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كلمة رئيس الهيئة

عماد الحزقي
رئيس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية

يتضمــن التقريــر الســنوي الســابع والعــرون للهيئــة العليــا للرّقابــة اإلداريــة واملاليــة ملّخصــا لنشــاط 

الهيئــة خــالل ســنة 2021 والنصــف الثــاين مــن ســنة 2020 يف مجــال دراســة وإســتغالل تقاريــر الرقابــة 

الصــادرة عــن محكمــة املحاســبات وعــن هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث وتقاريــر التفقــد الصــادرة عــن 

ــدارك  ــد بت ــة والتفق ــاكل التــرف املشــمولة بالرقاب ــزام هي ــة ومتابعــة مــدى إلت ــة الوزاري ــات العام التفقدي

ــدم  ــان ع ــل ض ــن أج ــتوجبة م ــات املس ــذ اإلصالح ــر وتنفي ــك التقاري ــا تل ــي رصدته ــص الت ــالالت والنقائ اإلخ

تكرارهــا وتحســن طــرق وأســاليب التــرف العمومــي . 

وقــد حرصــت الهيئــة خــالل متابعتهــا لنتائــج التقاريــر الرقابيــة، عــى تحقيــق مقتضيــات النجاعــة وإكســاب تدخالتهــا 
الجــدوى املطلوبــة، مــن خــالل عــدم اإلقتصــار عــى متابعــة التدابــر املتخــذة عــى مســتوى الهيــاكل املعنيــة مبــارشة 
بأعــال الرقابــة، والحــرص قــدر اإلمــكان عــى تريــك جميــع األطــراف ذات العالقــة بتحقيــق جهــود اإلصــالح، ســواء 
كانــت وزارات اإلرشاف القطاعــي أو وزارة املاليــة أو مصالــح رئاســة الحكومــة أو غرهــا مــن الهيــاكل، كــا حرصــت 
الهيئــة أيضــا عــى تذليــل الصعوبــات املطروحــة أمــام هيــاكل التــرف وفــّض بعــض اإلشــكاليات العالقــة ، التــي قــد 
تتجــاوز أحيانــا اإلطــار التقليــدي لصالحياتهــا. كــا ســعت الهيئــة ، كلــا إقتــى األمــر ذلــك ، إىل مراســلة الجهــات 
الحكوميــة املعنيــة مــن أجــل تحسيســها بالعوائــق والعراقيــل التــي تواجههــا بعــض الهيــاكل يف مبــارشة نشــاطها والتــي 
تهــّدد أحيانــا وبصفــة جديــة ، توازناتهــا املاليــة أو حتــى دميومتهــا ، مــع دعوتهــا إىل اتخــاذ اإلجراءات املســتوجبة ســواء 
مبراجعــة أو اســتصدار بعــض النصــوص أو اتخــاذ بعــض التدابــر أو توضيــح التوجهــات املســتقبلية بشــأنها أو كذلــك 
مــن أجــل دعوتهــا إىل إســتحثاث نســق تنفيــذ بعــض املشــاريع الوطنيــة الكــرى ذات العالقــة املبــارشة بتطويــر طــرق 

وأســاليب التــرف العمومــي. وقــد ســمحت هــذه املقاربــة بتحقيــق نتائــج إيجابيــة وملموســة يف عديــد الحــاالت.

وإذ تشــيد الهيئــة مبســتوى التجــاوب اإليجــايب الــذي ملســته لــدى أغلــب الــوزارات والهيــاكل العموميــة، إالّ أنهــا تؤكــد 
مــرة أخــرى عــى وجــوب تطويــر مســتوى املتابعــة الذاتيــة والتلقائيــة لنتائــج التقاريــر الرقابيــة مــن خــالل ســعي 
الهيــاكل العموميــة إىل املبــادرة بتحقيــق اإلصالحــات املســتوجبة مبجــرد توصلهــا بالتقاريــر الرقابيــة النهائيــة وإدراج 

التوصيــات املضمنــة بهــذه التقاريــر كنقــاط قــارة ضمــن جلســات هياكلهــا وجــداول أعالهــا.

ولعــل الســمة األبــرز التــي ميكــن مالحظتهــا عــى مســتوى منظومــة التــرف العمومــي بصفة عامــة، هو الرتاجــع الذي 
مــا إنفــك يشــهده أداء العديــد مــن الهيــاكل العموميــة ســواء عــــى مســتوى احــرتام النصــوص والرتاتــــــــــيـــــــــب 

الجــاري بهــا العمــل أو عــى مســتوى إنجــاز الخدمــات وتأمــن املرافــق العمومية. 
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ويتجــى هــذا الرتاجــع خاصــة عــــى مســتوى تعــّدد النقائــص والتجــاوزات التــي رصدتهــا التقاريــر الرقابيــة وتواترهــا 
ــن  ــد م ــص العدي ــة الســابقة وتخصي ــر الرقابي ــد التقاري ــا ضمــن عدي ــه إليه ــن التنبي ــن ســنة إىل أخــرى بالرغــم م م
ــة يف هــذا  ــر الهيئ ــا.  وتعت ــل الحــّد منه ــل هــذه األخطــاء أو عــى األق ــب مث ــات مــن أجــل تجن الدراســات وامللتقي
ــل  ــة، ب ــة ليســت فقــط مســألة ظرفيّ ــر الرقابيّ ــل هــذه اإلخــالالت وتكرارهــا بالتقاري ــة رصــد مث الســياق، أّن مواصل
أصبحــت مســألة هيكليّــة تســتوجب الوقــوف عندهــا ومعالجتهــا بصفــة جذريـّـة وأفقيــة مــن خــالل معالجــة األســباب 

ــة. ــة والرتتيبيّ الحقيقيــة لحدوثهــا وإعــادة النظــر يف بعــض األطــر واآلليــات التريعيّ

ــى إجــراء اإلصالحــات  ــة عــ ــاكل العمومي ــدرة بعــض الهي ــى مســتوى عــدم ق ــا يتجــى هــذا الرتاجــع أيضــا عــ ك
الرضوريــة، والــذي عــادة مــا يتــم تريــره إمــا مبحدوديـّـة اإلمكانيــات املاديـّـة والبريـّـة املتوفــرة لــدى هــذه الهيــاكل، 
ــل بعــض وزارات اإلرشاف  ــن قب ــكايف م ــدم التجــاوب ال ــن، أو بع ــّدد املتدخل ــا بطــول وتشــعب اإلجــراءات وتع وإم
القطاعــي مــع املؤسســات الراجعــة لهــا بالنظــر،أو كذلــك برجــوع بعــض اإلخــالالت إىل فــرتات ســابقة وتولـّـد نــوع مــن 

الحقــوق املكتســبة لــدى املســتفيدين منهــا .

ويعــزى هــذا الرتاجــع عــى مســتوى منظومــة التــرف العمومــي إىل أســباب مختلفــة، منهــا مــا هــو يف عالقــة برتاجــع 
ــة يف التســير والتــرف والناجــم باألســاس عــن ارتفــاع عــدد اإلحــاالت عــى  عــدد اإلطــارات ذات الكفــاءة والتجرب
التقاعــد وعــدد اإلطــارات املغادريــن يف إطــار التعــاون الفنــي وعــدم قــدرة اإلدارة عــــى تعويضهــم، ومنهــا كذلــك 
مــا هــو يف عالقــة برتاجــع دور اإلدارة كحاضنــة للكفــاءات وبرتاجــع قيمــة العمــل كقيمــة حضاريــة وتراجــع ســلطة 

املســؤول صلــب الهيــاكل العموميــة.

ويف هــذا اإلطــار، تقّدمــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة مــن خــالل هــذا التقريــر بجملــة مــن التوصيــات 
ــة  ــوارد العمومي ــف امل ــن حســن توظي ــي وتأم ــرف العموم ــأنها تحســن طــرق وأســاليب الت ــن ش ــي م ــة الت العاّم
واإلرتقــاء بــآداء الهيــاكل العموميــة إىل مــا يســتجيب إىل إنتظــارات وتطلعــات املواطنــن، كــا تقدمــت أيضــا بجملــة 
ــمولة  ــرتة املش ــالل الف ــس خ ــار املجل ــى أنظ ــت ع ــي عرض ــات الت ــة بامللف ــة ذات العالق ــات الخصوصي ــن التوصي م

ــر. بالتقري

كــا يتضمــن التقريــر الســنوي كذلــك ، ملحــة عــن نشــاط الهيئــة يف مجــال تنســيق برامــج تدخــل هيــاكل املراقبــة 
العامــة ملصالــح الدولــة واملنشــآت العموميــة طبقــا ملــا يقتضيــه الفصــل 2 مــن القانــون عــدد 50 لســنة 1993 املتعلــق 

بالهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة .

يف هــذا اإلطــار، حرصــت الهيئــة بالتنســيق مــع رؤســاء هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث، عــى تنــّوع الرنامــج الســنوي 
لتدخــل هــذه الهيــاكل وشــموله ملختلــف املصالــح املركزيــة والجهويــة واملؤسســات العموميــة اإلداريــة واملؤسســات 
واملنشــآت العموميــة والــركات ذات املســاهات العموميــة والجمعيــات والهيــاكل األخــرى غــر املصّنفــة وذلــك عــى 
ضــوء الرنامــج الســنوي لتدخــل محكمــة املحاســبات ، مبــا يضمــن تفــادي حــاالت ازدواجيــة الرمجــة أوالتداخــل عــى 

مســتوى اإلنجــاز ، مــع النظــر يف إمكانيــات القيــام مبهــات رقابيــة مشــرتكة بــن هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث .

ــة  ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــنوية للهيئ ــدوة الس ــال الن ــة ألع ــنوي حوصل ــر الس ــن التقري ــرى، يتضم ــة أخ ــن ناحي م
ــة دعامــة لتكريــس الشــفافية  واملاليــة التــي انتظمــت يــوم 29 جــوان 2021 تحــت عنــوان: » نــرش التقاريــر الرقابّي
واملســاءلة«، مبناســبة مــرور ســنة عــى صــدور األمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 املــؤرخ يف 29 جــوان 2020 

ــر املتابعــة.  ــة وتقاري ــات الرقاب ــر هيئ ــة نــر تقاري ــم عملي ــق بتنظي واملتعلّ

وقــد تناولــت هــذه النــدوة التــي حرضهــا عــدد هــام مــن املراقبــن العموميــن ومــن املختصــن واملهتمــن بالشــأن 
الرقــايب، األهميــة التــي تكتســيها عمليــة نــر التقاريــر الرقابيــة يف ترســيخ مبــادئ الشــفافية واملســاءلة عــى مســتوى 
ــر  ــادئ واملعاي ــدوة أهــم املب ــت هــذه الن ــا تناول ــراد ، ك ــدى األف ــة ل ــة املواطن ــة ثقاف التــرف العمومــي ويف تنمي
الدوليــة املعتمــدة يف نــر تقاريــر الرقابــة مــع تقديــم عــرض لبعــض التجــارب املقارنــة والتجربــة الوطنيــة يف هــذا 
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املجــال، كــا تعرضــت إىل أهــم املتطلبــات والضوابــط التــي يتعــن مراعاتهــا عنــد القيــام بنــر التقاريــر الرقابيــة .

ــة مرجعيـــــة يف شــكل دليـــل  ــة اإلداريــة واملاليــة إعــداد وثيقــــــــــ ــا للرقاب ــة العلي ــت الهيئ وبهــذه املناســبة، تولّ
حـــــــول » املامرســات الجّيــدة لنــرش التقاريــر الرّقابّيــة » تــّم وضعــه عــى ذّمــة املراقبــن العموميــن واملتفقديــن 

ــايب. ــع املهتمــن بالشــأن الرق وجمي

عــى صعيــد آخــر ، واعتبــارا للموقــع املحــوري الــذي تحتلــه الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة ضمــن املنظومــة 
الرّقابيــة، وإميانــا منهــا بالــدور الهــام الــذي ميكــن أن تؤّمنــه الهيــاكل الرقابيــة يف دعــم وإســناد جهــود الدولــة الراميــة 
إىل ضــان حســن التــرف يف املــال العــام ومكافحــة الفســاد، حرصــت الهيئــة  يف إطــار مقاربــة تشــاركية مــع مختلــف 
ــر  ــرتكة  لتطوي ــدة مش ــة جدي ــورة رؤي ــل بل ــن أج ــر م ــاش والتفك ــق النق ــى تعمي ــة ، ع ــة الرقابي ــات املنظوم مكون
منظومــة الرقابــة والتفقــد والتدقيــق يف القطــاع العــام وإضفــاء مزيــد مــن النجاعــة عــى أعــال  مختلــف الهيــاكل 

الرقابيــة وضــان حســن التنســيق بينهــا وتحقيــق التكامــل يف األدوار .

 يف هــذا اإلطــار، تولـّـت الهيئــة ، وبالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، تنظيــم ثــالث ورشــات عمــل جمعــت 
عــددا هامــا مــن املراقبــن العموميــن واملتفقديــن املنتمــن إىل مختلــف مكونــات املنظومــة الرقابيــة وممثلــن عــن 
الجمعيــات الناشــطة يف املجــال الرقــايب ، تــّم خاللهــا التــداول يف عديــد املحــاور املتصلــة بتشــخيص نقائــص املنظومــة 
الرقابيــة الحاليــة وبالصعوبــات والتحديــات املطروحــة أمامهــا ، ســواءعى مســتوى تعــّدد الهيــاكل الرقابيــة وتداخــل 
اختصاصاتهــا وتشــتت النصــوص املنظمــة لهــا ، أو عــى مســتوى غيــاب رؤيــة وطنيــة شــاملة ومتكاملــة عــى املســتوى 
ــات  ــة اإلمكاني ــك عــى مســتوى محدودي ــات التدخــل ، أو كذل ــط مخاطــر التــرف وتحــدد أولوي اإلســرتاتيجي تضب

البريــة واملاديــة واللوجســتية املوضوعــة عــى ذمــة الهيــاكل الرقابيــة مقارنــة بحجــم املهــام املوكولــة لهــا.

وقــد متخضــت عــن هــذه اللقــاءات جملــة مــن املقرتحــات والتصــورات الراميــة إىل تطويــر منظومــة الرقابــة والتدقيــق 
والتفقــد يف القطــاع العمومــي وتعزيــز الوســائل واإلمكانيــات املوضوعــة عــى ذمــة الهيــاكل الرقابيــة وتعصــر آليــات 

ومناهــج عملهــا ، تضمنهــا البــاب الخامــس مــن هــذا التقريــر.

ــا  ــل منه ــا يجع ــا اإلســترايف مب ــز دوره ــا نحــو األفضــل وتعزي ــاء بأدائه ــك إىل اإلرتق ــن خــالل ذل ــة م وتســعى الهيئ

مؤسســة مرجعيــة وشــاملة لكافــة الهيــاكل املكونــة للوظيفــة الرقابيــة العموميــة وضامنــة لحســن التنســيق والتكامــل 

ــا  ــي املنظــم حالي ــار التريع ــة اإلط ــرضورة مراجع ــر يســتوجب بال ــو أم ــة ، وه ــة خطــوط الرقاب ــن كاف يف األدوار ب

ــة ،  ــه الحالي ــد يف صيغت ــذي مل يع ــاي 1993 وال ــؤرخ يف 3 م ــنة 1993 امل ــدد 50 لس ــون ع ــل يف القان ــا املتمث لعمله

ــا. ــا ودولي ــايب وطني ــة عــى مســتوى املشــهد الرق مســتجيبا للتطــورات الحاصل

ويف الختــام، تأمــل الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة أن يحظــى مــروع اإلصــالح الــذي ســيتم اعــداده يف املرحلــة 
ــة  ــكايف مــن قبــل الســلط العمومي ــة وبالتجــاوب ال ــات املنظومــة الرقابي القادمــة باالنخــراط الكامــل ملختلــف مكون

لتجســيد أهــم محــاوره وتوفــر الدعــم القانــوين واملــادي واللوجســتي الــالزم لكافــة الهيــاكل الرقابيــة .
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الباب األوّل

اإلحصائيات والمؤشرات
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 	 - إحصائيات ومؤرشات إجاملية

ــؤرخ يف 3  ــنة 1993 امل ــدد 50 لس ــون ع ــات القان ــا ملقتضي ــة طبق ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــوىّل الهيئ تت

مــاي 1993، تنســيق برامــج تدخــل هيــاكل املراقبــة العامــة ملصالــح الدولــة واملنشــآت العموميــة ودراســة واســتغالل 

ــص  ــاليف النقائ ــة بت ــراءات كفيل ــن إج ــراه م ــا ت ــرتاح م ــة واق ــات الوزاري ــن التفقدي ــادرة ع ــر الص ــا والتقاري تقاريره

ــا.  ــة تنفيذه ــرف ومتابع وتحســن طــرق الت

ــاين مــن ســنة  ــر )كامــل ســنة 2021 والنصــف الث ــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقري يف هــذا اإلطــار، تولــت الهيئ

2020( دراســة وإســتغالل 88 تقريــرا رقابيــا  توزعــت بــن تقاريــر صــادرة عــن هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث)  52 

تقريــر رقــايب مــن ضمنهــا 24 تقريــر صــادر عــن هيئــة الرقابــة العامــة للاليــة و15 تقريــر صــادر عــن هيئــة الرقابــة 

ــة و1  ــح العمومي ــة العامــة للمصال ــة الرقاب ــر صــادر عــن هيئ ــة و12 تقري ــة والشــؤون العقاري العامــة ألمــالك الدول

تقريــر مشــرتك صــادر عــن هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث( وتقاريــر صــادرة عــن محكمــة املحاســبات )26 تقريــر ( 

وتقاريــر صــادرة عــن بعــض التفقديــات الوزاريــة )11 تقريــر تفقــد صــادرة عــن 6 تفقديــات وزاريــة ( وذلــك طبقــا 

ملــا يبيّنــه الرســم التــايل  :

توزيع التقارير التي تمت متابعتها حسب الهياكل الرقابية

0 10 20

محكمة المحاسبات

هيئة الرقابة العامة للمالية

هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

تفقديات وزارية

هيئات الرقابة العامة الثالث (مهمة مشتركة)

26

24

15

12

11

1

كــا تولــت الهيئــة خــالل نفــس الفــرتة تأمــن 101 متابعــة لنتائــج التقاريــر الرقابيــة عــى مســتوى هيــاكل التــرف 

مــن أجــل متابعــة مــدى التــزام الهيــاكل املعنيــة بالرقابــة بتــدارك النقائــص واإلخــالالت التــي رصدتهــا التقاريــر الرقابية 

ــرتة املشــمولة  ــن خــالل الف ــايب كان موضــوع متابعت ــر رق ــك 13 تقري ــذ اإلصالحــات املســتوجبة بشــأنها )هنال وتنفي

بالتقرير(.

وقــد توزعــت أعــال املتابعــة التــي تولــت الهيئــة إنجازهــا بــن متابعــات أوىل شــملت تقاريــر رقابية حديثة نســبيا 

)36 متابعــة( وبــن متابعــات الحقــة شــملت تقاريــر رقابيــة ســبق أن كانــت موضــوع متابعــة أو متابعــات ســابقة مــن 

قبــل الهيئــة )66 متابعــة( وذلــك للتأكــد مــن مــدى تقــدم هيــاكل التــرف يف تجســيم توصيــات اإلصالحات.
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توزيع أعمال الهيئة حسب مستويات المتابعة 

% 11

% 19

% 35

% 35
متابعات أولى

متابعات ثانية

متابعات ثالثة

المتابعات الالحقة األخرى

وقــد بلــغ العــدد  الجمــي للنقائــص واإلخــالالت التــي تولــت الهيئــة متابعتهــا خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر 

4700 نقيصــة أو إخــالل شــملت مختلــف جوانــب التــرف العمومــي، بــدءا مــن النقائــص املوجــودة عــى مســتوى 

تنظيــم الهيــاكل العموميــة وغيــاب األدوات التنظيميــة الرضوريــة لعملهــا وعــدم تطوير األنظمــة املعلوماتيــة املعتمدة 

وتحقيــق اإلندمــاج بينهــا، إىل غايــة عــدم إحــكام التــرف يف املــوارد البريــة ويف املمتلــكات ، مــرورا بأخطــاء التــرف 

املرتكبــة يف املجالــن املــايل واملحاســبي وعــى مســتوى إنجــاز الــراءات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا ، وذلــك عــالوة 

عــى النقائــص املســجلة عــى مســتوى األنشــطة الفنيــة للهيــاكل املعنيــة باملراقبــة .

وحرصــت الهيئــة عــى أن تتّســم أعــال املتابعــة بأكــر قــدر مــن النجاعــة والشــمولية مــن خــالل عــدم اإلقتصــار 

ــة  ــات ميداني ــاز معاين ــة، وإنج ــاكل املعني ــع الهي ــالت م ــادل املراس ــة وتب ــر الرقابي ــتندية للتقاري ــة املس ــى املتابع ع

وعقــد جلســات عمــل مشــرتكة مــع املســؤولن األول بهــذه الهيــاكل مــن أجــل الترسيــع يف نســق اإلصالحــات وتذليــل 

الصعوبــات التــي قــد تحــول أحيانــا دون تنفيــذ التوصيــات.

 كــا ســعت الهيئــة يف إطــار إضفــاء مزيــد مــن النجاعــة عــى أعالهــا، إىل تريــك كل الجهــات املعنيــة مبســارات 

اإلصــالح والتــي لهــا عالقــة مبــارشة بتنزيــل التوصيــات املضمنــة بالتقاريــر الرقابيــة حيــز التطبيــق، عــى غــرار وزارات 

اإلرشاف القطاعــي أو وزارة املاليّــة أو رئاســة الحكومــة وذلــك مــن خــالل عقــد جلســات عمــل مشــرتكة مبقــر الهيئــة 

أحيانــا وتوجيــه مراســالت لهــذه الجهــات أحيانــا أخــرى مــن أجــل تجــاوز بعــض اإلشــكاليات التــي تتطلــب تدخلهــا 

وتذليــل بعــض الصعوبــات التــي تحــول أحيانــا دون تحقيــق اإلصالحــات. 

وقــد ســاعدت أعــال املتابعــة التــي أنجزتهــا الهيئــة خــالل كامــل ســنة 2021 والنصــف الثــاين مــن ســنة 2020 عــى 

إصــالح 2896 إخــالال مــن مجمــوع اإلخــالالت موضــوع املتابعــة أي بنســبة إصــالح إجالية بلغــت 62 %.

     وشــملت أعــال املتابعــة التــي أنجزتهــا الهيئــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر 96 هيــكال عموميــا بــن مصالح 

إداريــة مركزيــة )رئاســة الجمهوريــة، وزارة الشــؤون الخارجيــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة التكويــن املهني والتشــغيل، 
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ــس 2،  ــس1 وصفاق ــة األداءات بصفاق ــوي ملراقب ــز الجه ــة )املرك ــة جهوي ــح إداري ــة...( ومصال ــة للديوان اإلدارة العام

اإلدارة الجهويــة للتجهيــز بسوســة ( ومؤسســات ومنشــآت عموميــة )رشكــة الدراســات والنهــوض بتونــس الجنوبيــة، 

ــل املؤسســات الصغــرى  ــك متوي ــة، بن ــي للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعي ــدوق الوطن مؤسســة التلفــزة التونســية ، الصن

واملتوســطة....( ورشكات ذات مســاهات عموميــة )صنــدوق الودائــع واألمانــات، الركــة التونســية للتأمــن وإعــادة 

التأمــن، الركــة التونســية ملــواد التزييــت ...( وصناديــق خزينــة ورشكات مصــادرة وجمعيــات وهيــاكل غــر مصنفــة 

)تعاونيــة موظفــي مؤسســة اإلذاعــة والتلفــزة، تعاونيــة القضــاة، الجامعــة التونســية لكــرة القــدم، ...(.

كــا شــملت أعــال املتابعــة أيضــا برامــج وسياســات عموميــة ومحــاور أفقيــة ترجــع بالنظــر إىل هيــاكل مختلفــة 

مــن خــالل متابعــة التقاريــر الرقابيــة املتعلقــة بتقييــم إجــراءات متابعــة قــرارات ســحب اإلمتيــازات الجبائيــة واملاليــة  

ــط،  ــة املحي ــة لحاي ــة الوطني ــة، الوكال ــوزارة املالي ــة ب ــازات الجبائي ــي شــملت عــالوة عــى اإلدارة العامــة لإلمتي والت

الدواويــن الجامعيــة، وكالــة النهــوض باإلســتثارات الفالحيــة ، أو كذلــك التقاريــر املتصلــة بصيانــة شــبكة الطرقــات 

ــة املســرتجعة أو باإلســرتاتيجية  ــارات الفالحي ــم إعــادة توظيــف العق ــة وبتقيي ــة املهيكل ــاألرايض الفالحي املرقمــة أو ب

الوطنيــة لتطويــر اإلدارة اإللكرتونيــة .

توزيع المتابعات حسب طبيعة الهياكل والملفات

هيئة مستقلة
% 1

مؤسسة خاصة
% 1

جماعات محلية
% 2

صناديق خزينة
% 4

جمعيات وتعاونيات وهياكل
غير مصنفة 7 %

شركة مصادرة
% 2

برامج وسياسات
عمومية
% 11

منشآت عمومية وذات
مساهمات عمومية

% 30

مؤسسة عمومية
ذات صبغة إدارية

% 12

مؤسسة عمومية ال
تكتسي صبغة إدارية

% 17

مصالح إدارية مركزية
وجهوية 13 %
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	– دراسة نتائج التقارير الرّقابّية ومتابعة تنفيذ اإلصالحات
ــات  ــة والتفقدي ــة العام ــات الرقاب ــل هيئ ــن قب ــا م ــواردة عليه ــة ال ــر الرقابي ــج التقاري ــة نتائ ــة دراس ــوىل الهيئ تت

ــي  ــص واإلخــالالت الت ــرز النقائ ــم اســتخراج أب ــبات، ث ــة املحاس ــع الرســمي ملحكم ــى املوق ــة أو املنشــورة ع الوزاري

رصدتهــا تلــك التقاريــر عــى مســتوى مختلــف مجــاالت التــرف العمومــي وتبويبهــا ضمــن محــاور للمتابعــة، ثــم 

مســاءلة الجهــات املعنيــة بالرقابــة عــن اإلجــراءات املتخــذة مــن قبلهــا مــن أجــل تــدارك تلــك النقائــص واإلخــالالت 

ومتابعــة تنفيــذ اإلصالحــات املســتوجبة بشــأنها. وتتــّم عمليــة املتابعــة يف مرحلــة أوىل مــن خــالل تبــادل املراســالت 

والوثائــق مــع الجهــات املعنيــة، ثــم يف مرحلــة ثانيــة مــن خــالل القيــام بزيــارات ميدانيــة ملقراتهــا وعقــد جلســات 

عمــل مشــرتكة مــع املســؤولن بهــذه الهيــاكل مــن أجــل الترسيــع يف نســق اإلصالحــات وتذليــل الصعوبــات املطروحــة 

وتنفيــذ التوصيــات املســتوجبة، وتســمى كامــل هــذه املرحلــة مبرحلــة املتابعــة األوىل للتقريــر الرقــايب.

ــس  ــام مجل ــداول أم ــاش والت ــم اســتعراضها بالنق ــي يت ــة والت ــة خــالل هــذه املتابع ــج املحقق وعــى ضــوء النتائ

الهيئــة، يقــرر املجلــس إمــا مواصلــة متابعــة نتائــج التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة الحقــة إلســتكال مســار اإلصــالح، 

وإمــا إقــرار إنهــاء متابعتــه وذلــك إذا مــا تبــن للمجلــس توفـّـق الهيــكل املعنــي يف إصــالح نســبة هامــة مــن اإلخــالالت 

مــع إســتعداده التــام ملواصلــة تــدارك اإلخــالالت املتبقيــة.

 كــا ميكــن ملجلــس الهيئــة أيضــا اتخــاذ قــرار بإيقــاف املتابعــة إذا مــا تبــّن لــه انعــدام الجــدوى مــن مواصلــة 

متابعــة تقريــر رقــايب وذلــك إّمــا لطــول الحيــز الزمنــي الــذي ميكــن أن يســتغرقه إصــالح اإلخــالالت املتبقيــة أو لعــدم 

قــدرة الهيــكل املعنــي عــى اإلصــالح أو كذلــك الرتبــاط تحقيــق اإلصالحــات املتبقيــة بهيــاكل أخــرى )وزارات اإلرشاف 

القطاعــي، وزارة املاليــة، رئاســة الحكومــة...(.

 ويــرز الجــدول التــايل النتائــج اإلجاليــة لدراســة واســتغالل التقاريــر الرقابيــة وتنفيــذ اإلصالحــات املســتوجبة مــن 

قبــل هيــاكل التــرف املعنيــة بالرقابــة موزّعــة حســب ســلطة اإلرشاف القطاعــي الراجعــة لهــا بالنظــر:

موضوع التقرير
نسبة اإلصالح والتدارك (%) عدد النقائص المستخرجة (1)

النقائص التي تّم تداركها (2)

اإلشراف القطاعي

29023380رئاسة الجمهوريةرئاسة الجمهورية

422969املعهد التونيس للدراسات اإلسرتاتيجية

رئاسة الحكومة

25624اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة االلكرتونية  2009 - 2014 

1559259مؤسسة التلفزة التونسيّة

261350إذاعة شمس أف أم

31619املركز اإلفريقي لتحسن مستوى الصحفيّن واالتصالين

151173دار الصباح

131292مؤسسة اإلذاعة التونسيّة
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وزارة الداخلية

611321الديوان الوطني للحاية املدنية

211257والية القروان

443375صندوق القروض و مساعدة الجاعات املحلية

846476الترف يف األمالك العقارية ببلدية تونس

201575وزارة الشؤون الخارجيةوزارة الشؤون الخارجية

وزارة املالية

45716املركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس 1

311032املركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس 2

نتائج تقييم إجراءات ومتابعة قرارات 

سحب االمتيازات الجبائية واملالية
301033

261038بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة

402768صندوق الودائع واألمانات

723447وكالة الكحول

351749الركة التونسيّة للتّأمن وإعادة التّأمن

593153مركز اإلعالمية بوزارة املالية

443375الركة التونسية للضان

متابعة قرارات سحب االمتيازات املالية والجبائية
241979 املسندة يف القطاع الصناعي

الترف يف املحجوزات الوقتية باملكتب الحدودي
 مبيناء حلق الوادي الشايل

201890

302687املركز الطبي للديوانة

وزارة االقتصاد 

والتخطيط )التنمية 

والتعاون الدويل(

423583الوكالة التونسية للتعاون الفني

11710791وزارة التنمية والتعاون الدويل

11982الترف يف الدين العمومي الخارجي

وزارة الشؤون 

االجتامعية

581424الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتاعية

مصحتا الصندوق الوطني للضان االجتاعي

 بالعمران والخرضاء
1014646

353291معهد الصحة والسالمة املهنية

وزارة الصحة

282382مستشفى األطفال بباب سعدون.

مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية

 الطبية واالستشفائية
724563

19511760املركب الصحي بجبل الوسط
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وزارة الصناعة

واملناجم والطاقة

451022رشكة اسمنت أم االكليل

13323الركة الوطنية لعجن الحلفاء والورق بالقرين

774052الركة التونسية ملواد التزييت

1218873الوكالة العقارية الصناعية

161275صندوق االنتقال الطاقي

623861املعهد الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية

523873رشكة تنمية واستغالل فضاء األنشطة االقتصادية بجرجيس

431944رشكة الجنوب للخدمات

161275تفقد محوري بإدارة الشؤون اإلدارية واملاليةوزارة التجارة

وزارة الفالحة 

واملوارد املائية

27519املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبنوبة

292069رشكة استغالل قنال وأنابيب مياه الشال

391846ديوان الحبوب )نشاط تجميع الحبوب(

311548ديوان الحبوب )الترف املايل(

272074الرصيد العقاري لديوان األرايض الدولية

3013املندوبية الجهوية للرتبية بسوسةوزارة الرتبية

وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي

إرشاف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عى املؤسسات 

الخاّصة للتعليم العايل
351440

665989كلية العلوم القانونية واالقتصاديّة والتّرّف بجندوبة

504692الرنامج الوطني للبحث العلمي

2121100املدرسة العليا الخاصة للمهندسن والدراسات التكنولوجية بتونس

958286الجامعة االفرتاضية

352880املعهد العايل للغات الحية بتونس.

945660القطب التكنولوجي برج السدرية

وزارة النقل
35720املعهد الوطني للرصد الجوي

1066258الركة الجهوية للنقل بوالية ببنزرت

وزارة التكوين املهني 

والتشغيل

تدقيق أداء وزارة التكوين املهني والتشغيل

)امليزانية حسب األهداف(
353394

353394املركز الوطني للتكوين املستمر والرتقية املهنية
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13812893وكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافيةوزارة الشؤون الثقافية

وزارة التجهيز واإلسكان

41717منظومة صيانة الطرقات املرقمة

21733رشكة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

1406144رشكة النهوض باملساكن االجتاعية

261973اإلدارة الجهويّة للتجهيز واإلسكان بسوسة

544583برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية باملدن الكرى

585290رشكة تونس الطرقات السيارة

757195الركة العامة للمقاوالت واملعدات واألشغال »سومرتاجات«

291655مركز تجارب وتقنيات البناء

وزارة أمالك

 الدولة والشؤون 

العقارية

3526تقييم إعادة توظيف العقارات الدولية الفالحية املسرتجعة

63813األرايض الفالحية املهيكلة

302480لجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الدميوقراطي

535094الترف يف إدارة الشؤون اإلدارية واملالية بإدارة امللكية العقارية

271659تدقيق حسابات صندوق ضحايا حوادث املرور

وزارة البيئة

473166مركز تونس الدويل لتكنولوجيات البيئة

473268صندوق مقاومة التلوث

272074الترف يف امللك العمومي البحري بواليات سوسة واملنستر و املهدية

794759الديوان الوطني للتطهر

584984الوكالة الوطنية للترف يف النفايات

774052وكالة حاية وتهيئة الريط الساحي

282589رشكة الدراسات والتنمية لسوسة الشاليةوزارة السياحة 

هياكل أخرى

27830تعاونية القضاة

601017الجــامعة التـونسية لكرة القدم

705477الجامعة التونسية أللعاب القوى

592847تعاونية موظفي الرطة واألمن الوطنين والسجون واإلصالح

5600الهيئة الوطنيّة لحاية املعطيات الشخصيّة

322578االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري

663248تعاونية موظّفي اإلذاعة والتلفزة

62%47002896املجمـــــوع
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املتابعات األوىل:

توزعــت أعــال املتابعــة التــي قامــت بهــا الهيئــة، بــن متابعــات أوىل شــملت تقاريــر رقابيــة حديثــة نســبيا )36 

متابعــة( ومتابعــات الحقــة شــملت تقاريــر رقابيــة ســبق وأن كانــت موضــوع متابعــة أو متابعــات ســابقة مــن قبــل 

الهيئــة )65 متابعــة( وتــّم إقــرار مواصلــة متابعتهــا مــن أجــل التحقــق مــن إنجــاز بقيــة تدابــر اإلصــالح املســتوجبة 

بشــأنها.

ــة، إســتخراج 2092 إخــالال ونقيصــة للمتابعــة تعلقــت  ــر الرقابي ــج التقاري ــم خــالل املتابعــات األوىل لنتائ وقــد ت

ــي. ــف مجــاالت التــرّف اإلداري واملــايل والفن مبختل

وبلــغ عــدد النقائــص التــي تــم إصالحهــا أو تريرهــا يف هــذا املســتوى 836 نقيصــة، مــا تكــون معــه بالتــايل نســبة 

اإلصــالح اإلجــايل عــى مســتوى املتابعــات األوىل يف حــدود 40 %. 

كــا تولـّـت الهيئــة عــى إثــر هــذه املتابعــات، تقديــم 640 توصيــة تكميليــة للهيــاكل املعنيــة مــن أجــل إســتحثاث 

نســق اإلصالحــات وتــدارك مــا تبقــى مــن النقائــص واإلخــالالت يف أفضــل اآلجــال.

ــة ال  ــن نســب ضعيف ــة ب ــة واملتابع ــة بالرقاب ــاكل املعني ــل الهي ــن قب ــة م ــد تراوحــت نســب اإلصــالح املحقق وق

تعكــس إرادة جديــة يف اإلصــالح أو جهــودا كافيــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك ، عــى غــرار النســبة املحققــة عــى مســتوى 

املندوبيــة الجهويــة للرتبيــة بسوســة )3%  ( أو تلــك املحققــة عــى مســتوى املصحتــن الخــرضاء والعمــران الراجعتــن 

بالنظــر للصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتمـــاعي ) 7% ( ، وبــن نســب إصــالح محرتمــة عــى غــرار تلــك املحققــة مثــال 

عــى مســتوى الجـــامعة التونسيـــة أللعــــــاب القــوى ) 77  % ( والتــي توفقــت يف تــدارك 54 إخــالال بصفــة كلّيــة مــن 

مجمــوع 70 إخــالال يف ظــرف ال يتجــاوز الســنة الواحــدة.

 ويــرز الجــدول التــايل النتائــج املســجلة عــى مســتوى املتابعــات األوىل لنتائــج التقاريــر الرقابيــة حســب الهيــاكل 

وامللفــات موضــوع املتابعــة مرتبــة تصاعديــا حســب نســب اإلصــالح املحققــة:
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3 %301محكمة املحاسباتاملندوبية الجهوية للرتبية بسوسة
الفالحيــة  الدوليــة  العقــارات  توظيــف  إعــادة  تقييــم 

املســرتجعة

 هيئة الرقابة العامة

6 %352 ألمالك الدولة

 مصحتا الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

 بالعمران والخرضاء

محكمة املحاسبات
1017% 7 

13%638محكمة املحاسبات األرايض الفالحية املهيكلة
16%457محكمة املحاسباتاملركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس 	

 هيئة الرقابة العامةالجــامعة التـونسية لكرة القدم

17%6010 للالية

17%417محكمة املحاسبات منظومة صيانة الطرقات املرقمة
 هيئة الرقابة العامة املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبنوبة

19%275 ألمالك الدولة

 هيئة الرقابة العامة املعهد الوطني للرصد الجوي

20%357 ألمالك الدولة

21%6113محكمة املحاسباتالديوان الوطني للحامية املدنية

التفقدية العامة لوزارة اسمنت أم االكليل

الصناعة

4510%22

23%133الرشكة الوطنية لعجني الحلفاء والورق بالقرصين
24%256محكمة املحاسبات اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة االلكرتونية 
24%5814محكمة املحاسبات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية

 هيئة الرقابة العامةتعاونية القضاة 

30%278 للالية

32%3110محكمة املحاسباتاملركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس 	 
ســحب  قــرارات  ومتابعــة  إجــراءات  تقييــم  نتائــج 

واملاليــة  الجبائيــة  االمتيــازات 

 هيئة الرقابة العامة

33%3010 للالية

 هيئة الرقابة العامة رشكة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

33%217 ألمالك الدولة

نسبة اإلصالح عدد النقائص المستخرجة

النقائص التي تم تداركها  أو تبريرها

الهيكل الرقابي

الهيكل أو الملف موضوع المتابعة 
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 هيئة الرقابة العامة املركب الصحي بجبل الوسط

35%19569 للالية

38%2610محكمة املحاسباتبنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة
عــىل  العلمــي  والبحــث  العــايل  التعليــم  وزارة  إرشاف 

العــايل للتعليــم  الخاّصــة  املؤسســات 

محكمة املحاسبات
3514%40

 هيئة الرقابة العامة رشكة النهوض باملساكن اإلجتامعية

44%14061 للمصالح العمومية

 هيئة الرقابة العامة وكالة الكحول

47%7234 للالية

ــجون  ــني والس ــن الوطني ــة واألم ــي الرشط ــة موظف  تعاوني

ــالح واإلص

 هيئة الرقابة العامة

47%5928 للالية

محكمة املحاسبات الرشكة التونسّية للّتأمني وإعادة الّتأمني
3517%49

 هيئة الرقابة العامة الرشكة التونسية ملواد التزييت

52%7740 ألمالك الدولة

 هيئة الرقابة العامة مركز اإلعالمية بوزارة املالية

53%5931 للالية

 هيئة الرقابة العامة الوكالة العقارية الصناعية

54%12165 للالية

ــة  ــة الطبي ــة البيولوجي ــة والصيان ــات الفني ــز الدراس  مرك

واالستشــفائية

 هيئة الرقابة العامة 

56%7240للمصالح العمومية

       والية القريوان
التفقدية املركزية لوزارة 

الداخلية
2112%57   

 هيئة الرقابة العامة   الرشكة الجهوية للنقل بوالية ببنزرت

58%10662ألمالك الدولة

 هيئة الرقابة العامة مؤسسة التلفزة التونسّية

59%15592 للمصالح العمومية

68%4027محكمة املحاسباتصندوق الودائع واألمانات

التفقدية العامة لوزارة اإلدارة الجهويّة للتجهيز واالسكان بسوسة
  73%2619التجهيز

والتشــغيل املهنــي  التكويــن  وزارة  أداء   تدقيــق 

 )الترصف يف امليزانية حسب األهداف(

 هيئة الرقابة العامة

74%3526 للالية

 هيئة الرقابة العامةالجامعة التونسية أللعاب القوى

77%7054 للالية

40%2092836 املجموع
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املتابعات الالحقة:

تشــمل هــذه األعــال متابعــة نتائــج التقاريــر الرقابيــة التــي ســبق أن عرضــت عــى مجلــس الهيئــة يف مرحلــة 

ســابقة والتــي تــوىل املجلــس، بعــد دراســة وتقييــم إجــراءات اإلصــالح املتخــذة مــن قبــل الهيــاكل املعنيــة، مواصلــة 

متابعتهــا مــن أجــل التحقــق مــن إنجــاز بقيــة اإلصالحــات املســتوجبة.

وقــد بلــغ عــدد املتابعــات الالحقــة التــي أمنتهــا الهيئــة بهــذا العنــوان خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر 65 متابعــة 

توزعــت بــن متابعــات ثانيــة )36 متابعــة( ومتابعــات ثالثــة )18 متابعــة( ومتابعــات أخــرى )11 متابعــة(.

وشــملت هــذه املتابعــات 57 تقريــر رقــايب )هنالــك 8 تقاريــر كانــت موضــوع متابعتــن خــالل الفــرتة املشــمولة 

ــة  ــيس صبغ ــة ال تكت ــات عمومي ــة ومؤسس ــاهمة عمومي ــة وذات مس ــآت عمومي ــاس مبنش ــت باألس ــر( تعلق بالتقري

ــة )9%(. ــج وسياســات عمومي ــة )16 %( وبرام ــة وجهوي ــة مركزي ــح إداري ــة )46 %( ومصال إداري

ــة أو  ــتوى 1399 نقيص ــذا املس ــى ه ــا ع ــة إصالحه ــت متابع ــي متّ ــالالت الت ــص واإلخ ــدد النقائ ــغ ع ــد بل      وق

إخــالل تعلقــت مبختلــف مجــاالت التــرّف اإلداري واملــايل والفنــي، يف حــن بلــغ عــدد النقائــص واإلخــالالت التــي 

تــم إصالحهــا أو تريرهــا عــى هــذا املســتوى 465، مــا تكــون معــه بالتــايل نســبة اإلصــالح والتــدارك املحققــة عــى 

ــابعات الالحقــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر يف حــدود 33 %.  مســتوى املتــــــــــــــــــ

وقــد تراوحــت نســب اإلصــالح بــن نســب ضعيفــة عــى غــرار نســبة 0 % املســجلة عــى مســتوى الهيئــة الوطنيــة 

ــر  ــدارك النقائــص واإلخــالالت التــي رصدهــا التقري ــات الشــخصية والتي أبــدت عجــزا مطلقــا عــن ت ــة املعطي لحاي

الرقــايب مــّررة ذلــك بإفتقــار الهيئــة إىل إطــار إداري قــادر عــى تنفيــذ اإلصالحــات املســتوجبة ، وبــن نســب محرتمــة 

حققتهــا هيــاكل أخــرى تعكــس جهــودا محمــودة يف اإلصــالح عــى غــرار نســبة 100 % املحققــة عــى مســتوى املدرســة 

العليــا الخاصــة للمهندســن والدراســات التكنولوجيــة بتونــس والتــي توفقــت يف تــدارك جميــع النقائــص واإلخــالالت 

التــي رصدهــا التقريــر الرقــايب يف مســتوى املتابعــة الثانيــة.

التقارير الرّقابّية التي تّم ختم متابعتها

     تولــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر، إقــرار ختــم املتابعــة بالنســبة 

لـــ42 تقريــر رقــايب وذلــك إّمــا بإنهــاء متابعــة هــذه التقاريــر ) 24 تقريــر رقــايب( ، وإّمــا بإقــرار إيقــاف املتابعــة )18 

تقريــر رقــايب(.

    ويتــم التريــح بإنهــاء متابعــة تقريــر رقــايب مــن قبــل املجلــس، إذا مــا بيّنــت أعــال املتابعــة توفّــق الهيــكل 

املعنــي يف إصــالح نســبة هامــة مــن اإلخــالالت التــي رصدهــا  التقريــر الرقــايب وانخراطــه الجــدي يف إســتكال مســار 

اإلصــالح مــن أجــل تــدارك اإلخــالالت املتبقيــة ، يف حــن يتخــذ املجلــس قــرارا بإيقــاف متابعــة تقريــر رقــايب إذا مــا تبّن 

لــه انعــدام الجــدوى مــن مواصلــة هــذه املتابعــة وذلــك إّمــا لطــول الحيــز الزمنــي الــذي ميكــن أن يســتغرقه إصــالح 

ــاط  ــك إلرتب ــة أو كذل ــي عــى تجــاوز النقائــص واإلخــالالت املتبقي ــكل املعن ــة أو لعــدم قــدرة الهي اإلخــالالت املتبقي

تحقيــق اإلصالحــات املتبقيــة بهيــاكل أخــرى )وزارات اإلرشاف القطاعــي، وزارة املاليــة، رئاســة الحكومة...(،كــا ميكــن 

أيضــا  ملجلــس الهيئــة أن يتخــذ مثــل هــذا القــرار يف بعــض الحــاالت التــي تكــون هنالــك مهمــة رقابيــة أخــرى جاريــة 

أو مرمجــة بالهيــكل املعنــي أو حــول نفــس املوضــوع.

ــايل  ــم الع ــا إىل وزارة التعلي ــر أساس ــة بالنظ ــاكل راجع ــا بهي ــم متابعته ــم خت ــي ت ــر الت ــت التقاري ــد تعلق      وق

ــة )4  ــز واإلســكان والفالحــة واملــوارد املائي ــة والتجهي ــر( ورئاســة الحكومــة ووزارات البيئ والبحــث العلمــي )5 تقاري

ــكل منهــا(. ــر ل تقاري
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   يتضمــن هــذا امللخــص حوصلــة حــول نشــاط الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة خــالل النصــف 

الثــاين مــن ســنة 2020 وكامــل ســنة 2021 يف مجــال دراســة وإســتغالل تقاريــر الرقابــة والتفقــد الصــادرة 

ــدارك اإلخــالالت  ــة بت ــاكل التــرف املشــمولة بالرقاب ــزام هي ــدى إلت ــة م ــة ومتابع ــاكل الرقابي عــن الهي

والنقائــص التــي رصدتهــا تلــك التقاريــر وتنفيــذ اإلصالحــات املســتوجبة بشــأنها مــن أجــل تحســن طــرق 

وأســاليب التــرف العمومــي وحســن توظيــف املــوارد العموميــة والتصــدي ألشــكال الفســاد. 

علــا وأن اإلخــالل بقواعــد التــرف الســليم يكلّــف املجموعــة الوطنيــة أمــواال طائلــة قــد تتجــاوز 
يف عديــد الحــاالت كلفــة األفعــال التــي ترتقــي إىل الفســاد واملوجبــة للتتبعــات الجزائيــة، وهــو مــا يؤكــد 
أن نجــاح أي مقاربــة ملحاربــة الفســاد يســتوجب حتــا إصــالح منظومــة التــرف العمومــي وتطويرهــا.

ــة متابعــة خّصــت 88 تقريــرا  وقــد تولّــت الهيئــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر تأمــن101 عمليّ
ــة نســبيا )36 متابعــة(  ــة حديث ــر رقابي ــا، وقــد توزعــت أعــال املتابعــة بــن متابعــات أوىل لتقاري رقابي

ومتابعــات الحقــة تعلقــت بتقاريــر ســبق أن كانــت محــل متابعــة مــن قبــل الهيئــة )65 متابعــة( .

وشــملت أعــال املتابعــة التــي أنجزتهــا الهيئــة   96 هيــكال عموميــا أو شــبه عمومــي، بــن مصالــح 
ــن  ــايل، وزارة التكوي ــم الع ــة، وزارة التعلي ــؤون الخارجي ــة، وزارة الش ــة الجمهوري ــة )رئاس ــة مركزي إداري
املهنــي والتشــغيل، اإلدارة العامــة للديوانــة...( وجهويــة )املراكــز الجهويــة ملراقبــة األداءات بصفاقــس1 
وصفاقــس2، اإلدارة الجهويــة للتجهيز بسوســة( ومؤسســات ومنشــآت عمومية )رشكة الدراســات والنهوض 
بتونــس الجنوبيــة، مؤسســة التلفــزة التونســية، الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعيــة، بنــك 
ــة )صنــدوق  متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة....( ومؤسســات و رشكات ذات مســاهات عمومي
ــت ...(  ــة التونســية ملــواد التزيي ــة التونســية للتأمــن وإعــادة التأمــن، الرك ــات، الرك ــع واألمان الودائ
ــر  ــاكل غ ــات وهي ــي( وجمعي ــال الطاق ــدوق اإلنتق ــوث، صن ــة التل ــدوق مقاوم ــة )صن ــق خزين وصنادي
ــرة  ــية لك ــة التونس ــاة ، الجامع ــة القض ــزة، تعاوني ــة والتلف ــة اإلذاع ــي مؤسس ــة موظف ــة )تعاوني مصنف

القــدم ، الجامعــة التونســية أللعــاب القــوى...( .
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كــا شــملت أعــال املتابعــة برامــج وسياســات عموميــة مــن خــالل متابعــة بعــض التقاريــر الرقابيــة 
ــحب  ــرارات س ــة ق ــراءات متابع ــم إج ــة بتقيي ــر املتعلق ــرار التقاري ــى غ ــوص ع ــذا الخص ــادرة به الص
ــوزارة  ــة ب ــازات الجبائي ــة لإلمتي ــي شــملت عــالوة عــى اإلدارة العام ــة  والت ــة واملالي ــازات الجبائي اإلمتي
ــن الخدمــات  ــط ، دواوي ــة املحي ــة لحاي ــة الوطني ــد ، الوكال ــة النهــوض بالصناعــة والتجدي ــة، وكال املالي
ــات  ــة شــبكة الطرق ــر املتصــل بصيان ــك التقري ــة .أو كذل ــم يف الطاق ــة للتحّك ــة الوطني ــة، الوكال الجامعي
ــف  ــادة توظي ــم إع ــاص بتقيي ــر الخ ــة، والتقري ــة املهيكل ــاألرايض الفالحي ــل ب ــر املتص ــة والتقري املرقم
ــة   ــر اإلدارة اإللكرتوني ــة لتطوي ــر املتعلــق باإلســرتاتيجية الوطني ــة املســرتجعة ، والتقري العقــارات الفالحي

ــرج الســدرية. ــرّف يف القطــب التكنولوجــي ب ــاّص بالت ــر الخ والتقري

ــر  ــة املســتندية للتقري ــة أوىل ، عــى املتابع ــة يف مرحل ــا بأعــال املتابع ــاء قيامه ــة أثن ــد الهيئ وتعتم
الرقــايب مــن خــالل دراســة التقريــر الــوارد عليهــا والوقــوف عــى أبــرز اإلخــالالت والنقائــص التــي تــم 
رصدهــا وتبويبهــا ضمــن محــاور ومجــاالت التــرف العمومــي، ثــم مراســلة الجهــات املعنيــة بالتقريــر 
الرقــايب ومســاءلتها عــن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا إلصــالح تلــك النقائــص واإلخــالالت منــذ إنتهــاء 
املهمــة الرقابيــة، ثــم يف مرحلــة الحقــة وعــى ضــوء اإلجابــات التــي تتوصــل بهــا الهيئــة ،تتــم  برمجــة 
ــدى  ــة م ــل متابع ــن أج ــة م ــارات ميداني ــام بزي ــة والقي ــاكل املعني ــؤولن األول بالهي ــع املس ــاءات م لق
تحقيــق اإلصالحــات وتنفيــذ التوصيــات وكذلــك مــن أجــل تذليــل الصعوبــات التــي قــد تواجههــا أحيانــا 

ــة، وهــو مــا يســمى مبتابعــة القــرب . هــذه الهيــاكل يف إنجــاز اإلصالحــات الرضوريّ

كــا تحــرص الهيئــة بالنظــر إىل خصوصيــة بعــض امللفــات ، عــى تريــك كل األطــراف ذات العالقــة 
املبــارشة بتنفيــذ اإلصالحــات مثــل مصالــح رئاســة الحكومــة أو وزارة املاليــة أو وزارات اإلرشاف القطاعــي 
ــات  ــل الصعوب ــل تذلي ــن أج ــة م ــر الهيئ ــرتكة مبق ــل مش ــات عم ــم إىل جلس ــالل دعوته ــن خ ــك م وذل
املطروحــة أحيانــا أو فــّض بعــض اإلشــكاليات العالقــة والتــي قــد تتجــاوز حــدود الصالحيــات املمنوحــة 
للهيــاكل املعنيــة بالرقابــة واملتابعــة )اســتصدار هيــاكل تنظيميــة أو نصــوص تطبيقيــة ، مراجعــة بعــض 
ــك عــى  ــا ....(  وذل ــط بينه ــق الرتاب ــة وتحقي ــر بعــض النظــم املعلوماتي النصــوص أو اإلجــراءات ، تطوي
غــرار مــا تــّم بالنســبة ملتابعــة امللــف املتعلــق بالقطــب التكنولوجــي بــرج الســدرية مــع وزاريت الصناعــة 
ــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة  ــك متوي ــك بالنســبة للملفــن املتعلقــن ببن ــم العــايل أو كذل والتعلي
والركــة التونســية للضــان مــع وزارة املاليــة يف عالقــة مبســألة إحــداث بنــك الجهــات أو كذلــك فيــا 
يتعلــق مبوضــوع حوكمــة قطــاع اإلدارة اإللكرتونيــة والرقمنــة وضبــط وتنفيــذ اإلســرتاتيجية الوطنيــة يف 
ــة،  ــي لإلعالمي ــز الوطن ــات االتصــال واملرك ــة ووزارة تكنولوجي ــح رئاســة الحكوم ــع مصال هــذا املجــال م
وهــي مقاربــة أثبتــت عمليــا جدواهــا يف حلحلــة بعــض املســائل العالقــة وتطويــر مجهــودات اإلصــالح 

وتفعيــل التنســيق بــن مختلــف األطــراف املتدّخلــة.

كــا تولــت الهيئــة ، يف إطــار ترشــيد أعــال املتابعــة وإكســابها أكــر جــدوى ونجاعــة، ضــّم أكــر مــن 
تقريــر رقــايب ضمــن نفــس املتابعــة ، ســيا عندمــا تتعلــق هــذه التقاريــر مبواضيــع متجانســة أو متكاملة، 
وذلــك عــى غــرار مــا تــّم إقــراره بالنســبة ملتابعــة التقريــر الرقــايب الخــاص بالرصيــد العقــاري لديــوان 
األرايض الدوليّــة الــذي تــّم ضّمــه إىل التقريــر الرقــايب املتعلـّـق بتقييــم وإعــادة توظيــف العقــارات الدولية 
ــازات  ــرارات ســحب اإلمتي ــة ق ــر الخــاّص مبتابع ــك الشــأن بالنســبة للتقري ــة املســرتجعة أو كذل الفالحي
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املاليــة والجبائيّــة املســندة يف القطــاع الصناعــي الــذي تــّم ضمــه إىل التقريــر املتعلّــق بتقييــم إجــراءات 
ســحب اإلمتيــازات املاليّــة والجبائيّــة ، كــا تــّم يف حــاالت أخــرى ضــّم بعــض املحــاور املشــرتكة التــي تهــم 
ملفــات مختلفــة يف إطــار نفــس املتابعــة وذلــك عــى غــرار مــا تــّم اعتــاده بالنســبة للمحــور املتعلــق 
بتطويــر التطبيقــات املعلوماتيــة وأنظمــة املعلومــات يف متابعــة التقاريــر الخاصــة مبركــز اإلعالميــة لــوزارة 
املاليّــة ومبراقبــة وتقييــم عمليــات الرتســيم العقــاري وتســجيل العقــود ومبراقبــة املركــز الجهــوي ملراقبــة 
األداءات تونــس 2 ، حرصــا عــى أن تكــون عمليــة اإلصــالح متزامنــة بالنســبة لهــذه امللفــات بالنظــر إىل 

التقاطعــات املوجــودة بينهــا.

ويف إطــار البحــث عــن تحقيــق النجاعــة القصــوى وإكســاب تدخالتهــا الجــدوى الالزمــة، تتــوىّل الهيئــة  
كلــا إقتــى األمــر ذلــك، مراســلة الجهــات الحكوميــة املعنيــة ممثلــة يف رئاســة الحكومــة أو يف وزارات 
اإلرشاف القطاعــي أو يف وزارة املاليــة قصــد تحسيســهم بالصعوبــات الخطــرة التــي تواجههــا أحيانــا بعــض 
الهيــاكل العموميــة والتــي قــد تهــدد توازناتهــا املاليــة ودميومتهــا قصــد دعوتهــم للتدخــل باتخــاذ التدابــر 
املســتوجبة )عــى غــرار مــا تــم بالنســبة لوضعيــة وكالــة الكحــول مثــال يف عالقــة بتســعرة بيــع الكحــول ( 
أو قصــد دعوتهــم إىل توضيــح التوجهــات املســتقبلية بشــأن بعــض الهيــاكل العمومية)مثلــا تــم بخصوص 
وضعيتــي بنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة والركــة التونســية للضــان يف عالقــة بإحــداث 
ــات  ــز الدراس ــة ومرك ــس الجنوبي ــوض بتون ــات والنه ــة الدراس ــة رشك ــك وضعي ــات ، أو كذل ــك الجه بن
ــة واإلستشــفائيّة، واملركــز الصحــي بجبــل الوســط...( أو كذلــك مــن  ــة الطبي ــة البيولوجي ــة والصيان الفني
أجــل إســتحثاث تنفيــذ بعــض املشــاريع الوطنيــة الكــرى ذات العالقــة املبــارشة بتطويــر طــرق وأســاليب 
التــرف العمومــي والحفــاظ عــى مــوارد الدولــة عــى غــرار تطويــر املنظومــات املعلوماتيــة املعتمــدة 
ــة  ــداث املنص ــة وإح ــاكل العمومي ــن الهي ــات ب ــرتوين للمعطي ــادل اإللك ــا والتب ــاج بينه ــق اإلندم وتحقي

الوطنيــة للرتابــط البينــي . وقــد أفــرز هــذا التوجــه نتائــج إيجابيــة ملموســة يف عديــد الحــاالت.

ــاكل  ــب الهي ــا، أّن أغل ــي تنجزه ــة الت ــال املتابع ــالل أع ــن خ ــة م ــت الهيئ ــر، الحظ ــياق آخ يف س
ــة يف مســار اإلصــالح مبجــرد توصلهــا بالتقريــر الرقــايب النهــايئ، وإمنــا  العموميــة ال تنخــرط بصفــة تلقائيّ
تنتظــر تدخــل الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليّــة مــن أجــل الــروع يف القيــام بتنفيــذ اإلصالحــات 
املســتوجبة وتــدارك النقائــص واإلخــالالت املرصــودة أو حتــى القيــام باإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة إزاء 
أخطــاء التــرّف الــواردة بالتقاريــر الرقابيــة، وذلــك عــى غــرار مــا متّــت مالحظتــه بصفــة جليــة عــى 
مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايّب الخــاّص مبركــز التجــارب وتقنيــات البنــاء أو كذلــك عــى مســتوى متابعــة 
التقاريــر الخاّصــة مبؤسســتي اإلذاعــة والتلفــزة التونســيّة أو كذلــك عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايب 
ــن  ــات حس ــع مقتضي ــاىف م ــا يتن ــو م ــة ،وه ــة االجتاعي ــد والحيط ــي للتقاع ــدوق الوطن ــاص بالصن الخ
التســير ومبــادئ الحوكمــة الرشــيدة التــي تقتــي إدراج عمليــة اإلصــالح كنقطــة قــارة ضمــن جلســات 

وجــداول أعــال الهيــاكل املعنيــة .
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أبرز النقائص واإلخالالت على مستوى التصرف العمومي

لعــّل الســمة األبــرز التــي متـّـت مالحظتهــا عــى مســتوى تقييــم منظومــة التــرف العمومــي، هــي الرتاجــع الــذي 
مــا انفــك يشــهده أداء الهيــاكل العموميــة ســواء عــــى مســتوى احــرتام النصــوص والرتاتــــــــــيـــــــــب الجــاري بهــا 

العمــل أو عــى مســتوى إنجــاز الخدمــات وتأمــن املرافــق العموميــة.

ــة  ــر الرقابي ــا التقاري ــي رصدته ــاوزات الت ــص والتج ــّدد النقائ ــتوى تع ــى مس ــة عــ ــع خاص ــذا الرتاج ــى ه ويتج
وتواترهــا مــن ســنة إىل أخــرى بالرغــم مــن التنبيــه إليهــا ســابقا ضمــن عديــد التقاريــر الرقابيــة وتخصيــص العديــد 

ــا.  ــل هــذه األخطــاء أو عــى األقــل الحــّد منه ــات حــول طــرق تجنــب مث مــن الدراســات وامللتقي

ــة  ــاب األدوات التنظيمي ــدءا مــن غي ــي ب ــف أوجــه التــرف العموم ــص والتجــاوزات مختل وتشــمل هــذه النقائ
األساســية وعــدم توفــر أنظمــة املعلومــات بعــدد مــن الهيــاكل العموميــة أو عــدم مواكبتهــا للتطــورات الحاصلــة، إىل 
عــدم إحــكام تحديــد الحاجيــات عــى مســتوى الــراءات العموميــة وضعــف مراقبــة تنفيــذ الصفقــات العموميــة، 
مــرورا بســوء التــرف يف املــوارد البريــة ويف أســطول الســيارات والعربــات اإلداريــة ويف املســاكن اإلداريــة وعــدم 

املحافظــة عــى املمتلــكات وصيانتهــا.

كــا يتجــى هــذا الرتاجــع أيضــا عــــى مســتوى عــدم قــدرة بعــض الهيــاكل العموميــة عــــىل إجــراء اإلصالحــات 
ــة  ــة اإلداريــة واملاليــة، والــذي عــادة مــا يتــم تريــره إمــا مبحدوديّ ــا للرقاب ــة العلي الرضوريــة التــي تــوىص بهــا الهيئ
ــة املتوفــرة لديهــا، وإمــا برجــوع بعــض اإلخــالالت إىل فــرتات ســابقة ونشــوء نــوع مــن  ــة والبريّ اإلمكانيــات املاديّ
الحقــوق املكتســبة لــدى املســتفيدين منهــا، أو بطــول وتشــعب اإلجــراءات اإلداريـّـة وكــرة املتدخلــن، أو كذلــك بعــدم 

التجــاوب الــكايف مــن قبــل وزارات اإلرشاف القطاعــي مــع املؤسســات الراجعــة لهــا بالنظــر.

ويعــزى هــذا الرتاجــع إىل أســباب مختلفــة، منهــا مــا هــو يف عالقــة برتاجــع عــدد اإلطــارات ذات الكفــاءة والتجربــة 
ــارات  ــدد اإلط ــد وع ــى التقاع ــاالت ع ــدد اإلح ــاع ع ــن ارتف ــاس ع ــم باألس ــي والناج ــرف العموم ــير والت يف التس
املغادريــن يف إطــار التعــاون الفنــي وعــدم قــدرة اإلدارة عــــى تعويضهــم بالنظــر إىل إيقــاف نســق االنتدابــات منــذ 
ســنوات وإقتصــاره عــــى إنتدابــات ألغــراض إجتاعيــة، ومنهــا كذلــك مــا هــو يف عالقــة برتاجــع صــورة اإلدارة كحاضنة 
للكفــاءات وفقــدان قيمــة العمــل كقيمــة حضاريــة و تراجــع  ســلطة املســؤول صلــب الهيــاكل العموميــة والتداخــل 

يف تريــف شــؤون هــذه الهيــاكل عــى مســتوى الواقــع وتقاســم ســلطة القــرار داخلهــا.

وميكــن تبويــب أهــّم النقائــص واإلخــالالت التــي رصدتهــا التقاريــر الرقابيــة وأعــال املتابعــة يف مجــاالت التــرف 
العمومــي ضمــن املحــاور التاليــة:

التنظيم وأنظمة املعلومات،	·

الترصف املايل واملحاسبي،	·

الترصف يف السيارات اإلدارية واملمتلكات والعقارات واملساكن اإلداريّة،	·

الترصف يف املوارد البرشية والتأجري ومختلف املنح واملنافع التي يتمتع بها األعوان،	·

الترصف يف الرشاءات والصفقات العمومّية 	·

الترصّف يف اللزمات،	·

استخالص الديون واملستحقات ومتابعة إسناد اإلمتيازات،	·
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عىل مستوى األدوات التنظيمية وأنظمة املعلومات: -  	

تعتــر الهيــاكل التنظيميــة وقوانــن اإلطــار وعقــود األهــداف والرامــج وأدلــة اإلجــراءات وبطاقات وصــف الوظائف 

واملوازنــات االجتاعيــة، مــن أهــم األدوات التنظيميــة التــي تســاعد عــى إحــكام ســر العمــل بــاإلدارات واملؤسســات 

العموميــة وعــى التوظيــف األمثــل للمــوارد البريــة واملاديــة املتوفــرة لديهــا وتحديــد املهــام واملســؤوليات.

يف هــذا اإلطــار، أبــرزت أعــال املتابعــة أّن أغلــب الهيــاكل املشــمولة باملراقبــة تشــهد عديــد اإلخــالالت عــى هــذا 

املســتوى ســواء لغيــاب مثــل هــذه األدوات أصــال أو لعــدم مواكبتهــا للمتغــرات التــي طــرأت عــى تنظيــم الهيــاكل 

املعنيــة وعــدم تحيينهــا لتســاير مختلــف التغيــرات والتحويــرات التــي شــهدتها أســاليب التــرف الحديــث، وهــو مــا 

ســاهم بجــزء هــام يف بــروز عديــد اإلخــالالت عــى مســتوى التــرف العمومــي كالجمــع بــن مهــام متنافــرة والتداخــل 

ــة  ــد الخطــط الوظيفيّ ــة أو الشــغور يف عدي ــوان نفــس الخدم ــاد نفــس اإلجــراءات بعن ــدم اعت يف املســؤوليات أوع

الجوهريـّـة بالنســبة لعــدد مــن الهيــاكل أو كذلــك غيــاب أو تهميــش هيــاكل هامــة يف تأمــن حســن حوكمة املؤسســات 

واملنشــآت العموميــة .

ــا  ــم بطوله ــذه األدوات تتس ــف ه ــى مختل ــة ع ــداد واملصادق ــراءات اإلع ــة،  أّن إج ــال املتابع ــادت أع ــا أف ك

وبتشــعب اإلجــراءات املتعلقــة بهــا وكــرة املتدخلــن ) مجلــس اإلدارة، الريــك االجتاعــي ، وزارة اإلرشاف القطاعــي، 

وزارة املاليــة ، رئاســة الحكومــة( وهــو مــا يتســبب يف حصــول تأخــر كبــر يف اســتصدار  بعــض هــذه األدوات مثلــا 

ــزة  ــة التلف ــة مبؤسس ــات التنظيمي ــض اآللي ــة وبع ــاكل التنظيميي ــبة  للهي ــال بالنس ــبيل املث ــى س ــه  ع ــت معاينت مت

ــة التونســية  ــورق والوكال ــة لعجــن الحلفــاء وال ــة والركــة الوطني ــة الثقافي ــرتاث والتنمي ــاء ال ــة إحي التونســية ووكال

ــه  ــول ملعالجت ــاد حل ــب إيج ــر يتطل ــو أم ــة ، وه ــات املحلي ــاعدة الجاع ــروض ومس ــدوق الق ــي وصن ــاون الفن للتع

بصفــة أفقيّــة  وذلــك باعتــاد إجــراءات عمليــة تضبــط ضمــن روزنامــة عمــل واضحــة يتــم إعدادهــا بصفــة تشــاركيّة 

مــن قبــل مختلــف املتدخلــن يف هــذا املجــال  ويف آجــال قصــوى ملزمــة لجميــع األطــراف مــع ضبــط إطــار مرجعــي 

ــة  ــاكل التنظيمي ــاده إلعــداد مشــاريع الهي ــّم اعت ــة يت ــكل التنظيمــي بالنســبة للمؤسســات واملنشــآت العمومي للهي

طبقــا ملعايــر محــّددة وبشــكل يــرّسع يف آجــال املصادقــة عليهــا.

ــة ببعــض  ــة الكافي ــالء العناي ــا ، عــدم إي ــي متــت متابعته ــة الت ــر الرقابيّ ــف التقاري ــت مختل يف ذات الســياق، بيّن

ــة عــى غــرار وحــديت التدقيــق الداخــي ومراقبــة التــرّف  الهيــاكل األساســية صلــب املؤسســات واملنشــآت العموميّ

وذلــك بالرغــم مــن أدوارهــا الهامــة يف تطويــر حوكمــة هــذه الهيــاكل وتحســن أســاليب العمــل بهــا ، ويــرز ذلــك 

ــع  ــالل تجمي ــن خ ــاطها أو م ــة لنش ــالت املالمئ ــة واملؤه ــارص البري ــاكل للعن ــذه الهي ــار ه ــالل افتق ــن خ ــة م خاص

ــاق  ــن ميث ــدم تحي ــاب أو ع ــاالت  وغي ــض الح ــكل  يف بع ــس الهي ــن نف ــرّف ضم ــة الت ــي ومراقب ــق الداخ التدقي

التدقيــق الداخــي وعــدم متابعــة التوصيــات الصــادرة عــن هــذه الهيــاكل وهــو مــا تجــى بوضــوح مــن خــالل متابعــة 

التقاريــر الرقابيــة الخاصــة بركــة النهــوض باملســاكن االجتاعيــة »ســرولس« ومبؤسســة التلفــزة التونســية وبالركــة 

ــات  . ــة للتــرف يف النفاي ــة الوطني ــة للنقــل ببنــزرت و بالوكال الجهوي

ــم  ــا الحوكمــة التــي ت ــا وبــن خالي ــان ، مالحظــة التداخــل يف املهــام بــن هــذه الخالي  كــا متــت يف بعــض األحي

ــة.  ــف املؤسســات واملنشــآت العمومي تركيزهــا مبختل

وتــويص الهيئــة يف هــذا اإلطــار، بتدعيــم وتطويــر هيــاكل التدقيــق الداخــي ومراقبــة التــرّف وبتعميــم اللجــان 

ــط  ــا ويضب ــب إحداثه ــّي يوج ــّص ترتيب ــدار ن ــالل إص ــن خ ــة م ــآت العموميّ ــات واملنش ــق باملؤسس ــة للتدقي الدامئ

ــة  ــك بالنظــر إىل أهمي ــري هــذه املؤسســات واملنشــآت، وذل ــاء ومدي ــا برؤس ــا وعالقته ــا ومجــاالت تدخله صالحياته

ــز الحوكمــة  ــه يف تعزي ــذي ميكــن أن تؤمن ــدور ال ال
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مــن جانــب آخــر، ســجلت أغلــب التقاريــر الرقابيّــة وجــود عــدة نقائــص عــى مســتوى أنظمــة املعلومــات ســواء 

ــة أوعــدم اســتغالل مختلــف اإلمكانيــات التــي  تعلقــت بالتأخــر يف تركيــز نظــام معلومــايت ببعــض الهيــاكل العموميّ

تتيحهــا عديــد التطبيقــات اإلعالميــة يف مختلــف مجــاالت التــرّف و/أو عــدم توفــر مخطــط مديــري لإلعالميّــة، مثلــا 

ــة  متــت معاينتــه مثــال عــى مســتوى رشكــة النهــوض باملســاكن االجتاعيــة »ســرولس« أو كذلــك عــدم تطبيــق كافّ

مكّونــات املخطــط املديــري يف صــورة إعــداده . كــا رصــدت أعــال املتابعــة لنتائــج التقاريــر الرقابيــة عــدم تحيــن 

التطبيقــات اإلعالميــة املعتمــدة يف عديــد الهيــاكل العموميــة وتطويرهــا وضعــف اندماجهــا وعــدم تغطيتهــا لكامــل 

ــام  ــدم القي ــات وع ــد البيان ــة وقواع ــة املعلوماتيّ ــة األنظم ــاذ وحاي ــاب مخطــط إنق ــك غي ــرّف و كذل مجــاالت الت

بالتدقيــق الــدوري واإلجبــاري ألنظمــة املعلومــات والســالمة املعلوماتيــة وعــدم تطبيــق التوصيــات الصــادرة عنــه يف 

صــورة القيــام بــه ، مثلــا متــت معاينتــه عــى مســتوى الديــوان الوطنــي للتطهــر.

يف هــذا اإلطــار، تؤكــد الهيئــة أن تطويــر نظــم املعلومــات الوطنيــة وتحقيــق الرتابــط واالندمــاج بينهــا مبــا يســمح 

بالتبــادل الحينــي للمعلومــات ، يعــّد موضوعــا وطنيــا اســرتاتيجيا ال بــد أن يحظــى باألولويــة يف عمــل الحكومــة بالنظــر 

ــة وترشــيد النفقــات وتعبئــة مــوارد إضافيــة للدولــة ، ســيّا وأنــه قــد تــّم  إىل أهميتــه يف تطويــر الخدمــات العموميّ

توفــر اإلطــار القانــوين الــذي يســمح بتحقيــق ذلــك مــن خــالل صــدور املرســوم عــدد 31 لســنة 2020 يف 10 جــوان 

ــك  ــر 2020 وكذل ــؤرخ يف 5 أكتوب ــدد 777 امل ــي ع ــر التطبيق ــات واألم ــرتوين للمعطي ــادل اإللك ــق بالتب 2020 واملتعل

املرســوم عــدد 17 لســنة 2020 املتعلــق باملعــرّف الوحيــد .

ــاء  ــة يف إرس ــاكل العمومي ــد الهي ــراط عدي ــدم إنخ ــا ع ــي أنجزته ــات الت ــالل املتابع ــن خ ــة م ــت الهيئ ــد ملس  وق

نظــم معلوماتيــة مندمجــة ســواء داخلهــا أو بينهــا وبــن هيــاكل عموميــة أخــرى مبــا يؤكــد مــرّة أخــرى عــى وجوبيــة 

ــة . معالجــة هــذا املوضــوع يف إطــار سياســة وطنيــة واضحــة وبصفــة أفقيّ

ــة تعريــف املنظومــات املعلوماتيــة الســيادية وتصنيفهــا  ويف نفــس الســياق، تــويص الهيئــة العليــا خاصــة بوجوبيّ

ــز  ــا باملرك ــح عالقته ــة وتوضي ــة القطاعيّ ــز اإلعالميّ ــف املراك ــن مختل ــادل اإللكــرتوين ب ــات التب ــق آلي والســعي إىل خل

ــة، مــع رضورة العمــل عــى إرســاء  ــاكل العموميّ ــات اإلتصــال وغرهــا مــن الهي ــة ووزارة تكنولوجي ــي لإلعالميّ الوطن

نظــام معلومــايت وطنــي. 

عىل مستوى الترصف املايل واملحاسبي: -  	

تتمثــل أهــم اإلخــالالت املســّجلة عــى هــذا املســتوى يف عــدم إعــداد القوائــم املاليــة بالنســبة لبعض املؤسســات أو 

املنشــآت العموميــة أو التأخــر يف املصادقــة عــى هــذه القوائــم يف اآلجــال القانونيّــة بفــرتات تجــاوزت أحيانــا عديــد 

الســنوات بالنســبة للبعــض منهــا ، وهــو مــا يؤثــر عــى موثوقيّــة هــذه القوائــم املاليّــة و ال ميّكــن مــن الحصــول عــى 

ــات  ــا )تســجيل خســائر، صعوب ــي تعــاين منه ــات الت ــاكل والصعوب ــة عــن واقــع التــرف يف هــذه الهي فكــرة حقيقيّ

ماليّــة، صعوبــات عــى مســتوى برمجــة وتجســيم االســتثارات عــى املســتوى القريــب واملتوســط والبعيــد، صعوبــات 

عــى مســتوى إعــداد اســرتاتيجية املنشــأة أو املؤسســة، اآلفــاق املســتقبليّة للمنشــأة أو املؤسســة ...( وذلــك عــى غــرار 

مــا متــت مالحظتــه مثــال عــى مســتوى اإلذاعــة التونســية التــي يعــود تاريــخ آخــر مصادقــة عــى قوامئهــا املاليــة إىل 

ســنة 2013 أو مؤسســة التلفــزة التونســية التــي يعــود تاريــخ آخــر مصادقــة عــى قوامئهــا املاليــة إىل ســنة 2015  أو 

كذلــك عــى مســتوى الجامعــة التونســية أللعــاب القــوى.
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كــام متحــورت النقائــص و اإلخــالالت التــي رصدتهــا التقاريــر الرقابيــة يف هــذا املجــال حــول غيــاب أدلــة إجرائيــة 

محاســبية وعــدم توفــر الوثائــق املحاســبية املثبتــة للنفقــات  ونقائــص عــى مســتوى مســك الدفاتــر املحاســبية ودفاتــر 

الخزينــة والجمــع بــن مهــام متنافــرة صلــب اإلدارة املاليــة واملحاســبية والتأخــر يف إعــداد جــداول املقاربــات البنكيــة 

وضعــف التنســيق بــن اإلدارة املاليــة وإدارة الشــؤون القانونيــة بخصــوص متابعــة خــالص املســتحقات  عــى غــرار 

النقائــص املســتخرجة مــن التقريــر الرقــايب الخــاص بوكالــة إحيــاء الــرتاث والتنميــة الثقافيــة، كــا تــّم أيضــا تســجيل 

ــة وعــدم إخضــاع  ــة مضاعف ــات خــالص بصف ــايل وتســجيل عملي ــف امل ــات التوظي ــص املرتبطــة بعملي ــد  النقائ عدي

األجــور للخصــم مــن املــورد بعنــوان الرضيبــة عــى الدخــل وعــدم إجــراء الخصــوم املتعلقــة باملســاهمة يف الصنــدوق 

الوطنــي للضــان االجتاعــي عــى غــرار مــا متــت معاينتــه عــى مســتوى التــرف بالجامعــة التونســيّة لكــرة القــدم .

