل غلبية وبترشيك الإدارة الفنية واملدربني والتعهد ابحرتا  مّت  وقد

حاك لإدارة ابرانمج ا حلفاظ مسك احلساابت البنكية والربيدية املفتوحة ابمس اجلامعة وا لفنية والعمل عىل جتس ميه واإ

تعهد اجلامعة بدفع فضال عن  التقيّد ابملبالغ احملّددة ابلعقود عند خالص لك املس تفيدينعىل الكشوفات املتعلقة هبا و 

 .تكّون للغرض ت اجلرد من طرف جلانالقيا  بعملياو  يف أ جالها الاجامتعياملعالمي املتعلقة ابلضامن 

 

لهيارفع قضااي خبصوص عديد الإخاللت والتجاوزات كام مّت   لتقرير.اب املشار اإ

 

سهاما من  توصيات التمكيلية تقّدمت بعدد من ال حتسني ال داء الهيئة يف جتاوز الإشاكليات القامئة ويف واإ

رساء قواعد حسن و ف يف املوارد البرشية من حيث توزيع املها  والانتداابت والتلكيف ت ترش يد الترصّ خّص  اإ

طار  تالإجراءاومواصةل الترّصف يف التجهزيات وتوثيقها   احلرص عىل تأ مني سري الإدارة الفنية.املتخذة يف اإ
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صدار  الهيئة أ وصتويف هذا الإطار  عداد واإ جراءات اإ أ سايس لّك من نظا  املكت  اجلامعي ابس تكامل اإ

وقع واب وطين للتدّرب عن بعد حداث موتنفيذ التعهّدات املتعلّقة ابإ املمرنني واحلاك  وتنظمي حلقات تكوين لفائدهتم 

ىل التقارير الفنية للجامعة و  عىل تعيني املرافقني  الاقتصاروتفعيل املقرتحات اليت تقد  هبا فريق التفقد ابلرجوع اإ

   اجلامعي.للمنتخ  من بني أ عضاء املكت

 

عداد وحف  التقارير املتعلقةعىل  الهيئة كّدتوأ   جراءات واّضة وموثقة تنظم معلية اإ ابملشاركة يف  وضع اإ

ن من ترش يد الترصف يف املداخيل وتضمن الشفافية وتاكفؤ الفرص يف تنفيذ الرشاءات ومتكّ  التظاهرات ادلولية

 من التظاهرات وغريها املتأ تيةمسك دفرت لقيد معليات الرصف وسسجيل املداخيل غرار  وذكل عىلواملصاريف 

ا ودفرت صندوق لتسجيل املبالغ احملّصةل نقدا قبل حتويلها حلساهبوتوفري املؤيّدات ومسك دفرت جلرد ممتلاكت اجلامعة 

عداد القوامئ املالية واعامتد املعيار احملاس يب رمق عالوة عىل  حاك  اإ ة مبوارد الإستشهار حسابية خاصّ مسك و  81اإ

 .وتوفري الظروف الالزمة ملتابعهتا ومراقبهتا

 

ص مزيد احلرص عىل خالاسرتجاع املبالغ الراجعة للجامعة و العمل عىل كام شّددت الهيئة عىل رضورة 

يالء أ مهية أ كرب لعملياتو  ادليون املتخدّلة بذّمهتا عىل رضورة التقيد بتثقيل املصاريف يف لك احلالت عىل و  التكوين اإ

 .املدربنيتنقل مصاريف وترش يد الترّصف يف  اخلاّصة هبااملزيانية 

 

عدادابحلرص عىل  بت الهيئةل وطا املوازانت املالية املتعلقة ابلتظاهرات و  املوازانت املالية املتعلقة ابجلامعة اإ

ىل  5117املنجزة من  اتاذ الإجراءات الالزمة قصد التقيد  وسسوية الوضعيات العالقة فضال عن رضورة 5101اإ

 مببدأ  ارتباط ال عباء واملوارد النامجة عن تنظمي تظاهرة ابلس نة احملاسبية املربجمة خاللها. 

 

خاللتل الإحالت القضائيةفادهتا بنتاجئ طالبت ابإ كام  آل القضااي اومت الواردة ابلتقرير الإ ملرفوعة ضّد ابعة مأ

 املتخيل.اجلامعة مكت  

 

 :نتاجئ املتابعة الثانية 

اجلامعة يف تقرير التفقّدية العاّمة لوزارة الش باب والرايضة حول الترّصف خّصت أ عامل املتابعة الثانية 

 مثلام يبينه اجلدول التايل: التونس ية للجيدو والرايضات املندجمة
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عداد دفرت خمتو  ومرقّم لتسجيل العمليات املالية ابلعمةل الصعبة التوّصل لإ  اتّضح يف هذا الّصددوقد 

دراج الإجراءات الواج     عند القيا  هبذه العمليات مضن مرشوع دليل الترصف الإداري واملايل للجامعة اتّباعهاواإ

جراءات هتضمينو  س ناد املنح من الوزارة والترصف فهيا طبقا للترشيع اجلاري به العمل. اإ  تنّظم اإ
 

جراءات الإصالح اليت أ وصت هبا الهيئة منذ اجلامعة و لّك من مل تتوّل  ويف املقابل وزارة الإرشاف تنفيذ اإ

جرائية حبتةرمغ أ ّن جزءا هاّما مهنا يتعلّ  5101يف شهر جوان املنجزة املتابعة ال وىل  كام مل  .ق مبسائل تنظميية واإ

التقّد   ابلتنس يق مع سلطة الإرشاف اسبية العالقةاملالية واحملعدد من امللفّات سسوية يشهد اجلزء اذلي هيّم 

ىل  ، ونفس الشأ ن املطلوب فادة سابقا ابلنس بة اإ حالهتا امللفّات اليت متّت الإ ىل القضاء خبصوص ابإ من قبل الوزارة اإ

 . ف رئيس اجلامعة السابقترصّ  هتمّ ش هبات فساد 
 

زاءو   الإجراءات الالزمة واتاذالهيئة عىل رضورة سرسيع نسق تدارك النقائص أ كّدت  هذه الوضعية اإ

قرارمع  ة يف أ قرب ال جاللرايضامللكّفة ابوزارة االالإصالحات املس توجبة ابلتعاون مع  لس تكامل  .تابعةامل  مواصةل اإ

 

 :نتاجئ املتابعة الثالثة 

احملاس بات يف اببه املتعلّق بترّصف املعهد العايل  تقرير دائرةل ثالثة ال تابعة امل  يبنّي اجلدول التايل نتاجئ 

 :ة بقرص السعيدللرايضة والرتبية البدني

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترّصف اجلامعة 

التونس ية للجيدو 

 والرايضات املندجمة
 مواصةل املتابعة 19℅ 00 00℅ 07 5 09 09 58

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 عدد التوصيات

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

ترّصف املعهد العايل 

للرايضة والرتبية البدنية 

 بقرص السعيد
 مواصةل املتابعة %39 7 8% 00 10 05 01 08
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لّك من عىل مس توى  املتخذة لتجس مي مقرتحات الهيئة حمدودية التدابريمدى أ برزت معلية املتابعة وقد 

عقد جلسات عىل املس توين الوطين  عىلأ مّه معليات الإصالح املنجزة  حيث اقترصتالإرشاف وزارة املعهد و 

جناز بعض املشاريع اخلاصة ابلبنية ال ساس ية للمعهد.  واجلهوي واإ

 

ثر  انطالقامرشوع املؤسسة  ابقرتاحمن ّجة أ خرى التعهّد ومّت  من الوثيقة التوجهيية اليت س تصدر عىل اإ

سسمية اكت  عا  للمؤسسة ورئيس  متّت. كام الوطنية لإصالح منظومة التعلمي العايل والبحث العلمي الاستشارة

مدير الرتبصات تسمية يتعلّق ب مصلحة الإعالمية والوسائل السمعية البرصية وتوجيه مرشوع أ مر لرئاسة احلكومة 

داراي وماعالوة عىل  عداد مرشوع أ مر ينظم املعهد اإ . سة حبثليا ومرشوع أ مر لإحداث مؤسّ الرشوع يف اإ

ىل ذكل مّت وابلإ  جراءات يغطي خمتلف ال نشطة ن معل صل  لك هيّك لإعداد دليلبعث جلاضافة اإ فضال عن  اإ

التعهّد بدراسة وضعية املدرسني اذلين جيمعون بني معلهم ابملعهد والتدري  الراييض أ و الإعداد البدين ببعض الفرق 

 الرايضية يف اجامتع اجمللس العلمي املوسع.

 

املتعلّقة ابلتدقيق يف السالمة املعلوماتية وبضبط املضامني مل يمت اس تكامل الإجراءات  ،ويف املقابل

 البيداغوجية وحتديدها بصفة منتظمة عىل مس توى مجيع ال قسا  ويف خمتلف الإختصاصات.

 

يالء هذا امللّف مزيدا من ال مهية من قبل سلط  وقد أ كّدت الهيئة يف هذا اخلصوص عىل رضورة اإ

قرار مواصةل   تابعة.امل الإرشاف مع اإ

 

 :واحملافظة عىل الرتاث وزارة الثقافة .09

ف املتعلق ابلترصّ  تقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقاريةنظرت الهيئة يف نتاجئ متابعة 

  .توصيات فريق الرقابة، واّطلعت عىل مدى توفّق الهيّك املعين يف تنفيذ بواكةل اإحياء الرتاث والتمنية الثقافية

 

  املتابعة ال وىل:نتاجئ 

حياء الرتاث والتمنية الثقافية اجلدول التايل يلّخص  :نتاجئ متابعة ملّف واكةل اإ

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مّت تداركها

عدد النقائص اليت مّت تقدمي 

 توصيات بشأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 قرار جملس الهيئة

حياء الرتاث والتمنية الثقافيةالترصف بواكةل   مواصةل املتابعة %71 12 010 018 اإ
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عد  توفر التس يري والتنظمي العا  للواكةل يف الواردة ابلتقرير يف ما خيّص جان   املالحظات أ مهّ  تمتثّلو 

مراقبة عد  تركزي و  عد  املصادقة عىل مرشوع دليل الإجراءاتو  مصادق عليه بأ مر خاص ابلواكةل هيّك تنظميي

ىلوجود شغور يف عدة وظائف أ ساس ية و تحليلية ال اس بة احملاخلية و ادلقابة الر الترصف و  نظا  معلومات  والافتقار اإ

  .مندمج ومتطور

 

عد  وجود جسل خاص حبسابية املواد مرمق فقد تبنّي  اس تغالل الرتاث ال ثري والتارخييأ ّما عىل مس توى 

افتقار و  سوء ظروف عرض املنتوجات الثقافية وخزهنا يف بعض املواقعو  للواكةلومؤرش عليه من قبل الإدارة العامة 

ىل أ دلء س ياحيني متعاقدين مع الواكةل  عالوة عىل  ضعف اس تخدا  الوسائل التصالية والتسويقيةو أ غل  املواقع اإ

ر من ال طفال بني عد  توحيد طريقة الاحتساب ابلنس بة للزواو  ف يف املداخيلوجود عدة نقائص بتطبيقة الترصّ 

 .أ عوان الش بابيك ومكت  الترصف يف املداخيل

  

ر ثّ مبا أ  الاس تخالص والفوترة عىل مس توى  ويف نفس الس ياق، كشف التقرير عن عديد الإخاللت 

دارة الاس تغالل ابلتعريفة املصادق علهيا من طرف الإدارة العامة يذكر مهنا املالية  سلبا يف العائدات يف عد  تقيد اإ

آلية ال التصوير و جم عالمية متكن من متابعة الفوترة والإطالع عىل حلول أ جال اخلالص بصفة أ غياب منظومة اإ

ىل ذكل وحينية غياب التنصيص عىل ظّل تأ خر بعض املتسوغني يف دفع معينات الكراء يف أ جالها يف . ويضاف اإ

دارة همرجان قرطاج . كام تبنّي خطااي تأ خري ابتفاقيات الكراء برا  اإ عقد سسويغ مرشب  5117ادلويل خالل صائفة اإ

فضال عن معاينة العديد من التجاوزات يف  تويل قانويناس تخالص معني كرائه مبارشة لفائدهتا دون و  رسحامل 

 املشاربمتابعة اللزمات املس ندة واس تخالص املعالمي املرتتبة عهنا بعنوان اس تغالل حمالت وفضاءات عىل غرار ا

 امل واملواقع  ال ثرية.املركزة بعديد املع

 

شغال الوقيت حيث  أ خرى، لوح  اعامتد ومن ّجة  الواكةل لصيغ قانونية غري متالمئة مع الطبيعة القانونية لالإ

برا   شغال وقيت اتفاقياتيمت اإ شغال أ و عقود سسويغ عوضا عن منح تراخيص اإ ىل  افتقار، فضال عن اإ الواكةل اإ

 مقاييس واّضة لتحديد معالمي الإشغال الوقيت اكملساحة موضوع الإشغال والنشاط أ و التجهزيات املراد تركزيها

برا   نتيجةعالمي هذه امل وجود تأ خري ها  يف اس تخالصو    التفاقيات.التأ خري يف الفوترة أ و يف اإ

 

حاك  و توفر ظروف اخلزن املالمئة  عد لوح   لترصف يف املنتوجات الثقافيةويف ما يتعلق اب عد  اإ

عالمية ىل الترصف يف اخملزون بصفة دقيقة ومعلية بسب  غياب تطبيقة اإ نظا  ترقمي خاص  فضال عن الافتقار اإ

ىل  الواكةل مبنشورات  دقّة.حتديد لكفة املنتوجات الثقافية بمتكّن من  حماس بة حتليلية واإ
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طار مصادق عليه رشية فقد تبنّي أ ّما عىل مس توى الترصف يف املوارد الب  حتمل الواكةل و  غياب قانون اإ

نفقات أ جور عدد من ال عوان املتعاقدين العاملني بوزارة الثقافة واحملافظة عىل الرتاث بناء عىل عقود جاهزة حماةل من 

خاللت يف عالوة عىل خالفا للرتاتي  اجلارية  سشغيل عدد من العمةلو  قبل هذه ال خرية س ناد مقتطعات معاينة اإ اإ

 الوقود.

 

ىل  عد  احتساب ال جور الظرفية املمنوحة ل عوان املواقع واملتاحف وأ شار التقرير يف مواضع عديدة اإ

خضاعها للخصم عىل املورد بنس بة لواملعامل مك  عنتطبيقة الترصف يف املوارد البرشية  وقصور 15%حق لل جور واإ

عداد الواثئق واجلداول الناجتة عهناة ابل عوان معاجلة مجيع البياانت اخلاصّ   .واإ

 

افتقار ادلفاتر املمسوكة من و عد  مسك الواكةل دلفرت جرد  ف يف املمتلاكتعىل مس توى الترصّ واتضح 

عد  اندماج منظومة الترصف يف فضال عن قبل مصلحة املعدات لبياانت تتعلق بنوع املعدات املكتبية ورمق اجلرد 

 .بةاملنقولت مع مصلحة احملاس  

 

برا  كت  توضيحي مع الواكةل العقارية للسّ تأ خّ ولوح  عىل صعيد أ خر  املقسم  خبصوصكىن ر الواكةل يف اإ

قامة مقر اجامتعي عليه  دارة  تحديد املساحة احلقيقية املشموةل ابلبيع والمتكن من ترس مي املقسم املقتىنل املزمع اإ ابإ

ىل تعّدد أ وجه ابلنس بة لقطع الغيار واملواد املس هتلكة  وعد  وجود بطاقات متابعة اخملزون امللكية العقارية ضافة اإ اإ

املعدات احملاةل من وزارة الثقافة واحملافظة  الفصل بنيعد  سوء الترصف والإهامل يف ما خيّص املعّدات عىل غرار 

 .رد معدات الصوت والإانرةجلعد  تعيني جلنة و عىل الرتاث وتكل املقتناة من طرف الواكةل 

 

عداد و عد  خضوع ضبط معني الكراء الفردي للمعدات ل ية مراجع أ و معايري مضبوطة نّي كام تب عد  اإ

تعريفة تفصيلية لكراء مرسح قرطاج جبميع صيغه املمكنة مع بيان التخفيضات وحالت منحها وعرضها عىل مصادقة 

ىل جان  الإدارة العامة للواكةل  جناز بعض الفو وجود تأ خري مبعدّ اإ لوح  و . ات الكراءاتري املتعلقة مبلفّ ل شهرين يف اإ

عالمية للترصّ  ىل تطبيقة اإ ضعف نس بة و ف يف معدات الصوت والإانرة وكراء مرسح قرطاج ال ثري افتقار الواكةل اإ

حاطة و   فهيالكفة والتحمّك العد  مسك بطاقات صيانة للمعدات التقنية متكن من متابعة و الاس تخالص  عد  اإ

 .الاس تعامل ابلضامانت الإجرائية ادلنيامعليات الإحاةل عىل عد  

  