عىل مستوى الترصف يف السيارات اإلدارية -  3

واملمتلكات والعقارات واملساكن اإلداريّة:

ميثــل أســطول الســيارات والعربــات اإلداريــة إحــدى األدوات األساســية لعمــل الهيــاكل العموميــة وضــان تواصــل 

املرفــق العــام. 

ويقــدر حجــم هــذا األســطول طبقــا آلخــر التقديــرات ب 94032 ســيارة وعربــة تتــوزع حســب الجهــات املنتفعــة 

بهــا بــن مصالــح الدولــة )43051 عربــة( واملنشــآت العموميــة )35354عربــة( والبلديــات )13485عربــة( واملجالــس 

الجهويــة )2142 عربــة(.

 ويتــوزع هــذا االســطول حســب االســتعال بــن 86356 ســيارة مصلحــة )أي حــوايل 92% مــن مجمــوع الســيارات( 

منهــا 9790 حافلــة نقــل عمومــي و1693 ســيارة إســعاف، يف حــن تتــوزع النســبة الباقيــة بــن ســيارات وظيفيــة 3229 

ســيارة )حــوايل 3 %( وســيارات ذات إستعمـــال مــزدوج 4447 ســيارة )حوايل%5(.

ــذ ســنة 2017 حــول العــرة أخطــاء األكــر شــيوعا يف مجــال التــرف  ــة لدراســة من وبالرغــم مــن إنجــاز الهيئ

العمومــي والتــي خصصــت مــن خاللهــا محــورا كامــال لبيــان أهــم النقائــص واإلخــالالت يف مجــال التــرف يف أســطول 

الســيارات والعربــات، إالّ أّن هــذا املجــال مــن التــرف العمومــي ال يــزال يشــكو مــن تكرار نفــس النقائــص واإلخالالت 

ومــن ضعــف منظومــة الرقابــة الداخليــة.

 وتتجــى هــذه النقائــص عــى مســتوى ضبــط األســطول )عــدم مســك قوائــم وملفــات إداريــة محينــة ألســطول 

ــة(  ــيارات اإلداري ــص الس ــب تخصي ــد برتاتي ــدم التقي ــات )ع ــص العرب ــتوى تخصي ــى مس ــات ( وع ــيارات والعرب الس

وكذلــك عــى مســتوى إســتعال األســطول وصيانتــه )غيــاب تطبيقــات معلوماتيــة تيــرس التــرف يف أســطول 

الســيارات وصيانتهــا، ضعــف التنســيق بــن الهيــاكل العموميــة ومصالــح وزارة أمــالك الدولــة والوكالــة الفنيــة للنقــل 

الــري ، النقــص يف متابعــة أعــال الصيانــة واإلصــالح ( كــا تتجــى هــذه النقائــص أيضــا عــى مســتوى متابعــة إســناد 

وإســتهالك الوقــود للتفطــن لحــاالت اإلســتهالك املشــط وغــر العــادي لبعــض الســيارات اإلداريـّـة وترشــيد التنقــالت ، 

فضــال عــن حــاالت الجمــع بــن اإلمتيــاز املــاّدي )منحــة التنقــل( واإلمتيــاز العينــي )التمتــع بســيارة إداريّــة( وعــدم 

الحــرص عــى ضــان حــق الهيــكل العمومــي يف حــال القيــام بحــوادث مــرور مــن خــالل وجوبيّــة التبليــغ عــن ذلــك يف 

اآلجــال القانونيّــة واحــرتام عقــود التأمــن يف هــذا املجــال وعــدم اعتــاد معايــر واضحــة وموضوعيّــة يف اإلحالــة عــى 

الطــرح وعــدم احــرتام اإلجــراءات والرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل عنــد التفويــت.
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وتؤكــد الهيئــة العليــا للرقابــة يف هــذا اإلطــار، عــى وجــوب تطويــر أســاليب التــرف يف هــذا املجــال بالنظــر خاصة 

إىل االرتفــاع املتواصــل الــذي تشــهده أســعار املحروقــات والــذي ســينعكس حتــا عــى ارتفــاع النفقــات العموميــة، 

كــا تشــّدد الهيئــة عــى وجــوب اإلســتفادة مــن التكنولوجيــات الحديثــة التــي تســمح بتحســن أســاليب التــرف يف 

العربــات والســيارات اإلداريــة والحــد مــن نفقــات الصيانــة واالســتهالك مــن خــالل:

ــالك  ــا وزارة أم ــرف فيه ــة تت ــاكل العمومي ــع الهي ــة مشــرتكة ومفتوحــة لجمي ــات معلوماتي ــدة بيان ــاء قاع -إرس

ــم الخاصــة بجــرد األســطول. ــا كل القوائ ــة وتصــدر عنه ــة والشــؤون العقاري الدول

-تركيز نظام مراقبة إلكرتونية ألسطول وسائل النقل وتعميمه عى كافّة العربات والسيارات اإلداريّة.

-إرساء منظومة معلوماتية مندمجة متكن من إحكام الترف يف أسطول السيارات وصيانته. 

-مراجعة دليل إجراءات الترف يف السيارات.

ــة  ــات املراقب ــدة بعــض املســتفيدين وتشــديد عملي ــدون وجــه حــّق لفائ ــا ب ــّم رصفه ــي ت ــغ الت - اســرتجاع املبال

ــاوزات. ــأن التج ــتوجبة يف ش ــة املس ــراءات اإلداري ــاذ اإلج واتّخ

كــا أبــرزت أعــال املتابعــة وجــود عديــد اإلخــالالت عــى مســتوى التــرف يف عقــارات الدولــة تتعلــق خاّصــة 

بعــدم تحديــد األمــالك العقاريــة الخاصــة وحايتهــا وأوجــه اســتغاللها والتفويــت فيهــا أو اســتلزامها. 

ــك  ــة وكذل ــة للعقــارات الدوليّ ــد النقائــص عــى مســتوى اســرتجاع الدول كــا بينــت أعــال املتابعــة وجــود عدي

عــى مســتوى إعــادة توظيفهــا وحايتهــا مــن االســتغالل غــر الرعــي والحفــاظ عــى مردوديتهــا املاديـّـة واالقتصاديــة 

وتوفــر مواطــن شــغل مــن خاللهــا، ومتيــزت اإلجــراءات املتبعــة يف هــذا الســياق بالبــطء الشــديد وبضعــف املتابعــة 

والتنســيق بــن الهيــاكل املعنيــة وطــول إجــراءات إعــادة التوظيــف بعــد االســرتجاع عــى غــرار مــا متـّـت معاينتــه مــن 

خــالل أعــال متابعــة ملــّف تقييــم وإعــادة توظيــف العقــارات الدوليــة الفالحيــة املســرتجعة. 

أّمــا فيــا يتعلـّـق بالتــرف يف املســاكن اإلداريـّـة، فقــد بينــت متابعــة التقاريــر الرقابيّــة وجــود عــّدة تجــاوزات يف 

هــذا املجــال لعــّل أبرزهــا: 

-غيــاب معطيــات إحصائيّــة محيّنــة ملختلــف املســاكن اإلداريّــة ووضعياتهــا العقاريّــة وبطاقــات وصفيّــة لحالتهــا 

العاّمــة.

- إســناد مســاكن إداريــة دون تحديــد رشوط واضحــة لحــاالت االنتفــاع بهــا )عــى غــرار مــا تــّم تســجيله بالتقريــر 

الرقــايب للركــة الوطنيــة لعجــن الحلفــاء والــورق بالقريــن...(.

ــة  ــة للتنمي ــة الجهوي ــة باملندوبي ــر الخاص ــاكن )التقاري ــذه املس ــاغلن له ــض الش ــبة لبع ــة بالنس ــدام الصف - انع

ــط ....( ــل الوس ــي بجب ــب الصح ــة، باملرك ــز بسوس ــة للتجهي ــاإلدارة الجهوي ــة، ب ــة مبنوب الفالحي

ــكل  ــة الهي ــل ميزانيّ ــاء وتحّم ــاء وامل ــتهالك الكهرب ــة إلس ــّدادات خاص ــة بع ــاكن اإلداري ــد املس ــراد عدي ــدم إف -ع

ــل  ــه عــى مســتوى التــرف باملركــب الصحــي بجب ــا متــت مالحظت ــدون موجــب )مثل ــة ب ــاء إضافي العمومــي ألعب

ــط(. الوس

- الجمــع بــن منحــة الســكن واالنتفــاع مبســكن وظيفــي عــى غــرار مــا تــّم رصــده مبلــّف الركــة الوطنيــة لعجــن 

الحلفــاء والــورق بالقريــن.

- وضــع مســاكن إداريــة لالســتغالل مــن قبــل أعــوان الهيــكل العمومــي عــى وجــه الكــراء دون تحيــن مبالــغ الكراء 

مــع تســجيل ضعــف متابعــة اســتخالص معاليــم الكــراء )مثلــا متـّـت مالحظتــه باملركب الصحــي بجبل الوســط(.
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وتؤكــد الهيئــة يف هــذا املجــال عــى رضورة مراجعــة األمــر عــدد 199 لســنة 1972 املتعلــق بتنظيــم إســناد املســاكن 

الوظيفيــة وعــى وجــوب تحمــل رؤســاء الهيــاكل العموميــة مســؤولياتهم يف وضــع حــد لإلنفالتــات الحاصلــة بخصــوص 

ــة  ــاكل املعني ــن الهي ــيق ب ــكام التنس ــى رضورة إح ــة ع ــد الهيئ ــا تؤك ــة، ك ــدون صف ــة ب ــاكن الوظيفي ــغال املس إش

ــا  ومصالــح املكلــف العــام بنزاعــات الدولــة مــن أجــل املتابعــة القضائيــة للوضعيــات غــر القانونيــة والقيــام بقضاي

اســتعجالية ضــد املخالفــن يف أرسع اآلجــال ثــم متابعــة تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة بهــذا الخصــوص.

كــا تؤكــد الهيئــة يف ذات الســياق، عــى وجــوب اإلرساع يف تســوية الوضعيــات القانونيــة لبعــض العقــارات التــي 

تتــرف فيهــا الهيــاكل العموميــة دون التحــوز بالوثائــق القانونيــة الالزمــة باإلضافــة إىل متابعــة املســاكن التــي يتــّم 

تســويغها ومــدى ســالمة اإلجــراءات القانونيــة املعتمــدة بخصوصهــا وإحــكام تحصيــل مســتحقات الهيــاكل العموميــة 

بعنــوان املعاليــم الراجعــة لهــا.

 عىل مستوى الترصف يف املوارد البرشية -  4
والتأجري ومختلف املنح واملنافع التي يتمتع بها األعوان:

ــة  ــص وإإلخــالالت املتصل ــد النقائ ــة يف هــذا املجــال وجــود عدي ــر الرقابي ــج التقاري ــرزت أعــال املتابعــة لنتائ أف

خاّصــة بإفتقــار عديــد الهيــاكل العموميّــة للمــوارد البريــة الكافيــة يف عديــد اإلختصاصــات الحيويــة نتيجــة مغــادرة 

عديــد الكفــاءات وتجميــد عمليــات اإلنتــداب بالنظــر إىل الصعوبــات التــي تواجههــا املاليّــة العموميّــة  أو كذلــك نتيجة 

للتأخــر يف إنجــاز بعــض اإلنتدابــات التــي تحصلــت بشــأنها عــى الرتاخيــص الرضوريـّـة، وهــو مــا أّدى بالنســبة للبعــض 

ــة يف إختصاصــات متعــددة تســبب يف عــدم قدرتهــا عــى  ــة الرضوريّ مــن هــذه الهيــاكل إىل نقــص يف املــوارد البريّ

ــة املطلوبــة ) مثلــا متــت مالحظتــه خاصــة عــى مســتوى مركــز الدراســات الفنيــة والصيانــة  تأمــن مهامهــا بالكيفيّ

ــي  ــوان الوطن ــط  أو الدي ــل الوس ــي بجب ــب الصح ــتوى املرك ــى مس ــك ع ــفائية أو كذل ــة واالستش ــة الطبي البيولوجي

للتطهــر( كــا بينــت أعــال املتابعــة أيضــا ضعــف نســبة التأطــر عــى مســتوى بعــض الهيــاكل العموميــة وتأثرهــا 

الســلبي عــى جــودة الخدمــات التــي تؤمنهــا.

كــا أبــرزت متابعــة نتائــج التقاريــر الرقابيــة عــدم تقيــد عديــد الهيــاكل بالرتاتيــب اإلداريّــة الجــاري بهــا العمــل 

ــة  ــغ القانونيّ ــارج الصي ــات املبارشة خ ــوء إىل اإلنتداب ــرة واللج ــدأ املناظ ــرتام مب ــدم اح ــات وع ــام باإلنتداب ــد القي عن

املنظمــة لإلنتــداب يف القطــاع العمومــي أو اللجــوء املكثــف إىل إبــرام عقــود إســداء الخدمــات والتــي تعتــر يف عديــد 

الحــاالت عقــود شــغل مقّنعــة يطالــب املنتفعــون بهــا بالرتســيم عــى إثــر انتهــاء مــّدة العمــل بهــذه العقــود واعتــاد 

معايــر تفضيليــة أو إســناد نقــاط تحفيزيــة للمتعاقديــن عنــد املشــاركة يف املناظــرات عــى غــرار مــا متّــت مالحظتــه 

مبناســبة متابعــة ملــّف رشكــة الجنــوب للخدمــات.

وتؤكــد الهيئــة يف هــذا املجــال خاّصــة عــى وجــوب اعتــاد املناظــرة كوســيلة قانونيــة لإلنتــداب واحــرتام مبــدأ 

ــة. املســاواة عنــد التناظــر وتحميــل املســؤوليات بالنســبة لحــاالت اإلنتــداب التــي متّــت خــارج الصيــغ القانونيّ

كــا تــويص الهيئــة بوجــوب إيجــاد صيــغ جديــدة لتدعيــم املــوارد البريــة بالنســبة لبعــض الهيــاكل العموميــة من 

خــالل اللجــوء إىل آليــات النقــل أو اإللحــاق والتشــجيع عــى الحــراك الوظيفــي بــن الهيــاكل العموميــة مبــا يســاهم يف 

توفــر الحاجيــات الرضوريـّـة وإعــادة توظيــف املــوارد البريــة دون الـــتأثر عــى التوازنــات العاّمــة مليزانيــة الدولة.

كــا أبــرزت متابعــة التقاريــر الرقابيــة تكــّرر عديــد اإلخــالالت عــى مســتوى املواظبــة ومراقبــة الحضــور بالنســبة 

لألعــوان وضعــف متابعتهــا واحتســاب الســاعات اإلضافيّــة ، أو كذلــك عــى مســتوى منــح الرتقيــات والتــدرج يف الســلم 
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ــه  ــت معاينت ــا مت ــة ، مثل ــر القانوني ــروط واملعاي ــرتام ال ــة دون اح ــة للرتقي ــرات الداخليّ ــاز املناظ ــف وإنج والصن

عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايب الخــاص بركــة اســمنت أم اإلكليــل  ، أو كذلــك إجــراء التســميات يف الخطــط 

ــا  ــاع به ــر الــروط املســتوجبة لالنتف ــل عــدم توف ــة يف مقاب ــا بصفــة رجعيّ ــخ مفعوله ــة مــع احتســاب تاري الوظيفيّ

بالنســبة لبعــض األعــوان خاصــة بالنســبة للمنشــآت واملؤسســات العموميّــة. وقــد أكّــدت الهيئــة يف هــذا الجانــب عــى 

وجــوب إعــادة تصحيــح هــذه الوضعيــات غــر القانونيــة واســرتجاع املبالــغ التــي تــّم رصفهــا بــدون وجــه حــّق مــع 

وجــوب تحميــل املســؤوليات يف هــذا الجانــب.

أمــا يف مجــال التأجــر والتــرف يف املنــح واملنافــع التــي يتمتــع بهــا األعــوان، فقــد تبــن أيضــا مــن خــالل دراســة 

التقاريــر الرقابيــة ومتابعــة تنفيــذ اإلصالحــات، تواصــل حــاالت الجمــع بــن بعــض املنــح واالمتيــازات العينيّــة بعديــد 

الهيــاكل العموميــة ومنــح بعــض املنــح عــى غــرار منحــة املواظبــة أو االســتمرارية دون وجــه حــّق أو منحــة الوضــع 

تحــت الطلــب دون وجــه حــق مثلــا هــو الشــأن عــى مســتوى الديــوان الوطنــي للتطهــر، وعــدم إحــكام التــرف يف 

الصناديــق االجتاعيــة الخاصــة باألعــوان ومختلــف الخدمــات والهبــات واالعانــات التــي مينحهــا مثلــا متــت معاينتــه 

ــاكن  ــوض باملس ــية للنه ــة التونس ــة والرك ــة االجتاعي ــد والحيط ــي للتقاع ــدوق الوطن ــتوى الصن ــى مس ــة ع خاص

االجتاعيــة والركــة التونســية ملــواد التزييــت.

 عىل مستوى الترصف يف الرشاءات والصفقات العمومّية: -  5

إن تأمــن الســر العــادي للمرافــق العموميــة وتطويرهــا مبــا يســتجيب لحاجيــات املواطنــن يســتوجب حتــا إنجــاز 

طلبــات ورشاءات عموميــة وإبــرام عقــود وصفقــات. ويقــدر حجــم الــراءات العموميــة تقريبــا بــن 17و18 % مــن 

جملــة الناتــج الداخــي الخــام.

ــات  ــم للصفق ــوين املنظ ــار القان ــا اإلط ــارس 2014 حالي ــؤرخ يف 13 م ــنة 2014 امل ــدد 1039 لس ــر ع ــّد األم ويع

ــن النصــوص  ــة م ــة إىل جمل ــة باإلضاف ــات العمومي ــاز الصفق ــادئ وإجــراءات إنج ــط أهــم مب ــذي يضب ــة ال العمومي

ــرى. األخ

ــات النجاعــة عــى مســتوى  ــق مقتضي ــإن تحقي ــة، ف ــة املــوارد العمومي ــات ومحدودي وبالنظــر إىل تنامــي الحاجي

ــرى  ــة أخ ــن جه ــل وم ــا العم ــاري به ــب الج ــراءات والرتاتي ــرتام اإلج ــة اح ــن جه ــتوجب م ــة تس ــراءات العمومي ال

ــة. ــة ممكن ــل كلف ــة يف اآلجــال املحــددة وبأق ــق الجــودة املطلوب ــراء وف ــق ال تحقي

ــراءات  ــال ال ــالالت يف مج ــد اإلخ ــّرر عدي ــود وتك ــة وج ــر الرقابي ــج التقاري ــة نتائ ــرز متابع ــار، ت ــذا اإلط  يف ه

ــة ســواء كان ذلــك عــى مســتوى املراحــل التحضريــة لهــذه الــراءات أو عــى مســتوى مرحلــة اإلبــرام أو  العموميّ

كذلــك عــى مســتوى مرحلتــي التنفيــذ والختــم ، وتتمحــور هــذه اإلخــالالت خاّصــة حــول تجزئــة الــراءات العموميــة 

وعــدم إحــكام ضبــط الحاجيــات بدقـّـة ووضــوح وعــدم إيــالء العنايــة الالزمــة ملســألة تحديــد التقديــرات وعــدم التقيد 

بإجــراءات ومقتضيــات املنافســة النزيهــة والشــفافية عــى مســتوى إجــراءات إبــرام الــراءات والصفقــات العموميــة 

وإدراج رشوط إقصائيــة ومجحفــة مــن شــأنها متييــز أو تفضيــل ملتعاملــن دون ســواهم أو كذلــك عــى مســتوى ضعــف 

متابعــة ومراقبــة إنجــاز وتنفيــذ الطلبيــات العموميــة  وعــدم إســتكال الختــم النهــايئ أو التأخــر يف إنجــازه عــى غــرار 

مــا متـّـت مالحظتــه مبشــاريع تهيئــة بعــض املنشــآت الرياضيــة ببلديــة تونــس أو بالديــوان الوطنــي للتطهــر .

كــا عاينــت الهيئــة أيضــا تعطــل إنجــاز عديــد املشــاريع العموميــة وارتفــاع كلفــة إنجازهــا مقارنــة بالتقديــرات 

األوليــة وعــدم القيــام بإجــراءات الختــم النهــايئ للصفقــات عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايب الخــاص بالتــرف 
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ــة مثــال وكذلــك عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايب الخــاص  يف الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بــإدارة امللكيــة العقاريّ

بركــة املقــاوالت واملعــّدات واألشــغال »ســومرتاجات«.

ــل  ــي ترتقــي إىل شــبهات فســاد إداري مث ــة أيضــا وجــود بعــض اإلخــالالت الت ــا للرقاب ــة العلي كــا عاينــت الهيئ

ــي  ــة االســتالم الوقت ــام بعمليّ ــاة أو القي ــن عــدم اشــتغال املعــدات املقتن ــراءات بالرغــم م ــة بعــض ال تســديد كلف

وخــالص املتعهــد بالرغــم مــن أن جــزءا مــن املقتنيــات غــر مطابــق للمواصفــات الفنيــة أو بالرغــم مــن عــدم إنجــاز 

كافــة التعهــدات املدرجــة بعقــد الصفقــة، عــى غــرار مــا متــت معاينتــه مثــال عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايّب 

الخــاّص بالتــرف يف رشكــة اســمنت أم اإلكليــل.

ويعــزى تســجيل مثــل هــذه اإلخــالالت وتكررهــا إىل عديــد األســباب والعوامــل التــي تعــاين منهــا منظومــة الــراء 

العمومــي حاليــا، لعــل أبرزهــا تعــّدد املتدخلــن وغيــاب التنســيق الــالزم بينهــم وعــدم تــالؤم اإلطــار الرتتيبــي الحــايل 

املنظــم للــراءات والصفقــات العموميــة مــع بعــض الــراءات الخصوصيــة وكذلــك مــع واقــع التــرف العمومــي.

كــا تعــزى هــذه اإلخــالالت مــن جانــب آخــر، إىل النقــص الفــادح املوجــود حاليــا عــى مســتوى اإلطــارات الفنيــة 

املختصــة يف مجــال الصفقــات والــراءات العموميــة بأغلــب الهيــاكل العموميــة وإىل ضعف منظومــة الرقابــة الداخلية  

عــى مســار الصفقــات وغيــاب املنظومــات املعلوماتيــة املســتوجبة.

عىل مستوى الترصف يف اللزمات: -  6

تتــوىل الدولــة مبــارشة أو مــن خــالل بعــض املؤسســات واملنشــآت العموميــة أو بعــض البلديــات إســناد التــرف يف 

بعــض املرافــق العموميــة أو إســتغالل أجــزاء مــن امللــك العمومــي ملــدة محــددة إىل ذوات خاصــة مقابــل دفــع مبلــغ 

مــايل يحــدده عقــد اللزمــة. 

وتخضــع إجــراءات ورشوط وصيــغ إســناد هــذه اللزمــات إىل إحــكام القانــون عــدد 23 لســنة 2008 املــؤرخ يف 1 

أفريــل 2008 املتعلــق بنظــام اللزمــات.

ــذ عقــود  ــرام وتنفي ــي شــابت إب ــد اإلخــالالت الت ــة تكــّرر عدي ــر الرقابي ــرزت متابعــة التقاري يف هــذا الســياق، أب

واتفاقيــات اللزمــات تعلقــت أساســا باســتغالل امللــك العمومــي البحــري وامللــك العمومــي األثــري   وبعــض ممتلــكات 

بلديــة تونــس.

وتــرز هــذه اإلخــالالت خاّصــة عــى مســتوى عــدم التنصيــص بشــكل واضــح عــى آليــات املتابعــة بالنســبة ملســدي 

اللزمــة واآلجــال املحــّددة لتســليم صاحــب اللزمــة لبعــض الوثائــق املســتوجبة عــى غــرار القوائــم املاليــة والوثائــق 

ــه عــى  ــت معاينت ــا متّ ــم مثل ــك عــدم إحــكام طريقــة احتســاب املعالي ــة وكذل ــة إلجــراء املراقب املحاســبية الرضوري

مســتوى تنفيــذ لزمــة إســناد واســتغالل وإحالــة مجّمعــات عقاريــة ببلديــة تونــس. 

كــا بيّنــت أعــال املتابعــة أيضــا عــدم التقيّــد مــن قبــل أصحــاب اللزمــات يف عديــد الحــاالت بالبنــود التعاقديــة 

املضّمنــة باتفاقيــات اللزمــة مــن خــالل عــدم إنجازهــم لالســتثارات أو ألعــال الصيانــة املنصــوص عليهــا وضعــف 

املتابعــة املاليــة لخــالص املعاليــم ، مثلــا متــت معاينتــه عــى مســتوى متابعــة نتائــج تقريــر التفقــد الخــاص بالتــرف 

يف رشكــة تنميــة وإســتغالل فضــاء األنشــطة اإلقتصاديــة بجرجيــس أو كذلــك بلزمــة إســتغالل الكنيســة القدميــة بقرطاج 

)فضــاء األكروبوليــوم( املســندة مــن قبــل وكالــة إحيــاء الــرتاث والتنميــة الثقافيــة، باإلضافــة إىل عــدم اتّخــاذ اإلجــراءات 

اإلداريــة والقانونيــة املســتوجبة تجــاه عــدم إيفــاء أصحــاب اللزمــات بالتزاماتهــم التعاقديــة والتمديــد يف بعــض عقــود 

اللزمــات دون تفعيــل املنافســة.
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ــا إىل  ــرتض تحويله ــي يف ــة الت ــالك العمومي ــي لبعــض األم ــات إإلشــغال الوقت ــة تواصــل وضعي ــت الهيئ ــا عاين ك

لزمــات وكذلــك عــدم تســوية وضعيــات إشــغال بعــض الهيــاكل العموميــة ملســاحات مــن امللــك العمومــي البحــري 

ــة  ــة إىل محدودي ــأنها ، باإلضاف ــة بش ــود لزم ــاحي لعق ــط الس ــة الري ــة تهيئ ــرام وكال ــدم إب ــي وع ــه رشع دون وج

املعاليــم املتأتيــة مــن بعــض اللزمــات وعــدم تحيينهــا وهــو مــا ميثـّـل إهــدارا للــال العــام وضياعــا للمنافــع االقتصاديــة 

واملاليــة املرتقبــة مــن عقــود اللزمــات عــى غــرار  مــا متــت معاينتــه مثــال بخصــوص املعاليــم املوظفــة بعنــوان لزمتــي 

امليناءيــن الرتفيهيــن مبــرىس القنطــاوي ومبارينــا املنســتر.

وتعــزى هــذه اإلخــالالت بالنســبة لبعــض عقــود اللزمــات إىل إبــرام العديــد منهــا قبــل وضــع إطــار ترتيبــّي شــامل 

يحــدد النظــام القانــوين لهــذه اللزمــات واملبــادئ األساســية املتعلقــة مبنحهــا وتنفيذهــا ومراقبتهــا مبقتــى القانــون 

ــة  ــب اإلداري ــف الجوان ــن يف مختل ــة إىل مختّص ــاكل العمومي ــد الهي ــار عدي ــك إىل إفتق ــنة 2008، وكذل ــدد23 لس ع

والفنيــة واملاليــة للزمــات، باإلضافــة إىل ضعــف أعــال املرافقــة والتأطــر للهيــاكل العموميــة املعنيــة بهــذه الصيغــة 

وهــو مــا يفــرّس التباطــؤ يف إصــدار كراســات الــروط الخاّصــة بإســناد اللزمــات.

عىل مستوى استخالص الديون واملستحقات ومتابعة إسناد اإلمتيازات: -  7

ــة واملؤسســات العموميــة وإحــكام متابعــة إســناد  تعــّد مســألة اســتخالص الّديــون واملســتحقات الراجعــة للدول

ــر  ــة وتطوي ــاكل العمومي ــة للهي ــة املالي ــن الوضعي ــة بتحس ــب املتّصل ــّم الجوان ــن أه ــة م ــة والعيني ــازات املالي االمتي

ــا.  مــؤرشات أدائه

ــراء  ــوان ك ــواء بعن ــتخلصة س ــر املس ــة غ ــون العمومي ــغ الدي ــاع مبال ــة ارتف ــال املتابع ــرز أع ــار، ت ــذا اإلط يف ه

محــالت وعقــارات أو بعنــوان عــدم اســتخالص املســتحقات مــن املســتلزمن )التقاريــر املتعلقــة بالتــرف يف األمــالك 

العقاريــة ببلديــة تونــس وبالتــرف يف رشكــة النهــوض باملســاكن اإلجتاعيّــة( أو بعنــوان عــدم اســرتجاع األمــوال التــي 

تــم رصفهــا بــدون وجــه حــق لبعــض األعــوان العموميــن )التقاريــر املتعلقــة برئاســة الجمهوريــة وبالصنــدوق الوطنــي 

للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعيــة( أو بارتفــاع مبالــغ االستشــهار غــر املســتخلصة )الجامعــة التونســية لكــرة القــدم(. 

ــغ  ــذه املبال ــتخالص ه ــل إس ــن أج ــة م ــودات املبذول ــأّن املجه ــال، ب ــذا املج ــة يف ه ــال املتابع ــرزت اع ــا أب ك

وحايتهــا مــن التقــادم كانــت متفاوتــة مــن هيــكل إىل آخــر، وإقتــر البعــض منهــا عــى توجيــه مراســالت إداريــة 

للتذكــر بالديــون دون املــرور إىل إجــراءات أكــر رصامــة وفاعليّــة إلســتخالص هــذه الديــون بالرغــم مــن توفــر الوســائل 

القانونيــة )إمكانيــة إصــدار ســندات تنفيذيــة بالنســبة الصنــدوق للوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتاعيــة أو املــرور 

إىل إجــراءات التقــايض بالنســبة للمندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة مبنوبــة أو اإلدارة الجهويــة للتجهيــز بسوســة(.

ــة، فقــد بينــت أعــال املتابعــة يف هــذا املجــال وجــود  أّمــا يف مجــال  متابعــة إســناد االمتيــازات  املاليــة والجبائيّ

ــة  عديــد النقائــص واإلخــالالت املتعلقــة أساســا بضعــف مســتوى متابعــة إنجــاز املشــاريع وغيــاب الزيــارات امليدانيّ

ــار  ــألرايض املســندة بالدين ــا هــو الشــأن بالنســبة ل ــم مثل ــة مــدى احــرتام املســتثمرين اللتزاماته املســتوجبة ملعاين

الرمــزي مــن قبــل دواويــن الخدمــات الجامعيــة لفائــدة بعــض املســتثمرين لبنــاء مبيتــات جامعيــة ) مبيتــات مل تنجــز 

بالرغــم مــن مــرور 15 ســنة عــى إســناد األرايض بالدينــار الرمــزي دون اســرتجاع هــذه األرايض( ، وكذلــك غيــاب قواعــد 

بيانــات تخــص متابعــة املنــح التــي صــدر يف شــأنها قــرار اســرتجاع ،كــا تبــّن أيضــا عــدم احــرتام اآلجــال املنصــوص 

عليهــا مبجلــة تشــجيع اإلســتثار لســحب االمتيــازات وغيــاب إجــراءات مرجعيــة موحــدة يف عمليــة إصــدار وتنفيــذ 

قــرارات ســحب االمتيــازات الــذي يســتغرق يف بعــض األحيــان ســنوات عديــدة. 
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وقــد دعــت الهيئــة يف هــذا الســياق وزارة املاليــة وســيا اإلدارة العامــة لالمتيــازات الجبائيّــة إىل تحمــل مســؤولياتها 

يف مراقبــة مــدى اســتحقاق املنتفعــن بهــذه االمتيــازات وإىل رضورة إحــكام التنســيق بــن مصالــح وزارة املاليــة وبقيــة 

الهيــاكل العموميــة املســندة ملثــل هــذه اإلمتيــازات مــن أجــل تأمــن متابعــة ناجعــة وفعالــة ملــدى إنجــاز املشــاريع 

ــن  ــة املســتثمرين الذي ــة تســمح مبتابع ــز لوحــات متابع ــة والعمــل عــى تركي ــة والجبائي ــازات املالي ــة باإلمتي املنتفع

متتعــوا بهــذه اإلمتيــازات حســب القطاعــات.

ــة  ــة والجبائيّ      كــا تؤكــد الهيئــة عــى رضورة إصــدار منشــور يتعلّــق مبتابعــة إســناد وســحب االمتيــازات املاليّ

والعمــل عــى إحــداث تطبيقــة إعالميّــة وطنيّــة مندمجــة للتــرف يف متابعــة منــح االمتيــازات املاليــة والجبائيّــة قصــد 

توفــر املعلومــة الحينيّــة والقيــام باإلجــراءات املســتوجبة يف إبانهــا. 
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الباب الثالث
دراسة واستغالل التقارير الرقابية

ومتابعة تنفيذ اإلصالحات
)المتابعات األولى(



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

42



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

43

تقديــــم

تشــمل املتابعــات األوىل األعــال املتعلقــة بدراســة وإســتغالل التقاريــر الرقابيــة الــواردة عــى 

ــن  ــذ اإلصالحــات املســتوجبة م ــة بتنفي ــاكل املشــمولة بالرقاب ــزام الهي ــدى إلت ــة م ــة ومراقب الهيئ

أجــل تــدارك النقائــص واإلخــالالت التــي رصدتهــا تلــك التقاريــر.

ــالالت  ــص واإلخ ــب النقائ ــالل تبوي ــن خ ــة م ــة كتابي ــة أوىل بطريق ــة يف مرحل ــة املتابع ــّم عملي وتت

ــر املتخــذة مــن  ــة عــن التداب ــاكل املعني ــر الرقــايب ضمــن محــاور للمتابعــة ومســائلة الهي ــواردة بالتقري ال

قبلهــا مــن أجــل تفــادي هــذه اإلخــالالت والنقائــص وعــدم تكرارهــا  مــع مطالبتهــا بتقديــم املؤيــدات املثبتــة 

لذلــك والتوضيحــات الالزمــة بالنســبة للنقائــص واإلخــالالت التــي هــي يف طــور اإلصــالح ، ثــم تتواصــل عمليــة 

املتابعــة عــى ضــوء اإلجابــات املقدمــة مــن خــالل عقــد جلســات عمــل مــع املســؤولن األول  بالهيــاكل املعنيّــة مــن 

أجــل معاينــة مــا تــّم التوّصــل إليــه مــن نتائــج ملموســة وتقديــم التوصيــات املســتوجبة مــن أجــل إســتحثاث نســق 

تنفيــذ اإلصالحــات.

وقــد تولّــت الهيئــة خــالل النصــف الثــاين مــن ســنة 2020 وكامــل ســنة 2021 متابعــة 36 تقريــر رقــايب  بعنــوان 

متابعــات أوىل صــادرة عــن محكمــة املحاســبات وعــن هيئــات الرقابــة العامــة وشــملت برامــج وسياســات عموميــة 

ــات  ــة الطرق ــة صيان ــة، منظوم ــة املهيكل ــرتجعة، األرايض الفالحي ــة املس ــارات الفالحي ــف العق ــادة توظي ــم إع )تقيي

املرقمــة ، تقييــم إجــراءات ســحب اإلمتيــازات الجبائيــة واملاليــة ، اإلســرتاتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلدارة اإللكرتونيــة(، 

ــايل  ــم الع ــات التعلي ــى مؤسس ــايل ع ــم الع ــوي ) إرشاف وزارة التعلي ــزي والجه ــى املســتوى املرك ــة ع ــح الدول مصال

الخــاص ، اإلدارة الجهويــة للتجهيــز واإلســكان بسوســة ، املراكــز الجهويــة ملراقبــة األداءات بصفاقــس 1و2 ( ، مؤسســات 

ــة بسوســة ( منشــآت  ــة للرتبي ــة الجهوي ــة ، املندوبي ــة مبنوب ــة الفالحي ــة للتنمي ــة الجهوي ــة ) املندوبي ــة إداري عمومي

عموميــة ومؤسســات ال تكتــيس صبغــة إداريــة ) عــى غــرار رشكــة الدراســات والنهــوض بتونــس الجنوبيــة ، الصنــدوق 

الوطنــي للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعيــة ، صنــدوق النهــوض باملســاكن اإلجتاعيــة ، الوكالــة العقاريــة الصناعيــة ، وكالة 

الكحــول، بنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة ....( رشكات ذات مســاهات عموميــة )الركــة التونســية ملــواد 

التزييــت، الركــة التونســية للتامــن وإعــادة التأمــن ، صنــدوق الودائــع واالمانــات ( وهيــاكل وجمعيــات غــر مصنفــة 

) الجامعــة التونســة لكــرة القــدم ، الجامعــة التونســية أللعــاب القــوى ،تعاونيــة القضــاة، تعاونيــة موظفــي الرطــة 

واألمــن والســجون واإلصــالح، ( وقــد تــّم خــالل دراســة وإســتغالل التقاريــر الرقابيــة املتعلقــة بهــذه الهياكل  إســتخراج 

	09	 إخــالال ونقيصــة تعلقــت مبختلــف مجــاالت التــرّف اإلداري واملــايل والفنــي متحــورت حولهــا أعــال املتابعــة.
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وقــد بلــغ عــدد النقائــص التــي تــم إصالحهــا بصفــة كليــة أو تريرهــا مــن قبــل الهيــاكل املعنيــة يف هــذا املســتوى 
836 نقيصــة، مــا تكــون معــه بالتــايل نســبة اإلصــالح اإلجــايل عــى مســتوى املتابعــات األوىل يف حــدود 40 %.

علــا وأنــه يجــب التعامــل مــع النســب واألرقــام املحققــة عــى مســتوى اإلصــالح بــكل حــذر وذلــك بالنظــر إىل 
ــة ودرجــة خطورتهــا وتعقدهــا، ذلــك أن  طبيعــة النقائــص واإلخــالالت التــي اســتخرجتها الهيئــة مــن التقاريــر الرقابيّ
ــات  ــا إمكاني ــا قــد يتطلــب أحيان البعــض مــن هــذه النقائــص يكــون ســهل اإلصــالح يف حــن أن البعــض اآلخــر منه
ماديّــة أوبريّــة تجــد بعــض الهيــاكل صعوبــة يف توفرهــا يف اإلبــان أو حتّــى عــى املــدى القصــر ، أو تقتــي حيــزا 
زمنيــا هامــا لتحقيقهــا بالنظــر لتدخــل أطــراف أخــرى يف تحقيقهــا عــى غــرار الريــك االجتاعــي بالهيــكل أو وزارة 
ــة و/أو رئاســة الحكومــة للحصــول عــى الرتاخيــص الرضوريّــة أو اســتصدار بعــض  اإلرشاف القطاعــي و/أو وزارة املاليّ
ــة )تتبــع قضــايئ، ترســيم عقــاري  النصــوص التريعيّــة والرتتيبيّــة أوكذلــك يف بعــض األحيــان تدخــل الســلطة القضائيّ

.)....

وقــد تولـّـت الهيئــة عــى إثــر قيامهــا بهــذه املتابعــات، تقديــم 640 توصيــة تكميليــة للهيــاكل املشــمولة باملتابعــة 
مــن أجــل إســتكال اإلصالحــات املســتوجبة واإلرساع يف نســق تحقيقهــا.

وتشــمل التوصيــات الصــادرة عــن الهيئــة خــالل هــذه املتابعــات مختلــف أوجــه التــرف العمومــي عــى غــرار 

ــي  ــازات الت ــح واالمتي ــف املن ــة والتــرف يف التأجــر ومختل ــم ونظــم املعلومــات والتــرف يف املــوارد البريّ التنظي

يتمتــع بهــا األعــوان والتــرف املــايل واملحاســبي والتــرّف يف الــراءات والصفقــات العموميــة واللزمــات وذلــك فضــال 

ــة أو مبوضــوع  ــة األخــرى التــي ترتبــط بطبيعــة نشــاط الهيــكل الــذي خضــع للرقاب عــن بعــض املجــاالت الخصوصي

ــة. املهّمــة الرقابيّ

وفيــا يــي ملخــص ألهــم نتائــج املتابعــات األوىل التــي أنجزتهــا الهيئــة خــالل الفــرتة 2020 - 2021 مــع جــدول 

بيــاين يتضمــن تاريــخ عــرض امللفــات عــى أنظــار مجلــس الهيئــة العليــا والقــرارات أو التوصيــات الصــادرة بشــأنها.
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البرامج والّسياسات العمومّية
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تقييم إعادة توظيف العقارات الدولية الفالحية المسترجعة 0 1

أبرز النقائص واإلخالالت: 

تضّمــن التقريــر الرقــايب عــدة مالحظــات ونقائــص شــابت التــرف يف العقــارات الدوليــة الفالحيــة املســرتجعة فيــا 

ــات  ــد اســرتجاعها نتيجــة عملي ــي طــرأت بع ــف اإلشــكاليات الت ــا وطــرق اســتغاللها ومختل ــادة توظيفه ــق بإع يتعل

اإلســتيالء والتــرف غــر الرعــي، وتقييــم مــدى قــدرة ديــوان األرايض الدوليــة عــى اســتغاللها ظرفيــا مبــا يحافــظ 

ــة ويحميهــا. عــى مردوديتهــا االقتصادي

 كــا تضمــن التقريــر نقائــص تتصــل بالتــرف يف العقــارات الدوليــة الفالحيــة خــارج برنامــج إعــادة الهيكلــة يف إطــار 

تقييــم عــام للتــرف يف األرايض املســرتجعة. 

وقــد اســتخرجت الهيئــة 35 مالحظــة للمتابعــة تعلّقــت أساســا بعــدم دقـّـة وشــمولية املعطيــات اإلحصائيــة املتوفّــرة 

وعــدم اســرتجاع عــدد هــاّم مــن العقــارات املســتغلّة بطــرق غــر قانونيــة منــذ  شــهر جانفــي 2011 إىل شــهر فيفــري 

2019 وعــدم إحــكام التــرّف يف العقــارات املســرتجعة منهــا بدايــة مــن ســنة 2014 ،عــالوة عــى التأخــر املســّجل عى 

مســتوى إعــادة توظيــف العقــارات الفالحيــة املســرتجعة والضيعــات املدرجــة برنامــج إعــادة الهيكلــة وكذلــك الشــأن 

بالنســبة للمقاســم الفنيــة ومقاســم الفالحــن الشــبان املســرتجعة واملتعّهــد بهــا ديــوان األرايض الدوليــة وضعــف نســق 

إعــادة التوظيــف خــارج برنامــج إعــادة الهيكلــة.

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 6 %.

تبــّن للهيئــة أّن تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل مختلــف الهيــاكل املعنيــة مل تفــض ســوى إىل تــدارك بعــض النقائــص 

واإلخــالالت ومل تتجــاوز نســبة اإلصــالح 6 % وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الســنة عــى تبليــغ التقريــر الرقــايب النهــايئ 

ــام باإلصالحــات الالزمــة  إىل الجهــات املعنيــة وهــو مــا اســتوجب دعــوة كّل املتدّخلــن إىل مزيــد الحــرص عــى القي

وتنفيــذ توصيــات الهيئــة.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

نظرا لضعف نسبة اإلصالح والتدارك، قّرر مجلس الهيئة العليا مواصلة متابعة هذا التقرير الرقايب.

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

	ü الهيــكل الــذي متّــت مراقبتــه: الهيــاكل الراجعــة بالنظــر إىل كل مــن الوزارتــن املكلفتــن بالفالحــة وبأمــالك

الدولــة والشــؤون العقاريــة 

	ü2020 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: سبتمر

	ü2019 - 2014 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: ديسمر

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: جانفي

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جويلية



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

48

I – تقديم عام :
يعتــر اســرتجاع العقــارات الدوليــة الفالحيــة عمليــة مفصليــة يف ســرورة اســتغالل هــذا الرصيــد العقــاري وإعــادة 

تثمينــه، فعــالوة عــى كونهــا وســيلة للحفــاظ عليــه بإرجاعــه بكليّتــه للذمــة املاليــة للدولــة وتحــت ســيطرتها العقاريــة 

والفعليــة، فهــي تُعــد منطلقــا للنظــر يف إعــادة توظيفــه وإدخالــه للــدورة اإلقتصاديــة مــن جديــد.

ويتم اسرتجاع العقارات الدولية وفقا إلحدى الصيغ التالية:

	ü ــة ــة والشــؤون العقاري ــري أمــالك الدول ــل وزي ــار مــن قب ــرار يف إســقاط الحــق ضــد ُمســتغّل العق اتخــاذ ق

ــتغالل. ــد رشوط اإلس ــرتام أح ــدم اح ــورة ع ــة يف ص والفالح

	ü .استصدار قرار إخالء من قبل الوايل

	ü ــة أو يف كــف ــاء مــدة التســويغ أو لعــدم الخــالص أو لعــدم الصف اســتصدار حكــم قضــايئ يف الخــروج إلنته

الشــغب.

	ü.تخّي مستغل العقار عى اإلستغالل سواء بعدم تجديد العقد أو أثناء رسيانه

 وعــى إثــر اســرتجاع العقــار وتحــّوز الدولــة بــه، يوضــع وقتيــا يف عهــدة ديــوان األرايض الدوليــة مبوجــب محــرض 

تحويــز ويُخــّوُل لــه التــرف يف األرايض الدوليــة ذات الصبغــة الفالحيــة وإحيائهــا والقيــام بجميــع املهــام التــي تُســند 

إليــه مــن طــرف الدولــة والتــي ترمــي إىل تنميــة الفالحــة وتنظيمهــا والنهــوض بهــا.

ــم وضعــه يف  ــا، يت ــار املســرتجع رسيع ــف العق ــة إعــادة توظي ــا إمكاني ــر فيه ــي تتوف ويف الحــاالت االســتثنائية الت

ــة. ــة والشــؤون العقاري ــة ألمــالك الدول ــح الجهوي ــدة املصال عه

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
تعلقت أبرز النقائص واإلخالالت التي تولت الهيئة متابعتها مبا يي:

	 – عىل مستوى املعطيات اإلحصائية: 

ــة  ــة والشــؤون العقاري ــالك الدول ــة ألم ــإلدارات الجهوي ــر النشــاط الســنوية ل ــاد تقاري ــايب افتق ــر الرق ــّن التقري ب

إلحصائيــات ُمحيّنــة حــول العقــارات الدوليــة الفالحيــة الواقعــة يف مرجــع نظرهــا الــرتايب، وخاصــة العقــارات الدوليــة 

الفالحيــة املُســرتجعة بــدءا مــن ســنة 2014، كــا أبــرز التدقيــق يف كشــوفات ديــوان األرايض الدوليــة وقامئــات اإلدارات 

الجهويــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة وجــود اختــالف يف عــدد ومســاحة هــذه العقــارات والتــي هــي موضــوع 

تعّهــد وقتــي مــن قبــل ديــوان األرايض الدوليــة. 

وأبــرز التقريــر الرقــايّب أنّــه باالعتــاد عــى تقريــر اللجنــة املشــرتكة بــن وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة 

ووزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحـــــــري، بلغــت مســاحات األرايض الدوليــة الفالحيــة التــي يتــّم التــرّف 

فيهــا بطريقــة غــر رشعيــة يف جانفــي 2017 مــا يناهــز 128510 هــك أي مــا ميثــل حــوايل 16 % مــن املســاحة الجمليــة 

لــألرايض الدوليــة الفالحيــة بكامــل تــراب الجمهوريــة. كــا أشــار التقريــر إىل أنــه مــن جملــة 445 عقــارا دوليــا فالحيــا 

ــم اتخــاذ أو  ــه مل يت ــري 2019، فإنّ ــة مــويف فيف ــم اســرتجاعها إىل غاي ــا بعــد جانفــي 2011 ومل يت ــّم اإلســتيالء عليه ت

مبــارشة أّي إجــراء قانــوين الســرتجاع 108 عقــارا منهــا أي مــا ميثــل نســبة 24 %. 
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	 – عىل مستوى الترصف يف العقارات الدولية الفالحية املُسرتجعة 

أفــاد التقريــر الرقــايب يف هــذا املجــال أنــه تــّم اســرتجاع 47 عقــار دوليــا فالحيّــا مبســاحة ُجمليــة تُقــّدر بــــ898 هــك 

بدايــة مــن ســنة 2014 دون أن يتــم تعهيــد أي جهــة بهــا بعــد اســرتجاعها وذلــك يف إنتظــار إعــادة توظيفهــا، وظلـّـت يف 

ُعهــدة اإلدارات الجهويــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة مــّا جعلهــا عرضــة لإلهــال والترفــات غــر الرعيــة.

كــا ســّجل كذلــك ضعــف مردوديــة الضيعــات الدوليــة املُســرتجعة واملوكــول التــرّف فيهــا وقتيــا لديــوان األرايض 

ــة وذلــك رغــم أهميــة مســاحاتها ومتوقــع الكثــر منهــا مبناطــق فالحيــة خصبــة ومقارنــة مبردوديــة املركبــات  الدوليّ

الفالحيــة التابعــة للديــوان. كــا لوحــظ وجــود عــّدة عقــارات ُمســرتجعة يف شــكل قطــع صغــرة ُمشــتّتة ومحاذيــة 

ألحيــاء ســكنيّة مــّا عــرّس فنيــا اســتغاللها، عــالوة عــى مــا تســتوجبه مــن مصاريــف حراســة وتقــايض محمولــة عــى 

كاهــل الديــوان.

وأشــار التقريــر يف هــذا الّســياق إىل عــدم تقنــن اإلطــار العــام لتــرّف ديــوان األرايض الدوليّــة يف الرصيــد العقــاري 

املســرتجع مبــا يضمــن نجاعــة إســتغالله وحقــوق وواجبــات الّديــوان تجــاه الدولــة.

 ومــن جانــب آخــر، لوحــظ عــدم خضــوع حســاب » ملــك الدولــة » املمســوك مــن قبــل الديــوان ملقاربــة دوريــة 

مــع مصالــح وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة مــّا ال ميّكــن مــن الحصــول عــى تأكيــد موثــوق بــه بعنــوان 

الرصيــد املرتاكــم يف تاريــخ الختــم والعمليــات املُدرجــة بهــذا الحســاب. هــذا إضافــة إىل عــدم تضّمنــه تفصيــال للنتائــج 

الســنوية للعديــد مــن الضيعــات املعهــود بهــا للديــوان )مل يـُـرز هــذا الحســاب يف ســنة 2016 إال مداخيــل 22 ضيعــة 

ــج كّل ضيعــة  ــرز نتائ ــة 86 ضيعــة(، حيــث كان مــن املفــروض أن يُ ــة مــن جمل ــة ومصاريــف 26 ضيعــة دولي دولي

ــة  ــة املالي ــج اإلســتغالل ويُعطــي صــورة شــفافة ودقيقــة عــى الوضعي ــّهل متابعــة نتائ ــى يُس ــة عــى حــده حتّ دولي

ملختلــف الضيعــات. 

3– عىل مستوى إعادة توظيف العقارات الدولية الفالحية املُسرتجعة: 

 تعلّقــت أهــّم النقائــص التــي اســتخرجتها الهيئــة العليــا مــن التقريــر الرقــايب يف خصــوص إعــادة توظيــف العقارات 

ــات  ــك الضيع ــا يف ذل ــطء نســقها مب ــف وب ــادة التوظي ــات إع ــاّم يف عملي ــة املســرتجعة بالتأخــر اله ــة الفالحي الدولي

ــرتجعة  ــبّان املُس ــن الش ــم الفالح ــة ومقاس ــم الفني ــك املقاس ــة وكذل ــادة الهيكل ــج إع ــة برنام ــرتجعة واملدرج املس

ــة. ــوان األرايض الدولي ــد دي ــا يف تعّه واملوضوعــة وقتي

وقــد أبــرز التقريــر تســجيل تأخــر هــام يف إعــادة توظيــف العقــارات الدوليــة الفالحيــة املُســرتجعة واملوضوعــة 

وقتيــا يف ُعهــدة ديــوان األرايض الدوليــة فــاق العــر ســنوات يف عديــد الحــاالت )73 عقــارا مبســاحة تزيــد عــن 6990 

ــات خــالل الفــرتة 2014 - 2019 وعــدم  ــة يف 06 والي ــة نســبة إعــادة توظيــف فعلي ــك عــدم تســجيل أي هــك( وكذل

تجــاوز هــذه النســبة 10 % يف خمــس واليــات بعنــوان نفــس الفــرتة املذكــورة. 

ــال  ــة لإله ــا ُعرض ــف جعله ــادة توظي ــوان دون إع ــدة الّدي ــارات يف عه ــذه العق ــاء ه ــول بق ــظ أّن ط ــا لوح ك

واإلعتــداء حيــث تعــرّض 25 عقــارا منهــا مبســاحة ُجمليــة تُقــّدر بــــ763 هــك لإلســتيالء، يف حــن شــهدت 07 عقــارات 

أخــرى مبســاحة ُجمليــة تُقــّدر بـــ50 هــك توُســعا للعمــران واكتســاحا بالبنــاء الفوضــوي.

ــغ عددهــا 111 ضيعــة يف جانفــي  ــي بل ــة والت وبالنســبة للضيعــات املســرتجعة واملدرجــة برنامــج إعــادة الهيكل

ــبة  ــواء بالنس ــة س ــة املالي ــاع الُكلف ــه ارتف ــم عن ــذي نج ــيء وال ــقها البط ــا بنس ــادة توظيفه ــال إع ــزت أع 2019 متيّ

للديــوان أو للدولــة، مــن ذلــك مثــال أنــه مل يتــّم تحويــز أي باعــث مــن الباعثــن الــواردة أســاؤهم بالقامئــة عــدد 36 

التــي صــدرت يف 15 مــارس 2019 إىل غايــة مــوىّف شــهر ســبتمر مــن نفــس الســنة علــا وأّن هــذه الضيعــات موضوعــة 

ــا بعهــدة ديــوان األرايض الدوليــة. وقتيّ
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ــة واملقاســم  ــن املقاســم الفني ــزا ب ــة ال تعتمــد متيي ــوان األرايض الدولي ــّن أّن كشــوفات دي ــب آخــر، تب ومــن جان

املُخصصــة للفالحــن الشــبان املُســرتجعة )وهــي قطــع داخلــة يف برنامــج إعــادة الهيكلــة( والقطــع الصغــرى واملُشــتّتة 

الخارجــة عــن برنامــج إعــادة الهيكلــة، وإمنــا تـُـدرج جميــع القطــع املذكــورة يف كشــف واحــد. وكذلــك الشــأن بالنســبة 

لــإلدارة العامــة للعقــارات الفالحيــة، بحيــث ال مُتســك قامئــة ُمســتقلّة يف املقاســم الفنيّــة وأخــرى يف املقاســم الخاصــة 

بالفالحــن الشــبّان، نظــرا لغيــاب جــرد مفصــل لــكّل صنــف عــى حــدة. 

كــا لوحــظ يف نفــس هــذا الّســياق طــول مــّدة البقــاء الوقتــي للعديــد مــن املقاســم الفنيــة املُســرتجعة يف ُعهــدة 

الديــوان والتــي تجــاوزت العــر ســنوات بالنســبة لــــ27 مقســا مــّا أّدى إىل تدهــور قيمتهــا اإلنتاجيــة وتعرّضهــا إىل 

اإلعتــداء. 

ــا يف اإلنجــاز حيــث مل تصــدر ســوى  ــا هاّم ــر أيضــا بطئ ــرز التقري ــة، أب وبخصــوص إعــادة توظيــف املقاســم الفنيّ

قامئتــان للفنيــن الفالحيــن املنتفعــن مبقاســم عــى مــدى مــا يزيــد عــن العــر ســنوات أي مــن ســنة 2007 إىل ســنة 

2018 )قامئــة واحــدة خــالل ســنة 2007 وأخــرى خــالل ســنة 2018 ( ، باإلضافــة إىل تســجيل تعــّر يف تركيــز الفنيــن 

الذيــن صــدرت قامئتهــم خــالل ســنة 2007 والتــي تضمنــت 76 مقســا فنيّــا بســبب التأخــر املســجل يف إعــداد مصالــح 

وزارة الفالحــة للملفــات الخاصــة بالفنيــن املُنتفعــن وإحالتهــا إىل اإلدارة العامــة للعقــارات الفالحيــة حيــث مل يتــم 

الــروع يف ذلــك فعليــا إال بــدءا مــن شــهر جــوان 2011 أي بتأخــر ناهــز األربــع )4( ســنوات. 

ــن  ــا م ــن 80 مقســا فني ــر م ــت أك ــّدة ســنة 2018 تضّمن ــة املع ــة األولي و تجــدر اإلشــارة إىل أّن مــروع القامئ

املقاســم الفنيــة املُســرتجعة واملعهــود بهــا إىل ديــوان األرايض الدوليــة ومــن املقاســم املُتبقيــة مــن ســنة 2007 والتــي 

تعــّذر إعــادة توظيفهــا، وكذلــك مــن مقاســم ُمحدثــة إثــر إعــادة هيكلــة بعــض القطــع املُشــتتة، يف حــن تضّمنــت 

ــي تطــرح  ــة الت ــان املقاســم الفني ــة املرمجــة إلعــادة التوظيــف 37 مقســا دون بي ــة للمقاســم الفني القامئــة النهائي

إشــكاليات أو مــررات أخــرى، هــذا ومل يتــم إعــادة توظيــف )تســويغ( ســوى 08 مقاســم فنيّــة مــن جملــة 25 مقســا 

مســرتجعا إىل مــوىف شــهر ســبتمر 2019.

ــا بالنســبة إلعــادة توظيــف املقاســم الدوليــة الفالحيــة املُســرتجعة والتابعــة للفالحــن الشــبان، فمنــذ صــدور  أّم

ــادة  ــن إع ــالن ســوى ع ــّم اإلع ــبتمر 2019، مل يت ــوىف س ــة م ــري 2017 وإىل غاي ــؤرخ يف 09 فيف ــدد 40 امل املنشــور ع

توظيــف 39 مقســا عــى مســاحة تُقــّدر بــــ335 هــك من جملة مســاحة 4805 هــك مقــّدرة يف فيفري2019 للمقاســم 

الداخلــة يف برنامــج إعــادة هيكلــة املقاســم الفنيــة واملقاســم املُخصصــة للفالحــن الشــبان املُســرتجعة واملعهــود بهــا 

وقتيــا للديــوان. وقــد لوحــظ يف هــذا الســياق بطــؤ هــاّم يف أعــال اللجــان الجهويــة ملتابعــة األرايض الدوليــة الفالحيــة.

وبخصــوص املقاســم املعلــن عــن إعــادة توظيفهــا، اقتــرت املوافقــة مــن قبــل اإلدارة العامــة للعقــارات الفالحيــة 

عــى 27 مقســم فقــط إىل مــوىف ســبتمر 2019 بســبب غيــاب التنســيق املُســبق بــن مصالــح وزارة الفالحــة واملــوارد 

ــة،  ــة واإلدارة العامــة للعقــارات الفالحي ــة الفالحي ــة ملتابعــة األرايض الدولي ــد البحــري واللجــان الجهوي ــة والصي املائي

وذلــك فيــا يتعلـّـق بالتثبــت يف الوضعيــات القانونيــة والعقاريــة للمقاســم املعنيــة قبــل اإلعــالن عــن إعــادة توظيفهــا.

كــا مل يتــم التوظيــف الفعــي عــر إبــرام عقــد تــام الــروط إال بالنســبة لــــ06 مقاســم فقــط مــن بــن الـــ27 

ــواردة أعــاله.  ال

ــة  ــارات الدولي ــى العق ــر ع ــف مل يقت ــادة التوظي ــات إع ــّجل يف عملي ــر املس ــذا التأخ ــر أّن ه ــّن التقري ــا ب ك

الفالحيــة املســرتجعة ضمــن برنامــج إعــادة الهيكلــة بــل شــمل أيضــا العقــارات الدوليــة الفالحيــة املســرتجعة خــارج 

ــّدة  ــوان مل ــدة الدي ــرتجعة يف عه ــم املس ــذه املقاس ــن ه ــد م ــت العدي ــث بقي ــة حي ــادة الهيكل ــة إلع ــة الوطني الخطّ

تجــاوزت العــر ســنوات بالنســبة لـــ30 قطعــة مبســاحة جمليــة تتجــاوز الـــ380 هــك وذلــك بالرغــم مــن بســاطة 

ــا. ــادة توظيفه ــدة إلع ــراءات املعتم اإلج
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ــة حراســتها  ــا مــن التجمعــات الســكنية وصعوب ولوحــظ يف هــذا الســياق، أّن صغــر حجــم هــذه القطــع وقربه

وتعّهدهــا مــن طــرف الديــوان، جعلهــا ُمعرّضــة بصفــة خاصــة إىل اإلعتــداءات واإلســتيالءات، عــالوة عــى اكتســاحها 

بالبنــاء الفوضــوي مــن األحيــاء الســكنية املجــاورة، وتعلـّـق األمــر بــــ17 قطعــة مــن الـــ30 املذكــورة قــّدرت مســاحتها 

الجمليــة مبــا يزيــد عــن 211 هــك. 

 كــا تبــّن أنّــه بــدءا مــن تاريــخ العمــل باملنشــور املــؤرخ يف 16 جويليــة 2018 وإىل غايــة مــوىف ســبتمر 2019، 

فــإن 10 واليــات فقــط مــن جملــة 24 أحالــت قامئــات يف القطــع الُصغــرى واملُشــتّتة ملصادقــة وزيــري أمــالك الدولــة 

ــرز  ــج الف ــن نتائ ــالن ع ــن اإلع ــات، ومل يتس ــراء إال يف 07 والي ــة للك ــع املعنيّ ــن القط ــالن ع ــم اإلع ــة، ومل يت والفالح

ــة.  ــة الرقابيّ والتقييــم يف أّي مــن واليــات الجمهوريــة إىل حــد ختــم املهّم

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الهياكل المعنية :
تبعــا لتدّخــل الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة، تــّم معاينــة تفعيــل مختلــف آليــات االســرتجاع املتاحــة مــّا 

أّدى إىل تســجيل نســق تصاعــدي يف عمليــات اســرتجاع العقــارات الدوليــة الفالحيــة املتــرف فيهــا بصفــة رشعيــة. 

كــا تولــت اإلدارة العامــة للعقــارات الفالحيــة إعــداد برنامــج يعنــى بالقيــام بجــرد ميــداين للعقــارات الدوليــة الفالحية 

عــى املســتوى الوطنــي وتــّم الــروع يف تجربــة منوذجيــة عــى مســتوى واليــة بــن عــروس للقيــام بعمليــة الحــر 

امليــداين عــى أن يتــم تعميــم التجربــة عــى بقيــة الواليــات يف مرحلــة الحقــة. 

 وعــى صعيــد آخــر، تــّم الــروع يف اعتــاد آليــة التخصيــص كصيغــة لتــرف ديــوان األرايض الدوليــة يف بعــض 

العقــارات الدوليــة الفالحيــة املســرتجعة كــا تــّم ادراج فصــول خاصــة تنظــم التعهــد الظــريف لديــوان األرايض الدوليــة 

بالعقــارات الدوليــة الفالحيــة املســرتجعة إىل حــن إعــادة توظيفهــا ضمــن مــروع مجلــة األمــالك الوطنيــة.

ــوان ضمــن  ــدة عــى ضيعــات الدي ــارات الصغــرة نســبيا والبعي ــل يف إدراج العق ــه املتمث ــاد التوّج ــّم اعت ــا ت ك

ــك  ــّذر ذل ــا ويف صــورة تع ــن أصحــاب الشــهائد العلي ــل م ــن العم ــن ع ــدة املعطل ــراء لفائ ــارات املخصصــة للك العق

ــي.  ــزاد العلن ــراء باإلشــهار وامل ــا للك عرضه

و يف إطــار األعــال التحضريــة إلعــادة توظيــف الضيعــات الدوليــة الفالحيــة املُســرتجعة واملُدرجــة برنامــج إعــادة 

الهيكلــة ، تــّم ســنة 2019 اقتنــاء ســيارتن رباعيــة الدفــع و معــدات طبوغرافيــة عاليــة الدقــة )GPRS( لفائــدة اإلدارتــن 

ــن  ــت م ــد التثب ــة قص ــات امليداني ــف املعاين ــكاف لتكثي ــل وال ــة بناب ــؤون العقاري ــة والش ــالك الدول ــن ألم الجهويت

محتويــات العقــار والرتكيبــة العقاريــة وأوجــه التــرف فيهــا.

IV - توصيات الهيئة : 
نظــرا لعــدم تقــدم اإلصالحــات بالنســق املطلــوب وبهــدف اإلرساع يف اتّخــاذ التدابــر املســتوجبة باعتبــار أهميــة 

امللــف، تقّدمــت الهيئــة  العليــا بعــدد مــن التوصيــات شــملت خاّصــة وجــوب ضبــط اســرتاتيجية قصــرة ومتوســطة 

املــدى الســرتجاع العقــارات املســتغلة بصفــة غــر قانونيــة وتريــك األطــراف املتداخلــة يف هــذا الشــأن ورفــع األمــر 

ــة  ــة والشــؤون العقاري ــالك الدول ــة ألم ــوة اإلدارات الجهوي ــع دع ــة م ــائل املادي ــم بالوس ــي للدع إىل مســتوى حكوم

إىل الــروع الفــوري يف تحيــن بياناتهــا وتقــّي الدقّــة عنــد ضبــط كل صنــف مــن العقــارات ومســاحاتها ووضعيتهــا 

اإلســتحقاقية وأوجــه اســتغاللها وذلــك آليــا مبجــرد دخــول أي تغيــر عليهــا يف إطــار اعدادهــا لالســتغالل مســتقبال. 

ومــن جانــب آخــر، دعــت الهيئــة العليــا إىل التنســيق بــن كّل مــن ديــوان األرايض الدوليــة وســائر اإلدارات الجهوية 
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ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة لضبــط مجــال تعّهــد الديــوان بالعقــارات الدوليــة الفالحيــة املُســرتجعة، وإجــراء 

تصفيــة للوضعيتــن املاليــة والعقاريــة العالقــة بــن وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة وديــوان األرايض الدوليــة 

والنظــر يف إمكانيــة تكليــف لجنــة مشــرتكة للتدقيــق يف هــذه الحســابات وتصفيتهــا والتفكــر يف صيــغ مالمئــة للتــرف 

ــه  ــات عــى مســتوى فــرتات إنجــاز اإلســتثارات مــن قبل ــوان ومنحــه ضان ــا الدي ــة املتعهــد به يف العقــارات الدولي

واإلنتفــاع مــن عائــدات اإلســتثارات وصالحيــات أكــر لتنفيــذ مخططــات إســرتاتيجية لتثمــن هــذه العقــارات عــى 

مــدى ُمتوّســط وطويــل.

وعــى صعيــد آخــر، أوصــت الهيئــة العليــا بالحــرص عــى التحيــن الــدوري ألمثلــة الرفــع الطوبوغــرايف والوضعيــات 

ــكل دقــة  ــة ب ــا الوصفي ــط بطاقاته ــة ضب ــا بغاي ــة منه ــة للضيعــات املُســرتجعة ومتكــن مكتــب إعــادة الهيكل العقاري

ــا  ــا، تحّري ــق له ــف دقي ــة يف الكشــوفات وإدراج توصي ــة املضمن ــة الدولي ــارات الفالحي ــف العق والحــرص عــى تصني

للدقــة يف صياغــة البيانــات وتيســرا ملتابعــة تطــّور ومــآل كل صنــف مــن هــذه العقــارات،  والضغــط قــدر اإلمــكان 

عــى آجــال إعــادة توظيفهــا واســتحثاث األطــراف املتداخلــة يف عمليــة تركيــز رشكات اإلحيــاء لتمكينهــا مــن االســتثار 

ــات عــى اللجــان الجهويــة ملتابعــة األرايض الدوليــة الفالحيــة  واإلنتــاج يف أحســن اآلجــال و الترسيــع يف عــرض امللّف

ــم  ــراء املقاس ــود ك ــرام عق ــق إب ــع يف نس ــا والترسي ــبابها ومعالجته ــف وأس ــادة التوظي ــّذر إع ــاالت تع ــد ح وتحدي

املُســرتجعة، وحــّث اإلدارات الجهويــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريـّـة عــى اســتيفاء جميــع البيانــات املطلوبــة يف 

امللفــات قبــل إحالتهــا تجّنبــا ملختلــف أوجــه التعطيــل املمكنــة.

ــة  ــة الفالحي ــارات الدولي ــف العق ــادة توظي ــادة النظــر يف اإلســرتاتيجية املتوخــاة إلع ــدت عــى رضورة إع كــا أكّ

املُســرتجعة وخاصــة منهــا ذات املردوديــة العاليــة مبــا أن التمــي املعتمــد حاليــا أثبــت عــدم نجاعتــه وذلــك يف ظــل 

مــا يعانيــه القطــاع االقتصــادي عمومــا مــن تــرد للوضــع وتراجــع اإلســتثار واإلنتــاج. 

V - قرار المجلس : 
نظــرا لضعــف نســبة اإلصــالح، قــرر املجلــس مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب مــع ضــم املالحظــات املدرجــة بهــذا 

ــة  ــة الفالحي ــة األرايض الدولي ــادة هيكل ــة املحاســبات بخصــوص إع ــر محكم ــر إىل املالحظــات املدرجــة بتقري التقري

وكذلــك تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة حــول التــرف ومتابعــة اســتخالص معاليــم 

ــوص  ــذا الخص ــة يف ه ــوزارات املتدخل ــات لل ــتنتاجات والتوصي ــم اإلس ــع أه ــة ورف ــة الفالحي ــويغ األرايض الدولي تس

وكذلــك إىل رئاســة الحكومــة.

VI - جدول المتابعة :

تقييم إعادة توظيف العقارات الدولية 
مواصلة 3522211616الفالحية المسترجعة

المتابعة

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح
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األراضي الفالحية المهيكلة 02

النقائص واإلخالالت: 

تعلّقــت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي تولـّـت الهيئــة متابعتهــا مبعايــر إســناد التــرّف يف األرايض الفالحيــة املهيكلــة 

ــغ املســتوجبة  ــل املبال ــج هــذا اإلســتغالل وضعــف تحصي ــة نتائ وضعــف متابعــة اســتغالل هــذه األرايض ومحدودي

للدولــة وتثقيلهــا فضــال عــن البــطء يف نســق التــرّف يف األرايض املســرتجعة.

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 3	 %.

ــدارك بعــض  ــض ســوى إىل ت ــة مل تف ــاكل املعني ــل الهي ــن قب ــذة م ــر اإلصــالح املتّخ ــة أّن تداب ــة املتابع ــت عملي  بين

النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة اإلصــالح 13 % وذلــك رغــم مــرور فــرتة تجــاوزت الســنتن عــى إعــداد التقريــر 

الرقــايب ونــره للعمــوم وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود مــن قبــل الهيــاكل املعنيــة قصــد تنزيــل 

ــة. ــات الهيئ اإلصالحــات الالزمــة والعمــل بتوصي

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

 تبعــا لعــدم تقــدم اإلصالحــات املســتوجبة بالكيفيــة املطلوبــة، قــرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب 

يف إطــار متابعــة ثانيــة.

	ü الهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	ü الهيــكل الــذي متـّـت مراقبتــه: املصالــح الراجعــة بالنظــر إىل الــوزارات املكلفــة عــى التــوايل بالفالحــة وبأمــالك

الدولــة والشــؤون العقاريــة وباملالية

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2016 - 2012 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 20183(: ديسمر	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: جانفي

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جويلية



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

54

I - تقديم عام :

ــوايل  ــة ح ــت هيكل ــنة 1990 متّ ــة س ــة الفالحي ــول األرايض الدوليّ ــة األوىل ح ــارة الوطنيّ ــم االستش ــر تنظي ــى إث ع

320 ألــف هــك مــن األرايض الدوليــة الفالحيــة. وتهــدف إعــادة هيكلــة األرايض الفالحيــة طبقــا للتوجهــات العاّمــة 

للدولــة إىل تريــك الخــواص يف االســتثار عــر ثــالث صيــغ تتمثّــل يف رشكات اإلحيــاء والتنميــة الفالحيــة، ومقاســم 

الفنيــن الفالحيــن، ومقاســم الفالحــن الشــبان واملتعاضديــن والعملــة القدامــى وذلــك قصــد تحديــث القطــاع تقنيــا 

ودعــم الراكــة والتصديــر وإحــداث مواطــن شــغل قــارّة يف الجهــات املعنيّــة والرفــع مــن مردوديـّـة أداء هــذه األرايض 

املهيكلــة.

وتبلــغ النســبة الجمليــة لــألرايض الفالحيــة املهيكلــة 3,3 % مــن مجمــوع األرايض الصالحــة للزراعــة بالبالد التونســيّة 

وتســاهم بحــوايل 12 % مــن املنتــوج الوطنــي للقمــح اللــن و10 % مــن إنتــاج الغــالل و6 % مــن إنتــاج األلبان.

وقــد تــّم إىل حــدود ســنة 2016 إحــداث 195 رشكــة إحيــاء وتنميــة فالحيــة تســتغّل حــوايل 86.094 هكتــارا وإســناد 

ــبان  ــن ش ــرف فالح ــت ت ــا تح ــع 5.980 مقس ــارا ووض ــا 53.753 هكت ــة قدره ــاحة جملي ــا مبس ــا فني 811 مقس

ومتعاضديــن قدامــى مبســاحة تقــارب 32.974 هكتــارا. 

وعــالوة عــى األصنــاف املعتمــدة للتــرّف يف األرايض الفالحيــة املهيكلــة توجــد 5.123 قطعــة مســّوغة للخــواص 

عــى مســاحة 34.291 هــك وكذلــك غابــات وأرايض تعويضــات مبســاحة 29.589 هك، كــا تجاوزت األرايض املســرتجعة 

واملحالــة إىل ديــوان األرايض الدوليّــة 75.700 هــك.

وتتــوزّع مختلــف الهيــاكل العموميــة املتدّخلــة يف مجــال التــرف يف األرايض الفالحيــة املهيكلــة حســب وزارات 

اإلرشاف الراجعــة إليهــا بالنظــر عــى الّنحــو التــايل:

وزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري )مكتــب إعــادة هيكلــة األرايض الدوليــة واملركــز الوطني للدراســات 

الفالحيــة ووكالــة النهــوض باالســتثارات الفالحيــة وديــوان األرايض الدوليــة وخاليــا متابعــة األرايض املهيكلــة 

ــة(. ــة الفالحي ــة للتنمي ــات الجهوي باملندوبي

وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة )اإلدارة العاّمــة للعقــارات الفالحيــة واإلدارات الجهويــة ألمــالك الدولــة 

والشــؤون العقاريــة(.

وزارة املالية )مركز اإلعالمية وقباضات املاليّة املكلّفة باستخالص معينات الكراء(.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :

ــايب ملحكمــة املحاســبات  ــر الرق ــا مــن التقري ــة العلي ــي اســتخرجتها الهيئ ــص واإلخــالالت الت ــت أهــّم النقائ تعلّق

بإســناد التــرّف يف األرايض الفالحيــة املهيكلــة وتقييــم التــرّف واســتغالل هــذه األرايض بخصــوص مختلــف الجوانــب 

القانونيــة واالقتصاديــة وتقييــم متابعــة الهيــاكل العموميــة املعنيــة لهــا وخــالص مســتحقات الدولــة ومتابعــة التــرّف 

يف األرايض الفالحيــة املســرتجعة.
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	 – عىل مستوى إسناد الترصّف يف األرايض الفالحّية املهيكلة: 

تبــّن يف هــذا املجــال عــدم ضبــط أهــداف كميّــة عــى مســتوى الرمجــة وغيــاب تقييــم صيــغ اإلســناد املعتمــدة 

ومــدى مالءمتهــا ألهــداف تنميــة األرايض الفالحيّــة املهيكلــة والتشــغيل يف الجهــات مبــا يضمــن إحــكام التــرّف فيهــا. 

وقــد أّدى ذلــك إىل ضعــف نســب إعــادة توظيــف األرايض الفالحيــة املهيكلــة.

ــا نتيجــة  ــدد هــام منه ــض ع ــة رف ــات فالحي ــات الســتغالل مركب ــرز اإلداري للملف ــة الف ولوحــظ بخصــوص عملي

ــة املطلوبــة وعــدم وضــوح كــراس الــروط بخصــوص انتــداب اإلطــارات  للتعقيــد الــذي اتّســمت بــه الوثائــق املاليّ

ــان.  ــف اللّج ــام مختل ــب تســجيل تداخــل يف مه ــر اإلســناد إىل جان ــة ومعاي الفني

كــا تبــن يف هــذا الشــأن إســناد 18.026 هــك منــذ انطــالق إعــادة الهيكلــة خالفــا للصيــغ واإلجــراءات القانونيّــة 

الجوهريّــة منهــا 12.387 هــك تــم إســنادها خــالل الفــرتة 2007 - 2016. 

	- عىل مستوى الترصف يف األرايض الفالحية املهيكلة

شــملت أبــرز النقائــص املرتبطــة باســتغالل األرايض الفالحيــة املهيكلــة الجوانــب القانونيــة وأساســا عــدم التــزام 

الــركات الناشــطة بالتعهــدات التعاقديــة واإلمنائيــة املرتتّبــة عــن اســتغالل هــذه األرايض وتواصــل وضعيــات التــرّف 

غــر الرعــي يف جــزء مــن هــذه األرايض والجوانــب االقتصاديــة وخاّصــة محدوديــة نتائــج االســتغالل.

وتبــّن مــن خــالل التقريــر الرقــايب أّن 56 % مــن الــركات الناشــطة مل تقــم بخــالص معاليــم االســتغالل، كــا أّن 25 

% منهــا مل تــرم أو تجــّدد عقــود التأمــن ومل تعــد موازنــات ماليــة وتقاريــر ســنوية عــن األنشــطة والرامــج املوســمية 

لالســتثار. 

كــا لوحــظ تعّمــد بعــض املســتغلّن تقليــع وقــص أصــول أشــجار دون الحصــول عــى املوافقــة املســبقة وتعّمــد 

البعــض اآلخــر إحالــة كامــل العقــار أو جــزء منــه للغــر بالبيــع أو الكــراء أو عــدم اســتغالل عــدد مــن املقاســم بشــكل 

مبــارش أو عــدم التفــّرغ للعمــل الفالحــي، كــا تبــّن أيضــا أّن عــددا مــن الباعثــن يعمــدون إىل تغيــر برنامــج اإلحيــاء 

املصــادق عليــه عنــد اإلســناد دون ترخيــص مســبق.

ــّم التــرّف فيهــا دون وجــه حــّق ســواء  ــة التــي يت ــة املهيكل ــد آخــر، قــّدر مجمــوع األرايض الفالحي وعــى صعي

باالعتــداء أو النهــب أو مشــاغبة املترّفــن الرعيــن فيهــا وطردهــم منهــا، بحــوايل 3.669 هــك أي بنســبة 2% مــن 

ــة كــا لوحــظ متــادي حــوايل 1.700 متســّوغا يف اســتغالل مســاحة  ــة عــى 11 والي ــة موزّع مجمــوع األرايض املهيكل

تفــوق 21 ألــف هــك بالرغــم مــن انقضــاء آجــال عقودهــم منــذ ســنة 2007 لتتجــاوز بذلــك مــّدة االســتغالل دون 

وجــه حــّق العــر ســنوات.

أّمــا عــى مســتوى اآلثــار االقتصاديــة املرتقبــة مــن اســتغالل هــذه األرايض، فقــد لوحــظ محدوديـّـة نتائج اإلســتغالل 

يف عالقــة بإنجــاز الرامــج االســتثارية وضعــف نســب اإلنجــاز ، إذ مل تبلــغ إنجــازات الــركات والفنيــن املســتويات 

املرمجــة ومل تتعــد نســبة 62 % منهــا . 

كــا لوحــظ ضعــف القــدرة التشــغيلية واإلنتاجيــة حيــث مل تتجــاوز نســبة التشــغيل 50 % مــّا هــو مســتوجب 

)منهــم 14 % فقــط خصصــت لإلطــارات( لحــوايل 25 % مــن الــركات خــالل الفــرتة 2012 - 2016 ومل تبلــغ مردوديــة 

املنتوجــات الفالحيــة املســتوى املحــدد برامــج اإلحيــاء والدراســات الفنيــة واالقتصاديــة إضافــة إىل عــدم تجــاوز نســبة 

التكثيــف الزراعــي 95 % خــالل املوســم الفالحــي 2015 / 2016 مــن املســاحات الصالحــة لالســتغالل وعــدم توظيــف 

كامــل العقــار.
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3– عىل مستوى متابعة استغالل األرايض الفالحية املهيكلة وخالص املستحقات:

متثّلــت النقائــص املســّجلة عــى مســتوى متابعــة اســتغالل األرايض الفالحيــة املهيكلــة يف ضعــف عمليــات املتابعــة 

ــة  ــكاليات املرتبط ــة إىل اإلش ــا باإلضاف ــيق بينه ــاب التنس ــتغالل وغي ــة االس ــة مبتابع ــاكل املعني ــّدد الهي ــة وتع امليداني

بضبــط معاليــم الكــراء ومحدوديــة نتائــج اســتخالص املعاليــم املســتوجبة وعــدم تطبيــق اإلجــراءات الردعيــة القانونية.

وقــد لوحــظ عــى مســتوى املتابعــة امليدانيــة محدوديـّـة التمثيــل الجهــوي ملكتــب إعــادة هيكلــة األرايض الدوليــة 

الفالحيــة بســبب ضعــف املــوارد البريــة واملاديــة وغيــاب متابعــة خاّصــة مــن قبــل وكالــة النهــوض باالســتثارات 

الفالحيــة ملســتغّي األرايض مــن حيــث تقــّدم مشــاريع التنميــة واإلحيــاء رغــم أهميّــة املنــح الّتــي تــرف لهــم، مــع 

ــا  ــن الخالي ــل 55 % م ــن قب ــر مســتغلّة م ــذ ســنة 2002 غ ــزة للغــرض من ــة املرك ــة املعلوماتي اإلشــارة إىل أن املنظوم

ــة باملتابعــة. الجهويــة املعنيّ

ــة املنجــزة خــالل الفــرتة 2012 -  ــات امليداني ــات املتابعــة وإنجازهــا، أّن املعاين ولوحــظ  بخصــوص برمجــة عملي

2017 مل متّكــن مــن متابعــة كّل األرايض املســتغلة مــرّة يف الســنة عــى األقــّل حيــث مل تشــمل ســوى 55 % مــن رشكات 

اإلحيــاء والتنميــة الفالحيــة و28 % مــن مقاســم الفنيــن الفالحيــن و12 % مــن مقاســم الفالّحــن الشــبّان واملتعاضديــن 

والعملــة القدامــى. 

كــا تبــّن أنــه ال يتــم إخضــاع عمليــات متابعــة اإلســتغالل مــن قبــل مختلــف الهيــاكل لتخطيــط مســبق وفــق 

ــة عــى دراســة ملفــات  ــة النهــوض باالســتثارات الفالحي ــدور الفعــي لوكال ــة ويقتــر ال ــة وموثّق ــر موضوعي معاي

الباعثــن املخلّــن بأحــكام مجلــة التشــجيع عــى االســتثارات واقــرتاح ســحب اإلمتيــازات املاليــة والجبائيــة املســندة 

إليهــم. 

ويف نفــس الســياق، لوحــظ غيــاب معايــر واضحــة للبــت يف اإلخــالالت وامللفــات الّتــي تُعــرض عــى أنظــار اللّجنــة 

ــاذ القــرارات  ــة لرئيســها مــع التأخــر املســّجل يف اتّخ ــّم اإلســتناد إىل الســلطة التقديري ــة االستشــارية حيــث يت الفني

بشــأن املخلـّـن حيــث بلــغ معــّدل الفــرتة الفاصلــة بــن تســجيل املخالفــة وتاريــخ اقــرتاح القــرار النهــايئ بشــأن مرتكبهــا 

6 ســنوات. 

وعــى صعيــد آخــر، وبخصــوص ضبــط معاليــم الكــراء ومتابعتــه، تبــّن عــدم إخضــاع عــّدة مقاســم للتحيــن اآليل 

ــة  ــة الكرائي ــن ضعــف القيم ــم م ــات وعــدم خــالص مســتحقات بالرغ ــر بعــض املعطي ــر تغ ــراء عــى إث ــة الك لقيم

بالنســبة ألغلــب املقاســم املســندة مقارنــة بالقيمــة الحقيقيــة للكــراء باعتــاد قيمــة التســويغ لــألرايض املاثلــة لــدى 

الخــواص والتــي ميكــن أن تفوقهــا بخمســة أضعــاف.  

وأفضــت عمليــات مقاربــة اســتخالص املســتحقات إىل وجــود فــوارق هاّمــة يف التثقيــالت بــن منظومــة التــرف 

يف العقــارات الفالحيــة بأمــالك الدولــة واملبالــغ املثقلــة مبنظومــة وزارة املاليــة حيــث تبــّن عــدم خــالص مســتحقات 

بعنــوان 1.449 عقــدا معرفــات أصحابهــا غــر مضمنــة مبنظومــة »رفيــق«.

وباإلضافــة إىل ذلــك تــّم تســجيل عديــد اإلخــالالت تبعــا ملقاربــة قيمــة الكــراء املضّمنــة بالعقــود مــع التثقيــالت 

املدرجــة مبنظومــة »رفيــق« عــى غــرار الّســهو عــن تثقيــل بعــض األقســاط أو التثقيــل مببالــغ أقــّل مــن املســتوجب أو 

بتأخــر هــام مقارنــة بتاريــخ حلــول أجــل الديــن، فضــال عــن تثقيــل مبالــغ يدويـّـا دون تســجيلها باملنظومــة. ووجــود 

أكــر مــن 2.100 عقــد مــن مجمــوع 5.913 عقــدا مل تــدرج ضمنهــا القيمــة الكرائيــة للعقــار بســبب نقــص أو تضــارب 

يف املعطيــات املدرجــة مبنظومــة أمــالك الدولــة، مــّا ال ميّكــن مــن متابعتهــا وإدراج إســتخالصاتها. 
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كــا لوحــظ يف نفــس الســياق، تعــدد حــاالت اإلســتغالل خــارج املــدة التعاقديــة حيــث ثبــت وجــود أكــر مــن 

ــدت بذمتهــم ديــون فاقــت العــر أقســاط ويعــود ذلــك أساســا  1.700 حالــة منهــا مــا يتجــاوز الــــ300 حالــة تخلّ

ــة مــن اســتخراج قامئــات تفصيليــة تخــص كــراءات  إىل عــدم متكــن منظومــة »رفيــق« عــى مســتوى القباضــات املاليّ

األرايض الفالحيــة، باإلضافــة إىل تجــاوز جدولــة الديــون فــرتة العقــد يف عــّدة حــاالت جــرّاء عــدم تفعيــل دور وكاالت 

املقابيــض يف أغلــب الجهــات لتحســن نســق اســتخالص املبالــغ املســتوجبة.

وتجــّى ضعــف التنســيق أيضــا بــن األطــراف املعنيــة مبتابعــة اســتغالل األرايض الفالحيــة املهيكلــة يف الجوانــب 

املتّصلــة بتحصيــل املبالــغ املســتوجبة وردع املخلـّـن وذلــك مــن خــالل عــدم التوفــر اآليل لتفاصيــل االســتخالصات مــن 

ــة ديــون عــدة رشكات مــن  ــة أو توفرهــا بتأخــر هــام، وجدول طــرف القباضــات إىل اإلدارات الجهويــة ألمــالك الدول

طــرف القباضــات دون الرجــوع إىل مصالــح أمــالك الدولــة مــّا حــال دون تفعيــل قــرارات إســقاط الحــق أو عقلــة 

الصابــة.

كــا لوحــظ عــدم تفعيــل اإلجــراءات الردعيّــة تجــاه بعــض املخلـّـن حيــث واصــل اســتغالل األرايض 2724 متســّوغا، 

ــف أكــر  ــدت بذّمتهــم ديــون بقيمــة 90 م.د لفــرتة تراوحــت بــن خمــس ســنوات و25 ســنة، بالرغــم مــن تخلّ تخلّ

مــن 70 % منهــم عــن ســداد ديونهــم ألكــر مــن 10 ســنوات بينــا مل تتّخــذ وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة 

إجــراءات إســقاط الحــّق تجاههــم.

ــاء وتنميــة فالحيــة مــن بــن املتخلفــن  ــّم إصــدار مقــّررات إســناد منــح لــــ30 رشكــة إحي وعــالوة عــى ذلــك، ت

ــد بلغــت ديونهــم غــر  ــدره 2 م.د. وق ــغ جمــي ق ــغ املســتوجبة خــالل الفــرتة 2012 - 2017 مببل عــن خــالص املبال

املســتخلصة أكــر مــن 16 م.د منهــا مــا يعــود ألكــر مــن عــر ســنوات مــع تســجيل التــادي يف عــدم الخــالص بعــد 

إســناد املنحــة، وكذلــك الشــأن بالنســبة لـــ 40 فنــي فالحــي تخلــدت بذمتهــم ديــون تعــود ألكــر مــن ســنتن وتصــل 

أحيانــا إىل أكــر مــن 15 ســنة.

ــات  ــدار بطاق ــاض إىل إص ــئ القبّ ــتوجبة، مل يلتج ــم املس ــالص املعالي ــوظ يف خ ــر امللح ــذا التقص ــن ه ــم م وبالرغ

اإللــزام وإجــراء عقــل عــى الصابــة وعــى املاشــية الســتخالص مســتحقات الدولــة بعــد اســتيفاء املرحلــة الرضائيّــة مــّا 

ــة بالتقــادم بقيمــة 31,5 م.د يف مــوىف ســنة2017. أدى إىل تســجيل ســقوط ديــون عموميّ

 4– عىل مستوى اسرتجاع األرايض الفالحية والّترصّف فيها:

تبــن خاّصــة طــول آجــال تنفيــذ قــرارات إســقاط الحــق حيــث تراوحــت املــّدة الفاصلــة بــن إمضاءهــا مــن طــرف 

الوزيريــن املكلفــن بالفالحــة وأمــالك الدولــة وتنفيذهــا مــن قبــل الــواّلة مــا بــن 4 أيــام و6 ســنوات، خالفــا ملقتضيــات 

الفصــل 15 جديــد مــن القانــون عــدد 21 لســنة 1995 التــي تنــّص عــى أّن الــوايل يقــوم بتنفيــذ قــرارات إســقاط الحــق 

فــورا بقطــع النظــر عــن كل دعــوى قضائيــة. 

ــد  ــات، إذ مل تتعّه ــام باملعاين ــة اإلستشــارية والقي ــة الفنيّ ــات عــى اللّجن كــا لوحــظ طــول إجــراءات عــرض امللّف

هــذه األخــرة بدراســة ســوى 15 ملفــا مــن جملــة 60 تــّم بشــأنها إقــرار إســقاط الحــق وتنفيــذه. علــا أنــه ال تقــع 

متابعــة مــدى تجســيم القــرارات التــي تــّم اتخاذهــا بنــاء عــى مقرتحــات وتوصيــات هــذه اللّجنــة. 

وعــى صعيــد آخــر، لوحــظ ســوء اســتغالل األرايض الفالحيــة املســرتجعة التــي متــت مصادرتهــا وبــطء نســق إعــادة 

ــة  ــة الوطني ــإّن اللّجن ــك، ف ــة. فضــال عــن ذل ــا، حيــث مل تتعــّد نســبة اإلســتغالل 66 % مــن مســاحتها الجملي توظيفه

للتــرّف يف األمــوال واملمتلــكات املصــادرة أو االســرتجاع لفائــدة الدولــة مل تســارع بإنهــاء مهــام املترّفــن القضائيّــن 

والبــّت يف الطلبــات املقدمــة إليهــا بطلــب رشاء منــاب الدولــة املتــأيت مــن املصــادرة.
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III – جهود اإلصالح المبذولة : 

ــا مــن معاينــة مجهــودات اإلصــالح التــي شــملت بعــض جوانــب التــرف يف األرايض  ــة العلي ــن تدّخــل الهيئ مّك

الفالحيــة املهيكلــة، حيــث تــّم مبقتــى مقــررات مشــرتكة بــن وزيــري الفالحــة وأمــالك الدولــة تنقيــح كــراس الــروط 

املعــد لبعــث رشكات إحيــاء وتنميــة فالحيــة وتوضيــح الوثائــق املســتوجبة وطريقــة إســناد النقــاط وكذلــك التنصيــص 

عــى نســب التشــغيل املطلوبــة مــن عملــة وفنيــن وإطــارات وتوضيــح مهــام كل لجنــة.

كــا تبــّن مــن خــالل أعــال املتابعــة التــي أنجزتهــا الهيئــة، اســرتجاع إىل غايــة ســنة 2021   17 ضيعــة مــن جملــة 

ــّم إعــداد  ــة. كــا ت ــة تــم توظيفهــا خــالل فــرتة مــا قبــل الثــورة خالفــا للصيــغ واإلجــراءات القانوني 21 ضيعــة دولي

برنامــج للجــرد امليــداين للعقــارات الدوليــة الفالحيــة عــى املســتوى الوطنــي للوقــوف عــى الوضعيــة الواقعيــة لهــذه 

العقــارات والحــد مــن ظاهــرة التــرّف غــر الرعــي. 

أّمــا بخصــوص ضبــط معاليــم الكــراء واســتخالصها وتثقيــل املعاليــم ، فقــد تــّم خــالل ســنة 2020 اســتصدار مقــّرر 

يضبــط كيفيــة تحديــد القيمــة الكرائيــة، وإعــداد وتوجيــه مذكــرة عمــل إىل اإلدارات العامــة واإلدارات الجهويــة ألمــالك 

الدولــة والشــؤون العقاريــة حــول التذكــر بواجــب تثقيــل العقــود املتعلقــة بأمــالك الدولــة واســتخالص املســتحقات 

مــع التأكيــد ضمنهــا عــى رضورة التنســيق بــن جميــع األطــراف املتدّخلــة وذات الصلــة يف متابعــة ومراقبــة جميــع 

ــة باإلخــالالت  ــال الجهوي ــات امل ــة وأمان ــاض املالي ــات وإعــالم قب ــادل املعطي ــة وتأمــن ســهولة تب ــب التعاقدي الجوان

التعاقديــة وقــرارات إســقاط الحــق وفســخ العقــود وغرهــا مــن اإلجــراءات املتخــذة.

وعــى صعيــد آخــر، تــّم تحصيــل بعــض املبالــغ املســتوجبة واســتصدار املنشــور املشــرتك عــدد 1 بتاريــخ 10 فيفــري 

2020 حــول إحــكام التنســيق يف إســتخالص محاصيــل أمــالك الدولــة الخاصــة بعنــوان كــراءات وبيوعــات بــن جميــع 

ــح وزارة الفالحــة واملــوارد  ــة ومصال ــة والشــؤون العقاري ــح وزارة أمــالك الدول ــة يف مصال ــة واملتمثل األطــراف املتدخل

املائيــة والصيــد البحــري ومصالــح وزارة املاليــة.

ويف إطــار تفعيــل اإلجــراءات الردعيّــة، تــم الرفــع مــن نســق توجيــه اإلنــذارات يف الســنوات األخــرة مــا مّكــن مــن 

تحســن نســق اســتخالص األكرية.

IV - توصيات الهيئة : 

يف إطــار الترسيــع يف نســق اإلصــالح وبهــدف اتّخــاذ التدابــر املســتوجبة لتــدارك جملــة اإلخــالالت الهاّمــة، تقّدمــت 

الهيئــة العليــا بعــدد مــن التوصيــات التــي شــملت أساســا مزيــد إحــكام برمجــة إســناد التــرّف يف األرايض الفالحيّــة 

املهيكلــة مــن خــالل وضــع أهــداف ومــؤرشات واضحــة تضمــن متابعــة اإلنجــازات وتقييمها وتحســن نســب إعــادة 

ــد مبعايــر الشــفافيّة يف إســناد التــرّف يف  التوظيــف وتعميــق دراســة صيــغ التــرف فيهــا  مــع الحــرص عــى التقيّ

ــن  ــن املســاواة ب ــا يضم ــة املســتوجبة يف هــذا املجــال مب ــة واحــرتام اإلجــراءات القانوني ــة املهيكل ــارات الفالحي العق

املســتثمرين وإعــادة النظــر يف كرّاســات الــروط وتحديــد املعايــر والــروط بأكــر دقــة. 
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ــا بإعــادة النظــر يف منظومــة متابعــة اســتغالل األرايض املهيكلــة وذلــك  ومــن جانــب آخــر، أوصــت الهيئــة العلي

ــات  بالتنســيق بــن مختلــف املتدخلــن والعمــل عــى وضــع نظــام معلومــايت وطنــي والحــرص عــى توفــر اإلمكاني

ــد مبــا مــن  ــب التمدي ــت يف مطال ــد آجــال قصــوى للب ــا وتحدي ــة املتابعــة ونجاعته ــة لضــان فعالي ــة واملادي البري

شــأنه أن يحــّد مــن عمليــات التــرّف خــارج اإلطــار التعاقــدي، مــع التأكيــد عــى رضورة تفعيــل الوســائل التعاقديــة 

والقانونيــة مبــا يفــرض عــى املســتثمرين احــرتام نســق تنفيــذ برامــج اإلحيــاء بــاألرايض الفالحيــة املهيكلــة مبــا يضمــن 

تثمينهــا ودعــم إنتاجيتهــا وقدرتهــا التشــغيلية واملحافظــة عليهــا، واإلرساع باتخــاذ اإلجــراءات الرضوريــة لتجنــب كّل 

حــاالت اإلســتغالل خــارج فــرتة العقــد ضانــا لحــّق الدولــة يف اســتخالص معينــات الكــراء. 

كــا أوصــت الهيئــة برتكيــز آليــات متابعــة وتنســيق بــن اإلدارات الجهويــة ألمــالك الدولــة وأمانــات املــال الجهويــة 

ــام  ــرض والقي ــاليف التأخــر املســجل يف الغ ــل املســتحقات املســتوجبة وبت ــدم تثقي ــة بع ــح اإلخــالالت املتعلّق لتصحي

مبقاربــة دوريــة للمبالــغ املثقلــة قصــد التقليــل مــن األخطــاء وتالفيهــا مبــا يضمــن شــمولية وصّحــة التثقيــالت، ومزيــد 

ــر  ــن توف ــا يضم ــا مب ــض وتعزيزه ــل وكاالت املقابي ــى تفعي ــل ع ــة والعم ــالك الدول ــة وأم ــن وزاريت املاليّ التنســيق ب

املعطيــات املحينــة وميّكــن مــن تفعيــل املتابعــة واتخــاذ اإلجــراءات املســتوجبة. 

ــط  ــوص ضب ــة بخص ــز املالي ــق بالحواف ــنة 2017 املتعلّ ــدد 389 لس ــر ع ــة األم ــة إىل رضورة مراجع ــت الهيئ ودع

آليــات وإجــراءات تكــرس إجباريــة املتابعــة واملراقبــة واســرتجاع الحوافــز وســحب اإلمتيــازات وإعــادة النظــر يف كيفيــة 

ضبــط معاليــم االســتغالل وإفــراد كّل صنــف منهــا )غراســات، تجهيــزات، توفــر املصــادر املائيــة( بقيمــة كرائيّــة تتالئــم 

ومردوديّتهــا وحــر األرايض التــي شــملتها إحداثــات املناطــق الســقوية العموميــة واإلرساع بإبــرام مالحــق تكميليــة 

وتحيــن العقــود املعنيّــة بتغيــر الطوابــق املناخيــة وتحيــن معينــات الكــراء بخصوصهــا. 

ــة  ــة، أوصــت الهيئ ــة املهيكل ــتغالل األرايض الفالحي ــى مســتوى اس ــة املســّجلة ع ــات القانوني وبخصــوص املخالف

ــن مبــا مــن شــأنه اإلســهام يف الرفــع مــن نســق االســتخالص ومزيــد  ــة تجــاه املخلّ ــا بتفعيــل اإلجــراءات الردعيّ العلي

التنســيق بــن كافــة املتدخلــن حتـّـى يتســّنى التنفيــذ الــكّي والفــوري لقــرارات إســقاط الحــق واعتــاد معايــر واضحة 

وموضوعيــة يف شــأن امللفــات التّــي يتعــّن عرضهــا عــى اللجنــة الفنيــة اإلستشــارية ومزيــد تفعيــل دورهــا.

ــف مبــا يضمــن إعــادة اســتغالل األرايض  ــع إجــراءات إعــادة التوظي ــة إىل ترسي ــد آخــر، دعــت الهيئ وعــى صعي

املســرتجعة والضيعــات املصــادرة عــى الوجــه املطلــوب ويحــول دون الوقــوع يف وضعيــات اإلهــال وســوء اإلســتغالل 

لهــذه العقــارات، خاّصــة وأنّهــا تعتــر مــن أخصــب األرايض وأفضلهــا مردوديــة.

V - قرار المجلس : 

يف إطــار الحــرص عــى اإلملــام مبختلــف الجوانــب املرتبطــة بــاألرايض الفالحيــة املهيكلــة واقــرتاح التدابــر املالمئــة 

ملختلــف اإلشــكاليات القطاعيــة املطروحــة، قــرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب وضــّم املالحظــات 

ــة  ــع ذات عالقــة بهيكل ــة التــي تعلّقــت مبواضي ــر الرقابي التــي تضمنهــا إىل املالحظــات واإلخــالالت املدرجــة بالتقاري

األرايض الدوليــة الفالحيــة والتــي هــي موضــوع املتابعــة مــن قبــل الهيئــة ، واملتمثلــة يف تقريــري هيئــة الرقابــة العامــة 
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ألمــالك الدولــة و الشــؤون العقاريــة حــول اســرتجاع األرايض الفالحيــة املهيكلــة وحــول التــرف يف الكــراءات الفالحيــة 

ــة املحاســبات حــول التــرف  ــر محكم ــة وتقري ــة منوب ــة بوالي ــة والشــؤون العقاري ــة ألمــالك الدول ــاإلدارة الجهوي ب

بــاألرايض الفالحيــة املهيكلــة مــن قبــل ديــوان األرايض الدوليــة. 

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 63830251313األراضي الفالحية المهيكلة
المتابعة
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منظومة صيانة الطرقات المرّقمة 03

النقائص واإلخالالت: 

تعلقــت أبــرز املالحظــات الــواردة بالتقريــر الرقــايب باملســائل املتّصلــة بضبــط الطّرقــات وبرمجــة تدّخــالت الّصيانــة 

وباإلنجــاز املبــارش ألشــغال الّصيانــة فضــال عــن تنفيذهــا غــر املبــارش. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 17 %.

تبــّن ملجلــس الهيئــة أّن تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل وزارة التجهيــز واإلســكان مل تفــض ســوى إىل تــدارك بعــض 

النقائــص واإلخــالالت إذ ناهــزت نســبة اإلصــالح 17 % وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال 

اإلصالحــات الالزمــة والعمــل بتوصيــات الهيئــة. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

 بالنظــر لضعــف نســبة تــدارك اإلخــالالت املســجلة التــي مل تتجــاوز 17 %، قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا 

التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة.

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	ü)الهيكل الذي متّت مراقبته: وزارة التجهيز واإلسكان )اإلدارة العامة للجسور والطرقات

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2016 - 2012 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 20183(: ديسمر	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل املتابعة: سبتمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: فيفري
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I - تقديم عام :

ــق بتحويــر التّريــع  تضّمــن الفصــل الرابــع مــن القانــون عــدد 17 لســنة 1986 املــؤّرخ يف 7 مــارس 1986 املتعلّ

ــن  ــاف م ــالث أصن ــدد 20 لســنة 2017، ث ــون ع ــّم تنقيحــه بالقان ــا ت ــات ك ــي للطرق ــة العموم ــك الّدول الخــاّص مبل

الطرقــات تتــوزّع إىل طرقــات وطنيّــة وطرقــات جهويـّـة وطرقــات محليّــة. ونــّص نفــس القانــون عــى أنـّـه يتــّم ترتيــب 

الطرقــات الوطنيّــة والجهويّــة مبقتــى أمــر وترتيــب الطرقــات املحليّــة مبقتــى قــرار مــن الوزيــر املكلّــف بالتّجهيــز. 

ويســند إىل كّل طريــق مهــا كان صنفــه رقــم يعرّفــه وهــو مــا يكــّون الطرقــات املرقّمــة.

ــة و6.503 كــم طرقــات  ومتتــّد شــبكة الطرقــات املرقّمــة عــى طــول 17.583 كــم منهــا 5.152 كــم طرقــات وطنيّ

جهويـّـة و5.928 كــم طرقــات محليــة. ومتثـّـل الّشــبكة املعبّــدة 80 % إىل مــوىّف ســنة 2016 مــن مجمــوع الطرقــات منهــا 

51 % مغلّفــة ســطحيّا و49 % مغلّفــة بالخرســانة اإلســفلتية.

ــق  ــري 1974 املتعلّ ــؤرخ يف 15 فيف ــنة 1974 امل ــدد 93 لس ــر ع ــب األم ــز حس ــة بالتّجهي ــوزارة املكلّف ــرف ال وت

بضبــط مشــموالتها كــا تــّم تنقيحــه بالّنصــوص الالّحقــة، عــى صيانــة وتعصــر وتنميــة شــبكة الطرقــات وعــى إعــداد 

وإنجــاز مشــاريع األشــغال املتعلّقــة بالطرقــات واملنشــآت الفنيّــة. وقــد بلغــت ميزانيــة صيانــة شــبكة طرقــات الّدولــة 

املرقّمــة مــا جملتــه 942 م.د بعنــوان الفــرتة  2012 - 2016 موزّعــة بــن 183 م.د عــى العنــوان األّول و759 م.د عــى 

العنــوان الثـّـاين.

 II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:

ــر محكمــة املحاســبات للمتابعــة  ــا مــن تقري ــة العلي ــرز النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئ ــت أب تعلّق

بثــالث محــاور تتعلّــق بضبــط الطرقــات وبرمجــة تدخــالت الصيانــة واإلنجــاز املبــارش ألشــغال الصيانــة والتنفيــذ غــر 

املبــارش ألشــغال الصيانــة.

	 - عىل مستوى ضبط الطرقات وبرمجة تدّخالت الّصيانة:

متحورت أبرز النقائص املستخرجة من التقرير الرقايب فيا يي:

	ü عــدم حــرص الــوزارة املكلفــة بالتجهيــز عــى ضبــط الطرقــات املرقّمــة للّدولــة بالرغــم مــن تكليفهــا، مبقتــى

األمــر املنظــم لهــا وكذلــك مجلــة التهيئــة الرتابيــة، مبســك ســجالّت خاّصــة مبلــك الدولــة العمومــي للطّرقــات 

بصفــة منظّمــة وبرتســيم الطّرقــات بإســم الّدولــة وبإدماجهــا ضمــن امللــك العمومــي.

	ü .عدم إصدار القرار املتعلّق برتتيب الطّرقات املحلية

	ü افتقــار ترقيــم الطّرقــات إىل إطــار تنظيمــي وإجــرايئ واضــح وعــدم تحديــد الجهــة املكلّفــة بالرتّقيــم وإجراءاتــه

وهــو مايحــول دون تحديــد املســؤوليّات يف مجــال الصيانــة ورفـّـع مــن مخاطــر التّنازع بــن الــوزارة والجاعات 

ــر ســلبا عــى ســالمة مســتعمليها ويحــّد مــن  ــة مبــا يؤثّ ــذي أســفر عــن اهــرتاء الطّرقــات املحليّ ــة وال املحليّ

. وظيفيّتها

	ü عــدم مراجعــة دليــل إجــراءات اإلدارة العاّمــة للجســور والطّرقــات منــذ إصــداره يف ســنة 1997 وذلــك رغــم

التطــّورات الجوهريـّـة التــي عرفهــا نشــاط الــوزارة عــى غــرار التخــّي عــن تغليــف الطّرقــات لفائــدة الخــواص 

وتريــك الباعثــن الشــبّان يف صيانــة الطّرقــات.
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	ü ــي ــة والت ــات ذات األولويّ ــد الطّرق ــة لتحدي ــع اإلدارات الجهويّ ــى جمي ــة ع ــة ومعّمم ــر موثق ــاب معاي غي

ــه. ــل ودوريّت ــة التدّخ ــة يف برمج ــد األولويّ ــة تحدي ــان كيفيّ ــع بي ــة م ــب صيان تتطلّ

	ü االختــالف بــن اإلدارات الجهويّــة بالنســبة للدوريّــة املســتوجبة فنيّــا لــكّل تدّخــل للصيانــة وذلــك عــى غــرار

التّغليــف الّســطحي والتّغليــف بالخرســانة اإلســفلتيّة والتــي تراوحــت دوريتهــا عــى التــوايل بــن ســنة وخمــس 

ــد  ــات أخــرى مــن تحدي ــن جه ــا مل تتمّك ــات في ــن ســنة وعــر ســنوات بالّنســبة لبعــض الجه ســنوات وب

الّدوريّــة مــررة ذلــك بحالــة الطّريــق.

	ü ــرة ــس املتوفّ ــة لألطال ــن 18 إدارة جهوي ــات وعــدم تحي ــس للطّرق ــة ألطل ــة مبّنوب عــدم مســك اإلدارة الجهويّ

ــن  ــة باســتثناء إدارت ــس للمنشــآت الفني ــة متســك أطال ــع اإلدارات الجهويّ ــا. كــا لوحــظ أيضــا أّن جمي لديه

ــة مــن األطالــس بنســخ إلكرتونيــة عــى  ــة عــى اســتبدال الّنســخة الورقيّ جهويتــن، واقتصــار 18 إدارة جهويّ

ــة املعطيــات املدرجــة بهــا. برنامــج ‘’إكســال’’ وهــو مــا ال يضمــن حاي

	ü عــدم شــمول تعــداد حركــة املــرور الــذي تنجــزه الــوزارة كل خمــس ســنوات بهــدف تحديــد الطّرقــات األكــر

كثافــة واعتادهــا يف برمجــة تدّخــالت الّصيانــة لكامــل الّشــبكة، مــّا يجعــل املعطيــات املضّمنــة بــه منقوصــة 

وال يســاعد عــى بلــورة اســرتاتيجية شــاملة لصيانــة الطّرقــات.

	ü.ارتفاع عدد النقاط السوداء عى مستوى الطرقات املرقمة وعدم برمجة تدخالت بشأنها

	ü إنفــاق مــا يناهــز 4 % ســنويّا مــن االعتــادات املخّصصــة لصيانــة الطّرقــات يف صيانــة وســائل الّنقــل وبعــض

اآلالت املكتبيّــة التــي ليــس لهــا عالقــة بأشــغال صيانــة الطّرقــات )بلغــت هــذه املصاريــف خــالل ســنتي 2014 

و2015 مــا يناهــز 1,2 م د ســنويّا(.

	ü ــوان رفــع األرضار الناجمــة عــن الرسقــات وعــن ــة الطرقــات لنفقــات غــر مــّررة بعن ــة صيان ــل ميزاني  تحّم

حــوادث الطرقــات وعــن تدّخــالت املســتلزمن العموميــّن. حيث تســبّبت حــوادث املــرور يف اإلرضار بتجهيزات 

الطرقــات دون أن تتمّكــن الــوزارة مــن الحصــول عــى التعويضــات الكافيــة يف شــأنها. كــا تبــّن أنّــه خالفــا 

للمذكــرة الّصــادرة عــن املديــر العــام للجســور والطّرقــات بتاريــخ 9 جــوان 2012، فــإّن اإلدارات الجهويّــة مل 

تقــم بإعــالم رشكات تأمــن الســيّارات املتســبّبة يف أرضار للطّرقــات يف أكــر مــن 40 % مــن الحــاالت يف حــن تــّم 

تجــاوز اآلجــال القانونيّــة الخاصــة بإعــالم رشكات التأمــن يف بقيــة امللفــات وهــو مــا حــرم الــوزارة مــن جــزء 

مــن مبالــغ جــر األرضار قــدر بحــوايل 104 أ.د.

	ü ــي ــة الت ــر الكلف ــة دون تقدي ــائلها الخاّص ــتلزمن بوس ــالت املس ــالح أرضار تدّخ ــة بإص ــام اإلدارات الجهويّ قي

ــرتجاعها. ــة باس ــا ودون املطالب تحّملته

	 – عىل مستوى اإلنجاز املبارش ألشغال الّصيانة: 

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü.)غياب إطار ترتيبي يحّدد مشموالت فروع اإلدارات الجهوية وتنظيم العمل بها )152 فرع

	ü إخــالالت مختلفــة تعلّقــت مبعــّدات التّنفيــذ وبالتــرّف يف الفــروع التــي تتابــع تنفيــذ أشــغال الّصيانــة العاديّة

ــة والتّعليــات  ــة املحاســبة العموميّ عــى الطرقــات. فبالنســبة ملعــّدات تنفيــذ أشــغال الصيانــة وخالفــا ملجلّ

العاّمــة عــدد 186 لســنة 1975 املتعلّقــة بحســابيّة املــواد، ال تقــوم الــوزارة بالجــرد املــاّدي للمعــّدات وتقتــر 

ــة إذ أنهــا ال  ــه الحقيقيّ ــة األســطول« دون أن تعكــس هــذه القامئــات وضعيّت عــى مســك قامئــات يف »وضعيّ

تتضّمــن كامــل املعــّدات وال تبــّن حالتهــا فيــا إذا كانــت مســتغلّة أو معطّبــة أو زال االنتفــاع بهــا.
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	ü ــات ــز وأفــرزت املقارب ــة ووزارة التجهي ــة بأمــالك الّدول ــوزارة املكلّف ــن يف عــدد املعــّدات بــن كل مــن ال تباي

ــة يف حــن مل  ــة ملــا مجموعــه 26 آل ــة بأمــالك الّدول ــوزارة املكلّف ــن قامئــات ال املنجــزة يف الغــرض عــدم تضّم

ــز. ــة بالتجهي ــوزارة املكلّف ــة بقامئــات ال تــدرج 15 آل

	ü ــة اآلالت ــن جمل ــتغالله وأّن 48 % م ــن اس ــات ال ميك ــة الطّرق ــص لصيان ــطول املخّص ــن األس ــّن أّن 41 % م تب

ــة اســتعال املعــّدات التــي  ــد بأدلّ املاســحة املوزّعة بالجهــات متوقّفــة نظــرا لتعطّبهــا. كــا تبــّن عــدم التقيّ

ــة  ــغال صيان ــل أش ــا وعطّ ــات لتعّهده ــة نفق ــة الّدول ــف ميزانيّ ــطول وكلّ ــّا أرّض باألس ــون م ــا املصّنع يوفّره

ــات.  الطّرق

	ü تبــّن تكليــف 77 ســائقا ليــس لهــم رخــص ســياقة مــن األصنــاف املطلوبــة لقيــادة آالت ماســحة وشــاحنات

ــوادث  ــاب وح ــّدات إىل أعط ــض املع ــرّض بع ــك يف تع ــاهم ذل ــات. وس ــة الطّرق ــغال صيان ــاز أش ــة إلنج ثقيل

ــا. ــة مختلفــة مــّا ســاهم يف اهــرتاء البعــض منه مروريّ

	ü ــب ــخ تعطّ ــود تاري ــة ويع ــة عــى 7 إدارات جهويّ ــد االســتعال موزّع ــة قي ــّدادات 37 آل وجــود أعطــاب بع

ــن 10 ســنوات. ــر م ــا إىل أك بعضه

	ü غيــاب إجــراءات واضحــة وموثّقــة بالورشــات والفــروع للتــرّف يف املحروقــات. وهــو مــا ال ميّكــن مــن حــر

الكميّــة املتبقيّــة بالخزّانــات وال يســمح بضبــط حاجيــات التــزّود وال توقيتــه وال يســاعد عــى ضــان املخــزون 

األدىن الواجــب توفـّـره ملواصلــة إنجــاز األشــغال املرمجــة.

	ü تســجيل نقــص الكفــاءة املهنيّــة لــدى حــوايل 36 % مــن أعــوان إدارة املعــّدات الذيــن مل يثبــت تحّصلهــم عــى

أّي تكويــن نظــرّي أو تطبيقــّي يف االختصاصــات املكلّفــن بهــا. 

	ü عــدم إخضــاع نشــاط اإلدارة العاّمــة للجســور والطّرقــات لقواعــد املحاســبة التحليليّــة »فيــا يتعلـّـق مبشــاريع

ــة  ــات الرّاجع ــة شــبكة الطّرق ــوان صيان ــالت بعن ــة التدّخ ــط كلف ــن ضب ــن م ــة ال متّك ــة« وهــي وضعي الّصيان

ــز منظومــة  ــّم تركي ــه مل يت ــة أنّ ــارشة، خاّص ــارشة وغــر املب ــارص الكلفــة املب ــوزارة باحتســاب عن بالّنظــر إىل ال

التــرّف حســب األهــداف بــاإلدارات الجهويّــة مــّا ال ميّكــن مــن احتســاب مــؤرّش قيــس األداء بالّنســبة إىل 

الرنامــج الفرعــي »صيانــة الطّرقــات«.

	ü ــا وال مــن ــّم إنجازهــا فعليّ ــات األشــغال التــي ت ــد كميّ ــذ الفــروع لألشــغال بتحدي عــدم ســاح طريقــة تنفي

ــا.  ــا وتقييمه حســن متابعته

	ü ــة التــي زودت بهــا حضائــر إصــالح الحفــر ــة بالخرســانة اإلســفلتيّة وباملــواد املقطعيّ غيــاب البيانــات املتعلّق

ــي تســلّمتها  ــات الت ــن الكميّ ــد م ــة وهــو يحــول دون التأكّ ــة عــى 5 إدارات جهويّ ــروع موزّع ــك يف 5 ف وذل

ــغال. ــذ األش ــتعملة يف تنفي اإلدارة واملس

	ü تســجيل تضــارب يف البيانــات الخاصــة باألشــغال املنجــزة عــى الطّرقــات يف نفــس الفــرع، حيــث تــّم الوقــوف

ــه إنجــاز أشــغال  ــذي ســجل في ــات مــن الخرســانة يف نفــس الوقــت ال ــة كميّ عــى حــاالت لعــدم تســلّم أيّ

ــة بينــا تــم تضمــن دفــرت الحضــرة أشــغال  إصــالح للقارعــة. كــا تبــن وجــود حــاالت لتســلّم مــواد مقطعيّ

دهــن مخّفضــات الرسعــة.

ومــن جهــة أخــرى، اتســمت متابعــة اإلدارات الجهويـّـة وفروعهــا لتدّخــالت املســتلزمن العموميّــن عــى الطّرقــات 

بعــدة اخــالالت مــن أهّمهــا عــدم إلزامهــم برفــع أرضار تدخالتهــم وبإرجــاع حالــة الطريــق إىل مــا كانــت عليــه خالفــا 

ــن  ــد إحــكام التنســيق ب ــر األّول عــدد 31 لســنة 2000 املــؤرخ يف 7 أوت 2000 حــول مزي ــات منشــور الوزي ملقتضي

املتدخلــن يف مختلــف الّشــبكات بامللــك العمومــي للطرقــات إذ مل تلتــزم كل اإلدارات الجهويـّـة بإعــداد محــرض خــاّص 

بقبــول أشــغال إعــادة الطريــق إىل الحالــة التــي كان عليهــا قبــل تدخــل املســتلزم العمومــي. 
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 3 – عىل مستوى الّتنفيذ غري املبارش ألشغال الّصيانة:

تقــوم وزارة التجهيــز بالتنفيــذ غــر املبــارش ألشــغال الصيانــة عــن طريــق املقــاوالت املؤهلــة لذلــك مبختلــف أنواعها 

ــرضاء.  ــاحات الخ ــة باملس ــر والعناي ــوير والتنوي ــف والتش ــات التغلي ــا عملي ــّم أساس ــة ته ــات عمومي ــى صفق ــاء ع بن

وبلغــت قيمــة هــذه الصفقــات بعنــوان الفــرتة 2012 - 2016 حــوايل 250 م د.

ــّم  ــي ت ــة والت ــة واإلداريّ ــّروط الفّني ــا كرّاســات ال ــل التــي ضبطته ــد مبناطــق التدّخ ــّم التقيّ ــه ال يت ــّن أن وقــد تب

عــى أساســها التعاقــد مــع املقاولــة، فغالبــا مــا يتــّم تغيــر أماكــن األشــغال أو ال تقــع تغطيــة كامــل املوقــع املرمــج 

أو إضافــة مواقــع جديــدة. كــا لوحــظ وجــود إخــالالت حــّدت مــن املنافســة وأّدت يف بعــض الحــاالت إىل توجيــه 

الطّلــب العمومــي كاشــرتاط خــرة إنجــاز 200 كــم عــى األقــل مــن األشــغال املاثلــة يف خصــوص التغليــف الّســطحي 

أو عــدد معــّن مــن املشــاريع خــالل الثــالث أو الخمــس ســنوات الّســابقة لســنة طلــب العــروض وهــو مــا يعتــر مــن 

الــروط املجحفــة. 

ــة  ــة يف اإلدارات الجهويّ ــوزارة ممثّل ــل ال ــن قب ــوع م ــس املوض ــات بنف ــناد صفق ــايب إس ــر الرق ــد التقري ــا رص ك

واملجالــس الجهويـّـة، مــن ذلــك إبــرام صفقــة مــن قبــل اإلدارة الجهويــة للتجهيــز بتونــس مــع مقاولــة يف شــهر جويليــة 

2013 بقيمــة 220 أ.د لرتكيــز متطلّبــات الّســالمة عــى طرقــات الواليــة ومنهــا زالّقــات أمــان وبالتــوازي أبــرم املجلــس 

الجهــوي بتونــس يف شــهر أوت مــن نفــس الســنة صفقــة لرفــع الفضــالت واقتنــاء وتركيــز زالّقــات أمــان عــى الطريــق 

ــة إىل اإلدارة  ــع إســناد اإلرشاف عــى الصفق ــة م ــع نفــس املقاول ــس بقيمــة 270 أ.د م ــة تون ــم 24 بوالي ــة رق الجهوي

الجهويــة للتجهيــز بتونــس.

ومــن شــأن هــذه الوضعيــة أن ترفّــع مــن مخاطــر قيــام املقاولــة بإنجــاز األشــغال يف بعــض أجــزاء الطرقــات مــرّة 

واحــدة والحصــول عــى عائــدات يف شــأنها مــن جهتــن خاّصــة أنـّـه مل يتــم عــى مســتوى الصفقــة التــي أبرمتهــا اإلدارة 

الجهويــة ضبــط مناطــق التدّخــل.

ــة  ــا العيّن ــي ضمته ــات الت ــكّل الصفق ــة ب ــرة الخاّص ــر الحض ــر دفات ــدم توفّ ــا ع ــايب أيض ــر الرق ــد التقري ــا رص ك

بــاإلدارة الجهويــة للتجهيــز بالــكاف )9 صفقــات قيمتهــا 11 م.د( مــع غيــاب الوثائــق املتعلّقــة بهــا ومنهــا مقــّررات 

تســمية املســؤولن عــى املــروع. كــا تبــّن أّن دفاتــر الحضــرة الخاّصــة مبجمــوع 12 صفقــة تناهــز قيمتهــا 7 م.د 

تشــوبها نقائــص عــى غــرار غيــاب الرتقيــم واإلمضــاءات واحتوائهــا عــى صفحــات ال تتضّمــن أيّــة تنصيصــات عــالوة 

عــى عــدم ذكــر أســاء املســؤولن عــن املشــاريع ومراقبــي الحضــرة يف الخانــة املخّصصــة لذلــك.

ــاّدة  ــة مل ــل املخري ــام بالتحالي ــب عــى رضورة القي ــدت الرتاتي ــذ، أكّ ــد آخــر وبالنســبة لجــودة التنفي وعــى صعي

ــة مــن خــالل تركيــز مخــر بالحضــرة أو عــر إجرائهــا لــدى مخــر يصــادق  االســفلت املســتعملة يف املشــاريع الطّرقيّ

عليــه رئيــس املــروع إالّ أنـّـه اتّضــح مــن خــالل التقريــر عــدم توفــر ضمــن كّل ملّفــات الّصفقــات موضــوع العيّنــة مــا 

يفيــد تركيــز املخــر أو تقديــم مخــر مصــادق عليــه وهــو مــا يخالــف نّصــا ترتيبيــا رصيحــا، وال يضمــن جــودة املــواد 

املســتعملة واألشــغال املنجــزة.

علــا وأّن تقاريــر االختبــارات الصــادرة عــن املخابــر الجهويــة ملركــز التجــارب وتقنيــات البنــاء تفتقــر إىل عنــري 

الحيــاد واالســتقاللية نظــرا لوجودهــا هيكليــا تحــت إرشاف املديريــن الجهويــن للتجهيــز إضافــة إىل ضعــف متابعــة 

نتائجهــا مــا نتــج عنــه إخــالالت مّســت مــن مصداقيــة التجــارب التــي تنجزهــا.
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III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل وزارة التجهيز واإلسكان : 

تولــت وزارة التجهيــز واإلســكان اتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات مّكنتهــا مــن تــدارك بعــض اإلخــالالت مــن ضمنهــا 

ــا  ــة الطرقــات وتوثيقهــا وتعميمه ــة لصيان ــد األولوي ــر لتحدي ــخ 10 جــوان 2019 تتضمــن املعاي إصــدار مذكــرة بتاري

عــى كافــة اإلدارات الجهويــة واملتمثلــة يف تاريــخ آخــر تدخــل وتعــداد حركــة املــرور واملنــاخ وحالــة الطريــق ونتائــج 

الدراســات واالختبــارات عنــد الــرضورة ومحــرض املعاينــات امليدانيــة.

ــة  ــة التــرف يف امليزاني ــز منظوم ــوىل مهمــة تركي ــة تت ــاإلدارات الجهوي ــا ب ــوزارة إىل إحــداث خالي كــا ســعت ال

حســب األهــداف طبقــا ملنشــور وزيــر التجهيــز املــؤرخ يف 13 أكتوبــر 2013، غــر أنــه وباعتبــار عــدم وضــوح الرتاتيــب 

الخاصــة باملنظومــة مل يتــم تفعيــل عمــل هــذه الخاليــا بعــد.

 كــا قامــت الــوزارة منــذ ســنة 2018 بإعــداد برنامــج تكويــن للمصالــح اإلداريــة واملاليــة بالجهــات يف خصــوص 

اإلجــراءات املتبعــة يف التــرف يف امليزانيــة حســب األهــداف باعتبــار أن الــوزارة أصبحــت مجــرة قانونــا عــى اعتــاد 

ــن ســنة  ــة م ــة حســب األهــداف بداي ــاد التــرف يف امليزاني ــة يف اعت ــح الجهوي ــة. وانطلقــت املصال هــذه املنظوم

.2020

أمــا بخصــوص املطالبــة بتعويضــات عــن الحــوادث التــي تخلّــف أرضارا عــى الطرقــات ، فقــد تــم تجــاوز هــذه 

النقائــص وذلــك مــن خــالل تنقيــح القانــون عــدد 17 لســنة 1986 املــؤرخ يف 7 مــارس 1986 مبقتــى القانــون عــدد 20 

لســنة 2017 املــؤرخ يف 12 أفريــل 2017 وصــدور األمــر الحكومــي عــدد 59 لســنة 2018 املــؤرخ يف 16 جانفــي 2018 

املتعلــق بضبــط الجــدول التعريفــي ملقــدار الخطيــة اإلداريــة بهــدف ضبــط إجــراءات عمليــة متكــن مــن اســرتجاع 

مصاريــف اإلرضار بامللــك العمومــي للطرقــات يف آجــال مضبوطــة بشــهر مــن تاريــخ تبليــغ املحــرض أو تحريــر املخالفــة 

وبالتــايل إلغــاء اإلجــراءات املطّولــة بــن اإلدارة واملكلــف العــام بنزاعــات الدولــة وإكســاء املخالفــات املرتكبــة بالطرقات 

العموميــة طابــع العقوبــة اإلداريــة املاليــة التــي يتــم اســتخالصها يف اآلجــال املضبوطــة لــدى إحــدى القباضــات املاليــة 

وحــذف التتبعــات القضائيــة لعــدم جدواهــا. هــذا وقــد قامــت الــوزارة بإجــراء دورات تكوينيــة لــكل اإلدارات الجهوية 

للعمــل عــى تنفيــذ األمــر الحكومــي املذكــور املتعلــق بحايــة امللــك العمومــي للطرقــات.

ومــن جانــب آخــر، تعهــدت الــوزارة بالتقيّــد بأدلـّـة اســتعال املعــّدات التــي يوفرّهــا املصّنعــون حيــث تــم توجيــه 

مذكــرة لــكل األعــوان قصــد تحسيســهم وتذكرهــم بتطبيــق مــا جــاء باملذكــرات املرســلة إليهــم حــول صيانــة املعــدات 

وحســن التــرف فيهــا عــى أن تقــوم الــوزارة مبتابعــة تنفيــذ هــذه التوصيــات عــن طريــق التفقديــة العامــة.

وتفاديــا لإلخــالالت املتعلّقــة بعــدم توفـّـر دفاتــر حضــرة خاّصــة بــكّل صفقــة عموميــة، تــم إعــداد مذكّــرة بتاريــخ 

29 جانفــي 2019، تتعلــق أساســا بفتــح دفاتــر حظــرة خاصــة بــكل صفقــة قبــل البــدء يف اإلنجــاز كــا تــم تحســيس 

مراقبــي األشــغال عــى إعطــاء دفاتــر الحضــرة العنايــة الالزمــة مــن خــالل رضورة حســن مســكها وتــّم أيضــا إعــداد 

مقــررات لفــرق متابعــة ومراقبــة الحضائــر.

وقــد تــّم التنصيــص باملذكــرة املوجهــة إىل اإلدارات الجهويــة عــى أنــه يتعــن عــى كل مديــر جهــوي عــدم اإلمضــاء 

واملصادقــة عــى الكشــوفات الوقتيــة إال بعــد اإلطــالع والختــم عــى دفــرت الحضــرة، وإرفــاق الكشــف بنســخة منــه يف 

األرشــيف وســتتوىل التفقديــة العامــة بالــوزارة متابعــة ذلــك ضمــن برنامــج تدخلهــا الســنوي.
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IV - توصيات الهيئة : 

بيّنــت املتابعــة األوىل لهــذا التقريــر ضعــف نســبة التــدارك واإلصــالح والتــي مل تتجــاوز 17 %، لذلــك تقّدمــت الهيئة 

العليــا بعديــد التوصيــات التكميليــة املتعلقــة خاصــة بوجــوب التنســيق مــع وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة 

قصــد اإلرساع يف إنجــاز عمليــات ضبــط وتحيــن الرصيــد العمومــي لطرقــات الدولــة. ورضورة العمــل عــى إعــداد اإلطار 

التنظيمــي لرتقيــم الطرقــات، وكذلــك الــروع يف أقــرب اآلجــال يف التنســيق مــع الــوزارة املكلّفــة بالشــؤون املحليــة 

قصــد ترتيــب وتنظيــم عمليــة ترقيــم الطرقــات املحليــة وضبــط واســتصدار إطــار قانــوين خــاص بهــا. 

كــا أوصــت الهيئــة بــرضورة وضــع وزارة التجهيــز لرنامــج خــاص مبتابعــة النقــاط الســوداء بالطرقــات املرقّمــة 

للتدخــل بهــا واتخــاذ التدابــر الالزمــة لحرهــا واســتباق تكــّون النقــاط الجديــدة وذلــك مــن خــالل تحديــد معطيــات 

موضوعيــة لهــذا الرنامــج. 

ــكل  ــادي ل ــة الجــرد امل ــة بــرضورة اإلرساع يف عملي ــة أســطول املعــدات، فقــد أوصــت الهيئ ــا بخصــوص وضعي أّم

ــدات  ــائقي مع ــن س ــة لتكوي ــة الالزم ــالء العناي ــنة 2019 وإي ــذ س ــت من ــي انطلق ــة الت ــاإلدارات الجهوي ــدات ب املع

الصيانــة وإصــالح العــدادات املعطبــة بهــا واإلرساع يف تعميــم البطاقــة الذكيــة الســتهالك الوقــود عــى كافــة الورشــات 

ــة. ــاإلدارات الجهوي والفــروع ب

كــا أوصــت الهيئــة بــرضورة إيــالء العنايــة الالزمــة برمجــة الطرقــات املزمــع صيانتهــا وتحديــد الحاجيــات بــكّل 

دقــة والحــرص عــى عــدم إدراج تغيــرات عــى الرامــج األوليــة خــالل إنجــاز األشــغال واتخــاذ اإلجــراءات الرضوريــة 

لتوســيع مجــال املنافســة والعنايــة بدفاتــر الحضــرة وبــكل مؤيــدات إنجــاز األشــغال.

V - قرار المجلس :

نظــرا لضعــف نســبة تــدارك اإلخــالالت املســجلة التــي مل تتجــاوز 17 % مــن مجمــوع النقائــص واإلخــالالت، قــّرر 

مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

وزارة التجهيز واإلسكان
مواصلة 1723--417) منظومة صيانة الطرقات المرقمة ( 

المتابعة
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04

النقائص واإلخالالت:

متحورت أبرز اإلخالالت املستخرجة من التقرير الرقايب حول ما يي:
	ü عدم القيام بالزيارات الرضورية ملعاينة مدى احرتام املستثمرين اللتزاماتهم وغياب أمنوذج موحد ملحارض

املعاينات.
	ü.عدم احرتام اآلجال القانونية لسحب االمتيازات
	ü.تأخر هام عى مستوى اسرتجاع املنح
	ü.غياب قواعد معطيات تخّص املنح التي صدر يف شأنها قرار اسرتجاع

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 43 %.

ــا  ــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة اإلصــالح 43 % وهــو م ــع النقائ ــدارك جمي ــذة إىل ت ــر اإلصــالح املتّخ مل تفــض تداب
ــذل الجهــود الالزمــة مــن أجــل  ــد الحــرص عــى ب ــة يف هــذا املجــال مزي يســتوجب مــن مختلــف األطــراف املتدخل

ــتوجبة. ــات املس ــق اإلصالح تحقي

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

ــة باملتابعــة تجــاوز مختلــف النقائــص، قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة  نظــرا لعــدم اســتكال مختلــف الهيــاكل املعنيّ
متابعــة هــذا التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة.

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة للالية

	üموضوع التقرير: تقييم إجراءات ومتابعة قرارات سحب اإلمتيازات الجبائية واملالية

	ü:الهياكل املعنية باملتابعة

· وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	

· الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة	

· اإلدارة العامة لالمتيازات الجبائية بوزارة املالية	

· الوكالة الوطنية لحاية املحيط	

· دواوين الخدمات الجامعية للشال والوسط والجنوب	

	ü 2020 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: جويلية

	ü2018 - 2013 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا :12 أوت

	ü 2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا :سبتمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جانفي

تقييم إجراءات ومتابعة قرارات سحب اإلمتيازات
 الجبائية والمالية
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I - تقديم عام :
تتــوىّل الدولــة التونســية يف إطــار تشــجيع بعــض القطاعــات واملياديــن والجهــات تقديــم مجموعــة مــن اإلمتيــازات 

الجبائيــة واملاليــة لفائــدة املســتثمرين. 

ويخضع إسناد اإلمتيازات املالية والجبائية إىل جملة من النصوص القانونية أهمها:

	ü القانــون عــدد 120 لســنة 1993 املــؤرخ يف 27 ديســمر 1993 املتعلــق بإصــدار مجلــة التشــجيع عــى

االســتثارات والقوانــن املنقحــة لــه.

	ü القانــون عــدد 101 لســنة 2002 الـــمؤرخ يف 17 ديســمر 2002 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 2003، والــذي

نــص عــى إســناد أراض بالدينــار الرمــزي لفائــدة املســتثمرين يف الســكن الجامعــي. 

	ü القانــون عــدد 106 لســنة 2005 املــؤرخ يف 19 ديســمر 2005 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 2006، والــذي

نــص الفصــالن 12 و13 منــه عــى إحــداث الصنــدوق الوطنــي للتحكــم يف الطاقــة )تــم تعويضــه بصنــدوق 

االنتقــال الطاقــي ســنة 2013( وذلــك يف شــكل حســاب خــاص بالخزينــة يتــوىل رصف منــح خصوصيــة يف إطــار 

االســتثارات املنجــزة يف قطــاع الطاقــة. 

	ü ــب ــط نس ــتثارات وضب ــف االس ــق بتصني ــري 1994 املتعل ــؤرخ يف 14 فيف ــنة 1994 امل ــدد 427 لس ــر ع األم

ــري. ــد البح ــة والصي ــاع الفالح ــجيعات يف قط ــناد التش ــرق إس ورشوط وط

	ü األمــر عــدد 2636 لســنة 2005 املــؤرخ يف 24 ســبتمر 2005 املتعلــق بتنقيــح وإمتــام األمــر عــدد 2120 لســنة

1993 املــؤرخ يف 25 أكتوبــر 1993 املتعلــق بضبــط رشوط وكيفيــة تدّخــل صنــدوق مقاومــة التلــّوث، وذلــك 

بالنســبة للمؤسســات التــي تقــوم بأعــال إلزالــة التلــوث. 

وتتــوىل اإلدارة العامــة لالمتيــازات الجبائيــة بــوزارة املاليــة طبقــا للفصــل 65 مــن مجلة التشــجيع عى االســتثارات، 

صياغــة وإعــداد قــرارات الســحب باقــرتاح مــن الهيــاكل املختصــة يف إســناد مختلــف اإلمتيــازات املنصــوص عليهــا يف 

املجلــة. ويتــم ســحب اإلمتيــازات يف حالــة عــدم احــرتام أحــكام املجلــة أو عــدم الــروع يف تنفيــذ برنامــج االســتثار 

بعــد ســنة مــن التريــح باالســتثار، ويقــع ســحب الحوافــز واســرتجاع املنــح بقــرار معلــل مــن وزيــر املاليــة. 

وقــد تولــت هيئــة الرقابــة العامــة للاليــة القيــام مبهمــة رقابيــة حــول تقييــم إجــراءات ومتابعــة قــرارات ســحب 

هــذه اإلمتيــازات شــملت الفــرتة املرتاوحــة بــن ســنتي 2013 و2018 وذلــك عــى مســتوى 6 هيــاكل وهــي:

	ü،وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

	ü،الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة

	ü،اإلدارة العامة لالمتيازات الجبائية بوزارة املالية

	ü،الوكالة الوطنية لحاية املحيط

	ü،دواوين الخدمات الجامعية للشال والوسط والجنوب

	ü.وكالة النهوض باالستثارات الفالحية

ــة  ــن وكال ــع كّل م ــة م ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــت الهيئ ــر، تواصل ــذا التقري ــة له ــة املتابع ــن عملي ولتأم

ــوزارة  ــة ب ــازات الجبائي ــة لالمتي ــة واإلدارة العام ــم يف الطاق ــة للتحك ــة الوطني ــد والوكال ــة والتجدي ــوض بالصناع النه

املاليــة والوكالــة الوطنيــة لحايــة املحيــط ودواويــن الخدمــات الجامعيــة للشــال والوســط والجنــوب، أّمــا بالنســبة 

ــة  ــات هيئ ــف توصي ــا مــع مختل ــايئ تجاوبه ــايب النه ــر الرق ــن التقري ــة فقــد ب ــة النهــوض باالســتثارات الفالحي لوكال

ــر. ــة بالتقري ــا لعــدد هــام مــن اإلخــالالت املضمن ــة وتداركه ــة العامــة للالي الرقاب

تقييم إجراءات ومتابعة قرارات سحب اإلمتيازات
 الجبائية والمالية
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II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
متحورت أهم النقائص واإلخالالت حول ما يي:

	 - عىل مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد:

لوحظ يف هذا املجال خاّصة ما يي:

	ü ــناد ورصف ــة بإس ــة املتعلق ــة اإلعالمي ــطة التطبيق ــتوجبة بواس ــح املس ــرتجاع املن ــة اس ــة عملي ــدم متابع ع
ــا. ــة الحق ــا باملنظوم ــّم إدراجه ــح دون أن يت ــالص املن ــّم خ ــه يت ــار أن ــازات بإعتب اإلمتي

	ü ــع بــرف أي ــي مل تنتف ــل ســنة 2012 ضمــن املشــاريع الت ــا قب ــا إىل م ــا تعــود أقدميته وجــود 672 مروع
قســط مــن املنــح املصــادق عليهــا ومتثـّـل مــا يقــارب 51 % مــن املشــاريع التــي مل تنتفــع بــرف أي قســط مــن 

املنــح املصــادق عليهــا.

	 - عىل مستوى الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة:

لوحظ يف هذا املجال خاّصة ما يي:

	ü ــة لعقــود برامــج جديــدة مــع مؤسســات تتوفــر فيهــا رشوط الّســحب بعنــوان برامــج ســابقة إمضــاء الوكال
حيــث مل تســتكمل هــذه املؤسســات العمليــات املتّفــق عليهــا يف عقــود الرامــج القدميــة قبــل إرجــاع املنــح 

املســتحّقة بالــرتايض.
	ü.غياب أمنوذج موّحد ملحرض الزيارات امليدانية كا شابت عدد من املحارض نقائص شكلية
	ü عــدم تــويّل املصالــح املختّصــة للوكالــة ختــم عقــود برامــج املؤسســات التــي مل تــرف لفائدتهــا املســاعدات

املاليــة املتفــق عليهــا يف العقــود املذكــورة خــالل ســنة بعــد نهايــة مــّدة الرنامــج.
	ü ــّدم ــم التق ــح لتقيي ــة باملن ــات املنتفع ــة للمؤسس ــارات ميداني ــة بزي ــة للوكال ــح الفني ــام املصال ــر يف قي التأخ

املــادي لالســتثارات املتفــق عليهــا يف عقــود الرامــج، إضافــة إىل محدوديــة املــوارد البريــة املخصصــة ملعاينــة 
التقــّدم املــادي لالســتثارات.

	ü غيــاب قاعــدة معطيــات تخــّص قــرارات ســحب اإلمتيــازات أو املنــح التــي صــدر يف شــأنها قــرار اســرتجاع مــّا
ال ميّكــن مصالــح الوكالــة مــن متابعــة ملــّف اســتخالص املنــح مــن املنتفعــن الذيــن أخلـّـوا بتعهداتهــم.

3 - عىل مستوى اإلدارة العامة لالمتيازات الجبائية بوزارة املالية:

لوحظ يف هذا املجال خاّصة ما يي:

	ü ــة االســتثارات الــذي ينــّص عــى ســحب ــه بالفصــل 65 مــن مجل عــدم احــرتام أجــل الســنة املنصــوص علي
ــخ  ــن تواري ــة ب ــال الفاصل ــول اآلج ــاز وط ــروع يف اإلنج ــنة دون ال ــرور س ــورة م ــندة يف ص ــازات املس اإلمتي
ــت هــذه املالحظــة  ــروع يف اإلنجــاز )تعلّق ــرارات الســحب لعــدم ال ــخ صــدور ق ــازات وتواري إســناد اإلمتي

ملفا(.  بــــ22 
	ü ــة ــية املتعلق ــات األساس ــض املعلوم ــرار بع ــى غ ــة، ع ــة الفني ــة بالبطاق ــات الوجوبي ــض التنصيص ــاب بع غي

بصاحــب االمتيــاز )املعــرف الجبــايئ واملعــرف الوحيــد بالصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي واملعــرف لــدى 
البنــك الوطنــي الفالحــي( وعــدم إمتــام بعــض البيانــات الخاصــة بالــرف وتاريــخ ورقــم التريــح باالســتثار، 
ــغ  ــث احتســاب املبال ــن حي ــذ م ــة التنفي ــأنها تيســر عملي ــن ش ــات م ــع اإلشــارة إىل أن إدراج هــذه البيان م

ــاكل املكلفــة باســتخالصها. الواجبــة االســرتجاع وتحديــد الهي
	ü.عدم احرتام األمنوذج املعمول به عند تحرير تقارير املعاينة
	ü.غياب بعض الوثائق يف ملفات املنتفعن باالمتيازات الجبائية واملالية
	ü ــة ــازات الجبائيّ ــن باالمتي ــاءات املنتفع ــة اّدع ــد صّح ــة تفي ــلط األمنيّ ــل الّس ــن قب ــّررة م ــاب محــارض مح غي

ــب. ــة والنه ــم للرّسق ــة بتعرّضه واملالي
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4- عىل مستوى الوكالة الوطنية لحامية املحيط:

لوحظ يف هذا املجال خاّصة ما يي:

	ü عــدم قيــام عديــد املســتثمرين بإنجــاز التعهــدات التــي متــت مــن أجلهــا املصادقــة عــى املنحــة )الــروع يف

إنجــاز املشــاريع أو اســتكال اإلنجــاز إثــر التحصــل عــى قســط أو أكــر مــن املنحــة(.

	ü ــة ــح وزارة املالي ــازات ملصال ــرتاح ســحب لالمتي ــم أي اق ــط بتقدي ــة املحي ــة لحاي ــة الوطني ــام الوكال عــدم قي

وذلــك رغــم ثبــوت مخالفــة بعــض املؤسســات ألحــكام مجلــة التشــجيع عــى االســتثار، وذلــك فيــا يتعلــق 

.FODEP باملشــاريع التــي انتفعــت بامتيــازات ماليــة مــن مــوارد صنــدوق مقاومــة التلــّوث

5 - عىل مستوى دواوين الخدمات الجامعية للشامل والوسط والجنوب:

لوحظ يف هذا املجال خاّصة ما يي:

	ü ــاز األرايض ــة عــى امتي ــة خاصــة متحّصل ــات جامعي ــق مبشــاريع إنجــاز مبيت ــة تتعل ــات عالق وجــود 04 ملف

ــام  ــم القي ــذ ســنة 2004 ودون أن يت ــات من ــم الــروع يف إنجــاز املبيت ــار الرمــزي دون أن يت املســندة بالدين

ــرارات اســرتجاع قطــع األرض املســندة. بإصــدار ق

	ü انتفــاع أحــد املســتثمرين ســنة 2004 مبنــح اســتثار مبقتــى أمــر إلحــداث مبيــت خــاص دون أن يتــم احــرتام

الــروط التــي تــم عــى ضوئهــا إســناد املنحــة وعــدم وجــود اقــرتاح ســحب اإلمتيــازات املســندة للمســتثمر 

املعنــي أو أي وثائــق مثبتــة لتــاليف التجــاوزات املســّجلة. كــا تبــن أن املبيــت املعنــي متوقّــف عــن النشــاط 

منــذ بدايــة الســنة الجامعيــة 2009 - 2010 أي قبــل انقضــاء 10 ســنوات مــن انتفــاع املــروع مبنحــة اســتثار 

بقيمــة 203 أ.د.

	ü انتفــاع أحــد املســتثمرين ســنة 2004 مبنــح اســتثار مبقتــى أمــر إلحــداث مبيــت خــاص دون أن يتــم احــرتام

رشط طاقــة االســتيعاب إذ لوحــظ يف هــذا الخصــوص أن هــذا املبيــت الجامعــي الخــاص انتفــع مبنحــة اســتثار 

وتــّم اســتغالله إليــواء الطّلبــة قبــل اســتكال اإلجــراءات القانونيــة ودون حصولــه عــى رخصــة اســتغالل.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الهياكل المتدخلة :
ــي رصدهــا  ــة إلصــالح اإلخــالالت الت ــة اتخــاذ كل اإلجــراءات الالزم ــة واملتابع ــاكل املشــمولة بالرقاب ــول الهي مل تت

ــا: ــدات أهمه ــن التعه ــة م ــا قدمــت جمل ــايب، إال أنه ــر الرق التقري

	ü العمــل عــى تكثيــف الزيــارات امليدانيــة وضبــط برامــج ملتابعــة مــدى احــرتام املؤسســات املنتفعــة باالمتيازات

املاليــة اللتزاماتهــا واإلرساع بعــرض امللفــات املتعلقــة بســحب اإلمتيــازات املســندة عــى اللجــان املختصة.

	ü وضــع وكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد لخطــة عمــل، ابتــداء مــن ســنة 2020، مــن خــالل تكليــف اإلدارات

ــط برمجــة 1679  ــم ضب ــازات )ت ــررات اإلمتي ــة مبق ــة املنتفع ــة املؤسســات الصناعي ــة مبتابع ــة بالوكال الجهوي

ــارة 606  ــة بزي ــة للوكال ــا قامــت اإلدارات الجهوي ــة. ك ــة امليداني ــج الســنوي للمتابع مؤسســة ضمــن الرنام

مؤسســة إىل حــدود شــهر أكتوبــر 2020 أي بنســبة إنجــاز تقــارب 36 %(.

	ü عــرض ملــف املؤسســات املخلــة بالتزاماتهــا عــى أنظــار اللجنــة االستشــارية املكلفــة بإســناد منــح صنــدوق

ــة الوطنيــة لحايــة املحيــط(. مقاومــة التلــوث التخــاذ مــا يتعــن يف الغــرض )عــى مســتوى الوكال

	ü عــرض مختلــف امللفــات واملتعلقــة باملســتثمرين الذيــن متتعــوا بامتيــازات متمثلــة يف منــح اســتثار وأرايض

بالدينــار الرمــزي ومل يتمــوا انجــاز مشــاريعهم يف اآلجــال وفقــا للتريــع الجاري بــه العمل يف املجــال أو امللفات 

العالقــة، عــى أنظــار اللجنــة الفنيــة املحدثــة صلــب الــوزارة والتــي تعنــى بدراســة امللفــات املتعلقــة بطلــب 
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ــواردة مبجلــة تشــجيع االســتثارات يف مجــال التعليــم العــايل والخدمــات الجامعيــة،  ــازات ال االنتفــاع باالمتي

وذلــك قصــد اســرتجاع األرايض املســندة بالدينــار الرمــزي وكذلــك اإلمتيــازات املســندة للمســتثمرين املعنيــن 

الذيــن مل يتقيــدوا باآلجــال القانونيــة إلنجــاز مشــاريعهم )عــى مســتوى دواويــن الخدمــات الجامعيــة(.

IV - توصيات الهيئة : 
تقدمت الهيئة ملختلف الهياكل املعنية، كل فيا يخّصه، بعدد من التوصيات أهمها:

	ü رضورة إحــكام متابعــة مــدى احــرتام املســتثمرين اللتزاماتهــم والتنســيق مــع مصالــح الــوزارة املكلفــة باملاليــة

ملّدهــا مبقرتحــات الســحب يف آجــال معقولــة.

	ü إحــكام متابعــة عمليــة اســرتجاع املنــح املســتوجبة وإدراج املعطيــات الرضوريــة بالتطبيقــة اإلعالميــة املتوفــرة

للغرض.

	ü ــازات ــتفيدين باالمتي ــرتام املس ــن اح ــت م ــل التثب ــن أج ــة م ــارات امليداني ــام بالزي ــى القي ــرص ع ــد الح مزي

ــك. ــام بذل ــة للقي ــة الرضوري ــات البري ــع اإلمكاني ــع وض ــم م لتعهداته

	ü ــد ــا عن ــروط الشــكلية الدني ــا بال ــة باالســتثار قصــد إلزامه ــاكل املعني ــف الهي إحــكام التنســيق مــع مختل

ــة وشــمولية  ــات املعاين ــد مــن أجــل ضــان شــفافية عملي ــر واملحــارض ووضــع منــوذج موّح صياغــة التقاري

ــر. التقاري

	ü اســتحثاث أعــال اللجــان الفنيــة املكلفــة بالنظــر يف ملفــات اإلمتيــازات عــى مســتوى مختلــف الهيــاكل قصــد

النظــر يف وضعيــات املســتثمرين املخلـّـن بالتزاماتهــم واســتصدار مقرتحــات الســحب.

كــا تولــت الهيئــة، تبعــا لتوصيــات مجلســها، مراســلة وزارة املاليــة بتاريــخ 8 مــارس 2021 مــن أجــل دعوتهــا إىل 

إصــدار منشــور أو دليــل إجــراءات يهــم جميــع املتدخلــن يف مجــال إســناد وســحب اإلمتيــازات املاليــة والجبائيــة وإىل 

وجــوب تطويــر التنســيق بــن وزارة املاليــة واألطــراف املعنيــة مــن أجــل القيــام بجــرد لالمتيــازات ومتابعتهــا بصفــة 

ــة  ــازات املالي ــح اإلمتي ــرف يف من ــى بالت ــة موحــدة تُعن ــة معلوماتي ــى بعــث منظوم ــل ع ــة إىل العم ــة، إضاف دوري

والجبائيــة ومتابعتهــا تكــون متاحــة لجميــع املتدخلــن يف هــذا املجــال قصــد توفــر املعلومــة بصفــة حينيــة ملختلــف 

املســتعملن.

ــخ 23 جــوان 2021  ــا بتاري ــة يف مراســلة له ــا مــع مقرتحــات الهيئ ــة إيجابي ــوزارة املكلفــة باملالي ــت ال ــد تفاعل وق

وتعهــدت يف هــذا الخصــوص مبــا يــي:

	ü اإلتفــاق مــع مختلــف الهيــاكل املعنيــة بامللــف عــى مزيــد تشــديد املراقبــة عــى املشــاريع وااللتــزام مببــدأ

اقــرتاح ســحب مقــرر إســناد االمتيــاز يف صــورة عــدم الــروع يف اإلنجــاز بعــد ســنة مــن تاريــخ الحصــول عــى 

مقــرر اإلســناد.

	ü الــروع يف برمجــة اجتاعــات مــع عــدد مــن الهيــاكل وخاصــة وكالــة النهــوض باالســتثارات الفالحيــة ووكالــة

النهــوض بالصناعــة والتجديــد قصــد توحيــد أمنــوذج وثيقــة املعاينــة امليدانيــة ومحــارض االســتاع عنــد إعــداد 

ــحب. مقرتحات الس

	ü اإلتفــاق مــع مختلــف الهيــاكل املعنيــة عــى إنجــاز نظــام معلومــات مشــرتك ملتابعــة املشــاريع بــن مختلــف

املتدخلــن يف منظومــة دعــم االســتثار الخــاص.
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V – قرار المجلس : 
نظــرا ألهميــة التوصيــات املضمنــة بالتقريــر الرقــايب ولضعــف نســبة اإلنجــاز بعنــوان املتابعــة األوىل، قــرر املجلــس 

مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

تقييم إجراءات ومتابعة قرارات سحب 
اإلمتيازات الجبائية والمالية

مواصلة 30131434310
المتابعة
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة اإللكترونية 2009 - 2014 05

النقائص واإلخالالت: 

خلصــت األعــال الرقابيّــة إىل وجــود جملــة مــن النقائــص تعلّقت أساســا بإعــداد االســرتاتيجية الوطنية واالســرتاتيجيات 

القطاعيــة وبتنفيــذ املشــاريع املدرجــة بهــا ومبقومــات تنفيذ االســرتاتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلدارة اإللكرتونية. 

   تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 4	 %.

مل تفــض تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل الهيــاكل املعنيــة إىل تــدارك جميــع النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة 

اإلصــالح 24 % وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق عــن 4 ســنوات عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل الهيــاكل املعنيــة 

ونــره للعمــوم وهــو مــا يســتوجب الحــرص عــى بــذل مزيــد الجهــود مــن أجــل تــدارك بقيــة النقائــص واإلخــالالت 

وتجســيم توصيــات الهيئــة. 

قرار املجلس: 

ــر يف إطــار  ــة متابعــة هــذا التقري ــة مواصل ــّرر مجلــس الهيئ ــي مل تتجــاوز 24 %، ق تبعــا لضعــف نســبة اإلصــالح الت

ــة تضمــن تجــاوز  ــورة مقرتحــات عملي ــة مــن أجــل بل ــة مــع عقــد جلســة عمــل مــع األطــراف املعني متابعــة الحق

ــة.  ــر اإلدارة اإللكرتوني ــة لتطوي ــرتاتيجية الوطني ــذ اإلس ــة بتنفي ــص املرتبط النقائ

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	ü :الهيكل الذي متّت مراقبته

ü وحدة اإلدارة اإللكرتونية برئاسة الحكومة، 	

ü املركز الوطني لإلعالمية،	

ü الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية.	

	ü	0	7 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü	0	4 - 	009 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 2017 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 30(: جوان

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل املتابعة من قبل الهيئة العليا: فيفري

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: نوفمر
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I - تقديم عام :اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة اإللكترونية 2009 - 2014

تنــدرج اإلســرتاتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلدارة االلكرتونيــة التــي تــم إعدادهــا للفــرتة  2009 - 2014  ضمــن توجهات 

ــة الراميــة إىل تحديــث أســاليب العمــل اإلداري مــن خــالل االعتــاد عــى تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال  الدول

ــة.  ــة وفاعلي ــر نجاع ــات أك ــم خدم ــع املواطــن بتقدي ــة م ــة وتحســن العالق ــن أداء املؤسســات االقتصادي ــع م والرف

ــا  ــى تطويره ــرص ع ــات والح ــكل القطاع ــبة ل ــط بالنس ــى الخ ــات ع ــع خدم ــا إىل وض ــرتاتيجية أساس ــدف اإلس وته

ــات املســتعملن وترقــى إىل مســتوى تطلعاتهــم. لتســتجيب إىل حاجي

ــذ املشــاريع  ــوزارات وتنفي ــل ال ــن قب ــة م  ويســتوجب تجســيم اإلســرتاتيجية خاصــة وضــع اســرتاتيجيات قطاعي

املتعلقــة بتطويــر الخدمــات اإلداريــة عــى الخــط وتطويــر مواقــع الــواب ودعــم املشــاركة االلكرتونيــة وتطويــر النظــم 

املعلوماتيــة وكذلــك دعــم مرتكــزات تنفيذهــا مــن خــالل تحديــث اإلطــار القانــوين ودعــم النظــام املؤسســايت ودعــم 

املــوارد املاليــة والبريــة ووضــع خطــة اتصــال يف املجــال.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
ــة  ــة حــول إعــداد االســرتاتيجية الوطني ــرز النقائــص واإلخــالالت التــي خلصــت إليهــا األعــال الرقابيّ متحــورت أب

واالســرتاتيجيات القطاعيــة وتنفيــذ املشــاريع املدرجــة باالســرتاتيجية ومقومــات تنفيــذ االســرتاتيجية الوطنيــة لتطويــر 

ــة. اإلدارة اإللكرتوني

	 - عىل مستوى إعداد االسرتاتيجية الوطنية واالسرتاتيجيات القطاعية:

بينــت األعــال الرقابيــة أّن إعــداد االســرتاتيجية الوطنيــة تــم بنــاء عــى نتائــج ومقرتحــات انبثقــت عــن دراســة 

ــات املواطــن  ــى الخــط إىل تطلّع ــات ع ــدت عــى رضورة أن يســتجيب وضــع الخدم ــي أكّ أنجــزت ســنة 2009 والت

ــواردة بالدراســة عــى غــرار  ــات ال ــذ أهــّم التوصي ــّم تنفي ــه مل يت ــة. إال أن ــة واالقتصادي ومختلــف األطــراف اإلجتاعي

ــط  ــع مخط ــرتاتيجية ووض ــة باالس ــاريع املدرج ــات املش ــة وخصوصي ــة التقديري ــة الكلف ــّدد بدقّ ــات تح ــداد دراس إع

اســرتاتيجي ميتــّد عــى خمــس ســنوات مصــادق عليــه مــن طــرف الحكومــة وترجمتــه إىل خطــط عمــل ســنوية دقيقــة 

وقابلــة للتنفيــذ وهــو مــا مل يســاعد عــى حســن تنفيــذ االســرتاتيجية واملتابعــة الناجعــة لهــا خاصــة يف غيــاب تحديــد 

ــة  ــة الرتتيبي ــرتاتيجية الصبغ ــاء االس ــّم إعط ــا مل يت ــا. ك ــي له ــم مرح ــاب تقيي ــة إىل غي ــرض باإلضاف ــؤرشات يف الغ م

واإللزاميــة وهــو مــا ســاهم يف ضعــف انخــراط األطــراف املتداخلــة يف تنفيذهــا. 