جراءات حماس يب عديد النقائص عىل غرار  الترصف املايل واحملاس يب وشاب  عداد دليل اإ عد  و عد  اإ

عد  . كام تبنّي ملها  متنافرة ه حالت مجعضبط هما  ال عوان امللكفني ابلترصف املايل بصفة دقيقة مما نتج عن

عد  قيد العمليات و  يف الغرضجزايئ  حمكصدور  رمغ أ حد احلرا قته من طرف د ثبتت رس أ . 51اسرتجاع مبلغ 

عد  و  املتعلق ابلنظا  احملاس يب للمؤسسات 0997لس نة  005بدفاتر اخلزينة يوما بيو  وفق مقتضيات القانون 
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غري مدونة دلى البنوك دونة حبسابية الواكةل و املمن املبالغ مجةل وجود و احرتا  مبدأ  التفرقة بني الس نوات احملاسبية 

عد  و عد  مسك كرا  خاص مبتابعة الصكوك املسلمة للمزودين عالوة عىل  وعد  سسويهتا ابلرمغ من أ قدميهتا

عالمية خاصة جبميع التوظيفات  وغياب تفعيل املنافسة يف أ غل  معليات التوظيف عىل املدى الطويل منظومة اإ

 .املالية

 

خالص مصاريف لفائدة املعهد الوطين للرتاث وحتميلها عىل مزيانية املنح املس ندة وتبنّي  يف نفس الس ياق 

العديد مهنا ل يتعلق مبشاريع مربجمة من املعهد وموضوع منحة بل مبصاريف مت رفض التأ شري علهيا  يف حني أ نهل، 

دارة املعهد اج  خضاعها ل تنابلفائدة املعهد من قبل  مراق  املصاريف العمومية أ و مبصاريف فضلت اإ  احملاس بةقواعد اإ

أ ذن  وزارايا د لفائدة بدلية س يدي بوسعيد رمغ أ ن جملس.أ   211مواصةل الواكةل رصف منحة س نوية بـ و  العمومية

ىل جان  حملافظة عىل الرتاث ووزارة الس ياامللكّفة ابوزارة ال عىل مزيانييت لك منمناصفة  بتحميلها عد  وجود حة اإ

طار قانوين أ و ترتييب جراءات  يضبط اإ س نادبصفة دقيقة اإ خمتلف  املنح من طرف الواكةل وتوزيع ال دوار بني اإ

 .ف يف الرشاءاتالترصّ  عىل مس توىعديد الإخاللت معاينة و  املنحذه املتدخلني واملنتفعني هب

 

حاةل املساءةل ال وىل  جابة الواكةل حيث تعود اإ ىل التأ خري الها  املسجل يف تلقي اإ ىل س نة وجتدر الإشارة اإ اإ

ل خالل شهر ماي  5101  رمغ تعدد املراسالت الصادرة يف الغرض. 5102ومل تتوصل الهيئة ابلرد املطلوب اإ

 

ىل تركزي وأ برزت  عالميّة تطبيقة اقتناءو نظا  معلومات مندمج ومتطور أ عامل املتابعة التوّصل اإ  مندجمة اإ

 الهيلكي التّنظمي مضن ة حتليليّةوحماس ب داخليّة ورقابة الترّصف ملراقبة مصلحة رتكزيخاصة حبسابية املواد مع التعهد ب

 ذلكل. الاّلزمة نتداب الإطاراتابو للواكةل اجلديد

 

 للمعامل املؤدية الطرقات عىل الكبري احلجم من شهاريةوالإ  توجهييةات ال وحعدد ها  من الل تركزيكام مّت  

صدار الثقافيّة للمنتوجات جديدة منوذجيّة بيع نقطةرتكزي والتعهد  ب وحتسيهنا املواقع بعض يئةوهت  واملواقع  فضال عن اإ

واس تخالص بعض  ال طفال من الزّوار احتساب طريقة توحيدو  تعريفيّةت ال نرشايّ ال و  عدد من الكت  واملطواّيت

 ادليون.

 

قامة التظاهرات وحفالت مّت ال  ،وعىل صعيد أ خر  الاس تقبالتقيد بتعريفة الفتح الاس تثنايئ أ و تعريفة اإ

 نواة لقخب مع التعهد املشارب ونقاط البيع والفضاءات التجارية يف جمال كراء تكوين جلنة قاّرة تعىن بفتح العروضو 

ىل تدارك ال اجلدي الهيلكي التّنظمي مضن الرّشوط كّراسات واحرتا  العقود تنفيذ ملراقبة تأ خري يف د. كام توّصلت الواكةل اإ

عالمية مبكت  الرتخيص وتاليف حالت امجلع بني  اس تخالص معالمي الإشغال تنافرة امل ها  امل الوقيت برتكزي منظومة اإ

عالميّة منظومة وضعو   ة وسسوية وضعية أ غل  ال عوان امللحقني.الثقافي املنتوجات خمزون يف للترّصف اإ
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جناز  دماّجاو  واملمتلاكت املنقولت جردومن ّجة أ خرى مت اإ والتعهد  دةاجلدي الترّصف منظومة يف اإ

بدأ  مب  والتقيد  سك دفاتر الس ياراتادلورية مل  راقبةابلتنصيص عىل غرامات التأ خري مضن عقود التسويغ وتأ مني امل

تفعيل املنافسة يف معليات التوظيف عىل املدى و  التفرقة بني الس نوات احملاسبية عند قيد العمليات بدفاتر اخلزينة

رساء والطويل  عالمية منظومة اإ التقيّد ابملقتضيات و  املندجمة الإعالمية املنظومة مضن املالية ابلتوظيفات خاصة اإ

 القانونية والرتتيبيّة املنّظمة للصفقات العمومية.
 

طار سعهيا لتحسني الترّصف العمويم وترش يده ىل الالزتا  ابلرتاتي  اجلارية يف  ،ويف اإ دعت الهيئة اإ

عداد دليل  جراءات املصادقة عىل الهيّك التنظميي واإ جتديد املدة النيابية ل عضاء جملس املؤسسة واس تكامل اإ

دخاهل حزي التنفيذ وطالبت مبدها مبا يفيد تركزي وتفعيل هيالك داخلية تعىن  راقبةمب الإجراءات واملصادقة عليه واإ

دارة الشؤون الإدارية واملالية ومبا يفيد  تحليلّيةال اس بة احملو  ادلاخيل التدقيقو  فالترصّ  وسد الشغور عىل مس توى اإ

واملتاحف  املواقع ربط ش بكةو   انّيةلمجا والّزايرات يف املداخيل للترّصف املندجمة املنظومةالرشوع يف اس تغالل 

عداد  املركزيّة ابلإدارة جناز موقع  واب  خاص  ابلّسالمة املعلوماتّية ّصةاخلا ادّلراسةكام أ وصت ابإ و احلرص عىل اإ

 ابلواكةل.  
 

ىل مّدها مبا يفيد تقيّ  دارة الاس تغالل ابلتعريفة املصادق علهيا من طرف الإدارة العامة أ و ودعت الهيئة اإ د اإ

قرار تنقيحها جل  ىل علها أ كم  تفصيال وتالؤما مع معظم احلالت املتوقعةاإ مّدها مبا اس تقر عليه الرأ ي . كام دعت اإ

نتاج اليت يتوقع مهنا خبصوص املقرتحات املتعلقة اب شرتاط شهادة تأ مني لتسلمي ترخيص ابلتصوير ابلنس بة ل عامل الإ

ثر لك معلية تصوير يكون منطلقا لتاذ الإجراءات القانونية الالزمة  رضار ابملكل العمويم ال ثري و بتحرير تقرير اإ اإ

 رتكزي نواة تتوىل املراقبة ادلورية لتنفيذ عقود الكراء.بو  يسمح بتحديد املسؤولياتو  عند الاقتضاء
 

أ وصت الهيئة ابلتنصيص عىل غرامات التأ خري مضن اتفاقيات التسويغ حتس با حلصول  ،وعىل صعيد أ خر

آل القضااي املرفوعة ضّد املتسّوغني واملس تلزمني اخمل عداد خمالفات أ و تدّلد كام أ كدت عىل مّدها مبأ الفني و مبا يفيد اإ

الهيئة ابلعمل عىل كام طالت  .مرشوع يتعلق بضبط مقاييس موضوعية وواّضة لتحديد معالمي الإشغال الوقيت

وخمزون املنتوجات  يف خمزون املواد ال وليةبرضورة الفصل بني الترصف و  حتسني ظروف خزن املنتوجات الثقافية

و أ وصت برضورة  ال ثرية والفس يفساء ابعتبارها متثل هماما متنافرة،اتمة الصنع عىل مس توى ورشة نسخ القطع 

ومبدها مبا يفيد املصادقة  حماس بة حتليلية لتحديد لكفة املنتوجات الثقافية بصفة دقيقةاتاذ الإجراءات الالزمة لعامتد 

 عىل مرشوع قانون الإطار اخلاص ابلواكةل.
 

ىل سسوية احتساب ال جور الو  دراّجا مضن عنارص ل عوان املواقع واملتاحف واملعامل ظرفية دعت  الهيئة اإ واإ

ىل مقاربة  مع بياانت احلسابية واس تعامل أ رقا  موحدة من  املادي لعنارص ال صول بياانت اجلردالتأ جري العادية و اإ

آلية جراء مقارنة أ لهيا. قبل مجيع مصاحل الواكةل للمتكن من اإ  و مدها ابلنتاجئ اليت يمت التوصل اإ
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أ شغال البناء عىل املقسم اذلي مت اقتناؤه من وصت الهيئة برضورة اتاذ التدابري الالزمة للرشوع يف وأ  

يف أ قرب ال جال ووضع معايري موضوعية لضبط معلو  كراء املعدات وحتيينه وحتديد نس   الواكةل العقارية للسكىن

ىل وضع حد للمها  املتنافرة عىل  س نادها للمتسوغني ومصادقة جملس املؤسسة علهيا ابلإضافة اإ التخفيضات ورشوط اإ

عداد ة ومس توى الترصف يف وصولت الوقود والرشوع يف اس تغالل املنظومة احملاسبية املندجم جراءات دليل اإ  اإ

تبعا ذلكل والنظر يف الصيغ القانونية املتاحة لسرتجاع املبلغ املس توىل عليه مبارشة من العون اذلي ثبتت  حماسبيّة

 مسؤوليته يف معلية الاستيالء. 

  
 :قطاعات وحماور .51

، لوزارات وهيالك عديدةحماور راجعة ابلنظر قطاعات و مشلت  اتقرير  05متابعة  5102تّولت الهيئة س نة 

 تتوّزع حس  مس توى املتابعة كام ييل:

 .(5متابعة اثنية: تقريران )

 (.8أ ربعة تقارير ) متابعة اثلثة:

 (.8أ ربعة تقارير ) متابعة رابعة:

 (.0تقرير واحد ) متابعة خامسة:

 (.0تقرير واحد )متابعة سادسة:
 

 :نتاجئ املتابعة الثانية 

تقرير دائرة احملاس بات الساد  والعرشون حول الربانمج الوطين الّك من  الثانيةمشلت أ عامل املتابعة 

 وتقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية حول الترصف يف أ مالك ال جان لهتذي  ال حياء الشعبية 

 عىل حنو ما يبيّنه اجلدول التايل:

 موضوع التقرير

 الثانيةابعة نتاجئ املت املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الربانمج الوطين لهتذي  

 ال حياء الشعبية
هناء املتابعة %42 5 21% 7 7 08 08 05  اإ

الترصف يف أ مالك 
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شارة اكنت الهيئة قد عددا  املتعلق ابلربانمج الوطين لهتذي  ال حياء الشعبية التقرير مناس تخرجت  ولالإ

 مصاحل وزارة ادلاخلية وواكةل الهتذي  والتجديد العمراين. من ليت متّت متابعهتا عىل مس توى لكّ ا من املالحظات

 

دارةالواكةل من متكّن وبّينت أ عامل املتابعة  جراءات مكتوبة  ادلراسات بثالث همندسني ووضع تدعمي اإ اإ

عداد كراسات الرشوط وا التعهد ابملسامهة يف متابعة ادلراسات مع ات واملقاولت و ختيار ماكت  ادلراستتعلّق ابإ

تويل صندوق القروض ومساعدة كام يذكر  بلورة الرتكيبات املالية واملؤسساتية وال طر القانونية للربامج واملشاريع.

برا  فضال عن صادقة الهنائية عىل المتويل وذكل بعرض امللفات عىل جلنة المتويل أ جال امل اختصارامجلاعات احمللية  اإ

 5105املشاريع املربجمة بعنوان س نة  خبصوصهبة مع الإحتاد ال ورويب لتغطية  المتويل اذلايت للبدلايت  اتفاقية

قدر الإماكن  بغية  الاس تجابةلية ابجليل الرابع من الربانمج الوطين لهتذي  ال حياء الشعبية ومراجعة اللكفة ال و 

 للحاجيات.

 

وط املس توجبة للتدّخل كام مّت عىل مس توى وزارة ادلاخلية اعامتد مقاييس لختيار ال حياء تتالء  والرش 

حاك  اختيار منطقة التدّخل عند هتذي  ال جيال  الوزارةبعني الاعتبار وتعهّدت النوايح الاجامتعية أ خذ فهيا مع  ابإ

 .املشاريع القادمة من

 

هناء متابعة هذا امللف مع دعوة مصاحل وزارة ادلاخلية  ت الهيئةأ قرّ وقد  ملكفة ابلإرشاف عىل  ابعتبارهااإ

حاك  برجمة وتنفيذ ومتا ىل مزيد احلرص عىل التنس يق مع اكفة ال طراف املتدخةل قصد اإ عداد الربانمج وتنفيذه اإ بعة اإ

ىل صيانة دعهتكام ال جيال القادمة من املشاريع  حداهثا و املناطق اخلا اإ س تكامل أ وصت الواكةل ابرضاء اليت مت اإ

 الإجراءات اليت رشعت يف اجنازها.

 

ىل  دارة أ مالك ال جان   الترصف يف أ مالك ال جان أ ّما ابلنس بة اإ فقد أ برزت نتاجئ املتابعة عىل مس توى اإ

ابلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية وجود مجةل من الصعوابت واّجهتا الرشكة يف تنفيذ التوصيات مما حال 

ناء دون التقد  يف برانمج الإصالح. فقد اتضح الاقتصار عىل سّد الشغـور عىل مس توى الإدارة الفرعّية لالقت 

ىل أ هنا سشكو من نقص كبري يف  والتفويت بتسمية اكهية مدير ورئيس مصلحة وقد أ شارت الرشكة يف هذا الصدد اإ

حاةل عدد من ال عوان  عىل التقاعد يف أ فق  . كام مّت التنبيه عىل الراغبني يف الرشاء 5107املوارد البرشية سيتفامق مع اإ

ضافيّا بـ  مثن البيع يف ال جال القانونّية لتفويت ومل يدفعوااذلين حتّصلوا عىل موافقة اللجنة الوطنية ل   1مبنحهم أ جال اإ

حاةل قامئة أ ولّية  ىل ذكل اإ احملاّلت اليت تقّرر بيعها يف أ شهر مما مكّن من سسوية وضعية بعض امللفات. و مّت ابلإضافة اإ

ىل كتابة ادلوةل ل مالك ادلوةل والشؤون ال عقارية )أ نذاك( مشفوعة ابقرتاح منح ابلمثن العادي  بتونس الكربى اإ

ضافيا لتسوية وضعّياهتم  ابنقضائه حتيني المثن مع العمل عىل تعممي هذا المتش عىل بقية يمّت املرتحشني للرشاء أ جال اإ

 املاكت  اجلهوية.
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جراء  يف حدود الإماكنيات املتوفرة الفردي للرسو  العقارية الراجعة لدلوةلوتبنّي مواصةل معليات التقيمي  واإ

جرد يدوي مجليع بطاقات  املتسوغني للوقوف عىل حقيقة ادليون املتخدّلة بذمهتم ودعوهتم خلالصها واتاذ 

عالميّة خاصة مبتابعة الإس تخالصات  الإجراءات القانونّية ضّدمه عند الاقتضاء وذكل يف انتظار تركزي منظومة اإ

 قانونّية دلفع معينات الكراء املس توجبة.عالوة عىل العمل عىل قطع أ جال التقاد  ابلتنابيه ال
 

حراز أ ي تقد  عىل مس توى  ،ويف املقابل فرز مناابت ادلوةل يف العقارات املشرتكة مل تمتكن الرشكة من اإ

مع فرنس يني رفضوا العرض العمويم للرشاء أ و أ جان  ذوي جنس يات خمتلفة أ و مع أ شخاص ماديني أ و معنويني هلم 

برا  عقود سسويغ جديدة خبصوص مجيع العقارات اليت تترصف فهيا أ ن عىل مس توى وكذكل الش جنس ية تونس ية اإ

جراء الإ الرشكة أ و  لشاغلني ابنتقال حق الترصف لفائدهتا قصد جتن  ال حاك  ابلرفض لعد  ل يل الآ عال  اعامتد اإ

رسال و   هتمن املتخدلة بذمبفوائض التأ خري الناجتة عن عد  سسديد ادليو املتسوغنيمطالبة .  ومل تتول الرشكة الصفة اإ

ىل وزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية معالمي الكراء كشوفات اس تخالص جرد . كام مل تتوّل لك ثالثة أ شهر اإ

وبررت الرشكة ذكل ابلنقص يف  عاجلة وضعيهتامب الكفيةلالإجراءات  هبدف اتاذالعقارات حس  حالهتا املادية 

حاك  الترصف يف هذه العقاراتالإماكنيات البرشية واملادية و  عالمية سساعد عىل اإ   .غياب منظومة اإ
 

جراءات سسويغ العقارات مل تتول الرشكة  جراء كراء وخبصوص اإ وضع معايري موضوعية ومدونة لعامتد اإ

 بتحويز مواطنة بعقار عىل مكل ادلوةل يف غياب هذه املعايري. 5108قامت خالل س نة و احملالت ابملراكنة 
 

دارة أ مالك ال جان  بوزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية فقد متكّنت  هذه ال خرية أ ّما عىل مس توى اإ

ىل جناز توصية واحدة من خالل ضبط مجةل من الإجراءات اليت هتدف اإ رساء نظا  متابعة دورية  من اس تكامل اإ اإ

دراّجا ب لترصف الوالكء العقاريني يف أ مالك ال جان   اخلاص ابلترصف يف أ مالك ال جان  احملنّي  تدليل الإجراءاواإ

حاةل نسخة منه للمصادقة .   اذلي متت اإ
 

عرض مطال  الاقتناء اختصار أ جال وتتلّخص مجةل التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات املتبقية خاصة يف 

صة ابلنظر يف ملفات الواردة عىل مصاحل الوزارة عىل اللجنة الوطنية للتفويت يف أ مالك ال جان  وتكوين جلنة خا

قسمة العقارات اليت سشرتك ادلوةل يف ملكيهتا مع الغري واشرتاط الإدلء بشهادة يف عد  ملكية الراغ  يف الرشاء 

وقرينه لعقارات مسّجةل بتونس الكربى و بتصارحي عىل الرشف يف عد  ملكية عقارات غري مسّجةل يف دائرة ل 

 وضوع مطل  التفويت. لكم حول  العقار م 11يتعّدى شعاعها 
 

ىل الوزير امللكّف بأ مالك ادلوةل تتعلق مبراجعة املقاييس املعمتدة يف  كام مّت يف نفس الس ياق رفع مذكرة اإ

ثرها عقد جلسة معل للغرض  حتديد مثن التفويت يف العقارات الراجعة ابمللكية لدلوةل من أ مالك ال جان  تقرر عىل اإ

دا أ مالك ال جان  بّك من الوزارة والرشكة وهيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل  راتتضّم مجيع ال طراف املعنية )اإ

 والإدارة العامة لالختبارات والإدارة العامة لزناعات ادلوةل(.
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بكشوفات دقيقة حول  متّت مطالبة الرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية ،وعىل صعيد أ خر

 اليت يف ترصفها سواء اكنت عىل مكل أ جان  أ و عىل مكل ادلوةل. اس تخالص ال كرية املتعلقة ابلعقارات 
 

 رضورة التّثبّت يف خالص معينات الكراء قبل البت يف مطال  التفويتوخبصوص التوصية املتعلقة ب

بأ نه يمت عرض امللفات عىل أ نظار اللجنة حىت يف حاةل عد  قيا  املعنيني ابل مر خبالص  أ فادت الوزارة ،مةاملقدّ 

وذكل هبدف ترغي  املواطنني يف الرشاء والترسيع يف نسق معليات التفويت عىل أ ن ل تتوىل  ال كرية مس ّبقا

ل عند اس تكامل خالص معينات الكراء. جراءات التفويت اإ متا  اإ  الرشكة اإ
 

ىل بطء نسق جتس مي التوصيات املقدمة من قبل الهيئة يف عالقة ابلإشاكليات اليت يواّجها  وابلنظر اإ

لترصف يف أ مالك ال جان  معوما واليت تتجاوز يف أ غل  احلالت نطاق الهيالك املتدخةل مبارشة تقّرر تعليق ا

مواصةل متابعة هذا التقرير من قبل الهيئة و دعوة لك من وزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية و الرشكة الوطنية 

عداد ملف  ىل التنس يق قصد اإ حاك  الترصف العقارية للبالد التونس ية اإ متاكمل حول الصعوابت اليت حالت دون اإ

 يف هذا الرصيد العقاري والعمل عىل عرضه عىل جملس وزاري لإجياد احللول املالمئة.
  

  الثالثة:املتابعة نتاجئ 

 يف الباب اخملّصصير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشين ر لتقحيوصل اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة 

طار اخملططات ل اخملّصص  للربانمج الوطين للمنزتهات احلرضية والباب لمشاريع الاقتصادية والبناءات الإدارية يف اإ

تقيمي برانمج تربّصات الإعداد للحياة املهنية حلاميل الشهادات العليا بولايت سوسة ب  املتعلّق ونظريه الاستامثرية البدلية

عىل جودة  الـسـاد  والـعشـريـن فـي بـابه املتعلّق ابلّرقابة الاقتصاديةيرها وتقر  واملنس تري والقريوان واملهدية

 :املنتوجات الوطنيّة الاس هتالكيّة

 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل
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عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 
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املتبقية من 
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 املتابعة
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املشاريع الاقتصادية والبناءات 

طار اخملططات  الإدارية يف اإ
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تقيمي برانمج تربّصات الإعداد للحياة 
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 واملهدية
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جناز توّصلت  الربانمج الوطين للمنزتهات احلرضية بخصوصف  ىل اإ مصاحل الواكةل الوطنية محلاية احمليط اإ

توصية وحيدة من خالل تكوين جلنة لكّفت بتقدمي املقرتحات حول أ فضل الصيغ للترّصف يف املنزتهات احلرضية 

ىل اقرتاح  حاةل الترصّ انهتت اإ ف فهيا لك من وزارة التجهزي والبيئة والواكةل الوطنية محلاية تترصّ  اليتف يف املنزتهات اإ

عادة  ىل امجلاعات احمللية املعنية بعد اإ  هتينهتا. احمليط اإ
 

يف اجتاه العمل بباق  احمليطلّك من الوزارة امللكّفة ابلبيئة والواكةل الوطنية محلاية وتتواصل مساعي 

قة بتسوية الوضعية العقارية للعديد من املنزتهات وتصيص املتعلّ حيث تبنّي ابخلصوص مواصةل ال شغال  وصياتتال 

مواصةل  البعض مهنا وذكل ابلتنس يق مع مصاحل لّك من وزارة ادلاخلّية والوزارة امللكّفة بأ مالك ادلوةل عالوة عىل

لكفة ابلنظر يف اس تغالل املنزتهات ابلتنس يق مع وزارة ادلاخلية وتواصل معل اللجنة املشرتكة واملمتابعة موضوع 

كام مت التعهد بوضع برانمج دلمع وتطوير  الس بل والإجراءات اليت جي  اتاذها لتحسني الترصف يف هذا القطاع.

 يف اجتاه مزيد توضيح ال دوار. 5112لس نة  91الربانمج الوطين للمنزتهات احلرضية يف انتظار مراجعة القانون عدد 
 

املتدّخلني للنظر يف موضوع الترّصف يف املنزتهات احلرضية وتتواصل اجلهود املشرتكة بني خمتلف 

واس تغاللها حيث مّت بعث جلنة أ خرى تضم اكفة ال طراف املتدخةل لكّفت بتقيمي الوضعية احلالية للمنزتهات احلرضية 

عداد تقرير يتضمن نتاجئ املعاينات امليدانية  عداد تصور اسرتاتيجي لتمنيهتا، مت يف ضوء توصياهتا اإ لتشخيص وضعية واإ

 . مقرتحات لتطويره هذه املنزتهات وحتديد الإشاكليات املؤسساتية واملادية املتعلقة ابلترصف فهيا وتقدمي
 

الواكةل الوطنية محلاية احمليط عىل حتسني املداخيل املتأ تية من اس تغالل بعض املنزتهات عرب  وتعمل 

ىل امجلاعات  تحاةل الترصف يف املتزنهااملتعلّقة ابإ وصية عىل اتاذ التدابري الالزمة قصد تفعيل التو التسويغ  احلرضية اإ

 احمللية.
 

عداد ملفات اس تلزاهما والرشوع يف معاجلة ملفات  كام يس متّر جمهود تصيص بعض املنزتهات احلرضية واإ

حاةل  ىل السلط  مسأ ةل اس تلزا البعض ال خر مهنا ابلتنس يق مع البدلايت املعنية مع تقدمي مقرتح يتعلق ابإ املنزتهات اإ

ىل توضيح ال دوار وحتديدها يف جمال الترصف يف  املنزتهات واس تغاللها هذه اجلهوية عالوة عىل السعي اإ

. وتواصل الواكةل الوطنية محلاية احمليط 5112لس نة  91واس تحثاث ال طراف املعنية عىل تنقيح القانون عدد 

برا  عقود تأ مني تغطي لك عن  ارص املسؤولية املدنية ابملنزتهات. مساعهيا يف جمال اإ

 

ىل اخلصوصية اليت تكتس هيا مسأ ةل الترّصف يف املنزتهات احلرضية  ىل أ نّه وابلنظر اإ وجتدر الإشارة اإ

مواصةل جمهود التنس يق يف رضورة  واس تغاللها ابعتبار تعدد ال طراف املتدّخةل اكن جملس الهيئة قد أ كّد سابقا عىل

عيل دور اللجان التنس يقية احملدثة ومزيد توضيح ال دوار. ويف هذا الإطار عقدت جلسة ما بني هذه ال طراف وتف 

وعن لّك من الواكةل  ة امللكّفة ابلبيئةوزار الحبضور ممثّلني عن  5105أ كتوبر  معل عىل مس توى الهيئة خالل شهر
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اتّضح من خاللها بروز بعض املس تجّدات الوطنية للمحيط والإدارة العامة للجامعات العمومية احمللّية بوزارة ادلاخلية 

أ وصت بتكوين جلنة متعّددة ال طراف سرشف  5105أ وت  58ذات العالقة أ مّهها عقد جلسة معل وزارية بتارخي 

علهيا الوزارة امللكّفة ابلتمنية اجلهوية والتخطيط ولكّفت بدر  ملّف املنزتهات احلرضية واقرتاح التصّورات واحللول 

  املناس بة.

 

 ضوء ما س بق من معطيات وابعتبار انه وابلرمغ من جلسة العمل املذكورة ومن مّدة الإهمال وتتايل ويف

، مازالت العديد من املسائل قيد ادلر  والمتحيص وبعضها اتذت يف شانه يات املنبثقة عن اللجان املشرتكةالتوص 

من قبل السلط املعنية، أ قّر اجمللس مواصةل املتابعة حلول مؤقتة ومشاريع قرارات وتوّّجات مل تمت املصادقة علهيا بعد 

مع توجيه مراسةل يف الغرض ملصاحل وزارة ادلاخلية حلّثا عىل التعجيل يف معاجلة املسائل اليت تعود لها ابلنظر مع 

ىل حني مراجعة الإطار ال همال اثنية اإ قانوين وتفعيل متكني لك من وزارة البيئة والواكةل الوطنية محلاية احمليط من مدة اإ

 توصيات اللجان املشرتكة ذات العالقة.

 

توّصلت  ملشاريع الاقتصادية والبناءات الإدارية يف اإطار اخملططات الاستامثرية البدليةاب ويف ما يتعلّق 

جاابت تتعلق خبمس توصيات من التوصيات املتبقية من املتابعات السابقة فامي مل تتولّ الهيئة  الإدارة العامة  ابإ

ت احملمدية فوشانة قة ابجناز مسلخ ّجوي منوذيج مشرتك بني بدلايّ عىل التوصية املتعلّ  للجامعات احمللية الردّ 

 واخلليدية ومرانق والزهراء.

 

جراءات اخلمت الهنايئ ملرشوع هتيئة دائرة بدلية ابملرىس  متا  اإ القبول الوقيت و واتضح من خالل املتابعة اإ

د مبقتضيات دليل متويل املشاريع الاستامثرية للجامعات احمللية فامي ئة السوق البدلي بنفس املنطقة والتقيّ ل شغال هتي 

يتعلق بدراسة مردودية املشاريع الاقتصادية الراجعة ابلنظر للجامعات احمللية يف صورة جتاوز قمية الاستامثر مبلغ 

ىل تركزي وحدة بصندوق ال 111 طار حتيني الهيّك قروض ومساعدة امجلاعات احمللّ أ د. كام جّسلت مساعي اإ ية يف اإ

ىل اجناز مرشوع سوق ادلواب مبزنل بوزاين املدرج ابلربانمج التنظميي هممّ  هتا تقيمي املشاريع بعد الاجناز ابلإضافة اإ

ل بورقيبة جناز السوق املربجمة مبزن التقّد  يف اإ و يد البحري الوطين لتأ هيل مساكل توزيع منتوجات الفالحة والّص 

ّ  %92بنس بة  ىل أ ن ّ التخيّل  ه متّ مع الإشارة اإ ة بّك من دوار هيرش وادلندان ووادي الليل  عن مشاريع ال سواق البدلي

 مبقتف  قرارات صادرة عن اجملالس البدلية املعنية.

   

ىل يع املوكول اإ املشار مجةل من مرشوعا  18جناز اس تكامل اإ  تتواصل أ شغال ،ويف املقابل ت البدلايّ جنازها اإ

ىل ل تزال بقية املشاريع يف طور الإجناز أ و ادلراسة ( فامي %71مرشوعا )  72واليت ضبطت يف حدود  ضافة اإ اإ

مرشوعا  لتأ هيل مساكل التوزيع موكول تنفيذها لواكةل الهتذي  والتجديد العمراين  28مرشوعا من مجةل  57جناز اإ 

جناز املشاريع املتبقية.  مع تواصل اإ
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ىل هناء وابلنظر اإ  ما سلف ذكره من معطيات تعكس التقد  يف تنفيذ برانمج الإصالح، أ قر جملس الهيئة اإ

ىل متابعة اس تكامل اجناز اجلوان   متابعة هذا التقرير عىل مس توى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية اإ

لهيا.  املتبقية مع الإفادة ابلنتاجئ اليت سيمت التوصل اإ

 

قيمي برانمج تربّصات الإعداد للحياة املهنية حلاميل الشهادات العليا ت ملّف  متابعةاجئ وقد أ ظهرت نت

ىل التوّصل بولايت سوسة واملنس تري والقريوان واملهدية التنس يق مع مصاحل صناديق الضامن الاجامتعي والإدارة  اإ

داءات بوزارة املالية والقيا  ابلتقاطعات الرضورية خبصوص طاليب الشغل املنتفعني ابلربامج النش يطة  العاّمة لل 

ىل تكثيف الزايرات  للتشغيل هبدف التأ كّد من وضعياهتم املهنية ودعوة رؤساء ماكت  التشغيل والعمل املس تقل اإ

ىل املؤسسات اجلديدة اليت يتعاملون معها ل ول مرة للتثبت من وجودها الفعيل وربط الصةل هبا والتأ كّد  امليدانية اإ

 رشط أ سايس للتعامل معها. ك من اخنراطها يف أ حد الصناديق الاجامتعية 

 

ىل مزيد مبقتضاها ماكت  دعت مذكرة  أ صدرت الواكةل الوطنية للتشغيل والعمل املس تقلّ وقدا  التشغيل اإ

حاك  الترّصف يف الربامج النش يطة للتشغيل واحلرص عىل تضمني الواثئق الرضورية املنصوص علهيا بأ دةّل  اإ

الإجراءات واملناشري مبلفات عقود املنتفعني ومزيد التأ كّد من تطابق املعطيات املدرجة ابملنظومة املعلوماتية للواكةل مع 

 انية املضمنة مبلفات عقود املرتبصني.تقارير زايرات املتابعة امليد

 

رساء منظومة للربط الآيل بني قواعد بياانت الصناديق الاجامتعية وقاعدة املعطيات  وبّررت الواكةل عد  اإ

الصعوابت التقنية من أ مّهها ابخلصوص اعامتد الواكةل لرمق بطاقة التعريف الوطنية مكعّرف  مجةل مناخلاصة هبا بوجود 

 ابلصندوق دون سواه.  الاخنراطعمتد الصناديق الاجامتعية رمق وحيد يف حني ت 

 

تركزي الش بكة اجلديدة خلطوط التصال اليت تربط  وتتعلّق أ مّه التدابري اليت يتواصل تنفيذها ابس تكامل

ا اس تغالل املنظومة املعلوماتية نظر  أ رجاءاملصاحل املركزية جبميع ماكت  التشغيل والعمل املس تقل يف حني مّت 

دراج الربامج اجلديدة للتشغيل هبمعلّية لتواصل  عداد دليل الإجراءات املتعلّق هبا وتكوين  وعد  من انحية ااإ متا  اإ اإ

 ال عوان عىل اس تعاملها من انحية أ خرى. 