كــا شــهد تنفيــذ االســرتاتيجية تأخــرا مــا اســتوجب تحيينهــا يف ســنة 2011 ومل يتــّم الــروع يف تنفيــذ التغيــرات 

ــة لراكــة الحكومــة املفتوحــة  ــر إعــداد خطــة العمــل الوطني ــك إث ــات والتوجهــات إال يف ســنة 2014 وذل يف األولوي

للفــرتة 2015 - 2016.

وأّدى طــول إجــراءات املصادقــة عــى الصفقــات املتعلّقــة بإنجــاز الّدراســات وعــى اتفاقيــات الهبــات إىل تأخــر 

يف إعــداد الدراســات املذكــورة مــا جعلهــا غــر مواكبــة للتطــورات يف املجــال وال تســتجيب أحيانــا لألهــداف التــي 

أنجــزت مــن أجلهــا مــن ذلــك الدراســة املتعلّقــة مبراجعــة االســرتاتيجية للفــرتة 2016 - 2020 والتــي تنــدرج يف إطــار 

مــروع إرســاء اإلدارة اإللكرتونيــة والحكومــة املفتوحــة حيــث اســتغرقت إجــراءات إبــرام صفقــة إنجازهــا مــا يعــادل 

الســنتن مــن تاريــخ املوافقــة عــى قــرض متويلهــا.
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	 – عىل مستوى تنفيذ املشاريع املدرجة باالسرتاتيجية: 

شــاب تنفيــذ املشــاريع املدرجــة باالســرتاتيجية جملــة مــن النقائــص عــى مســتوى وضــع وتطويــر خدمــات إداريــة 

عــى الخــّط والنفــاذ إىل املعلومــة واملشــاركة اإللكرتونيــة إضافــة إىل تطويــر شــبكات االتصــال والرتابــط بــن النظــم 

املعلوماتيــة.

أ - وضع وتطوير خدمات إدارية عىل الخط:

تبــّن عــدم اســتكال إنجــاز مشــاريع تــرف عــى تنفيذهــا وحــدة اإلدارة اإللكرتونيــة والتــي تــّم الــروع فيهــا 

منــذ ســنة 2010 مــن ذلــك توقـّـف املــروع املتعلـّـق بإعــداد دراســة لوضــع مــوزّع املطبوعــات اإلداريــة الذكيــة التــي 

تــّم اقــرتاح تعويضهــا بدراســة تخــص تطويــر بوابــة املؤسســة. كــا لوحــظ التأخــر يف إنجــاز مــروع بنــك املعطيــات 

ــة اإلجــراءات واملســارات ومــروع توســيع مجــال مركــز  ــة موحــدة لتألي حــول املؤسســات ومــروع إعــداد منهجي

النــداء لإلرشــاد اإلداري وكذلــك التأخــر يف إنجــاز مــروع تركيــز املعــرّف الوحيــد للمواطــن رغــم برمجتــه منــذ أكتوبــر 

.2013

ــّط  ــى الخ ــة ع ــات إداري ــر خدم ــى تطوي ــل ع ــق بالعم ــا يتعلّ ــرتاتيجية هدف ــت االس ــر، وضع ــب آخ ــن جان وم

ــات اقتــرت عــى بعــض املعامــالت  ــة، إالّ أّن الخدم ــا أكــر تفاعلي ــا إىل أعــى درجــات النضــج وجعله ــاء به واالرتق

دون تطويــر خدمــات مندمجــة وذلــك لعــدم توفّــر أرضيــة موّحــدة لتبــادل املعلومــات ومعــرّف إلكــرتوين موّحــد إىل 

ــن يف إســداء الخدمــات واتضــح أن 60 %  ــن مختلــف املتدخل ــم للتعامــل ب ــر إطــار تنظيمــي مالئ ــب عــدم توفّ جان

مــن مجمــوع الخدمــات عــى الخــط تقتــر عــى املســتوى األول املتمثــل يف »تعمــر مطلــب عــى الخــط« أو عــى 

ــة تشــهدا تأخــرا يف هــذا املجــال  ــزال أغلــب الجاعــات املحلي ــاين »متابعــة مطلــب خدمــة«. كــا ال ت املســتوى الث

وذلــك بســبب عــدم توفــر مواقــع واب لــدى بعضهــا أو لتعطلهــا وعــدم تحيينهــا لــدى البعــض اآلخــر باســتثناء بلــديت 

تونــس ونابــل اللتــن بادرتــا يف اعتــاد الخــالص اإللكــرتوين لــألداء عــى العقــارات املبنيــة ومبتابعــة رخصــة البنــاء عــن 

طريــق الهاتــف الجــّوال.

كــا أبــرزت أعــال الرقابــة تقييــم مــدى رضــا مســتعمي الخدمــات عــى الخــط مــن قبــل  62 %  مــن الــوزارات 

ــه أعــاله، بالجانــب  ــت اإلشــارة إلي ــا متّ ــا، مثل ــق أغلبه ــال املنتظــر حيــث تعلّ ــق اإلقب ــا مل تل ــد منه ــأّن العدي ــا ب عل

اإلعالمــي وببعــض املعامــالت دون تطويــر خدمــات مندمجــة لعــدم توفـّـر أرضيــة موّحــدة لتبــادل املعلومــات ومعــرّف 

إلكــرتوين موّحــد إىل جانــب عــدم توفـّـر إطــار تنظيمــي مالئــم للتعامــل بــن مختلــف املتدخلــن يف إســداء الخدمــات. 

وواجهــت مختلــف املشــاريع املرمجــة يف إطــار تطويــر شــبكات االتصــال والرتابــط بــن النظــم املعلوماتيــة اإلداريــة 

عديــد الصعوبــات يف تنفيذهــا حالــت دون اســتكالها.

ــاعد  ــراءات يس ــل إج ــداد دلي ــول إع ــة مل تت ــدة اإلدارة اإللكرتوني ــايب أن وح ــر الرق ــن التقري ــا م ــت أيض ــا ثب ك

الــوزارات والهيــاكل التابعــة لهــا عــى تقييــم الخدمــات اإلداريــة عــن بعــد حســب درجــة النضــج وهــو مــا أّدى ببعــض 

ــة. ــا إىل تصنيــف خدمــات إخباريــة ضمــن الخدمــات التفاعلي ــوزارات أحيان ال

ب - النفاذ إىل املعلومة واملشاركة اإللكرتونية:

أبــرز االســتبيان الــذي قــام بــه الفريــق الرقــايب أن 21 % فقــط مــن الــوزارات اعتمــدت دليــل إحــداث مواقــع الــواب 

الرســمية وهــو املرجعيــة املعتمــدة منــذ ســنة 2010 لتوحيــد أســاليب النــر والصياغــة وضــان ســهولة النفــاذ إىل 
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ــة موحــدة للمواقــع  ــواب العموميــة عــدم وجــود هويــة بريّ ــر تدقيــق ومتابعــة مواقــع ال ــّن تقري املواقــع. كــا ب

ــة  ــواب العمومي ــع ال ــدد الجمــي ملواق ــة حــول الع ــات دقيق ــاب إحصائي ــّن غي ــوزارات. وتب ــة الرســمية لل اإللكرتوني

بالهيــاكل التابعــة للــوزارات حيــث أن 49 % فحســب مــن الهيــاكل التــي تــرف عليهــا الــوزارات لديهــا مواقــع واب يف 

حالــة اســتعال منهــا 27 % غــر محيّنــة.

أمــا بخصــوص أحــد أهــداف االســرتاتيجية واملتعلــق بالحكومــة املفتوحــة الــذي متّــت ترجمتــه إىل مجموعــة مــن 

ــات  ــن موقــع واب البيان اإلجــراءات عــى غــرار Open GovوOpen Data فقــد لوحظــت بعــض النقائــص، حيــث مل ميّك

املفتوحــة مــن الحصــول عــى النتائــج املنتظــرة كتمكــن الهيــاكل العموميــة مــن وضــع البيانــات املفتوحــة بطريقــة 

سلســة ومل يتــم اعتــاد خطــة لنــر البيانــات املفتوحــة وبقيــت املعطيــات املضمنــة غــر محيّنــة. ورغــم وضــع إطــار 

ــع  ــة عــى الخــّط مبوق ــج العمومي ــف الرام ــم إستشــارات حــول مختل ــة عــى تنظي ــاكل العمومي ــي لحــث الهي ترتيب

الــواب املخصــص لذلــك إال أنــه مل يتــّم توفــر ســوى عــدد محــدود مــن االستشــارات العموميــة حيــث يتــم تحديــد 

ــّم معالجــة الشــكايات واإلبــالغ عــن  آجــال قصــرة للمشــاركة ال تتجــاوز الشــهر مــّا يحــّد مــن املشــاركة كــا ال تت

حــاالت الفســاد الــواردة عــى املوقــع املخصــص مــن قبــل األطــراف املعنيــة.

ج - تطوير شبكات االتصال والرتابط بني النظم املعلوماتية:

ــن  ــط ب ــد الرب ــى توحي ــادرة ع ــة ق ــة اتّصالي ــة تحتي ــز بني ــة إىل تركي ــة املندمج ــبكة اإلداري ــروع الش ــدف م يه

ــق ذو الســعة العاليــة وإىل توفــر خدمــات اتصاليــة لفائــدة الهيــاكل  مختلــف الشــبكات اإلداريــة مــع تحّمــل التدفّ

املرتبطــة بالشــبكة عــى غــرار خدمــات املهاتفــة عــر األنرتنــت واالجتاعــات عــن بعــد وتراســل املعطيــات، إال أنــه 

مل يتــّم اســتكال بعــض مكونــات هــذا املــروع املتمثلــة يف تركيــز منظومــة التــرّف اإللكــرتوين يف الوثائــق ودراســة 

تعميــم الشــبكة عــى املصالــح الجهويــة. كــا أقدمــت بعــض الهيــاكل عــى إنجــاز مشــاريع شــبكات ربــط خاّصــة 

بهــا وهــو مــا أفــى بــدوره إىل تشــتّت الشــبكات واكتظاظهــا وإىل تبايــن أحجامهــا ودرجــات نضجهــا بــن الجهــات 

ــة. املتدخل

أمــا بخصــوص منظومــة إطــار الحكومــة املندمجــة التــي تهــدف إىل ضــان الرتابــط بــن نظــم املعلومــات داخــل 

ــة  ــة وطني ــة تكنولوجي ــك مــن خــالل إرســاء منّص ــا وذل ــّوع واجهاته ــة وتن ــار تعــّدد املنظومــات اإلعالمي اإلدارة باعتب

لتأمــن التواصــل بــن النظــم املعلوماتيــة وبنــوك املعطيــات، فقــد تبــّن أن هــذا املــروع توقـّـف منــذ ســنة 2012 ومل 

يتــّم اســتهالك ســوى مبلــغ 385 أ.د مــن االعتــادات املفتوحــة بســبب ضعــف القيــادة.

وخالفــا ملــا نّصــت عليــه االســرتاتيجية مــن أّن وضــع خطّــة لضــان ســالمة النظــم املعلوماتيــة يعــّد مــن الركائــز 

ــاكل  ــة الهي ــبة تغطي ــنوي لنس ــّدل الس ــّن أن املع ــا تب ــة. ك ــذه الخطّ ــداد ه ــّم إع ــه مل يت ــيمها فإن ــة لتجس الرضوري

العموميــة بأعــال التدقيــق اإلجبــاري الــدوري لســالمة نظمهــا وشــبكاتها املعلوماتيــة خــالل الفــرتة 2010 - 2015 مل 

يتجــاوز نســبة 9 % وذلــك بالرغــم مــن قيــام الوكالــة الوطنيــة للســالمة املعلوماتيــة بتبليــغ إنــذارات يف الغــرض. مــن 

جهــة أخــرى، ال يتــّم التنســيق مــع هــذه األخــرة عنــد وقــوع حــوادث ســيبرنية حيــث مــن جملــة 646 حادثــا تــّم 

اإلبــالغ عنــه مل تتــّم معالجــة ســوى 120 حادثــا منهــا بســبب عــدم توفـّـر املعطيــات الفنيــة الرضوريــة وغيــاب التعــاون 

مــع الوكالــة.

3 – عىل مستوى مقومات تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة اإللكرتونية: 

يتطلـّـب تنفيــذ االســرتاتيجية توفــر جملــة مــن املقّومــات عــى غــرار الهيكلــة املالمئــة لتنظيــم اإلرشاف عــى إنجــاز 

املشــاريع والحــرص عــى التنســيق بــن املتدخلــن فضــال عــن توفــر املــوارد املاديــة الالزمــة وتطويــر اإلطــار القانــوين 

خاصــة عــى مســتوى الخــالص العمومــي اإللكــرتوين والتجــارة اإللكرتونيــة ومتطلبــات املعامــالت املاليــة اإللكرتونيــة.
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أ- تطوير اإلطار الترشيعي لإلدارة اإللكرتونية:

ــة  ــول مجلّ ــام فص ــح وإمت ــروع يف تنقي ــّم ال ــن ت ــي ول ــار التريع ــث اإلط ــرتاتيجية تحدي ــيم االس ــب تجس يتطلّ

االلتزامــات والعقــود مــن خــالل ضبــط اإلجــراءات املتعلّقــة بالقيمــة القانونية للوثيقــة اإللكرتونيــة وحّجيتهــا وباإلمضاء 

اإللكــرتوين دون تحديــد اإلجــراءات الرضوريــة لتطبيقهــا، فإنـّـه مل يتــم تفعيــل األمــر 344 لســنة 2008 وخاصــة الفصــل 

7 منــه الــذي ينــّص عــى تســليم وصــل يف الغــرض مجــرّد مــن طابعــه املــاّدي عنــد إســداء العديــد مــن الخدمــات 

اإللكرتونيــة. كــا ال تــزال بعــض النصــوص يف طــور املراجعــة عــى غــرار الفصــول املتعلّقــة بالحجــج والكتائــب مبجلــة 

اإلجــراءات الجزائيــة والتــي أعطــت مفهومــا جديــدا للحجيــة. 

ــة  ــارة اإللكرتوني ــرتوين والتج ــي اإللك ــالص العموم ــق بالخ ــوين املتعلّ ــار القان ــب اإلط ــر، ال يواك ــب آخ ــن جان م

ــق بالجرميــة اإللكرتونيــة يف طــور التريــع. كــا مل  متطلبــات املعامــالت املاليــة اإللكرتونيــة وال يــزال القانــون املتعلّ

ــات الشــخصية يف اتجــاه دعــم آليــات  ــة املعطي ــق بحاي ــّم تحيــن القانــون األســايس عــدد 63 لســنة 2004 املتعلّ يت

ــاة الخاصــة لألفــراد ضــّد التجــاوزات التــي قــد ترتكــب يف حّقهــم باســتخدام املعطيــات املتوفــرة لــدى  ــة الحي حاي

اإلدارة خصوصــا بعــد تدعيــم هــذه الحايــة مــن خــالل الدســتور. ومل يقــع تنظيــم بعــض املجــاالت بنصــوص قانونيــة 

عــى غــرار نظــام األرشــيف الوطنــي اإللكــرتوين للوثائــق والراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص خاصــة فيــا يتعلـّـق 

بالصفقــات العموميــة حيــث ال ميّكــن املؤسســات الصغــرى مــن املشــاركة يف املشــاريع املتعلّقــة باالقتصــاد الرقمــي.

ب- دعم موارد متويل املشاريع:

ضبطــت الدراســة املنجــزة يف ســنة 2009 كلفــة تقديريــة لتمويــل خارطــة الطريــق املقرتحــة للفــرتة 2014-2009 

مببلــغ ناهــز 320 م.د إال أنّــه تبــّن عــدم كفايــة تعبئــة املــوارد املاليــة فضــال عــن غيــاب املتابعــة الشــاملة مــن قبــل 

وحــدة اإلدارة اإللكرتونيــة للتــرف يف املــوارد املخّصصــة للرنامــج حيــث بقــي متويــل مشــاريع اإلدارة اإللكرتونيــة عــى 

مــوارد صنــدوق تنميــة املواصــالت وتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال محــدودا بالرغــم مــن أهميــة مجــاالت تدخــل 

هــذا الصنــدوق وأهميــة مــوارده التــي تطــورت مــن 121 م د يف ســنة 2009 إىل 546 م د يف ســنة 2015.

كــا أّدى التأخــر يف إنجــاز برنامــج اإلدارة اإللكرتونيــة املمــول مــن طــرف االتحــاد األورويب والــذي تّــم يف إطــار 

تخصيــص هبــة مببلــغ 4,75 مليــون أورو لتمويــل 3 مشــاريع إىل طلــب آجــال إضافيــة مدتهــا 18 شــهرا مبقتــى ملحــق 

ــة. كــا لوحــظ ضعــف يف نســق  ــّم رصف ســوى القســط األول مــن الهب ــّم إيقــاف املــروع يف ســنة 2011. ومل يت ث

ــة  ــم وإرســاء اإلدارة اإللكرتوني ــل مــروع دع ــة لتموي ــي للتنمي ــك اإلفريق ــن طــرف البن ــة م ــة املقدم اســتهالك الهب

والحكومــة املفتوحــة حيــث مل يتــّم إىل غايــة 31 ديســمر 2015 ســحب ســوى 13,8 % مــن قيمتهــا وهــو مــا اســتوجب 

التمديــد يف آجــال الخــالص عــى مــوارد الهبــة يف مناســبتن. ومل يقــع إبــرام اتفاقيــة وال اســتصدار قانــون يف شــأن الهبــة 

املقدمــة مــن طــرف الوكالــة الكوريــة للتعــاون الــدويل لتطويــر منظومــة الكرتونيــة مندمجــة للشــكاوى ولإلبــالغ عــن 

حــاالت الفســاد والتــي تبلــغ 5 مليــون دوالر.

كــا تبــن أنــه مل يتــّم إبــرام اتفاقيــات تعــاون خاصــة بــكّل مــن مــروع التعــاون مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي 

ــس واســتونيا  ــن تون ــي ب ــة املفتوحــة خــالل ســنة 2013 ومــروع التعــاون الفن ــة الحكوم ــق براك ــة املتعلّ والتنمي

ــة  ــم العمــل عــى تعبئ ــا مل يت ــن املروعــن. ك ــذ هذي ــة وتنفي ــا ال ميكــن مــن حســن متابع يف ســنة2014 وهــو م

التمويــالت يف إطــار الراكــة بــن القطــاع العــام والخــاص حيــث مل يتــّم إبــرام ســوى خمــس اتفاقيــات رشاكــة منــذ 

إنشــاء اإلطــار القانــوين لهــذه الراكــة يف ســنة 2007.
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III – جهود اإلصالح المبذولة :

شــملت مجهــودات اإلصــالح التــي متّــت معاينتهــا مــن قبــل الهيئــة مجــاالت حوكمــة اإلدارة اإللكرتونيــة وتنفيــذ 

املشــاريع املدرجــة باإلســرتاتيجية وخاصــة مقومــات تنفيــذ اإلســرتاتيجية.

ــارس 2018 وبهــدف  ــخ 27 م ــد بتاري ــوزاري املنعق ــس ال ــا للمجل ــه تبع ــن أن عــى مســتوى حوكمــة القطــاع ، تب

حوكمــة مجــال اإلدارة اإللكرتونيــة ، تــم إعــادة توزيــع املهــام بــن وحــدة اإلدارة اإللكرتونيــة برئاســة الحكومــة ووزارة 

تكنولوجيــات االتصــال واالقتصــاد الرقمــي وأســندت املهــام الرقابيــة ومتابعــة برامــج رقمنــة مصالــح الّدولــة لوحــدة 

اإلدارة االلكرتونيــة برئاســة الحكومــة يف حــن تــّم تكليــف وزارة تكنولوجيــات االتصــال واالقتصــاد الرقمــي مبهــام االرشاف 

ــاء املشــاريع وتنفيذهــا كــا  ــة وذلــك يف مســتويات التخطيــط االســرتاتيجي وبن ــح الدول عــى مشــاريع رقمنــة مصال

متّــت دعــوة الــوزارة إىل التنســيق مــع الــوزارات املعنيــة بخصــوص مشــاريع الخدمــات عــن بعــد للمواطــن.

يف هــذا اإلطــار، تولــت وزارة تكنولوجيــات االتصــال إدراج االســرتاتيجية الوطنيــة لــإلدارة االلكرتونيــة ضمــن 

اســرتاتيجية تونــس الرقميــة وتعهــدت بتنفيذهــا. كــا وقّعــت عــى اتفــاق قــرض مــع البنــك اإلفريقــي للتنميــة لتمويل 

تنفيــذ املشــاريع املتّصلــة باالســرتاتيجية الوطنيــة للرقمنــة مبــا يف ذلــك اســرتاتيجية اإلدارة االلكرتونيــة ضمــن مــروع 

دعــم تركيــز املخطــط الوطنــي االســرتاتيجي »تونــس الرقميــة 2020«. ومتــت املصادقــة عــى هــذا االتفــاق مبقتــى 

القانــون عــدد 44 لســنة 2018.

ويتــم خــالل املجلــس االســرتاتيجي لالقتصــاد الرقمــي مناقشــة مختلــف نقــاط االســرتاتيجية عــى غــرار االجتــاع 

الخامــس للمجلــس املنعقــد بتاريــخ 29 مــارس 2018. يف حــن تتعهــد وحــدة اإلدارة االلكرتونيــة مبتابعــة مــدى تقــدم 

.»Smart Gov 2020« تنفيــذ مختلــف املشــاريع املدرجــة بالدراســة الخاصة بــاإلدارة االلكرتونيــة والحكومــة املفتوحــة

ــايب عــى مســتوى  ــر الرق ــي ســجلها التقري ــص الت ــدارك النقائ ــّم العمــل عــى ت ــه ت ــن أن ــد آخــر، تب وعــى صعي

ــي  ــّم إحــداث الســجل الوطن ــث ت ــر حي ــن التداب ــة م ــك باتخــاذ جمل ــذ املشــاريع املدرجــة باالســرتاتيجية وذل تنفي

للمؤسســات مبقتــى القانــون عــدد 25 لســنة 2018 املــؤرخ يف 29 أكتوبــر 2018 وإصــدار األمــر الحكومــي عــدد 605 

لســنة 2020 املــؤرخ يف 27 أوت 2020 املتعلــق بإرســاء مســار ملراجعــة اإلجــراءات اإلداريــة املســتوجبة عــى املتعاملــن 

ــة والجاعــات  ــح الدول ــة الراجعــة بالنظــر إىل مصال ــط قامئــة اإلجــراءات اإلداري ــذي ســيفي إىل ضب مــع اإلدارة وال

املحليــة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة املقــرتح حذفهــا أو تبســيطها وقامئــة النصــوص التريعيــة والرتتيبيــة املقرتح 

مراجعتهــا وبالتــايل ضبــط اإلصالحــات اإلداريــة املقــرتح القيــام بهــا خاصــة فيــا يتعلــق برقمنــة اإلجــراءات اإلداريــة 

وتيســر النفــاذ إليهــا. وتــرف عــى هــذا املــروع اإلدارة العامــة لإلصالحــات والدراســات املســتقبلية االداريــة برئاســة 

الحكومــة.

ــارس 2018  ــن يف م ــع املواط ــة م ــزي للعالق ــب املرك ــام املكت ــاد االداري، ق ــوص اإلرش ــر، وبخص ــب آخ ــن جان وم

برتكيــز منظومــة ء-مواطــن )www.e-people.gov.tn( التــي متّكــن املواطنــن مــن تقديــم استفســاراتهم حــول مختلف 

املســائل االداريــة التــي تهمهــم عــر هــذه البوابــة. وتتكفــل مكاتب العالقــات مــع املواطن مبختلــف الهيــاكل العمومية 

 )18XX( ــة املبســطة ــام الهاتفي ــا األرق ــم ومنه ــن مــن خــالل وســائل االتصــال املتاحــة له باإلرشــاد اإلداري للمواطن

املتواجــدة بــكل وزارة. 

أمــا بالنســبة ملــروع املعــرّف الوحيــد للمواطــن الــذي تــرف عليــه الــوزارة املكلفــة بالشــؤون املحليــة بالتعــاون 

مــع وزارة تكنولوجيــات االتصــال، فقــد صــادق املجلــس االســرتاتيجي لالقتصــاد الرّقمــي املجتمــع بتاريــخ 23 ســبتمر 

http://www.e-people.gov.tn
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2015 برئاســة رئيــس الحكومــة عــى نتائــج الدراســة األوليــة للمــروع واإلذن بالبــدء يف تنفيذهــا وأقــر »إســناد مهمــة 

التــرف يف مــروع املعــرّف الوطنــي الوحيــد للمواطــن إىل الهيــكل املكلـّـف بالجاعــات املحليّــة، مــع تكليــف املركــز 

الوطنــي لإلعالميّــة باملســائل التّقنيّــة وبالتّفاعــل بــن املنظومــات. وتــّم بتاريــخ 16 جانفــي 2017 إبــرام مذكــرة تفاهــم 

ــة  ــات االتصــال واالقتصــاد الرقمــي والهيئ ــة ووزارة تكنولوجي ــة والبيئ ــوزارة املكلفــة بالشــؤون املحلي ــن كّل مــن ال ب

الوطنيــة لحايــة املعطيــات الشــخصية حــول آليــات تنفيــذ املــروع ومتويلــه وإرســاء إطــاره القانــوين. 

كــا تــم خــالل ســنة 2020 إصــدار املرســوم عــدد 17 لســنة 2020 املتعلّــق باملعــرّف الوحيــد للمواطــن باإلضافــة 

إىل إصــدار األمــر الحكومــي عــدد 312 لســنة 2020 املــؤرخ يف 15 مــاي 2020 املتعلـّـق بضبــط محتــوى املعــرف الوحيــد 

للمواطــن ومواصفاتــه الفنيــة وقواعــد مســك ســجله والتــرف فيــه.

كــا تــم إنجــاز الســجل الوطنــي للمعــرف الوحيــد للمواطــن الــذي يتضمــن إىل مــوىف ســنة 2020 مــا يقــارب 15,5 

مليــون معــرّف وحيــد )املســجلن بالحالــة املدنيــة مبــا فيهــم الوفيــات إىل غايــة 30 ســنة مــن تاريــخ الوفــاة( وإطــالق 

اســتغالل الســجل الوطنــي للمعــرف الوحيــد للمواطــن مــن قبــل كل مــن وزاريت الرتبيــة )خدمــة التســجيل املــدريس 

ــة  ــوم وزارات الداخلي ــا تق ــة في ــؤون اإلجتاعي ــذ( ووزارة الش ــوين تلمي ــوق ملي ــا يف ــمل م ــي تش ــط والت ــى الخ ع

والعــدل واملاليــة حاليــا باســتكال التجــارب التقنيــة الســتغالله. كــا تــم االنطــالق يف أشــغال تطويــر النظــام املعلومايت 

للتــرف يف املعــرف الوحيــد للمواطــن بتاريــخ 15 جانفــي 2021 )آجــال تعاقديــة لإلنجــاز بــــ12 شــهرا(.

أمــا بخصــوص تقييــم الخدمــات اإلداريــة عــى الخــّط ويف إطــار متابعــة مســتوى رضــا مســتعمي الخدمــات عــى 

ــوىل وحــدة  ــال، تت ــذا املج ــاوز اإلخــالالت املرصــودة يف ه ــدف تج ــة وبه ــع واب العمومي ــى جــودة مواق الخــط وع

ــة يف إعــداد  ــة بإســداء هــذه الخدمــات عــى الخــط واملتمثل ــوزارات املعني ــة بعــد التنســيق مــع ال اإلدارة اإللكرتوني

تقاريــر دوريــة حــول متابعــة مواقــع الــواب العموميــة وقــد تــّم يف هــذا الصــدد نــر التقريــر األخــر بعنــوان ســنة 

2020 والــذي اعتمــد عــى منهجيــة تقييــم تضــم 91 معيــارا تقييميــا تتعلــق بعــدد مــن املحــاور مــن بينهــا عــددا مــن 

املعايــر لتقييــم مــدى توفــر آليــات للتفاعــل مــع املواطــن والتعــرّف عــى حاجياتــه ومقرتحاتــه وآراءه. وقــد بــّن هــذا 

التقييــم ضعــف توفــر هــذه اآلليــات بأغلــب مواقــع واب الــوزارات. ويف الخصــوص، تــّم لفــت نظــر الــوزارات املعنيــة 

ــاء عــى مخرجــات الدراســة اإلســرتاتيجية  ــّم بن خــالل االجتاعــات الدوريــة مــع منســقي اإلدارة االلكرتونيــة، كــا ت

2020-2016 وعــى توصيــات تقريــر محكمــة املحاســبات لســنة 2017 العمــل عــى تطويــر مقيــاس لتقييــم جــودة 

الخدمــات العموميــة عــى الخــط وإطــالق »بارومــرت الخدمــات العموميــة عــى الخــط« ســنة 2019. 

وتــّم يف نفــس هــذا اإلطــار إحــداث لجنــة وطنيــة مبقتــى مقــّرر بتاريــخ 16 أكتوبــر 2020 صــادر عــن الوزيــرة 

لــدى رئيــس الحكومــة املكلفــة بالوظيفــة العموميــة قصــد متابعــة الخدمــات عــى الخــط والتواصــل عــن بعــد. وتهتــم 

هــذه اللجنــة مبســك قامئــة محيّنــة للخدمــات االداريــة عــى الخــط وقامئــة مواقــع الــواب العموميــة ونرهــا للعمــوم 

ــاكل املســدية للخدمــات عــن بعــد لضــان  ــة للهي ومتابعــة اســتمرارية النفــاذ اليهــا مــع تقديــم املســاندة الرضوري

 »one stop shop portal« اســتمراريتها. كــا تــم الــروع يف تطويــر بوابــة مندمجــة للخدمــات املوجهــة للمواطــن

ــى  ــن وع ــد للمواط ــرف الوحي ــى املع ــاد ع ــط باالعت ــى الخ ــة ع ــات اإلداري ــف الخدم ــدا ملختل ــذا موح ــل منف متث

مقاربــة أحــداث الحيــاة. 

ــة يف إطــار مــروع دعــم  ــة، تولــت وحــدة اإلدارة االلكرتوني ومــن جانــب آخــر، ويف خصــوص املشــاركة االلكرتوني

إرســاء اإلدارة االلكرتونيــة والحكومــة املفتوحــة املمــول بهبــة مــن البنــك االفريقــي للتنميــة تطويــر بوابــة للمشــاركة 

العموميــة www.e-participation.tn وقــد مثّلــت هــذه البوابــة نافــذة تتيــح للهيــاكل العموميــة وضــع االستشــارات 

http://www.e-participation.tn
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ــن  ــة عــى الخــط الســتقاء آراء العمــوم مــن خــالل توفــر مســاحة للمواطن املتعلقــة بالسياســات والرامــج العمومي

لتقديــم آرائهــم أو تعليقاتهــم ومقرتحاتهــم بشــأن هــذه االستشــارات العموميــة. وقــد مكنــت هــذه البوابــة خــالل 

ســنتي 2019 و2020 مــن وضــع 45 استشــارة عموميــة مــن قبــل الهيــاكل العموميــة حــول مواضيــع مختلفــة. وملزيــد 

ــم إصــدار األمــر الحكومــي عــدد 328 لســنة 2018 املــؤرخ  ــة، ت ــي املنظــم للمشــاركة العمومي ــز اإلطــار الرتتيب تعزي

يف 29 مــارس 2018 املتعلــق بتنظيــم االستشــارات العموميــة الــذي يهــدف إىل تحديــد ضوابــط تنظيــم االستشــارات 

العموميــة.

ــة  ــن البواب ــة م ــخة الثاني ــر النس ــة تطوي ــدة اإلدارة االلكرتوني ــت وح ــة، تول ــات العمومي ــح البيان ــبة لفت وبالنس

الوطنيــة للبيانــات املفتوحــة وفقــا للمعايــر واملواصفــات الدوليــة يف املجــال والتــي وضعــت عــى الخــط منــذ أواخــر 

ســنة 2016. وقــد قامــت وحــدة اإلدارة االلكرتونيــة يف ســنة 2017 بإعــداد دراســة حــول جاهزيــة تونــس يف مجــال 

البيانــات املفتوحــة. وتنفيــذا ملخرجــات هــذه الدراســة، انطلقــت وحــدة اإلدارة االلكرتونيــة يف تنفيــذ عديــد املشــاريع 

عــى غــرار تنفيــذ مــروع جــرد البيانــات العموميــة والــذي يهــدف إىل تحديــد مجموعــات البيانــات التــي متتلكهــا 

الهيــاكل العموميــة وإعدادهــا يف صيغــة مفتوحــة ليتــم نرهــا وإعــادة اســتعالها مــن طــرف العمــوم. علــا أن هــذا 

املــروع قــد انطلــق بالنســبة لعــدد مــن الــوزارات النموذجيــة يف جانفــي 2018 ومّكــن مــن تحديــد ونــر جملــة مــن 

البيانــات يف شــكل مفتــوح. يضــاف إىل ذلــك إصــدار األمــر الحكومــي عــدد 3 لســنة 2021 املــؤرخ يف 06 جانفــي 2021 

املتعلــق بالبيانــات العموميــة املفتوحــة وتنفيــذ برنامــج تكوينــي بعنــوان ســنة 2019 يشــمل ســتة دورات تكوينيــة 

ــم  ــم تقيي ــة أخــرى، ت ــن جه ــة. م ــاكل العمومي ــن الهي ــدد م ــدة ع ــات املفتوحــة لفائ ــب البيان ــف جوان حــول مختل

بوابــات البيانــات العموميــة املفتوحــة الوطنيــة والقطاعيــة واصــدار تقريــر يف الغــرض بعنــوان ســنة 2019.

ــر  ــة لتطوي ــرتاتيجية الوطني ــا االس ــت عليه ــي نّص ــة، الت ــم املعلوماتي ــالمة النظ ــان س ــة لض ــاء خطّ ــدف إرس وبه

اإلدارة اإللكرتونيــة، قامــت الوكالــة الوطنيــة للســالمة املعلوماتيــة بإصــدار االســرتاتيجية الوطنيــة لألمــن الســيرين يف 

ــة  ــي تهــدف إىل ضــان الســيادة الرقمي ــي للفــرتة 2020 - 2025 الت ــداد مخطــط وطن ــروع يف إع ــر2019 وال أكتوب

وســالمة الفضــاء الســيرين الوطنــي واســتعاالته. هــذا باإلضافــة إىل إصــدار منشــور الســيد رئيــس الحكومــة عــدد 24 

ــة. ــاكل العمومي ــة بالهي ــم إجــراءات الســالمة املعلوماتي ــق بتدعي لســنة 2020 يف 5 نوفمــر 2020 املتعل

أمــا فيــا يتعلــق مبقّومــات تنفيــذ االســرتاتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلدارة اإللكرتونيــة، فقــد تبــن أنــه تــّم العمــل 

ــة.  ــإلدارة اإللكرتوني ــي ل ــار التريع ــر اإلط ــز وتطوي ــار تعزي ــزّل يف إط ــي تتن ــالالت، الت ــن االخ ــدد م ــاوز ع ــى تج ع

حيــث تــّم التوجــه نحــو إعــداد مــروع مجلّــة موحــدة وهــي املجلــة الرقميــة بــإرشاف وزارة تكنولوجيــات االتصــال 

ومبشــاركة مختلــف الهيــاكل العموميــة املعنيــة. وقــد غطــت هــذه املجلــة مختلــف الجوانــب املتعلقــة برقمنــة اإلدارة 

وتضمنــت قســا خاصــا بالتبــادل االلكــرتوين بــن الهيــاكل العموميــة وبينهــا وبــن املتعاملــن معهــا. وقــد متـّـت إحالــة 

مــروع املجلــة إىل مجلــس نــواب الشــعب للمصادقــة عليهــا إالّ أنــه تــّم ســحب مــروع املجلــة الرقميــة. 

ــن  ــات ب ــادل املعطي ــة اإلدارة وتيســر تب ــة برقمن ــة املتعلق ــإلرساع يف إصــدار النصــوص القانوني ونظــرا للحاجــة ل

مختلــف الهيــاكل العموميــة وخاصــة خــالل فــرتة انتشــار املــرض الوبــايئ ‘’Covid-19’’، تــّم إصــدار عــدد مــن النصوص 

القانونيــة املتمثلــة خاصــة يف:
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	ü املرســوم عــدد 31 لســنة 2020 املــؤرخ يف 10 جــوان 2020 املتعلـّـق بالتبــادل االلكــرتوين للمعطيات بــن الهياكل

واملتعاملــن معهــا وفيــا بــن الهيــاكل واألمــر الحكومــي عــدد 777 لســنة 2020 املــؤرخ يف 5 أكتوبــر 2020 

املتعلـّـق بضبــط رشوط وصيــغ وإجــراءات تطبيــق أحــكام مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 31 لســنة 2020.

	ü املرســوم عــدد 17 لســنة 2020 املــؤرخ يف 12 مــاي 2020 املتعلــق باملعــرف الوحيــد للمواطــن واألمــر الحكومي

عــدد 312 لســنة 2020 املــؤرخ يف 15 مــاي 2020 املتعلــق بضبــط محتــوى املعــرف الوحيــد للمواطــن 

ومواصفاتــه الفنيــة وقواعــد مســك ســجله والتــرف فيــه.

ــات  ــق بالبيان ــي 2021 املتعلّ ــؤرخ يف 6 جانف ــنة 2021 امل ــدد 3 لس ــر ع ــدار األم ــرى، إص ــة أخ ــن جه ــم م ــا ت ك

ــة. ــة املفتوح العمومي

أمــا فيــا يتّعلــق بالخــالص العمومــي اإللكــرتوين، فقــد أفــادت مصالــح رئاســة الحكومــة أنهــا تقــوم حاليــا بإعــداد 

دراســة حــول رقمنــة تدفــق الدفوعــات العموميــة مــن وإىل املصالــح العموميــة. 

أمــا بخصــوص تنظيــم األرشــيف الوطنــي االلكــرتوين، فقــد بينــت اعــال املتابعــة وجــود مســاع لوضــع إطــار عــام 

ــز  ــر تركي ــات االتصــال خاصــة إث ــي ووزارة تكنولوجي ــن مؤسســة األرشــيف الوطن ــرتوين بالتنســيق ب لألرشــيف االلك

منظومــة الرتاســل االلكــرتوين »عليســة« مــن طــرف هــذه الــوزارة. كــا تــّم بخصــوص مشــاركة املؤسســات الصغــرى 

يف املشــاريع املتعلّقــة باالقتصــاد الرقمــي اصــدار القانــون عــدد 20 لســنة 2018 املــؤرخ يف 17 أفريــل 2018 املتعلّــق 

باملؤّسســات الناشــئة. 

IV - توصيات الهيئة :

ــة بــرضورة  ــة، أوصــت الهيئ ــر اإلدارة االلكرتوني ــة لتطوي ــة باالســرتاتيجية الوطني ــذ املشــاريع املضّمن يف إطــار تنفي

تطويــر مختلــف املنظومــات املعلوماتيــة املعتمــدة والحــرص عــى تشــبيكها كآليــة أساســية لتطويــر الخدمــات املســداة 

للمواطــن ودعــم املــوارد املاليــة للدولــة والحفــاظ عليهــا مــن التجــاوزات مــع الحــرص عــى حســن حوكمــة مــروع 

تطويــر اإلدارة اإللكرتونيــة بالنظــر إىل أهميتــه الوطنيــة وتدعيــم سياســة اإلتصــال الخاصــة بــه.

كــا أوصــت الهيئــة بــرضورة وضــع إطــار وآليــات متابعــة وتقييــم دوري إلنجــاز املشــاريع وذلــك بهــدف ضــان 

حســن تنفيــذ االســرتاتيجية واســتحثاث نســق إنجــاز املشــاريع والعمل عــى إضفاءهــا الصبغــة اإللزاميــة قصــد تحقيــق 

أفضــل النتائــج خاصــة عــى مســتوى انخــراط الهيــاكل العموميــة بهــا. 

مــن جهــة أخــرى، أوصــت الهيئــة بالعمــل عــى مزيــد التنســيق بــن األطــراف املتداخلــة قصــد اســتحثاث نســق 

إنجــاز املشــاريع ذات العالقــة بتطويــر الخدمــات اإلداريــة عــى الخــط لبلــوغ أعــى درجــات النضــج وتوفــر خدمــات 

مندمجــة ومتابعــة آجــال إنجازهــا وخاصــة منهــا بوابــة الخدمــات اإلداريــة عــى الخــط املوجهــة للمواطــن املزمــع 

إطالقهــا مــوىف 2021 مــع العمــل عــى اتخــاذ اإلجــراءات واألطــر الكفيلــة بحــّث الجاعــات املحليــة عــى االنخــراط يف 

االســرتاتيجية الوطنيــة لــإلدارة االلكرتونيــة والحكومــة املفتوحــة وتحسيســها وإحاطتهــا بــرضورة تطويــر آليــات العمــل 

واالنخــراط ضمــن التوجهــات االســرتاتيجية للدولــة. 
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كــا أكــدت الهيئــة عــى رضورة اســتحثاث نســق تنفيــذ مــروع إرســاء املنصــة الوطنيــة للرتابــط البينــي وااللتــزام 

بآجــال اإلنجــاز املحــّددة للغــرض وذلــك نظــرا ألهميــة هــذا املــروع يف تطويــر نجاعــة عمــل اإلدارة مــع البحــث عــن 

اآلليــات الكفيلــة بحــّث الهيــاكل العموميــة عــى إخضــاع نظمهــا وشــبكاتها املعلوماتيــة إىل التدقيــق اإلجبــاري الــدوري 

ــالمة املعلوماتية. للس

 V - قرار المجلس : 

تبعــا للنتائــج املحققــة، قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة الحقــة بعــد عقــد 

جلســة عمــل مــع كافــة األطــراف املعنيــة قصــد بلــورة مقرتحــات عمليــة تضمــن تجــاوز النقائــص املرتبطــة بتنفيــذ 

ــر اإلدارة اإللكرتونيــة وتأمــن حســن التنســيق بــن األطــراف املتدخلــة. اإلســرتاتيجية الوطنيــة لتطوي

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة 
اإللكترونية  2009 - 2014  

مواصلة 2561722412
المتابعة
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06

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü 2016 - 2011 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 20183(: ديسمر	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 

	ü2021 :تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جوان

أبرز النقائص واإلخالالت: 

خلصــت أعــال الرقابــة إىل عــدم توفــر رؤيــة ودراســة اســرتاتيجية حــول التــرف يف قطــاع التعليــم العــايل الخــاص وإىل 
عــدم كفايــة اإلرشاف والرّقابــة مــن قبــل الــوزارة املكلفــة بالتعليــم العــايل عــى املؤسســات الخاصــة عــى مســتوى منــح 
ــل الشــهادات  ــا وتأهي ــة له ــة والبيداغوجي ــك عــى مســتوى املتابعــة اإلداري الرتاخيــص إلحــداث هــذه املؤسســات وكذل
العلميــة فضــال عــن معادلــة الشــهادات العلميــة املســلمة مــن قبــل املؤسســات الخاصــة للتعليــم العــايل، وهــو مــا مــن 

شــأنه أن ينعكــس ســلبا عــى جــودة التكويــن الــذي تؤّمنــه هــذه املؤسســات وعــى فــرص تشــغيلية خّريجيهــا.

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 40 %.

بينــت أعــال املتابعــة اتّخــاذ الــوزارة بعــض التدابــر لتــدارك النقائــص املســجلة متثــل حــوايل نســبة 40 % مــن مجمــوع 
النقائــص املســتخرجة مــن التقريــر الرقــايب. فقــد لوحــظ أساســا رشوع وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف القيــام 
ــذه املؤسســات.  ــى ه ــايب ع ــا الرق ــم دوره ــا يدع ــة الخاصــة مب ــات التعليمي ــة مســتمرة للمؤسس ــد بصف ــات تفق بعملي
ــم العــايل  ــا مؤسســات التعلي ــي تقــوم به ــات االشــهار الت ــة عملي ــات مراقب ــن عــى مســتوى عملي ــك تحّس ولوحــظ كذل
ــة  ــات مراقب ــد إحــكام التــرّف يف عملي ــك مزي ــوزارة وكذل ــة العامــة لل ــة ملفــات املخالفــات إىل التفقدي الخــاص وإحال

ــام بهــا. ملفــات املدرســن العرضيــن خاصــة فيــا يتعلــق بالرتاخيــص االداريــة وعــدد الســاعات املســموح القي

وعــى صعيــد آخــر، تعهــدت الــوزارة مبزيــد العمــل عــى تحســن املراقبــة البيداغوجيــة للمؤسســات مــن خــالل الحــرص 
عــى التئــام املجالــس العلميــة ومتابعــة قراراتهــا، فضــال عــن العمــل عــى تحســن نســبة التأطــر البيداغوجــي باملؤسســات 
ــاىش مــع  ــة مبــا يت ــة القانوني ــوزارة مبراجعــة املنظوم ــح ال ــا. كــا تعهــدت مصال ــر املعمــول به ــاىش مــع املعاي مبــا يت

التطــور الحاصــل يف القطــاع ولتــاليف النقائــص التــي ســجلت خــالل عمليــات املراقبــة.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

اعتــر مجلــس الهيئــة العليــا أّن مجهــود اإلصــالح والتــدارك مــن قبــل الــوزارة غــر كاف بالّنظــر إىل نســبة االصــالح التــي مل 
تتجــاوز 40 %. وتبعــا لذلــك، قــرر املجلــس مواصلــة متابعــة التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة قصــد التثبــت مــن تــاليف بقيــة 
النقائــص واإلخــالالت وتجســيم التوصيــات املقرتحــة وخاصــة الترسيــع يف إجــراء عمليــة التشــخيص للقطــاع مبــا ميكــن مــن 

ضبــط اســرتاتيجية واضحــة يف الغــرض.
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I - تقديم عام : 
تــّم تنظيــم التعليــم العــايل الخــاص مبقتــى القانــون عــدد 73 لســنة 2000 املــؤرخ يف 25 جويليــة 2000 املتعلــق 

ــة 2006  ــؤرخ يف 24 جولي ــدد 50 لســنة 2006 امل ــون ع ــه بالقان ــه وإمتام ــّم تنقيح ــا ت ــايل الخــاص مثل ــم الع بالتعلي

والقانــون عــدد 59 لســنة 2008 املــؤرخ يف 4 أوت 2008. وتُعتــر مؤسســات خاصــة للتعليــم العــايل املؤسســات الخاصــة 

التــي تؤّمــن تكوينــا معرفيــا يــي التعليــم الثانــوي وتحــدث يف شــكل كليــات أو معاهــد عليــا أو مــدارس عليــا يف إطــار 

مهــام التعليــم العــايل املحــددة بالفصــل األّول مــن القانــون عــدد 19 لســنة 2008 املــؤرخ يف 25 فيفــري 2008 املتعلــق 

بالتعليــم العــايل. 

وتطــّور1 عــدد املؤسســات الخاصــة للتعليــم العــايل مــن 45 مؤسســة خــالل الســنة الجامعيــة 2011 - 2012 إىل 72 

مؤسســة خــالل الســنة الجامعيــة 2016 - 2017. وارتفــع عــدد الطلبــة املســّجلن بهــذه املؤسســات خــالل نفــس الفــرتة 

مــن 17.773 طالبــا إىل31.823 طالبــا أي بنســبة تطــّور ســنوية يف حــدود 16 %. وهــم ميثلــون مــا جملتــه 12,7 % مــن 

مجمــوع الطلبة خــالل الســنة الجامعيــة 2016 - 2017 .

وتخضــع املؤسســات الخاصــة للتعليــم العــايل إلرشاف وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي )إدارة التعليــم العــايل 

الخــاص( مــن حيــث الرتخيــص إلحداثهــا وتأهيــل الشــهادات املزمــع تكويــن الطلبــة يف إطارهــا ومتابعــة ســر عملهــا 

والنظــر يف مطالــب معادلــة الشــهادات التــي يتحّصــل عليهــا خّريجوهــا. 

وشــملت األعــال الرّقابيــة التــي أنجزتهــا محكمــة املحاســبات والتــي غطّــت الفــرتة املرتاوحــة بــن ســنتي 2011 

و2016 مختلــف جوانــب االرشاف الــذي تتــوىل الــوزارة املعنيــة االضطــالع بــه تجــاه مؤسســات التعليــم العــايل الخــاص 

وأفضــت إىل الوقــوف عــى عديــد النقائــص واإلخــالالت. 

وقــد غطــت أعــال الرقابــة والتقييــم باإلضافــة إىل املصالــح املركزيــة بــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، 

ــة وعددهــا 29  ــرتة الرقابي ــة خــالل الف ــايل املحدث ــم الع ــع املؤسســات الخاصــة للتعلي ــرارات إحــداث جمي فحــص ق

مؤسســة وكذلــك مراقبــة عمــل عينــة تكّونــت مــن 30 مؤسســة خاصــة. وتــّم تحديــد عيّنــة تخــّص ملفــات تأهيــل 

ــه 292 شــهادة2.  الشــهادات شــملت مــا جملت

وبهــدف التأكــد مــن مــدى التــزام الــوزارة بإدخــال اإلصالحــات الالزمــة وتــاليف أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي 

تضّمنهــا التقريــر الرّقــايب تولـّـت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة متابعــة التدابــر التــي تــّم اتّخاذهــا مــن قبــل 

الــوزارة إىل غايــة شــهر جــوان 2021 للتأكــد مــن مــدى تنفيــذ تعهــدات الــوزارة يف مجــال االرشاف وتجســيد التوصيــات 

املقدمــة مــن قبــل محكمــة املحاســبات. 

وأفضــت متابعــة الهيئــة العليــا للرقابــة إىل الوقــوف عــى تقــّدم غــر كاف يف إدخــال اإلصالحــات ناهــز نســبة 40 % 

مــن مجمــوع النقائــص واإلخــالالت التــي تولـّـت الهيئــة العليــا متابعتهــا وذلــك رغــم مــرور مــا يناهــز 3 ســنوات عــى 

إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه للــوزارة ونــره للعمــوم. وتعتــر بالتــايل الهيئــة العليــا للرقابــة أّن الــوزارة مدعــّوة 

إىل مزيــد الحــرص وتكثيــف جهــود اإلصــالح والتــدارك وقــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار 

متابعــة ثانيــة مــع الرتكيــز عــى عمليــة التشــخيص وعــى الجوانــب االســرتاتيجية.

1  معطيات إحصائية تضّمنها التقرير الرقايب ملحكمة املحاسبات.

2  من جملة 698 شهادة.
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II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :

ــايب ملحكمــة املحاســبات  ــر الرق ــن التقري ــا م ــة العلي ــي إســتخرجتها الهيئ ــص واإلخــالالت الت ــرز النقائ ــت أب تعلّق

بهــدف متابعــة مــدى تالفيهــا وإصالحهــا مــن قبــل وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي باملجــاالت املتّصلــة بإحداث 

املؤسســات الخاصــة للتعليــم العــايل ومبتابعــة ســر عمــل املؤسســات الخاصــة وبتأهيــل الشــهادات العلميــة ومبعادلــة 

الشــهادات العلميــة املســلمة مــن قبــل املؤسســات الخاصــة للتعليــم العــايل.

فعــى مســتوى إحــداث املؤسســات الخاصــة للتعليــم العــايل، لوحــظ وجــود نقائــص بخصــوص منــح الرتاخيــص 

ــة.  إلحــداث هــذه املؤسســات وكذلــك تســوية وضعيتهــا القانوني

فضــال عــى أنــه ومنــذ صــدور اإلطــار القانــوين املنظــم للقطــاع خــالل ســنة 2000 وإىل غايــة ســنة 2015 تاريــخ 

ــخيص  ــدار أي تش ــم إص ــة 2015 - 2025، مل يت ــبة للعري ــايل بالنس ــم الع ــة التعلي ــالح منظوم ــروع إص ــداد م إع

لوضعيــة التعليــم العــايل الخــاص مــن حيــث تأمينــه لتكويــن ال يقــل مســتواه عــن التعليــم العــايل العمومــي مثلــا 

ــالء  ــوزارة بإي ــح ال ــادر مصال ــايب مل تب ــر الرق ــدور التقري ــم ص ــنة 2000. ورغ ــدد 73 لس ــون ع ــك القان ــى ذل ــص ع ن

االهتــام الــالزم لهــذا الجانــب رغــم أهميتــه االســرتاتيجية وبقــي العمــل منكبــا يف املقابــل عــى النظــر يف الوضعيــات 

بصفــة منفــردة مبــا مل ميكــن مــن تــاليف االخــالالت املســجلة بصفــة جذريــة. كــا أنــه مل يتــم متابعــة مشــاريع كراســات 

الــروط التــي تــم إعدادهــا بخصــوص التــرف يف هــذه املؤسســات والتــي متــت إحالتهــا إىل مصالــح رئاســة الحكومــة 

منــذ ســنة 2015.

أّمــا فيــا يتعلـّـق مبتابعــة ســر عمــل املؤسســات الخاصــة، فقــد تبــّن وجــود اخــالالت شــملت خاصــة التــرف يف 

الضانــات البنكيــة والتــرف يف معاليــم التســجيل ومصاريــف الدراســة واملتابعــة اإلداريــة والبيداغوجيــة للمؤسســات 

الخاصــة. هــذا إىل جانــب عــدم وجــود عقوبــات ردعيــة بالنســبة لهــذه املخالفــات مبــا يشــكل تهديــدا لحقــوق طلبــة 

املؤسســات املعنيــة يف إمتــام دراســتهم يف حالــة حــدوث طــارئ يــؤدي لغلــق املؤسســة أو ســحب الرتخيــص منهــا قبــل 

مــوىف الســنة الجامعيــة.

وبالنســبة لتأهيــل الشــهادات العلميــة، وباإلضافــة إىل النقائــص التــي شــملت عمليــة التأهيــل، تبّن وجــود إخالالت 

ــب  ــة هــذا إىل جان ــة يف اختصاصــات غــر مؤهل ــة االســتيعاب القصــوى وبتســجيل طلب ــد طاق ــت بســوء تحدي تعلّق

نقائــص عــى مســتوى أدلــة املؤسســات الخاصــة للتعليــم العــايل وأدلــة التوجيــه الجامعــي.

وفيــا يخــّص معادلــة الشــهادات العلميــة املســلمة مــن قبــل املؤسســات الخاصــة للتعليــم العــايل، فقــد لوحــظ 

ــق  ــة عــى مســتوى الوثائ ــة الشــهادات وخاّص ــة بالنظــر يف معادل ــل اللجــان املكلف ــص عــى مســتوى ســر عم نقائ

ــات املعــادالت ودراســتها. ــة مللف املكون

وبصفــة عاّمــة خلصــت أعــال الرقابــة إىل عــدم كفايــة اإلرشاف الذي تؤمنــه الــوزارة عــى املؤسســات التعليميــة 

ــة الشــهادات املتحصــل عليهــا، مــرورا مبتابعــة ســر أعالهــا عــى  الخاصــة مــن مرحلــة اإلحــداث إىل مرحلــة معادل

املســتوين اإلداري والبيداغوجــي وتأهيــل الشــهادات، وهــو مــا مــن شــأنه أن ينعكــس ســلبا عــى جــودة التكويــن 

الــذي تؤّمنــه هــذه املؤسســات وعــى فــرص تشــغيلية خّريجيهــا.
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III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الوزارة : 
تبعــا لتدّخــل الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة، تبــّن رشوع الــوزارة يف تنفيــذ بعــض االصالحــات حيــث بينــت 

أعــال املتابعــة تعهــد الــوزارة بالحــرص عــى اســتكال امللفــات املنقوصــة مــن الوثائــق املطلوبــة إلحــداث مؤسســة 

ــح الرتخيــص مــع  ــة االستشــارية ملن ــكل دقــة وتقدميهــا للجن ــم عــايل خــاص وعــى دراســة مطالــب االحــداث ب تعلي

دعوتهــا إىل عــدم إبــداء رأيهــا باملوافقــة إال يف صــورة اســتيفاء امللــف لجميــع الوثائــق القانونيــة.

كــا تبــّن رشوع الــوزارة يف القيــام بعمليــات تفقــد بصفــة مســتمرة للمؤسســات التعليميــة الخاصــة مبــا يدعــم 

دورهــا الرقــايب عــى هــذه املؤسســات، غــر أن هــذه العمليــات تبقــى منقوصــة النجاعــة بالنظــر إىل ضعــف دوريتهــا 

ــح  ــادت مصال ــا أف ــايب واالرشاف. ك ــب الرق ــة للقطــاع خاصــة يف الجان ــى مســتوى النصــوص املنظم ــص ع وإىل النق

ــن  ــون م ــبات متك ــة املحاس ــر محكم ــارة بتقري ــص املث ــاليف النقائ ــة ت ــاص ملتابع ــق خ ــن فري ــم تكوي ــه ت ــوزارة أن ال

ــرض. ــة يف الغ ــف اإلدارات املتدخل مختل

ويف نفــس الســياق، لوحــظ تحّســن عــى مســتوى عمليــات مراقبــة عمليــات االشــهار التــي تقــوم بهــا مؤسســات 

التعليــم العــايل الخــاص وإحالــة ملفــات املخالفــات إىل التفقديــة العامــة للــوزارة وكذلــك مزيــد إحــكام التــرّف يف 

عمليــات مراقبــة ملفــات املدرســن العرضيــن خاصــة فيــا يتعلــق بالرتاخيــص االداريــة وعــدد الســاعات املســموح 

القيــام بهــا.

وعــى صعيــد آخــر، تعهــدت الــوزارة مبزيــد التحــري يف خصــوص األنظمــة الداخليــة ملؤسســات التعليــم العــايل 

الخــاص واملصادقــة عليهــا يف أقــرب اآلجــال. هــذا إىل جانــب العمــل عــى تحســن املراقبــة البيداغوجيــة للمؤسســات 

مــن خــالل الحــرص عــى التئــام املجالــس العلميــة ومتابعــة قراراتهــا، فضــال عــن العمــل عــى تحســن نســبة التأطــر 

البيداغوجــي باملؤسســات مبــا يتــاىش مــع املعايــر املعمــول بهــا.

كــا تعهــدت الــوزارة باملتابعــة الدوريــة لجلســات املجالــس العلميــة املنعقــدة عــى مــدار الســنة الجامعيــة والتــي 

تتنــاول مختلــف املواضيــع التــي تهــم املؤسســة مبــا يف ذلــك املواضيــع ذات الصبغــة العلميــة والبيداغوجيــة.

وتولــت مصالــح الــوزارة تكثيــف عمليــات املراقبــة امليدانيــة لســر االمتحانــات مبؤسســات التعليــم العــايل الخــاص 

ــي  ــن شــبه الطب ــة للتكوي ــت عناي ــا أول ــوزارة أنه ــح ال ــت مصال ــا. كــا بين ــة ومصداقيته ــا العلمي مبــا يضمــن نجاعته

خاصــة مــن خــالل التنســيق مــع مصالــح وزارة الصحــة بخصــوص الرتبصــات وكذلــك مبنــع املؤسســات املعنيــة مــن 

تســجيل طلبــة جــدد يف انتظــار الحصــول عــى املوافقــة الكتابيــة يف التأهيــل.

وباإلضافــة إىل ذلــك، وبهــدف إحــكام تنظيــم عمليــات التأهيــل، تبــّن إقــرار مجلــس الجامعــات لعقوبــة عــدم منــح 

تأهيــل جديــد للمؤسســات املخالفــة كــا تــم إدراج املؤسســات الخاصــة ضمــن »منصــة التأهيــل عــن بعــد« التــي 

تــرف عليهــا اإلدارة العامــة للتجديــد الجامعــي. ومــن شــأن هــذه التدابــر أن تحــّد مــن الصعوبــات التــي كانــت 

ترافــق عمليــة التأهيــل.

كــا أفــادت الــوزارة بقيامهــا باتخــاذ إجــراءات عمليــة متكــن يف نفــس الوقــت من تحســن نســبة التأطر مبؤسســات 

التعليــم العــايل الخاصــة وتنظــم عمــل املدرســن العرضيــن خاصــة فيــا يتعلــق بالرتاخيص الرضوريــة لذلك.

IV - توصيات الهيئة : 
نظــرا لعــدم تنفيــذ بعــض االصالحــات أو الــروع يف تنفيذهــا جزئيــا، والســتكال جهــود اإلصــالح مــن قبــل الــوزارة 

بنســق أرسع، تقّدمــت الهيئــة العليــا للرقابــة بعــدد مــن التوصيــات.
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وتعلّقــت هــذه التوصيــات أساســا بدعــوة الــوزارة إىل الحــرص عــى وضــع اســرتاتيجية واضحــة تخــص منظومــة 

التعليــم العــايل الخــاص والعمــل عــى صياغــة النصــوص القانونيــة الالزمــة لتنظيــم هــذا القطــاع وتركيــز نظــام اإلرشاف 

عليــه ومتابعتــه مبــا ميكــن مــن املــرور إىل إصالحــات وتحســينات عميقــة عــى هــذا القطــاع ومبــا يقطــع مــع اإلخالالت 

املســجلة ضمــن تقريــر محكمــة املحاســبات.

كــا أوصــت الهيئــة بــرضورة االرساع يف إصــدار كراســات الــروط يف الغــرض وارســاء الســجل الوطنــي للشــهادات 

الــذي ســيضم جميــع الشــهادات املؤهلــة وطنيــا يف القطاعــن العمومــي والخــاص الــذي ســيمكن الطالــب مــن التثبــت 

مــن الشــهادة املزمــع متابعــة الدراســة فيهــا بصفــة مســبقة.

كــا متــت دعــوة الــوزارة إىل رضورة تقديــم إصالحــات بخصــوص معادلــة الشــهادات وتوضيــح وتأطــر مســارات 

ــم العــايل  ــة مندمجــة للتــرف يف قطــاع التعلي ــز منظومــة معلوماتي ــه وإجراءاتهــا فضــال عــن االرساع يف تركي التوجي

الخــاص.

ــى  ــبة ع ــة املناس ــراءات الردعي ــاذ اإلج ــة واتخ ــات املراقب ــم عملي ــد دع ــرضورة مزي ــا ب ــة ايض ــت الهيئ ــا أوص ك

ــا. ــا الحق ــن إليه ــم التفط ــي يت ــك الت ــايب أو تل ــر الرق ــا بالتقري ــم إدراجه ــي ت ــة الت ــات املخل الوضعي

ومــن جانــب آخــر دعــت الهيئــة العليــا إىل رضورة وضــع منظومــة ردعيــة ناجعــة تتــاىش وخطــورة املخالفــات مبــا 

ميكــن مــن عــدم تكــرار االخــالالت املثــارة بالتقريــر الرقــايب ومبــا يضمــن حقــوق الدارســن. عــالوة عــى مزيــد إيــالء 

الجوانــب البيداغوجيــة والتجهيــزات والفضــاءات واملــوارد البريــة وخاصــة التدريســية العنايــة الالزمــة مبــا يضمــن 

ــل واســناد املعــادالت بالنســبة  ــات التأهي ــد التحــري بخصــوص عملي ــن يف هــذه املؤسســات مــع مزي جــودة التكوي

للشــهادات العلميــة املســندة مــن قبــل مصالــح الــوزارة.

V - قرار المجلس : 
إعتــر مجلــس الهيئــة العليــا أّن املجهــود املبــذول مــن قبــل الــوزارة غــر كاف بالنظــر ألهميــة االصالحــات والتدابــر 

ــة  ــس الهيئ ــرر مجل ــك، ق ــا لذل ــايل الخــاص. وتبع ــم الع ــي يتعــن اتخاذهــا إلحــكام التــرف يف مؤسســات التعلي الت

مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

إشراف وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي على المؤسسات الخاصة 

للتعليم العالي 
مواصلة 351421-4021

المتابعة
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مصالح الّدولة على المستوى المركزي
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تدقيق أداء وزارة التكوين المهني والتشغيل
في مجال التصّرف في الميزانية حسب األهداف

0 1

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة للالية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: وزارة التكوين املهني والتشغيل

	ü2020 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: مارس

	ü2018 - 2016 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: مارس

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: مارس

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: مارس

النقائص واإلخالالت: 

 تعلّقــت هــذه املهّمــة بتقييــم أداء وزارة التكويــن املهنــي والتشــغيل يف عالقــة بتجربــة التــرف يف امليزانيــة حســب 

األهــداف. وقــد اســتخرجت الهيئــة مــن هــذا التقريــر 33 مالحظــة بهــدف متابعــة مــدى إدخــال اإلصالحــات الالزمــة 

وتعلّقــت أساســا باإلطــار الرتتيبــي وبالرامــج الثالثــة للــوزارة املتعلقــة تباعــا بالتكويــن املهنــي وبالتكويــن والتشــغيل 

وباملبــادرة الخاصــة. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 74 %.

ــدارك أغلــب النقائــص واإلخــالالت وســاهمت يف تحقيــق  ــوزارة إىل ت ــل ال ــذة مــن قب ــر اإلصــالح املتّخ  أفضــت تداب

نســبة إصــالح بلغــت 74 % وذلــك بعــد مــرور مــا يفــوق الســنة عــى إعــداد هــذا التقريــر وتبليغــه إىل الــوزارة.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

ــة ذات  ــة وموضوعي ــرات فني ــدة تري ــت ع ــي والتشــغيل قدم ــن املهن ــح وزارة التكوي ــة أّن مصال ــس الهيئ ــن ملجل تب

ــه قــّرر بالرغــم مــن تحقيــق نســبة إصــالح مرضيــة  العالقــة باملالحظــات التــي مل تشــملها إجــراءات إصالحيــة، إالّ أنّ

مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب يف متابعــة ثانيــة باعتبــار أن هــذه التجربــة تعــّد منوذجيــة وســيتم تعميمهــا عــى 

ــوزارات.  ــع ال جمي
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I – تقديم عام: 

أ - تقديم عام ملنظومة الترصّف يف امليزانّية حسب األهداف:

تنــدرج منظومــة التــرّف يف امليزانيّــة حســب األهــداف يف إطــار وضــع نظــام جديــد للتــرّف يف ميزانيّــة الّدولــة 

ينبنــي عــى مبــدأ الحوكمــة الرّشــيدة وميّكــن مــن مزيــد ترشــيد الّنفقــات العموميّــة وتعبئــة املــوارد لتوجيههــا نحــو 

أولويـّـات املهــّات والرامــج العموميّــة ودعــم قواعــد الشــفافيّة واملســاءلة واملردوديـّـة.

وترتكز منظومة الترّف يف امليزانيّة حسب األهداف عى جملة من املبادئ من أهّمها:

مبدأ املحافظة عىل الّتوازنات اإلقتصاديّة واملالّية،

مبدأ اإلنضباط يف ميدان امليزانّية 

مبدأ الشفافّية واملساءلة 

ويهدف اعتاد منهجية ترتكز عى األهداف يف مجال امليزانية إىل تحقيق الغايات التالية:

ترشيد النفقات العمومية لتصبح أكرث شفافية وأحسن مردودية،

ضامن طريقة أمثل لرصد االعتامدات حسب التوجهات واألولويات املحددة،

تدعيم طريقة برمجة النفقات عىل املدى املتوسط،

معاضدة نسق التنمية املربمج يف إطار التوازنات اإلقتصادية واملالية،

تحسني املقروئية عىل مستوى أهداف امليزانية.

وتقوم منظومة الترّف حسب األهداف عى املبادئ التّالية:

	ü،»اعتاد هيكلة جديدة مليزانيّة الّدولة مبّوبة إىل »مهّات وزارات

	ü ــوزارة ــس ال ــر إىل نف ــة بالّنظ ــات الرّاجع ــن العمليّ ــقة م ــة متناس ــي مجموع ــج وه ــة إىل برام ــيم املهّم تقس

ــة، ــة وطنيّ ــة ذات مصلح ــيم خطّ ــاهم يف تجس تس

	ü،تحديد أهداف ومؤرّشات متّكن من قيس نجاعة الرامج واإلستعال األمثل للموارد الخصوصيّة لها

	ü،»اعتاد برمجة متعّددة السنوات )3 سنوات( من خالل »إطار النفقات متوّسط املدى

	ü ترســيخ مبــدأ الشــفافيّة واملســؤوليّة مبــا يتيــح قيــس نجاعــة التــرّف مــن خــالل تحديــد مهــاّم ومجــاالت

ــن يف مختلــف املســؤوليّات،  ــل مختلــف املترّف تدّخ

	ü،بن مختلف املتدّخلن »la contractualisation« اعتاد العالقات التعاقديّة

	ü.تركيز ثقافة التّقييم والتّقييم الذايتّ واالنتقال من مراقبة مدى احرتام اإلجراءات إىل مراقبة الّنتائج

وقــد تــّم مــن خــالل املنشــور عــدد 42 املــؤّرخ يف 23 جــوان 2012 الصــادر عــن رئيــس الحكومــة حــول ‘’إعــداد 

إطــار القــدرة عــىل األداء للّسياســات العمومّيــة’’، تعريــف مفاهيــم القــدرة عــى األداء ودور ومهــاّم الهيــاكل املتدّخلة 

يف الرنامــج.
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ب- تقديم برامج وزارة التكوين املهني والتشغيل: 

ــة  ــط قامئ ــق بضب ــوان 2014 املتعلّ ــؤّرخ يف 24 ج ــنة 2014 امل ــدد 2238 لس ــر ع ــن األم ــل األول م ــّص الفص ين

الرامــج بالنســبة إىل الدفعــة األوىل مــن الــوزارات النموذجيــة املعنيــة بتجربــة منظومــة التــرّف يف امليزانيــة حســب 

ــكل وزارة. ــة ل ــة واملهــام املوكول ــي ترتجــم السياســات العمومي األهــداف، عــى قامئــة الرامــج الت

وقــد ضبــط الفصــل 6 مــن األمــر املذكــور قامئــة الرامــج العموميــة بالنســبة إىل وزارة التكويــن املهنــي والتشــغيل 

كــا يــي:

	ü،الرنامج عدد 1: التكوين املهني

	ü ،الرنامج عدد 2: التشغيل

	ü.الرنامج عدد 3: القيادة واملساندة

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
متحــورت أبــرز النقائــص حــول عــدم إنجــاز الــوزارة لعمليّــة تقييــم ذايتّ حــول مراجعــة إطــار أداءهــا، كــا تبــن 

ــرتاتيجيّة  ــث اس ــن حي ــة م ــغيل واملبادرة الخاص ــن والتش ــي والتكوي ــن املهن ــج التكوي ــم برام ــص وتقيي ــبة فح مبناس

الرنامــج وداللــة أهدافــه ومــن حيــث داللــة وموثوقيّــة مــؤرّشات قيــس أداء الرنامــج وجــود نفــس املالحظــات تقريبــا 

فيــا يتعلــق باملحــاور الثــالث املذكــورة أعــاله. 

فقــد تبــن عــدم تغطيــة املحــاور اإلســرتاتيجية لرنامــج التكويــن املهنــي املنبثــق عــن مــروع إصــالح املنظومــة 

ــة املرســومة لقطــاع  ــة التنموي ــيّة واألهــداف اإلســرتاتيجيّة للخطّ ــي لبعــض املحــاور األساس ــن املهن ــة للتكوي الوطنيّ

التكويــن املهنــي عــى مســتوى مخطـّـط التنميــة 2016 - 2020، وعــدم ربطهــا بأهــداف أو مــؤرّشات قيــس أداء خاّصة. 

كــا ســجل التقريــر وجــود تداخــل بــن برنامــج تنميــة املبــادرة الخاصــة وبرنامجــي التكويــن املهنــي والتشــغيل. 

أمــا مــن حيــث محتــوى الرامــج فقــد أشــار التقريــر إىل وجــود نقائــص عــى مســتوى تســمية بعــض املــؤرّشات 

وعــدم داللــة تســمية بعــض املــؤرّشات األخــرى عــى محتواهــا وكذلــك عــدم دقـّـة وشــمولية تعريــف البعــض اآلخــر. 

كــا تبــن اإلختــالف يف طريقــة احتســاب قيمــة بعــض املــؤرّشات وعــدم ايفــاء طريقــة االحتســاب مبدلــول املــؤرش، 

ناهيــك عــن تعقيدهــا مــا يــؤدي إىل غيــاب الدقّــة عــى مســتوى ضبــط تقديــرات املــؤرّش. 

ويف جانــب آخــر، أبــرز التقريــر عــدم وضــوح طريقــة ومســار املتدخلــن لتجميــع املعطيــات الحتســاب املــؤرش 

بعــد تســجيل نقائــص عــى مســتوى آليّــات ووســائل التثبــت مــن صّحــة ومصداقيّــة املعطيــات املجّمعــة. كــا الحــظ 

التقريــر إرتبــاط تحقيــق بعــض األهــداف املضبوطــة بتدّخــل هيــاكل خارجــة عــن وزارة التكويــن املهنــي والتشــغيل.

III – جهود اإلصالح من قبل الوزارة : 
ــي مل  ــق باملالحظــات الت ــة تتعلّ ــة وموضوعي ــرات فني ــم عــّدة تري ــي والتشــغيل تقدي ــن املهن ــت وزارة التكوي تولّ

تتخــذ بشــأنها إجــراءات إصالحيــة مبينــة خاصــة أّن عمليــة التقييــم تتــم ضمنيــا وبصفــة دوريــة يف إطار حــوار الترف 

بتريــك جميــع املعنيــن وعــى رأســهم رؤســاء الرامــج، وأنـّـه يتــم العمــل عــى مزيــد التنســيق بــن الوكالــة التونســية 

للتكويــن املهنــي واملركــز الوطنــي لتكويــن املكونــن وهندســة التكويــن يف مســألة التقديــرات والــذي تعمــل الــوزارة 
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ســنويا عــى ضبطــه بأكــر مــا يكــون مــن الدقــة وأخــذه بعــن االعتبــار يف احتســاب املــؤرش وتحليــل املعطيــات، وأنـّـه 

ــة مراجعــة  ــات واملتغــرات كــا متــت عملي ــه املعطي ــا تقتضي ــن األهــداف االســرتاتيجية لبعــض الرامــج مب ــم تحي ت

املــؤرشات ســتتم بنــاء عــى التوجهــات االســرتاتيجية الجديــدة ومراجعــة خارطــة برنامــج تنميــة املبــادرة الخاصــة كليــا. 

IV - توصيات الهيئة : 
دعــت الهيئــة إىل العمــل عــى مزيــد تجويــد املــؤرشات مبــا يقلــص مــن نســبة الخطــأ أو عــدم الوضــوح مــن حيــث 

املقروئيــة واملوثوقيــة والداللــة. كــا أوصــت مبراجعــة بطاقــات املــؤرّشات وتعديــل اجــراءات تجميــع املعطيــات ضانــا 

ــة املعطيــات املجّمعــة.  ــات ووســائل التثبــت مــن صّحــة ومصداقيّ للوضــوح والدقــة ومزيــد العمــل عــى تجويــد آليّ

كــا دعــت الهيئــة إىل اعتــاد مــؤرّشات قيــس أداء خاّصــة باملحــاور اإلســرتاتيجية إلضفــاء أكــر دقــة وتفصيــل ووضــوح 

عنــد تحليــل نتائــج املخططــات.

V - قرار المجلس : 
عــى الرغــم مــن أّن نســبة التــدارك واإلصــالح تعــد مرضيــة عمومــا وعــى الرغــم مــن أن مصالــح وزارة التكويــن 

ــي مل تشــملها إجــراءات  ــة باملالحظــات الت ــة ذات العالق ــة وموضوعي ــرات فني ــدة تري ــت ع ــي والتشــغيل قدم املهن

ــة  ــت عالق ــي بقي ــاط الت ــوزارة بخصــوص النق ــود اإلصــالح يف ال ــة متابعــة جه ــّرر مواصل ــس ق ــة، إال أّن املجل إصالحي

ــوزارات. ــع ال ــة وســيتم تعميمهــا عــى جمي ــة تعــد منوذجي ــار أن هــذه التجرب باعتب

 VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

تدقيق أداء وزارة التكوين المهني 
والتشغيل في مجال التصّرف في 

الميزانية حسب األهداف
مواصلة 745 352654

المتابعة
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اإلدارة الجهوّية للتجهيز واإلسكان بسوسة 0 2

	ü هيكل التفقد: التفقدية العامة لوزارة التجهيز واإلسكان

	ü الهيكل الذي تّم تفقده: اإلدارة الجهويّة للتجهيز واإلسكان بسوسة

	ü2019 :تاريخ إعداد تقرير التفقد

	ü2019 - 2016 :الفرتة املعنية بالتفقد

	ü2020 تاريخ ورود تقرير التفقد عىل الهيئة العليا: 25 سبتمر

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل املتابعة: ماي

	ü2021تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: أكتوبر

النقائص واإلخالالت: 

 شــملت أبــرز املالحظــات الــواردة بتقريــر التفقــد مجــاالت التــرّف اإلداري واملــايل ونشــاط اإلدارة الفرعيــة للجســور 

والطرقــات واإلدارة الفرعيــة للبنايــات املدنيــة واإلســكان والتهيئــة العمرانيــة والرتابيــة. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 73 %.

 توصلــت تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل اإلدارة إىل تــدارك أغلــب النقائــص واإلخــالالت وســاهمت يف تحقيق نســبة 

إصــالح بلغــت 73 % وذلــك بعــد مــرور مــا يفــوق الســنتن عــى إعــداد تقريــر التفقــد وتبليغــه إىل اإلدارة الجهويّــة 

وهــو مــا يســتوجب مواصلــة الجهــود قصــد إدخــال بقيــة اإلصالحــات الالزمــة وتوصيــات الهيئــة حيــز التنفيــذ.

قرار املجلس: إنهاء املتابعة. 