 

عادة هيلكة الواكةل وتركزي املنظومة املتعلقة وت  طار التعاون "تواصل معلية اإ بـمصنّف املهن والكفاءات" يف اإ

ىل معلية  د ال ورويبالاحتامع   تدقيق عقود الرتبصات بعد أ ن مّت تركزي تطبيقة خاّصة مبتابعةونفس الشأ ن ابلنس بة اإ

هذه العقود متكّن من ضبط املبالغ اليت سيمت اسرتجاعها من طرف ماكت  التشغيل من انحية، وتدقيق العقود اليت 

 أ حصاهبا عىل منح بدون موج  من انحية أ خرى. والتأ كد من عد  حصول 5105و 5100مّت فسخها خالل سنيت 
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مواصةل ماكت  التشغيل التثبت من مدى احرتا  املؤسسات اليت تتوىّل متديد ويذكر يف نفس الإطار 

. كام ا عىل رضورة الالزتا  هبذا الإجراءعقود تربّص املنتفعني لنس  الإدماج املنصوص علهيا بدليل الإجراءات وحّثّ 

جراءات صدر الترصف يف برانمج "صك حتسني التشغيلية" اذلي ل يزال يف مرحلته التجريبية وسيمّت تقيميه  دليل اإ

دماج املنتفعني هبذه الآلية  سهامه يف الرتفيع من نس  اإ ماكنية تعمميه عىل ضوء مدى اإ لحقا قصد النظر يف اإ

 ابملؤسسات احلاضنة. 
 

ىل  مدعّوة الواكةل وتظلّ  الإصالحات املس توجبة بعنوان التوصيات  س تكامللالإجراءات الالزمة  اتاذاإ

 . املتبقّية يف أ قرب ال جال
 

مصاحل  مواصةل ودة املنتوجات الوطنيّة الاس هتالكيّةجباملتعلّقة  أ برزت أ شغال املتابعة وعىل صعيد أ خر

لغاء الصبغةتنفيذ التدابري الرضورية اليت س بق وان رشعت فهيا خاّصة يف ما الوزارة امللكّفة ابلتجارة   يتعلّق ابإ

لزامية للمواصفات التونس ية و  تعويضها برتاتي  فنّية وتكل املتعلّقة مبراجعة التنظمي الهيلكي للوزارة والاخنراط يف الإ

ف يف اجلودة. كام تتواصل معلية مراجعة وحتيني مرشوعي قانون السالمة الصّحية للغذاء وقانون نظا  داخيل للترصّ 

 ركزي قاعدة بياانت ّجوية خاصة ابملؤّسسات املراقبة. السالمة الصناعية وت
 

طار  ،وعىل صعيد أ خر مّت حتيني وتفعيل التطبيقة اخلاصة مبصاحل املراقبة املركزية واجلهوية ابلوزارة يف اإ

حدى الرشاكت ابرانمج التوأ مة مع الإحتاد ال ورويب ومواصةل اجلهود يف اجتاه تنفيذ بقية بنود العقد املرب  مع  خملتّصة اإ

جناز البحث امليداين لس هتداف يف تقنيات ا ملعلومات واليت مشلت تقيمي التطبيقة وتعمميها. وقد مّت التعهد مبواصةل اإ

طار سرشيعي خاص ابخلاصيات اجلرثومية  املواد ال ولية ذات ال ولوية يف املراقبة ومبواصةل ال شغال املتعلّقة بوضع اإ

اءات املتعلّقة ابس تصدار املقّرر املتعلق بضبط جدول تعريفي تعمتد عليه فضال عن العمل عىل اس تكامل الإجر 

جراءات الصلح.  اإ
 

ىل تدارك ما تبقّى من النقائص الواردة ابلتقرير حمّل  جامل تبنّي مواصةل مصاحل الوزارة ّجودها الرامية اإ واإ

املتابعة وذكل عرب العمل عىل اس تكامل ال عامل وال شغال اليت رشعت فهيا سابقا واليت يبدو جلّيا أ هّنا تقتيض حزّيا 

ضافيا، ولهذه الاعتبارات  ىل مواصةل اجلهود لتدارك تبقى الوزارة مزمنيا اإ ما ظّل عالقا من نقائص يف هذه دعوة اإ

قرار مواصةل املتابعة عىل مس توى الهيئة.  اجملالت مع اإ

 

 نتاجئ املتابعة الرابعة: 

التقرير الثامن عرش يف جزئه ويه  دلائرة احملاس بات ةرير الس نوياتقعددا من ال ة رابعاملتابعة الأ عامل مشلت 

املتعلٌّق مبساكل توزيع املنتوجات الفالحية والثالث والعرشين يف جزئه املتعلّق بدور ادلوةل يف تمنية قطاع المتور والرابع 
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تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول تقيمي . كام مشلت والعرشين يف اببه املتعلق بتمنية قطاع القوارص

ليه الهيئة من نتاجئ يف هذا اخلصوص:أ نشطة املناوةل ابلقطاع العمويم  . ويبنّي اجلدول التايل ما انهتت اإ
 

 

 

مّت تأ هيل أ سواق امجلةل ذات املصلحة الوطنية بّك من  مساكل توزيع املنتوجات الفالحيةفبخصوص 

قابس وصفاقس واملكنني وسوسة والقريوان وبزنرت من خالل توسعة املساحات املهيئة للبيع هبا طبقا ملقتضيات 

ىل اس تكامل أ شغال تأ هيل   أ سواق ذات مصلحة ّجوية والتقد  يف أ شغال ال سواق  7اخملطط املديري ابلإضافة اإ

. كام مّت جتديد الفضاءات املربدة املتواجدة بأ سواق امجلةل ذات املصلحة الوطنية ببرئ القصعة والقريوان وقابس املتبقية

قرار عد  جدوى هذا العنرص ابلنس بة لبقية ال سواق وعد  أ ولويته مقارنة ابجلوان  البينية  وصفاقس يف حني مت اإ

 والصحية.
 

ىل احلد من ظاهرة التجا  طار السعي اإ رة املوازية  جسل   تقّد  يف تطبيق عنارص برانمج تأ هيل ويف اإ

صدار النصوص التطبيقية  ىل تطوير نشاط أ سواق امجلةل و مت كذكل اإ جراءاته الرامية اإ مساكل التوزيع وتنفيذ اإ

 واملتعلّق بتجارة التوزيع.  5119لس نة  79للقانون عدد 
 

ىل أ نّه مل يمت الرّد عىل التوصية  املتعلّقة ابشرتاط حتقيق مس تغيل املواقع ببعض أ سواق وجتدر الإشارة اإ

اتاذ التدابري الالزمة يف شأ هنم متابعة املتحصلني مهنم عىل رخص و  امجلةل لرمق معامالت س نوي أ دىن وابحلرص عىل

 عند الاقتضاء.

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

مساكل توزيع املنتوجات 

 املتابعةمواصةل  %71 10 %11 7 1 9 07 07 الفالحية

دور ادلوةل يف تمنية 

هناء املتابعة 88℅ 11 71℅ 8 7 01 09 18 قطاع المتور  اإ

 تمنية قطاع القوارص
 مواصةل املتابعة 71% 12 00% 8 0 9 05 51

تقيمي أ نشطة املناوةل 

 %99 011 %51 10 18 12 50 018 ابلقطاع العمويم
هناء املتابعة  اإ

 

  - 91% 185 %058 09 08 11 78 518 اجملموع
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لهيا مع  وتتواصل اجلهود يف اجتاه اس تكامل سسييج عدد من أ سواق امجلةل وهتينهتا وضامن مراقبة ادلخول اإ

دراج عدد ها  من ال سواق املتبقية ابلقسط  ىل اإ . كام مّت التعهد 5151-5107من برانمج التأ هيل للفرتة  5السعي اإ

برا  املس تغلني ملو  مني طبقا ملقتضيات اقع داخل أ سواق امجلةل لعقود التأ  مبواصةل معليات التحسيس والتوعية بأ مهية اإ

عداد منشور هبدف تفعيل هذا الإجراء انطالقا كرا  الرشوط املتعلق بتنظمي وسس يري  هذه ال سواق وابلعمل عىل اإ

س ناد رخصة جديدة ما مل يقع  5107من س نة  ىل رضورة عد  جتديد أ ي رخصة اس تغالل موقع أ و اإ مع التنبيه اإ

 الإدلء بنسخة من عقد التامني.  
 

عداد كراسات رشوط لإس ناد الرتاخيص لس تغالل املواقع داخل أ سواق  ويف نفس الس ياق، مّت التعهّد ابإ

آليات متويل امجلاعات العمومية احمللية ابلنس بة  امجلةل للخرض والغالل ولس تلزا  ال سواق والعمل عىل مراجعة أ

لإحداث أ سواق جديدة أ و تأ هيل ال سواق املوجودة مع احلرص عىل التنس يق مع وزارات ادلاخلية واملالية والفالحة 

جياد صيغ جديدة لس تخالصها وكيفية  للقيا  ابستشارة موسعة ىل تعميق النظر يف املعالمي املعمتدة واإ ورشوط هتدف اإ

ىل مزيد حتسني أ داء املرصد الوطين للزتويد  ىل السعي اإ توظيفها مبا يضمن املردودية وجناعة ال سواق ابلإضافة اإ

 اخملتصة يف هذا اجملال عىل غرار وال سعار من خالل اس تكامل حتيني التطبيقات الإعالمية والتعاون مع الهيالك

حصاء .  املرصد الوطين للفالحة واملعهد الوطين لالإ
      

زاء النسق البطيء اذلي اسسمت به معاجلة هذا امللف أ قّر جملس الهيئة مواصةل املتابعة مع عقد جلسة   واإ

تدار  الصعوابت اليت حالت دون مبقر الهيئة مع ممثيل وزارة التجارة بغية اس تحثاث نسق اجناز برانمج الإصالح و 

 حتقيق النتاجئ املرجوة. 
 

ىل  الس نة لفائدة  فقد مّت تنظمي دورات تكوينية عىل مدار دور ادلوةل يف تمنية قطاع المتورأ ّما ابلنس بة اإ

عالمية حول امليكنة يف الواحات وتفيف الامثر يف نطاق مرشوعالفالحني يف جمال العناية بواحة النخيل و   أ اّي  اإ

ابلواحات  %71 اليت بلغتنس بة معليات تفيف العراجني ل تطّور سسجيل التعاون التونيس الفرنيس فضال عن 

 اكمل واحات اجلريد.عىل هذه العملية  يف انتظار تعممياجلديدة، 
 

جناز عدد من البحوث املتعلقة مبحاور تتعلّق  5108وعىل صعيد أ خر مّت الرشوع منذ بداية س نة  يف اإ

ىل جان  مرشوع أ خر للواكةل ادلولية للطاقة اذلرية حول بقطاع  قرار من مؤسسة البحث العلمي الفاليح اإ المتور ابإ

املاكحفة البيولوجية دلودة المتور. ويف نفس الّصدد مّت تلقّي مقرتحات حبث حول نوعني من أ فات النخيل وحول تمثني  

مي البحث العلمي يف امليادين ذات ال ولوية. وجّسل أ يضا بقااي الواحات ويه بصدد ادلر  من طرف جلان برجمة وتقي

الالزتا  ببنود كرا  الرشوط املنّظمة لعمليات جتميع المتور بعد أ ن شهدت حلقة التجميع تطورا هاما خالل 

ثر اجملهود اذلي بذهل أ حصاب حمطات التكييف ل  تأ طري وتأ هيل مراكز التجميع اليت يتعاملون الس نوات ال خرية عىل اإ

 .عهام 
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صدار كرا  الرشوط املتعلق بعالمة بيان املصدر دلقةل النور التونس ية  وتفعيل هذه العالمة يف  كام مّت اإ

نتاج الفاليح والواكةل الفرنس ية للتمنية فضال عن تأ مني معليات املراقبة  طار مرشوع رشاكة بني الإدارة العامة لالإ اإ

وحبس  مرحةل تدّخهل )الإدارة العامة محلاية ومراقبة  عند التصدير من طرف الهيالك اخملتصة لك حس  دوره

 جودة املنتجات الفالحية ومصاحل ادليوان التونيس للتجارة وحمّطات التكييف(.
 

جراءات الإصالح  املتدّخةلالهيالك بقيّة هذا وتواصل مصاحل وزارة الفالحة و  جمهوداهتا قصد اس تكامل اإ

جناز ادلراسة ح ول الانعاكسات الاجامتعية والاقتصادية والبينيّة للتوسعات العشوائية اليت رشع فهيا عىل غرار اإ

عداد اسرتاتيجية قطاعية خاصة مبنظومة المتور ومبراقبة مساكل التوزيع ادلاخلية وبعث أ سواق  لغراسات النخيل واإ

ىل نتاج اليت مّت برجمة تركزيها بّك من ولييت توزر وقبيّل. كام تتواصل املساعي الرامية اإ  التشجيع عىل بعث الإ

 املشاريع يف جمالت حتويل المتور.
 

هناء متابعة هذا امللّف عىل مس توى الهيئة عىل أ ن تواصل التفقّدية العاّمة لوزارة الفالحة  قرار اإ وقد مّت اإ

 التأ كّد من اس تكامل معليات الإصالح وموافاة الهيئة بنتاجئ ذكل.
 

كثيف محالت املقاومة املندجمة لل مراض وال فات مبناطق ت  تبنّي  بتمنية قطاع القوارصويف ما يتعلّق 

 التدخل ابلتعاون بني مجيع املتدخلني وتأ مني التقيمي ادلوري لنتاجئ هذه امحلالت للوقوف عىل مدى جناعهتا.
 

( و مت حث 5108/5151ورشعت وزارة الفالحة يف حتيني اخلطة العرشية للهنوض بقطاع القوارص ) 

أ حصاب حمطات التحويل عىل امتصاص بعض المكيات من القوارص قصد حتويلها و برجمة جلسة معل مع ال طراف 

هذا الّصدد تكثيف مساعي  تدعمي نشاط التحويل. كام يذكر يفطة معل ل خاعامتد املتدخةل لتقيمي الوضع احلايل و 

اجملمع املهين املشرتك للغالل ابلتنس يق مع مركز الهنوض ابلصادرات خبصوص تطوير امحلالت الاشهارية قصد 

 . القوارص صادراتشاف أ سواق جديدة وتنويع وتطوير اكت 
 

حراز أ ي تقد  عىل مس توى تفعيل دور الهيالك املتدخةل يف  جمال ويف املقابل بّررت الوزارة عد  اإ

الإحاطة ابملنتجني يف املناطق اجلديدة )جمامع التمنية وخالاي الإرشاد الفاليح واجملمع املهين املشرتك للغالل( بتعّدد 

 املشالك اليت جتاهبها جمامع التمنية مما جعل دورها يقترص عىل توزيع املياه.
 

التجارة وادلاخلية خبصوص تنظمي سوق ومل تتوّل الوزارة التنس يق مع املصاحل اخملتصة بّك من وزاريت 

نتاج وأ سواق  نتاج القوارص مبزنل بوزلفة وجعهل خاضعا لكرا  الرشوط املتعلقة بضبط تنظمي وسري أ سواق الإ اإ

امجلةل ملنتوجات الفالحة والصيد البحري.  كام مل سشهد التوصية املتعلقة بتدعمي معليات تروجي القوارص عرب مساكل 

   ال خرى أ ي تقّد  يف الإجناز.التوزيع املنظمة يه
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قرار مواصةل املتابعة مع توجيه التوصيتني املتعلقتني بتنظمي  ،ونظرا لعد  اس تكامل برانمج الإصالح مّت اإ

ىل الوزارة امللكّفة  نتاج القوارص مبزنل بوزلفة وبتدعمي معليات تروجي القوارص عرب مساكل التوزيع املنظمة اإ سوق اإ

 يندرجان مضن مشمولهتا.ابلتجارة ابعتبارهام 

 

تيّل الرشكة الوطنية لس تغالل  تقيمي أ نشطة املناوةل ابلقطاع العمويم واتّضح من خالل متابعة ملّف 

حداث مصاحل متابعة أ شغال  وتوزيع املياه عن اللجوء للمناوةل يف تنفيذ هماهما وأ قّرت يف هذا الّصدد عد   تعممي اإ

ط تعهّدت مصاحل الرشكة ابس تغالل احملاس بة و  5100ار التوّجه اذلي أ قّر منذ س نة املناوةل بّك ال قالمي وذكل يف اإ

 .5102التحليلية املندجمة مضن املنظومة العامة اليت س تدخل حزّي الاس تغالل بداية من 

 

عداد مرشوع أ مر حول ضبط احلدود القصوى  أ ّما عىل مس توى ادليوان الوطين للتطهري فقد تبنّي اإ

ىل جتاوز التحفظات لسك  ال دفقة يف  الوسط املتلقّي وعرضه عىل أ نظار السلط املعنية لس تصداره مع السعي اإ

عالمية من بني مكّوانهتا نظ ا  للمحاس بة التحليلية اليت أ بدهتا بعض الهيالك خبصوص مضمونه واقتناء منظومة اإ

دراج ال عباء املتعلّقة ابملناوةل ابملنظومة الإعالميةوتركزيها  للترّصف يف املالية واحملاس بة واملمتلاكت  عالوة عىل اإ

 واحملاس بة التحليلية.

 

لهيا خالل معليات املتابعة  جناز بعض التوصيات اليت أ حيلت اإ ىل اإ وابعتبار توّصل هاتني املؤّسس تني اإ

هناء املتابعة عىل مس توى الهيئة مع  التفقدية  دعوةالسابقة ودخول البعض ال خر مهنا قيد التنفيذ، أ قّر جملس الهيئة اإ

ىل ا مواصةل متابعة النقطة املتعلّقة ابس تصدار مرشوع ال مر املتعلّق ابحلدود القصوى لعامة للوزارة امللكّفة ابلبيئة اإ

  لسك  ال دفقة.

  

 :نتاجئ املتابعة اخلامسة 
لهيا أ عامل والعرشين دلائرة لتقرير الس نوي الثالث ل املتابعة اخلامسة  يبنّي اجلدول التايل النتاجئ اليت انهتت اإ

 :احملاس بات حول الإعالمية يف الوسط الرتبوي

 موضوع التقرير

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 ال وىلاملتابعة 

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 

 مواصةل املتابعة 90℅ 11 08℅ 7 0 7 09 19 الرتبوي
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جناز توصية واحدة توىّل مبقتضاها املركز الوطين للتكنولوجيات يف الرتبية جتميع  اتّضح يف هذا الّصددوقد  اإ

دراّجا مضن املوقع الرمقي التفاعيل  وفهرسة املوارد اخلاصة ابملواد املتعلّقة مبختلف شع  التعلمي الثانوي وتقيميها واإ

 اخملّصص للغرض.

 

ق للنظا  املعلومايت املندمج اخلاّص هبا يف دراسة وضع خارطة طري 5102ورشعت الوزارة منذ مار  

نتاج املزّود اذلي تكفل بتطوير   512ابلتنس يق مع مكت  دراسات متخصص يف اجملال مع تأ جيل املصادقة عىل اإ

هذه املوارد ملعايري عد  اس تجابة موردا رمقيا بعد التحفّ  اذلي أ بداه بعض متفقدي املواد املعنية خبصوص 

جناز مرشوع تركزي ومواصفات اجلودة البيد موردا رمقيا أ خرا من طرف  0511اغوجية املطلوبة يف حني يتواصل اإ

 مكت  خمتّص ابلتنس يق مع املتفقّدين املتعاقدين. 

 

ونظرا للتأ خري ية عىل عدد من املؤسسات الرتبوية، غري أ نّه س بورة تفاعل  111ومّت يف نفس الإطار توزيع 

ىل اس تغالل هذه الس بورات ابس تعامل املوارد الرمقية احلاصل يف مرشوع تطوير احملتوايت الر  مقية مّت اللجوء اإ

دارة عامة للربامج والتكوين املس متر  الرتبية وزارة. كام متّت مراجعة هيلكة املتوفرة حداث اإ تابعة وحتيني أ دةل تعىن مب واإ

دماج تكنولوجيات املعلومات والتصال يف تدريس خمتلف املواد يف انتظار ما س تفرز ه نتاجئ ملف الإصالح اإ

 الرتبوي.

 

" GLPIاملوارد البرشية واللوجستية الالزمة لرتكزي تطبيقة "نقص هذا وتتواصل الإشاكليات املتعلقة ب 

وفشل حماوةل سرشيك أ ساتذة الإعالمية يف معليات جرد املعّدات والتجهزيات املوضوعة عىل ذّمة الهيالك التعلميية. 

بوضع برامج لمتكني املتعلّمني من احلصول يف هناية التعلميني  العامة للربامج والتكوين املس مترّ كام مّت تلكيف الإدارة 

 ال سايس والثانوي عىل مؤّهل يف الإعالمية.

 

ىل مزي جناز مكّوانت هذه وقد دعت الهيئة خمتلف املتدّخلني اإ دمع الإعالمية يف  خّطةد العمل عىل اإ

وتنفيذ توصيات  الالزمة لتدارك النقائص وتكثيف اجملهودات قصد اس تكامل وضع الإجراءات  الوسط املدريس

 الإصالح.

 

  ةسادساملتابعة ال نتاجئ: 
حول متابعة  5117تقرير هيئة الرقابة العاّمة للاملية املنجز س نة تعلّقت أ عامل املتابعة السادسة ابلنظر يف 

 وذكل مثلام يربزه اجلدول التايل: واجلبائية املس ندة يف القطاع الفاليحقرارات حس  الامتيازات املالية 
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عدة صعوابت تتعلّق  بطء يف نسق جتس مي برانمج الإصالح نظرا لوجود بّينت أ عامل املتابعة سسجيل

ت ااملشاريع اليت مف  عىل صدور قرار  حولوتوفري املعطيات الالزمة  أ ساسا ابلتنس يق بني ال طراف املتدخةل

ىل عرشين س نة.  س نادها الامتيازات س نوات طويةل وصلت أ حياان اإ  اإ

   

من  تنفيذ التوصيات املتبقّية واكةل الهنوض ابلستامثرات الفالحية يف هذا اخلصوص مواصةلوقد اتضح  

ىل موّف س نة   5118خالل مطالبة البنك الوطين الفاليح مبعطيات حول تنفيذ قرارات حس  الامتيازات الصادرة اإ

صدار قرارات حس  بشأ هنا والتقّص و   واتاذ التدابري الالزمة التقد  يف معلية التحري يف أ ربع وضعيات تقتيض اإ

 رصف أ ي قسط من منح الاستامثر.بشأ ن عدد من املشاريع متت املصادقة علهيا ومل تنتفع ب

  

وتمّت عالوة عىل ما سلف ذكره متابعة مجةل من املشاريع املصادق علهيا منذ فرتة زمنية طويةل انتفع أ حصاهبا 

ىل جان  متابعة عدد من املشاريع  برصف منحة ادلراسات دون منحة الاستامثر ومل تكن موضوع قرارات حس  اإ

صنف "ب" و"ج" ومل تتجاوز نس بة رصف الامتيازات املصادق علهيا لفائدهتا اليت انتفعت ابلمتيازات من ال 

21%. 

    

 وجود مساعي جدية لتفادي تكرار مثل هذه الوضعيات ابلنس بة للمشاريع اجلديدة حيث مت ولنئ تبنّي 

جراء مقاربة دورية بني مبالغ املنح اليت مت عداد تطبيقة عىل مس توى البنك الوطين الفاليح سسمح ابإ  الإذن برصفها اإ

حداث فرق معل ملكفة مبتابعة  البنك من طرف مصاحل الواكةل واملبالغ اليت مت رصفها فعليا من طرف مصاحل واإ

نّ  ،راقبة عينات من معليات الاستامثروم لهيا  فاإ ىل اس تكامل سسوية الوضعيات اليت أ شار اإ الواكةل تبقى مدعوة اإ

 .التقرير ابلتنس يق مع بقية ال طراف املتدّخةل

 

 

 موضوع التقرير

 السادسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة امجللية 

صالح  لالإ

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

متابعة قرارات حس  

الامتيازات املالية 

واجلبائية املس ندة يف 

 القطاع أ لفاليح

 مواصةل املتابعة 21% 8 1% 7 1 7 08 02
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 الباب الثاين:

 نشاط الهيئة يف جمال التنس يق  

 التعاون ادلويلالرشاكة و و 
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 تنس يق تدّخالت الهيئات الرقابية: -0

 ّ طار مشمولهتا املتعلّقة بتنس يق تول ّّك من دائرة احملاس بات وهيئات الرقابة لالس نوية  ربامجالت الهيئة يف اإ

ىل التفقدايت الوزارية، ضبط الربانمج العا  لتدخالت هذه الهيالك بعنوان س نة الثالث العاّمة  ضافة اإ  5102اإ

ىلاعامتدا عىل مشاريع الربامج اليت مّت  . وقد وعىل الربانمج الس نوي للمها  الرقابية دلائرة احملاس بات الهيئة تقدميها اإ

تعويض أ و دراسة املرشوع و بعد  5102أ فريل  59جملس الهيئة عىل هذا الربانمج يف جلس ته املنعقدة بتارخي  صادق

لغاء عدد من املهّمات الرقابية اليت  بعض  من قبل هتابرجم س بق اجنازها خالل املّدة القريبة الفارطة أ و اليت متّتاإ

دائرة احملاس بات وهيالك الرقابة  ىل مس توى لك منع التدّخالت ازدواجيةتفادي قصد  ال خرى، وذكل الهيئات

خمتلف الهيالك وحتقيق دورية مس توى أ و يف ما بني هذه ال خرية، وضامن مزيد ترش يد الرقابة عىل  والتفقّد العاّمة

     . أ فضل يف مراقبة ترّصفها

  

عداد مرشوع الربانمج العا   ةهيئلّك من بعقد جلسة متهيديّة مبقّر الهيئة مّضت رؤساء لهذه الس نة  ومتزّي اإ

الرقابة العامة للمصاحل العمومية وهيئة الرقابة العاّمة للاملية وهيئة الرقابة العاّمة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية وممثّل 

ملهّمات عالوة عىل اعتبار ال خذ يف الا، عند وضع برانمج التدّخل الس نوي . وقد متّ الهيئة جلسدائرة احملاس بات مب

ضافة هما  رقابية  مل تمتكن الهيالك املعنية من اجنازها سابقة، ما مّت تأ جيل تنفيذه من هما  املربجمةاجلديدة  نتيجة اإ

قرارهاطارئة مّت   .اس تجابة لطلبات متأ كدة صادرة عن وزارات الإرشاف أ و السلط العليا اإ

 

 77معلّية رقابة معّمقة و 085معلّية رقابة جديدة، مهنا  528عدد  5102وقد تضّمن الربانمج العا  لس نة 

ىل أ كم  من موجزة و  ضافة اإ جنازها، مهنا معلّية حبث  711ذكل اإ كام . هتّم التفقدية العامة لوزارة الرتبية 121مزمع اإ

جناز  يف  تنفيذهامن اس تكامل  واليت مل تمتكّن 5108درجة بربانجمها لس نة همّمة رقابّية م 98واصلت الهيالك الرقابية اإ

اّبهنا.  اإ

 

 املسامهة يف "مبادرة رشاكة احلكومة املفتوحة": -5

طار خّطة ال طار نشاطها املتعلق بتنظمي امللتقيات العلمية ويف اإ  رشاكة احلكومة املفتوحةالوطنية ل عمل يف اإ

اليت سرشف عىل تنفيذها مصاحل رئاسة احلكومة مضن "مبادرة رشاكة احلكومة املفتوحة"،نظمت الهيئة العليا للرقابة 

تقارير الرقابة العامة واملتابعة حول نرش  يوما دراس يابدار الضيافة بقرطاج  5102أ فريل  02الإدارية واملالية بتارخي 

ث وممثلني عن دائرة احملاس بات ورئاسة احلكومة والتفقدايت الوزارية مبشاركة أ عضاء هيئات الرقابة العامة الثال

 وامجلعية التونس ية للمراقبني العموميني.
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خّصت عىل التوايل الإطار القانوين املتعلّق بنرش مداخالت ومّت خالل هذا اليو  ادلرايس تقدمي عّدة 

تجارب ال دها يف تنظمي هذه العملية واس تعراض بعض تقارير الرقابة واملتابعة واملعايري والضوابط اليت ميكن اعامت

ىل الصعوابت املوجودة  املقارنة يف هذا اجملال، مث شفعت بنقاشات مس تفيضة حول سشخيص املسأ ةل والتطرق اإ

 قد انبثقت عن هذا النقاش التوصيات التالية:و واحللول املناس بة. 

عداد ومناقشة مرشوع  - ىل املعلومة هبدف التنس يق مع ال طراف امللكفة ابإ القانون املتعلق حبق النفاذ اإ

فراد نرش نتاجئ  عد  اس تثناء تقارير الرقابة العامة واملتابعة من مبدأ  النفاذ والتنصيص رصاحة عىل اإ

 أ عامل الرقابة واملتابعة بنّص ترتييب.

عداد الضوابط واملعايري والاس تثناءات والإجراءات وال سالي  اخلاصة بنرش نتاجئ أ عام - ل الرقابة اإ

 العامة واملتابعة.

سشكيل فريقي معل يضّمان ممثلني عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية و هيئات الرقابة العامة يعهد  -

عداد مرشوع النص الرتتييب املتعلق بنرش تقارير الرقابة واملتابعة وهمّمة ضبط  لهيام عىل التوايل همّمة اإ اإ

لهيا هذه العملية. رش تراعى فهيا املعايري والضوابطالتقارير القابةل للن مهنجية موّحدة لصياغة   اليت تضع اإ

العمل عىل وضع س ياسة اتصالية شامةل وانجعة عىل مس توى هيئات الرقابة العامة واملتابعة ضامان  -

 للشفافية وتمثينا لنتاجئ أ عاملها. 

 

العامة ل وملكفني مبأ مورية الرقابة هيالك تلف يقي معل مّضا مراقبني من خم وقد مّت تبعا ذلكل تكوين فر 

عداد التقارير من قبل  دلى الهيئة : حيث اهمّت الفريق ال ّول بضبط الإجراءات اليت يتعنّي التقيّد هبا يف جمال اإ

عداد ونرش تقارير هيئات الرقابةوأ عّد الفريق الثاين مرشوع أ مر ترتييب  هيئات الرقابة العامة واملتابعة العامة  يتعلق ابإ

عداد ونرش التقارير. وقد مّت التفاق عىل أ ن تكون التقارير، تأ ليفية س نوية  واملتابعة هبدف توحيد وتنظمي طرق اإ

 وتراعى فهيا خاّصة أ مّه املبادئ التالية :

 وضوح املعطيات املضمنّة ابلتقارير وقابليهتا للفهم،  -

س ناد أ عامل الترّصف،  -  حتديد املسؤوليات وقابلية اإ

 حامية املعطيات الشخصية، -

 حامية املعطيات الإسرتاتيجية اخلاصة ابلهيالك واملنشأ ت اليت مشلهتا الرقابة واملتابعة. -

 

 :املشاركة يف ملتقيات علمية وأ اي  دراس ية -1

شارك ممثلون عن الهيئة من امللكفني مبهمة والإطارات العاملني هبا يف عدد من امللتقيات والندوات وال اي  

 ة واليت تعلقت يف جلها مبسائل ومواضيع هتم الهيئة وتندرج مضن جمالت نشاطها ويذكر مهنا خاصة: ادلراس ي
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"بناء القدرات حول  موضوعه 5102مار   00 بتارخيملتقى نظمته مصاحل احلومكة برئاسة احلكومة  -

رساء  انجعة محلاية املبلغني عن الفساد يف تونس" ابلتعاون مع منظمة التمنية والتعاون  أ نظمةاإ

 .OCDEالاقتصادي 

حول "مراقبة املصاريف  5102مار   07 بتارخيملتقى نظمته الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية  -

نفاق العمويم".  : دعامة حلومكة الإ

صالح املؤسسات طبقا  5102ماي  51 بتارخيمائدة مس تديرة   - حول هما  جلنة الفحص الوظيفي واإ

 .5101ديسمرب  58املؤرخ يف  21/5101ملقتضيات قانون العداةل الانتقالية عدد 

حول انعقاد املؤمتر اخلامس  5102جوان  12ملتقى نظمته املؤسسة التونس ية للرقابة واحلومكة يو   -

 لتأ سيسها.

لتقدمي أ برز املالحظات والتوصيات  5102جوان  09 بتارخي احملاس بات ندوة حصفية نظمهتا دائرة -

 .5108املضمنة ابلتقرير العا  حول مراقبة متويل امحلةل الانتخابية لعضوية جملس نواب الشع  لس نة 

طار تنفيذ حمور تطوير منظومة التفقد والرقابة نظمهت - أ وت  12وزارة ادلاخلية يو   اورشة معل يف اإ

5102. 

حول الافتتاح الرسي لل اكدميية  5102نومفرب  11 بتارخينظمته مصاحل احلومكة برئاسة احلكومة  ملتقى -

 ادلولية للحومكة الرش يدة.