 إســتنادا إىل نســبة اإلصــالح الهامــة التــي حققتهــا اإلدارة الجهويــة للتجهيــز واإلســكان بسوســة والتــي بلغــت 73 % ، 

قــّرر مجلــس الهيئــة إنهــاء متابعــة هــذا التقريــر ودعــوة التفقديــة العامــة للتجهيــز واإلســكان ملواصلــة متابعــة تنفيــذ 

باقــي التوصيــات.
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I - تقديم عام :
ــري 2008  ــؤّرخ يف 25 فيف ــدد 512 لســنة 2008 امل ــر ع ــى األم ــز بسوســة مبقت ــة للتجهي ــت اإلدارة الجهوي أحدث

املتعلـّـق بضبــط مشــموالت وتنظيــم اإلدارات الجهويــة لــوزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الرتابية. وتتمثل مشــموالتها 

خاصــة فيــا يــي:

	ü،العمل عى متابعة نشاط الوزارة عى املستوى الجهوي

	ü،متابعة دراسة وإنجاز مشاريع املجالس الجهوية املمولة عى ميزانية الدولة

	ü،تقديم املساعدة للجاعات املحلية يف متابعة دراسة وإنجاز مشاريعها

	ü ــة ــات املدني ــة والبناي ــات املرتب ــة والطرق ــآت الفني ــات املنش ــرى لقطاع ــات الك ــع التوجه ــاهمة يف وض املس

ــة، ــة والبحري ــئ الجوي ــات واملوان ــن الفيضان ــدن م ــة امل ــار وحاي ــر واملع ــكن والتعم ــة والس ــة الرتابي والتهيئ

	ü ــة ــرف وصيان ــك بالت ــات وكذل ــي للطرق ــة العموم ــك الدول ــة مبل ــات املرتب ــر الطرق ــة وتنوي ــرّف وصيان الت

ــات، ــة والبطاح ــور املتحرك ــاق والجس األنف

	ü،الترّف يف املسالك الريفية وصيانتها وترقيمها

	ü إعــداد امللفــات الفنيــة القتنــاء العقــارات الالزمــة ملشــاريع الــوزارة عــى املســتوى الجهــوي ســواء باملراضــاة

أو عــن طريــق اإلنتــزاع ومتابعــة القضايــا املنشــورة لــدى املحاكــم بالدائــرة الرتابيــة للواليــة وذلــك بالتنســيق 

مــع املصالــح املركزيــة بالــوزارة.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من تقرير التفقد :
	 - عىل مستوى الترصّف اإلداري واملايل:

تتمثل أبرز النقائص واإلخالالت التي إستخرجتها الهيئة العليا للرقابة يف هذا املجال فيا يي:

	ü ــة التفقــد وذلــك بســبب الرتاجــع املتواصــل عــى مســتوى املــوارد البريــة خــالل الفــرتة التــي شــملتها عمليّ

إحالــة العديــد مــن األعــوان عــى التقاعــد مــع عــدم القيــام بإنتدابــات جديــدة مــا أثّــر ســلبا عــى نســق 

عمــل بعــض املصالــح وخاصــة الفنيــة منهــا عــى غــرار الفــروع واملصالــح املكلّفــة مبتابعــة مشــاريع الجســور 

ــح  ــع األعــوان بــن مختلــف املصال ــة. وهــو مــا يســتوجب إعــادة توزي ــات املدني والطرقــات ومشــاريع البناي

وذلــك لضــان حــد أدىن مــن اســتمرارية املرفــق العــام يف أفضــل الظــروف ومزيــد حوكمــة التــرّف يف هــذا 

املجــال مــن التــرّف وفــرض املزيــد مــن االنضبــاط واحــرتام جــداول أوقــات العمــل مبــا يضمــن حســن ســر 

ــق باحــرتام  ــة للمنشــور عــدد 38 لســنة 2012 املــؤرخ يف 16 جــوان 2012 املتعلّ املرفــق العــام تطبيقــا خاّص

التوقيــت اإلداري مــن قبــل أعــوان القطــاع العمومــي.

	ü عــدم تفاعــل اإلدارة الجهويــة للتجهيــز مــع عرائــض وشــكاوى املواطنــن بالشــكل املــريض حيــث بلغــت نســبة

اإلجابــة عنهــا 44 % خــالل ســنة 2018. 

	ü ســوء اســتغالل املعــدات والتجهيــزات اإلعالميــة املتوفــرة لــدى اإلدارة الجهويّــة كــا مل يتــم تعميــم منظومــة

الرتاســل االلكــرتوين »lotus« عــى جميــع إطــارات اإلدارة وكذلــك التوصيــل باالنرتنــات لتشــغيل التطبيقــات 

واملنظومــات اإلعالميــة.

	ü ــم ــزود ورق ــات الت ــض طلب ــافة يف بع ــجيل املس ــدم تس ــات وع ــرّف يف املحروق ــتوى الت ــى مس ــالالت ع اخ

العــداد القديــم والجديــد واســتعال بطاقــة ذكيــة وحيــدة لتزويــد أربعــة معــدات كاملــة بفــرع النفيضــة وهو 
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مــا يحجــب دقـّـة متابعــة إســتهالك الوقــود ملختلــف املعــّدات. عــالوة عــى تســجيل غيــاب لإلجــراءات الالزمــة 

لرتشــيد إســتهالك الطاقــة ويتجــى ذلــك خاصــة مــن خــالل عــدم وجــود تقريــر دوري تحليــي يف هــذا املجــال 

وهــو مــا يحــول دون الوقــوف عــى اإلشــكاالت التــي تســتوجب التدخــل.

	ü عــدم متّكــن اإلدارة الجهويــة للتجهيــز بسوســة مــن اســرتجاع مســكنن مشــغولن بــدون وجــه رشعــي مــن قبــل

عونــن وذلــك بالرغــم مــن إنتفــاء الصفــة.

	ü خالفــا لالعتــادات املخّصصــة ضمــن العنــوان األول مــن امليزانيــة لســنة 2017 ملصاريــف صيانــة الطرقــات مبــا

قــدره 265 ألــف دينــار، مل يقــع اســتهالك ســوى 65.3 ألــف دينــار منهــا للصيانــة أي بنســبة إســتهالك تقــدر 

بــــ25 % يف حــن اســتهلكت باقــي االعتــادات القتنــاء املحروقــات وصيانــة الســيارات وإقتنــاء قطــع غيــار. كــا 

تبــّن ارتفــاع املبالــغ املخصصــة لصيانــة أســطول العربــات مــع إفــراد بعــض الســيارات مببالــغ هامــة للصيانــة 

وهــو مــا يستشــف منــه غيــاب الصيانــة الوقائيــة واالعتــاد عــى التعامــل مــع الورشــات الخاّصــة إلصــالح 

أغلــب األعطــاب.

	ü غيــاب برنامــج واضــح للتدخــل والصيانــة لشــبكة الطرقــات املرقمــة ســواء بطريقــة مبــارشة أو عــن طريــق

ــكل  ــة ب ــة واملســالك الريفيّ ــات املرقّم ــة لشــبكة الطرق ــات دوريّ ــج معاين ــاب برنام ــرى وغي ــاوالت الصغ املق

الفــروع باإلضافــة إىل نقــص يف اإلحاطــة باملقــاوالت الصغــرى بهــدف تحســن مردوديتهــا وجــودة تدخالتهــا 

ــر  ــوائيّة وغ ــالت العش ــض التدخ ــن بع ــات م ــي للطرق ــك العموم ــة املل ــى حاي ــرص ع ــدم الح ــك ع وكذل

املرخصــة.

	ü خالفــا ملذكــرة العمــل الصــادرة عــن وزيــر التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الرتابيــة عــدد 163 بتاريــخ 08 أكتوبــر

ــة متابعــة أســطول النقــل  ــة وحســن اســتغالل منظوم ــة اســتعال الســيارات اإلداري ــة مبراقب 2018 واملتعلق

GPS/GPRS، تبــن عــدم إيــالء نظــام ‘’متابعــة حركــة الســيارات GPS’’ األهميــة املطلوبــة وفقــا لتوجهــات 

الــوزارة وعمــال بتوصيــات منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 25 لســنة 2018 واملــؤرخ يف 10 ســبتمر 2018 حــول 

ــالل  ــن خ ــك م ــى ذل ــود وتج ــتهالك الوق ــات اس ــيد نفق ــة وترش ــات اإلداري ــرف يف العرب ــكام الت ــد إح مزي

عــدم تركيــز أو اشــتغال نظــام GPS ببعــض العربــات وعــدم املتابعــة الدوريــة واملنتظمــة لهــذا النظــام وهــو 

مــا يحــول دون التحقــق مــن اإلســتغالل األمثــل لوســائل النقــل وكذلــك عــدم التمكــن مــن ترشــيد إســتهالك 

املحروقــات.

	ü.عدم قيام اإلدارة الجهوية للتجهيز بالجرد السنوي لقطع الغيار باملغازة

	ü وجــود العديــد مــن املعــدات والســيارات املعطبــة عــى غــرار اآلالت املاســحة وآالت شــحن وآالت دمــك وناقــل

ــة بعنــوان إصــالح  املعــدات أو تلــك التــي زال االنتفــاع بهــا، فضــال عــن ذلــك ســّجل غيــاب معايــر موضوعيّ

الســيارات وهــو مــا أّدى إىل ســوء إســتغالل االعتــادات املخصصــة إلصــالح الســيارات حيــث ناهــزت كلفــة 

إصــالح ثــالث ســيارات فقــط مبلــغ 11 أ.د وهــو مــا ميثــل نســبة 26 % مــن ميزانيــة صيانــة الســيارات.

	 - عىل مستوى اإلدارة الفرعية للجسور والطرقات:

الحــظ فريــق التفقــد مــن خــالل زيــارات ميدانيــة قــام بهــا للوقــوف عــى ظــروف إنجــاز وتقــّدم بعــض األشــغال 

نقائــص عــى مســتوى الدراســات األوليــة ألغلــب املشــاريع وعــدم دقــة التقديــرات حيــث تتمســك اإلدارة عنــد إعــداد 

امللــف الــرسي للصفقــة باالعتــاد عــى معــدل األســعار للصفقــات املاثلــة التــي تــم إبرامهــا خــالل تلــك الســنة أو 

الســنة التــي قبلهــا مــع إضافــة نســبة 10 % للتعديــل رغــم ثبــوت عــدم دقّتهــا عنــد تلقــي العــروض. 

كــا تبــّن أيضــا وجــود نقــص عــى مســتوى متابعــة ومراقبــة جــودة إنجــاز األشــغال مــن قبــل املقــاوالت وكيفيــة 

تركيــز الحضائــر حيــث عايــن فريــق التفّقــد نقصــا يف تثبيــت قاعــدة بعــض أعمــدة اإلنــارة ونقصــا يف العالمــات الدالــة 
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عــى املعابــر املائيــة املنخفضــة وســوء تثبيــت حائــط حايــة املنشــآت املائيــة، وظهــور تصّدعــات يف أماكــن متفرقــة يف 

جانبــي بعــض املســلك الريفيــة ووجــود عــدد مــن املعابــر املائيــة داخــل حــوزة املســلك األمــر الــذي ميكــن أن يشــكل 

خطــرا عــى مســتعمي الطريــق.

يضــاف إىل ذلــك، تســجيل إخــالالت عــى مســتوى مســك دفاتــر الحضــرة التــي ال يتــّم تضمينهــا املعطيــات الالزمــة 

حــول تقــّدم األشــغال وتحيينهــا مــا أّدى إىل تضــارب حــول نســبة تقــّدم األشــغال للصفقــة املنجــزة يف إطــار برنامــج 

تدعيــم املســالك الريفيّــة لســنة 2018 )قســط 2( وإمكانيــة خــالص املقاولــة دون انجــاز فعــي لألشــغال وكذلــك عــدم 

ــة بالتزاماتهــا خاصــة  ــان تجــاه بعــض املقــاوالت املخلّ حــرص اإلدارة عــى اتخــاذ اإلجــراءات الزجريــة الالزمــة يف اإلب

عــى مســتوى إنجــاز املســالك الريفيــة.

3 - عىل مستوى اإلدارة الفرعية للبنايات املدنية واإلسكان والتهيئة العمرانية والرتابية:

تبــّن وجــود اخــالالت عــى مســتوى طريقــة تعيــن املصممــن وإنجــاز الدراســات الفنيــة ملشــاريع البنــاءات املدنية 

ومــن ذلــك التعيــن املبــارش ملهنــدس معــاري وعــدم احــرتام آجــال مختلــف مراحــل الدراســات املعاريــة والفنيــة 

املنصــوص عليهــا باألمــر عــدد 71 لســنة 1978 وســوء تقديــر الكلفــة األوليــة إلنجــاز بعــض املشــاريع عــى غرار توســعة 

مدرســة األمــن بالنفيضــة وتهيئــة وحــدة العمليــات باملستشــفى الجهــوي مبســاكن باإلضافــة إىل عــدم التقيــد بجــدول 

األعــال املتعّهــد بهــا )Plan de charge( عنــد تعيــن املهندســن املعاريــن.

كــا تــّم تســجيل اخــالالت عــى مســتوى متابعــة برنامــج الصنــدوق الوطنــي لتحســن الســكن مــن قبــل مصلحــة 

اإلســكان التــي تقــوم يف هــذا اإلطــار مبتابعــة مراحــل إســناد املنــح غــر أنــه لوحــظ تأخــر ملحــوظ يف إنجــاز برنامــج 

ســنة 2018، والــذي اليــزال يف مرحلــة تجميــع امللفــات مــن قبــل الســلط الجهويــة، يضــاف إىل ذلــك غيــاب الدقـّـة يف 

تقديــر كلفــة األشــغال وبالتــايل مبلــغ املنحــة املســندة وغيــاب التنســيق مــع الســلط الجهويــة عنــد توزيــع االعتــادات 

املخصصــة للرنامــج عــى املعتمديــات.

كــا تبــّن وجــود تأخــر هــام عــى مســتوى برنامــج الســكن اإلجتاعــي الــذي إنطلــق منــذ ســنة 2012 حيــث 

ــذ الرنامــج الخصــويص للســكن  ــق ســوى نســبة إنجــاز تقــدر بــــ19 % مــن الرنامــج، كــا ســّجل تنفي ــم تحقي مل يت

اإلجتاعــي تأخــرا هامــا يف جزئــه املتعلــق بإحــداث تقســيات وتوفــر مســاكن اجتاعيــة بــاألرايض الراجعــة بامللكيــة 

للدولــة والواقعــة داخــل أمثلــة التهيئــة العمرانيــة.

III – جهــود اإلصــالح المبذولــة مــن قبــل اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلســكان 
بسوسة :

تولــت اإلدارة الجهويــة للتجهيــز واإلســكان بسوســة تدعيــم بعــض مصالحهــا باملــوارد البريــة مــن خــالل تعيــن 

ــاعد  ــرف مس ــات ومت ــور والطرق ــة للجس ــاإلدارة الفرعي ــدس أول ب ــة ومهن ــات املدني ــة البناي ــدس أول مبصلح مهن

ــتغالل  ــة وإس ــة صيان ــحة مبصلح ــة ماس ــائق آل ــاص س ــف 8 إختص ــل صن ــة وعام ــة واملالي ــؤون اإلداري ــة الش مبصلح

ــط الحواســيب مبكتــب الضبــط مبنظومــة Lotus كــا رشعــت اإلدارة  ــّم رب ــة بسوســة. وت ــاإلدارة الجهوي ــات ب الطرق

ــي 2021. ــذ 15 جانف ــة« من ــرتوين »عليس ــل اإللك ــدة للرتاس ــة الجدي ــتخدام املنظوم ــة يف اس ــة بسوس الجهوي

ومــن جانــب آخــر، تــّم تــدارك النقائــص املتعلّقــة باملعــدات والتجهيــزات اإلعالميــة بالتنســيق بــن إدارة البحــث 

والتنظيــم واإلعالميــة كــا تــّم تكليــف تقنــي يف اإلعالميــة بالتفقــد الــدوري للمعــدات اإلعالميــة دون إنتظــار طلبــات 

الصيانــة.
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وفيــا يتعلـّـق مبزيــد إحــكام التــرف يف الســاعات اإلضافيــة، فقــد تــّم اســتصدار مذكــرة العمــل عــدد 2019/169 

حــول منحــة ســاعات العمــل اإلضافيــة تــّم مــن خاللهــا لفــت نظــر رؤســاء املصالــح إىل إيــالء العنايــة الكافيــة لهــذا 

املجــال مــع تحديــد ســقفها يف مســتوى 50 % مــن العــدد املضبــوط بالنصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل. كــا 

قامــت اإلدارة الجهويــة للتجهيــز بتــدارك النقائــص املتعلّقــة باســتهالك الوقــود وجــرد قطــع الغيــار باملغــازة وصيانــة 

منظومــة GPS مــن طــرف الركــة املختصــة.

أمــا بالنســبة للنقائــص املســجلة عــى مســتوى اإلدارة الفرعيــة للجســور والطرقــات فقــد تــّم تــدارك التفــاوت يف 

ــدت اإلدارة  ــا أب ــات. ك ــة واســتغالل الطرق ــة ومصلحــة صيان ــن مصلحــة املســالك الريفي ــن ب ــع األعــوان الفني توزي

ــا. ــا ومالي العنايــة املطلوبــة يف متابعــة املشــاريع إداريّ

ومــن جانــب آخــر، أصبــح يتــم إعــداد ميزانيــة صيانــة شــبكة الطرقــات املرقمــة بالتنســيق مــع رؤســاء الفــروع 

ــالت  ــق بتدخ ــا يتعل ــة. وفي ــادات املرمج ــق االعت ــة ووف ــب االولوي ــا حس ــم وادراجه ــوع ملقرتحاته ــك بالرج وذل

ــة برنامــج تدخــل مختــر يتضمــن أهــم الفصــول بالصفقــات املرمــة  املقــاوالت الصغــرى فتتضمــن ميزانيــة الصيان

ــا  ــالك. أّم ــات واملس ــروع للطرق ــاء الف ــات رؤس ــى معاين ــاًء ع ــق بن ــة الطري ــالح قارع ــالت إلص ــد التدخ ــم تحدي ويت

بالنســبة ملقــاوالت التنظيــف فيتــم إعــداد برنامــج التدخــل مســبقا وفقــا لرمجــة يتــم تحديدهــا مــع املصالــح املركزيــة 

ــاه االمطــار. ــة الطرقــات وجهــر منشــآت تريــف مي ــة بجالي يف مجــال النظافــة والعناي

ــات  ــة لشــبكة الطرق ــات الدوري ــج املعاين ــص املســجلة عــى مســتوى برنام ــب آخــر، وبالنســبة للنقائ ــن جان وم

املرقمــة واملســالك الريفيــة، يجــدر التأكيــد عــى أّن رؤســاء الفــروع مبرجــع النظــر يقومــون بتأمــن املعاينــات اليوميــة 

لشــبكة الطرقــات املرقمــة واملســالك ويتــم تدوينهــا بتقريــر نشــاط الفــرع كــا أنــه وخــالل إعــداد ميزانيــة الصيانــة 

تتــم معاينــة مقرتحــات كل الفــروع لتحديــد األولويــات. 

ــق املقــاوالت الصغــرى أو  ــم التنســيق لتأمــن التدخــل إمــا عــن طري ــق بالتدخــالت املســتعجلة، فيت وفيــا يتعل

بتجميــع إمكانيــات مختلــف الفــروع مــن عملــة ومعــدات. وبهــدف تــاليف النقــص املســجل يف اإلحاطــة باملقــاوالت 

الصغــرى تــّم متكــن أصحــاب املقــاوالت الصغــرى مــن تربـّـص مبصلحــة صيانــة وإســتغالل الطرقــات كــا تتــم متابعتهم 

مــن قبــل رؤســاء الفــروع أثنــاء إنجــاز األشــغال مــع تقديــم التوجيهــات الرضوريــة لضــان جــودة تدخالتهــم. وتعمــل 

املصلحــة عــى إحاطتهــم يف إعــداد امللحقــات وكشــوفات الحســابات وطلبــات إيقــاف اآلجــال.

أّمــا بخصــوص برنامــج الصنــدوق الوطنــي لتحســن الســكن، فقــد تبــن أنــه بالرغــم مــن كّل املجهــودات املبذولــة 

لــإلرساع بتنفيــذ هــذا الرنامــج وحــل بعــض اإلشــكاليات والترسيــع يف التنفيــذ، إال أنــه ال تــزال العديــد مــن العراقيــل 

ــف  ــذه يف مختل ــة يف تنفي ــة واملحلي ــح الجهوي ــن املصال ــد م ــل العدي ــروع وتدخ ــذا امل ــة ه ــرا لخصوصي ــة نظ قامئ

مراحلــه.

IV - توصيات الهيئة :
ــة  ــى كلف ــط ع ــة للضغ ــاذ اإلجــراءات الالزم ــى اتخ ــل ع ــة بالعم ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي أوصــت الهيئ

صيانــة أســطول العربــات مــن خــالل احــرتام دوريــة املراقبــة الفنيــة لوســائل النقــل وتكثيــف عمليــات الكشــف الفنــي 

الوقــايئ لحالــة العربــات وتدعيــم الورشــة الجهويــة بالعملــة املختصــن.
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كــا أوصــت الهيئــة بالعمــل عــى اإلرساع يف تنفيــذ برامــج الســكن اإلجتاعــي بالجهــة واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة 

ــات  ــع الجه ــيق م ــن التنس ــى حس ــل ع ــاز والعم ــام يف اإلنج ــر اله ــر إىل التأخ ــة بالنظ ــكاليات املطروح ــاوز اإلش بتج

املختصــة.

V - قرار المجلس :
إســتنادا إىل نســبة اإلصــالح الهامــة التــي حققتهــا اإلدارة الجهويــة للتجهيــز واإلســكان بسوســة والتــي بلغــت %73، 

قــّرر مجلــس الهيئــة إنهــاء متابعــة هــذا التقريــر ودعــوة التفقديــة العامــة للتجهيــز واإلســكان ملواصلــة متابعــة تنفيــذ 

باقــي التوصيــات.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

اإلدارة الجهوّية للتجهيز واإلسكان 
مواصلة 261961732بسوسة 

المتابعة
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المركز الجهوي لمراقبة األداءات صفاقس 1 03

	ü هيكل التفقد: التفقدية العامة لوزارة التجهيز واإلسكان

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	ü1 الهيكل الذي متّت مراقبته: املركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2017 - 2013 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 20183(: ديسمر	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: ديسمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: مارس

النقائص واإلخالالت: 

 تعلّقــت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة للمتابعــة مــن التقريــر الرقــايب أساســا مبجــاالت التنظيــم 

والتســير وبنظــام املعلومــات وبرمجــة وتنفيــذ أعــال املراقبــة الجبائيــة ومتابعــة اإلمتيــازات الجبائيــة املســندة. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 6	 %.

 مل تفــض تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل املركــز الجهــوي لــألداءات ســوى إىل تــدارك بعــض النقائــص واإلخــالالت 

وقــد بلغــت نســبة اإلصــالح 16 % وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الــــ3 ســنوات عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل 

املركــز الجهــوي ونــره للعمــوم وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات الالزمــة 

وتوصيــات الهيئــة حيــز التنفيــذ.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة

بالنظــر إىل تحقيــق نســبة إصــالح ضعيفــة بلغــت 16 % ، قــرر املجلــس مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب مــن أجــل 

تــدارك النقائــص واإلخــالالت املتبقيــة، مــع ضــم املالحظــات الــواردة بتقريــري املركزيــن الجهويــن ملراقبــة األداءات 

صفاقــس 1 و2 إىل التقريــر الــذي أعدتــه هيئــة الرقابــة العامــة للاليــة بخصــوص مكتــب مراقبــة األداءات بتونــس 2 

فيــا يتعلــق بالنقائــص املتصلــة باملنظومــات املعلوماتيــة املعتمــدة وعــدم تحقيــق االندمــاج بينهــا وإعــداد مذكــرة 

خاّصــة يف الغــرض ترفــع إىل الجهــات املعنيــة )وزارة املاليــة ورئاســة الحكومــة(.



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

102

I - تقديم عام :
يف إطــار تكريــس السياســة الجبائيــة الراميــة إىل مقاومــة التّهــرب والغــّش الجبائيــن وتنميــة مــوارد الّدولــة وحســن 

ــة واملتمثلــة يف إدارة  تطبيــق التريــع الجبــايئ، تــم تركيــز املصالــح الخارجيــة لــإلدارة العاّمــة لــألداءات بــوزارة املاليّ

ــم هــذه  ــم تنظي ــة األداءات. وت ــا ملراقب ــة إىل 32 مركــزا جهويّ ــطة إضاف املؤسســات الكــرى وإدارة املؤسســات املتوّس

ــم  ــط مشــموالتها مبقتــى األمــر عــدد 94 لســنة 2008 املــؤرخ يف 16 جانفــي 2008 كــا ت ــة وضب ــح الخارجي املصال

تنقيحــه باألوامــر الالحقــة خاصــة منهــا األمــر الحكومــي عــدد 1156 لســنة 2017 املــؤرخ يف 27 أكتوبــر 2017.

ويتــّوىل املركــز الجهــوي ملراقبــة األداءات صفاقــس 1 يف حــدود اختصاصــه الــرّتايب الــذي ضبطــه قــرار وزيــر املاليّــة 

ــة  ــات املراقب ــه العمــل وتأمــن عملي ــايئ الجــاري ب ــع الجب ــق التري ــهر عــى تطبي ــر 2012، الّس ــؤرخ يف 24 أكتوب امل

الجبائيــة لــألداءات واملعاليــم والرّضائــب مبــا يف ذلــك املراقبــة امليدانيّــة وتســوية اإلغفــاالت واالكتشــافات واملراجعــة 

ــة وإســناد اإلمتيــازات الجبائيــة.  الجبائيّ

ويـُـرف املركــز عــى 7 مكاتــب مراقبــة أداءات )مكاتــب مراقبــة األداءات نهــج خالــد بــن الوليــد ومكتــب طريــق 

تونــس وجبنيانــة وســاقية الزيــت والحنشــة وقرمــدة ومكتب الشــباك املوحــد بوكالــة النهــوض بالصناعــة والتّجديــد(. 

ويتــوىل بالخصــوص مســك جذاذيـّـات املطالبــن بــاألداء وتحيينهــا والقيــام بعمليــات املراقبــة الجبائيــة األوليــة واملعمقة 

وإعــداد قــرارات التّوظيــف اإلجبــاري وتقديــم خدمــات اإلرشــاد والتّوجيــه واإلعــالم لفائــدة املطالبــن بــاألداء ومراقبــة 

ــة  ــات الجبائي ــة املخالف ــري ومعاين ــام التّقدي ــحب النظ ــررات س ــداد مق ــة وإع ــات الجبائي ــم للواجب ــدى احرتامه م

الجزائيــة فضــال عــن متابعــة اإلمتيــازات الجبائيــة املســندة.

يف هــذا الســياق، ميســك املركــز الجهــوي ملراقبــة االداءات صفاقــس1 يف مــوىف ســنة 2017 مجمــوع 47.039 جــذاذة 

ــع  ــة م ــة الجبائي ــة املراجع ــة. وأنجــزت خليّ ــات جبائي ــن عــى معرف ــن املتحصل ــن واملعنوي ــم األشــخاص الطبيعي ته

فريــق العمــل املكلــف بالتســجيل 551 عمليــة مراجعــة جبائيــة معمقــة خــالل املــدة املذكــورة. وبلــغ املــردود املــايل 

للمركــز واملتمثــل يف املبالــغ التــي تتــأىت مــن اإلكتشــافات وتســوية اإلغفــاالت ومحــارض الخطايــا واملبالــغ املُثقلــة بنــاء 

عــى عمليــات الصلــح وباعتبــار مــردود امللفــات االســتثنائية )مــردود األحــكام وعــدم االعــرتاض عــى قــرارات التوظيــف 

االجبــاري واملــردود املتــأيت مــن التخفيــض يف فائــض األداء ويف الخســائر( خــالل الفــرتة املمتــّدة مــن ســنة 2013 إىل 

ــوايل 35,216 م.د و48,644 م.د و55,459 م.د و61,097 م.د و68,659 م.د. ســنة 2017 عــى التّ

وخــالل الفــرتة 2012 - 2016 متتــع 1924 شــخصا بطروحــات مــن املداخيــل واألربــاح بعنــوان التصديــر وإعــادة 

االســتثار وبعنــوان النشــاط بلغــت قيمتهــا 502,6 م.د. كــا ارتفــع بعنــوان الفــرتة 2013 - 2017 إجــايل مبالــغ األداء 

عــى القيمــة املضافــة التــي تــم توقيــف العمــل بهــا مبقتــى شــهادات عامــة وظرفيــة إىل 171,5 م.د. 

ويعمــل باملركــز يف مــوىف ســنة 2017 مجمــوع 163 عونــا منهــم 97 عونــا مبكاتــب مراقبــة األداءات الرّاجعــة إليــه 

بالنظــر.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
شملت أبرز النقائص واإلخالالت التي تّم متابعتها من قبل الهيئة املجاالت التالية:

1 – عىل مستوى التنظيم والتسيري:

تبّن يف هذا املجال خاّصة:

	ü إفــراد األعــال الخاصــة مبراجعــة العقــود والكتابــات بهيــكل مســتقل يتمثــل يف فريــق عمــل مكلف بالتســجيل

http://www.finances.gov.tn/index.php/ar-AA/2012-08-31-14-24-24?pid=1263&sid=1273:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5
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عوضــا عــن إدماجهــا ضمــن مهــام خليــة املراجعــة الجبائيــة وعــدم احــداث »مكتــب االســتقصاءات وتجميــع 

املعطيــات« لتجميــع وإثــراء املعلومــات ذات العالقــة باملراجعــة الجبائيــة.

	ü.عدم إعداد دليل إجراءات يضبط مسالك ورشوط تداول امللّفات والعقود والكتابات املخزّنة باألرشيف

	ü.إنجاز األعال املوكولة إىل مكتب الّضبط يدويّا نظرا لعدم توفر منظومة إعالمية للغرض

	ü ضعــف املــوارد البريــة خــالل الفــرتة 2013 - 2017 بالنظــر إىل اســتقرار عــدد املحّققــن يف حــدود 15 عونــا

مقابــل ارتفــاع حجــم جذاذيــة املطالبــن بــاألداء خــالل نفــس الفــرتة مــن 38844 إىل 47039 أي بنســبة ارتفــاع 

تقــدر بـــ21 % إىل جانــب ذلــك ســّجل شــغور 6 خطــط وإشــغال 5 مــن أعــوان املركــز خططــا وظيفيــة غــر التي 

يبارشونهــا فعليــا ووجــود ســائق واحــد باملركــز و7 ســيارات مصلحــة. 

	ü.عدم تجهيز فضايئ حفظ األرشيف بنظام املراقبة ونظام كشف الحرائق

	 – عىل مستوى نظام املعلومات:

تضّمن التقرير الرقايب النقائص التالية فيا يتصل مبنظومة »صادق«:

	ü إفتقــار منظومــة صــادق إىل بعــض الوظائــف واملعطيــات الكفيلــة مبتابعــة اإلمتيــازات املنتفــع بهــا بعنــوان

ــارشة وإصــدار اإلعالمــات املتعلقــة باإلغفــاالت. األداءات املب

	ü .ــة نظــرا لعــدم إندمــاج املنظومتــن ــا بصفــة يدويّ التــزود مبعطيــات مســتخرجة مــن منظومــة »ســند« دوريّ

وقــد فاقــت مــّدة التأخــر يف تحيــن املعطيــات املدرجــة بهــا 6 أشــهر. 

	ü ــة ــازات الجبائي ــة اإلمتي ــتغاللها ملتابع ــد اس ــارش قص ــر املب ــر غ ــات التّصدي ــان عمليّ ــن بي ــة ع ــز املنظوم عج

ــا. املنتفــع به

	ü عــدم متكــن املحّققــن مــن حواســيب محمولــة مجهــزة بالتطبيقــات الرضوريــة إلنجــاز أعــال الرّقابــة امليدانية

وبقــاء العقــود والكتابــات املودعــة باملركــز واملتعلقــة بســنوات 2013 و2014 و2015 دون خــزن إلكــرتوين إىل 

ــطء نســق اســتغالل منظومــة  ــاب عــون مختــص وب ــر 2017 نتيجــة غي ــة يف أكتوب ــة الرقاب حــّد إنجــاز عملي

‘’جــاد’’ املخصصــة »للخــزن اإللكــرتوين للعقــود والكتابــات«.

3 – عىل مستوى املراجعة الجبائّية املعّمقة:

تضّمن التقرير الرقايب بعنوان هذا املحور النقائص التالية:

	ü عــدم دقــة مــررات الرمجــة وتحديــد أســباب أعــال املراجعــة الجبائيــة املعمقــة واقتصــار عــدد املراجعــات

الهادفــة املرمجــة خــالل نفــس الفــرتة عــى 19 مراجعــة مــن مجمــوع 88 مراجعــة وجــب برمجتهــا.

	ü نقــص اســتغالل وتوظيــف مــا يتوفّــر مــن معلومــات ووثائــق إثبــات وعــدم اســتغالل املركــز بالّشــكل الــكايف

إمكانــات الحصــول عــى املعلومــة الّصحيحــة واملحيّنــة مــن خــالل طلبــات إرشــادات أو توضيحــات أو مــّررات.

	ü.طول اآلجال الفاصلة بن تواريخ تبليغ نتائج املراجعة وتواريخ املصادقة عى تقارير الّصلح

	ü ــن خضعــوا ملراجعــات ــاألداء الذي ــن ب ــة لبعــض املطالب ــات الجبائيّ ــالت املجــراة عــى الوضعي ــاد التعدي افتق

جبائيّــة معّمقــة للتعليــل الــكايف وذلــك ســواء يف طــور اإلعــالم بنتائــج املراجعــة أو يف الطـّـور الّصلحــي، إضافــة 

ــر  ــتندت إىل معاي ــرات اس ــأّن التقدي ــي ب ــن توح ــق أو قرائ ــن أي وثائ ــة م ــات املراجع ــض ملّف ــو بع إىل خل

ــة. ــرة وموثّق ــة ومتظاف ــات موضوعيّ ومقارن

	ü ضعــف التعليــالت الكافيــة يف بعــض املراجعــات املعّمقــة املنجــزة مــن قبــل فريــق العمــل املكلــف بالتســجيل

جــراء غيــاب معايــر موثّقــة لتحديــد األمثــان املرجعيّــة. 
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	ü عــدم إملــام املحّققــن ببعــض جوانــب األطــر التريعيــة والرّتتيبيــة ومقتضيــات الفقــه اإلداري الجبــايئ املنظّمــة

ألنشــطة األشــخاص موضــوع املراجعــة ومحدوديــة عمليّــات املراجعــة والتثبـّـت املجــراة مــّا أّدى إىل التخفيض 

يف مبالــغ األداء املســتوجبة أصــال والخطايــا عنــد مواجهــة املركــز يف الطـّـور الّصلحــي مبــا يفّنــد طريقــة التعديــل 

املتوخاة. 

	ü ارتفــاع عــدد ملفــات املراجعــة املعمقــة املنجــزة خــالل نفــس الفــرتة والتــي مل يتــّم تســويتها )تجــاوز أجــال

تســوية 138 ملفــا آلــت إىل الصلــح 6 أشــهر(.

5 – عىل مستوى متابعة اإلمتيازات الجبائية املسندة:

تبّن يف هذا املجال خاّصة ما يي:

	ü ــة أو بعنــوان ــة املجــراة عــى املؤّسســات املنتفعــة بامتيــازات جبائيّ ضعــف عــدد املراجعــات الجبائيــة األّوليّ

ــوان  ــك بعن ــة« وكذل ــة املضاف ــى القيم ــاألداء ع ــل ب ــف العم ــت توقي ــق تح ــالت املحّق ــم املعام ــة رق »أهميّ

ــة«. ــازات الجبائيّ ــاع باإلمتي ــدم احــرتام رشوط اإلنتف »ع

	ü الطــرح الــكّي لألربــاح املتأتّيــة مــن التّصديــر خــالل ســنتي 2015 و2016 لبعــض املؤسســات رغــم عــدم إنجــاز

أّي عمليّــة تصديــر خــالل ســنة 2014. 

	ü إنتفــاع بعــض املطالبــن بــاألداء بالطــّرح مــن املداخيــل واألربــاح الخاضعــة للرّضيبــة دون إرفــاق تصاريحهــم

ــا  ــة املودعــة لديه ــر رأس املــال املكتتــب مــن املؤّسســة البنكيّ ــة بشــهادة يف تحري ــة للســنوات املعنيّ الجبائيّ

أمــوال اإلكتتــاب أو مــا يعادلهــا أو دون إرفــاق تصاريحهــم الجبائيّــة مبحــرض الجلســة العاّمــة للركــة املكتتــب 

فيهــا املتعلــق بالرّتفيــع يف رأس املــال.

	ü ارتفــاع عــدد قســائم طلــب التــزود التــي مل تتــم تصفيتهــا رغــم إنتهــاء صلوحيــة الشــهادات العامــة املتعلقــة

بهــا وإنقضــاء آجــال تصفيتهــا وعــدم إلغــاء عــدد هــام مــن القســائم غــر املســتعملة عــى منظومــة »صــادق«.

	ü ــهادات ــول الّش ــان مفع ــن الّنشــاط وإســتمرار رسي ــا ع ــم نهائيّ ــن بتوقفه ــح بعــض األشــخاص الطبيعي تري

الظّرفيّــة يف توقيــف العمــل بــاألداء عــى القيمــة املضافــة التــي تحّصلــوا عليهــا دون ســحب اإلمتيــاز للفــرتات 

ــات  ــة مبعاين ــهادات الظرفي ــن بالش ــة املنتفع ــبة تغطي ــدين نس ــهادات وت ــة الش ــدد صلوحي ــن م ــة م املتبقي

ــة. ميداني

	ü.تضّمن سجّل مسح املؤّسسات اإلقتصاديّة 19 مؤّسسة مصّدرة كليّا مجهولة العنوان

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل المركز الجهوي لألداءات :
تبــّن مــن خــالل أعــال املتابعــة أن املركــز الجهــوي لــألداءات تــوىل مراســلة اإلدارة العاّمــة لــألداءات بــوزارة املاليّــة 

عديــد املــرّات قصــد دعــم املــوارد البريــة للمركــز وتســديد الّشــغورات وتســمية إطــارات يف خطــط وظيفيــة جديــدة.

ــة  ــة ذات العالق ــات املعلوماتي ــة كل املنظوم ــراء مراجع ــدد إج ــة بص ــوزارة املالي ــة ب ــز اإلعالمي ــّن أّن مرك ــا تب ك

لتحســن أداء وعمــل املراكــز الجهويــة، وأرجــع املركــز الجهــوي لــألداءات عــدم القيــام مبراجعــات هادفــة بصفــة مكثّفة 

ــة املراجعــة حريصــة عــى تفعيــل أحــكام الفصــل 41  إىل ثقــل اإلجــراءات وطولهــا عنــد القيــام بهــا، مضيفــا أّن خليّ

ــة املراجعــة وذلــك كلّــا اقتــى األمــر ذلــك. تفعيــال ملبــدأي الحــوار واملواجهــة أثنــاء عمليّ

وتــّم تريــر طــول اآلجــال الفاصلــة بــن تواريــخ تبليــغ نتائــج املراجعــة وتواريــخ املصادقــة عــى تقاريــر الصلــح إىل 

مســاعي أعــوان املراقبــة يف إنتهــاج مســار الّصلــح.
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كــا أكّــد املركــز الجهــوي أنــه حريــص عــى تضمــن اإلعالمــات بنتائــج املراجعــة عــى جميــع التّنصيصــات ويحــرص 

عــى دراســة ومراجعــة مشــاريع اإلعالمــات بنتائــج املراجعــة املعّمقــة يف إطــار لجنــة التّأطــر املحدثــة للغــرض باملركــز، 

وكذلــك التثبّــت قــدر اإلمــكان واالسرتشــاد عــى األســعار املتعامــل بهــا واعتــاد عنــارص التنظــر الرّضوريّــة ومحــارض 

املعاينــات املوثّقــة للعقــارات املعنيــة حتـّـى تكــون نتائــج املراجعــات معلّلــة.

ــب األطــر  ــع جوان ــه مــن الّصعــب اإلملــام بجمي ــد ومتشــّعب وأنّ ــايئ معّق ــع الجب ــأّن التري ــادة ب ــت اإلف كــا متّ

ــن  ــاع لتحس ــز س ــخاص وأّن املرك ــطة األش ــة ألنش ــايئ املنظّم ــه اإلداري الجب ــات الفق ــة ومقتضي ــة والرّتتيبي التريعي

ــال. ــه يف هــذا املج مســتوى أعوان

كــا افــاد املركــز الجهــوي أنــه بصــدد بــذل مجهــودات هاّمــة لتصفيــة امللّفــات العالقــة، وأنــه سيســعى إىل مزيــد 

إيــالء العنايــة الالّزمــة للرمجــة ضمــن املراجعــات الهادفــة أو املراجعــات املحــدودة. 

كــا أفــاد املركــز أنـّـه يتعــّذر، عنــد القيــام بعمليّــات إيــداع التصاريــح بالرّضيبــة بصفــة تلقائيّــة، التثبّــت مــن مــدى 

قيــام املطالبــن بالرّضيبــة فعليــا بعمليّــات تصديــر أو إعــادة اســتثار مــن عدمــه وأنــه يحــرص عــى اســتكال ذلــك 

يف مرحلــة الحقــة.

كــا أفــاد بأنــه تجــاوزا لهــذه النقائــص تــّم يف مرحلــة أوىل إصــدار التكاليــف الخاصــة لــكل الشــهادات الظرفيّــة يف 

ــة املتعلقــة بهــا يف أقــرب  توقيــف العمــل بــاألداء عــى القيمــة املضافــة ومطالبــة املكاتــب بإجــراء املعاينــات امليدانيّ

ــا  ــدم تواجده ــا لع ــح تبع ــجّل املس ــمولة بس ــات املش ــر املؤّسس ــي أث ــوي إىل تقّف ــز الجه ــعى املرك ــا يس ــال، ك اآلج

بالعناويــن املــّرح بهــا.

IV - توصيات الهيئة :
	ü رضورة احــرتام الهيــكل التنظيمــي للمركــز ســواء عــى مســتوى ســّد الشــغورات يف الخطــط الوظيفيــة أو عــى

مســتوى الخاليــا واملكاتــب والحــرص عــى دعــم ســلك املحققــن، كــا أوصــت مبواكبــة الــدورات التكوينيــة 

حــول مســتجدات األطــر التريعيــة والرتتيبيــة املنظمــة ألبــرز القطاعــات االقتصاديــة املكونــة للنســيج الجبــايئ 

مرجــع نظــر املركــز ليســتفيد منهــا األعــوان.

	ü وجــوب تحســن وســائل عمــل مكتــب الضبــط وظــروف حفــظ األرشــيف والحــرص عــى اإلســتغالل األمثــل 

ألســطول الســيارات. 

	ü القيــام بجــرد النقائــص واإلخــالالت املســجلة عــى مســتوى مختلــف املنظومــات اإلعالميــة ورفعهــا إىل اإلدارة

العامــة لــألداءات وتحسيســها بآثارهــا عــى مســتوى النجاعــة واملردوديــة. 

	ü .إعادة النظر يف مقومات الرمجة واعتاد عدة برامج وخيارات قبل االستقرار عى برنامج سنوي نهايئ

	ü مزيــد تفعيــل اإلجــراءات التّحاوريـّـة مــع املطالبــن بــاألداء واســتغالل وتوظيــف مــا تتيحــه طلبــات اإلرشــادات

ــة  ــة الجبائيّ ــن للمراجع ــخاص الخاضع ــع األش ــل م ــة التعام ــى مصداقي ــا ع ــق حفاظ ــات ووثائ ــن معلوم م

وتحســن األجــال ملختلــف مراحــل املراجعــات املعمقــة. 

	ü ــاء ــاألداء وإضف ــن ب ــوق املطالب ــا لحق ــل حفظ ــكام التعلي ــة وإح ــات املراجع ــة ملف ــق يف دراس ــد التعم مزي

ــة أو  ــة اإلســتعانة بأعــوان الّدولــة واملؤّسســات العموميّ املصداقيــة الالزمــة ملوقــف اإلدارة، والنظــر يف إمكانيّ

ــر قيمــة األمــالك. ــاألداء يف مجــال تقدي ــب ب بخــراء غــر منافســن للمطال

	ü مزيــد ايــالء جانــب تكويــن األعــوان األهميــة الالزمــة مبــا ســيمكن مــن مزيــد بنــاء قدراتهــم يف املهــام املوكولة 

إليهــم ومبــا ســينعكس إيجابــا عــى إضفــاء الحجيــة الرضوريــة عــى نتائــج أعالهــم ومراجعاتهــم.
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	ü ــد االرساع يف تســوية امللّفــات العالقــة وتفعيــل آليتــي املراجعــة الجبائيــة األوليــة واملعّمقــة مبــا يكفــي للتأكّ

مــن احــرتام رشوط االنتفــاع باإلمتيــازات الجبائيّــة والتفطـّـن يف اإلبـّـان إىل الحــاالت املخلــة وإتّخــاذ اإلجــراءات 

ــة املســتوجبة يف خصوصهــا.  التّصحيحيّ

	ü إحــكام متابعــة اإلمتيــازات املُســندة للــّركات املصــّدرة واإلرساع يف إيجــاد الصيــغ العمليــة لتجاوز اإلشــكاليات

اإلداريــة واإلجرائيــة بالتّعــاون مــع مصالــح الّديوانــة والتثّبــت يف الطّروحــات املنجــزة مــن املداخيــل واألربــاح 

يف اإلبـّـان مــن أجــل التأكّــد مــن صّحتهــا ومــن توفـّـر جميــع الوثائــق املثبتــة لرعيــة إجرائهــا. 

	ü ــة بشــأن املطالبــن بــاألداء املتلّدديــن عــن ــة الحقــوق واإلجــراءات الجبائيّ الحــرص عــى تفعيــل أحــكام مجلّ

ــات  ــف إجــراء املعاين ــم، وتكثي ــوح له ــوين املمن ــة حــال إنقضــاء األجــل القان ــزّود للتصفي ــم قســائم الت تقدي

ــاز املمنــوح. ــد مــن حســن توظيــف اإلمتي ــة للتأكّ امليدانيّ

V - قرار المجلس :
بالنظــر إىل تحقيــق نســبة إصــالح ضعيفــة بلغــت 16 % ، قــرر املجلــس مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب والتثبــت 

مــن تنفيــذ التوصيــات وتــدارك النقائــص واإلخــالالت التــي مل يقــع إصالحهــا أو تداركهــا كليــا ، مــع ضــم املالحظــات 

الــواردة بتقريــري املركزيــن الجهويــن ملراقبــة األداءات صفاقــس 1 و2 إىل التقريــر الــذي أعدتــه هيئــة الرقابــة العامــة 

ــة  ــات املعلوماتي ــة باملنظوم ــص املتصل ــق بالنقائ ــا يتعل ــس 2 في ــة األداءات بتون ــب مراقب ــوص مكت ــة بخص للالي

املعتمــدة وعــدم تحقيــق االندمــاج بينهــا وإعــداد مذكــرة خاّصــة يف الغــرض ترفــع إىل الجهــات املعنيــة )وزارة املاليــة 

ورئاســة الحكومــة(.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

المركز الجهوي لمراقبة
مواصلة -45729916 األداءات صفاقس 1

المتابعة
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المركز الجهوي لمراقبة األداءات صفاقس 2 0 4

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	ü2 الهيكل الذي متّت مراقبته: املركز الجهوي ملراقبة األداءات صفاقس

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2017–2013 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 2018تاريخ ورود التقرير الرّقايب عى الهيئة العليا )تاريخ نر التقرير عدد 31(: ديسمر

	ü2020 تاريخ انطالق أعال متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: ديسمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: مارس

   النقائص واإلخالالت: 

شــملت أهــم النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة للمتابعــة مــن التقريــر الرقــايب مجــاالت التنظيم والتســير 

ونظــام املعلومــات وبرمجــة وتنفيــذ أعــال املراقبــة الجبائيــة ومتابعــة اإلمتيــازات الجبائيــة املســندة.

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 	3 %.

ــص  ــض النقائ ــدارك بع ــت إىل ت ــوي أفض ــز الجه ــل املرك ــن قب ــذة م ــالح املتّخ ــر اإلص ــة أّن تداب ــس الهيئ ــن ملجل تب

واإلخــالالت ومل تتجــاوز نســبة اإلصــالح 32 % وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الــــ3 ســنوات عــى إعــداد التقريــر الرقــايب 

وتبليغــه إىل املركــز الجهــوي ونــره للعمــوم وهــو مــا يســتوجب مزيــد بــذل الجهــود مــن قبــل املركــز قصــد إدخــال 

ــز التنفيــذ.  اإلصالحــات الالزمــة وتوصيــات الهيئــة حي

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

قــرر املجلــس مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب بهــدف التثبــت مــن تــدارك النقائــص وتنفيــذ التوصيــات مــع ضــم 

ــة  ــه هيئ ــذي أعدت ــر ال ــة األداءات صفاقــس 1 و2 إىل التقري ــن ملراقب ــن الجهوي ــري املركزي ــواردة بتقري املالحظــات ال

الرقابــة العامــة للاليــة بخصــوص املركــز الجهــوي ملراقبــة األداءات بتونــس2 ، ســيا فيــا يتصــل منهــا بــرضورة تطويــر 

ــة يف الغــرض ترفــع إىل الجهــات  ــا، وإعــداد مذكــرة خاّص ــق االندمــاج بينه ــة املعتمــدة وتحقي املنظومــات املعلوماتي

املعنيــة )وزارة املاليــة ورئاســة الحكومــة( 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

108

I - تقديم عام :
تكتــيس املراقبــة الجبائيــة أهميــة كــرى يف التصــدي للغــش والتهــرب الجبائيــن. وتعتــر املراكــز الجهويــة ملراقبــة 

األداءات والبالــغ عددهــا 32 مركــزا ومكاتــب مراقبــة األداءات الراجعــة إليهــا بالنظــر مــن أهــم املصالــح الخارجيــة 

التابعــة لــإلدارة العامــة لــألداءات بــوزارة املاليــة املوكــول لهــا القيــام بهــذا الــدور. ويضبــط األمــر عــدد 94 لســنة 2008 

املــؤرخ يف 16 جانفــي 2008 املتعلـّـق بتنظيــم وضبــط مشــموالت املصالــح الخارجيــة لــإلدارة العاّمــة لــألداءات بــوزارة 

املاليــة كــا تــّم تنقيحــه وإمتامــه بالنصــوص الالحقــة )األمــر عــدد 254 لســنة 2010 املــؤرخ يف 9 فيفــري 2010 واألمــر 

ــر  عــدد 470 لســنة 2012 املــؤرخ يف 29 مــاي 2012 واألمــر الحكومــي عــدد 1156 لســنة 2017 املــؤرخ يف 27 أكتوب

2017( مشــموالت وتنظيــم هــذه املصالــح الخارجيــة.

وينــدرج إحــداث املركــز الجهــوي ملراقبــة األداءات صفاقــس 2 مبقتــى األمــر عــدد 470 لســنة 2012 املــؤرخ يف 29 

مــاي املتعلــق بتنقيــح األمــر عــدد 94 لســنة 2008 املــؤرخ يف 16 جانفــي 2008 املتعلــق بتنظيــم وضبــط مشــموالت 

املصالــح الخارجيــة لــإلدارة العامــة لــألداءات بــوزارة املاليــة، يف إطــار مزيــد تدعيــم الاّلمحوريــة وتقريــب اإلدارة مــن 

املواطــن وتحســن الخدمــات املســداة للمطالــب بــاألداء ومواكبــة تطــّور النســيج الجبــايئ. 

ــة  ــة الجبائي ــات املراقب ــن عملي ــل وتأم ــه العم ــاري ب ــايئ الج ــع الجب ــق التري ــى تطبي ــهر ع ــز الّس ــوىّل املرك ويت

ــة  ــة امليداني ــدان املراقب ــك خاصــة يف مي ــة وذل ــاوى وغرهــا مــن املــوارد الجبائي ــم والرضائــب واألت ــألداءات واملعالي ل

ــة. ــازات الجبائي ــة اإلمتي ــناد ومتابع ــن إس ــة فضــال ع ــة الجبائي ــاالت واالكتشــافات واملراجع ــوية اإلغف وتس

ــا بالســتة  ــح املركــز و68 عون ــا مبصال ــا منهــم 61 عون ــر الرقــايب 129 عون ــخ إعــداد التقري ويعمــل باملركــز يف تاري

مكاتــب مراقبــة األداءات التابعــة لــه )وهــي مكاتــب مراقبــة األداءات صفاقــس الجنوبيــة وصفاقــس الغربيــة واملحــرس 

وعقــارب وبــر عــي بــن خليفــة وطينــة(. وبلــغ عــدد املطالبــن بــاألداء الراجعــن بالنظــر إىل املركــز 24996 مطالبــا 

بــاألداء يف مــوىف ســنة 2017 موزعــن بــن 19936 شــخصا طبيعيــا و5060 شــخصا معنويــا. ويتميــز نســيجه الجبــايئ 

بأهميــة عــدد املنضويــن تحــت النظــام التقديــري الذيــن بلــغ عددهــم 13699 مطالبــا بــاألداء يف مــوىف ســنة 2017 أي 

مــا ميثــل نســبة 55 % مــن جملــة املطالبــن بــاألداء. 

وارتفــع مجمــوع املــردود املــايل للمركــز، واملتمثــل يف املبالــغ املتأتيــة مــن عمليــات الصلــح وبإعتبــار مــردود امللفات 

االســتثنائية ومردود األحــكام وعــدم االعــرتاض عــى قــرارات التوظيــف اإلجبــاري واملــردود املتــأيت مــن التخفيــض يف 

فائــض األداء ويف الخســائر، خــالل الفــرتة 2013 - 2017 إىل مــا قــدره 229,145 م.د. وتطــور هــذا املــردود مــن 27,629 

م.د ســنة 2013 إىل 61,678 م.د ســنة 2017 ومبعــدل تطــور ســنوي بنســبة 22 .% وبلــغ املــردود املــايل للمراجعــات 

ــار  ــح باعتب ــات الصل ــن عملي ــة م ــغ املتأتي ــل يف املبال ــة واملتمث ــة الجبائي ــة املراجع ــردود خلي ــة )م ــة املعمق الجبائي

التخفيضــات عــى مبالــغ فائــض األداء وكذلــك عــى مبالــغ الخســائر املرّحلــة دون اعتبــار مــردود امللفــات االســتثنائية( 

خــالل الفــرتة 2013 - 2017 مــا مجموعــه 51,442 م.د. وتــّم خــالل الفــرتة 2013 - 2016 اإلنتفــاع بإمتيــازات جبائيــة 

بعنــوان طــرح األربــاح أو املداخيــل الخاضعــة للرضيبــة عــى دخــل األشــخاص الطبيعيــن أو للرضيبــة عــى الــركات 

بقيمــة 236,91 م.د وإســناد امتيــازات جبائيــة بعنــوان توقيــف العمــل بــاألداء عــى القيمــة املضافــة مبــا قــدره 85,23 

م.د خــالل الفــرتة 2013 - 2017.
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II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
تعلّقت أبرز النقائص واإلخالالت التي إستخرجتها الهيئة للمتابعة بجوانب الترّف التالية:

	 – عىل مستوى التنظيم والتسيري:

تبّن يف هذا الخصوص ما يي:

	ü عــدم ضبــط مشــموالت مختلــف املصالــح الراجعــة بالنظــر للمكاتــب تحــت إرشاف املركــز وهــو مــا يــؤدي إىل

تداخــل يف مارســة املهــام وإىل عــدم تحديــد املســؤوليات.

	ü الجمــع بــن وظائــف متنافــرة وذلــك يف غيــاب ضوابــط رقابــة داخليــة عــى غــرار التأشــر عــى قســائم طلبــات

ــل  ــا مــن قب ــة وتصفيته ــاألداء عــى القيمــة املضاف ــزود الخاصــة بالشــهادات العامــة يف توقيــف العمــل ب الت

نفــس العــون. 

	ü.»قيام »خلية التسجيل« باألعال املتعلقة بنسخ العقود والكتابات إلكرتونيا مبنظومة »جاد

	ü.شغور 18 خطة وظيفية من جملة 46 وإنخفاض عدد األعوان مقابل ارتفاع عدد الجذاذات املمسوكة 

	 – عىل مستوى النظام املعلومايت املعتمد )منظومة صادق(:

تبّن يف هذا املجال عدم متكن منظومة »صادق« من إنجاز العمليات التالية: 

	ü.إدراج املعطيات املتعلقة بأعال املراجعة الجبائية املعّمقة يف مادة التّسجيل

	ü إدراج عمليــات إحالــة ملكيــة العقــارات التــي يتــم خــالص معلــوم تســجيلها بالتقســيط بعــد إنقضــاء األجــل

القانــوين املحــّدد بســتّن يومــا.

	ü عــدم اإلدالء مبعطيــات محينــة بخصــوص التصديــر حيــث تــزود املنظومــة بهــذه املعطيــات مبعــدل مــرة كل

6 أشــهر.

	ü ــة مــن التّصديــر بصنفيــه املبــارش وغــر املبــارش، حيــث يتــم اإلقتصــار عــدم مقاربــة أرقــام املعامــالت املتأتّي

عــى إدراج عمليــات التصديــر املبــارش فقــط. 

	ü بيّنــت أعــال املتابعــة أن حــوايل 40 % مــن األعــوان املؤهلــن للقيــام بعمليــات املراجعــة الجبائيــة ال تتوفــر

لديهــم حواســيب مجهــزة. 

3 – عىل مستوى أعامل املراجعة الجبائية: 

تبّن يف هذا الخصوص ما يي:

	ü ضعــف عــدد املراجعــات املعمقــة املرمجــة مــن قبــل املركــز وضعــف عــدد املراجعــات الهادفــة إضافــة إىل

عــدم إخضــاع العديــد مــن الــركات إىل املراجعــة املعمقــة رغــم وجودهــا يف وضعيــة إغفــال لعــّدة ســنوات 

وإمكانيــة ســقوط بشــأنها حــق تــدارك اإلغفــاالت واألخطــاء بالتقــادم. 

	ü ــد ــة لتحدي ــر موضوعيّ ــوي إىل معاي ــز الجه ــار املرك ــر املنجــزة وإفتق ــات املرمجــة وغ ــدد املراجع ــاع ع ارتف

ــاألداء. ــب ب ــة للمطال ــة الجبائيّ ــل الوضعيّ ــد تعدي ــح الخــام والصــايف عن ــش الرب هوام

	ü عــدم تفعيــل املراقبــة الكافيــة ملعاليــم التســجيل والتفطــن إىل إخــالالت التقليــص يف معاليــم التســجيل عنــد

إقتنــاء محــالت معــّدة للســكنى تــّم تغيــر وجهــة إســتعالها ألغــراض أخــرى وعــدم توظيــف خطايــا التأخــر 

بهــذا العنــوان.
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	ü ــغ اإلعــالم ــخ تبلي ــح بشــأنها أجــل 6 أشــهر مــن تاري ــرام الصل ــخ إب ــي تجــاوز تاري ــات الت ــاع عــدد امللف ارتف

بنتائــج املراجعــة وطــول املــّدة الفاصلــة بــن تاريــخ اإلعــالم بنتائــج املراجعــة وتاريــخ تبليــغ قــرار التوظيــف 

ــاري التــي بلغــت يف إحــدى الحــاالت 1454 يومــا. اإلجب

 4 – عىل مستوى متابعة اإلمتيازات الجبائية املسندة:

تبّن يف هذا املجال خاّصة ما يي:

	ü ــة ــى القيم ــاألداء ع ــل ب ــف العم ــة يف توقي ــة أو عام ــهادات ظرفي ــى ش ــاألداء ع ــن ب ــض املطالب ــول بع حص

املضافــة دون قيامهــم بإيــداع كافــة التصاريــح الجبائيــة املســتوجبة يف تاريــخ إســناد الشــهادة ومتكــن البعــض 

مــن شــهادات بعنــوان توقيــف نظــام العمــل بــاألداء عــى القيمــة املضافــة بالرغــم مــن تخلّــد ديــون جبائيــة 

بذمتهــم وعــدم إبــرام رزنامــة إســتخالص يف شــأنها.

	ü تــراوح األجــل الفاصــل بــن تاريــخ إســناد الشــهادات الظرفيــة وتاريــخ إجــراء املعاينــات امليدانيــة مــن قبــل

ــار  ــتغاللها يف إط ــن إس ــاز وم ــوع اإلمتي ــزات موض ــّدات والتجهي ــي للمع ــاء الفع ــن اإلقتن ــت م ــز للتثب املرك

ــالث ســنوات. ــن شــهرين وث ــه ب ــذي أســندت ألجل النشــاط ال

	ü تأخــر يف إلغــاء قســائم غــر مســتعملة ومنتهيــة الصلوحيــة وكذلــك تأخــر يف تصفيــة قســائم طلــب تــزود 

ــا، هــذا إضافــة إىل  ــة الشــهائد املتعلقــة به ــر الــراء املتعلقــة بهــا وإنقضــاء صلوحي ــداع فوات حــّل أجــل إي

تجديــد شــهادات ظرفيــة بالرغــم مــن عــدم تصفيــة قســائم طلبــات التــزود املتعلقــة بشــهادات ســابقة. 

	ü ــات ــنوية طروح ــم الس ــت تصاريحه ــن تضمن ــن الذي ــن واملعنوي ــخاص الطبيعي ــة األش ــبة تغطي ــف نس ضع

ــال. ــة إغف ــا يف وضعي ــدرة كلي ــود رشكات مص ــة ووج جبائي

	ü عــدم تثبــت مصالــح املركــز مــن صحــة تصاريــح جبائيــة متضمنــة لطروحــات متأتيــة مــن التصديــر مجــراة 

بعــد إســتيفاء آجــال الطــرح القانونيــة.

III – جهود اإلصالح المبذولة :
متثلت جهود اإلصالح املتخذة والتريرات املقدمة خاصة فيا يي:

	ü إنتــداب 32 عــون مراقبــة يف رتبــة ملحــق بالتفقــد ومتفقــد للمصالــح املاليــة وإنتــداب محلــل إعالميــة وســد

الشــغور يف عــدد 13 خطــة وظيفيــة وتكليــف عــون باألعــال املتعلقــة بنســخ العقــود والكتابــات إلكرتونيــا 

مبنظومــة »جــاد«.

	ü ــة ــة ذات العالق ــات املعلوماتي ــه بصــدد إجــراء مراجعــة كل املنظوم ــة أن ــوزارة املالي ــة ب ــز اإلعالمي ــاد مرك أف

ــا. لتحســن أدائه

	ü ــع ــوان جمي ــات بعن ــى املراجع ــز ع ــز بالرتكي ــوم املرك ــة، يق ــة املراجع ــوان بخلي ــدد األع ــة ع ــرا ملحدودي نظ

الســنوات غــر املشــمولة بالتقــادم أّمــا بخصــوص برمجــة عــدد محــدود مــن املراجعــات الهادفــة فقــد بــرر 

املركــز ذلــك بإعتبــار أّن مــا يتطلبــه هــذا الصنــف مــن املراجعــات مــن الوقــت والجهــد الــذي هــو نفســه مــع 

نوعيــة املراجعــات األخــرى يف حــن يختلــف مردودهــا الواحــدة عــن األخــرى.

	ü بــرر املركــز الجهــوي طــول اآلجــال مبحدوديــة املــوارد البريــة وصعوبــة إقنــاع املطالــب بــاألداء بإبــرام الصلــح

يف العديــد مــن الحــاالت، متعهــدا يف هــذا الصــدد بإصــدار قــرارات التوظيــف اإلجبــاري بصفــة تدريجيــة مبــا 

يتــالءم مــع اإلمكانيــات البريــة املتوفــرة لفريــق العمــل املكلــف بالنــزاع الجبــايئ والصلــح القضــايئ وتصفيــة 

امللفــات وعــدم تركهــا عالقــة يف اآلجــال.
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	ü ــاألداء ــن ب ــع املطالب ــة لجمي ــات امليداني ــف املعاين ــزود وكث ــات الت ــع قســائم طلب ــة جمي ــز تصفي ــوىل املرك ت

ــة  ــة الجبائي ــوية الوضعي ــام بتس ــك، ق ــة إىل ذل ــاطهم. وإضاف ــر نش ــد مق ــا وج ــث م ــاز حي ــن باإلمتي املتمتع

لألشــخاص الطبيعيــن املذكوريــن بالتقريــر الرقــايب وتســوية وضعيــات اإلغفــال عــن ايــداع التصاريــح الجبائيــة 

ــر. للــركات املذكــورة بنفــس التقري

IV - توصيات الهيئة :
تقدمت الهيئة مبجموعة من التوصيات تتمثل أهّمها فيا يي:

	ü رضورة مواصلــة تعزيــز املركــز باملــوارد البريــة والعمــل عــى ســد الشــغورات بالخطــط الوظيفيــة وتوفــر

اإلمكانيــات اللوجســتية للرفــع مــن أداء املركــز ورفــع ذلــك دوريـّـا إىل اإلدارة العامــة لــألداءات لتحسيســها بتأكــد 

األمــر.

	ü رضورة تحيــن املنظومــات اإلعالميــة املســتغلة مبــا يضمــن نجاعــة عمليــات اإلســتقصاء وذلــك بجــرد االخــالالت

والنقائــص املســجلة بهــا ورفعهــا إىل اإلدارة العامــة لــألداءات التخــاذ مــا تــراه يف الغــرض.

	ü ــال ــيع مج ــى توس ــة وع ــة معمق ــات جبائي ــاألداء مبراجع ــن ب ــة املطالب ــبة تغطي ــن نس ــى تحس ــل ع العم

القطاعــات املشــمولة باملراجعــات. 

	ü الحــرص عــى اعتــاد معايــر موضوعيّــة لتحديــد هوامــش الربــح عنــد تعديــل الوضعيّــة الجبائيّــة للمطالــب

ــف األداءات  ــارات وتوظي ــة العق ــر صبغ ــاالت تغي ــى ح ــوف ع ــة للوق ــات امليداني ــف املعاين ــاألداء وتكثي ب

املســتوجبة بشــأنها.

	ü ــازات الجبائيــة ومزيــد إحــكام متابعتهــا وتصفيــة  الحــرص عــى احــرتام املقتضيــات القانونيــة إلســناد اإلمتي

ــة. ــة بالنســبة للمنتفعــن بشــهادات ظرفي ــة امليداني ــف املراقب ــزود يف اآلجــال وتكثي ــات الت قســائم طلب

V - قرار المجلس :
تبعــا للنتائــج املســّجلة ونظــرا لضعــف نســبة االصــالح، قــرر املجلــس مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب والتأكيــد 

عــى رضورة إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة حيــز التنفيــذ مــع ضــم املالحظــات الــواردة بتقريــري املركزيــن الجهويــن 

ــة العامــة للاليــة بخصــوص املركــز الجهــوي  ــر الــذي أعدتــه هيئــة الرقاب ملراقبــة األداءات صفاقــس 1 و2 إىل التقري

ملراقبــة األداءات بتونــس 2 فيــا يتصــل بــرضورة تطويــر املنظومــات املعلوماتيــة واملعتمــدة وتحقيــق االندمــاج بينهــا 

وإعــداد مذكــرة خاّصــة يف الغــرض ترفــع إىل الجهــات املعنيــة بالحكومــة )وزارة املاليــة ورئاســة الحكومــة(. 

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

المركز الجهوي لمراقبة األداءات 
مواصلة 3110174327صفاقس 2

المتابعة
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المؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلدارية
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مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية
 الطبية واالستشفائية

0 1

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية واالستشفائية

	ü2019 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: ديسمر

	ü 2017 - 2011 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: 11 أوت

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: جانفي

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جوان

النقائص واإلخالالت: 

تعلّقــت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة مــن التقريــر الرقــايب للمتابعــة أساســا باملجــاالت املتّصلــة 

بالتنظيــم والنظــام املعلومــايت وبفوتــرة الخدمــات التــي يســديها املركــز وبالتــرف يف العقــود والتظاهــرة الســنوية 

فضــال عــن تقييــم نشــاط املركــز. كــا شــملت النقائــص واإلخــالالت كذلــك الجوانــب املتّصلــة بأهليــة املركــز ملراقبــة 

الجــودة الفنيــة وبالتكويــن والتوثيــق التقنــي وبالتــرف يف كل مــن املخــزون وأســطول الســيارات.

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 56 %.

مل تفــض تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل املركــز إىل تــدارك جميــع النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة اإلصــالح 56 

% وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الســنتن عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل املركــز وهــو مــا يســتوجب مزيــد 

الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات الالزمــة وتوصيــات الهيئــة حيــز التنفيــذ. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

ــرات املقدمــة بخصــوص بعــض  ــك االيضاحــات والتري ــدارك النقائــص واإلخــالالت وكذل تبعــا لإلجــراءات املتخــذة لت

ــة مــع  ــايب يف إطــار متابعــة ثاني ــر الرق ــة متابعــة التقري ــّرر املجلــس مواصل ــا، ق ــج املتحصــل عليه املالحظــات والنتائ

ــة.  ــص املتبقي ــدارك النقائ ــز إىل اإلرساع بت ــوة املرك دع
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I - تقديم عام :
تــّم إحــداث مركــز الدراســات الفنيــة والصيانــة البيولوجيــة الطبيــة واالستشــفائية مبقتــى الفصــل 77 مــن القانــون 

ــى  ــّم تنظيمــه مبقت ــة لســنة 1986. وت ــون املالي ــق بقان عــدد 109 لســنة 1985 املــؤرخ يف 31 ديســمر 1985 املتعل

األمــر عــدد 9 لســنة 1996 املــؤرخ يف 02 جانفــي 1996 املتعلــق بضبــط مهمــة ومشــموالت مركــز الدراســات الفنيــة 

والصيانــة البيولوجيــة الطبيــة واالستشــفائية وتنظيمــه اإلداري واملــايل وكذلــك طــرق تســيره. وهــو مؤسســة عموميــة 

ذات صبغــة إداريــة تتمثــل مهامــه يف:

ــدة 	  ــامن م ــفائية لض ــة واالستش ــة الطبي ــة البيولوجي ــة والصيان ــادة الهندس ــدرات يف م ــم الق ــر وتدعي تطوي

ــدات. ــزات واملع ــوى للتجهي ــتغالل قص ــة اس صلوحي

االرشاف عىل برمجة وتقدم أشغال الصيانة والسهر عىل مراقبتها.	 

القيام بصفة مبارشة أو غري مبارشة بأشغال صيانة معدات وتجهيزات املؤسسات الصحية.	 

مســاعدة وزارة اإلرشاف والهيــاكل الصحيــة العموميــة يف إعــداد برامــج صيانــة وتعهــد املعــدات والتجهيــزات 	 

وضــامن إنســجام هــذه الربامــج وتقييــم اإلمكانيــات املتوفــرة للصيانــة مــن خــالل تحليــل الوضعيــة وجمــع املعطيات 

بهــدف إســتغاللها.

مراقبة جودة املعدات الطبية والبيولوجية الطبية والتجهيزات ذات اإلستعامل الطبي.	 

ــة بالتــرف  ــرأي يف املســائل املتعلق ــداء ال ــوىل إب ــة تت ــة إداري ــام مبســاعدة هيئ ــر ع ــز مدي ــوم بتســير املرك ويق

والتســير، ولجنــة فنيــة تعنــى بالنظــر يف املســائل الفنيــة. ويضــم املركــز يف تاريــخ إعــداد التقريــر الرقــايب، باإلضافــة 

إىل املديــر العــام، 56 عونــا )44 عونــا ينتمــون إىل الســلك التقنــي و12 عونــا ينتمــون إىل الســلك اإلداري( و15 عامــال. 

وبهــدف تحســن خدمــات املركــز بالجهــات، تــم إحــداث مراكــز جهويــة مبقتــى قــرارات مــن وزيــر الصحــة بــكل 

مــن قفصــة بتاريــخ 28 أفريــل 1999 ويضــم 18 عونــا وبصفاقــس بتاريــخ 02 مــاي 2001 ويضــّم 16 عونــا وبسوســة 

بتاريــخ 01 جويليــة 2004 ويضــّم 18 عونــا.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
	 - عىل مستوى أدوات التنظيم ونظام املعلومات:

متثلت أهم النقائص واإلخالالت يف هذا املجال فيا يي:

	ü ــة ومركــز العمــل ــق بــن التســمية يف الخطــط الوظيفي ــة وعــدم التطاب تســجيل شــغور عــدة خطــط وظيفي

الفعــي،

	ü،إفتقار املركز إىل دليل إجراءات يغطي مجاالت الترف االداري واملايل

	ü.عدم احرتام دورية إجتاع الهيئة اإلدارية واللجنة الفنية وعدم إعداد محارض الجلسات الخاصة بها

	ü محدوديــة التطبيقــة االعالميــة املعتمــدة لتغطيــة نشــاط املركــز ومواصلــة تضمــن بعــض املعطيــات بســجالت

يدويــة وعــدم إدراج بعــض طلبــات التدخــل بالتطبيقــة حــال ورودهــا إىل املركــز، والقيــام بهــذه العمليــة عــى 

ســبيل التســوية أي بغــرض الفوتــرة وذلــك بعــد التعهــد بهــا مــن قبــل املصالــح املعنيــة. 
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	 - عىل مستوى فوترة الخدمات: 

	ü عــدم تنصيــص قــرار وزيــري املاليــة والصحــة العموميــة عــى بعــض التدخــالت التــي يقــوم بهــا املركــز والتــي

ــارات، ناهيــك عــن تســجيل تأخــر يف فوتــرة بعــض التدخــالت والحــّط مــن  تتــم فوترتهــا عــى أســاس إختب

املبالــغ املضمنــة ببعــض بطاقــات التدخــل املعــدة مــن قبــل رؤســاء املصالــح،

	ü .% 56 ضعف نسبة استخالص املبالغ املفوترة التي مل تتجاوز نسبة

	ü ــا ــت فوترته ــي مت ــغ الت ــد واملبال ــآل كل عق ــا وم ــز بإبرامه ــام املرك ــي ق ــود الت ــة يف العق ــر قامئ ــدم توف ع

وإســتخالصها، إضافــة إىل عــدم فوتــرة كل األقســاط التــي تــم إنجازهــا بالنســبة لعديــد العقــود، نظــرا لعــدم 

ــر.  ــض الفوات ــآل بع ــات حــول م ــر معطي ــدم توف ــظ ع ــا لوح ــا أو تســجيلها، ك إمضاءه

3 - عىل مستوى تنظيم التظاهرة السنوية حول الهندسة والصيانة البيوطبية االستشفائية: 

ــم التظاهــرة الســنوية حــول  ــة أســفار لتنظي ــد مــع وكال ــز يقــوم بالتعاق ــب أن املرك ــق يف هــذا الجان ــّن التدقي ب

الهندســة والصيانــة البيوطبيــة االستشــفائية ويســمح لهــا باســتخالص معاليــم املشــاركة لكّنــه ال يتــم احتســاب املبالــغ 

املســتخلصة كمداخيــل للمركــز، إضافــة إىل ذلــك تبــّن أنـّـه ال يتــم تضمــن قامئــة الحضــور لصفــات الضيــوف املدعويــن 

لحضــور النــدوة عــى حســاب ميزانيــة املركــز وهــو مــا قــد يحمــل ميزانيتــه ألعبــاء إضافيــة بــدون وجــه حــق. 

4 - عىل مستوى تقييم نشاط املركز: 

تبّن يف هذا الخصوص ما يي:

	ü 2014 ــنة ــة بس ــنة 2017 مقارن ــبة 80 % يف س ــة بنس ــة العالجي ــال الصيان ــالت يف مج ــع التدخ ــجيل تراج تس

وتراجــع نســبة اإلســتجابة للطلبــات عمومــا مــن 72 % ســنة 2015 إىل 58 % ســنة 2017 وتراجــع عــدد العقــود 

املرمــة يف مجــال الصيانــة الوقائيــة مــن 29 ســنة 2014 إىل 18 ســنة 2017 وتراجــع نشــاط الصيانــة العالجيــة 

مــن 28 % خــالل ســنة 2014 إىل 16 % خــالل ســنة 2017 .

	ü تدّخــل املركــز يف العديــد مــن الحــاالت بعــد إصــالح األعطاب وذلــك عــى ســبيل التســوية للمصادقــة عــى

العــرض الفنــي واملــايل املقــدم مــن مســدي الخدمــات الخــاص أو إبــداء رأي فنــي بخصــوص إصــالح أعطــاب 

أو إحالــة تجهيــزات عــى عــدم اإلســتعال دون اإلطــالع عــى بطاقاتهــا الصحيــة.

	ü إقتصــار دور املركــز يف مجــال مراقبــة الجــودة الفنيــة عــى التثبــت مــن مــدى إشــتغال التجهيــزات الطبيــة

وفقــا للخاصيــات الفنيــة املحــددة مــن طــرف املصنــع ورشوط الســالمة وفقــا للمواصفــات العامليــة، خاصــة 

بعــد أن تــّم تعويــض العديــد مــن األجهــزة القدميــة بأخــرى رقميــة.

	ü عــدم قيــام املركــز باملراقبــة الفنيــة آلالت التعقيــم نظــرا لعــدم توفــر املعــدات الرضوريــة عــى الرغــم مــن

ــا باملؤسســات اإلستشــفائية.  ــا ووجوبيته أهميته

	ü ــم ــث يت ــع حي ــل املصن ــن قب ــة م ــال املضبوط ــا لآلج ــها وفق ــة وتقييس ــة الفني ــدات املراقب ــر مع ــدم تعي ع

إســتعال أدوات غــر معــرة منــذ ســنة 2009 مــّا أدى إىل توقــف عمــل مخــر مراقبــة الجــودة وذلــك منــذ 

ــارس 2018. شــهر م

	ü ــة ــة مبكتب ــدورات التكويني ــق املتاحــة خــالل الرتبصــات وال ــن وعــدم حفــظ الوثائ ــاب مخططــات التكوي غي

املركــز وعــدم تســجيلها ضمــن مراجعــه.

	ü.عدم توفر بعض الوثائق التقنية لبعض التجهيزات باملركز
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	ü عــدم توفــر منظومــة إعالميــة خاصــة بالتــرف يف املخــزون وغيــاب دليــل إجــراءات يحــدد كيفيــة التــرف

فيــه وســوء العنايــة بفضــاء الخــزن مــا يشــكل خرقــا واضحــا لقواعــد الســالمة وحفظ املــواد الخطــرة ورسيعة 

االلتهــاب وإنعــدام حايــة املــواد املخزنــة مــن التلــف. عــالوة عــى أّن جــل الفصــول املخزنــة املتعلقــة بقطــع 

ــة منــذ ســنة 2012 بعضهــا منــذ أكــر مــن 10 ســنوات، وذلــك نظــرا لتعلقهــا أساســا  ــار مل تشــهد حركيّ الغي

ــزات زال  ــن معــدات وتجهي ــار املســرتجعة م ــة إىل عــدم جــرد قطــع الغي ــا إضاف ــاع به ــزات زال اإلنتف بتجهي

اإلنتفــاع بهــا وإســتعالها مبــارشة لصيانــة تجهيــزات أخــرى.