حول ادلورة الرابعة للمنتدى العريب  5102ديسمرب  01و 19و 18 بتارخيملتقى نظمته وزارة العدل  -

 .لسرتداد ال موال املهنوبة
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 : الثالث الباب

 التوصيات العامـة للهيئة
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 :املندوبيات اجلهوية للتمنية الفالحية -0

انهتت متابعة تقارير الرقابة والتفقد اخلاصة بعدد من املندوبيات اجلهوية للتمنية الفالحية سواء مهنا تكل اليت 

ىل الوقوف عىل تواتر بعض النقائص والإخاللت مما مت  عرضها عىل جملس الهيئة أ و تكل اليت رشع يف دراس هتا ،  اإ

اذ الإجراءات والتدابري الكفيةل بتداركها أ و احلّد من أ اثرها. ومسامهة مهنا يف حتسني  يقتيض التأ كيد عىل رضورة اتَّ

ىل انّه قد س بق لها الترصف يف هذه املؤسسات والرفع من أ داهئا، تتقدّ    الهيئة ابلتوصيات التالية مع الإشارة اإ

دراّجا مضن تقريرها لس نة  الرشوع يف العمل ولكن مل تلمس من خالل أ عامل املتابعة الالحقة أ ثرا يعكس  5101اإ

 :هبذه املقرتحات

قيقية ويساعدها عىل مبا يتالء  وحاجياهتا احل  بصفة تدرجيية تعزيز املوارد البرشية للمندوبيات اجلهوية  -

الاس تجابة ملقتضيات الترّصف السلمي والناجع وعىل تفعيل بعض الوظائف الهامة عىل غرار املراقبة واملتابعة 

 امليدانية.

وضع نظا  معلومات موّحد مجليع املندوبيات اجلهوية يغّطي مجيع أ وجه نشاطها ويضمن اندماج  املعطيات   -

 لوماتّية. املع ويس تجي  ملتطلبات السالمة

يالء العناية الالزمة لس تخالص املس تحقات بعنوان بيع املاء وصيانة التجهزيات  -  ابملناطق السقوية.  اإ

تأ طري اجملامع املائية وحتسيسها برضورة مّد املندوبيات مبعطيات حول نشاطها و بأ مهية معليات الصيانة   -

 وتصيص الاعامتدات الرضورية ذلكل .

تعممي التفاقيات اليت تضبط كيفية ورشوط اس تغالل النظا  املايئ العمويم وصيانته عىل اجملامع العمل عىل   -

 الناشطة.

رساء الآليات الكفيةل ب   -  ري متابعة اخلارطة الفالحيَّة من قبل املندوبيات.يست اإ

 .تابعة وتقيمي العمليات الإرشاديةوضع أ نظمة انجعة مل   -

هامل ال رايض السقوية.يف شأ ن  حالقانونية املس توجبة  اتاذ الإجراءات احلرص عىل -  الت اإ

وتدعمي  هوية لإس ناد الامتيازات املاليةالتحمك يف أ جال البت يف مطال  الامتيازات من قبل اللّجان اجل   -

وةل مبا ميكّن من اس تحثاث نسق اجنازها و يضمن توظيف  املتابعة امليدانية للمشاريع املنتفعة بتشجيعات ادلَّ

 الامتيازات يف ال غراض اليت أ س ندت من أ جلها.

ربط املوائن بش بكة معلوماتية ملتابعة حركة ال سطول والبحارة ونقل املعلومة حول خمالفات الصيد البحري   -

 ابهنا.يف اإ 

 أ مالك ال جان : -5

شاكليات هيلكية وقانونية ومادية سس توج  اتاذ الترصف يف أ مالك ال جان  عدّ يطرح ملف  ة اإ

عفاء ادلوةل من ال عباء اليت أ صبحت تثقل اكهلها بعنوان هنائيا  هتاتصفي ابلترسيع يف معلية القرارات الكفيةل وابلتايل اإ
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كام متت خالل س نة  5101وقد س بق للهيئة التطرق لهذا املوضوع مضن تقريرها لس نة  هذه ال مالك.الترصف يف 

ىل تونس ية،بناء عىل توصية من اجمللسدعوة لك من وزارة أ مالك ادلوةل والرشكة الوطنية العقارية للبالد ال  5102 ، اإ

ىل عرضه عىل جملس وزاري  عداد مذكرة شامةل حول امللف والسعي اإ أ نه مل يتوفر للهيئة ما  غري التنس يق قصد اإ

يالئه العناية اليت يس تحقها، تورد الهيئة من  يفيد جتس مي هذه التوصية. مياان مهنا بأ مهية هذا املوضوع وبرضورة اإ ذلا واإ

 جديد حوصةل ل مه الإشاكليات اليت يطرهحا الترصف يف أ مالك ال جان  مع تقدمي مجةل من املقرتحات لتجاوزها.  

 

:الإشاكليات -أ

 

 : عىل املس توى الهيلكي. 

دارة أ مالك  تدّخل هيلكني اتبعني لوزارتني خمتلفتني عىل مس توى الترصف والتفويت وهام لكّ  - من اإ

دارة أ مالك ال جان  الراجعة ابلنظر لوزارة التجهزي ال جان  ابلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية  واإ

ىل تداخل يف املها  وتنازع  بوزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية، وقد أ ّدى ذكل يف بعض ال حيان اإ

جراء املعاينات الإدارية والتثبت من مدى  سليب يف الإختصاص خاصة يف جمال الإحصائيات ادلورية واإ

ىل التأ خري يف تصفية هذا امللف.توفر رشوط التفويت يف الراغبني يف الرشاء، وهو ما أ دّ   ى اإ

عقارية وكتابة اللجنة الوطنية للتفويت خبصوص ضبط معالمي ال كرية غياب التنس يق بني الرشكة الوطنية ال -

ىل عد  تنفيذ عديد مقرارات التفويت  املتخدلة واس تخالصها قبل عرض امللف عىل اللجنة، وهو ما أ دى اإ

الصادرة بناء عىل موافقة اللجنة الوطنية رمغ مرور س نوات عن صدورها وذكل لتخدّل معينات كراء بذمة 

 املفّوت هلم. املتسوغني

اثنواي مقارنة  هلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية ابعتبار اب هتميش نشاط الترصف يف أ مالك ال جان  -

ىلل حيظى ابلعناية الالزمة  مّما جعهلال ساس ية املمتثةل أ ساسا يف البعث العقاري  مبهاّمها بطئ متابعة  وأ ّدى اإ

ىل التأ خري الكبري يف معليات اس تخالص ال كرية وزجز عن ترممي العقارا ضافة اإ صالهحا اإ ت املتداعية واإ

 التصفية عن طريق التفويت.

 : عىل املس توى الترشيعي. 

زاء املمتتعني حبق البقاء اذلين صدر لفائدهتم مقّرر تفويت  - آلية البيع ابملزاد العلين اإ عامل أ ماكنية اإ عد  اإ

عامل هذه الآلية يفرتض  جراءات التفويت لفائدهتم، رضورة أ ن اإ حمك  اس تصدارورفضوا اس تكامل اإ

جديد من  5ه رصاحة الفصل ابخلروج ضد الشاغلني لنهتاء املدة املمنوحة دلفع المثن وهو ما ل يسمح ب

املؤرخ يف غرة سبمترب  0980لس نة  01املتعلق بتنقيح املرسو  عدد  0991لس نة  051القانون عدد 

:  مكل أ جان  اذلي نّص عىل ما ييلاملتعلق مبنح حق البقاء للمتسوغني حملالت معدة للسكىن عىل 0980
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جراء لك خشص طبيعي أ و معنوي يشغل "يمتتع حبق البقاء قانونيا وبدون حتديد للمدة ول القيا   بأ ي اإ

لهيا ابلفصل ال ول  بوجه الكراء أ و عن حسن نّية منذ صدور هذا املرسو  حمال من احملالت املشار اإ

املهين اليت يه عىل مكل ال جان  واملبنيّة أ و املكتس بة قبل  الاس تعامل)احملالت املعدة للسكىن أ و ذات 

ار لّك رشط وارد ابلعقد خمالف لهذا املرسو  أ و حمك قاض ( وذكل بدون اعتب0927غرة جانفي 

 ابلإخراج لنهتاء املدة".

هناء معليات فرز مناابت ادلوةل يف العقارات املشرتكة مع أ جان  فرنس يني رفضوا العرض العمويم  - عد  اإ

 للرشاء أ و أ جان  ذوي جنس يات خمتلفة أ و مع أ شخاص ماديني هلم جنس ية تونس ية. 

متا  معل  - مبا حيول  08لفصل قتضيات اقا مل يطب ت يات التقيمي الفردي لبعض العقارات الراجعة لدلوةل عد  اإ

 دون الرشوع يف التفويت فهيا لعد  معرفة قميهتا الهنائية. 

 

 عىل املس توى املادي :. 

تدهور احلاةل املادية للعقارات اليت أ صبح أ غلهبا متداعية للسقوط مبا يدعو للتدخل العاجل لإصالهحا  -

ىل أ كم  من   س نة. 71خاصة وأ ن أ غلهبا يرجع اترخي بناهئا اإ

صعوبة التعرف عىل ماليك العقارات من ال جان  اذلين مل يبيعوا لدلوةل أ و ورثهتم وعد  بذل الوالكء  -

 العقاريني للجهد الالز  لترسيع بيع هذه العقارات للتونس يني اذلين يشغلوهنا.

 

 احللول املقرتحة: - ب

 تتقد  الهيئة ابلتوصيات التالية:، يت يطرهحا ملف الترصف والتفويت يف أ مالك ال جان ملعاجلة املشالك ال

حداث  دراسة - ماكنية اإ زدواجية لتصفية ملف أ مالك ال جان  تالفيا يتوىل  هيّك معويم مس تقلاإ

، مع حتديد جدول زمين مضبوط للتفويت يف بقية العقارات والإشاكليات املتعلقة بقةل التنس يقالتدخل 

جراءات حمددة مضن دليلالراجعة امللكية لدلوةل وفق   مصادق عليه. اإ

عادة النظر يف مقاييس النظر يف  - تنقيح القوانني املتعلقة برشوط التفويت لإدخال مزيد من املرونة علهيا واإ

ىل تنقيح الفصل  د الواثئق املطلوبةضبط المثن ومراجعة طرق اخلالص والتقليص يف عد ضافة اإ من  5، اإ

املؤرخ يف غرة سبمترب  0980لس نة  01املتعلق بتنقيح املرسو  عدد  0991لس نة  051القانون عدد 

متكني الإدارة  اجتاهاملتعلق مبنح حق البقاء للمتسوغني حملالت معّدة للسكىن عىل مكل أ جان  يف  0980

خراجه ابلطرق القانونية اس تعدادا لبيع يف صورة رفض املمتتع حبق ال  بقاء رشاء العقار اذلي يشغهل من اإ

 العقار ابملزاد العلين.
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دراج ملف أ مالك ال جان  مضن املسائل املطروحة  وزارة الشؤون اخلارجية دعوة - ىل اإ عىل اجامتعات اإ

 .املالمئة لترسيع تصفيتةالصيغ اللجان املشرتكة مع ادلول اليت متكل رعاايها عقارات بتونس قصد النظر يف 

وضع جدول زمين لإجناز التدخالت الرضورية لتفادي مزيد  و لعقارات املتداعية للسقوطاجلرد الشامل ل -

 تدهورها و رفع ال خطار املتعلقة هبا.  

 

 املتابعة:تقارير نرش تقارير الرقابة العامة و  -1

تقو  منظومة الرقابة العامة واملتابعة املعمتدة حاليا عىل لّك من الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية امللحقة 

برئاسة امجلهورية وهيئات الرقابة العامة اليت تضم الّك من هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية بوزارة الوظيفة 

ا وهيئة الرقابة العامة للاملية بوزارة املالية وهيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل العمومية واحلومكة وماكحفة الفساد سابق

عمل مة، اليت تحاجة هذه املنظو  برزتكتابة ادلوةل ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية. وقد التابعة ل والشؤون العقارية 

ىل املزيد من ادلمع والتطوير. ،منذ أ كم  من عرشين س نة  اإ

 

مبسأ ةل نرش التقارير وطرهحا بصفة فعلّية كعنرص أ سايس  5100منذ س نة طار مّت الاهامت  ويف هذا الإ  

جامع من قبل هيالك الرقابة العامة والهيئة  صالح ودمع املنظومة الرقابية. وقد حصل يف هذا الّصدد اإ من عنارص اإ

لإرساع يف تفعيل نتاجئ أ عامل العليا عىل رضورة التالؤ  مع متطلبات الشفافية ومقتضيات الإصالح وذكل عرب ا

الرقابة واس تغاللها عىل أ حسن وجه والقطع مع المتّش القدمي القامئ عىل جح  التقرير الرقايب عن الرأ ي العا  وتوجهيه 

ىل عدد حمدود من املعنيني ابل مر، وتركزي متّش جديد ميكّن من حتقيق متطلّبات الشفافية وزايدة الوعي دلى  اإ

 حسن اس تخدا  املعطيات الرقابية يف املساءةل ويف مراقبة الترصف يف املال العا . املواطن يف اجتاه

 

دراج مسأ ةل نرش تقارير الرقابة واملتابعة مضن  5108ول مّهية املوضوع، مّت س نة  الوطنية عمل الة خطّ اإ

طار "مبادرة رشاكة احلكومة  رشاكة احلكومة املفتوحةل  اليت سرشف عىل تنفيذها مصاحل رئاسة احلكومة وذكل يف اإ

. وتضّم خّطة العمل هذه تعهّدا قامئا بذاته خيّص "نرش 5101املفتوحة"واليت اخنرطت فهيا امجلهورية التونس ية س نة 

دارية واملالية". وسرشف الهيئة العليا عىل تنفيذ التقارير الس نوية لهيالك الرقابة العامة الثالث والهيئة العليا للرقابة الإ 

 .5107-5102هذا التعهّد ابلتنس يق مع هيئات الرقابة الثالث، ومتتّد فرتة التنفيذ عىل سنيت 

 

وقد أ فرزت متابعة تنفيذ هذا التعهد أ نذاك العديد من املالحظات والاس تنتاجات مت تدارسها يف 

 بة العامة واملتابعة، يذكر مهنا أ ساسا:مناس بات عديدة عىل مس توى هيالك الرقا

تعّدد النصوص القانونية اليت هتّم نتاجئ أ عامل الرقابة بشّك مبارش أ و غري مبارش ولكن دون وجود قاعدة   -

قانونية تنظم بصفة رصحية نرش تقارير الرقابة واملتابعة من حيث املبدأ  ومن حيث الاس تثناءات ابعتبار انّه 
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ابة العامة للمصاحل العمومية اليت أ صبح خمّول لها مبقتف  الفصل التاسع من ال مر عدد ويف ما عدا هيئة الرق

نرش "التقرير الس نوي أ و ملّخصا منه" ، ل توجد قاعدة سرشيعية أ و ترتيبية رصحية  5101لس نة  1515

غة اخلصوصية لوظيفة تّول لبقية الهيئات املعنية نرش نتاجئ أ عاملها وتنظم هذه العملية بوضوح. كام أ ّن الصب

الرقابة واملتابعة وللتقرير الرقايب بصفة خاصة تفرض رضورة التوفيق بني خصوصية الوظيفة الرقابية 

وخصوصية التقرير الرقايب كوثيقة تضم معلومات ومعطيات من ّجة ومتطلّبات النفاذ للمعلومة والشفافية 

طار قانوين مالمئ.ونرش املعطيات للعمو  من ّجة أ خرى، وهو ما يقتيض بدور جياد اإ  ه اإ

ىل التجارب املقارنة لالطالع عىل املعايري ادلولية املعمول هبا يف هذا اجملال بغرض  - اتّضح من خالل التطّرق اإ

ىل الاس تننا  هبا يف تنظمي معلية نرش تقارير الرقابة العامة وتقارير املتابعة بتونس، أ ّن  جناعة ادلور املوكول اإ

ىل  عاخضاإ عد  ومن أ برز وجوهها  ته الوظيفيةاس تقاللي  تكريسب أ ساسا ط ترتبالهيّك الرقايب  أ عامهل اإ

احلج  مبا يسامه يف  تفعيل العمل الرقايب عرب نرش نتاجئه وجتس مي التوصيات النامجة عنه وفق نواميس 

ىل املعايري ادلولية خاصة مهنا الصادرة عن منّظمة "الانتوساي" وامل  .حمّددة  تعلقة مببادئكام أ نّه واستنادا اإ

لهيا يف برجمة أ عاملها ويف الشفافية واملسائةل سس متّد وظيف ة الرقابة أ مّهيهتا من خالل املبادئ اليت سستند اإ

طالع املواطن عىل ما مّت الوقوف عليه من نقائص حىت يتس ىّن  عداد التقارير ونرشها واإ تنفيذها وخاّصة يف اإ

اجملموعة الوطنية. وقد وضعت هذه املنظمة عدة رشوط هل متابعة لك من هل مسؤولية يف سس يري شؤون 

س ناد أ عامل  جي  توفرها يف التقرير الرقايب املعّد للنرش عىل غرار وضوح ال سلوب وقابلية الفهم وقابلية اإ

خل.  الترصف وحتديد املسؤولية...اإ

جيابيات لإ  د ل ميكنالتقرير موضوع النرش هو وثيقة تمت صياغهتا وفق ضوابط ومعايري جودة. ويف هذا الّصد -

، النجاعة...اخل( أ ن حتج  الضغوط يف املعلومة، املشاركة يف املساءةل)الشفافية، احلق  نرش التقارير الرقابية

والسلبيات املرتتبة عن هذه العملية )الاس تغالل اجملحف أ و املغلوط للمضامني الرقابية، كشف املعطيات 

 اخلصوصية...اخل(.