	ü مغــادرة العديــد مــن األعــوان املركــز دون تســوية وضعيــة املعــدات املوضوعــة عــى ذمتهــم وبقائهــا مســجلة

بدفاتــر الجــرد ضمــن املخــزون الفعــي وهــو مــا يخــل مبصداقيــة هــذه الدفاتــر ويحــول دون تحيينهــا، ووضــع 

بعــض املعــدات وقطــع الغيــار عــى ذمــة بعــض املستشــفيات بعنــوان ســلفة دون اســرتجاعها.

	ü غيــاب دفــرت متابعــة إســتهالك املحروقــات لســيارات املصلحــة وعــدم توفــر بطاقــات متابعــة عمليــات إصــالح

وصيانــة الســيارات 

	ü .عدم تسجيل العروض الواردة يف عديد الحاالت مبكتب الضبط املركز

	ü غيــاب بعــض الوثائــق يف بعــض امللفــات عــى غــرار عــروض األمثــان املقدمــة وجــداول مقارنــة األمثــان لعمليات

إصــالح وصيانــة الســيارات التابعــة للمركــز، هــذا إضافــة إىل عــدم تضمــن إذن التــزود أرقــام الســيارات املعنيــة 

بعمليــة الصيانــة واإلكتفــاء بتســجيل رقــم ســيارة واحــدة يف بعــض الحــاالت وعــدم التأكــد مــن قبــل املســؤول 

عــن املخــزن مــن وجــود إذن تــزود يتعلــق بالصيانــة قبــل إعطــاء اإلذن بســحب قطــع الغيــار.

	ü لجــوء املركــز إىل التعامــل املبــارش، يف عديــد الحــاالت، مــع مؤسســات معينــة دون تفعيــل املنافســة حيــث 

ــح الســيارات  ــار وتصلي ــر قطــع الغي ــق بتغي ــا يتعل ــد الحــاالت في ــم إستشــارة نفــس املؤسســات يف عدي تت

وعــدم إختيــار العــرض األقــل مثنــا حســب املبالــغ املضمنــة بجــدول مقارنــة األمثــان يف بعــض الحــاالت، دون 

تريــر، مــّا أدى إىل تســجيل كلفــة إصــالح مرتفعــة لبعــض الســيارات. 

III – جهود اإلصالح المبذولة : 
أفــاد املركــز بأنــه متــت دعــوة مصالــح وزارة اإلرشاف القطاعــي للنظــر يف مــروع تحيــن وتعديــل األمــر املتعلــق 

بالتنظيــم الهيــكي للمركــز وخاصــة فيــا يتعلــق بهيكلــة وتنظيــم املراكــز الجهويــة للصيانــة، كــا تــّم إعــداد دليــل 

ــه واســتكال  ــايل ســيتم النظــر يف تحيين ــة وبعــض مجــاالت التــرف اإلداري وامل إجــراءات خــاص باألنشــطة التقني

مجاالتــه واملصادقــة عليــه ووضعــه حيــز التنفيــذ يف أقــرب اآلجــال كــا متــت دعــوة الهيئــة اإلداريــة لعقــد جلســتها 

األوىل لســنة 2019.

ــرف يف هــذه  ــة الت ــم بعملي ــإدراج إجــراء يهت ــز ب ــام املرك ــرة، ق ــال الفوت ــص يف مج ــدارك اإلخــالالت والنقائ ولت

املــادة، ضمــن دليــل إجــراءات أعــد للغــرض طبقــا لتوصيــات الهيئــة، وهــو يف طــور املصادقــة واالعتــاد، حيــث أصبــح 

تضمــن طلبــات التدخــل يتــم بصفــة فوريــة كــا رشع املركــز يف إعــداد وتقديــم مــروع فوتــرة الخدمــات مــن قبــل 

مصالحــه املتدخلــة مصحوبــا مبلــف تقريــر التدخــل، ونتيجــة لهــذا اإلجــراء تــّم تقليــص اآلجــال الفاصلــة بــن تاريــخ 

تســجيل الطلــب وتاريــخ إصــدار الفاتــورة واملراجعــة واملصادقــة النهائيــة عــى مبالــغ الفواتــر. 
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كــا بــّرر املركــز تراجــع التدخــالت يف مجــال الصيانــة العالجيــة بتقلــص قدرتــه عــى تعهــد طلبــات الصيانــة يف 

هــذا املجــال نظــرا لرسعــة نســق تطــور التجهيــزات وتكنولوجيــات التصنيــع وضعــف اإلمكانيــات البريــة واملاديــة 

واللوجســتية للتحكــم يف التكنولوجيــا والتمكــن مــن متطلبــات الصيانــة مــن قطــع غيــار وتكويــن مســتمر وغرهــا مــن 

تقنيــات وأدوات خصوصيــة.

ــز أن  ــم التظاهــرة الســنوية، خــر املرك ــل والتــرف يف تنظي ــي تعلقــت بإجــراءات التموي ــص الت ــدارك النقائ ولت

ــام بنــدوات دوريــة وورشــات عمــل ذات العالقــة بالتــرف يف  تقتــر أنشــطته مســتقبال يف هــذا املجــال عــى القي

ــة التجهيــزات الطبيــة عــى أن تقتــر فيهــا مــدة االنعقــاد عــى يــوم واحــد. صيان

ــة  ــزات الطبي ــدان التجهي ــع للتطــور التكنولوجــي يف مي ــّرر املركــز تراجــع بعــض املــؤرشات بالنســق الرسي وقــد ب

وتعــدد مصادرهــا وعالماتهــا بحيــث مل يعــد متاحــا للمركــز توفــر قطــع غيــار خصوصيــة لــكل العالمــات والتجهيــزات 

أمــام تعددهــا، إضافــة إىل قلــة املــوارد املاليــة املتوفــرة لتغطيــة مســتلزمات الصيانــة. كــا بــن أنــه ســجل يف الثــالث 

ســنوات األخــرة تقدمــا ملحوظــا فيــا يتعلــق بنســبة اإلســتجابة للطلبــات ويف معــدل مــدة إســتجابته لطلبــات التدخل 

ــا بطلــب الخدمــة  كــا أصبحــت البطاقــة الصحيــة للتجهيــزات مــن الوثائــق امللزمــة للحريــف والتــي ترفــق وجوبي

ويعــد توفــر هــذه الوثيقــة رشطــا أساســيا لالســتجابة للطلــب.

ــم  ــزات التعقي ــة جــودة تجهي ــة ملراقب ــى املســتلزمات الرضوري ــز إقتن ــن أّن املرك ــة الجــودة، تب وبخصــوص مراقب

وأن مخــر املراقبــة الفنيــة يقــوم حاليــا مبهامــه بإســتعال أدوات حديثــة التعيــر وأخــرى ذات مــدة صالحيــة تعيــر 

مطابقــة لآلجــال.

ــة  ــات صيان ــواد وخدم ــزود مب ــراءات الت ــيارات وإج ــطول الس ــرف يف أس ــة بالت ــالالت ذات العالق ــدارك اإلخ ولت

األســطول، إعتمــد املركــز منظومــة AGILIS ملتابعــة إســتهالك املحروقــات والتــرف يف أســطول الســيارات ومســك 

ــة عــى مســتوى املراكــز والجهــات.  بطاقــات متابعــة للصيان

IV - توصيات الهيئة :
أوصــت الهيئــة بإعــادة النظــر يف الهيــكل التنظيمــي للمركــز مبــا يتــالءم مــع أفــاق أنشــطته ومجــاالت تدخالتــه 

كــا دعــت إىل رضورة اعتــاد أدلــة اجــراءات التــرف وجــذاذات الوظائــف وتفعيــل دور لجــان وهيئــات املســاندة 

واحــرتام دوريــة إنعقادهــا.

كــا أوصــت بالعمــل عــى تحســن أداء املنظومــة اإلعالميــة املعتمــدة مبــا مــن شــأنه أن يوفّــر معطيــات محيّنــة 

وشــاملة وعــدم حــر إدارتهــا يف عــون واحــد، وكذلــك بتجنــب التأخــر يف التعهــد بالطلبــات مبــا يفاقــم خطــر عــدم 

فوترتهــا. 

ويف مجــال التــرف يف العقــود، أوصــت الهيئــة بالعمــل عــى إســتكال إجــراءات التعاقــد مــع الهيــاكل املعنيــة 

وتســجيل العقــود وفوتــرة الخدمــات ذات العالقــة والحــرص عــى إســتخالصها.

وفيــا يتّصــل بأهليــة املركــز لإلضطــالع باملهــام املوكولــة لــه، أوصــت الهيئــة بإعــداد دراســة تقييميــة شــاملة حــول 

ــه يف مختلــف املجــاالت وتصويــب أهدافــه طبقــا ملخرجــات  واقــع نشــاط املركــز مــن خــالل دراســة تطــور تدخالت

ــة حــول تطــور نشــاط املركــز  ــة إحصائي ــة عــى رضورة مــد وزارة االرشاف القطاعــي بحوصل ــدت الهيئ الدراســة. وأكّ

ــن  ــب التكوي ــالء جان ــرضورة إي ــت ب ــا أوص ــاطه. ك ــى نش ــدين منح ــا إىل ت ــت إنتباهه ــرة ولف ــة األخ ــالل العري خ

ــة التــي تســتوجبها  ــة ملختلــف أعــوان املركــز األهمي ــة والرقمي ــة املســتجدات التقني ــة ومواكب ــة الكفــاءة الفني وتنمي

طبيعــة نشــاطه.
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ويف مجــال التــرف يف املخــزون، دعــت الهيئــة إىل العمــل عــى تســوية وضعيــة املعــدات املوضوعــة عــى ذمــة 

األعــوان وبعــض املستشــفيات، وتحيــن دفاتــر الجــرد عــى املســتوين املركــزي والجهــوي مبــا ميكــن مــن تطابقهــا مــع 

املخــزون املوجــود فعليــا، وتعهــد املركــز يف هــذا الســياق بالعمــل عــى تفــادي هــذه النقائــص وإعــداد جــرد ســنوي 

للمعــدات واملــواد اإلســتهالكية عــى حــد الســواء وإقتنــاء منظومــة تــرف يف املخــزون تتــالءم مــع حاجياتــه.

V - قرار المجلس :
تبعــا لالجــراءات املتخــذة لتــدارك النقائــص واإلخــالالت املضمنــة بالتقريــر وكذلــك لإليضاحــات والتريــرات املقدمة 

بخصــوص بعــض املالحظــات، قــّرر املجلــس إنهــاء متابعــة 40 مالحظــة مــن بــن 72 ومواصلــة متابعــة 32 مالحظــة 

ــا النجاعــة املرجــوة والعمــل عــى  ــه مبــا يضمــن له ــة مــع دعــوة املركــز إىل اإلرساع مبراجعــة مجــاالت تدخالت متبقي

إعــداد جــرد شــامل للمخــزون وتســوية دفاتــره املحاســبيّة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مركز الدراسات الفنية والصيانة 
مواصلة 7240266566البيولوجية الطبية واالستشفائية

المتابعة
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المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمنوبة 0 2

	ü الهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

	ü الهيكل الذي متّت مراقبته: املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبنوبة

	ü2019 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2018 - 2014 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: 28 جويلية

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل املتابعة: مارس

	ü2021تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: أكتوبر

النقائص واإلخالالت:

تعلقــت أبــرز املالحظــات الــواردة بالتقريــر الرقــايب باملســائل املتصلــة بالتنظيــم العــام والتســير باملندوبيــة الجهويــة 

وبالتــرّف يف املمتلــكات وباإلنتــاج النبــايت والحيــواين وباملناطــق الســقوية وهيكلــة األرايض الدوليــة. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 8	 %.

مل تفــض تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل املندوبيــة الجهويــة ســوى إىل تــدارك بعــض النقائــص واإلخــالالت وبلغــت 

نســبة إصــالح 18 % وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الســنتن عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل املندوبيــة الجهويــة 

وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات الالزمــة حيــز التنفيــذ. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

نظــرا لضعــف نســبة تــدارك اإلخــالالت املســجلة ضمــن التقريــر الرقــايب والتــي مل تتجــاوز 18 % قــّرر مجلــس الهيئــة 

مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة.
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I - تقديم عام :
ــة  ــة للتنمي ــات الجهوي ــارس 1989 إحــداث املندوبي ــون عــدد 44 لســنة 1989 املــؤرخ يف 08 م ــم مبوجــب القان ت

الفالحيــة يف شــكل مؤسســات عموميــة ذات صبغــة إداريــة تخضــع إلرشاف وزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد 

البحــري. وقــد أوكل إليهــا هــذا القانــون مهمــة تطبيــق السياســة الفالحيــة التــي تقّررهــا الحكومــة يف نطــاق كّل واليــة. 

وضبــط األمــر عــدد 832 لســنة 1989 املــؤرخ يف 29 جــوان 1989 املنّقــح باألمــر عــدد 1872 لســنة 1992 املــؤرخ يف 26 

أكتوبــر 1992 واملتمــم باألمــر عــدد 897 لســنة 2006 املــؤرخ يف 27 مــارس 2006 واألمــر عــدد 688 لســنة 2007 املــؤرخ 

يف 27 مــارس 2007، التنظيــم اإلداري واملــايل وطريقــة تســير املندوبيــات الجهويــة للتنميــة الفالحيــة. 

ــؤرخ يف25  ــنة 2001 امل ــدد 1522 لس ــر ع ــى األم ــة مبقت ــة مبنوب ــة الفالحي ــة للتنمي ــة الجهوي ــت املندوبي وأحدث

ــوان 2001. ج

II – أبرز النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :

تعلّقــت النقائــص واإلخــالالت املســّجلة مــن التقريــر الرقــايب أساســا بالتنظيم العــام والتســير باملندوبيــة وبالترّف 

يف املمتلــكات وباإلنتــاج النبــايت والحيــواين وباملناطــق الســقوية وبإعــادة هيكلــة األرايض الدولية.

	- عىل مستوى التنظيم العام والتسيري: 

تبّن يف هذا املجال خاّصة:

	ü 3703 عــدم انعقــاد اللجنــة االستشــارية للتنميــة الفالحيــة مبنوبــة منــذ إحداثهــا مبقــرر وزيــر الفالحــة عــدد

املــؤرخ يف 14 نوفمــر 2016 إىل غايــة تاريــخ إنجــاز الرقابــة وذلــك خالفــا ملقتضيــات الفصــل 5 مــن األمــر عــدد 

832 لســنة 1989 املــؤرخ يف 29 جــوان 1989.

	ü ــاء ــام ورؤس ــاء األقس ــتوى رؤس ــى مس ــة ع ــة خاص ــط الوظيفي ــغورات بالخط ــبة الش ــاع يف نس ــجيل ارتف تس

ــبة 26 %. ــذه النس ــز ه ــث تناه ــي حي ــاد الفالح ــة لإلرش ــا الرتابي ــتوى الخالي ــى مس ــح وع املصال

	ü عــدم تحيــن أدلّــة اإلجــراءات الفرعيــة املتعلّقــة مبجــاالت تــرّف ببعــض الدوائــر منــذ ســنة 2013 حيــث ال

تشــمل هــذه األدلّــة مجــاالت التــرّف بالقســم اإلداري واملــايل )دائــرة األعــوان ودائــرة البنــاءات واملعــدات( 

وكذلــك مقتضيــات التــرف يف امليزانيــة حســب األهــداف.

	ü عــدم ادراج خليــة الصفقــات بالهيــكل التنظيمــي للمندوبيــة، وإدارتهــا مــن قبــل عــون برتبــة تقنــي ســامي يف

الصناعــات الغذائيــة تــم تعيينــه منــذ جــوان 2010 ومنــذ ذلــك التاريــخ تــداول عديــد األعــوان برتــب مختلفــة 

بــن ملحــق إدارة ومتــرف يف مســاعدة التقنــي املذكــور. 

	ü تــرّدي الحالــة املاديــة ملبنــى املقــّر اإلجتاعــي للمندوبيــة التــي ال تســتجيب ملقتضيــات املرفــق العــام وال تلبــّي

حاجــة املتعاملــن مــع اإلدارة وال تســتجيب ملقتضيــات تأمــن الســر العــادي لعمــل األعــوان. 

	- عىل مستوى الترصّف يف املمتلكات:

سجل يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü ــن ــة م ــر الســالمة والوقاي ــار ملعاي ــن قطــع الغي ــازات تخزي ــة ومغ ــاين املخصصــة للصيان ــدم اســتجابة املب ع

ــات.  ــزع بالبناي ــار والف ــق واالنفج ــن أخطــار الحري ــة م ــة الســالمة والوقاي ــات مجل ــا ملقتضي األخطــار طبق
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	ü عــدم توفّــر دليــل إجــراءات خــاص بصيانــة املعــّدات الدارجــة يعنــى بتحديــد املســؤوليات واإلجــراءات التــي

يجــب اتخاذهــا بغــرض صيانــة املعــدات ومتابعــة جميــع مراحلهــا فضــال عــن عــدم وجــود نظــام معلومــايت 

خــاص مبتابعــة جميــع عمليــات الصيانــة.

	ü تتــرف املندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة مبنوبــة يف 114 مســكنا إداريــا موزّعــا عــى كامــل معتمديّــات

ــة يف  ــن باملندوبي ــوان مبارشي ــا فقــط مســتغال مــن طــرف أع ــة، غــر أّن 34 مســكنا )30 %( منه ــة مّنوب والي

حــن يتــم إســتغالل 11 مســكنا مــن طــرف أعــوان مبارشيــن بــإدارات أخــرى و35 مســكنا مــن طــرف أعــوان 

متقاعديــن فاقــدي الصفــة و34 مســكنا مــن قبــل أشــخاص بــدون صفــة.

كــا ثبــت يف نفــس هــذا الســياق عــدم احــرتام مقتضيــات األمــر عــدد 199 لســنة 1972 املــؤرخ يف 31 مــاي 1972 

ــع  ــة للتمت ــروط املخّول ــر ال ــق بتوفّ ــا يتعل ــة في ــن التابعــن للدول ــن املدني ــط نظــام إســكان املوظف ــق بضب املتعل

بالســكن اإلداري.

3 – عىل مستوي متابعة اإلنتاج النبايت والحيواين:

تعتمــد املندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة يف مجــال الصحــة الحيوانيــة منــذ ســنة 2009 عــى نظــام التوكيــل 

الصحــي الــذي يخــّول ألطبــاء بياطــرة خــواص، مقابــل متتعهــم مبقابــل مــايل عــى حســاب ميزانيــة املندوبيــة، إنجــاز 

حمــالت التلقيــح املرمجــة مســبقا مــن طــرف دائــرة اإلنتــاج الحيــواين مجانــا لفائــدة املربــن غــر أنــه لوحــظ وجــود 

عــدة نقائــص تشــوب تطبيــق املنشــور عــدد 281 املــؤرخ يف 8 نوفمــر 2017 واملناشــر الســابقة لــه تتلخــص أساســا 

يف عــدم تعرضــه إىل الحلــول املمكنــة يف حالــة التضــارب بــن تقريــر الطبيــب املتفقــد وتقريــر رئيــس دائــرة اإلنتــاج 

الحيــواين وكذلــك مل يتــم ضبــط اإلجــراءات املســتوجب اتخاذهــا ضــد األطبــاء البياطــرة املخالفــن ومل يتــم التنصيــص 

بصفــة حريــة وبالدقــة الالزمــة عــى األخطــاء الجوهريــة التــي تــؤدي إىل ســحب التوكيــل وتــرك مســؤولية تحديدهــا 

إىل الســلطة التقديريــة لــإلدارة. وأّدت هــذه النقائــص مجتمعــة إىل صعوبــة يف اتخــاذ إجــراءات ضــد البياطــرة املخالفن 

ــات غــر  ــد اإلخــالالت بصفــة دقيقــة وإنتهــت إىل إقــرار عقوب ــة مــن تحدي ــة الجهوي ــة الفني حيــث مل تتمكــن اللجن

منصــوص عليهــا باملنشــور املذكــور.

كــا لوحــظ وجــود إخــالالت عــى مســتوى مراقبــة إنجــاز حمــالت التالقيــح الوقائيــة املنجــزة مــن قبــل األطبــاء 

البياطــرة ومــن ذلــك عــدم احــرتام األطبــاء املتفقديــن ملقتضيــات دليــل اإلجــراءات يف خصــوص اآلجــال املحــددة لزيــارة 

املربــن واملحــّددة بــــ10 أيــام كأجــل أقــى مــن تاريــخ إنتهــاء عمليــة التلقيــح وكذلــك يف خصــوص عــدد الزيــارات 

املســتوجبة للمربــن واملحــددة بزيارتــن عــى األقــل. يضــاف إىل ذلــك التبايــن الكبــر يف آجــال اإلنجــاز مــن طبيــب 

بيطــري إىل آخــر وذلــك مقارنــة بعــدد الحيوانــات امللقحــة. وعــالوة عــى ذلــك، ال تتضمــن تقاريــر التفقــد لألطبــاء 

البياطــرة عــى عــدد املربــن الذيــن متــت زيارتهــم وأســائهم.

ومــن جانــب آخــر، يشــكو مكتــب مراقبــة البــذور واملشــاتل مــن نقــص يف املــوارد البريــة كــا ال يتوفــر بــه جــرد 

شــامل ملختلــف املؤسســات التــي تنشــط يف مجــال اإلنتــاج واإلتجــار ومل يتــم إنجــاز البحوثــات الفنيــة حــول مــدى 

احرتامهــا ملــا جــاء بكــراس الــروط ومــدى تســويتها لوضعيتهــا القانونيــة مــع املصالــح املركزيــة لــوزارة الفالحــة.

كــا تبــن إقتصــار أعــوان املراقبــة الفنيــة عــى منــح تنبيــه شــفاهي للمخالفــن وذلــك خالفــا ملقتضيــات الفصلــن 

عــدد 43 و44 مــن القانــون عــدد 42 لســنة 1999 املــؤرخ يف 10 مــاي 1999 املتعلقــة بالخطايــا املاليــة املســتوجبة عنــد 

معاينــة مخالفــات تتعلــق بالبــذور والشــتالت والتــي تنــص عــى خطايــا تــرتاوح بــن ألــف و50 ألــف دينــار يف حالــة 

إنتــاج البــذور والشــتالت دون كــراس رشوط أو عــدم احــرتام الــروط العامــة للخــزن.
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 4 – عىل مستوى متابعة املناطق السقوية وهيكلة األرايض الدولية:

لوحــظ يف هــذا املجــال تــديّن نســب تطــور مســاحات املناطــق الســقوية العموميــة والخاصــة خــالل الفــرتة 2013 - 

2018 املجهــزة مبعــدات االقتصــاد يف املــاء وذلــك حســب تقنيــات الــري عــى اختــالف أنواعــه )الري الســطحي املحســن 

والــري بالــرش والــري املوضعــي(. عــالوة عــى ذلــك، ســجل تقــادم شــبكات الــري ورصف امليــاه واملنشــآت املائيــة وهــو 

مــا يفــرس تراجــع مردوديتهــا وضعــف نســب اســتغاللها وضعــف نجاعــة شــبكات الــري واملنشــآت املائيــة باملناطــق 

ــات  ــاع كمي ــا بشــكل دوري مــّا أدى إىل ضي ــة صيانته ــذ الخمســينات بســبب قل ــدأ اســتغاللها من ــذي ب الســقوية ال

هامــة مــن ميــاه الــري بهــذه املناطــق.

كــا تبــّن غيــاب الشــفافية الالزمــة يف بعــض الحــاالت فيــا يخــص طريقــة احتســاب كلفــة امليــاه املوزعــة عــى 

الفالحــن حيــث تخضــع هــذه الطريقــة إىل تقديــرات املوزعــن وذلــك بســبب عــدم دقّــة آليــات القيــس. يضــاف إىل 

ذلــك صعوبــة تحديــد كميــات امليــاه الضائعــة وضبــط نجاعــة الشــبكة بســبب غيــاب آليــات قيــس دقيقــة وعــدم 

قــدرة املندوبيــة عــى القيــام بعمليــات املراقبــة الدوريــة. 

ويف نفــس هــذا الســياق، لوحــظ تراجــع نســب إســتخالص الديــون املتخلــدة بذمــة املنتفعــن مبيــاه الــري لفائــدة 

املندوبيــة والتــي تفاقمــت خاصــة خــالل الفــرتة 2016 - 2018 لتبلــغ 319.877,680 د وتهــم هــذه الديــون باألســاس 

الفالحــن الخــواص ورشكات اإلحيــاء ومجامــع التنميــة مــا أّدى إىل تراجــع مداخيــل املندوبيــة مــن مســتحقات بيــع 

املــاء.

كــا تــم أيضــا تســجيل حــاالت اعتــداء عــى امللــك العمومــي للميــاه وذلــك برتكيــز تجهيــزات لضــخ ميــاه الــري 

مــن قنــال بــرج العامــري لــري األرايض املتواجــدة خــارج املنطقــة الســقوية العموميــة دون ترخيــص يف ذلــك إضافــة 

إىل عــدم تســديد مبالــغ اســتهالك ميــاه الــري. 

وبالرغــم مــن أهميــة مســاحة األرايض الدوليــة بواليــة منوبــة البالغــة حــوايل 49360 هــك أي مــا ميثــل 48 % مــن 

ــر بخليــة متابعــة األرايض الدوليــة الفالحيــة بواليــة منوبــة املــوارد البريّــة  األرايض الزراعيــة بالواليــة إال أنّــه ال تتوفّ

الكافيــة واملختصــة والوســائل املاديّــة الالزمــة لتأمــن متابعــة حســن إســتغالل هــذه األرايض.

III – جهــود اإلصــالح المبذولــة مــن قبــل المندوبيــة الجهويــة للتنمية الفالحية 

بمنوبة :

متّكنــت املندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة مــن تــدارك بعــض النقائــص مــن خــالل ســّد الشــغورات يف عديــد 

الخطــط الوظيفيــة بتســمية كافــة رؤســاء الخاليــا الرتابيــة لإلرشــاد الفالحــي وصــدرت عديــد القــرارت املتعلقــة بســد 

الشــغورات عــى مســتوى املصالــح ويبقــى بعضهــا يف طــور اإلصــدار باعتبــار تأخــر ســلطة اإلرشاف يف املصادقــة.

ــة وتأمــن ســر العمــل العــادي  ــات املتعلقــة باملقــرات اإلداري ــل الصعوب ــة إىل تذلي ــح املندوبي كــا ســعت مصال

لألعــوان وذلــك بإعــادة توزيعهــم وفــق متطلبــات الدوائــر الفنيــة مــّا مكــن مــن الحصــول عــى معــّدل 1,2 عــون يف 

كل مكتــب. كــا قــام فريــق الصيانــة باملندوبيــة بإصــالح النوافــذ والرفــات لصــد تــرسب ميــاه األمطــار وتــّم رفــع 

األرشــيف بالتنســيق مــع وزارة اإلرشاف ومصالــح األرشــيف الوطنــي وذلــك بهــدف مالمئــة الفضــاء املخصــص لــه. 
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وفيــا يتعلــق بالبنايــات الفرعيــة عــى غــرار خاليــا اإلرشــاد الفالحــي والورشــات، قامــت املندوبيــة بحمــالت نظافــة 

باإلســتعانة بعــال الحضائــر الغابيــة الذيــن تولــوا رفــع الفضــالت وطــالء الجــدران. كــا تــم التنســيق مــع مصالــح 

التطهــر وربــط خليــة اإلرشــاد بالجديــدة بشــبكة التطهــر وصيانــة الخنــدق املخصــص لتغيــر الزيــوت مبــا يضمــن 

عــدم تــرسب الزيــوت يف الطبقــات األرضيــة.

ويف نفــس هــذا اإلطــار ، واســتجابة ملقتضيــات املرفــق العــام تــم تخصيــص قطعــة أرض مجــاورة للمركــب الجامعــي 

مبنوبــة بهــدف بنــاء مقــر إجتاعــي للمندوبيــة يســتجيب لــكل الــروط املطلوبــة.

كــا تــم تــاليف اإلخــالل املتعلــق بفريــق الرقابــة مبكتــب مراقبــة البــذور والشــتالت الــذي أصبــح يبــارش مهامــه 

ــة. ــة الفالحي ــة صــادر عــن املنــدوب الجهــوي للتنمي ــة مبقتــى إذن مبأموري ــدات الفالحي ــة عــى املبي الرقابي

أمــا فيــا يتعلـّـق باالعتــداء عــى امللــك العمومــي للميــاه، فقــد قامــت املندوبيــة بالتنبيــه عــى املجمــع والفالحــن 

بعــدم التــزود مبيــاه الــري مــن قنــال نقــل ميــاه الــري بــرج العامــري خــارج حــدود املنطقــة الســقوية وتــم توجيــه 

تنابيــه يف الغــرض قصــد رفــع التجهيــزات وتقديــم شــكاية إىل الســيد وكيــل الجمهوريــة مبنوبــة قصــد مقاضــاة املخالفن 

الذيــن مل ميتثلــوا لرفــع تجهيزاتهــم. كــا تــّم منــع الفالحــن املتلدديــن عــن خــالص معاليــم إســتهالك املــاء مــن التــزود 

ــا  ــم الحكــم فيه ــة ضــد أحــد أكــر املســتغلن وت ــام املجمــع برفــع قضي ــزات الضــخ كــا ق ــال ورفــع تجهي عــر القن

لفائــدة املجمــع الــذي يســعى لتنفيــذ الحكــم حســب الصيــغ القانونيــة.

IV - توصيات الهيئة :

بيّنــت املتابعــة األوىل لهــذا امللــف إصــالح املندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة مبنوبــة لــــ5 نقائــص مــن جملــة 

27 متــت متابعتهــا وبالتــايل تبقــى املندوبيــة مطالبــة بتكثيــف مجهوداتهــا لرفــع بقيــة النقائــص.

يف هــذا اإلطــار، أوصــت الهيئــة وزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري بــاإلرساع يف تحيــن وإمتــام األمــر 

ــات  ــة الصفق ــد إدراج خلي ــة قص ــة مبنوب ــة الفالحي ــة للتنمي ــة الجهوي ــايل للمندوبي ــم اإلداري وامل ــق بالتنظي املتعل

العموميــة ضمــن الهيــكل التنظيمــي وتدعيمهــا باإلطــارات الرضوريــة للعمــل. كــا أوصــت باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

ــة للمناشــر  ــات التطبيقي ــل الصّحــي وخاصــة منهــا الصعوب لتفــادي اإلخــالالت املســجلة عــى مســتوى نظــام التوكي

ــة. ــة الرضوريّ الســنوية الصــادرة يف الغــرض وإمتامهــا بالتوضيحــات اإلضافي

ــق بإشــغال املســاكن اإلداريــة  كــا أوصــت الهيئــة املندوبيــة باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة املســتوجبة فيــا يتعلّ

ــة يف متابعــة إجــراءات التقــايض ضــد  ــام بنزاعــات الدول ــف الع ــح املكل ــة وبإحــكام التنســيق مــع مصال ــدون صف ب

املتحوزيــن دون صفــة خاصــة وأن بعــض القضايــا منشــورة منــذ ســنة 2010 ومل يتــم الحكــم فيهــا وأن بعــض امللفــات 

ال تتوفــر بهــا الوثائــق واملؤيــدات املطلوبــة.

كــا دعــت الهيئــة إىل العمــل عــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســن مســتوى مراقبــة إنجــاز حمــالت التالقيــح 

الوقائيــة املنجــزة مــن قبــل األطبــاء البياطــرة وتأهيــل منشــآت الرتبيــة وتكثيــف املراقبــة باألســواق األســبوعية للاشــية 

واملســالخ وربــط إســناد املنــح واإلعفــاءات الجبائيــة للمربــن مبــدى إنخراطهــم يف برامــج الســالمة الصحيــة وتدعيــم 

هيــاكل املصالــح البيطريــة بالوســائل اللوجســتية واملاليــة الالزمــة لتنفيــذ هــذا الرنامــج.
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V - قرار المجلس :

ــوع  ــن مجم ــاوز 18 % م ــي مل تتج ــايب الت ــر الرق ــن التقري ــجلة ضم ــالالت املس ــدارك اإلخ ــبة ت ــف نس ــرا لضع نظ

ــة. ــة ثاني ــار متابع ــر يف إط ــذا التقري ــة ه ــة متابع ــة مواصل ــس الهيئ ــّر مجل ــالالت، أق ــص واإلخ النقائ

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
مواصلة 27510121816بمنوبة

المتابعة
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المندوبية الجهوية للتربية بسوسة 03

	ü الهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	ü الهيكل الذي متّت مراقبته: املندوبية الجهوية للرتبية بسوسة

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2016 - 2010 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 20183(: ديسمر	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 

	ü2021تاريخ انطالق أعامل املتابعة: فيفري

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جويلية

النقائص واإلخالالت: 

شــملت أهــّم املالحظــات الــواردة بالتقريــر الرقــايب والتــي تولــت الهيئــة العليــا متابعتهــا مجــاالت التــرصّف اإلداري 

ــي.  ــرّف البيداغوج ــة والت ــة الجهوي واملايل باملندوبي

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 3 %.

تبــن ملجلــس الهيئــة أن تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل املندوبيــة الجهويــة للرتبيــة بسوســة مل تفــض إىل تــدارك 

ســوى نقيصــة وحيــدة تتعلـّـق مبكتــب التفّقــد اإلداري واملــايل باملندوبيــة ومل تتجــاوز نســبة اإلصــالح 3 % وذلــك رغــم 

مــرور مــا يفــوق الــــ3 ســنوات عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل املندوبيــة الجهويــة ونــره للعمــوم وهــو 

مــا يســتوجب بــذل الجهــود الالزمــة قصــد إدخــال اإلصالحــات حيــز التنفيــذ وتحّمــل وزارة االرشاف ملســؤوليتها عــى 

هــذا املســتوى. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة. 

عــى ضــوء النقائــص التــي تضّمنهــا التقريــر الرقــايب وعــدم تجــاوب املندوبيــة الجهويــة للرتبيــة بسوســة مــع جهــود 

ــة مــع مراســلة وزارة االرشاف  ــايب يف متابعــة ثاني ــر الرق ــة متابعــة هــذا التقري ــة مواصل ــس الهيئ ــّرر مجل اإلصــالح، ق

بخصــوص املالحظــات التــي تضمنهــا التقريــر الرقــايب. 
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I - تقديم عام :
أحدثــت املندوبيــات الجهويــة للرتبيــة يف شــكل مؤسســات عموميــة ذات صبغــة إداريــة مبقتــى القانــون عــدد 
14 لســنة 2010 املــؤّرخ يف 9 مــارس 2010 الــذي حــّول اإلدارات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن إىل مندوبيــات جهويــة 

ــة. ــة تخضــع إىل إرشاف وزارة الرتبي للرتبي

ــر ومشــموالت أوســع يف  ــات أك ــة مــن صالحي ــوزارة الرتبي ــة ل ــاكل الجهوي ويهــدف هــذا اإلجــراء إىل متكــن الهي
املجــاالت اإلداريــة واملاليــة والبيداغوجيــة حتــى تســاهم بأكــر فاعليــة يف تطويــر مردوديـّـة املؤسســات الرتبويــة عــى 

ــتوى الجهوي . املس

 ويف هــذا اإلطــار تــّم إحــداث املندوبيّــة الجهويـّـة للرتبيــة بسوســة مبقتــى األمــر عــدد 2205 لســنة 2010 املــؤرخ 
ــايل ومشــموالتها  ــا اإلداري وامل ــط تنظيمه ــة وبضب ــة للرتبي ــات الجهوي ــق بإحــداث املندوبي يف 6 ســبتمر 2010 املتعل

وطــرق تســيرها.

ومنــذ أن تحولــت املندوبيــات الجهويــة للرتبيــة يف شــكل مؤسســات عموميــة ذات صبغــة إداريــة أصبــح للمندوبية 
مســؤوليّة أكر يف إدارة املشــاريع.

 II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
تتمثــل أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة العليــا مــن التقريــر الرقــايب للمتابعــة بالتــرّف اإلداري 

واملــايل وبالتــرّف البيداغوجي.

	 – عىل مستوى الترصّف اإلداري واملايل:

ــغ  ــة والبال ــة املنصــوص عليهــا بالهيــكل التنظيمــي للمندوبي ــّن يف هــذا املجــال شــغور ثلــث الخطــط الوظيفي تب

عددهــا 38 خطـّـة ومــن أهمهــا بعــض املصالــح ذات الــدور البيداغوجــي الهــام كشــؤون التالميــذ والتقييــم واإلمتحانات 

ــة إىل عــدم  ــوي. وأّدت هــذه الوضعي ــم الثان ــة والتعلي ــة اإلعدادي ــن للمرحل ــس والتكوي ــة والتدري ــة اإلبتدائي للمرحل

تأمــن بعــض املهــام كمراقبــة جمعيــات العمــل التنمــوي باملــدارس اإلبتدائيــة ومراقبــة املؤسســات الرتبويــة الخاصــة 

ومتابعــة األنشــطة الثقافيــة باملؤسســات الرتبويــة.

كــا مل تتــوّل املندوبيــة وضــع أدلـّـة تســاعد مختلــف مصالحهــا عــى إنجــاز مهامهــا مــا أّدى إىل عــدم قدرتهــا عــى 

تقييــم أداء املؤسســات الرتبويــة باإلســتناد إىل مــؤرشات نوعيــة وكميــة وهــي معايــر كان مــن املفــروض أن تضبــط 

بقــرار مــن وزيــر الرتبيــة بحكــم القانــون التوجيهــي للرتبيــة والتعليــم املــدريس عــدد 80 لســنة 2002 املــؤرخ يف 23 

جويليــة 2002 املتعلّــق بالرتبيــة والتعليــم املــدريس.

مــن جانــب آخــر، مل تؤّمــن املندوبيــة دورهــا الرقــايب عــى نفقــات جمعيــات العمــل التنمــوي وترّفهــا املــايل ومل 

تســع إىل التأكّــد مــن توظيــف املنــح املســندة لفائــدة املــدارس اإلبتدائيــة عــن طريــق هــذه الجمعيــات للغايــة التــي 

أســندت مــن أجلهــا. وبلــغ عــدد الجمعيــات املنتفعــة بهــذه املنــح 179 جمعيّــة تحّصلــت عــى 2,7 م.د بعنــوان الفــرتة 

2011 - 2016 وهــو مــا ميثـّـل نســبة 28 % مــن مجمــوع نفقــات العنــوان األّول للمندوبيــة خــالل نفــس الفــرتة. كــا ال 

يتــّم تنزيــل املقابيــض املتأتيــة مــن رســوم تســجيل التالميــذ باملــدارس اإلبتدائيــة مبيزانيــة املندوبيــة والتــي تعــّد مــوارد 

ــذا  ــض به ــات العمــل التنمــوي مــا أّدى إىل نقــص يف املقابي ــل جمعي ــا مــن قب ــم تحصيله ــل يت ــة ب ــة للمندوبي ذاتي

العنــوان مبــا قــدره 700 أ. د خــالل الفــرتة 2012 - 2016.
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وخالفــا لألمــر الحكومــي عــدد 1619 لســنة 2015 املــؤّرخ يف 30 أكتوبــر 2015 املتعلـّـق بضبــط رشوط تنظيم دروس 

ــن يف املجــال مل  ــة الصادري ــر الرتبي ــة ومنشــوري وزي ــة داخــل فضــاء املؤسســات الرتبوي ــدروس الخصوصي الدعــم وال

يقــع توفــر الرقابــة الالزمــة لهــذه الــدروس يف مســتوى اســتخالص املعاليــم ومل يتــّم االعتــاد بالخصــوص عــى تســجيل 

هــذه األنشــطة ضمــن دفــرت حســابات مرقـّـم وممــى عليــه مــن قبــل املندوبيــة.

عــالوة عــى ذلــك، مل تتــوّل املندوبيــة التدقيــق يف حســابات املــدارس اإلعداديــة واملعاهــد إال بدايــة مــن تــرّف 

ــن  ــا م ــل منقوص ــذا العم ــي ه ــات. وبق ــض املؤسس ــوال بع ــى أم ــتيالء ع ــاالت إس ــّجلت ح ــد أن ُس ــنة 2015 بع س

الرقابــة امليدانيــة ومــن تقييــم نتائــج تنفيــذ ميزانيــات هــذه املؤسســات حتــى تتمّكــن املندوبيــة مــن القيــام بدورهــا 

التعديــي يف توزيــع منــح الدولــة علــا وأّن 19 % مــن هــذه املؤسســات فاقــت فواضــل ميزانياتهــا لســنة 2016 ثلــث 

مواردهــا وأّن 5 % منهــا ســّجلت يف نفــس الســنة متخلــدات تفــوق ثلــث مواردهــا. 

مــن جهــة أخــرى، مل تتــوّل املندوبيــة متابعــة املســاكن الوظيفيــة التابعــة لهــا وعددهــا 160 مســكنا وأّدى هــذا 

ــم  ــر فيه ــاكن دون أن تتوفّ ــون مبس ــة ع ــة وورث ــة إعدادي ــي مبدرس ــام خارج ــم ع ــّال وقيّ ــاع 3 ع ــر إىل إنتف التقص

ــراد  ــّم إف ــا مل يت ــم. ك ــة إلخراجه ــراءات الالزم ــاي 2017 اإلج ــهر م ــة ش ــة إىل غاي ــذ املندوبي ــروط ودون أن تتخ ال

27 مســكنا وظيفيــا بعــدادات خاّصــة للكهربــاء واملــاء كــا أنـّـه رغــم إحالــة وزارة الرتبيــة ملســاكن إداريــة إىل ديــوان 

مســاكن أعــوان وزارة الرتبيــة إال أنـّـه لوحــظ عــدم فصــل 47 عــّدادا عــن املندوبيــة واملؤسســات الرتبويــة التابعــة لهــا. 

ونتــج عــن هــذه الوضعيــة تحّمــل املندوبيــة كلفــة إســتهالك املــاء والكهربــاء يف غــر محلهــا بقيمــة 38 أ.د إىل مــوىّف 

ســنة 2017.

وبخصــوص التــرّف يف إطــار التدريــس، تــّم خــالل الفــرتة 2011 - 2016 وضــع 10 مدرّســن راجعــن بالنظــر إىل 

املندوبيــة عــى ذّمــة هيــاكل وجمعيــات وأســندت لهــم أجــور بقيمــة 435 أ.د ومنــح إنتــاج قــّدرت بحــوايل 6 أ.د ويعتر 

رصف هــذه املبالــغ فاقــدا للمروعيــة بإعتبــار عــدم قانونيــة إجــراء الوضــع عــى الذّمــة. كــا أنــه وخالفــا ألحــكام 

ــة الســنوية لالســرتاحة خالصــة األجــر بشــهر عــن كل ســنة عمــل  ــي ضبطــت العطل ــة الت ــة العمومي ــون الوظيف قان

منجــز، ينتفــع أعــوان املندوبيــة مــن غــر املدرســن بإجــازة صيفيــة مدتهــا 45 يومــا تضــاف إىل نصــف مــدة العطــل 

املدرســية إســتنادا إىل مذكّــرة كاتــب دولــة لــدى وزيــر الرتبيــة مؤرخــة يف 16 جويليــة 2011. علــا وأنــه يتــّم معالجــة 

هــذه العطــل يدويــا خــارج منظومــة إنصــاف كعطــل إســتثنائية يف حــن أنهــا ال تنــدرج ضمــن الحــاالت الرتتيبيــة التــي 

تخــّول التمتــع بهــذا الصنــف مــن العطــل.

	 –  عىل مستوى الترصّف البيداغوجي :

 أســند األمــر عــدد 2205 لســنة 2010 املــؤّرخ يف 6 ســبتمر 2010 املتعلــق بإحــداث املندوبيــات الجهويــة للرتبية إىل 

املندوبيــات إدارة مشــاريع الجهــة يف القطــاع الرتبــوي ولهــذا الغــرض أحدثــت بهــا لجنــة صفقــات تنظــر بالخصــوص يف 

عقــود األشــغال إىل حــدود 3 م.د. لكــن جــاء األمــر عــدد 1711 لســنة 2012 املــؤّرخ يف 4 ســبتمر 2012 املتعلـّـق بضبــط 

نوعيّــة النفقــات ذات الصبغــة الجهويـّـة ليكلــف املجالــس الجهويــة بالتــرف يف االعتــادات املخصصــة للرتبيــة. ونتــج 

عــن ذلــك ازدواجيــة يف التعهــد مبشــاريع القطــاع دون أن يقــع توضيــح مســؤولية ودور كل هيــكل يف إنجــاز ومتابعــة 

املشــاريع الرتبويــة. علــا بــأن ثلــث االعتــادات التــي رصــدت إلنجــاز مشــاريع البنيــة التحتيّــة لقطــاع الرتبيــة بجهــة 

ــة املجلــس الجهــوي وهــي تخــّص 6  سوســة بلغــت بعنــوان الفــرتة 2017-2012 حــوايل 40 م.د ثلثهــا رســمت مبيزانيّ

مشــاريع تعلّقــت ببنــاء 2 معاهــد و3 مــدارس إعداديــة ومبيــت. ومــع أن الكلفــة التقديريــة لــكّل مــروع مــن هــذه 

املشــاريع الســتة مل تتجــاوز 3 م.د فــإّن لجنــة الصفقــات املحدثــة صلــب املندوبيّــة مل تتــوّل النظــر يف ملفاتهــا.
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ونــّص األمــر عــدد 2205 لســنة 2010 املشــار إليــه أعــاله، عــى أن تضبــط املندوبيّــة مــروع الجهــة الرتبــوي إالّ أنّها 

مل تتــوّل القيــام بذلــك بعــد إنتهــاء مخططهــا األول املتعلـّـق بالفــرتة 2007 - 2011 ومل تســتأنف العمــل بهــذه اآلليــة إالّ 

بدايــة مــن ســنة 2015 )الفــرتة 2016 - 2021(. ورغــم أهميتــه يف ضبــط االلتزامــات املحمولــة عــى املندوبيــة يف إدارة 

املنظومــة الرتبويــة الجهويــة فــإن هــذا املخطــط مل يتــم إكســابه صبغــة رســمية مــن قبــل وزارة اإلرشاف ليصبــح إطــارا 

تعاقديـّـا يحــدد أهدافــا بيداغوجيــة للمندوبيّــة ويضبــط اإلمكانــات الرضوريـّـة التــي تتعهــد بتوفرهــا وزارة اإلرشاف.

وحــرم غيــاب مثــل هــذا اإلطــار التعاقــدي املندوبيّــة مــن تبنــي رؤيــة واضحــة عــى مــدى متوســط تســاعدها عــى 

برمجــة مشــاريعها املتعلقــة أساســا بالبنيــة األساســيّة وهــو مــا ال يتــالءم مــع املســار الــذي اختارتــه الــوزارة منــذ ســنة 

2012 يف تحديــد ميزانيّاتهــا وفــق منهجيّــة التــرّف حســب األهــداف ويف وضــع إطــار نفقــات عــى املــدى املتوســط 

ــة  ــن قيم ــاوز 40 % م ــات مل تتج ــذه الحاجي ــل ه ــتجابة وزارة اإلرشاف لتموي ــا أّن اس ــنوات. ك ــالث س ــى ث ــّد ع ميت

ــة بعنــوان الفــرتة 2012 - 2016. املشــاريع املقرتحــة بامليزانيــات والتــي طالبــت بهــا املندوبيّ

ــة  ــاوز صلوحيّ ــا يف تج ــى خصوص ــات تج ــرام الصفق ــل إب ــالل مراح ــاك خ ــول إرب ــع يف حص ــذا الوض ــاهم ه  وس

ــة سوســة لســنة 2015  ــة بوالي ــة وتوســعة بعــض املؤسســات الرتبويّ العــروض وتخــّي أصحابهــا عنهــا )مــروع تهيئ

والقســط عــدد 1 الخــاص باملدرســة اإلعداديّــة املســعدين وبنــاء قاعــة تربيــة تقنيــة باملدرســة اإلعداديّــة مســاكن 2 

لســنة 2014 ومــروع تهيئــة املدرســة االبتدائيّــة بعــن مذاكــر النفيضــة لســنة 2016(. وتــم إرجــاء مشــاريع إىل حــن 

ــات يف ســنة 2014  ــة والري ــة والقصيب ــز معاهــد الزاوي ــة كالقســط الخــاص بتوســعة وتجهي ــادات إضافيّ رصــد اعت

ــق بتهيئــة وصيانــة معهــد 2 مــارس بسوســة حيــث تأّخــر انطــالق األشــغال لحــوايل 10 أشــهر. والقســط املتعلّ

 ولــن تفــرتض العــودة املدرســية إحــكام برمجــة جميــع مراحــل األشــغال مــن إعــداد وعقــد للصفقــات وتســلم 

ــة مل تتــول ضبــط رزنامــة لتنفيــذ مشــاريعها الســنوية للبنيــة األساســية وهــو مــا أثّــر ســلبا  للبنــاءات، إال أن املندوبيّ

عــى نســق إنجــاز األشــغال يف هــذا املجــال. 

ــة  ــا بصف ــق وعرضه ــداد مالح ــول إع ــث مل تت ــة حي ــات العموميّ ــة للصفق ــب املنظّم ــة بالرتاتي ــد املندوبيّ ومل تتقي

مســبقة عــى لجنــة الصفقــات املختّصــة ومل تلتــزم باآلجــال املحــّددة إلعــداد محــارض االســتالم الوقتــي )20 يومــا مــن 

تاريــخ انتهــاء األشــغال( وباآلجــال املتعلقــة بالتريــح بالقبــول النهــايئ لألشــغال )قبــل انقضــاء مــّدة الّضــان املحــّددة 

بســنة مــن تاريــخ االســتالم الوقتــي(. كــا ســجل أيضــا تأخــر يف املصادقــة عــى الختــم النهــايئ للصفقــات )90 يومــا 

مــن القبــول النهــايئ(.

وكان مــن أهــم تبعــات هــذه النقائــص أن ظلــت مؤسســات تربويــة يف الجهــة وإىل غايــة الســنة الدراســية -2016

ــوت  ــة بي ــدارس االبتدائيّ ــن امل ــدى 83 % م ــر ل ــق املدعمــة لظــروف دراســة أفضــل إذ مل يتوفّ ــر إىل املراف 2017 تفتق

ــة  ــا خدم ــدى 22 % منه ــة ول ــة باملكتب ــا محــالت خاّص ــدى 90 % منه ــة ول ــات مطالع ــا قاع ــدى 94 % منه ــض ول متري

ــا دون  ــت 28 % منه ــة وبقي ــات مطالع ــة واملعاهــد عــى قاع ــدارس اإلعدادي ــن امل ــوي 82 % م ــا مل تحت ــت. ك االنرتن

مكتبــات فيــا مل يتــم تركيــز يف 11 % منهــا بيــوت متريــض. ويــزداد األمــر صعوبــة يف املناطــق الريفيــة حيــث مل يتــم 

ــة باالنرتنــت مقابــل 5 % باملناطــق الحرضيــة  ــة البالــغ عددهــا 74 مدرســة ابتدائيّ تجهيــز 55 % مــن املــدارس االبتدائيّ

)108 مدرســة ابتدائيّــة(. ومل يتــم التوصــل إىل تغطيــة ســوى نصــف عــدد املــدارس االبتدائيّــة بالوســط الريفــي بأقســام 

ــة تعــادل 66 %. ــة باملناطــق البلديّ ــة مقابــل نســبة تغطيــة قــي املــدارس االبتدائيّ تحضريّ

ومــن خــالل ضبــط حاجيّاتهــا النهائيّــة مــن إطــار تدريــس ومناقشــتها مــع وزارة اإلرشاف، تبــن أّن املندوبيــة تشــكو 
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نقصــا متواصــال يف األســاتذة بلــغ خــالل الفــرتة 2014 - 2017 مجمــوع 268 أســتاذا. ويــرز هــذا النقــص بالخصــوص 

يف تدريــس مــواد الرتبيــة التقنيــة والرياضيــات وعلــوم الحيــاة واألرض. واقــرتن نقــص إطــار التدريــس بارتفــاع غيابــات 

املدرســن )13 % ســنويا( وبعــدم تأمــن بعــض مديــري املــدارس ســاعات التدريــس املطالبــن بهــا ليفــرض اللجــوء إىل 

النيابــات رغــم تأثــره إجــاال عــى مردوديــة املنظومــة الرتبويــة مثلــا أكدتــه دراســة أنجزتهــا املندوبيّــة يف ســنة 2015 

والتــي أشــارت إىل ‘’أنـّـه كلـّـا تقلـّـص عــدد النــواب وتوفـّـر اســتقرار إطــار التدريــس كانــت النتائــج املدرســيّة أفضــل’’، 

خاصــة أن اللجــوء إىل املدرســن النائبــن مل يواكبــه إعدادهــم عــر تكويــن بيداغوجــي ملهنــة التدريــس. كــا مل يتــّم 

إخضاعهــم إىل التقييــم مــع اعتــاد نتائجــه كمقيــاس إلســناد مهــام نيابــة مســتقبال.

وتــم الوقــوف بخصــوص تعيــن املدرســن النــواب عــى عــدم مراعــاة مبــادئ املســاواة والشــفافية. فقــد اتّضــح مــن 

خــالل مراجعــة عيّنــة ضّمــت 80 ملفــا لنــواب عينــوا خــالل الســنة الدراســية 2015 - 2016 بكنــدار وحــام سوســة 

وأكــودة والقلعــة الكــرى مــن جملــة 124 ملفــاّ ومقارنتهــا بقامئــات النــواب املرتشــحن يف هــذه املعتمديــات أنـّـه تــم 

ــه مل  ــا بأن ــواب كان ترتيبهــم أفضــل حســب املقاييــس املعتمــدة يف املجــال عل ــدال عــن ن ــا ب تعيــن 53 مدرســا نائب

يتوفّــر لــدى املندوبيّــة أثــر كتــايّب يفيــد بتبليــغ أصحــاب األولويّــة وعزوفهــم عــن اإللتحــاق بأماكــن عملهــم.

مــن جهــة أخــرى، تعــّد اإلحاطــة بالتالميــذ وتنشــيط الحيــاة املدرســية مــن أبــرز املهــام التــي يتوجــب تأمينهــا يف 

املحيــط املــدريس. وتشــهد املندوبيــة صعوبــات يف التعهــد بهــذه األنشــطة مردهــا باألســاس نقــص يف إطــار املرافقــة. 

فاعتــادا عــى املعايــر )عــدد القيمــن مقارنــة مبجمــوع التالميــذ( التــي نصــت عليهــا مذكــرة اإلدارة العاّمــة للمــوارد 

البريّــة بالــوزارة بتاريــخ 11 ديســمر 2014 ســجل بعنــوان الســنة الدراســيّة 2016 - 2017 نقــص يف عــدد القيمــن 

ــة  ــة االبتدائيّ ــدارس املرحل ــن م ــان ب ــان يتوزع ــيان إثن ــان نفس ــة أخصائي ــدى املندوبيّ ــر ل ــا. ويتوفّ ــوايل 190 قي بح

ــم  ــة مؤسســات التعلي ــة. كــا ســجل تراجــع يف النســبة الضعيفــة أصــال لتغطي ــة والثانويّ ــة اإلعدادي ومعاهــد املرحل

ــنة  ــيّة 2010 - 2011 إىل 16 % يف الس ــنة الدراس ــن 19 % يف الس ــاد م ــاء واإلرش ــب اإلصغ ــوي مبكات ــدادي والثان اإلع

الدراســية 2016 - 2017 . وبقيــت إىل حــد الســنة الدراســية 2015 - 2016، خاليــا مرافقــة التلميــذ بالوســط املــدريس 

التــي تخــدم أهدافــا بيداغوجيــة وســلوكية واجتاعيــة هامــة، مقتــرة عــى نصــف املؤسســات التعليميــة العموميــة 

الراجعــة بالنظــر إىل املندوبيــة )139 مؤسســة مــن مجمــوع 254 مؤسســة( والتــي ال تضــم ســوى ثلــث العــدد الجمــي 

ــا املركــزة بســبب ضعــف تفاعــل الوســط  ــم تثمــن دور الخالي ــم بالجهــة. ومل يت ــي التعلي ــذ املرســمن مبرحلت للتالمي

الرتبــوي معهــا وعــدم إعالمهــا بــكل الحــاالت اإلجتاعيــة التــي تســتوجب تدخلهــا.

ومل يتــّم إحــداث النــوادي الثقافيــة إال بحــوايل 20 % مــن مجمــوع 182 مدرســة إبتدائيّــة مــع تراجــع عددهــا مــن 

ــة  ــس وضعي ــي نف ــية 2016 - 2017. وه ــنة الدراس ــاد يف الس ــية 2015 - 2016 إىل 127 ن ــنة الدراس ــاد يف الس 281 ن

املعاهــد أيــن تراجــع حضــور هــذه النــوادي مــن 25 % خــالل الســنة الدراســيّة 2010 - 2011 إىل 12 % خــالل الســنة 

ــيّة 2016 - 2017 . الدراس

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل المندوبية الجهوية للتربية بسوسة :

ســّجلت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة ضعــف جهــود التــدارك املبذولــة مــن قبــل املندوبيــة الجهويــة 

للرتبيــة بسوســة وعــدم إنخراطهــا يف مســار اإلصــالح.
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IV - توصيات الهيئة :

أوصــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة بــرضورة تفعيــل مقتضيــات األمــر عــدد 2205 لســنة 2010 املــؤرخ 

ــايل ومشــموالتها  ــا اإلداري وامل ــط تنظيمه ــة وبضب ــة للرتبي ــات الجهوي ــق بإحــداث املندوبي يف 6 ســبتمر 2010 املتعل

ــه  ــة صالحيات ــك نظــرا ألهمي ــة وذل ــس البيداغوجــي للمندوبي ــق بإحــداث املجل ــا يتعلّ وطــرق تســيرها خاصــة في

ــة باملتابعــة والتقييــم باإلضافــة إىل تفعيــل مكتــب التفقــد البيداغوجــي باملندوبيــة.  املتعلّق

كــا دعــت الهيئــة إىل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لســّد الشــغورات عــى مســتوى املندوبيــة الجهوية للرتبية بسوســة 

بهــدف تأمــن املهــام املتعلقــة مبراقبــة جمعيــات العمــل التنمــوي باملــدارس اإلبتدائيــة ومراقبــة املؤسســات الرتبويــة 

الخاصــة ومتابعــة األنشــطة الثقافيــة باملؤسســات الرتبويــة وإعــداد دليــل التــرف اإلداري واملــايل الخــاص بهــا.

ــم أداء املؤسســات  ــر ومــؤرشات تقيي ــة بالعمــل عــى ضبــط معاي ــة وزارة الرتبي مــن جانــب آخــر، أوصــت الهيئ

الرتبويــة طبقــا للقانــون التوجيهــي للرتبيــة والتعليــم املــدريس وتنفيــذ مهمــة تفقــد وتدقيــق بهــدف تحديــد 

املســؤوليات حــول املبالــغ التــي رصفــت لفائــدة جمعيــات العمــل التنمــوي بعنــوان الفــرتة 2011 - 2016 والتــي مل 

يتــّم متابعتهــا ومراقبتهــا مــن قبــل املندوبيــة واملبالــغ التــي تتعلــق برســوم تســجيل التالميــذ باملــدارس اإلبتدائيــة التــي 

ــوان الفــرتة 2011 - 2016. ــة بعن ــة املندوبي ــا مبيزاني ــم تنزيله مل يت

ــرة كاتــب دولــة لــدى وزيــر الرتبيــة املؤرخــة يف 16 جويليــة 2011  كــا أوصــت الهيئــة وزارة الرتبيــة بإلغــاء مذكّ

التــي أجــازت انتفــاع أعــوان املندوبيــة مــن غــر املدرســن بإجــازة صيفيــة مدتهــا 45 يومــا تضــاف إىل نصــف مــدة 

العطــل املدرســية ملخالفتهــا الريحــة ألحــكام قانــون الوظيفــة العموميــة التــي ضبطــت العطلــة الســنوية لالســرتاحة 

خالصــة األجــر بشــهر عــن كل ســنة عمــل منجــز بالنســبة العــوان الوظيفــة العموميــة.

V - قرار المجلس :

عــى ضــوء النقائــص التــي تضّمنهــا التقريــر الرقــايب وعــدم تقديــم املندوبيــة الجهويــة للرتبيــة بسوســة ملؤيــدات 

بخصــوص إجــراءات التــدارك املتخــذة، قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة 

ثانيــة مــع مراســلة وزارة االرشاف يف الغــرض.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 3011415311المندوبية الجهوية للتربية بسوسة
المتابعة
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المؤّسسات العمومّية التي ال تكتسي صبغة إدارية

والمنشآت العمومّية
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شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 0 1

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرّقابة العاّمة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

	ü الهيكل الذي متّت مراقبته: رشكة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

	ü2020 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: جانفي

	ü2017 - 2013 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: فيفري

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: جانفي

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: مارس

أهم النقائص واإلخالالت: 

تتمحــور أبــرز النقائــص حــول ضعــف التنظيــم بالركــة ومحدوديــة املــوارد البريــة وإخــالالت بخصــوص التــرّف يف 

بعــض املنــح والصفقــات العموميــة وخاّصــة غيــاب الرؤيــة االســرتاتيجية املســتقبلية للركــة للمحافظــة عــى دميومــة 

. طها نشا

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 33 %.

تبــّن ملجلــس الهيئــة أّن نســبة اإلصــالح بلغــت 33 % مــن مجمــوع النقائــص واإلخــالالت وتعلّقــت خاّصــة بإحــداث 

ــراط يف  ــراءات واالنخ ــة اإلج ــداد أدل ــات وإع ــض الجمعي ــند لبع ــل املس ــح والتموي ــرّف يف املن ــان للت ــض اللج بع

ــة وخاّصــة رشوع الّركــة يف إعــداد  ــة للتــرّف يف الــراءات ويف الصفقــات العمومي ــة االلكرتوني املنظومــات الوطني

دراســة اســرتاتيجيّة اســترافيّة إليجــاد الحلــول املمكنــة لتطويــر وتوســيع نشــاطاتها املســتقبليّة مــع الّنظــر يف الوســائل 

القانونيّــة واإلداريّــة واإلمكانيّــات املاليّــة والبريّــة التّخــاذ القــرارات املناســبة بخصــوص اآلفــاق املســتقبليّة للّركــة.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

ــات  ــد اإلصالح ــذ عدي ــاط تنفي ــبب ارتب ــك بس ــة وذل ــة الحق ــر يف مرحل ــذا التقري ــة ه ــة متابع ــس مواصل ــّرر املجل ق

بقــرارات حكوميــة لتجــاوز التعطيــل املســّجل مبــروع »ســا ديب« وبالتــايل مواصلــة تأمــن النشــاط العــادي للركــة. 

وترجــع محدوديـّـة النتائــج املســّجلة حســب رأي مجلــس الهيئــة إىل وجــود عديــد اإلصالحــات التــي هــي طــور اإلنجــاز 

والتــي تســتوجب بعــض الوقــت لتجســيدها عــى أرض الواقــع، وخاّصــة إىل غيــاب إرادة حقيقيــة يف الحســم مــن قبــل 

الحكومــة التخــاذ بعــض القــرارات الهاّمــة لتجــاوز العراقيــل القانونيــة والواقعيــة التــي تعيشــها الركــة بســبب حــر 

نشــاطها وارتباطــه الوثيــق مبــروع ‘’ســا ديب’’ الــذي بقــي معطـّـال منــذ ســنة 2009. 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

136

I - تقديم عام : 

أحدثــت رشكــة الدراســات والنهــوض بتونــس الجنوبيــة بتاريــخ 26 جــوان  1990يف شــكل رشكــة خفيــة االســم برأس 

مــال قــدره  1مليــون دينــار. وهــي تعتــر منشــأة عموميــة خاضعــة لــوزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الرتابيــة طبقــا 

لألمــر عــدد 3170 لســنة 2010 املــؤرخ يف 13 ديســمر 2010 املتعلــق بتنقيــح وإمتــام األمــر عــدد 910 لســنة 2005 

ــة  ــة وعــى املؤسســات العمومي املــؤرخ يف 24 مــارس 2005 املتعلــق بتعيــن ســلطة اإلرشاف عــى املنشــآت العمومي

التــي ال تكتــيس صبغــة إداريــة.

ــمر 2001.  ــؤرخ يف 6 ديس ــنة 2001 امل ــدد 2807 لس ــر ع ــى األم ــة مبقت ــي للرك ــكل التنظيم ــط الهي ــم ضب وت

ويــرف عــى تســيرها مجلــس إدارة متكــون مــن 9 أعضــاء باعتبــار رئيســه الــذي يشــغل خطــة رئيــس مديــر عــام.

ــري  ــد يف 16 فيف ــوزاري املنعق ــس ال ــرار املجل ــذا لق ــة كان تنفي ــر أن إحــداث الرك يف هــذا اإلطــار، يتجــه التذك

 1990والــذي أقــر بالخصــوص تطهــر البحــرة الجنوبيــة للعاصمــة واســتغالل مينــاء تونــس التجــاري كمينــاء ترفيهــي 

يف نطــاق مــروع التهيئــة وأحدثــت رشكــة الدراســات والنهــوض بتونــس الجنوبيــة لتعنــى بإنجــاز الدراســات الفنيــة 

والعمرانيــة والتنســيق بــن جميــع املتدخلــن إلنجــاز هــذا املــروع.

ويتكــّون رأس مــال الركــة البالــغ 1 مليــون دينــار مــن مســاهمة 8 منشــآت عموميــة وهــي عــى التــوايل الوكالــة 

ــاوالت  ــة املق ــر ورشك ــي للتطه ــوان الوطن ــية والدي ــالد التونس ــة للب ــة العقاري ــة الوطني ــكنى والرك ــة للس العقاري

واملعــدات واألشــغال وديــوان البحريــة التجاريــة واملوانــئ وبنــك اإلســكان بنســبة 14,5 % لــكل واحــدة منهــا ورشكــة 

ــة الســياحية بنســبة 3,5 %. ــة العقاري ــة بنســبة  9,5  % والوكال النهــوض باملســاكن اإلجتاعي

ــة  ــة لتهيئ ــة الرضوري ــة واملالي ــة والقانوني ــة واالقتصادي ــع الدراســات الفني ــة يف إنجــاز جمي ــام1 الرك ــل مه وتتمث

منطقــة ضفــاف بحــرة مدينــة تونــس مبــا يف ذلــك منطقــة مينــاء مدينــة تونــس مــن الناحيــة الســياحية والفندقيــة 

والعقاريــة وجميــع أشــغال التهيئــة الرضوريــة إلحيــاء وتقســيم املنطقــة وإيصــال املنافــع العامــة وجميــع البنــاءات 

واملنشــآت الداخلــة يف التجهيــزات املشــرتكة للمنطقــة مــن مراكــز تجاريــة وتهيئــة مناطــق خــرضاء ومالعــب وتجهيزات 

ترفيهيــة ومرفئيــة وجميــع أشــغال التطهــر وإحيــاء جميــع املســتويات املائيــة املوجــودة باملنطقــة.

وباإلضافــة إىل ذلــك، تقــوم الركــة بإعــداد وضبــط كل الرامــج املعــدة الســتغالل هــذه اإلنجــازات يف املســتقبل 

ــة  ــا بصف ــورة آنف ــج املذك ــاز الرام ــة إلنج ــات الرضوري ــراء العملي ــب وإج ــا وتركي ــد تجهيزه ــة بع ــوض باملنطق وللنه

ــة. ــازات والرخــص اإلداري ــك الحصــول عــى كل اإلمتي ــارشة وكذل ــارشة وغــر مب مب

ــق االندمــاج أو الحصــص أو  ــة عــن طري ــة رشكــة أو عملي ــوىل الحصــول عــى مســاهات أو منافــع يف أي كــا تت

االكتتابــات أو رشاء الســندات والحقــوق اإلجتاعيــة أو تكويــن رشكات جديــدة أو أيــة وســيلة أخــرى وبصفــة عامــة 

القيــام بــكل العمليــات التــي مــن شــأنها أن تســاعد عــى تحقيــق األهــداف املذكــورة أعــاله.

1  الفصل الثاين من القانون األسايس للركة.
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وعــى صعيــد آخــر، تــّم توســيع نشــاط الركــة لتشــمل ‘’اقتنــاء وتقســيم وتهيئــة وبيــع األرايض املقســمة املعــدة 

إلنجــاز مشــاريع التعمــر يف إطــار منطقــة التدخــل العقــاري لبحــرة تونــس الجنوبيــة وغرهــا2 ‘’، وتــم مبقتــى األمــر 

ــة  ــك الدول ــدة مل ــاري لفائ ــل عق ــرة تدخ ــداث دائ ــمر 1991 إح ــخ 30 ديس ــادر بتاري ــنة 1991 الص ــدد 2094 لس ع

الخــاص )وزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الرتابيــة( خاصــة مبــروع تهيئــة بحــرة تونــس الجنوبيــة متســح حــوايل 

2314 هــك مبــا يشــمل املســطح املــايئ للبحــرة ومينــاء تونــس وقنــال املالحــة.

ــة والتــي  ــة والشــؤون العقاري ــة ألمــالك الدول ــة العاّم ــة الرّقاب ــة التــي أنجزتهــا هيئ وقــد شــملت األعــال الرّقابي

غطّــت أساســا الفــرتة املرتاوحــة بــن ســنتي 2013 و2017 مختلــف جوانــب التــرّف بالركــة. وأفضــت الفحوصــات 

إىل الوقــوف عــى عديــد النقائــص واإلخــالالت. 

 وبهــدف التأكــد مــن مــدى التــزام الركــة بإدخــال اإلصالحــات الالزمــة وتــاليف أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي 

تضّمنهــا التقريــر الرّقــايب، تولّــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة القيــام مبتابعــة للتدابــر التــي تــّم اتّخاذهــا 

مــن قبــل الركــة والتثبــت مــن مــدى تنفيــذ الركــة لتعهداتهــا وتجســيد التوصيــات املقدمــة مــن قبــل هيئــة الرّقابــة 

العاّمــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة.

وأفضــت أعــال املتابعــة إىل الوقــوف عــى تســجيل تقــّدم محــدود يف إدخــال اإلصالحــات والتــدارك ناهــز نســبة 

33 % مــن مجمــوع النقائــص واإلخــالالت وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الســنة عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه 

للركــة. وبالتــايل تعتــر الهيئــة العليــا أّن الركــة مدعــوّة إىل مزيــد الحــرص وتكثيــف جهــود اإلصــالح والتــدارك وهــو 

مــا تــّم إقــراراه مــن قبــل مجلــس الهيئــة العليــا الــذي قــّرر مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف مرحلــة الحقــة.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :

تعلّقــت النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة العليــا للمتابعــة مبجــاالت التنظيــم والتــرّف يف املــوارد 

البريــة وبالتــرّف املــايل وبالتــرّف يف الــراءات والصفقــات وبنشــاط الركــة.

	 – عىل مستوى التنظيم والترصّف يف املوارد البرشية: 

ــوع  ــن مجم ــبة 35 % م ــاغرة نس ــط الش ــت الخط ــث بلغ ــة حي ــة بالرك ــط الوظيفي ــد الخط ــغور عدي ــظ ش لوح

ــر  ــة ومدي ــر الشــؤون املالي ــا مدي ــة خطّت ــكل التنظيمــي يذكــر منهــا خاّص ــا بالهي ــة املنصــوص عليه الخطــط الوظيفي

ــض  ــة إىل بع ــط باإلضاف ــالث إدارات فق ــى ث ــر ع ــة تتوفّ ــال أّن الرك ــة والح ــة والعقاري ــة والقانوني ــؤون اإلداري الش

ــيس مصلحــة. ــل رئي ــن قب ــة م ــة واملالي ــام الشــؤون اإلداري ــن مه ــّم تأم ــب األخــرى. ويت ــا واملكات الخالي

ــا  ــك خالف ــة وذل ــات الخطــط بالرك ــام وصالحي ــة مه ــام تحــدد بدق ــات مه ــر بطاق ــدم توف ــّجل أيضــا ع ــا س ك

ــق بضبــط الهيــكل  ــه الفصــل 2 مــن األمــر عــدد 2807 لســنة 2001 املــؤرخ يف 6 ديســمر 2001 املتعلّ ملــا نــص علي

ــة. وتبــّن أّن تقلــص نشــاط الركــة ونقــص املــوارد البريــة  التّنظيمــي لركــة الّدراســات والّنهــوض بتونــس الجنوبيّ

بهــا أّدى إىل تكليــف بعــض األعــوان مبهــام متنافــرة وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا عــى ســر عمــل بعــض املصالــح.

2  مصادقة الجلسة العامة الخارقة للعادة للركة بتاريخ 30 أفريل 2015.
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وعــى صعيــد آخــر، تبــّن عــدم إحــداث خليــة التدقيــق الداخــي وتعيــن إطــار مــرف عــى هــذه الخليــة للقيــام 

باملهــام املوكولــة لهــا وفــق األمــر ســالف الذكــر وعــدم إحــداث خليــة مراقبــة التــرّف املنصــوص عليهــا ضمــن الهيــكل 

التنظيمــي للركــة وهــو مــا أدى إىل بــروز عديــد االخــالالت عــى مســتوى إعــداد امليزانيــة ومتابعتهــا والتــي يــرف 

عــى إعدادهــا حاليــا املديــر الفنــي. كــا أدى ذلــك إىل غيــاب املتابعــة لجميــع أوجــه نشــاط التــرّف بالركــة وعــدم 

إعــداد لوحــات قيــادة ملختلــف الوظائــف.

وتبــّن كذلــك عــدم تركيــز الكتابــة القــارّة للجنــة الّصفقــات رغــم التّنصيــص عليهــا بالهيــكل التّنظيمــي للّركــة 

وعــدم إعــداد دليــل إجــراءات يضبــط قواعــد مارســة مهــام كل إدارة وكل وحــدة تــرف بالركــة ويحــّدد العالقــات 

فيــا بينهــا طبقــا للفصــل 3 مــن األمــر عــدد 2807 لســنة 2001 املــؤرخ يف 6 ديســمر 2001 املتعلـّـق بضبــط الهيــكل 

التّنظيمــي لركــة الّدراســات والّنهــوض بتونــس الجنوبيّــة.

	 – عىل مستوى الترصّف املايل بالرشكة:

تبــّن يف هــذا املجــال وجــود صعوبــات يف متويــل الركــة للقيــام بنشــاطها، حيــث بــّن التقريــر الرقــايب مواصلــة 

الركــة نشــاطها بتمويــل مــن مواردهــا الذاتيــة املتأتيــة أساســا مــن التوظيفــات املاليــة لــرأس مالهــا )1 مليــون دينــار( 

وللرصيــد املتبقــي )حــوايل 6 مليــون دينــار( مــن قــرض البنــك األوريب لالســتثار املخصــص ملــروع التطهــر والتهيئــة. 

وتبلــغ اإليــرادات الســنوية لهــذه التوظيفــات املاليــة حــوايل 700 ألــف دينــار فيــا ارتفعــت النفقــات الســنوية لتمويل 

مــا تواصــل مــن نشــاط الركــة مــن صيانــة ودراســات لتتجــاوز منــذ ســنة 2012 مبلــغ تلــك اإليــرادات حيــث بلغــت 

حــوايل 752 ألــف دينــار وهــو مــا أدى إىل االلتجــاء بدايــة مــن ســنة 2015 إىل متويــل الدولــة وكذلــك إىل إســتهالك 

الرصيــد املتبقــي مــن قــرض البنــك األوريب لالســتثار.

ويف املقابــل، تبــن قيــام الركــة خــالل الســنوات 2012 - 2016 مبنــح هبــات قيمتهــا 14612 د لجهــات مختلفــة 

علــا بــأن ذلــك تــّم دون تطبيــق مــا تقتضيــه قواعــد حســن التــرّف وبالرغــم مــن أّن الركــة مل تحقــق منــذ نشــأتها 

مداخيــل خاّصــة ناشــئة عــن نشــاطها وتســتمد جــزءا مــن متويالتهــا مــن مــوارد ميزانيــة الدولــة.

كــا لوحــظ عــدم احــرتام الرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل يف خصــوص إســتعال الســيارات اإلداريــة بصفــة ثانويــة 

ألغــراض شــخصية مــن قبــل بعــض األعــوان فضــال عــن جمــع البعــض منهــم، دون وجــه حــق عنــد تصفيــة أجورهــم، 

بــن املنحــة الكيلومرتيــة ومنحــة النقــل وعــدم تحيــن اإلتفاقيــة املشــرتكة يف هــذا الخصــوص.

3 – عىل مستوى الترصّف يف الرشاءات والصفقات:

ــدة  ــات لفائ ــن الصفق ــبة م ــص أّي نس ــوم بتخصي ــة ال تق ــس الجنوبيّ ــوض بتون ــات والّنه ــة الّدراس ــّن أّن رشك تب

املؤّسســات الّصغــرى وذلــك خالفــا للفصــل 20 مــن األمــر عــدد 1039 لســنة 2014 املــؤّرخ يف 13 مــارس 2014 املنظــم 

ــة. للصفقــات العمومي

كــا شــاب التــرّف يف الصفقــات واإلستشــارات نقائــص وإخــالالت تعلّقــت أساســا مبحدوديــة املنافســة رغــم إعادة 

اإلعــالن عــن املنافســة مــن جديــد وبضيــق اآلجــال املخصصــة للمشــاركة يف هــذه املنافســة بالّنظــر إىل الخصوصيــة 
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الفنيــة لهــذه الطلبــات وبغيــاب الدقّــة يف ضبــط رشوط املشــاركة ضمــن كراســات الــروط التــي تــّم عــى أساســها 

إعــالن املنافســة وخاصــة بنقــص التقيــد واإللتــزام بــروط املشــاركة عنــد تقييــم العــروض وهــو مــا أّدى إىل قبــول 

بعــض العــروض غــر املطابقــة فنيــا خاّصــة مــن حيــث معيــار الخــرة املطلوبــة للمشــاركة. كــا ســّجل كذلــك تأخــر 

يف آجــال تنفيــذ بعــض الصفقــات واالستشــارات وخاّصــة الرتفيــع يف كلفــة بعــض الصفقــات بســبب إعــادة املنافســة.

4 – عىل مستوى نشاط الرشكة: 

أبــرز التقريــر الرقــايب توقـّـف جانــب هــام مــن نشــاط الركــة منــذ ســنة 2001 املوافــق النتهــاء أشــغال اســتصالح 

ــل  ــا متوي ــار 78 % منه ــون دين ــزت 100 ملي ــة ناه ــة جملي ــة 2001( بكلف ــذ 31 جويلي ــة )من ــس الجنوبي ــرة تون بح

أجنبــي والتــي مَكنــت مــن توفــر 900 هــك كرصيــد عقــاري، كــا تبــّن توقـّـف نشــاط الركــة املتّصــل بتهيئــة األرايض 

املجــاورة ملــروع ‘’ســا ديب’’ منــذ ســنة 2009 بســبب إشــكاليات مرتبطــة بتنفيــذ اتفاقيــة هــذا املــروع.

ــر ســلبا عــى مناهــج  ــة املســتقبلية أثّ ــات الرك ــة حــول توجه ــّن أّن عــدم وضــوح الرؤي ويف نفــس الســياق، تب

تنظيمهــا وعــى التــرّف يف مواردهــا والتــي كانــت محــدودة نظــرا لغيــاب مارســة األنشــطة املوكولــة لهــا مبقتــى 

ــّم  ــي ت ــنة 2007، والت ــا ديب’’ يف س ــة ‘’س ــع رشك ــة م ــرام اإلتفاقي ــذ إب ــا من ــح دوره ــث أصب ــايس، حي ــا األس قانونه

ــام بتهيئتهــا وتســويقها،  ــة لهــذه الركــة قصــد القي ــة أرايض ضفــاف بحــرة تونــس الجنوبي مبقتضاهــا التعهــد بإحال

منحــرا يف حراســة هــذه األرايض ومنشــآت البنيــة التحتيــة املنجــزة بهــا ومرافقهــا وصيانتهــا مــن التلــف واإلعتــداءات.

وأّدت هــذه الوضعيــة إىل تواصــل ارتفــاع النفقــات يف غيــاب إيــرادات ناشــئة عــن نشــاط فعــي للركــة وتكبــد 

ــة الناشــئة عــن الحراســة  ــف الجملي ــث بلغــت املصاري ــا، حي ــات بإعتبارهــا املمــول الرئيــيس له ــك النفق ــة لتل الدول

والتعهــد والصيانــة منــذ ذلــك التاريــخ إىل غايــة مــوىف ســنة 2017 وفــق مــا خلــص إليــه تقريــر هيئــة الرّقابــة العاّمــة 

ــة حــوايل 14,5 مليــون دينــار. ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريّ

III – جهود اإلصالح من قبل الشركة :

تبــّن، إثــر تعّهــد الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة بهــذا التقريــر، رشوع الركــة يف تنفيــذ بعــض االصالحــات 

شــملت أساســا بعــض جوانــب التــرّف يذكــر منهــا التــرّف يف املــوارد البريــة واملاليــة يف حــن ال تــزال االصالحــات 

ــرارات  ــن ق ــي ره ــّدا وه ــة ج ــا بطيئ ــى دميومته ــة ع ــة واملحافظ ــة عادي ــاطها بصف ــة نش ــة الرك ــة مبواصل املتصل

اســرتاتيجية حكوميــة. 

ــة  ــة الّدول ــنة 2020 يف سياس ــذ س ــا من ــة انخراطه ــل الرك ــن قب ــذة م ــالح املتّخ ــر اإلص ــرز تداب ــملت أب ــد ش وق

ــة حســب األهــداف وإمضــاء عقــد برنامــج مــع رئيــس الرنامــج عــدد 2 مــن مهّمــة وزارة  املتمثّلــة يف إعــداد امليزانيّ

ــق  ــات عــن طري ــام ببعــض االنتداب ــنوات الفارطــة إىل القي ــة وســعيها خــالل الّس ــة التحتي ــز واإلســكان والبني التّجهي

اإللحــاق غــر أّن ســلطة اإلرشاف مل توافــق عــى ذلــك بــل طالبــت الّركــة بإرجــاء الّنظــر يف املوضــوع إىل حــن اتّضــاح 

اآلفــاق املســتقبليّة للّركــة. ويف االنتظــار عملــت الّركــة عــى تقليــص نســبة الّشــغور ببعــض الخطــط الوظيفيّــة بعــد 

اســتيفاء الــروط املطلوبــة للتســمية فيهــا.



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

140

ــق بضبــط  ــت الركــة عمــال بأحــكام األمــر عــدد 5183 لســنة 2013 املــؤّرخ يف 18 نوفمــر 2013 املتعلّ كــا تولّ

معايــر وإجــراءات ورشوط إســناد التّمويــل العمومــي للجمعيّــات وجميــع األوامــر الحكوميّــة التّــي نّقحتــه، إحــداث 

لجنــة فنيّــة تتــوىل الّنظــر يف مطالــب الحصــول عــى التّمويــل العمومــي للجمعيّــات وتقييمهــا والبــّت فيهــا وتحديــد 

مبلــغ التّمويــل العمومــي الــذي ميكــن إســناده. 

وتــّم ابتــداء مــن ســنة 2018 عــرض قامئــة األعــوان املنتفعــن باســتعال ســيّارات املصلحــة بصفــة ثانويـّـة لغاياتهــم 

ــا حــّن  ــل إدخاله ــة قب ــة للمصادق ــس إدارة الّرك ــى مجل ــم ع ــود الشــهريّة املســندة إليه ــات الوق ــخصيّة وكميّ الّش

التّنفيــذ يف الّســنة املواليــة. 

وعــى صعيــد آخــر، قامــت الّركــة بإعــداد الرنامــج الســنوي للّصفقــات املزمــع تخصيصهــا لفائــدة املؤّسســات 

الّصغــرى لســنة 2021 عــى أن يتــّم تبليغــه إىل الهيئــة العليــا للطّلــب العمومــي طبقــا للفصــل 20 مــن األمــر عــدد 

1039 لســنة 2014 املــؤّرخ يف 13 مــارس 2014 املنظــم للصفقــات العموميــة كــا أصبحــت الركــة، طبقــا للفصــل 77 

)فقــرة ثانيــة( مــن األمــر الحكومــي عــدد 416 لســنة 2018 املــؤّرخ يف 11 مــاي 2018 املتعلّــق بتنقيــح وإمتــام األمــر 

ــّراء العمومــي عــى  ــا صفقاتهــا عــر منظومــة ال ــرم وجوب عــدد 1039 لســنة 2014 املــؤّرخ يف 13 مــارس 2014 ، ت

الخــّط Tuneps وذلــك بتطبيــق دليــل اإلجــراءات الخاصــة بذلــك واملصــادق عليــه بقــرار رئيــس الحكومــة املــؤّرخ يف 

31 أوت 2018.

كــا قامــت الّركــة بإعــداد دليــل إجــراءات خــاص بالــّراءات خــارج إطــار الّصفقــات العموميّــة متـّـت املصادقــة 

عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة خــالل جلســة 25 ســبتمر 2019 وأعــّدت الحقــا دليــل إجــراءات خــاص بالّصفقــات 

العموميّــة وفــق اإلجــراءات املبّســطة متـّـت املصادقــة عليــه كذلــك مــن قبــل مجلــس اإلدارة خــالل جلســة 17 ديســمر 

ــّراء  ــة ال ــة مبنظوم ــوق االفرتاضي ــة الّس ــر منظوم ــّراءات ع ــّل ال ــوم بج ــة تق ــت الّرك ــك أصبح ــا لذل 2019. وتبع

العمومــي عــى الخــط.

ــة ســنة 2001، ارتكــز اهتــام  ــذ االنتهــاء مــن إنجــاز مــروع اســتصالح البحــرة الجنوبي ــر، ومن ويف ســياق مغاي

ــة  ــي الّضخــم مــن أرايض ومنشــآت مدنيّ ــة مــن هــذا املــروع البيئ ــة عــى املحافظــة عــى مكتســبات الّدول الّرك

ــة  ــة وبالخصــوص البّوابــات الحديديّ ــة للمنشــآت املدنيّ ومســطّح مــايئ وذلــك باملواظبــة عــى إنجــاز الصيانــة الّدوريّ

ــي ببحــرة  ــة للوضــع البيئ ــة ومتابعــة منتظمــة ومتواصل ــة مراقب ــة الحواجــز املحيطــة بالبحــرة وإنجــاز عمليّ وصيان

تونــس الجنوبيّــة وفــق برنامــج علمــي متكامــل يشــمل جميــع مكّونــات البحــرة وإنجــاز أشــغال لحايــة أرايض الّدولــة 

ــة بالخصــوص  ــع املحاذي ــد املواق ــب عدي ــف وتهذي ــة وتنظي ــاء الفضــالت واألترب ــة مــن ظاهــرة إلق الخاصــة باملنطق

ــة. لبعــض الطّرقــات العموميّ

كــا تســهر الركــة عــى مراقبــة وحراســة كافــة املنطقــة الرّاجعــة إليهــا بالّنظــر وتــويل العنايــة الالزمــة باملنطقــة 

ــة  ــة طبيعيّ ــا محميّ ــّم تصنيفه ــي ت ــة والتّ ــرة الجنوبيّ ــتصالح البح ــغال اس ــالل أش ــة خ ــا الّرك ــي أحدثته ــة التّ الرطب

ــة ســنة 2013. ــة Ramsar العامليّ بحســب اتّفاقيّ

ــداد دراســة  ــة ســلطة اإلرشاف، يف إع ــد مصادق ــن ســنة 2021 وبع ــة م ــة بداي ــة رشوع الّرك ــّد ســّجلت الهيئ وق

اســرتاتيجيّة اســترافيّة خاّصــة بهــا تهــدف إىل تقييــم أدائهــا يف املراحــل الّســابقة وإســتراف الحلــول املمكنــة لتطويــر 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

141

ــة  ــة الرّضوريّ ــة والبريّ ــات املاليّ ــة واإلمكانيّ ــة واإلداريّ ــات القانونيّ ــع بســط اآلليّ ــيع نشــاطاتها املســتقبليّة م وتوس

لذلــك قصــد املســاعدة عــى إتّخــاذ القــرارات املناســبة بخصــوص اآلفــاق املســتقبليّة للّركــة.

IV - توصيات الهيئة : 

نظــرا لعــدم تنفيــذ بعــض اإلصالحــات أو الــروع يف تنفيذهــا جزئيــا، أوصــت الهيئــة بوجــوب اســتكال تســديد 

باقــي الشــغورات يف الخطــط الوظيفيــة وخاّصــة بــإدارة الشــؤون املاليــة وإدارة الشــؤون اإلداريــة والقانونيــة والعقارية 

مبــا يســاعد عــى تأديــة املهــام بالنجاعــة والرسعــة املطلوبتــن ويحــّدد املســؤوليات وخاّصــة تــاليف وضعيــات إنجــاز 

مهــام متنافــرة مــن قبــل نفــس العــون فضــال عــن وجــوب إعــداد بطاقــات املهــام لتحديــد بــكل دقــة مهــام وصالحيات 

كّل خطــة.

ــة التدقيــق الداخــي وخليــة مراقبــة التــرّف  كــا دعــت الهيئــة إىل اإلرساع بإحــداث وتفعيــل دور كّل مــن خليّ

بالركــة باعتبارهــا جــزءا مــن منظومــة الرّقابــة الداخليــة للركــة فضــال عــن تركيــز الكتابــة القــارّة للجنــة مراقبــة 

الّصفقــات.

وباإلضافــة إىل ذلــك، أوصــت الهيئــة بوجــوب إعــداد دليــل إجــراءات يضبــط قواعــد مارســة مهــام كل إدارة وكل 

وحــدة تــرف بالركــة ويحــّدد العالقــات فيــا بينهــا طبقــا للفصــل 3 مــن األمــر عــدد 2807 لســنة 2001 املــؤرخ يف 

6 ديســمر 2001 املتعلّــق بضبــط الهيــكل التّنظيمــي للركــة فضــال عــن اإلرساع يف تســوية وضعيــات بعــض األعــوان 

املخالفــة للرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل وتــاليف رصف منــح دون وجــه حــق.

ــاق  ــترافية لآلف ــرتاتيجية اإلس ــة اإلس ــتكال الدراس ــة إىل رضورة اإلرساع يف إس ــت الهيئ ــر، دع ــد آخ ــى صعي وع

ــة  ــا املالي ــة للركــة للمحافظــة عــى توازناته ــة الحالي ــول الالزمــة لتجــاوز الوضعي ــم الحل املســتقبلية للركــة وتقدي

ودميومتهــا وعــى مــوارد ميزانيــة الدولــة باإلضافــة إىل مواصلــة املســاعي قصــد تفعيــل مخرجــات اإلجتــاع التنســيقي 

املنعقــد بتاريــخ 27 أكتوبــر 2020 مبقــّر الــوزارة املكلفــة بالشــؤون الخارجيــة لدراســة مــروع ‘’ســا ديب’’ ووضعيــة 

الركــة مــع التوصيــة بــرضورة عقــد جلســة عمــل وزاريــة مضيّقــة للنظــر يف نتائــج الدراســة االســرتاتيجية اإلســترافية 

ــاق املســتقبلية  ــآل هــذا املــروع اإلســتثاري واآلف ــت يف م ــا يف أرسع اآلجــال والب ــل مخرجاته ــا وتفعي حــال إمتامه

للركــة.

V - قرار المجلس : 

ــق خاّصــة بالشــغور يف خطــط  تبــن ملجلــس الهيئــة أّن عــددا مــن النقائــص واإلخــالالت الزالــت متواصلــة وتتعلّ

وظيفيــة هاّمــة بالركــة منــذ فــرتة طويلــة وعــدم إحــداث خليّــة التدقيــق الداخــي وخليــة مراقبــة التــرّف فضــال عن 

عــدم تركيــز الكتابــة القــارّة للجنــة مراقبــة الّصفقــات وعــدم إعــداد دليــل اإلجــراءات وخاّصــة عــدم تســوية وضعيــات 

بعــض األعــوان املخالفــة للرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل وتــاليف رصف منــح دون وجــه حــق وذلــك بتحيــن االتفاقيــة 

املشــرتكة للمؤسســة يف هــذا الخصــوص.
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واطّلــع املجلــس كذلــك عــى الصعوبــات التــي تواجــه الركــة يف متويــل نشــاطها مبواردهــا الذاتيــة املتأتيــة أساســا 

مــن التوظيفــات املاليــة لــرأس مالهــا وللرصيــد املتبقــي مــن قــرض البنــك األوريب لالســتثار فضــال عــن توقـّـف جانــب 

هــام مــن نشــاطها بســبب إنتهــاء أشــغال إســتصالح بحــرة تونــس الجنوبيــة منــذ ســنة 2001 وتوقـّـف نشــاطها املتّصــل 

بتهيئــة األرايض املجــاورة ملــروع ‘’ســا ديب’’ منــذ ســنة 2009 بســبب إشــكاليات تنفيــذ اتفاقيــة هــذا املــروع.

ــج  ــى مناه ــلبا ع ــرت س ــة أث ــتقبلية للرك ــات املس ــول التوجه ــة ح ــوح الرؤي ــدم وض ــس إىل أّن ع ــص املجل  وخل

تنظيمهــا وعــى التــرّف يف مواردهــا وأوىص بــرضورة اإلرساع يف إســتكال الدراســة اإلســرتاتيجية اإلســترافية لآلفــاق 

املســتقبلية للركــة. 

وتبعــا لذلــك، قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف مرحلــة الحقــة مــع دعــوة الركــة إىل مواصلــة 

ــة نشــاطها واملحافظــة عــى  ــة ملواصل ــول الالزم ــة والعمــل عــى إيجــاد الحل ــص املتبقي ــاليف النقائ جهودهــا قصــد ت

دميومتهــا وذلــك بالتنســيق مــع مصالــح وزارة اإلرشاف القطاعــي ورئاســة الحكومــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

شركة الدراسات والنهوض 
مواصلة 3314 21759بتونس الجنوبّية

المتابعة
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الشركة الجهوية للنقل بوالية بنزرت 0 2

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: الرشكة الجهوية للنقل بوالية بنزرت

	ü	0	8 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: أوت

	ü	0	5 - 	0		 :الفرتة املعنية بالرقابة

	ü	0	9 سبتمرب 	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: 3

	ü	0	0 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا:  ديسمرب

	ü	0		 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جويلية

النقائص واإلخالالت: 

متحــورت أهــم النقائــص واإلخــالالت التــي رصدهــا التقريــر الرّقــايب لهيئــة الرقابــة العاّمــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة 

خاّصــة حــول التنظيــم ونظــام املعلومــات بالركــة وبوضعيتهــا املاليــة فضــال عــن التــرف يف املــوارد البريّــة واملمتلــكات 

وأســطول الحافــالت وخدمــات النقــل العمومــي.

ومتثلــت خاصــة يف عــدم تحيــن القانــون األســايس وعــدم املصادقــة عــى الهيــكل التنظيمــي الــذي تعتمــده الركــة فضــال عــن 

تســجيل شــغور يف التســمية يف بعــض الخطــط الوظيفيّــة وعــدم املصادقــة عــى مــروع دليــل اإلجــراءات وعــدم تفعيــل دور 

ــة واإلحصائيــات عــى الوجــه األفضــل. كــا تبــّن  وحــديت مراقبــة التــرّف والتدقيــق الداخــي ومصلحــة املحاســبة التحليليّ

بالنســبة لنظــام املعلومــات عــدم توفــر مخطــط مديــري لإلعالميــة وإفتقــار الركــة إىل نظــام معلومــايت مندمــج وإســتعال 

تطبيقــات إعالميــة تشــوبها عــدة نقائــص فضــال عــن تقــادم املعــدات اإلعالميــة. 

كــا أبــرز التقريــر الرقــايب إنخــرام التوازنــات املاليّــة وصعوبــة تغطيــة أعبــاء اإلســتغالل عــر مداخيــل اإلســتغالل فضــال عــن 

عــدم حــرص الركــة عــى إســتخالص مســتحقاتها. 

ــة يف عــدم حوكمــة  ــة بالركــة خاّص ــّم الوقــوف عليهــا يف مجــال التــرّف يف املــوارد البري ــي ت ــت النقائــص الت كــا تعلّق

ــوان. ــة أجــور األع ــة وتصفي ــل اإلضافي ــاعات العم ــرّف يف س ــوان والت ــي لألع ــرّف يف املســار املهن الت

ــدم  ــة وبع ــات العقاريّ ــوية الوضعيّ ــدم تس ــة بع ــت خاّص ــجلة تعلّق ــص املس ــإن النقائ ــكات، ف ــرّف يف املمتل ــال الت ويف مج

ــة. ــيارات املصلح ــرّف يف س ــكام الت إح

وعــى صعيــد آخــر، شــملت النقائــص املتّصلــة بالتــرّف يف أســطول الحافــالت أساســا صيانــة األســطول والتــرّف يف مخــزون 

قطــع الغيــار واملحروقــات.

ويف خصــوص خدمــات النقــل العمومــي املنتظــم لألشــخاص، تبــّن عــدم مســك الركــة كراســات الــروط املنصــوص عليهــا 

باألمــر عــدد 2480 لســنة 2008 املــؤرخ يف 1 جويليــة 2008 واملتعلقــة بإســتغالل خطــوط النقــل الحــرضي والجهــوي. ونقــص 

يف متابعــة الســفرات اليوميــة فضــال عــن إفتقــار الركــة ملنظومــة متكاملــة تضمــن حســن متابعــة حركــة الحافــالت عــى 

الطرقــات. 
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كــا ثبــت مــن خــالل التقريــر الرقــايب إســتغالل بعــض الحافــالت غــر متوفــرة بشــأنها شــهائد الفحــص الفنــي  وإلغــاء 

الركــة لبعــض خطــوط النقــل بــن املــدن رغــم مردوديتهــا. 

أّمــا فيــا يتعلـّـق بالرمجــة الدوريـّـة املســبقة ألعــال املراقبــة عــى الطريــق، فقــد اتّســمت بغيــاب األهــداف الكميــة 

وعــدم القيــام بعمليــات متابعــة وتقييــم لعمليــات املراقبــة املنجــزة. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 58 %.

شــملت أبــرز تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل الركــة بعــض اإلجــراءات يف خصــوص تنظيــم مصالحهــا منهــا خاّصــة 

ــر األرشــيف  ــة مق ــادة تهيئ ــة وإع ــد أســطول الحواســيب بالرك ــكل التنظيمــي وتجدي ســّد بعــض الشــغورات بالهي

وتجهيــزه وتحســن دوريــة عمليــات إتــالف الوثائــق التــي إســتوفت مــدد إســتبقائها مبقــر األرشــيف.

كــا تبــّن مــن خــالل أعــال املتابعــة إنطــالق العمــل بتطبيقــة مراقبــة املصاريــف ملعالجــة كافــة تعهــدات الركــة 

)رشاءات وخــالص( فضــال عــن الفصــل بــن وظيفتــي القبــض والدفــع اليوميــة للخزينــة املركزيــة ودمــج عملية اســرتجاع 

التســبيقات مــع تطبيقــة التأجــر والحــرص عــى حســن متابعتهــا مــن قبــل مصلحــة األعــوان والتكويــن.

كــا تبــّن كذلــك أّن الركــة رشعــت يف إســتغالل التطبيقــة املعلوماتيــة الجديــدة املتعلقــة بالتــرف يف املــوارد البرية 

ضمــن النظــام املعلومــايت املندمــج. وقامــت بحوســبة الوثائــق املعتمــدة الحتســاب األجــور بالتطبيقــة اإلعالميــة وهــو 

مــا سيســمح بتــاليف حــاالت التأجــر ألعــال غــر منجــزة. 

وفيــا يتعلــق بالتــرّف يف أســطول الحافــالت، مّكنــت التطبيقــة اإلعالميــة املندمجــة الجديــدة مــن برمجــة وإنجــاز 

ومتابعــة أعــال الصيانــة واإلصــالح كــا قامــت الركــة بتوفــر التجهيــزات الرضوريــة لتشــخيص األعطــاب ومراقبــة 

عنــارص الســالمة وإقتنــاء آالت قيــس الرسعــة وتركيزهــا بالحافــالت ذات العــدادات املعطبــة مــع الســعي إىل تحســن 

نســبة الصيانــة الوقائيــة.

وبهــدف تحســن إســداء خدمــات النقــل العمومــي املنتظــم لألشــخاص، قامــت الركــة بإنجــاز قاعــدة بيانــات بشــأن 

مختلــف خطــوط النقــل املنتظــم التــي توفرهــا ضمــن التطبيقــة الخاصــة باإلســتغالل بالنظــام املعلومــايت املندمــج 

وهــو مــا ســاهم يف إحــكام التــرّف يف الســفرات املنجــزة. كــا قامــت الركــة، تبعــا لإلقتنــاءات الجديــدة للحافــالت 

املكيّفــة، بالرجــوع التدريجــي إلســتغالل الخطــوط التــي تــّم إلغاؤهــا. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

تبعــا لتقييــم مجهــودات الركــة الجهويـّـة للنقــل بواليــة بنــزرت يف خصــوص تــاليف مختلــف النقائــص واإلخــالالت التــي 

تــّم رصدهــا، تبــن ملجلــس الهيئــة توفــق الركــة يف تجــاوز عــدد مــن النقائــص الجوهريــة لكــن يف املقابــل ســجل 

عــدم تجــاوز بعــض اإلخــالالت األخــرى التــي يتعــّن مزيــد العمــل عــى إصالحهــا تبعــا للتوصيــات املقّدمــة، وبالتــايل 

ــتكال  ــن إس ــد م ــدف التأك ــة به ــة ثاني ــار متابع ــر يف إط ــذا التقري ــة ه ــة متابع ــا مواصل ــة العلي ــس الهيئ ــّرر مجل ق

اإلصالحــات املتبقيــة.
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I - تقديم عام : 

ــخ  ــة اإلســم مبقتــى كتــب تأســييس بتاري ــة بنــزرت يف شــكل رشكــة خفي ــة للنقــل بوالي أحدثــت الركــة الجهوي

ــة رأس املــال بــن مجموعــة مــن املســاهمن  ــار. وتتــوزع تركيب 12 ســبتمر 1962 بــرأس مــال قــدره 1,5 مليــون دين

العموميــن بنســبة تناهــز 79,5 % تتكــّون مــن الجاعــات املحليــة ورشكــة البنيــان والركــة الوطنيــة للنقــل بنســب 

عــى التــوايل 56,33 % و13,84 % و9,33 % مــن ناحيــة، ومــن مســاهمن غــر عموميــن بنســبة جمليــة تناهــز 20,50 % 

موزعــة بــن الخــواص بنســبة 17,47 % والعملــة بنســبة 3,03 % مــن ناحيــة أخــرى.

ــدد 910 لســنة 2005  ــر ع ــا لألم ــل طبق ــة بالنق ــوزارة املكلف ــة تخضــع إلرشاف ال ــة منشــأة عمومي ــر الرك وتعت

ــة  ــة وعــى املؤسســات العمومي املــؤرخ يف 24 مــارس 2005 املتعلــق بتعيــن ســلطة اإلرشاف عــى املنشــآت العمومي

ــة. التــي ال تكتــيس صبغــة إداري

وتتمثــل مهمــة الركــة طبقــا ألحــكام القانــون عــدد 33 لســنة 2004 املــؤرخ يف 19 أفريــل 2004 املتعلــق بتنظيــم 

ــّد نشــاط  ــن املــدن. كــا إمت ــزرت والنقــل ب ــة بن ــري يف تأمــن النقــل الحــرضي والجهــوي واملــدريس بوالي النقــل ال

الركــة ليشــمل كــراء الحافــالت ونقــل عملــة وموظفــي املؤسســات والطــرود الريديــة واألمتعــة.

ــه اإلدارة العامــة واإلدارات  ــك الركــة وتوجــد ب ــزرت وهــو عــى مل ــة بن ويقــع املقــر اإلجتاعــي للركــة مبدين

ــة  ــات موزع ــدة نياب ــيتن وع ــن رئيس ــزي ومحطت ــتودع مرك ــة ومس ــة يف ورش ــرف الرك ــا تت ــة. ك ــة للرك املركزي

ــل. ــة وســجنان ورأس الجب ــزل بورقيب ــزرت وماطــر ومن ــا عــى بن جغرافي

ويســر الركــة الجهويــة للنقــل بواليــة بنــزرت مجلــس إدارة يتكــون مــن 12 عضــوا بإعتبــار الرئيــس املديــر العــام 

ــة  ــال للعمل ــد ممث يتوزعــون إىل 9 أعضــاء ممثلــن للمســاهمن العموميــن وعضويــن ممثــالن للخــواص وعضــو وحي

املســاهمن. وبلــغ عــدد أعــوان الركــة يف مــوىف املهمــة الرقابيــة 800 عونــا.

وبهــدف التأكــد مــن مــدى التــزام الركــة بإدخــال اإلصالحــات الالزمــة وتــاليف أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي 

تضّمنهــا التقريــر الرّقــايب، تولّــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة القيــام مبتابعــة التدابــر التــي تــّم إتّخاذهــا 

مــن قبــل الركــة إىل غايــة شــهر جويليــة 2021 للتثبــت مــن مــدى تنفيــذ تعهــدات الركــة يف مجــال إحــكام التــرّف 

مبصالحهــا وتجســيد التوصيــات املقدمــة مــن قبــل الهيــكل الرّقــايب.

ــدارك النقائــص  وقــد أفضــت أعــال املتابعــة إىل الوقــوف عــى وجــود تقــّدم نســبي يف تجســيم اإلصالحــات وت

واإلخــالالت املســجلة وبلغــت نســبة اإلصــالح 58 %. وقــد قــرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار 

متابعــة ثانيــة إلســتكال إجــراءات اإلصــالح. 

 II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الرقابي :

ــؤون  ــة والش ــالك الدول ــة ألم ــة العاّم ــة الرقاب ــر هيئ ــن تقري ــتخرجة م ــالالت املس ــص واإلخ ــم النقائ ــت أه تعلّق

ــة بنــزرت بالتنظيــم ونظــام املعلومــات وبالوضعيــة املاليــة  ــة للنقــل بوالي العقاريــة حــول التــرف بالركــة الجهوي

ــات النقــل العمومــي  ــكات وأســطول الحافــالت وبخدم ــة وبالتــرّف يف املمتل ــة وبالتــرف يف املــوارد البريّ للرك

املنتظــم لألشــخاص. 
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 عىل مستوى التنظيم ونظام املعلومات:  -  	

لوحظ يف هذا املجال خاصة ما يي: 

	ü عــدم تحيــن القانــون األســايس طبقــا ملــا شــهدته الركــة مــن تغــر عــى تركيبــة املســاهمن وعــدم مســك ســجّل

ــه الفصــل 15 مــن األمــر عــدد 2197 لســنة 2002  ــّص علي خــاّص مبحــارض جلســات مجلــس اإلدارة طبقــا ملــا ن

املــؤرخ يف 7 أكتوبــر 2002 وكذلــك عــدم مســك الركــة لدفــرت يحتــوي منــاذج إمضــاءات املســؤولن املفــوض لهــم 

صالحيــة إمضــاء الوثائــق اإلداريــة الصــادرة عــن الركــة. 

	ü عــدم املصادقــة عــى الهيــكل التنظيمــي الــذي تعتمــده الركــة رغــم إعــداد مروعــن منــذ ســنة 2008 فضــال

ــي  ــي الفع ــكل التنظيم ــا بالهي ــوص عليه ــة املنص ــط الوظيفيّ ــض الخط ــمية يف بع ــغور يف التس ــجيل ش ــن تس ع

املعتمــد ناهــزت نســبة 43 % خاصــة عــى مســتوى املصالــح واإلدارات الفرعيــة ســيا أن أغلــب هــذه الشــغورات 

ــق بــإدارة اإلســتغالل والدائــرة الفنيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا عــى الســر العــادي لهــذه املصالــح. تتعلّ

	ü عــدم املصادقــة عــى دليــل اإلجــراءات، فقــد تبــّن أّن الركــة أعــدت مروعــا منــذ ســنة 2001 غــر أنـّـه مل يتــّم

ــّن أيضــا وجــود نقائــص  ــة مــن خــالل اســتصدار مذكــرة عمــل. وتب ــم اعتــاده بصفــة وقتي ــه وت املصادقــة علي

ــر بطاقــات وظائــف  ــه فضــال عــن عــدم توفّ ــت بعــدم شــموليته ملختلــف جوانــب التــرّف وعــدم تحيين تعلّق

ــة مراكــز التــرّف األخــرى. ــة مهاّمــه وعالقتــه ببقيّ خاّصــة بــكل مركــز تــرّف تحــّدد بــكّل دقّ

	ü ــر عــدم تفعيــل دور وحــديت مراقبــة التــرّف والتدقيــق الداخــي عــى الوجــه األفضــل. فقــد لوحــظ عــدم توفّ

ــة التــرف التــي متكنهــا مــن إعــداد مــؤرّشات التــرف التــي تعتمــد لتحليــل  املعلومــة الالّزمــة لوحــدة مراقب

وتقييــم مختلــف األنشــطة داخــل الركــة وتســاعد عــى أخــذ القــرار وذلــك بســبب عــدم وضــع الركة إلجــراءات 

داخليــة تحــّدد التقاريــر واملعطيــات الواجــب مــّد إدارة مراقبــة التــرف بهــا مــن قبــل مختلــف مصالــح الركــة. 

أمــا بخصــوص وحــدة التدقيــق الداخــي فإنــه مل يتــم متكينهــا مــن الولــوج ملختلــف تطبيقــات التــرّف املســتغلة 

مــن قبــل الركــة، كــا لوحــظ عــدم إنجــاز مهــات تدقيــق تشــمل الجوانــب الفنيــة كإجــراءات اإلصــالح والصيانة 

والســالمة بســبب نقــص التكويــن يف املجــال الفنــي. 

	ü ــائل ــة والوس ــوارد البريّ ــن خــالل ضعــف امل ــات م ــة واإلحصائي ــبة التحليليّ ــل دور مصلحــة املحاس ــدم تفعي ع

اللوجســتية املوضوعــة عــى ذمتهــا فضــال عــن إقتصــار دورهــا يف إعــداد جــداول دوريــة شــهرية أو ثالثيــة تنقصهــا 

الدقــة والشــمولية تتعلــق مبتابعــة نســبة تأمــن الســفرات ونســبة الحافــالت خــارج النشــاط واملصاريــف مــن 

وقــود وزيــوت وقطــع غيــار وعجــالت. وهــي معطيــات ال متّكــن مــن تحديــد الكلفــة حســب مراكــز املســؤولية 

مــع بيــان نســب املصاريــف املبــارشة وغــر املبــارشة.

	ü عــدم توفــر مخطــط مديــري لإلعالميــة خالفــا ملــا نــص عليــه منشــور الوزيــر األول عــدد 27 املــؤرخ يف 11 أكتوبــر

2003 وإفتقــار الركــة إىل نظــام معلومــايت مندمــج وإســتعال تطبيقــات إعالميــة تشــوبها عــدة نقائــص فضــال 

عــن تقــادم املعــدات اإلعالميــة وهــو مــا حــال دون إســتعال التطبيقــات الجديــدة، كــا لوحــظ عــدم اإلحتفــاظ 

بالنســخ األصليــة مــن التطبيقــات اإلعالميــة املقتنــاة وهــو مــا ميثــل عائقــا أمــام تحيينهــا وتطويرهــا. وباإلضافــة 

ــر نظــم املعلومــات واإلتصــال والتكنولوجيــات  ــّن عــدم رشوع الركــة يف إرســاء خطــة عمــل لتطوي إىل ذلــك تب

املرتبطــة باملصادقــة األلكرتونيــة واإلمضــاء األلكــرتوين خالفــا ملــا أقــره منشــور الوزيــر األول عــدد 10 املــؤرخ يف 

20 مــاي 2011. 

	ü ــدام ــة وإنع ــك بســبب الرطوب ــرات املخصصــة لذل ــة باملق ــة ألرشــيف الرك ــظ املالمئ ــر ظــروف الحف ــدم توفّ ع

ــة  ــاب تطبيق ــن وغي ــوف والخزائ ــة كالرف ــزات الالزم ــر التجهي ــدم توف ــن ع ــال ع ــة فض ــة الالزم ــة والحاي التهوئ

إعالميــة للتــرف يف األرشــيف وعــدم اعتــاد نظــام ترقيمــي لألرشــيف. وبصفــة عاّمــة، تبــن أّن الركــة مل تعــّد 
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برنامجــا للتــرّف يف األرشــيف مثلــا نــص عــى ذلــك القانــون عــدد 95 لســنة 1988 املــؤرخ يف 02 أوت 1988 

املتعلــق باألرشــيف واألمــر عــدد 1981 لســنة 1988 املــؤرخ يف 13 ديســمر 1988 املتعلـّـق بضبــط رشوط وتراتيــب 

التــرف يف األرشــيف الجــاري واألرشــيف الوســيط وفــرز وإتــالف األرشــيف.

عىل مستوى الوضعية املالية للرشكة: -  	

ــة  ــة تدخــل تحــت طائل ــا املالي ــي أصبحــت وضعيته ــة الت ــة للرك ــات املاليّ ــايب إنخــرام التوازن ــر الرق ــرز التقري أب

أحــكام الفصــل 388 مــن مجلــة الــركات التجاريــة. وبالرغــم مــن ذلــك، مل يقــم مجلــس إدارة الركــة باتخــاذ التدابــر 

ــور  ــّن أّن تط ــد تب ــلطة اإلرشاف. فق ــه إىل س ــرض ورفع ــر يف الغ ــداد تقري ــة أو إع ــذه الوضعي ــاوز ه ــة لتج الرضوري

املــؤرشات املاليــة طيلــة الفــرتة التــي شــملتها عمليــة الرقابــة تؤكــد عــى وجــود صعوبــة هيكليــة يف إيجــاد التوازنــات 

املاليــة تتمثــل يف صعوبــة تغطيــة أعبــاء اإلســتغالل عــر مداخيــل االســتغالل. كــا لوحــظ وجــود نقائــص عــى مســتوى 

ــة الركــة عــى غــرار تجــاوز تنفيــذ بعــض فصــول امليزانيــة ملــا هــو مرمــج وعــدم مــد مصلحــة  التــرف يف ميزانيّ

 EXCELمتابعــة امليزانيــة بــأذون الــراء امللغــاة قصــد تحيــن امليزانيــة رصفــا وتعهــدا فضــال عــن اســتعال تطبيقــة

التــي ال تعــد مــن بــن التطبيقــات اآلمنــة وتســمح بإدخــال التغــرات كــا ال متكــن مــن التفطــن إىل حــاالت تجــاوز 

االعتــاد أو الخطــأ يف تنزيلهــا. كــا ســّجل ارتفــاع عــدد الكمبيــاالت املســحوبة عــى الركــة والتــي تــم رفــض خالصهــا 

مــن قبــل البنــوك وهــو مــا يــدل عــى الصعوبــات يف الســيولة املاليــة التــي باتــت تواجههــا الركــة. 

وتبــّن كذلــك، مــن خــالل التقريــر الرقــايب، عــدم حــرص الركــة الســتخالص مســتحقاتها وعــدم اتخــاذ اإلجــراءات 

الالزمــة تجــاه بعــض حرفائهــا رغــم صعوبــة الوضعيــة املاليــة. فقــد لوحــظ أّن حســاب ‘’حرفــاء رشكات النقــل’’ يضــم 

رصيــدا دائنــا قــدره حــوايل نصــف مليــون دينــار وأّن هــذه األرصــدة تعــود إىل مــا يزيــد عــن خمســة ســنوات. كــا 

ــار  ــا تجــاوز مبلــغ 7 مليــون دين ــدا دائن ــرز التدقيــق يف حســاب ‘’حرفــاء مشــكوك يف خالصهــم’’ الــذي يضــم رصي أب

أّن العديــد مــن ملفــات هــذه الديــون مل يتــم إحالتهــا إىل إدارة الشــؤون القانونيــة للركــة قصــد الــروع يف اتخــاذ 

اإلجــراءات الكفيلــة بحايــة مصالــح الركــة. ولوحــظ كذلــك عــدم متكــن الركــة مــن إســتخالص مبلــغ 930 ألــف 

دينــار بعنــوان مجمــوع الديــون املتعلقــة بذمــة العديــد مــن الــوزارات والبلديــات واملنظــات والجمعيــات. 

وعــى صعيــد آخــر، تبــّن أن الركــة تقــوم بــرف تســبيقات عــى األجــور ألعوانهــا دون اســرتجاعها عــر خصمهــا 

مبــارشة مــن األجــر حيــث أّن عمليــة االســرتجاع تتــم مبــارشة لــدى أمــن الخزينــة. وأّدى هــذا النقــص عــى مســتوى 

الرقابــة الداخليــة إىل تعمــد أحــد األعــوان التدليــس والتزويــر إلمضــاءات زمالئــه مســتفيدا بتســبيقات عــى مرتباتهــم 

بلغــت قيمتهــا 1700 دينــارا.

عىل مستوى الترصّف يف املوارد البرشية: -  3

تعلّقــت النقائــص التــي تــّم الوقــوف عليهــا بالتــرّف يف املســار املهنــي لألعــوان وبالتــرّف يف ســاعات العمــل 

اإلضافيــة وبتصفيــة أجــور األعــوان. 

ففــي خصــوص التــرّف يف املســار املهنــي لألعــوان، تبــّن أّن التطبيقــة اإلعالميــة التــي تســتغلها الركــة يف مجــال 

التــرف يف مواردهــا البريّــة تشــكو عديــد النقائــص يذكــر منهــا عــدم إمكانيــة إســتخراج بعــض القــرارات اإلداريــة 

ــة متكــن  ــا أن التطبيق ــة مب ــة يدوي ــرارات بطريق ــم إنجــاز هــذه الق ــث يت ــة، حي ــدرج والرتقي ــرارات الت ــرار ق عــى غ

فقــط مــن االطــالع عــى البيانــات الخاصــة باألعــوان. وباإلضافــة إىل ذلــك، تشــكو املنظومــة اإلعالميــة الجديــدة والتــي 
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هــي بصــدد الرتكيــز بعــض النقائــص، حيــث أّن العــون املكلــف بــإدراج قــرارات إســناد العطــل صلبهــا ميكنــه القيــام 

باملصادقــة عــى هــذه اإلدراجــات كــا ميكنــه إدخــال تغيــرات عــى رصيــد العطــل واملصادقــة عليهــا ومل يتــّم بالتــايل 

 Les paramètres( الفصــل بــن مهــام اســتغالل التطبيقــة ومهــام املراقبــة واملصادقــة وخاّصــة إدخــال التغيــرات بهــا

.)de l‘application

وعــى صعيــد آخــر، لوحــظ عــدم إخضــاع برمجــة ســاعات العمــل اإلضافيــة إىل املصادقــة املســبقة للرئيــس املديــر 

العــام خالفــا ملــا نصــت عليــه مذكــرة العمــل الصــادرة منــذ ســنة 2010 والتــي أوجبــت رضورة الحصــول عــى املوافقــة 

املســبقة مــن الرئيــس املديــر العــام بنــاء عــى تقريــر مفصــل مــن املديــر املبــارش يضبــط فيــه املــدة الزمنيــة وعــدد 

األعــوان واملهمــة املوكولــة لهــم.

وخالفــا ملقتضيــات النظــام األســايس الخــاص بأعــوان الركــة التــي تنــص عــى أالّ تتجــاوز ســاعات العمل األســبوعية 

يف كل الحــاالت 60 ســاعة مبــا يف ذلــك ســاعات العمــل اإلضافيــة، تبــّن أن العديــد مــن األعــوان فاقــت ســاعات عملهــم 

األســبوعي الحــد املذكــور علــا وأن مجموعــة مــن األعــوان انتفعــوا مبجمــوع ســاعات عمــل أســبوعي فاقــت الســبعن 

ســاعة يف بعــض األحيــان. كــا لوحــظ كذلــك، وخالفــا ملــا نصــت عليــه مذكــرة اإلدارة العاّمــة بــرضورة منــح كل عــون 

ــوان  ــن األع ــدد م ــا ع ــارش فيه ــل ب ــر، ســجل وجــود حــاالت عم ــل تقدي ــكل أســبوعن عمــل عــى أق ــوم ل راحــة بي

أعالهــم دون التمتــع بالراحــة املذكــورة. 

ــة  ــّن أن إعــداد جــداول التنقيــط التــي يتــم عــى أساســها تصفي ــق بالتــرّف يف األجــور، فقــد تب ــا فيــا يتعلّ أّم

ــة  ــاب مراقب ــك يف غي ــة لرؤســاء املحطــات وذل ــر اليومي ــا مــن التقاري ــم انطالق ــل إدارة اإلســتغالل يت األجــور مــن قب

الحقــة ومصادقــة، وأنــه ال تتــم املقاربــة بــن الرمجــة اليوميــة وتقاريــر رؤســاء املحطــات وجــداول تنقيــط ســاعات 

العمــل املعــدة مــن قبــل إدارة اإلســتغالل وهــو مــا يرفــع مــن مخاطــر وجــود حــاالت تأجــر ال تحــرتم قاعــدة العمــل 

املنجــز. وأّدت هــذه الوضعيــة عــى ســبيل املثــال إىل احتســاب ســاعات عمــل ضمــن جــدول التنقيــط املعتمــد لتصفيــة 

التأجــر والحــال أنــه تــم التنصيــص عــى غيــاب األعــوان املعنيــن ســواء عــى مســتوى التقريــر اليومــي لرئيــس املحطــة 

أو عــى مســتوى املالحظــات املضمنــة بوثائــق الرمجــة.

كــا لوحــظ كذلــك عــدم تفعيــل أحــكام الفصــل 63 مــن القانــون عــدد 27 لســنة 2012 املتعلــق بقانــون املاليــة 

لســنة 2013 والــذي ينــّص عــى إقتطــاع 1 % مــن الدخــل الصــايف الــذي يتجــاوز 20.000 دينــار ســنويا مــع حــّد أقــى 

بــــ2.000 دينــارا، مــّا حــرم ميزانيّــة الدولــة مــن املبالــغ املســتوجبة ومتكــن أعــوان الركــة مــن مبالــغ إضافيــة دون 

وجــه حــّق.

عىل مستوى الترصّف يف املمتلكات وأسطول الحافالت: -  4

شــاب التــرّف يف املمتلــكات نقائــص تعلّقــت خاّصــة بعــدم تســوية الوضعيّــات العقاريـّـة وبعــدم إحــكام التــرّف 

يف ســيارات املصلحــة.

فقــد تبــن أّن الّركــة مل تقــم بتســوية الوضعيّــة العقاريّــة ملختلــف عقاراتهــا منهــا عقــار تــّم اقتنــاؤه منــذ ســنة 

1967، كــا لوحــظ عــدم مســك مصلحــة املحاســبة ومصلحــة البنــاءات مللفــات مســتوفاة الــروط يذكــر منهــا شــهائد 

ــّن  ــل ســنة 2010. وتب ــة قب ــا املبني ــاءات املدرجــة بحســاباتها خاصــة منه ــة الهندســية بخصــوص البن ــة واألمثل امللكي

كذلــك عــدم إخضــاع مداخيــل الكــراءات إىل أي نــوع مــن أنــواع املراقبــة الالحقــة.
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ــة  ــد كمي ــة لتحدي ــر موضوعي ــاد معاي ــدم اعت ــّن ع ــد تب ــة، فق ــيارات املصلح ــرف يف س ــق بالت ــا يتعلّ ــا في أم

الوقــود الالّزمــة لهــا يف إطــار القيــام ببعــض املهــّات كاملســافة املزمــع قطعهــا ونــوع الســيارة وقــّوة الســيارة ومعــّدل 

اســتهالكها ونوعيــة الوقــود، كــا لوحــظ عــدم متابعــة اســتهالك الوقــود مــّا يحــول دون التفطـّـن يف اإلبـّـان إىل حــاالت 

ــة بالتــرّف يف  ــة خاّص ــاد الركــة عــى تطبيقــة إعالمي ــود. كــا أّن عــدم اعت اإلســتهالك املفــرط وغــر املــّرر للوق

ــا مــن شــأنه أن يســاهم يف ترفيــع نســبة املخاطــر وعــدم التفطــن  أســطول الســيارات وإنجــاز أعــال التــرّف يدويّ

ــان. إىل حــاالت ســوء التــرّف يف اإلبّ

وعــى صعيــد آخــر، شــملت النقائــص املتّصلــة بالتــرّف يف أســطول الحافــالت أساســا صيانــة األســطول والتــرّف 

يف مخــزون قطــع الغيــار واملحروقــات.

فقــد تبــن أّن الركــة ال تبــت يف وضعيّــة بعــض الحافــالت التــي يتــم ســحبها مــن اإلســتغالل وإيداعهــا بالورشــة يف 

اإلبــان وســجل تأخــر هــام يف هــذا املجــال بلــغ يف بعــض الحــاالت مــا يفــوق الّســنة، كــا مل يتــم اســتيفاء إجــراءات 

إحالتهــا عــى عــدم االســتعال والتفويــت فيهــا يف أقــرب اآلجــال وهــو مــا ينجــر عنــه مخاطــر تدهــور الحالــة املاديــة 

للحافــالت وتعرضهــا للنهــب أو رسقــة بعــض مكوناتهــا، إضافــة إىل االكتظــاظ بــدون موجــب بالورشــة وبالفضــاءات 

املخصصــة لركــن الحافــالت. وقــد ترتــب عــن ذلــك عــدم التوقيــف الفــوري ملعاليــم التأمــن والجــوالن لحافــالت تــم 

ســحبها مــن الخدمــة وإيداعهــا بالورشــة مــّا حمــل ميزانيــة الركــة ألعبــاء إضافيّــة بــدون موجــب.

كــا بــن التقريــر الرقــايب وجــود نقــص يف املــوارد البريّــة املختصــة يف مجــال الصيانــة، حيــث أّن الركــة تفتقــر 

ــة  ــام يف صناع ــه الع ــن أن التوج ــم م ــى الرغ ــرتوين ع ــك اإللك ــال امليكاني ــاص يف مج ــن ذوي االختص ــارات م إىل إط

الحافــالت الجديــدة يتســم بالتكنولوجيــا االلكرتونيكيــة وكذلــك ضعــف كّل املــؤرشات واملعايــر املعمــول بهــا يف قطــاع 

النقــل يذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال نســبة أعــوان الصيانــة املخصــص لــكل حافلــة ونســبة أعــوان التأطــر مــن جملــة 

أعــوان الصيانــة ونســبة أعــوان التنفيــذ مــن جملــة أعــوان الصيانــة فضــال عــن عــدم متتيــع األعــوان العاملــن بورشــات 

الصيانــة بــدورات تكوينيــة.

كــا لوحــظ يف خصــوص أعــال الصيانــة، وجــود عديــد النقائــص التــي تشــكو منهــا التطبيقــة املعتمــدة والتــي 

حالــت دون تحقيــق الهــدف املنشــود فضــال عــن افتقــار الركــة إىل عديــد التجهيــزات الرضوريــة لتشــخيص األعطــاب 

وإنجــاز عمليــات الصيانــة واإلصــالح ومراقبــة عنــارص الســالمة.

ونظــرا لتعــدد وتواتــر حــاالت تعطــب العــدادات الكيلومرتيــة املركــزة بالحافــالت، تبــّن أّن برمجــة وتنفيــذ عمليــات 

تغيــر الزيــوت واملصــايف تتــم وفــق تقديــرات فنيــي الركــة والحــال أن مبــادئ حســن التــرف تقتــي رضورة اعتــاد 

مــؤرش املســافات املقطوعــة فضــال عــن مالحظــة بــطء يف أعــال ورشــات الصيانــة الوقائيــة. 

كــا ســجل ارتفــاع نســبة العــود يف عــرض الحافــالت عــى مصالــح الفحــص الفنــي التابعــة للوكالــة الفنيــة للنقــل 

الــري حيــث تبــن أنــه يف عديــد الحــاالت ال تتمكــن الركــة مــن الحصــول عــى شــهادة الفحــص الفنــي إال بعــد عــرض 

الحافلــة عــى مصالــح الفحــص الفنــي ألكــر مــن مــرة وهــو مــا يــؤرش عــى تقــادم األســطول واهرتائــه.

ــّن  ــار، لوحــظ وجــود نقائــص عــى مســتوى ظــروف الخــزن باملغــازة، كــا تب ــق مبخــزون قطــع الغي وفيــا يتعلّ

أن الركــة الزالــت تعتمــد عــى بطاقــات متابعــة يدويّــة للمخــزون دخــوال وخروجــا وهــو مــا ال ميكــن مــن املتابعــة 

الدقيقــة للمخزونــات وعــدم تحديــد الركــة للمســتوى األدىن مــن املخــزون املتــداول مــن قطــع الغيــار ذات النســق 

االســتهاليك املرتفــع فضــال عــن عــدم توفّــر املــوارد البريـّـة الالزمــة مــن حيــث العــدد واإلختصــاص إلحــكام التــرّف 

يف املغــازة. 
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ويف نفــس الســياق، بيّنــت عمليــة الرقابــة عــدم إحــكام التــرّف يف مخــزون البطاريــات والعجــالت واملحروقــات 

حيــث أنـّـه مل يتــم ضبــط إجــراءات دقيقــة بشــأن التــرف فيهــا خاصــة فيــا يتعلــق بإحالتهــا عــى عــدم االســتعال 

حيــث تبقــى رهينــة الــرأي الفنــي للعــون املكلــف بهــا دون إخضــاع هــذا الــرأي إىل أيــة مصادقــة مــن أيـّـة جهــة أخــرى 

وهــو مــا يرفـّـع يف مخاطــر ســوء اإلســتغالل وقــد وقــف الفريــق الرّقــايب عــى عديــد التجــاوزات يف هــذا الخصــوص تــّم 

يف شــأنها إبــالغ الركــة بهــا وتولــت تبعــا لذلــك فتــح أبحــاث تحقيقيــة بشــأنها. 

ــة مراقبــة التــرّف يف الوقــود إىل رصــد عــّدة إخــالالت عــى غــرار مــا أفرزتــه  ويف هــذا الخصــوص أفضــت عمليّ

عمليّــة جــرد املحروقــات وذلــك بتســجيل فــوارق بــن الكميــات النظريـّـة املســجلة ببطاقــات متابعــة الوقــود والكميات 

الحقيقيــة املخزنــة وصلــت إىل حــدود 8 % بأحــد بنايــات الركــة.

ــر عــدد 2144 لســنة 2004  ــا ألحــكام األم ــة وتطبيق ــم يف اســتهالك الطاق ــد آخــر، ويف مجــال التحّك  وعــى صعي

ــدوري  ــق ال ــة التدقي ــذي يحــّدد رشوط خضــوع املنشــآت املســتهلكة للطاقــة إلجباريّ املــؤرخ يف 2 ســبتمر 2004 وال

للطاقــة، تبــّن أّن الركــة أنجــزت 3 عمليــات تدقيــق طاقــي لكــن باإلطــالع عــى نتائــج هــذه التقاريــر ومقارباتهــا مــع 

اإلنجــازات الفعليــة تبــن عــدم إنجــاز الركــة ألهــم التوصيــات التــي مــن شــأنها تحقيــق االقتصــاد يف الطاقــة.

عىل مستوى خدمات النقل العمومي املنتظم لألشخاص:  -  5

ــؤرخ يف1   ــنة 2008 امل ــدد 2480 لس ــر ع ــا باألم ــوص عليه ــروط املنص ــات ال ــة كراس ــك الرك ــدم مس ــّن ع تب

جويليــة 2008 واملتعلقــة باســتغالل خطــوط النقــل الحــرضي والجهــوي. ومــن شــأن هــذا اإلخــالل أن يعــرض الركــة 

للعقوبــات املنصــوص عليهــا بالقانــون عــدد 33 لســنة2004  املذكــور ســابقا. كــا تبــّن عــدم مســك الركــة لقاعــدة 

بيانــات واضحــة وشــاملة بشــأن مختلــف خطــوط النقــل املنتظــم التــي توفرهــا وعــدد الســفرات اليوميــة بــكل خــط 

ــة للجــدول  ــة الالزم ــالء العناي ــدم إي ــا وع ــة بينه ــدد املحطــات واملســافة الفاصل ــكل ســفرة وع واملســافة الخاصــة ب

اليومــي للرمجــة الــذي يحــدد توقيــت انطــالق الســفرة وتوقيــت وصولهــا.

وتبــّن كذلــك نقــص يف متابعــة الســفرات اليوميــة فقــد لوحــظ عــدم تــويل دائــرة اإلســتغالل بالركــة يف مــويف كل 

يــوم عمــل اســتصدار ورقــة عمــل نهائيــة تســتخرج مــن منظومــة اإلســتغالل تــرز الســفرات الفعليــة يف ذلــك اليــوم 

ــة  ــي الرك ــث تكتف ــة حي ــى الرمج ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــوان وكل التحوي ــات األع ــاء وغياب ــر واإللغ ــاالت التأخ وح

بتدويــن املعطيــات يدويــا بالجــدول اليومــي للرمجــة. 

ــالت عــى  ــة الحاف ــة تضمــن حســن متابعــة حرك ــة متكامل ــر ملنظوم ــة تفتق ــّن أن الرك ــك، تب ــة إىل ذل وباإلضاف

الطرقــات مــن ذلــك عــدم تجهيــز عــدد هــام مــن حافــالت الركــة بــآالت مراقبــة الرسعــة )التاكيغــراف( يف مخالفــة 

رصيحــة ملقتضيــات األمــر عــدد 155 لســنة 2000 املــؤرخ يف 24 جانفــي 2000 املتعلــق بإجباريــة تجهيــز الحافــالت 

العموميــة بــآالت مراقبــة الرسعــة فضــال عــن عــدم مســك الركــة قامئــة يف الحافــالت املجهــزة بهــذه اآلالت وعــدم 

إصــالح آالت قيــس الرسعــة املعطبــة يف اإلبّــان. وقــد لوحــظ توقيــف العمــل بإجــراءات متابعــة املعطيــات املســجلة 

بــآالت مراقبــة الرسعــة )التاكيغــراف( منــذ ســنة 2008. 

وتجــدر االشــارة إىل أنـّـه، بالّرغــم مــن أّن الركــة أبرمــت خــالل ســنة 2008 صفقــة بقيمــة 200 ألــف دينــار القتنــاء 

ــع رشكات النقــل  ــة شــملت جمي ــة املوقــع GPS مــع رشكــة اتصــاالت، يف إطــار إنجــاز صفقــة إطاري منظومــة مراقب

العمومــي، إالّ أنــه تــم التوقــف عــن اســتغاللها نتيجــة ظهــور عــدة إخــالالت يف تركيزهــا تعــود مســؤوليتها إىل املــزود 

وهــي موضــوع تقــايض بــن الطرفــن. 
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ويف خصــوص اســتغالل الركــة ألســطول حافالتهــا، تبــّن نقــص يف إيــالء العنايــة الالزمــة لســالمة املســافرين حيــث 

لوحــظ اســتغالل بعــض الحافــالت غــر متوفــرة بشــأنها شــهادة الفحــص الفنــي مــع تعرضهــا إىل حــوادث، علــا بــأّن 

رشكــة التأمــن ال تقبــل ملفــات الحــوادث التــي تفتقــر فيهــا الحافلــة إىل شــهادة الفحــص الفنــي. ومــن شــأن هــذه 

الوضعيّــة أن تــؤّدي إىل تتبّعــات جزائيــة يف حالــة حــدوث حــوادث تنجــر عنهــا أرضار بدنيّــة للمســافرين.

 كــا لوحــظ تقصــرا مــن قبــل لجــان التقــي عــن الحــوادث بالركــة مــن خــالل عــدم تحديــد أســباب الحــادث 

بــكل دقــة حيــث تبــّن أن بعــض الحــوادث ســببها أخطــاء جســيمة مــن قبــل بعــض الســواق. كــا تبــّن عــدم حــرص 

الركــة عــى إشــعار رشكات التأمــن بالحــوادث خــالل اآلجــال املنصــوص عليهــا بعقــود التأمــن مــّا مــن شــأنه أن 

يتســبب يف ضيــاع حقهــا يف هــذا الخصــوص. 

وتبــّن كذلــك إلغــاء الركــة لبعــض خطــوط النقــل بــن املــدن رغــم مردوديتهــا وذلــك بســبب عــدم توفــر الركــة 

عــى عــدد كاف مــن حافــالت رفاهــة فضــال عــن عــدم إمضــاء مالحــق للعقــود واالتفاقيــات املتعلقــة بنقــل العملــة 

املرمــة مــع املؤسســات وعــدم مراجعتهــا يف اتجــاه التنصيــص بهــا عــى إجــراءات الخــالص وخطايــا التأخــر يف تســديد 

املبالــغ املســتحقة. 

ــاب األهــداف  ــق، فقــد اتّســمت بغي ــة عــى الطري ــة املســبقة ألعــال املراقب ــق بالرمجــة الدوريّ ــا يتعلّ ــا في أّم

ــام  ــاف الخطــوط وعــدم القي ــات حســب أصن ــع انجازهــا عــى الطرق ــة املزم ــات املراقب ــب برامــج عملي ــة صل الكمي

ــا،  ــات والعمــل عــى تالفيه ــص والصعوب ــة النقائ ــة املنجــزة قصــد معاين ــات املراقب ــم لعملي ــات متابعــة وتقيي بعملي

ــه إىل اإلدارة العامــة. كــا  ــن وإحالت ــام املراقب ــر التأليفــي اليومــي مله ــة بإعــداد التقري حيــث تكتفــي وحــدة املراقب

لوحــظ أنـّـه يف حــال رفــع خطايــا التنقــل بــدون ســندات وتضمينهــا بتقاريــر املراقبــن، فــإّن الركــة تجــد صعوبــات يف 

اســتخالصها حيــث مل تتجــاوز نســبة اإلســتخالص 50 % ويرجــع ذلــك أساســا لتقديــم املخالفــن عناويــن غــر صحيحــة 

وغــر مثبتــة.

III - جهود اإلصالح المبذولة من قبل الشركة : 

تبــّن مــن خــالل املتابعــة التــي أنجزتهــا الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة، رشوع الركــة يف تنفيــذ بعــض 

االصالحــات التــي شــملت أساســا بعــض جوانــب التــرّف يذكــر منهــا املســائل املتّصلــة بالتنظيــم وبالتــرّف املــايل 

وبالتــرّف يف املــوارد البريــة وبالتــرف يف املمتلــكات وأســطول الحافــالت وبإســداء خدمــات النقــل العمومــي يف 

حــن ال تــزال بقيــة اإلصالحــات تســتدعي مزيــدا مــن الحــرص والجهــد مــن قبــل الركــة قصــد إدخالهــا حيــز التنفيــذ. 

وقــد شــملت أبــرز تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل الركــة يف خصــوص تنظيــم مصالحهــا مســك ســجّل خــاّص 

مبحــارض جلســات مجلــس اإلدارة طبقــا ملــا نــّص عليــه الفصــل 15 مــن األمــر عــدد 2197 لســنة 2002 املــؤرخ يف 7 

أكتوبــر 2002 وتحيــن منــاذج إمضــاءات املســؤولن املعنيــن ومســكها بدفــرت معــّد للغــرض وســّد الشــغورات بالهيــكل 

التنظيمــي وتجديــد أســطول الحواســيب بالركــة وإعــادة تهيئــة مقــر األرشــيف وتجهيــزه وتحســن دوريــة عمليــات 

إتــالف الوثائــق التــي إســتوفت مــدد إســتبقائها مبقــر األرشــيف.

ــه تــّم انطــالق العمــل بتطبيقــة مراقبــة املصاريــف ملعالجــة كافــة تعهــدات  وبخصــوص التــرّف املــايل، تبــّن أنّ

ــال  ــمح بإدخ ــة وتس ــات اآلمن ــن التطبيق ــد م ــي ال تع ــة EXCEL الت ــن تطبيق ــا ع ــالص( عوض ــة )رشاءات وخ الرك

التغــرات، فضــال عــن ذلــك تــّم تجــاوز الوضعيــة املتعلقــة بارتفــاع عــدد الكمبيــاالت املســحوبة عــى الركــة والتــي 
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تــم رفــض خالصهــا مــن قبــل البنــوك وكذلــك تــّم العمــل بوجــوب الحصــول عــى تأشــرة املديــر اإلداري واملــايل لــرف 

ــّم دمــج عمليــة  ــة والفصــل بــن وظيفتــي القبــض والدفــع اليوميــة للخزينــة املركزيــة. كــا ت مختلــف املبالــغ املاليّ

اســرتجاع التســبيقات مــع تطبيقــة التأجــر والحــرص عــى حســن متابعتهــا مــن قبــل مصلحــة األعــوان والتكويــن.

 أّمــا فيــا يتعلّــق بالتــرف يف املــوارد البريـّـة، فقــد تبــّن أّن الركــة رشعــت يف اســتغالل التطبيقــة املعلوماتيــة 

الجديــدة ضمــن النظــام املعلومــايت املندمــج كــا أكّــدت الركــة حرصهــا عــى عــدم تجــاوز ســاعات العمــل القانونيــة 

وتجنــب اللجــوء إىل ســاعات العمــل اإلضافيــة إال عنــد الــرضورة القصــوى قصــد مزيــد الضغــط عــى األعبــاء املتصلــة 

بهــا. وقامــت الركــة كذلــك بحوســبة الوثائــق املعتمــدة الحتســاب األجــور بالتطبيقــة اإلعالميــة وهــو مــا سيســمح 

بتــاليف حــاالت التأجــر ألعــال غــر منجــزة. وفضــال عــن ذلــك، تعمــل الركــة عــى تعميــم آالت التنقيــط الرقميــة 

مبختلــف الفــروع وذلــك بعــد اعتادهــا باملقــر اإلجتاعــي للركــة واملســتودع املركــزي.

وفيــا يتعلــق بالتــرّف يف املمتلــكات وأســطول الحافــالت، واصلــت الركــة مجهوداتهــا الســتخراج مختلف شــهائد 

ــة  ــة واألمثل ــا )خاصــة شــهائد امللكي ــروط بالنســبة لبناءاته ــات مســتوفاة ال ــك مســك ملف ــا وكذل ــة لعقاراته امللكي

الهندســية( وتعهــدت بالعمــل عــى تحســن التــرف يف ســيارات املصلحــة التــي أصبــح اســتعالها يتــّم عــى أســاس 

ــف  ــة مختل ــن إحــكام متابع ــارش، فضــال ع ــل املســؤول املب ــن قب ــا م ــا عليه ــي تكــون مرمجــة ومصادق ــات الت امله

اســتهالكات هــذه الســيارات وخاّصــة الحافــالت مــن قبــل املصالــح املعنيــة عــى غــرار اســتهالك الوقــود. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، مّكنــت التطبيقــة اإلعالميــة املندمجــة الجديــدة مــن برمجــة وإنجــاز ومتابعــة أعــال الصيانــة 

واإلصــالح كــا قامــت الركــة بتوفــر التجهيــزات الرضوريــة لتشــخيص األعطــاب ومراقبــة عنــارص الســالمة وتعتمــد 

أيضــا عــى سلســلة الفحــص الفنــي التابعــة للركــة باملســتودع املركــزي بجرزونــة حســب اإلتفاقيــة املرمــة بينهــا وبــن 

الوكالــة الفنيــة للنقــل الــري والجــاري بهــا العمــل منــذ فيفــري 2018. 

كــا قامــت الركــة باقتنــاء آالت قيــس الرسعــة وتركيزهــا بالحافــالت ذات العــدادات املعطبــة وتســعى الركــة 

ــة يف مجــال الصيانــة وتجديــد األســطول مــن  ــة الوقائيــة. وقــد مّكنــت املجهــودات املبذول إىل تحســن نســبة الصيان

التقليــص مــن مــّدة توقــف الحافــالت والتقليــص يف حــاالت العــود بعنــوان الفحــص الفنــي.

ويف ســياق آخــر، قامــت الركــة بتحســن طــرق التــرف يف املخزونــات بتوفــر ظــروف الخــزن الرضوريــة وتهيئــة 

ــرف يف  ــم يف مجــال الت ــوان وتكوينه ــة لألع ــك ظــروف الصحــة والســالمة املهني ــك وكذل الفضــاءات املخصصــة لذل

املخــزون واعتــاد النظــام املعلومــايت املندمــج الجديــد. 

وعــى صعيــد آخــر، وبهــدف تحســن إســداء خدمــات النقــل العمومــي املنتظــم لألشــخاص، قامــت الركــة بإنجــاز 

قاعــدة بيانــات بشــأن مختلــف خطــوط النقــل املنتظــم التــي توفرهــا ضمــن التطبيقــة الخاصــة باالســتغالل بالنظــام 

املعلومــايت املندمــج، حيــث أصبــح يتــّم إحــداث ورقــات الخدمــة بدايــة مــن النصــف الثــاين لســنة 2020 اعتــادا عــى 

ــك عــدد الســفرات واملســافات وهــو مــا ســاهم يف  ــات مــن ذل ــات الخاصــة بالخطــوط مبختلــف النياب قاعــدة البيان

تجــاوز بعــض النقائــص وإحــكام التــرّف يف الســفرات املنجــزة وحــاالت التأخــر واإللغــاء وغيــاب األعــوان ومختلــف 

التحويــرات التــي تطــرأ عــى الرمجــة.

وباإلضافــة إىل ذلــك، وتبعــا لالقتنــاءات الجديــدة للحافــالت املكيّفــة، قامــت الركــة بالرجــوع التدريجــي الســتغالل 

الخطــوط التــي تــّم إلغاؤهــا، كــا قامــت الركــة بتجهيــز جميــع حافــالت النقــل بــن املــدن بــآالت مراقبــة الرسعــة 

ــة  ــس املعطّب ــة وإصــالح آالت القي ــا عــى صيان ــع حرصه ــدد 155 لســنة 2000 م ــر ع ــات األم ــذا ملقتضي ــك تنفي وذل

ومتابعــة املعطيــات الخاصــة بــآالت قيــس الرسعــة وإعــداد تقاريــر يف اإلخــالالت املســجلة.
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وفيــا يتعلــق بتحســن الركــة ملؤرشاتهــا لتتطابــق مــع املــؤرشات املحــددة مــن قبــل وزارة النقــل، فقــد أفــادت 

الركــة بأنــه، ولــن يبقــى تحقيــق ذلــك رهــن االنتدابــات لتعويــض األعــوان الذيــن غــادروا الركــة، إالّ أنّهــا يف املقابــل 

تقــوم ســنويا بتمكــن األعــوان الفنيــن مــن دورات تكوينيــة )بالتنســيق مــع مــزّودي الحافــالت واملكاتــب الخاصــة( 

يف اختصاصــات متعــّددة عــى غــرار مجــال امليكانيــك اإللكــرتوين بإعتبــار أّن اإلقتنــاءات الجديــدة للســنوات األخــرة 

)بدايــة مــن ســنة 2017( تتســم بالتكنولوجيــا اإللكرتونيــة.

IV - توصيات الهيئة :

نظــرا لعــدم تنفيــذ بعــض االصالحــات أو الــروع يف تنفيذهــا جزئيــا وبهــدف اإلرساع يف إدخــال تدابــر اإلصــالح 

ــة واســتكال إجــراءات  ــون األســايس للرك ــن القان ــة بوجــوب اإلرساع يف تحي ــا، أوصــت الهيئ ــز اإلنجــاز يف إبانه حي

املصادقــة عــى الهيــكل التنظيمــي. كــا أكــدت الهيئــة عــى وجــوب تفعيــل دور وحــديت مراقبــة التــرّف والتدقيــق 

ــة  ــة واللوجســتية الرضوريّ ــا باملــوارد البريّ ــة وتدعيمه ــة واملحاســبة التحليليّ ــي امليزانيّ الداخــي فضــال عــن مصلحت

ألدائهــا مهامهــا عــى الوجــه املطلــوب. 

وبخصــوص النظــام املعلومــايت للركــة، أكــدت الهيئــة عــى وجــوب احــرتام مقتضيــات منشــور الوزيــر األول عــدد 

27 املــؤرخ يف 11 أكتوبــر 2003 وكذلــك الشــأن بالنســبة لتطبيــق مقتضيــات منشــور الوزيــر األول عــدد 10 املــؤرخ 

يف 20 مــاي 2011 املتعلــق بتطويــر نظــم املعلومــات واالتصــال واإلرساع يف تركيــز النظــام املعلومــايت املندمــج لتجــاوز 

مختلــف النقائــص يف هــذا املجــال واإلرساع خاّصــة يف تركيــز تطبيقــة إعالميــة للتــرف يف األرشــيف. 

ــة إىل وجــوب الضغــط عــى النفقــات وإرســاء سياســة  ــة للركــة، دعــت الهيئ ــات املاليّ وبهــدف تحســن التوازن

تجاريــة مجديــة وخاّصــة مواصلــة املســاعي إلســتخالص مســتحقات الركــة لــدى مختلــف حرفائهــا باتّخــاذ التدابــر 

القانونيــة الالزمــة تجــاه املتلدديــن يف الخــالص بإحالــة ملفاتهــم إىل إدارة الشــؤون القانونيّــة للتعهــد بهــا واســتكال 

التتبعــات يف شــأنهم.

وفيــا يتعلـّـق بالتــرّف يف املــوارد البريـّـة، أوصــت الهيئــة باســتحثاث تركيــز منظومــة التــرف يف املــوارد البريّة 

ــة  ــوص املتعلق ــف النص ــات مختل ــد مبقتضي ــة التقي ــة ووجوبي ــات بالرك ــة التطبيق ــع بقي ــا م ــموليتها واندماجه وش

ــق  ــنة 2012 املتعل ــدد 27 لس ــون ع ــن القان ــل 63 م ــق الفص ــك تطبي ــة وكذل ــل اإلضافيّ ــاعات العم ــرف يف س بالت

ــوة وزارة  ــن دع ــن ســنة 2015 فضــال ع ــا م ــوان انطالق ــف األع ــة مختل ــة لســنة 2013 وتســوية وضعي ــون املالي بقان

ــن عــن العمــل بســبب ارتكابهــم  ــق بإرجــاع املطرودي اإلرشاف القطاعــي لتحمــل مســؤوليتها للبــت يف امللــف املتعل

ألخطــاء جســيمة. 

ــة  ــرات الرك ــف مق ــة ملختل ــة العقاريّ ــوية الوضعيّ ــاعي لتس ــة املس ــة مبواصل ــت الهيئ ــر، أوص ــد آخ ــى صعي وع

واتخــاذ كافــة اإلجــراءات لتســوية مختلــف الحــاالت املتعلّقــة بتحمــل الركــة ألعبــاء أو متكــن هيــاكل أو أفــراد مــن 

امتيــازات مهــا كانــت صيغتهــا دون موجــب وااللتــزام بتطبيــق توصيــة جلســة العمــل الوزاريـّـة املؤرّخة يف 19 ســبتمر 

2005 ومنشــور وزيــر الدولــة لــدى رئيــس الحكومــة املكلــف بالوظيفــة العموميــة والحوكمــة ومكافحــة الفســاد عــدد 

4 املــؤرخ يف 1 جــوان 2020 والتقيــد مبقتضيــات األمــر عــدد 2480 لســنة 2008 املــؤرخ يف 1 جويليــة 2008 املتعلّــق 

ــون  ــات النقــل عــى الطرقــات املخصصــة لتعاطــي األنشــطة املذكورة بالقان بضبــط الوثائــق الخاصــة باســتغالل عرب

عــدد 33 لســنة 2004 املــؤرخ يف 19 أفريــل 2004 املتعلــق بتنظيــم الّنقــل الــري وكذلــك الوثائــق الخاصــة بعمليــة 

النقــل أو الكــراء. 
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كــا أكــدت الهيئــة عــى وجــوب عــدم اســتغالل الركــة لحافــالت غــر متوفــرة بشــأنها شــهائد الفحــص الفنــي 

ــن  ــي ع ــان التق ــل لج ــافرين وتحمي ــالمة للمس ــروف الس ــى ظ ــر أق ــوص لتوف ــذا الخص ــا يف ه ــذل مجهوداته وب

الحــوادث مســؤوليتها يف تحديــد أســباب الحــادث بــكل دقـّـة وموضوعيّــة ومهنيّــة ومــا يفيــد حايــة مصالــح الركــة 

يف هــذا املجــال وذلــك فضــال عــن وجوبيــة القيــام بعمليّــة إشــعار رشكات التأمــن بالحــوادث خــالل اآلجــال القانونيّــة 

وتحميــل املســؤوليات لألعــوان الــذي قــروا يف هــذا الجانــب. 

ــة الحافــالت عــى عــدم الطــرح وطــرق  ــق بإحــكام التــرف يف إحال ــة بإرســاء إجــراءات تتعل كــا أوصــت الهيئ

التــرف فيهــا وتوفــر الحايــة املاديــة لهــا واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الرضوريـّـة لتجنــب مختلــف حــاالت مواصلــة دفع 

ــّم إيقافهــا عــن اإلســتغالل والتأكيــد عــى تطبيــق مقتضيــات  معاليــم التأمــن والجــوالن بالنســبة للحافــالت التــي ت

مجلــة الســالمة والوقايــة مــن أخطــار الحريــق واالنفجــار والفــزع بالبنايــات ومختلــف املناشــر الصــادرة يف الغــرض 

عــى غــرار منشــوري الوزيــر األول عــدد 19 املــؤرخ يف 18 جويليــة 2003 وعــدد 21 املــؤرخ يف 25 أوت 2003 وبــذل 

ــف  ــر مختل ــك بتوف ــالت وذل ــبق للحاف ــي املس ــص الفن ــراء الفح ــة بإج ــدة املكلّف ــل دور الوح ــايف لتفعي ــود إض مجه

املعــدات الرضوريـّـة ودعوتهــا إىل إعــداد تقريــر مفصــل يف الغــرض عــن كل حافلــة تتعهــد بهــا وهــو مــا سيســاهم يف 

الحــد مــن تكــرار حــاالت العــود لبعــض الحافــالت قبــل الحصــول عــى شــهادة الفحــص الفنــي، باإلضافــة إىل اســتحثاث 

اإلجــراءات لرتكيــز آالت القيــس االلكرتونيــة بجميــع محطــات النيابــات وإنجــاز تدقيــق حــول أســباب تســجيل فــوارق 

بــن الكميــات النظريــة املســجلة ببطاقــات متابعــة الوقــود والكميــات الحقيقيــة املخزنــة.

V - قرار المجلس :

تبــّن ملجلــس الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة مــن خــالل تقييــم نتائــج املتابعــة األوىل لتقريــر هيئــة الرقابــة 

العامــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة حــول التــرف بالركــة الجهويــة للنقــل بواليــة بنــزرت، أنـّـه وبالرغــم مــن 

مــرور فــرتة تناهــز الــــ3 ســنوات عــن إنجــاز التقريــر الرّقــايب، مل تحــرز الركــة تقدمــا كبــرا يف مســار إصــالح النقائــص 

واإلخــالالت التــي رصدهــا الفريــق الرقــايب وهــو مــا يدعــو الركــة إىل وجــوب اســتكال مجهــود اإلصــالح والتــدارك. 

وبنــاء عــى ذلــك، قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة التقريــر يف مرحلــة الحقــة مــع دعــوة الركــة إىل اتخــاذ 

التدابــر الالزمــة لتنفيــذ بقيــة التوصيــات وتــاليف النقائــص املتبقيــة. 

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 1066208365845الشركة الجهوية للنقل بوالية بنزرت
المتابعة
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	üالهيكل الرقايب: هيئة الرقابة العاّمة للمصالح العمومية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: مؤسسة التلفزة التونسيّة

	ü2017 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: ديسمر

	ü2015 - 2009 :الفرتة املعنّية بالرقابة

	ü2018 تاريخ ورود التقرير الرقايب عىل الهيئة العليا: 17 جانفي

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا:  ديسمر

	ü2021 تاريخ النظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: مارس

النقائص واإلخالالت: 

ــم  ــاالت التنظي ــة، مبج ــايب للمتابع ــر الرق ــن التقري ــة م ــتخرجتها الهيئ ــي إس ــالالت الت ــص واإلخ ــرز النقائ ــورت أب متح

ــة  ــات املتعلق ــح وبالتــرف يف بعــض النفق ــة للمؤسســة وبالتــرف يف بعــض وســائل املصال ــة املاليّ اإلداري والهيكل

ــراءات. ــرف يف ال ــة وبالت بالرمج

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 59 %.

أفضــت تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل املؤسســة إىل تــدارك بعــض النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة اإلصــالح 

ــد  ــر الرقــايب وتبليغــه إىل املؤسســة وهــو مــا يســتوجب مزي ــك رغــم مــرور 4 ســنوات عــى إعــداد التقري 59 % وذل

الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة حيــز التنفيــذ. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة. 

إعتبــارا إىل أّن مؤسســة التلفــزة التونســيّة مل تســتكمل بعــد تجــاوز مختلــف النقائــص التــي تضمنهــا تقريــر الرّقابــة، 

قــّرر املجلــس مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة. 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

156

I - تقديم عام :
مبقتــى القانــون عــدد 33 لســنة 2007 املــؤرخ يف 4 جــوان 2007 املتعلـّـق باملؤسســات العموميــة للقطــاع الســمعي 

البــري، تــم تطويــر هــذا امليــدان ومتكــن املؤسســات الناشــطة فيــه مــن آليــات املرونــة يف التــرف وإســداء املرفــق 

العمومــي الّســمعي والبــري. 

ويف هــذا اإلطــار، تــّم إحــداث مؤسســة التلفــزة التونســية مبوجــب األمــر عــدد 1868 لســنة 2007 املــؤرخ يف 23 

جويليــة 2007 يف شــكل مؤسســة عموميــة ذات صبغــة غــر إداريــة، والفصــل بــن اإلذاعــة والتّلفــزة وتوزيــع األعــوان 

واملمتلــكات بينهــا مــن ناحيــة، وحــّل الوكالــة الوطنيّــة لإلنتــاج الّســمعي البــري )أحدثــت مبوجــب القانــون عــدد 

38 لســنة 1997 مــؤّرخ يف 2 جــوان 1997( وإدمــاج أعوانهــا بالتّلفــزة التّونســيّة، مــن ناحيــة أخــرى. 