من ّجة وواج  احملافظة عىل الرس املهين وفق الفصل  للمعلومة يس حق النفاذالتوفيق بني تكر رضورة  -

وعىل املعطيات الاقتصادية والاسرتاتيجية لبعض اجلهات حمل الرقابة خاصة مهنا  من اجملةل اجلنائية 019

كن تداركها تكل الناشطة يف حميط تنافيس واليت قد يلحق هبا نرش التقرير الرقايب املتعلّق هبا أ رضارا ل مي

 من ّجة أ خرى. 

وفضال عن الاعتبارات السابقة، شهد الإطار القانوين املنظم للترصف يف الواثئق ويف املعطيات 

ىل املعلومة واذلي مضنه رصاحة الفصل  قرار احلق يف النفاذ اإ من دس تور جانفي  15الإدارية تغيريا جذراي عرب اإ
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لس نة  55سايس عدد ال  قانون افية، وهو حّق كّرسه ونّظمه الاس تجابة ملتطلّبات مبادئ املساءةل والشف 5108

ىل املعلومة ق ابحلّق تعلّ امل  5107مار   58ؤرخ يف امل 5107 . وقد نّص هذا القانون يف فصهل الساد  يف النفاذ اإ

رية ويف يتعنّي عىل الهيالك اخلاضعة ل حاك  هذا القانون أ ن تنرش وحتنّي وتضع عىل ذمة العمو  بصفة دو عىل انّه "

 ".ة ادلوليةتقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايري املهنيّ : )...( شّك قابل لالس تعامل املعلومات التالية

 

سالف اذلكر )اذلي ولنئ  5107لس نة  55من القانون عدد  7وبناء عىل ذكل، وتطبيقا ملضامني الفصل 

نّه مكّن هيالك الرقابة من جتاوز الفراغ القانوين احلاصل سابقا  بسب  غياب قاعدة قانونية تنّص عىل نرش التقارير فاإ

يالء هذه  ىل اإ يتطل  املزيد من التوضيح(،  سعت الهيئة العليا ابلتعاون والتنس يق مع هيالك الرقابة العامة الثالثة اإ

للمعلومة  املسأ ةل العناية الالزمة وذكل عرب مزيد التعجيل بتحديد النظا  القانوين اذلي سينجم عن قانون النفاذ

يف اجّتاه ضبط ال جال والصيغ املتاحة لنرش التقارير الرقابية وحتديد الضوابط قارير الرقابة وتقارير املتابعة خبصوص ت

واملعايري اليت يتعنّي مراعاهتا أ ثناء معلية النرش مبا يضمن حامية املعطيات الشخصية واملعطيات اخلاصة ببعض 

سرتاتيجية واقتصادية أ و تكل اليت هتّم احلرفاء والزتّود ت مبا فهيا تكل واملنشأ  املؤسسات  اليت تكتيس صبغة اإ

والزتويد واليت قد ميّس كشفها للعمو  من القدرة التنافس ية للمؤّسسة فضال عن املعطيات اليت ميكن أ ن يؤّدي النفاذ 

ىل أ اثر سلبية عىل الترصف وقد يمت اس تغالل بعضها يف التشهري مبسؤولني أ و جب  هات معّينة أ و يف الضغط عىل لها اإ

 املترّصفني والتأ ثري عىل قراراهتم.

 

ومّت يف هذا الس ياق، وبناء عىل نتاجئ أ عامل فريقي التفكري الذلين مت تكويهنام عىل مس توى الهيئة العليا 

قارير وضبط املعايري وضام ممثلني عن هيالك الرقابة العامة واملتابعة ولكّفا بدراسة اجلوان  القانونية املتعلقة بنرش الت

ذات العالقة، مّت التفاق عىل تويّخ المتش القايض بعد  نرش التقارير  الرقابية برّمهتا خاصة وأ هنا عديدة ومتنوعة 

جراءات حتاورية  لهيا حس  اإ حبس  تنوع وتعّدد املها  الرقابية ويه تضم معطيات ومالحظات هنائية مّت التوّصل اإ

الشفافية من ّجة يضمن  طل  ابلتايل حزيا زمنيا للصياغة والإعداد للنرش عىل حنوسس تغرق وقتا وتت وتفاوضية

قرار ا من ّجة أ خرى، ويف املقابل، والزتاما مبقتضيات الشفافية والنجاعة، حقوق ال طراف املعنية هبو  اعامتد مّت اإ

عدا هيئات الرقابة و دهّا من قبل الهيئة العليا صيغة التقارير التأ ليفية الس نوية اليت سشمل املها  الرقابية املنجزة ويمت اإ

ارف علهيا يف اجلودة واملعايري والضوابط املتع العامة الثالث لّك يف ما خيّصها وما يرجع لها ابلنظر، وفق متطلبات

 جمالت الرقابة واملتابعة.

   

اف اليت ترجع مبراسةل سلط الإرش  5107ومواصةل للمتّش املذكور قامت الهيئة العليا خالل شهر ماي 

ماكحفة الفساد سابقا ووزارة ابحلومكة و لها هيالك الرقابة العامة ابلنظر أ نذاك ويه عىل التوايل لّك من الوزارة امللكفة 

املالية والوزارة امللكفة بأ مالك ادلوةل وذكل للحصول عىل  الإذن ابستيفاء شلكّيات اس تصدار النص الرتتييب اذلي 

عداده لتنظمي معلية  مبذكرة الوزراء املعنيني مبرشوع النص املذكور مرفقا  النرش وحتديد الضوابط املعمتدة ومت مدّ مت اإ
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ىل أ نّه ولنئ حصلت الهيئة العليا عىل املوافقة الكتابية لّك من وزارة املالية ووزارة  رشح ال س باب. وجتدر الإشارة اإ

هنا قد جوهبت بغياب الرّد م ن قبل الوزارة امللكفة مباكحفة الفساد ابعتبارها سلطة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية فاإ

مسار اس تصدار ال مر عد  اس تكامل الإرشاف أ نذاك عىل هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية وهو ما ترتّ  عنه 

ىل حّد هذا التارخي.  املذكور اإ

  

نرش تقارير الرقابة العامة  تقنني وتنظمي ويقتيض لّك هذا خّص املسأ ةل ابلعناية الرضورية لس تكامل مسار

واملتابعة عىل حنو ما ذكر أ عاله وذكل عرب متكني الهيئة العليا وهيئات الرقابة العامة الثالث من استيفاء مجيع 

عداده يف الغرض  )انظر امللحق عدد ....( وهو  ينّص اذلي الإجراءات املتعلقة ابس تصدار النص الرتتييب اذلي مت اإ

رير التأ ليفية الس نوية الصادرة عن الهيالك املذكورة طبقا للضوابط واملعايري املضّمنة بأ حاك  رصاحة عىل نرش التقا

 النّص ذاته.

 

صالح وظيفة متابعة ال  -8  قارير الرقابية:تاإ
 

طار  ىل  السعييف اإ  أ موال اجملموعة الوطنية وحتسني الترصف العمويم تفعيل دورها يف احلفاظ عىل اإ

أ عاملها  5102الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة  واصلتومات احلومكة والترصُّف الرش يد، وتكريس مق

املتعلقة بدمع متوقعها مضن املنظومة الرقابية احلالية
0

جراءات اس تكامل وذكل خاصة عرب   اس تصدار ال مر الرتتييب اإ

النجاعة والفعالية يف خمتلف الوظائف  ومتطلبات املتعلّق بتنظميها الإداري واملايل وتنظمي سري العمل هبا مبا يتالء  

هنا   متابعة تقارير دائرة احملاس بات وهيالك الرقابة العامة.  وعىل رأ سهااليت تؤّمِّ
 

"تطوير منظومة الرقابة الإدارية واملالية" عىل مس توى  تكوين جلنة تفكري حولوقد مّت يف هذا الس ياق 

 12ترأ سها الوزير املستشار املمثّل الشخص لرئيس امجلهورية ومّضت  5107مار   11رئاسة امجلهورية بتارخي 

 ة وابلشؤونحل القانونيا)ملكّفان عىل التوايل ابمللفات الفردية ابملص دلى رئيس امجلهوريةأ عضاء ومه : مستشاران 

هذه تولّت ا للرقابة الإدارية واملالية وملكّفان مبهّمة دلى هذه الهيئة. وقد رئيس الهيئة العليو  الاقتصادية واملالية(

عادة النظر يف سس يري الهيئة ويف هبتدار  ووضع الصيغة الهنائية ملرشوع ال مر الرتتييب سالف اذلكر اللجنة  دف اإ

 .(15عدد  تنظميها ) امللحق

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1
ن منظومة الرقابة الإ   حل العمومية برئاسة احلكومة وهيئة الرقابة العامة للاملية بوزارة املالية وهيئة الرقابة العامة العامة للمصا الرقابةهيئة  ويهمن الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وهيئات الرقابة العامة دارية واملالية لدلوةل تتكوَّ

ىل دائرة احملاس بات اليت لها سلطة . كام تضّم ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية بوزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية ضافة اإ  قضائية وصالحيات رقابية.التفقدايت الإدارية واملالية مبختلف الوزارات ، اإ
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ىل هذا ال مر ن مرشوع وتضمّ  عىل مس توى  التنظميية والإجرائية النقائصمعاجلة بعض ال حاك  الرامية اإ

الترّصف يف الوسائل املاديّة والبرشيّة  طويراملتابعة وتوتطوير مناجه املعمتدة دلهيا حتسني أ سالي  العمل و سري الهيئة 

ىل متكني الهيئة عرب التكوين اقدراهتتعزيز فضال عن املتوفّرة  من صالحيات . كام يضّم هذا املرشوع فصول هتدف اإ

ل لها املسامهة  عة تّوِّ  .املال العا ّ حامية ترش يد الترصف العمويم وحتسني ال داء و يف  الفّعاةلمتابعة ومساءةل موسَّ
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 :10لحق عدد امل

 مرشوع أ مر حكويم يتعلّق 

 بتنظمي معليّة نرش تقارير الرقابة العامة وتقارير املتابعة
 

 

ّن رئيس احلكومة،   اإ

 رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية، ابقرتاح من

 بعد الاّطالع عىل ادلس تور،و 

واملتعلّق حبامية املعطيات  5118جويلية  57املؤّرخ يف  5118لس نة  71وعىل القانون ال سايس عدد 

 الشخصية،

ىل  5107مار   58املؤّرخ يف  5107لس نة  55وعىل القانون ال سايس عدد  واملتعلّق ابحلّق يف النفاذ اإ

 منه، 7املعلومة وخاّصة الفصل 

عليا للرقابة الإدارية واملتعلّق ابلهيئة ال  0991ماي  11املؤّرخ يف  0991لس نة  21وعىل القانون عدد 

 واملالية،

 واملتعلّق مباكحفة الفساد، 5100نومفرب  08املؤّرخ يف  5100لس نة  051وعىل املرسو  الإطاري عدد 

واملتعلّق ابلنظا  ال سايس اخلاص بأ عضاء  0985جانفي  2املؤّرخ يف  0985لس نة  7وعىل ال مر عدد 

 59املؤرخ يف  5111لس نة  251 نقحته أ و متمته وخاصة ال مر عدد الرقابة العامة للاملية وعىل مجيع النصوص اليت

 ،5111فيفري 

واملتعلّق بتنظمي ومشمولت هيئة الرقابة  0990ماي  10املؤّرخ يف  0990لس نة  885وعىل ال مر عدد 

لس نة  701العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته ومتّمته وخاّصة ال مر عدد 

 ،5111أ فريل  2املؤّرخ يف  5111

واملتعلّق ابلهيئة العليا للرقابة الإدارية  0991أ فريل  09املؤّرخ يف  0991لس نة  917وعىل ال مر عدد 

 واملالية،

واملتعلّق بتنظمي ومشمولت هيئة الرقابة  5101أ وت  05مؤرخ يف  5101لس نة  1515وعىل ال مر عدد 

 وبضبط النظا  ال سايس اخلاص بأ عضاهئا،العامة للمصاحل العمومية 

واملتعلّق بتسمية رئيس احلكومة  5107أ وت  57املؤرخ يف  5107لس نة  017وعىل ال مر الرئايس عدد 

 وأ عضاهئا،

 وعىل رأ ي احملمكة الإدارية،

 مداوةل جملس الوزراء، بعدو 

عال  رئيس امجلهورية،  وبعد اإ
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 يصدر ال مر احلكويم ال يت نّصه:
 

طار تعزيز مبادئ احلومكة والشفافية واملسائةل يف الترّصف يف ال موال ال ّولالفصل  : يندرج هذا ال مر يف اإ

ىل تنظمي نرش التقارير التأ ليفية الس نوية للرقابة والتقيمي اليت تعّدها لك من  دارة الشأ ن العاّ ، وهيدف اإ العمومية واإ

العامة للاملية وهيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية وهيئة الرقابة

 وكذكل التقارير التأ ليفية الس نوية للمتابعة اليت تعّدها الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية. 
 

ع5الفصل  دادها وفقا : تتوىّل هيئات الرقابة العامة نرش تقاريرها الرقابية مضن تقارير تأ ليفية س نوية يمّت اإ

للمعايري ادلولية املعمول هبا يف جمال الرقابة وذكل يف أ جل أ قصاه الثالثية الثالثة من الس نة املوالية للس نة اليت مشلها 

 التقرير. وتنرش هذه التقارير عىل املواقع الإلكرتونية الرسية للوزارات اليت ترجع لها الهيئات املذكورة ابلنظر.

نرش تقارير خصوصية تتعلّق ابلتدقيق والتقيمي أ و بنتاجئ اختبارات وذكل عند كام ميكن لهذه الهيئات 

 الاقتضاء.
 

عداد ونرش تقرير تأ ليفي س نوي حيتوي عىل نتاجئ أ عاملها : 1الفصل  تتوىّل الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية اإ

الثالثة من الس نة املوالية للس نة اليت أ عّد بعنواهنا  يف جمال متابعة تقارير الرقابة والتقيمي وذكل يف أ جل أ قصاه الثالثية

 التقرير. وينرش هذا التقرير  عىل املوقع الالكرتوين الرسي للهيئة.
 

التقارير التأ ليفية الس نوية لهيالك الرقابة العامة  والهيئة العليا للرقابة الإدارية   تراعى عند نرش :8الفصل 

 الية:واملالية  املبادئ واملقتضيات الت

 وضوح املعطيات املضّمنة ابلتقارير وقابلّيهتا للفهم،  -

 دقّة البياانت واملعطيات املقّدمة، -

 الزتا  املوضوعية يف تقيمي أ داء اجلهة اخلاضعة للرقابة، -

س ناد ال خطاء املتعلّقة ابلترّصف،  -  حتديد املسؤوليات وقابلية اإ

 حامية املعطيات الشخصية، -

 الرقابة واملتابعة.أ عامل حامية املعطيات الإسرتاتيجية اخلاصة ابلهيالك واملنشأ ت اليت مشلهتا  -
 

رئيس احلكومة ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية ووزير املالية ووزير أ مالك ادلوةل  : 2الفصل

والشؤون العقارية ملكّفون، لك فامي خيصه، بتنفيذ هذا ال مر احلكويم اذلي ينرش ابلرائد الرسي للجمهورية 

 التونس ية .
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 :15لحق عدد امل

 الإداري واملايلحكويم يتعلق ابلتنظمي  مرشوع أ مر

 للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وبسري معلها
 

ّن رئيس احلكومة،       اإ

 وابقرتاح من مدير ادليوان الرئايس ،    

الع عىل ادلس تور  وخاّصًة الفصل      ّطِّ  منه،    95وبعد الإ

واملتعلق بتنظمي دائرة احملاس بات وعىل مجيع  0978مار   8املؤرخ يف  0978لس نة  8وعىل القانون عدد  

 ،5118جانفي  59املؤرخ يف  5118لس نة  1النصوص اليت نقحته ومتمته وخاصة القانون ال سايس عدد 

صدار جم 0971ديسمرب  10املؤرخ يف  0971لس نة  80وعىل القانون عدد    ةل احملاس بة واملتعلق ابإ

 العمومية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته،

و املتعلّق بضبط النظا  ال سايس  0981ديسمرب  05املؤرخ يف  0981لس نة  005وعىل القانون عدد    

العا  ل عوان ادلوةل وامجلاعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته 

 مته، ومت 

واملتعلّق ابلهيئة العليا للرقابة الإدارية  0991ماي  1املؤرخ يف  0991لس نة  21وعىل القانون عدد      

 منه، 1واملالية وخاصة الفصل 

املتعلّق بضبط الوظائف العليا طبقا  5102أ وت  17املؤرخ يف  2015لس نة  32وعىل القانون عدد      

 من ادلس تور، 78ل حاك  الفصل 

واملتعلق ابلنظا  ال سايس اخلاص بأ عضاء  0985جانفي  2املؤرخ يف  0985لس نة  7ىل ال مر عدد وع   

 الرقابة العامة للاملية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته،

واملتعلق بتنظمي وزارة أ مالك ادلوةل  0991جوان  08املؤرخ يف  0991لس نة  0171وعىل ال مر عدد    

  نقحته ومتمته،وعىل مجيع النصوص اليت

 واملتعلق ابلتنظمي الهيلكي لوزارة ادلاخلية، 0990أ فريل  0املؤرخ يف  0990لس نة  281وعىل ال مر عدد 

 واملتعلق بتنظمي وزارة املالية، 0990أ فريل  51املؤرخ يف  0990لس نة  227وعىل ال مر عدد 

بضبط النظا  ال سايس اخلاص واملتعلق  0990ماي  10املؤرخ يف  0990لس نة  885وعىل ال مر عدد 

 بأ عضاء هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته،

واملتعلّق ابلهيئة العليا للرقابة الإدارية  0991أ فريل  09املؤرخ يف  0991لس نة  917و عىل ال مر عدد 

 واملالية،

واملتعلق بتنظمي ومشمولت هيئة الرقابة  5101أ وت  05املؤرخ يف  5101لس نة  1515وعىل ال مر عدد 

 العامة للمصاحل العمومية وبضبط النظا  ال سايس اخلاص بأ عضاهئا،
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واملتعلق بتسمية رئيس احلكومة  5107أ وت  57املؤرخ يف  5107لس نة  017وعىل ال مر الرئايس عدد 

 وأ عضاهئا،

حداث وزارة الوظيفة  5107مار   5املؤرخ يف  5107لس نة  570وعىل ال مر احلكويم عدد  واملتعلق ابإ

حلاق هيالك هبا،  العمومية واحلومكة وماكحفة الفساد واإ

 وعىل رأ ي وزير املالية،

 وعىل رأ ي احملمكة الإدارية،

عال  رئيس امجلهورية،  وعىل مداوةل جملس الوزراء وبعد اإ

 

ه:  يصدر ال مر ال يت نصُّ

 

 

ل:أ حاك   ةالعنوان ال وَّ  عامَّ

 

ىل ضبط التنظمي الإداري واملايل للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وسري معـلها طبقا :1الفصل هيدف هذا ال مر اإ

خ يف  0991لس نة  21من القانون عدد  1للفصل   .0991ماي  1املؤرَّ

 :يقصد ابملصطلحات التالية عىل معىن هذا ال مرو 

 للرقابة الإدارية واملالية.العليا الهيئة  الهيئة العليا: -

ة للاملية هيئات الرقابة العامة: - ة  هيئة الرقابة العامَّ ة للمصاحل العمومية وهيئة الرقابة العامَّ وهيئة الرقابة العامَّ

 ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية.

 التفقُّدايت الإدارية واملالية للوزارات. التفقدايت الوزارية: -

 

متار  الهيئة العليا هماهما يف كنف احلياد والزناهة والاس تقاللية وسسهر عىل تكريس علوية القانون  :5الفصل 

وتطبيق مبادئ احلومكة الرش يدة وحامية ال موال واملمتلاكت العمومية وترش يد الترّصف فهيا وسسامه يف جتس مي 

الك العمومية عىل تطوير أ سالي  ومناجه س ياسة ادلوةل يف جمال ماكحفة الفساد والتوق من حدوثه وسساعد الهي

ة  طار مشمولهتا خاصَّ  :الترصف العمويم طبقا للمامرسات الفضىل واملعايري املتعارف علهيا. وتتوىّل يف اإ

الت هيئات - الهتا وضامن  التنس يق بني برامج تدخُّ الرقابة العامة و التفقدايت الوزارية لتاليف ازدواجية تدخُّ

الهيالك العموميَّة والهيالك املنتفعة بدمع معويم، ويُراَعى يف ذكل برانمج حممكة دوريّة أ فضل لرقابة 

ات رقابة وتقيمي عند الاقتضاء. دراج هممَّ  احملاس بات. وميكن للهيئة اقرتاح اإ
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 ، وتقدمي التوصيات الكفيةل بتاليفالرقابة العامة دراسة ومتابعة تقارير لّكٍّ من حممكة احملاس بات وهيئات -

ات الوزارية وحتسني طرق الترصُّف و  النقائص َـّ متابعة تنفيذها. كام ميكهنا دراسة واس تغالل تقارير التفقُّدي

 ومتابعهتا.

تنظمي الندوات وامللتقيات ودورات التكوين والرسلكة لفائدة  الإطارات العليا للرقابة الإدارية واملالية  -

 واملترصفني العموميني.
 

 الإداريالعنوان الثاين:التنظمي 

ن الهيئة العليا من :  1الفصل   : تتكوَّ

 رئيس الهيئة الـعـليـا . -

ة للاملية، -  رئيس هيئة الرقابة العامَّ

ة للمصاحل العمومية،  -  رئيس هيئة الرقابة العامَّ

ة ل مالك ادلوةل والشؤون العقارية، -  رئيس هيئة الرقابة العامَّ

 املتفقد العا  ملصاحل وزارة ادلاخلية، -

 العا  لوزارة الشؤون احمللية، املتفقد -

 رئيس هيئة مراقيب ادلوةل،  -

ة للمزيانية، -  رئيس الهيئة العامَّ

سات واملنشأ ت العمومية، -  املدير العا  لوحدة متابعة تنظمي املؤسَّ

 املدير العا  للمحاس بة العمومية والاس تخالص، -

 املدير العا  للمساهامت العمومية بوزارة املالية، -

 احملاس بات. ممثِّّل عن حممكة -

 ولرئيس الهيئة اس تدعاء  لك خشص يرى فائدة يف حضوره.
 

ُ رئيُس الهيئة العليا مبقتف  أ مر رئايس. :  8الفصل   يُعنيَّ
 

وهو املمثل القانوين لها.   : يسهر رئيس الهيئة العليا عىل سري أ عاملها ويرأ   جلساهتا  وحيف  واثئقها 2الفصل 

ًة الصالحيات التالية: ليه خاصَّ  وميار  الرئيس يف نطاق املها  املوكوةل اإ

 التس يري الإداري واملايل للهيئة العليا ، -

ىل الانعقاد،  -  ضبط جدول أ عامل جلسات الهيئة العليا ودعوهتا اإ
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عداد مرشوع الربانمج العا  لتدخالت هيئات الرقابة  -  العامة والتفقدايت الوزارية،الإرشاف عىل اإ

عداد مشاريع مذكرات املتابعة،قارير الواردة عىل الهيئة العلياالإرشاف عىل دراسة الت -  ، اكلإرشاف عىل اإ

عداد التقرير الس نوي. -  الإرشاف عىل اإ
 

فوَن بـمأ مورية من ذوي الاختصاص و الـخربة لإعداد 7الفصل  ـُن مبقتف  أ مر رئايس ُملكَـّ ال عامل ذات  : يَُعــيَـّ

 . 0991لس نة  21العالقة مبها  الهيئة  العليا كام مت ضبطها ابلفصل الثاين من القانون عدد 
 

ىل ذكل بطل  من رئيسها طبقا جلدول  7الفصل  َما دعت احلاجة اإ ة لكَّ شهر وُكـلَـّ : تعقد الهيئة العليا جلساهتا مرَّ

ىل  ـُه قبل س بعة أ اي  عىل ال قل اإ ول .  مجيع أ عضاهئا مصحواب جبميع الواثئق املتعلقة ابملسائل املدرجة به أ عامل يُوجَّ

ل حبضور س بعة من  أ عضاهئا عىل ال قّل وتتّخذ قراراهتا ابلتوافق وعند  تكون مداولت الهيئة العليا حصيحة اإ

ركة يف اتاذ الاقتضاء بس بعة أ صوات عىل ال قل. وحيرض امللكفون مبأ مورية جلسات الهيئة العليا دون املشا

 القرارات أ و التصويت علهيا.

  

 العنوان الثالث : التنظمي املايل 

ىل رئاسة امجلهورية .ويضبط قانون املالية الاعامتدات  8الفصل  دُّ الهيئة العليا مرشوع مزيانيهتا الس نوية وحتيهل اإ : تُعِّ

ترتيبيا مبزيانية رئاسة امجلهورية وتضع قواعد الس نوية اليت ترصدها ادلوةل لها. وتكون مزيانية الهيئة العليا ملحقة 

ىل جمةلَّ احملاس بة العمومية.  رصفها ومسك حساابهتا اإ
 

ن املوارد املالية للهيئة العليا من الاعامتدات اليت ترصد لها من مزيانية ادلوةل و املداخيل املتأ تية من  9الفصل  : تتكوَّ

ل علهيا بعد موافقة سلطة الإرشاف .نشاطها وكذكل من املنح والهبات واملساعدات ال  يت ميكن أ ن تتحصَّ

 وتمتثَّل مصاريف الهيئة العليا يف نفقات الـتَّرصُّفِّ ونفقات الـتَّجهِّزيِّ .
 

مضائه. 01الفصل   : رئيس الهيئة العليا هو ال مر ابلرصف وميكن هل تفويض اإ

 

 العنوان الرابع : سري معل الهيئة

قرار:: تتوىلَّ الهيئة  00الفصل   العليا مناقشة واإ

َّة، - ة والتفقُّدايت الوزاري  الربانمج الس نوي العا  لتدخُّالت هيئات الرقابة العامَّ

 برانمج العمل الس نوي للهيئة العليا ، -

 مذكَّرات متابعة تقارير الرقابة ،  -

 التقرير الس نوي لنشاط الهيئة العليا. -
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ا مواضيع وبرامج  ذات عالقة بوظيفيت الرقابة كام ميكن لرئيس الهيئة العليا أ ن يعرض عىل مداولهت

ُن مداولت الهيئة العليا يف  واملتابعة، وبتطوير أ سالي  احلومكة والترصُّف العمويم والوقاية من الفساد. وتَُدوَّ

 حمارض تقع املصادقة علهيا من قبل أ عضاهئا.
 

ة والتفقُّدايت الوزاري:  05الفصل  ىل الهيئة العليا قبل جي  عىل هيئات الرقابة العامَّ ة  أ ن حتيل برامج معل س نوية اإ

 موّفَّ شهر ديسمرب من لك س نة وذكل لغرض التنس يق وضبط الربانمج الس نوي العا  لتدخُّالهتا.

ة و  جراء معليات مراقبة من قبل هيئات الرقابة العامَّ تبـتُّ الـهيئة العليا يف ما قد تقرتحه  الوزارات من اإ

 لبعض املصاحل أ و الهيالك اخلاضعة لإرشافها. 

ة والتفقُّدايت الوزارية مبهامت رقابية خارج الربانمج املصادق عليه، يمتُّ  ويف صورة قيا  هيئات الرقابة العامَّ

عال  ة. اإ  الهيئة العليا بذكل وجواب يف أ جل أ قصاه شهر من اترخي صدور الإذن ابملهمَّ
 

ىل السلط املنصوص علهيا ابلفصل  01الفصل  ثر تقدميه اإ ىل الهيئة العليا اإ : حتيل حممكة احملاس بات تقريرها الس نوي اإ

ة والتفقُّدايت الوزارية أ ن  007 دَّ الهيئة العليا بتقاريرها يف أ جل من ادلس تور. وجي  عىل  هيئات الرقابة العامَّ تُـمِّ

عدادها يف صيغهتا الهنائية.  أ قصاه شهر من اس تكامل اإ
 

ها حول نشاطها  : 08الفصل  ة والتفقُّدايت الوزارية مدَّ الهيئة العليا ابلتقارير اليت تعّدِّ جي  عىل هيالك الرقابة العامَّ

 خالل الس نة املنقضية يف أ جل ل يتجاوز الثالثة أ شهر ال وىل من لّكِّ س نة.
 

صالح ومتابعة تنفيذها.كام تقد  : تتوىلَّ الهيئة العليا دراسة تقارير الرقابة والتفقد وتقدمي توصيات الإ  02الفصل 

رساء قواعد  ىل الإسها  يف تطوير الترّصف العمويم واإ صالح هتدف اإ الهيئة العليا توصيات ذات صبغة شامةل لالإ

 احلومكة الرش يدة والوقاية من الفساد.

خالل خطريا يالحظه أ ثناو  عال  رئيس امجلهورية بّك أ مر من شأ نه أ ن يشّك اإ ء دراسة لرئيس الهيئة العليا اإ

 التقارير.
 

ُف السلطات الإدارية منسقا مع الهيئة العليا يتوىل تيسري هممهتا. 07الفصل    : تلكِّّ
 

ذا طل  ذكل بعد أ ن يصبح تقرير الرقابة  07الفصل  ىل لّكِّ مترّصِّف وقعت مراقبته اإ : عىل الهيئة العليا الاس امتع اإ

ىل هنائيا ومتّت الإجابة عنه كتابيا. كام لها أ ن تقرر الا ىل أ ي مترّصِّف أ و مسؤول عن الهيّك حمّلِّ املتابعة أ و اإ س امتع اإ

 لّكِّ خشص هل ارتباط ابمللف.
 

طار ابلهيئة العليا التعهُّد مبلّفٍّ أ و املشاركة يف الاس تقراء  08الفصل   َّة أ و اإ فٍّ مبأ موري : ل ميكن ل ّيِّ عضوٍّ أ و مـلَكَـّ

ي أ و معنوي تربطه به  مصلحة خشصية أ و قرابة عائلية أ و أ ي نوع من العالقات ال خرى اليت فيه يتعلَّق بشخص ماّدِّ

 قد تتودل مهنا فائدٌة لنفسه أ و لغريه .
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جاابهتا كتابًَة يف  09الفصل  ىل الهيالك حمّلِّ املتابعة اليت يتعني علهيا تقدمي اإ : تتوىل الهيئة العليا توجيه أ س ئةل كتابية اإ

ثبات الالزمة أ جل ل يتجاوز شهرا واحدا من اترخي تو  ة بواثئق الإ صلها هبا. وتكون هذه الإجاابت ُمَعلَّةل و ُمَدمعَّ

مة حس  الصيغة املطلوبة. و ل ميكن جماهبة الهيئة العليا ابلرّسِّ املهين.   وُمقَدَّ
 

دة للرّدِّ ومتنحه : 51الفصل  ىل الهيّك اذلي ل حيرت  ال جال احملدَّ ه الهيئة العليا تذكريا وحيدا اإ ضافيا ل  تُوّجِّ أ جال اإ

لهيا ابلـنَّظر .  ع اإ اجِّ عال  سلطة الإرشاف الرَّ  يتجاوز امخلسة عرش يوما مع اإ

ها ابلردود املطلوبة يف ال جال احملددة.  وتنرش الهيئة العليا مضن تقريرها الس نوي قامئة يف الهيالك اليت ل متّدِّ
 

دُّ الهيئة العليا تقريرا س نواي حول نشاطها  50الفصل  ىل رئيس امجلهورية ورئيس جملس نواب الشع  : تُعِّ يرفع اإ

 ورئيس احلكومة وينرش مبوقع الواب اخلاص هبا.

 

 العنوان الرابع : أ حاك  انتقالية و ختامية

 

ىل حني تركزي حممكة احملاس بات طبقا للفصل 55الفصل  من ادلس تور،تعمتد التسمية احلالية دلائرة احملاس بات  007: اإ

 من هذا ال مر. 01و 1 و 5يف تطبيق الفصول 
 

خ يف  0991لس نة  917تلغى أ حاك  ال مر عدد  :51الفصل  املتعلِّّق ابلهيئة العليا للرقابة  0991أ فريل  09املؤرَّ

  الإدارية واملالية.
 

ه بتنفيذ هذا ال مر اذلي ينرش اب58الفصل  لرائد الرسي : الوزراء ومدير ادليوان الرئايس مـلكَّفون لكٌّ فامي خيصُّ

 .للجمهورية التونس ية
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 متّت املصادقة عىل هذا التقرير

 من قبل جملس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية 
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