وتعتــر التلفــزة التونســية منشــأة عموميــة خاضعــة حاليــا إلرشاف رئاســة الحكومــة. مــع العلــم أنهــا كانــت، خــالل 

الفــرتة املمتــدة بــن ســنتي 2007 و2010، تحــت إرشاف الوزيــر املكلــف باإلتصــال والعالقــات مــع مجلــس النــواب 

ــا ســابقا مؤسســة اإلذاعــة  ــت تؤمنه ــي كان ــد عهــدت لهــذه املنشــأة األنشــطة الت ــس املستشــارين ســابقا. وق ومجل

والتلفــزة التونســية يف املجــال التلفــزي. كــا أحيلــت لهــا املهــاّم املوكولــة ســابقا إىل الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالقطــاع 

الســمعي البــري.

وتتمّثل مهاّم مؤسسة التلفزة التونسية فيام ييل: 	 

تأمني املرفق العمومي التلفزي، 	 

املساهمة يف النهوض باإلعالم والتعريف بالسياسة العامة للدولة،	 

إثــراء املشــهد الســمعي البــرصي وتطويــر إنتــاج األعــامل الســمعية البرصيــة والومضــات وتســويقها وبيــع 	 

مســاحات اإلشــهار،

بيع مختلف الخدمات واملنتوجات التي لها عالقة باألنشطة التلفزية،	 

رشاء حقوق املنتوجات قصد بثها أو بيعها،	 

استغالل فضاءات ومعدات اإلنتاج التلفزي،	 

تطوير اإلنتاج املشرتك مع القنوات الخاصة ومع القنوات العربية واألجنبية،	 

إنتاج األعامل الدرامية واألفالم التلفزية القصرية والطويلة واملسلسالت واألرشطة الوثائقية.	 

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
ــزة  ــة التلف ــرف مبؤسس ــه الت ــد بعــض أوج ــة حــول تفق ــح العمومي ــة للمصال ــة العام ــة الرقاب ــر هيئ ــرز تقري أب

التونســيّة تســجيل عــدد مــن املالحظــات، وقــد اســتخرجت الهيئــة العليــا منــه بعنــوان املتابعــة األوىل 155 مالحظــة 

تــّم تبويبهــا يف أربعــة )4( محــاور تتمثــل يف التنظيــم اإلداري والهيكلــة املاليّــة للمؤسســة والتــرف يف بعــض وســائل 

املصالــح والتــرف يف بعــض النفقــات املتعلقــة بالرمجــة والتــرف يف الــراءات علــا بــأن املحــور األول قــد إســتأثر 

بحــوايل نصــف املالحظــات يليــه املحــور املتعلــق بالتــرف يف النفقــات املتعلقــة بالرمجــة الــذي إســتأثر بحــوايل نســبة 

40 % مــن املالحظــات. 

وميكن تلخيص أهم املالحظات واإلخالالت املضمنة بالتقرير حسب مختلف املحاور كا يي:
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عىل مستوى التنظيم اإلداري والهيكلة املالّية للمؤسسة: -  	

أبــرز التقريــر الرقــايب يف هــذا الجانــب وجــود نقائــص تتعلــق بالتنظيــم اإلداري والهيكلــة املاليّــة ملؤسســة التلفــزة 

ــم  ــق بالتنظي ــر املتعل ــن األم ــس اإلدارة وعــدم تحي التونســيّة مــن خــالل عــدم ســّد الشــغورات عــى مســتوى مجل

اإلداري واملــايل للمؤسســة مبــا يتــاىش مــع التنظيــم الحــايل للســلط العموميــة مــا مــن شــأنه أن يفقــد مجالــس اإلدارة 

ــر النصــاب القانــوين إذا مــا تــم التقيــد بالرتكيبــة املنصــوص  املنعقــدة صبغتهــا القانونيــة وخاصــة فيــا يتعلــق بتوفّ

عليهــا باألمــر املحــدث ملؤسســة التلفــزة التونســية.

 كــا أبــرز التقريــر الرقــايب أيضــا عــدم انتظــام حضــور بعــض أعضــاء املجلــس وهــو مــا يعتــر مخالفــا ملقتضيــات 

ــة  ــة مارســة اإلرشاف عــى املنشــآت العمومي ــق بكيفي ــر عــدد 2197 لســنة 2002 املتعل الفصــل عــدد 10 مــن األم

وكذلــك عــدم قيــام املؤسســة بإعــالم وزارة اإلرشاف بتلــك الغيابــات خــالل األيــام العــرة التــي تــي اجتــاع مجلــس 

اإلدارة مثلــا إقتضــاه الفصــل 10 مــن األمــر املشــار إليــه أعــاله. كــا ســجل عــدم احــرتام مقتضيــات نفــس األمر ســالف 

الذكــر بخصــوص وجوبيّــة احــرتام النقــاط القــارّة التــي يجــب عرضهــا عــى مجلــس اإلدارة. 

ويعتــر هــذا اإلخــالل مــن اإلخــالالت الشــائعة واملتكــّررة بالنســبة للمؤسســات واملنشــآت العموميّــة والتــي يتــم 

التعــرّض والتنبيــه إليهــا مبختلــف التقاريــر الرقابيّــة، مــّا يســتدعي معالجتهــا بصفــة أفقيّــة مــن ناحيــة، ودعــوة اإلدارة 

ــة ومجلــس اإلدارة ووزارة اإلرشاف القطاعــي إىل تحمــل مســؤولياتهم يف هــذا  العاّمــة للمؤسســة أو املنشــأة العموميّ

املجــال مــن ناحيــة أخــرى، وإن لــزم األمــر إعــادة النظــر يف أحــكام األمــر عــدد 2197 لســنة 2002 ســالف الذكــر خاصــة 

وأنــه قــد مــّر عــى اســتصداره فــرتة ناهــزت الــــ20 ســنة وذلــك يف إطــار مــروع اإلصــالح للمؤسســات واملنشــآت 

العموميّــة التــي رشعــت الحكومــة يف إنجــازه.

وبالرغــم مــن إحــداث مؤسســة التلفــزة التونســيّة يف صيغتهــا الحاليّــة منــذ ســنة 2007، فإنهــا ال زالــت تفتقــر إىل 

هيــكل تنظيمــي مصــادق عليــه يحــّدد تنظيــم مختلــف مصالحهــا ويضبــط العالقــات املهنيــة والوظيفيــة بــن مختلــف 

ــة أن تؤثــر ســلبا عــى تنظيــم الســر العــادي للعمــل مــن خــالل غيــاب لتحديــد  هياكلهــا، ومــن شــأن هــذه الوضعيّ

املســؤوليات وإمكانيّــة الجمــع بــن مهــاّم متنافــرة وعــدم احــرتام رشوط التســمية يف الخطــط الوظيفيــة.

ــوين، كــا  ــك دون أي ســند قان ــة وذل ــر تســمية بعــض اإلطــارات يف خطــط وظيفي ــّن مــن خــالل التقري  وقــد تب

ســجل التقريــر عــرض بعــض التســميات يف الخطــط الوظيفيــة عــى مجلــس اإلدارة عــى ســبيل التســوية وتغيــر بعــض 

التســميات يف الخطــط الوظيفيــة مبقتــى مذكــرات داخليــة وهــو مــا يعــد مخالفــا للرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل يف 

هــذا املجــال.

ويف نفــس الســياق، تبــّن أّن املؤسســة مل تتوصــل إىل اســتصدار مختلــف أدوات التــرف املحمولــة عــى كاهلهــا، 

حيــث تشــكو مــن غيــاب أدلــة اإلجــراءات التــي تضبــط القواعــد املتبعــة للقيــام بــكل مهمــة وتضبــط املهــام املوكولــة 

ملختلــف الوظائــف ومشــموالت كل هيــكل عــى حــده إىل جانــب تحديــد العالقــة بــن الهيــاكل وإجراءاتهــا. وكذلــك 

قانــون إطــار مصــادق عليــه مــا ميّكــن مــن تشــخيص الوضعيــة الحاليــة ألعــوان املؤسســة مــن حيــث العــدد الجمــي 

ــة وحاجياتهــا املســتقبلية يف  لألعــوان القاّريــن واملتعاقديــن والوقتيــن وتوزيعهــم حســب الّصنــف والخطــط الوظيفيّ

مجــال التـّـرّف يف املــوارد البريـّـة وفقــا ألهدافهــا املســتقبليّة املضّمنــة بعقــد الرامــج ومتطلبــات هيكلهــا التنظيمــي، 

وجــداول تصنيــف الخطــط مبــا ال ميّكــن مــن تحديــد املهــام واملســؤوليات املنوطــة بعهــدة كل مركــز تــرّف وهــو مــا 

أدى إىل الجمــع، يف بعــض الحــاالت، بــن مهــام متنافــرة.

وعــى صعيــد أخــر، وبالرغــم مــن أهميّــة دور وحــديت التدقيــق الداخــي ومراقبــة الترف صلــب التنظيــم الهيكي، 
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ــاب  ــك عــالوة عــى غي ــا عــى أفضــل وجــه، وذل ــة ألداء مهامه ــة الرضوريّ ــوارد البريّ ــه ســجل إفتقارهــا للم فإن

تحديــد دقيــق وواضــح للمهــام املناطــة بعهدتهــا، حيــث اقتــرت مهــام وحــدة التدقيــق الداخــي عــى عمليــات 

تدقيــق عرضيــة، فيــا انحــرت مهــام وحــدة مراقبــة التــرف يف التأشــر عــى التعهــدات وعــى إعــداد تقاريــر نشــاط 

ــة متابعــة امليزانيــة وإعــداد لوحــات القيــادة ويعتــر تعهــد  املؤسســة. ويف املقابــل عهــد للمــرف عــى اإلدارة املاليّ

هــذا األخــر بجــزء مــن الوظائــف املوكولــة لوحــدة مراقبــة التــرف باإلضافــة إىل الوظائــف املتعلقــة بالتــرف املــايل 

للمؤسســة جمعــا بــن مهــام متنافــرة. كــا تنســحب نفــس املالحظــة عــى مصلحــة اإلســتغالل لتأمــن املهــام املوكولــة 

إليهــا إذ ال يتوفــر بهــا العنــر البــري املتخصــص خاصــة منــه املتعلــق بصيانــة التجهيــزات والتطبيقــات والشــبكات 

املعلوماتيــة.

ــذا  ــرّف يف ه ــل للت ــة عم ــع خطّ ــزة مل تض ــح التلف ــإّن مصال ــات، ف ــم املعلوم ــرف يف نظ ــّص الت ــا يخ ــا في أّم

املجــال وذلــك خالفــا ملقتضيــات منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 10 املــؤرخ يف 20 مــاي 2011 املتعلــق بتطويــر نظــم 

املعلومــات واإلتصــال، كــا ســجل غيــاب دليــل إجــراءات وبطاقــات مهــام لتنظيــم التــرف يف هــذا املجــال، خصوصــا 

ــة. وقــد نتــج عــن ذلــك عــدم تغطيــة التطبيقــات  مــع تعــدد املتدخلــن وخصوصيــة األعــال املســندة إلدارة اإلعالميّ

ــة التــي تســتغلّها التلفــزة، رغــم تعدّدهــا، لكافــة مجــاالت التــرف يف املؤسســة وذلــك عــى غــرار التّــرّف  اإلعالميّ

يف املغــازات واملخــزون والتّــرّف يف األرشــيف اإلداري والتّــرّف يف األرشــيف التّلفــزي. أضــف إىل ذلــك، تبــن عــدم 

متابعــة اســتغالل إدارة اإلعالميــة للتطبيقــات املطــورة داخليــا والتأكــد مــن مــدى مالءمتهــا لحاجيــات املصالــح التــي 

تســتغلها وغيــاب أدلــة اســتعال بالنســبة لهــذه التطبيقــات.

ــي يقــع اســتغاللها مــن  ــة الت ــر، عــدم توفــر جــرد لكافــة املعــدات اإلعالمي كــا اتضــح أيضــا، مــن خــالل التقري

قبــل مختلــف مصالــح املؤسســة املركزيــة والجهويــة تبــن طبيعــة املعــدات وحالتهــا وتاريــخ االقتنــاء واســم املنتفــع. 

كــا تنســحب نفــس املالحظــة عــى املعــدات التــي زال االنتفــاع بهــا. وتعتــر هــذه الوضعيــة مخالفــة ملنشــور رئيــس 

الحكومــة عــدد 4 املــؤرخ يف 01 فيفــري 2013. 

وفيــا يتعلّــق بالتدقيــق يف الســالمة املعلوماتيّــة، فقــد تبــّن أن مؤسســة التلفــزة مل تقــم بإحــداث خليّــة يف هــذا 

املجــال، بالرغــم مــن األهميــة البالغــة للمهــام املوكلــة لهــا، وهــو مــا يعــد مخالفــا ملقتضيــات منشــور الوزيــر األول 

ــة. كــا تبــن  ــة بالهيــاكل العموميّ عــدد 19 املــؤرخ يف 1 أفريــل 2007 املتعلّــق بتدعيــم إجــراءات الّســالمة املعلوماتيّ

غيــاب سياســة لحفــظ املعلومــات واألرشــيف اإللكــرتوين، إذ تقتــر عمليــة الحفــظ عــى املعطيــات املحاســبية دون 

ضبــط دوريــة إنجــاز هــذه التســجيالت، فضــال عــن ذلــك مل تقــم املؤسســة منــذ إحداثهــا بالتدقيــق يف ســالمة نظامهــا 

املعلومــايت، وذلــك خالفــا ملقتضيــات األمــر عــدد 1250 لســنة 2004 املــؤرخ يف 25 مــاي 2004 الــذي أكــد عــى وجوبيّــة 

هــذا التدقيــق وســنويته.

ــة للتلفــزة التونســيّة فقــد ســجل تأخــر هــام عــى مســتوى املصادقــة عــى  ــق بالهيكلــة املاليّ أّمــا العنــر املتعلّ

ــة ورفــع تحفظــات مراقــب الحســابات بالرغــم مــن تكليــف وحــدة التدقيــق الداخــي مبتابعــة هــذه  القوائــم املاليّ

املســألة. ويعــود ذلــك يف جــزء كبــر منــه إىل عــدم تفعيلهــا عــى الوجــه األكمــل مثلــا متّــت اإلشــارة إليــه أعــاله. 

وبالرغــم مــن أّن املؤسســة مطالبــة بإنجــاز الجــرد الســنوي للمخــزون يف مــوىّف كّل ســنة تطبيقــا للمعايــر املنظمــة 

لهــذا الجانــب، فــإّن املؤسســة ال تقــوم بذلــك بصفــة آليــة، كــا مل تبــادر املصالــح املعنيــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

فيــا يتعلــق بالجــرد الســنوي للمــواد املخزنــة إال عــى إثــر رفــض مراجــع الحســابات املصادقــة عــى القوائــم املاليــة. 

ــر حــل  ــزة التونســيّة إث ــت للتلف ــي أحيل ــكات الت ــم املمتل ــق بجــرد وتقيي ــا يتعلّ كــا تنســحب نفــس املالحظــة في

مؤسســة اإلذاعــة والتلفــزة الوطنيــة. وقــد حالــت هــذه الوضعيــة دون تســوية وضعيــة هــذه املمتلــكات إىل غايــة 

هــذا التاريــخ.
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وعــى صعيــد آخــر، تبــّن غيــاب دليــل إجــراءات خــاص بعمليــات القيــد املحاســبي يقــع التنصيــص ضمنــه عــى 

الطــرق املعتمــدة للقيــد املحاســبي وإعــداد القوائــم املاليــة خاصــة فيــا يتعلــق بكيفيــة احتســاب قيمــة مخــزون 

ــة.  املالبــس والديكــور وإدراج األعــال الدراميــة بالقوائــم املاليــة وطريقــة احتســاب اســتهالكات املعــدات التلفزي

وبــن التدقيــق أيضــا، عــدم قــدرة التلفــزة عــى تريــر أرصــدة بعــض الحســابات عــى غــرار حســابات املزوديــن. 

كــا تبــن عــدم اتخــاذ التلفــزة لإلجــراءات الالزمــة يف خصــوص تســوية مســتحقات املزوديــن األجانــب مــّا مــن شــأنه 

أن يّحمــل ميزانيــة املؤسســة نفقــات إضافيــة هامــة تتمثــل باألســاس يف خســائر الــرف وغرامــات التأخــر.

ــات يف اســتخالص  ــّن أن مؤسســة التلفــزة تواجــه صعوب ــة، تب ــد املؤسســات واملنشــآت العموميّ وعــى غــرار عدي

مســتحقاتها لــدى الغــر إذ بلــغ حجــم هــذه املّدخــرات، التــي تخــّص أساســا مســتحقات تعــود إىل ســنة 2010، مــا 

ــار يف مــوىّف ســنة 2012 وهــو مــا ميثــل % 86 مــن مجمــوع أرصــدة الحرفــاء. ــه 2,1 مليــون دين قيمت

ــزاع وأهميــة حســن التــرف يف هــذا الجانــب للحفــاظ عــى حقــوق  ــق مبتابعــة ملفــات الن أمــا الجانــب املتعلّ

التلفــزة التونســيّة، فقــد تــّم الوقــوف عــى مســك إدارة الشــؤون القانونيــة لبطاقــة بيانــات خاصــة بــكل ملــف متكنهــا 

مــن متابعــة إجــراءات التقــايض املعتمــدة. كــا لوحــظ عــدم تصنيــف الوثائــق املكونــة مللــف النــزاع وترقيمهــا مبــا 

ال ميّكــن مــن متابعتهــا والحفــاظ عليهــا. وقــد تــؤدي هــذه الوضعيــة إىل عــدم تفطــن املصالــح املعنيــة إىل ضيــاع أو 

تلــف بعــض الوثائــق املكونــة للملــف. أضــف إىل ذلــك، تبــن ضعــف التنســيق بــن إدارة الشــؤون القانونيــة ومختلــف 

مصالــح املؤسســة وخاصــة منهــا املصالــح املاليــة، وهــو مــا ال ميّكــن مــن الضبــط الدقيــق للديــون املتخلــدة بذمــة 

مؤسســة التلفــزة والحفــاظ عــى مصالحهــا املاديــة. 

ومــن جانــب آخــر، بــّن التدقيــق يف التــرف يف وكاالت الدفوعــات وجــود عــّدة إخــالالت تتمثــل أساســا يف غيــاب 

إطــار يحــدد اإلجــراءات التنظيميــة والقواعــد الواجــب تطبيقهــا عــى مســتوى التــرف يف هــذه وكاالت وخاصــة عــى 

مســتوى املتابعــة واملراقبــة وغيــاب تحديــد واضــح ودقيــق لنوعيــة النفقــات العاجلــة والطارئــة التــي ميكــن تأديتهــا 

عرهــا واألســقف الخاصــة بهــا. كــا ســجل جمــع املوضبــن املاليــن ملهــام متنافــرة وعــدم مســكهم ملحاســبية خاصــة 

بــكل وكالــة تســهل عمليــة متابعــة النفقــات املنجــزة عرهــا ومتكــن مــن الوقــوف عــى وضعيتهــا بصفــة حينيــة مــّا 

أّدى إىل احتفــاظ البعــض منهــم مببالــغ ماليّــة متفاوتــة ومتكينهــم مــن آجــال إضافيــة لســداد مــا تخلــد بذمتهــم، حيــث 

تــم خــالص هــذه املتخلــدات عــى أقســاط. وكذلــك تســجيل تأخــر هــام يف آجــال إيــداع املبالــغ املتبقيــة بــوكاالت 

الدفوعــات بالحســاب البنــي للمؤسســة أو لــدى املســؤول عــن الخزينــة حيــث فاقــت هــذه اآلجــال يف بعــض األحيــان 

6 أشــهر. علــا بــأن املوضبــن املاليــن ينتفعــون شــهريّا مبنحــة جزافيــة تعتــر هاّمــة متنــح لهــم باالســتناد إىل عقــود 

مرمــة يف الغــرض وممضــاة مــن قبــل الرئيــس املديــر العــام يف حــن أن ذلــك يعتــر مخالفــا لطريقــة احتســاب مكافــآت 

ــر  ــط املعاي ــاص بضب ــراءات الخ ــل اإلج ــب دلي ــا صل ــوص عليه ــوان واملنص ــن األع ــف م ــذا الصن ــة به ــاج الخاص اإلنت

املتعلقــة بتقييــم مكافــآت اإلنتــاج التلفــزي.

عىل مستوى الترصف يف بعض وسائل املصالح: -	

اتســم التــرف يف الجانــب املتعلـّـق بوســائل املصالــح بوجــود إخــالالت تتعلــق باألرشــيف الســمعي البــري ســواء 

مــن ناحيــة طــرق التــرف فيــه أو حفظــه ورقمنتــه وكذلــك الشــأن بالنســبة للتــرف يف املخــزون مــن ناحيــة التنظيــم 

والجــرد وظــروف الخــزن باملغازة. 
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وقــد ســجل يف هــذا املجــال نقائــص تتمثــل خاصــة يف غيــاب إجــراءات مكتوبــة تبــن الرتاتيــب املنظمــة لطــرق 

حفــظ وتصنيــف وصيانــة مختلــف املحامــل. كــا مل يقــع الضبــط بصفــة دقيقــة لإلجــراءات املتعلقــة بعمليــات اإلعــارة 

ــح التابعــة  ــد واضــح ملســؤوليات مختلــف املتدخلــن يف هــذا املجــال وخاصــة منهــا مختلــف املصال والنســخ وتحدي

لوحــدة األرشــيف التلفــزي وإدارة الشــؤون التّجاريـّـة وإدارة الشــؤون القانونيّــة وإدارة اإلنتــاج وإدارة الرمجــة. وإضافة 

إىل ذلــك ســجل عــدم توفــر املــوارد البريــة املتخّصصــة لتأمــن مهمــة التــرف يف األرشــيف التلفــزي. حيــث تضــم 

ــه  الوحــدة املذكــورة 19 عونــا مــن بينهــم 4 إطــارات فقــط مــن ذوي االختصــاص. ونذكــر يف هــذا الصــدد مــا تتطلّب

عمليــة مشــاهدة الرامــج وتحليلهــا مــن مــوارد بريــة وذلــك مــع تزايــد عــدد الســاعات التــي يجــب تحليلهــا خاصــة 

ــة  ــا املتعلق ــز هــذا املجــال بتســجيل نقــص يف وســائل العمــل وخاصــة منه ــة األرشــيف. كــا متيّ ــة رقمن بعــد عملي

بنســخ وقــراءة األرشطــة التلفزيــة. وقــد ترتــب عــن هــذه الوضعيــة عــدم متكــن أعــوان هــذه الوحــدة مــن القيــام 

ــة بقــراءة األرشطــة املتوفــرة باألرشــيف لتحليــل محتواهــا والتثبــت مــن ســالمتها وقابليتهــا لالســتغالل  بصفــة دوري

عنــد الحاجــة. وقــد أّدى ذلــك إىل عــدم فهرســة وترتيــب األعــال املكونــة لألرشــيف التلفــزي مــا حــال دون معرفــة 

محتــوى هــذه املحامــل. وكذلــك غيــاب جــرد شــامل ودوري لرصيــد األرشــيف الســمعي البــري مــا ال ميكــن مــن 

حــر هــذا األرشــيف والحفــاظ عليــه مــن التلــف أو الضيــاع وذلــك فضــال عــن غيــاب منظومــة معلوماتيــة متكــن مــن 

متابعــة التــرف يف األرشــيف التلفــزي.

وفيــا يتعلّــق مبجــال التــرف يف إعــارة املحامــل، فقــد تبــّن مــن خــالل التقريــر الرقــايب أنّــه يتــّم إعــارة أصــول 

املحامــل عوضــا عــن اللجــوء إىل نســخ منهــا وهــو مــا قــد يتســبّب يف فقــدان جــزء مــن األرشــيف يف صــورة ضيــاع 

ــن  ــؤول ع ــك املس ــل يف مس ــة، تتمث ــة يدوي ــم بطريق ــارة تت ــات اإلع ــة عملي ــّن أن متابع ــا تب ــة. ك ــل األصلي املحام

اإلعــارة لكــراس خــاص للغــرض. ولــن تضمنــت هــذه الوثيقــة تســجيال ملــا متــت إعارتــه ملختلــف مصالــح املؤسســة، 

فهــي تعتــر غــر كافيــة، ألنهــا ال متكــن مــن بيــان حركــة هــذا املخــزون، ووضعيتــه الحينيــة ومختلــف املحامــل التــي 

ال تــزال بحــوزة أعــوان وإطــارات املؤسســة نظــرا إلمكانيــة اســتغالله مــن أطــراف أخــرى تتدّخــل يف عمليــة تنفيــذ 

األعــال. مــع العلــم أن غيــاب متابعــة دقيقــة لعمليــات اإلعــارة والحــرص عــى اســرتجاع املــواد املســتعارة مــن شــأنه 

أن يتســبب يف تراجــع قيمــة األرشــيف الســمعي البــري باملؤسســة. وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل عــدم إرجــاع 

276 رشيــط وقــع إعارتهــا ســنة 2013 إىل غايــة مــويف شــهر فيفــري مــن ســنة 2015.

ومــن جانــب آخــر، ســجل عــدم حــرص مصالــح املؤسســة عــى إحالــة كافــة محامــل اإلنتاجــات واإلقتنــاءات عــى 

ــارة يف هــذا الخصــوص أن بعــض  ــف مبصلحــة الخــزن واإلع ــاد املكل ــد أف ــا. فق وحــدة األرشــيف لتســجيلها وحفظه

ــد  ــايل عــدم تســجيلها ضمــن الرصي ــة إىل وحــدة األرشــيف وبالت ــة آلي ــا بصف ــع إحالته ــا ال تق ــم بثه ــي ت ــج الت الرام

الســمعي البــري للمؤسســة. وبالرغــم مــن منــح التلفــزة الــوزارات واملؤّسســات العموميــة والجمعيّــات ذات الصبغــة 

اإلجتاعيــة واإلنســانيّة مبجانيــة الحصــول عــى مقاطــع مــن األرشــيف التلفــزي التــي تغطــي نشــاطاتها، وذلــك خالفــا 

ملــا هــو معمــول بــه بالنســبة لعمليــات النســخ مبقابــل، فإنــه مل يتــم إبــرام اتفاقيــات معهــا، كــا ســجل عــدم إدراج 

مصالــح املؤسســة وبصفــة آليــة لشــارة املؤسســة بالنســخ مــن أرشــيفها.

أّمــا بخصــوص حفــظ مختلــف املحامــل، فقــد تبــّن أنـّـه يتــم توزيعهــا بــن مختلــف الفضــاءات املخصصــة للخــزن 

ــر  ــا أن معاي ــاف يف نفــس الفضــاء، عل ــة األصن ــث لوحــظ حفــظ محامــل مختلف ــر واضحــة، حي ــاد معاي دون اعت

ــص  ــجل تخصي ــك، س ــف إىل ذل ــة. أض ــتوى الرطوب ــار مس ــة معي ــل وخاص ــة املحم ــالف نوعي ــف بإخت ــظ تختل الحف

مســاحات هامــة للمحامــل الخاصــة باإلنتــاج األجنبــي دون التأكــد مــن مــدى متتــع مؤسســة التلفــزة بحقــوق إعــادة 

بثهــا. مــع العلــم أنــه ال ميكــن لوحــدة التــرف يف األرشــيف التلفــزي تحديــد طبيعــة حقــوق بــث هــذه اإلنتاجــات يف 
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ظــل عــدم مــد هــذه األخــرة بنســخة مــن االتفاقيــات املرمــة. فضــال عــن ذلــك، لوحــظ غيــاب برنامــج صيانــة دوريــة 

للفضــاءات املخصصــة للحفــظ مــا أثــر ســلبا عــى ظــروف خــزن األرشــيف التلفــزي، وتســبّب ذلــك يف تــرّدي حالــة 

املحــالّت ووجــود ترّسبــات للميــاه وزيــادة نســبة الرّطوبــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يســبب تلــف البعــض مــن املحامــل 

ــة  ــزن األرشط ــص لخ ــاء املخص ــة بالفض ــف الرضوري ــة والتكيي ــزات التهوئ ــص يف تجهي ــجل نق ــك س ــة وكذل أو األرشط

الفيلميــة واملتواجــد قــرب اســتوديو 14 جانفــي، وهــو مــا أّدى إىل تــردي حالــة هــذه األرشطــة التــي تعتــر مــن أقــدم 

املحامــل.

أّمــا بخصــوص توفــر الســالمة الرضوريـّـة لألرشــيف الســمعي البــري، فــإّن التقريــر أبــرز أن التلفــزة مل تقــم برتكيــز 

ــداء  ــه إىل بعــض حــاالت اإلعت ــد يعرّض ــا ق ــة الدخــول لفضــاءات حفــظ األرشــيف وهــو م ــة ومتابع ــة مراقب منظوم

املــاّدي أو اإلســتغالل دون وجــه حــّق.

وبالّرغــم مــن قــدم بعــض املحامــل وترّديهــا والتــي تضــم ذاكــرة وطنيّــة هاّمــة مــن مختلــف اإلنتاجــات الســمعيّة 

البريـّـة، فــإّن التلفــزة التونســيّة مل تضبــط برنامجــا واضحــا لنســخها، علــا بأنهــا تتطلــب تدخــال فوريــا لتفــادي ضيــاع 

املــادة املخزّنــة بهــا وذلــك باألســاس بالنســبة للمحامــل التــي تفتقــر لظــروف حفــظ مالمئــة كــا هــو الحــال بالنســبة 

للفضــاء املخصــص لألرشطــة الفيلميــة والــذي يفتقــر للتكييــف الــالزم.

أّمــا الجانــب املتعلـّـق بالتــرف يف املخــزون، فقــد اتســم بــدوره بوجــود عــدة إخــالالت تتمثــل يف تعــدد فضــاءات 

الخــزن وتشــتّتها، حيــث وقــع توزيــع املــواد املكونــة ملغــازة واحــدة عــى عــّدة محــالت متباعــدة دون اعتــاد معايــر 

واضحــة وعــدم تبويــب املــواد املخزنــة وإســناد تسلســل رقمــي لــكل مــادة ميكــن مــن متابعــة حركيتهــا وعــدم توفــر 

الظــروف املالمئــة لحفــظ املــواد املخزنــة، حيــث ســجل باإلضافــة إىل ضعــف اإلنــارة وعــدم التهوئــة، غيــاب وســائل 

الحايــة الالزمــة عــى غــرار وســائل إطفــاء الحرائــق، وهــو مــا يجعــل هــذه املــواد عرضــة للتلــف وتدهــور قيمتهــا 

تدريجيّــا. 

أّمــا األعــوان املكلفــن بالتــرف يف املغــازات فقــد ســجل عــدم مالءمــة عددهــم لطبيعــة العمــل التلفــزي، خاصــة 

ــت اإلداري  ــس ومغــازة الديكــور خــارج التوقي ــه يقــع اللجــوء إىل بعــض هــذه املغــازات عــى غــرار مغــازة املالب أن

ــازات  ــن عــى املغ ــن األعــوان املرف ــة لتعي ــرات داخلي ــاد عــى مذك ــات بعــض الرامــج وعــدم االعت ــة حاجي لتلبي

مــا ال ميكــن مــن تحديــد املســؤوليات بصفــة دقيقــة، وكذلــك غيــاب جــذاذات وظائــف تضبــط مســؤولية مختلــف 

ــة إجــراءات  ــاب أدل ــح املؤسســة وغي ــة يف التــرف يف املخــزون داخــل الوحــدة ومــع باقــي مصال األطــراف املتدخل

تضبــط كيفيــة التــرف يف املخــزون وتحــدد خصوصيــات البعــض منهــا عــى غــرار مخــزون الديكــور واملالبــس. 

أضــف إىل ذلــك، فــإن متابعــة املخزونــات تتــم بصفــة يدويـّـة مبــا ال متّكــن مــن املتابعــة الدقيقــة لحركيــة املخزونات 

ومراقبتهــا والتحكــم يف رشاءات بعــض املــواد وترشــيد اســتهالكها، حيــث تبــن، مــن خــالل تفحــص بعــض الســجالت، 

نفــاذ بعــض املــواد بصفــة متكــررة ووجــود فائــض يف البعــض اآلخــر. كــا تــم الوقــوف عــى تضمــن هــذه املغــازات 

جملــة مــن املــواد منتهيــة الصلوحيــة. وإضافــة إىل ذلــك، مل يتفطــن املســؤول عــن املغــازة التقنيــة، يف اإلبــان، لنقــص 

يف املــواد املخزنــة بهــا واملقــدرة قيمتهــا بــــ30 ألــف دينــارا، حيــث تبــن تعــرض هــذه األخــرة للرسقــة.

ومــن جانــب آخــر، أبــرز التقريــر الرقــايب عــدم التســجيل اآليل لبعــض مســتلزمات اإلنتــاج مــن ديكــور ومالبــس عند 

االقتنــاء ضمــن املخــزون، حيــث ال يقــع يف العديــد مــن األحيــان تســليم وتســجيل املــواد املذكــورة للمكلــف باملغــازة 

إال عــى إثــر االنتهــاء مــن عمليــة التصويــر. وال متكــن هــذه العمليــة مــن متابعــة حركيــة هــذه املــواد وتقييمهــا مــن 
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ناحيــة، ومــن التأكــد مــن مطابقــة املــواد التــي تــم تســليمها للمغــازة مــع تلــك املقتنــاة مــن ناحيــة ثانيــة. علــا أن 

القيمــة الرائيــة لبعــض هــذه املــواد تعتــر هامــة نســبيا. أضــف إىل ذلــك، ســجل التقريــر عــدم تقســيم املغــازات إىل 

مواقــع خــزن وغيــاب رمــز لــكل موقــع وللمــواد املخزنــة، إضافــة إىل غيــاب جــذاذات تــدرج بهــا هــذه الرمــوز، وهــو 

مــا ميكــن أن يعرّضهــا للرسقــة أو االســتبدال خاّصــة وأنــه يتــم غالبــا اســتعارة مــواد الســتعالها يف بعــض الرامــج ثــم 

تقــع إعادتهــا ثانيــة إىل املغــازة وكذلــك ســجل االحتفــاظ ببعــض املغــازات ملــواد زال االنتفــاع بهــا. وقــد أدت هــذه 

الوضعيــة إىل اســتغالل هــذه املــواد لحيّــز هــام مــن املســاحة املتوفــرة لخــزن هــذه املــواد. كــا أن البعــض منهــا ميثــل 

خطــرا يهــّدد ســالمة باقــي املخــزون يف ظــّل غيــاب آليــات الســالمة الرضوريـّـة.

عىل مستوى الترصف يف بعض النفقات املتعلقة بالربمجة: -3

ــرق  ــالل التط ــن خ ــك م ــا وذل ــود تنفيذه ــاج وعق ــآت اإلنت ــرف يف مكاف ــق يف الت ــتوى التدقي ــذا املس ــّم يف ه ت

ــل  ــداد دلي ــد إع ــة واضحــة عن ــاب منهجي ــوف يف هــذا املجــال عــى غي ــّم الوق ــد ت ــزة، وق إىل بعــض إنتاجــات التلف

ــن  ــم اإلســتناد يف انجــازه إىل دراســة جــدوى متكــن م ــزي، ومل يت ــاج التلف ــآت اإلنت ــم مكاف اإلجــراءات الخــاص بتقيي

ــات الخاصــة  ــى النفق ــه يف الضغــط ع ــة ب ــة اإلجــراءات املضمن ــح املســندة وفاعلي ــة للمن ــم االنعكاســات املالي تقيي

باإلنتــاج. كــا لوحــظ عــدم تنصيــص هــذا الدليــل عــى إحالــة العــون املعنــي عــى عــدم املبــارشة مــن أجــل اإلنتــاج 

خالفــا ملقتضيــات الفصــل 125 مــن النظــام األســايس الخــاص مبؤسســة اإلذاعــة والتلفــزة، حيــث تــّم إبقــاء األعــوان 

ــارشة.  ــة مب ــن انتفعــوا بهــذه املنحــة يف حال الذي

أضــف إىل ذلــك، تبــن مــن خــالل التقريــر عــدم تضمــن دليــل اإلجــراءات الخــاص مبكافــآت اإلنتــاج تعريفــا واضحــا 

ألعــال اإلنتــاج وضبــط دقيــق لكيفيــة املشــاركة فيهــا وهــو مــا ترتــب عنــه تســجيل تجــاوزات عــى مســتوى التطبيــق. 

كــا لوحــظ عــدم اعتــاد الدقــة يف ضبــط طــرق احتســاب املكافــآت، خاصــة وأن العديــد مــن املقاييــس املعتمــدة يف 

هــذا الجانــب تعتــر غــر موضوعيــة. وقــد اقتــر الدليــل عــى تحديــد الحــد األقــى والحــد األدىن للمبالــغ املســندة 

ألعــوان اإلنتــاج بحســب طبيعــة الرنامــج دون ضبــط دقيــق لكيفيــة احتســاب املبالــغ املســتحقة.

 ويف نفــس هــذا الســياق، ال يخضــع تصنيــف الرامــج إىل برامــج كــرى وبرامــج اســتثنائية وغرهــا مــن الرامــج 

األخــرى إىل معايــر واضحــة ودقيقــة رغــم أهميــة هــذا التصنيــف يف احتســاب املكافــآت الخاصــة بأعــوان اإلنتــاج. 

أمــا بخصــوص متابعــة مكافــآت اإلنتــاج عــر منظومــة ›‹تعهــد-رصف‹‹ املســتغلة مــن قبــل املكتــب املــايل واإلداري 

ــن  ــم تعي ــة، فقــد ســجل ضعــف نظــام الســالمة الخــاص باملنظومــة املذكــورة، حيــث ت ــع إلدارة الشــؤون املالي التاب

ــن  ــورة وم ــة املذك ــاذ للمنظوم ــرف يف النف ــن الت ــه م ــا ميكن ــو م ــة وه ــرف للمنظوم ــة كمت ــؤون املالي ــر الش مدي

تحديــد صالحيــات كل مســتعمل، يف حــن تقتــي قواعــد الســالمة يف هــذا املجــال إســناد التــرف يف النفــاذ لهــذه 

ــة. املنظومــة إىل املســؤول عــى إدارة اإلعالمي

وعــى صعيــد برمجــة ومراقبــة مكافــآت اإلنتــاج، ســجّل التقريــر عــدم برمجــة متابعتهــا بشــكل ميكــن مــن القيــام 

باملقاربــة اآلليــة للمعطيــات املضمنــة بهــا. ويف هــذا الصــدد، تــم الوقــوف عــى إمكانيــة إدراج نفس املعطيــات الخاصة 

بعــون واحــد أكــر مــن مــرة، وهــو مــا مــن شــأنه أن ميكــن العــون املعنــي مــن االنتفــاع مبكافــأة غــر مســتحقة. كــا 

ال تضمــن التطبيقــة املســتّغلة إمكانيــة التثبــت مــن عــدم جمــع أعــوان املؤسســة، بعنــوان نفــس الفــرتة، بــن منــح 

مختلفــة كــا تــم التنصيــص عليــه بدليــل اإلجــراءات لســنة 2010. فضــال عــن ذلــك، تــّم تســجيل تأخــر هــام يف إحالــة 

الوثائــق املعتمــدة إلســناد هــذه املكافــآت عــى املكتــب املكلــف بإدراجهــا باملنظومــة وهــو مــا ســبب ضغطــا عــى 
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مســتوى رصف هــذه املكافــآت وبالتــايل عــى روزنامــة تعهــدات املؤسســة. أضــف إىل ذلــك، فــإّن هــذا التأخــر املســجل 

عــى مســتوى إرســال الوثائــق املذكــورة إىل املصالــح املكلفــة بتنزيــل املعطيــات املضمنــة بجــداول املكافــآت وتلــك 

املكلفــة مبراقبتهــا أثــر ســلبا عــى عمليــة التثبــت مــن صحتهــا مــن قبــل املصالــح املذكــورة.

وفيــا يتعلـّـق بــإدراج عناويــن الرامــج بطريقــة تيــرس عمليــة التعــرف عــى الحســاب الخــاص بهــا صلــب املنظومة 

ومتابعــة مختلــف النفقــات املتعلقــة بهــا، فقــد تبــن غيــاب معيــار مرجعــي موحــد يف هــذا الصــدد، مــع العلــم أن 

غيــاب مثــل هــذا املعيــار مــن شــأنه أن ينجــر عنــه إحــداث أكــر مــن حســاب بعنــوان نفــس الرنامــج. كــا تبــّن يف 

بعــض األحيــان، اســتعال عبــارة ›‹برامــج مختلفــة‹‹ لتنزيــل البيانــات الخاصــة باألعــال اإلضافيــة، عوضــا عــن ذكــر 

عنــوان الرنامــج الــذي تــّم عــى أساســه اســتحقاق املكافــأة. ويعتــر هــذا اإلجــراء مخالفــا ملــا ورد باملذكــرة الصــادرة 

عــن اإلدارة العامــة منــذ ســنة 2011، وال ميّكــن مــن حــر الكلفــة الفعليــة للرنامــج.

ويعتــر التــرف يف تنفيــذ عقــود اإلنتــاج مــن أهــّم مجــاالت التــرّف بالتلفــزة التونســيّة حيــث يتــم مبوجبهــا 

تكليــف رشكات إنتــاج خاّصــة بإنجــاز مختلــف األعــال الدراميّــة لتأثيــث شــبكة الرمجــة. وقــد تبــّن يف هــذا الجانــب 

عــدم إفــراد هــذا النــوع مــن الــراءات بإجــراءات يف مخالفــة للفصــل 7 مــن القانــون عــدد 33 لســنة 2007 املحــدث 

للمؤسســات العموميــة للقطــاع الســمعي البــري. كــا لوحــظ يف هــذا اإلطار غيــاب هيكل يعنــى مبراقبتهــا ومراجعتها 

واملصادقــة عليهــا حيــث يتــّم اإلكتفــاء فقــط بعرضهــا بصفــة الحقــة عــى أنظــار مجلــس اإلدارة.

وعــى الرغــم مــن إحــداث لجنــة صلــب مؤسســة التلفــزة التونســية عهــد لهــا النظــر يف العــروض املاليــة املقدمــة 

ــم  ــد تقيي ــة عن ــدة وواضح ــراءات موح ــى إج ــرة ع ــذه األخ ــاد ه ــدم اعت ــن ع ــد تب ــاج، فق ــل رشكات اإلنت ــن قب م

مقبوليــة العــروض املاليــة املقدمــة مــن قبــل الــركات املذكــورة. وغيــاب الرمجــة املســبقة لألعــال الدراميــة التــي 

ســتؤثث الشــبكة التلفزيــة بصفــة عامــة والرمضانيــة عــى وجــه الخصــوص وعــدم وضــوح اإلجــراءات املعتمــدة الختيار 

األعــال املزمــع إنجازهــا وكيفيــة إنجازهــا. 

كــا تبــن أيضــا إعــداد عقــود اإلنتــاج بصفــة الحقــة إلنجــاز الرامــج وذلــك عــى ســبيل التســوية وهــو مــا أدى إىل 

حصــول بعــض أعــوان التلفــزة عــى مكافــآت مزدوجــة وغــر مســتحقة وذلــك مــن خــالل متكينهــم مــن الجمــع بــن 

.)vacation( املكافــآت املســندة مبقتــى عقــود اإلنتــاج واملنــح املســندة بعنــوان الحصــص اإلضافيــة

ــاج  ــوان ســلك اإلنت ــآت الخاصــة بأع ــناد املكاف ــد إس ــل اإلجــراءات عن ــات دلي ــة مقتضي ــّم تســجيل مخالف ــا ت ك

والســلك التقنــي وتوضيــب البــث واملشــاهدة واألعــوان املكلفــن بالســياقة والديكــور والخدمــات والتصويــر، حيــث 

تــم إبــرام عقــود إنتــاج عوضــا عــن احتســاب املكافــآت حســب الطــرق املبينــة بدليــل اإلجــراءات املتعلــق مبكافــآت 

اإلنتــاج وإبــرام مصالــح املؤسســة مــع املوضبــن املاليــن عقــود إنتــاج خالفــا ألحــكام الدليــل ســالف الذكــر. كــا ســجل 

إبــرام عقــود انتــاج مــع بعــض أعــوان املؤسســة للقيــام بأعــال تنــدرج ضمــن املهــام العاديــة املوكولــة لهــم.

ــة املكافــآت كأعــال  ــل لجن ــة مــن قب ــايب أن الخطــأ يف تصنيــف بعــض الرامــج الرمضاني ــر الرق ــرز التقري كــا أي

دراميــة )مسلســالت و’’ســيت كــوم’’( عــى الرغــم مــن اإلختــالف بينهــا مــن حيــث املضمــون وطــرق اإلنتــاج، خــّول 

لعــدد مــن األعــوان املشــاركن بهــذه األعــال الحصــول عــى مكافــآت إنتــاج تتجــاوز تلــك املســتحقة باعتبــار التصنيف 

املنصــوص عليــه بدليــل اإلجــراءات ملثــل هــذه الرامــج.

كــا تضمــن التقريــر أنــه، خالفــا لتوصيــات مراجــع الحســابات الــواردة بتقريــر الرقابــة الداخليــة، تجــاوزت ســاعات 

ــّن عــدم التطابــق بــن ســاعات العمــل  ــة املســجلة لبعــض األعــوان ســت ســاعات يف اليــوم. كــا تب العمــل اإلضافي
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اإلضافيــة املــرح بهــا مــن قبــل بعــض األعــوان بعنــوان كل برنامــج واألوقــات الفعليــة إلنجــازه. وقــد انجــر عــن ذلــك 

متكــن هــؤالء األعــوان مــن مكافــآت إنتــاج دون وجــه حــق. وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الخصــوص إىل أن األســتديوهات 

التــي تــم فيهــا تصويــر هــذه الرامــج ال تتطلــب تدخــالت إضافيــة هامــة قبــل وبعــد عمليــة التصويــر. كــا تبــن، 

بالتدقيــق يف جــداول مقرتحــات املكافــآت وجــداول تخطيــط وســائل اإلنتــاج، إدراج بعــض أعــوان املؤسســة ملجموعــة 

مــن الســاعات اإلضافيــة بعنــوان املشــاركة يف انجــاز برامــج تلفزيــة تــم إلغاؤهــا، مــا مكنهــم مــن االنتفــاع مبكافــآت 

إنتــاج دون وجــه حــق.

ــم  ــة التــي يت ــز بــن النشــاط العــادي للصحفيــن واألعــال اإلضافي ــاب معايــر واضحــة متكــن مــن التميي ويف غي

بعنوانهــا إســناد مكافــآت اإلنتــاج، الحــظ التقريــر وجــود تباينــات يف كيفيــة إدراج وتصنيــف األعــال املنجــزة مــن 

ــد  ــذه األعــال للتأك ــة له ــاب املتابعــة الدقيق ــة دون تحديدهــا وغي ــن وإدراج بعــض األعــال اإلضافي ــل الصحفي قب

مــن طبيعتهــا واإلنجــاز الفعــي لهــا. كــا لوحــظ عــدم إخضــاع بعــض مقرتحــات املكافــآت الخاصــة بصحفيــي اإلدارة 

املركزيــة للتلفــزة التونســية لرقابــة الرئيــس املبــارش للعــون، حيــث يتــم إرســال هــذه املقرتحات مبــارشة للعــون املكلف 

بإدراجهــا باملنظومــة املســتغلة لهــذا الغــرض. وقــد تــّم متكــن بعــض الصحفيــن مــن مكافــآت إنتــاج فاقــت قيمتهــا 

املرتــب الشــهري الخــام للعــون املعنــي خالفــا ملــا يقتضيــه دليــل اإلجــراءات.

عىل مستوى الترصف يف الرشاءات:  -4

تخضــع الصفقــات العموميّــة املنجــزة مــن قبــل التلفــزة التونســيّة إىل مختلــف الرتاتيــب املنظمــة لهــذا الجانــب، 

أّمــا الــراءات خــارج إطــار الصفقــات فإنهــا تخضــع لدليــل إجــراءات خــاص يتــم إعــداده مــن قبــل مصالــح التلفــزة 

التونســيّة واملصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة لكــن تبــّن أنـّـه إىل غايــة هــذا التاريــخ مل يتــم اســتصدار الدليــل 

املذكــور وذلــك بالّرغــم مــن أهميّــة املبالــغ املخّصصــة لهــا.

وبــّن التدقيــق يف مجــال الــراء العمومــي عــدم خضــوع تقاريــر تقييــم العــروض لضوابــط محــددة، إذ ال يتضمــن 

ــرات  ــة األســعار اســتنادا إىل تقدي ــات املؤسســة وتقييــم مقبولي ــواردة وطلب ــة بــن العــروض ال بعضهــا جــداول مقارن

ــا. وســجل  اإلدارة. كــا تقتــر بعــض تقاريــر تقييــم العــروض عــى ذكــر صاحــب العــرض األقــل مثنــا واملقبــول فني

عــدم حفــظ ملفــات االستشــارات بالوحــدة الفرعيــة للتــزود والصفقــات، إذ تبــن وجــود ملفــات منقوصــة مــن بعــض 

الوثائــق الرضوريــة وهــو مــا يحــول دون التثبــت مــن ســالمة اإلجــراءات املتّصلــة بهــا. 

واســتنادا إىل القانــون عــدد 33 لســنة 2007 املشــار إليــه أعــاله، فــإن صفقــات اإلنتــاج الســمعي البــري ال تخضــع 

لألمــر املنظــم للصفقــات العموميــة. إال أنــه خالفــا ملــا نــص عليــه الفصــل 7 مــن القانــون املذكــور مــن رضورة ضبــط 

أنظمــة خاصــة تحــدد رشوط وإجــراءات اقتنــاء حقــوق بــث وملكيــة األعــال الســمعية البريــة، فــإن مؤسســة التلفــزة 

التونســية الزالــت تنظــر يف ملفــات إقتنــاء األعــال الســمعية البريــة عــر عرضهــا عــى لجــان الصفقــات ثــم عــى أنظار 

مجلــس اإلدارة، رغــم تســجيل أعضــاء لجنــة الصفقــات يف كل مــرة عــدم اختصاصهــم يف النظــر يف هــذه اإلقتنــاءات. 

كــا أبــرز التقريــر أنــه خالفــا ملــا هــو منصــوص عليــه بالتريــع الجــاري بــه العمــل يف مجــال الصفقــات العموميــة، 

ال يقــع تخصيــص نســبة 20 % مــن قيمــة الصفقــات العموميــة ســنويا إىل املؤسســات الصغــرى، كــا تضمــن التقريــر 

أن مصالــح صفقــات التلفــزة التونســية ال تتــوىل إنجــاز عمليــات الختــم النهــايئ للصفقــات يف اآلجــال التــي تقتضيهــا 

الرتاتيــب املنظمــة للصفقــات العموميــة.
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III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل مؤسسة التلفزة التونسّية :
ــايب أّن مؤسســة التلفــزة قــد متّكنــت مــن تجــاوز حــوايل نســبة 59 % مــن النقائــص  ــر الرق بيّنــت متابعــة التقري

واإلخــالالت التــي متــت متابعتهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا، وتتلخــص أهــم املجهــودات الــذي بذلتهــا مؤسســة التلفــزة 

ــة  ــن رئاســة الحكوم ــن ع ــن ممثل ــس اإلدارة بتعي ــة مجل ــص واإلخــالالت يف إســتكال تركيب ــف النقائ لتجــاوز مختل

بصفتهــا ســلطة إرشاف وبصفتهــا املرفــة عــى قطــاع اإلعــالم عــر مصالــح اإلتصــال بهــا و وجوبيــة عــرض مختلــف 

التســميات يف الخطــط الوظيفيــة عــى مجلــس اإلدارة تطبيقــا ملقتضيــات الفصــل 12 مــن األمــر عــدد 2197 لســنة 

2002، كــا تــّم إمضــاء عقــد أهــداف وبرامــج خــالل ســنة 2019 ملــدة 3 ســنوات قابــل للتجديــد مــرة واحــدة وكذلــك 

تفعيــل دور وحــدة التدقيــق الداخــي خاصــة مــن خــالل إعدادهــا لرنامــج تدخــل ســنوي وعرضــه عــى أنظــار مجلــس 

ــة وتدعيــم مصلحــة اإلســتغالل بتقنــي ســامي  اإلدارة للمصادقــة وإعــداد بطاقــات املهــام الخاصــة بأعــوان املعلوماتيّ

منــذ ســنة 2019. 

ــف  ــودة مبختل ــات املوج ــظ املعلوم ــن لحف ــادم تخزي ــاء خ ــية بإقتن ــزة التونس ــت التلف ــر قام ــب آخ ــن جان وم

املنظومــات املســتغلة باملؤسســة وقــام مهنــدس اإلدارة املعلوماتيــة باســتعال طريقــة للحفــظ اآليل واليومــي لجميــع 

قاعــدات البيانــات وذلــك باإلضافــة لحفــظ هــذه البيانــات عــى أقــراص صلبــة خارجيــة لحايتهــا مــن الضيــاع إلعــادة 

ــة  ــت منظوم ــة بتثبي ــت إدارة املعلوماتي ــا قام ــوادم. ك ــض الخ ــتوى بع ــى مس ــب ع ــدوث عط ــد ح ــتغاللها عن اس

التــرف يف املغــازات ســنة 2020 وهــي اآلن يف طــور اإلســتغالل أمــا منظومــة التــرف يف اإلشــهار فقــد قامــت التلفــزة 

بطلــب ميزانيــة القتنائهــا ســنة 2022 وذلــك بعــد اقتنــاء خــوادم افرتاضيــة ألنهــا تعتــر أولويــة قصــوى نظــرا لألعطــاب 

املتكــررة يف الخــوادم الحاليــة والتــي أصبحــت متقادمــة.

ــة ســنة 2016 وتســعى إىل اســتكال  ــة إىل غاي ــم املالي ــة القوائ ــك، قامــت الركــة بتطهــر وضعي وإضافــة إىل ذل

ــة الجــرد ومتكــن  ــن لجــان إلنجــاز عملي ــزة بتكوي ــا قامــت التلف ــة، ك ــم املالي ــة القوائ ــة عــى بقي ــداد واملصادق إع

املغــازات مــن منظومــة معلوماتيــة »AL	SAGE COMMERC« كــا تولــت إدارة التلفــزة إحــداث لجنــة للنظــر يف ديــون 

املزوديــن األجانــب وتجــاوز حــاالت الجمــع بــن مهــام متنافــرة بالنســبة للموضبــن املاليــن والتخــي عــن متتيعهــم 

ــة فواترهــا  ــات ومراقب ــق وكاالت الدفوع ــص يف آجــال غل ــة والتقلي ــا بســاعات عمــل إضافيّ ــة وتعويضه ــح جزافي مبن

شــكال ومضمونــا مــن طــرف مصلحــة مراقبــة الفواتــر والتــي تقــوم برتســيمها مبنظومــة ‘’تعهد-دفــع’’ ويتــم إدراجهــا 

الحقــا مبنظومــة املحاســبة مــع التأكــد مــن صحــة العمليــات املنجــزة.

وفيــا يتعلــق مبتابعــة التــرف يف األرشــيف التلفــزي تتــوىل الوحــدة املكلفــة بالتــرف يف هــذا الجانــب باعتــاد 

تطبيقــه أكســس متــت صياغتهــا مبــا يســمح مبتابعــة حركــة إعــارة األرشطــة لــدى مهنيــي التلفــزة التونســية. وســيتم 

ــة للتــرف يف  ــة حــال الــروع يف اســتغالل املنظومــة اآللي ــاد امللفــات الرقمي ــا االســتغناء عــن األرشطــة باعت قريب

األرشــيف »A ASSET MANAGEMENT	MAM SYSTEM MED« خــالل ســنة 2021. كــا قامــت التلفــزة بتهيئة الفضاءات 

املخصصــة لخــزن األرشــيف البــري مبــا يتــاىش مــع خصوصيــة مختلــف أصنــاف املحامــل املكونــة لــه وذلــك وفقــا 

للمعايــر املعتمــدة يف هــذا املجــال.

ــد  ــة الســابقة عن ــع األدل ــل بجمي ــاء العم ــزة بإلغ ــت التلف ــد قام ــاج، فق ــآت اإلنت ــرف يف مكاف ــا بالنســبة للت أم

تنقيــح النظــام األســايس للتلفــزة التونســية واســتبدالها بنظــام الســاعات اإلضافيــة مــا عــدى خــالص االعــال الدراميــة 

واألعــال املناســبتية الكــرى التــي نــص عليهــا النظــام األســايس الجديــد عــن طريــق مكافــآت إنتــاج والتــي تعــرض آليــا 

عــى مجلــس اإلدارة للمصادقــة، كــا عملــت التلفــزة التونســية عــى صياغــة دليــل إجــراءات جديــد خــاص باألعــال 

االســتثنائية طبقــا للفصــل 63 مكــرر مــن النظــام األســايس يضبــط بصفــة واضحــة مختلــف املفاهيــم بعنــوان مكافــآت 

اإلنتــاج املتعلقــة باألعــال االســتثنائية. 
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ــة تعمــل التلفــزة التونســية عــى التنصيــص ضمــن العقــد  ــة اإلنتاجي ولضــان حقــوق املؤسســة وتيســر العملي

املمــى مــع املنتــج املنفــذ عــى خصــم كلفــة أجــور املوظفــن املوضوعــن عــى الذمــة مــن قيمــة اقتنــاء املصنــف 

الســمعي والبــري، أّمــا بالنســبة لألعــوان الذيــن يعملــون داخــل التلفــزة التونســية فإنــه يتــم إســناد مكافــآت اإلنتــاج 

عــى أعــال إضافيــة لألعــال األصليــة للمعنــي باألمــر، كــا تــّم إلغــاء الطريقــة املعتمــدة ســابقا واملتمثلــة يف تعمــر 

ــق يف  ــة جــداول العمــل والتدقي ــص ملراقب ــكل مخت ــآت مــن طــرف كل عــون مــن خــالل إحــداث هي جــداول املكاف

الســاعات اإلضافيــة باملقارنــة مــع األعــال املنجــزة حســب جــداول تخطيــط اإلنتــاج التــي ترســلها إدارة اإلنتــاج ويتــم 

مــد هــذا الهيــكل شــهريا بجــداول العمــل مــن طــرف كل املصالــح.

ومــن جانــب آخــر، أحدثــت التلفــزة مصلحــة تعنــى مبراقبــة تنفيــذ اإلنتــاج بــإدارة اإلنتــاج بالتلفــزة التونســية وقــد 

أوكل للمصلحــة مراقبــة تنفيــذ عمليــات اإلنتــاج، وتعمــل هــذه األخــرة عــى مراقبــة تنفيــذ اإلنتــاج وعــى حــث جميع 

األطــراف املتداخلــة يف عمليــة اإلنتــاج ملدهــا بجــداول العمــل قبــل بدايــة كل أســبوع واعــادة إرســالها محينــة إثــر 

نهايــة كل أســبوع. كــا يتــم حاليــا اعتــاد جــداول العمــل كآليــة أساســية ملراقبــة وتحديــد عــدد الســاعات اإلضافيــة 

املنجــزة فعليــا مــع التنصيــص عــى وجوبيــه إمضــاء الرئيــس املبــارش لجــداول عمــل منظوريــه وإرســالها إىل الهيــكل 

الرقــايب املختــص وهــو الوحــدة الفرعيــة ملراقبــة جــداول العمــل التــي هــي هيــكل رقــايب قــار يتــوىل مراقبــة جــداول 

ــا  ــة، ك ــة للمؤسس ــة العام ــة والكتاب ــة املؤسس ــات إىل رئاس ــع املالحظ ــدت ورف ــالالت إن وج ــة اإلخ ــل ومعاين العم

تتــوىل هــذه الوحــدة، يف نهايــة كل شــهر، مــد املكتــب اإلداري واملــايل بجــداول العمــل حتــى يتــم رصف اســتحقاقات 

املنتفعــن يف نهايــة الشــهر املــوايل. ويف نفــس الســياق، تســعى مؤسســة التلفــزة إىل القيــام باجتاعــات دوريــة قصــد 

دعــوة وحــث جميــع األطــراف املتداخلــة ملزيــد ترشــيد إســناد الســاعات اإلضافيــة مــع التطــرق إىل مختلــف اإلخــالالت 

التــي تــم رفعهــا مــن قبــل اإلدارة الفرعيــة ملراقبــة جــداول العمــل وكيفيــة تفاديهــا.

ــن  ــة م ــن يســتحقون الســاعات اإلضافي ــوان الذي ــة األع ــن خــالل معرف ــد أعطــت هــذه اإلجــراءات مثارهــا م وق

ــان ســاعات العمــل  ــه وميكــن التجــاوز يف أغلــب األحي ــه متطلبات ــم وأن طبيعــة العمــل التلفــزي ل عدمــه، مــع العل

املرمجــة وخاصــة بالنســبة للرامــج املســجلة حيــث تتجــاوز ســاعات العمــل الفعليــة التوقيــت املرمــج مــن طــرف 

إدارة اإلنتــاج حســب جــداول تخطيــط الرامــج املرســلة لجميــع الهيــاكل املكلفــة بإنتاجهــا، ورغــم ذلــك تســهر اإلدارة 

الفرعيــة ملراقبــة جــداول العمــل عــى مراســلة الهيــاكل التــي أســندت ألعوانهــا أكــر مــن 6 ســاعات إضافيــة يوميــا 

وطلــب تريرهــا.

وضانــا لحقــوق املؤسســة ومصالحهــا تــم اتخــاذ إجــراءات تنــص عــى وجوبيــه صياغــة ومراجعــة العقــد مــن قبــل 

إدارة الشــؤون القانونيــة وإبــداء الــرأي فيهــا آليــا مــع وجوبيــة التأشــر عليهــا.

أّمــا بخصــوص اختيــار األعــال الرمضانيّــة، أفــادت املؤسســة بأنهــا تعمــل عــى اختيارهــا وإنجازهــا وفقــا إلجــراءات 

واضحــة وشــفافة يف إطــار املجلــس التنفيــذي املتضمــن ملختلــف الهيــاكل املتدّخلــة يف اإلنتــاج وبرئاســة الســيد الرئيــس 

ــه مل تعــد املؤسســة تفــرض  ــب وضــان حســن التــرف في ــم هــذا الجان ــد تنظي ــه يف إطــار مزي ــام. وأن ــر الع املدي

عــى املنتــج املنفــذ أي عــون مــن أعوانهــا يف جميــع االختصاصــات وذلــك بهــدف توفــر ســبل النجــاح للمنتــج املنفــذ 

ــن  ــة أو م ــل املؤسس ــن داخ ــواء كان م ــفافية س ــار الش ــة ويف إط ــكل حري ــه ب ــرق إنتاج ــار ف ــة اختي ــه فرص وإعطائ

خارجهــا. كــا تعمــل املؤسســة حاليــا يف إطــار حفــظ حقوقهــا عــى تعيــن لجنــة ملتابعــة تنفيــذ األعــال الدراميــة مــن 

حيــث املضامــن فيــا تتابــع إدارة اإلنتــاج عمليــات التنفيــذ حســب الرتاتيــب واإلجــراءات.

أّمــا فيــا يتعلــق بإختيــار األعــال التــي ســيتم إنتاجهــا، فقــد أفــادت املؤسســة التلفزيــة أنــه يتــم تقييــم عمــل 

اللجــان وخاصــة منهــا لجنــة القــراءة والفــرز والتقييــم قبــل الــروع يف تنفيــذ أي عمــل وذلــك لضــان حــد أدىن مــن 

الجــودة وأن هــذا التمــي ســاهم يف تــاليف عديــد النقائــص التــي ميكــن أن تشــوب أي عمــل وأيضــا ســاهم يف ربــح 

الوقــت مــن خــالل إدخــال التعديــالت الرضوريــة يف آجــال معقولــة قبــل الــروع يف إنجــاز العمــل.
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وحــول األمــر الخصــويص املتعلــق بإقتنــاء االعــال الســمعية والبريــة وتنفيذهــا، أفــادت املؤسســة أنهــا تولــت 

ــرأي  ــه ال ــتقر علي ــا اس ــر م ــنة 2021 وتنتظ ــة س ــة يف بداي ــة الحكوم ــور إىل رئاس ــر املذك ــروع لألم ــر م ــال آخ إرس

ــه. بخصوص

IV - توصيات الهيئة : 
أفضــت عمليــة تقييــم مجهــودات التلفــزة التونســيّة لرفــع اإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة العليــا للمتابعــة 

ــة  مــن التقريــر الرقــايب إىل تجــاوز نســبة 59 % مــن اإلخــالالت والنقائــص، لكــن يف املقابــل بقيــت أخــرى ذات أهميّ

ــة احــرتام  ــة إلســتكال مســار اإلصــالح وتتعلــق أساســا بوجوبيّ وخطــورة متفاوتــة كانــت موضــوع توصيــات تكميليّ

مختلــف النصــوص القانونيّــة والرتتيبيّــة عــى غــرار األمــر عــدد 2197 لســنة 2002 املــؤرخ يف 7 أكتوبــر 2002 املتعلــق 

بكيفيــة مارســة اإلرشاف عــى املنشــآت العموميــة وصيــغ املصادقــة عــى أعــال التــرف فيهــا ومتثيــل املســاهمن 

العموميــن يف هيئــات ترفهــا وتســيرها وتحديــد االلتزامــات املوضوعــة عــى كاهلهــا واألمــر عــدد 1250 لســنة 2004 

املــؤرخ يف 25 مــاي 2004 املتعلــق بضبــط النظــم املعلوماتيــة وشــبكات الهيــاكل الخاضعــة إىل تدقيــق إجبــاري دوري 

للســالمة املعلوماتيــة واملعايــر املتعلقــة بطبيعــة التدقيــق ودوريتــه وإجــراءات متابعــة تطبيــق التوصيــات الــواردة 

يف تقريــر التدقيــق ومناشــر رئيــس الحكومــة عــدد 19 املــؤرخ يف 1 أفريــل 2007 املتعلـّـق بتدعيــم إجــراءات الّســالمة 

املعلوماتيّــة بالهيــاكل العموميّــة وعــدد 10 املــؤرخ يف 20 مــاي 2011 املتعلّــق بتطويــر نظــم املعلومــات واإلتصــال.

ــزة التونســية وإكســاب  ــس إدارة التلف ــة مجل ــن تركيب ــا عــى اســتحثاث إجــراءات تحي ــة العلي ــدت الهيئ ــا اكّ ك

هــذا اإلجــراء الصبغــة التنفيذيّــة ومواصلــة تطهــر وضعيّــة القوائــم املاليّــة للتلفــزة واملصادقــة عليهــا والحــرص عــى 

ــف  ــة مبختل ــة الخاص ــات الوصفي ــي، البطاق ــكل التنظيم ــال )الهي ــرب اآلج ــرف يف أق ــف أدوات الت ــتصدار مختل اس

ــوارد  ــي بامل ــق الداخ ــرف والتدقي ــة الت ــديت مراقب ــم وح ــار( وتدعي ــون اإلط ــراءات، قان ــة اإلج ــف أدل ــام، مختل امله

البريــة الالزمــة واإلرساع يف اعتــاد إدارة اإلعالميــة عــى جــداول قيــادة متكــن مــن متابعــة نشــاطها وكذلــك اســتكال 

مختلــف عمليــات الجــرد يف أقــرب اآلجــال وإرســاء نظــام وقتــي ملتابعــة الحضــور وذلــك يف انتظــار إرســاء التطبيقــة 

الجديــدة املرمجــة يف ميزانيــة 2020 وكذلــك اإلرساع يف تكويــن اللجنــة املكلفــة بتقييــم ممتلــكات مؤسســة اإلذاعــة 

ــة املزوديــن  والتلفــزة التونســية ســابقا التــي متــت إحالتهــا إىل مؤسســة التلفــزة التونســية واإلرساع يف تطهــر وضعي

األجانــب وبصفــة عامــة مختلــف املزوديــن. 

ــتكال  ــاإلرساع يف اس ــة ب ــة خاّص ــات املقدم ــّم التوصي ــل أه ــح، فتتمث ــائل املصال ــرف يف وس ــال الت ــا يف مج أم

إجــراءات اقتنــاء منظومــة األرشــفة، واســتصدار مذكــرات عمــل تتعلــق بالتــرف يف هــذا الجانــب ريثــا يتــم إعــداد 

ــوان وحــدة  ــن أع ــى يتمك ــة حت ــراءة األرشطــة التلفزي ــة بنســخ وق ــل املتعلق ــائل العم ــر وس ــة اإلجــراءات وتوف أدل

التــرف يف االرشــيف مــن القيــام بصفــة دوريــة بقــراءة األرشطــة املتوفــرة لتحليــل محتواهــا والتثبــت مــن ســالمتها 

وقابليتهــا لالســتغالل عنــد الحاجــة والقيــام بعمليــة الجــرد لألرشــيف الســمعي البــري واســرتجاع مختلــف األرشطــة 

خاصــة تلــك التــي مــرت فــرتة هامــة عــى إعارتهــا واإلرساع يف اســتكال مــروع نســخ بقيــة املحامــل بأرشــيف التلفــزة 

التونســيّة وإعــادة النظــر يف توزيــع املــواد عــى مختلــف فضــاءات الخــزن مــع توفــر الحايــة املاديـّـة الرضوريــة لهــا.

ــا عــى مســتوى التــرف يف بعــض النفقــات املتعلقــة بالرمجــة وبخصــوص النقائــص املتبقيــة والتــي رشعــت  أّم

مصالــح التلفــزة يف إصالحهــا دون التوفــق يف إســتكالها أو التــي مل تنجــز بعــد، فقــد كانــت موضــوع توصيــات تكميليّة 

تتلخــص يف إرســاء آليــة رقابــة داخليّــة ملتابعــة مختلــف املكافــآت واملنــح للتثبــت مــن عــدم إمكانيــة جمــع األعــوان 

ــا و وضــع معايــر موحــدة إلدراج عناويــن  ملنــح مختلفــة وذلــك إىل حــن تحيــن أو تغيــر املنظومــة املعتمــدة حاليّ
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الرامــج باملنظومــة التــي تســتغلها مصالــح املؤسســة يف الغــرض مبــا ميكــن مــن تحديــد دقيــق إلســم الرنامــج الــذي 

عــى أساســه تــم اســتحقاق املكافــأة وحوكمــة مجــال اختيــار الســناريوهات والرمجــة املســبقة ملختلــف األعــال التــي 

ســيتم إنتاجهــا ومراقبــة ومتابعــة اإلنجــاز واإلرساع يف إعــداد دليــل إجــراءات بالنســبة للــراءات خــارج إطــار الصفقات 

وإيــالء العنايــة الالزمــة لتقاريــر التقييــم وخاصــة الحــرص عــى اســتصدار األمــر الخصــويص الخــاص بصفقــات اإلنتــاج 

الســمعي البــري يف أقــرب اآلجــال.

ويف ســياق آخــر، بيّنــت عمليّــة دراســة وإســتغالل التقريــر الرقــايب املتعلـّـق بتفقــد بعــض أوجــه التــرّف مبؤسســة 

ــض  ــموليّة وأّن البع ــة وش ــة متزامن ــا إال بطريق ــن تجاوزه ــص ال ميك ــالالت والنقائ ــض اإلخ ــيّة أّن بع ــزة التونس التلف

اآلخــر يتطلــب تدخــل ســلطة اإلرشاف القطاعــي أو وزارة املاليّــة أو الســلطة القضائيّــة. فضــال عــن ذلــك، تبــّن ضعــف 

الجانــب التنظيمــي مبؤسســة التلفــزة التونســية وعــدم الحــرص عــى معالجتــه بالرغــم مــن مــرور فــرتة هامــة عــى 

إحداثهــا يف صيغتهــا الحاليّــة )منــذ ســنة 2007( وقــد تجــّى ذلــك مــن خــالل تواصــل وجــود نفــس النقائــص التــي تــم 

رصدهــا بتقاريــر رقابيــة ســابقة عــالوة عــى التأخــر يف انخــراط املؤسســة بصفــة تلقائيــة يف مســار اإلصــالح الــذي مل 

يتحقــق فعليــا إال مبناســبة قيــام الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة بإنجــاز عمليــة املتابعــة.

V - قرار المجلس : 

تأسيســا عــى النتائــج املحققــة عــى مســتوى متابعــة التقريــر الرقــايب، قــّرر مجلــس الهيئــة العليــا مواصلــة املتابعــة 

لهــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة قصــد إســتكال تنفيــذ التوصيــات املتبقيــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 5963 15592558مؤسسة التلفزة التونسية
المتابعة
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مصّحتا الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 بالعمران والخضراء

0 4

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: مصحتا الصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي بالعمران والخرضاء

	ü	0	7 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü 	0	5 - 	0	0 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü	0	7 :)تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ النرش

	ü	0	0 :تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا

	ü	0	0 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: ديسمرب

النقائص واإلخالالت: 

ــرّف يف  ــة والت ــات الصحي ــداء الخدم ــن وإس ــايل باملصحت ــرّف اإلداري وامل ــاالت الت ــا مبج ــص أساس ــت النقائ تعلّق

ــة. األدوي

ــي عــى  ــي للضــان اإلجتاع ــدوق الوطن ــل الصن ــن قب ــة م ــة واملراقب ــّن ضعــف مارســة اإلرشاف واملتابع ــد تب  فق

ــي فضــال عــن  ــة والنظــام املعلومــايت الطبّ ــة الداخلي املصّحتــن ووجــود نقائــص شــملت خاصــة ضعــف نظــام الرّقاب

ــد  ــة التعاق ــوء إىل آلي ــكام اللّج ــدم إح ــة وع ــة والرتتيبي ــغ القانوني ــوان بالصي ــض األع ــداب بع ــد انت ــد عن ــدم التقيّ ع

مــع األطبــاء. عــالوة عــى عــدم إحــكام تعبئــة املــوارد املاليــة ونقائــص يف خصــوص ترشــيد النفقــات املتّصلــة خاّصــة 

ــة. ــة واملســتلزمات الطبيّ ــرّف يف األدوي بالت

ــات بــن الصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي وكّل مــن  ــادل االلكــرتوين للمعطي ــات للتب ــاب آلي ــك غي ــّن كذل وتب

الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض ووزارة الشــؤون اإلجتاعيــة مــّا إنجــّر عنــه تحّمــل مصاريــف دون وجــه 

حــّق بعنــوان وصفــات طبيّــة والتكفــل دون وجــه حــّق بعــدد مــن املــرىض غــر مدرجــن بســجالت الــوزارة املخصصــة 

ــدوق  ــن ســجالت الصن ــام انخــراط مشــطوبة م ــة باســتخدام أرق ــالت املعــوزة. ولوحــظ تأمــن فحوصــات طبيّ للعائ

والتعّهــد بعــدد مــن مضمــوين الصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي مبعرّفــات غــر موجــودة بســجالته. 

ــة وتأمــن فحوصــات تكميليــة دون الخضــوع إىل  كــا ســّجل ارتفــاع عــدد العيــادات غــر املشــفوعة بوصفــات طبيّ

ــة املســلمة لبعــض املــرىض  ــات األدوي ــوان فحوصــات ملغــاة وتجــاوز كمي ــة بعن ــي ســابق وتســليم أدوي فحــص طبّ

ــة دون وجــه حــّق. ــل مصاريــف عــالج ورصف أدوي ــا أّدى إىل تحّم ــر القصــوى وهــو م للمقادي

كــا لوحــظ نقــص يف توفــر األدويــة بالكميــات املطلوبــة خاّصــة منهــا األدويــة الخصوصيّــة واألدويــة الخاّصــة بأمــراض 
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ارتفــاع ضغــط الــدم ومحدوديّــة فاعليّــة اإلجــراءات املتبعــة للتوقـّـي مــن حــاالت نفــاذ األدويــة مــا أدى إىل انقطــاع 

التزويــد بهــا لفــرتات متفاوتــة. كــا شــابت الّنظــام املعلومــايت وإجــراءات الرّقابــة الّداخليّــة املتعلّقــة بتنفيــذ الوصفــات 

ــاء  ــارشة األطبّ ــدم مب ــرىض وع ــجيل امل ــة دون تس ــا يف تســليم أدوي ــببت أساس ــص تس ــة نقائ ــة وتســليم األدوي الطبي

ورصف أدويــة متعارضــة وعديــد الحــاالت لــرف أدويــة دون وجــه حــق منهــا تســليم أدويــة باســتعال معرّفــات 

مضمونــن إجتاعيــن متوفّــن مبــا يناهــز 11 م.د.

ــر  ــا التقري ــبهة تجــاوزات تضّمنه ــن بســبب ش ــة شــملت بعــض مســؤويل املصّحت ــات قضائي ــك تتبع ــا وأن هنال عل

ــل جهــات أخــرى.  ــا مــن قب ــّم رفعه ــايب فضــال عــن شــكايات ت الرّق

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 7 %.

بيّنــت عمليــة املتابعــة امليدانيــة اتّخــاذ الصنــدوق بعــض اإلجــراءات التنظيميــة عــى غــرار ضبــط الهيــكل التنظيمــي 

ــراءات  ــة اإلج ــدار أدل ــل باملصحــات وإص ــز العم ــام مراك ــات مه ــط بطاق ــة بضب ــرة متعلق للمصحــات وإصــدار مذك

الخاصــة مبكتــب االســتقبال واملواعيــد ووحــدة األدويــة الخصوصيــة ووحــدة الصيدليــة وإصــدار دليــل إجــراءات خــاص 

بالــراءات خــارج إطــار الصفقــات وإجــراءات التعاقــد مــع أطبــاء الدعــم املتعاقديــن مــع املصحــات.

ــات الخاصــة  ــي للتأمــن عــى املــرض للمعطي ــدوق الوطن ــادل اإللكــرتوين مــع الصن ــاد التب ــّم الــروع يف اعت كــا ت

بســجالت وحقــوق املضمونــن اإلجتاعيــن وربــط تطبيقــات املصّحــة فيــا بينهــا ومتكــن بعــض األعــوان مــن التكويــن 

الــالزم يف هــذا الخصــوص.

أمــا بخصــوص إســداء الخدمــات الصحيــة والتــرّف يف األدويــة اليــزال الصنــدوق بصــدد بلــورة التوجهات اإلســرتاتيجية 

ــج  ــتوى نتائ ــى مس ــة وع ــات الطبي ــتوى الخدم ــى مس ــا ع ــة مردوديته ــن درج ــع م ــدف الرف ــات به ــل املصح لتأهي

اإلســتغالل. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

إعتــر مجلــس الهيئــة، أنــه وبالّرغــم مــن مــرور مــا يفــوق الــــ3 ســنوات عــى نــر التقريــر الرقــايب، إال أّن جهــود 

اإلصــالح والتــدارك مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي ال تــزال ضعيفــة ومل تتجــاوز النســبة الجمليــة 

ــر الرقــايب. وتبعــا لذلــك، قــرر مجلــس  لإلصــالح 7 % مــن النقائــص واإلخــالالت التــي اســتخرجتها الهيئــة مــن التقري

الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة.
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I - تقديم عام : 

أحــدث لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتاعــي ســّت )06( مصّحــات منهــا مصّحتــا العمــران والخــرضاء عــى 

التــوايل يف ســنتي 1980 و1982 وذلــك بهــدف إســداء خدمــات صحيّــة ذات صبغــة وقائيّــة وعالجيّــة بعيــادات خارجيّــة 

يف عــّدة إختصاصــات مــن أهّمهــا الطــب العــام وأمــراض العيــون والحلــق واألنــف واألذنــن والقلــب والــكى واملجــاري 

البوليــة واألعصــاب وطــب األســنان وتصفيــة الــدم، لفائــدة املضمونــن اإلجتاعيــن واملعوزيــن واملعوقــن. كــا يهــدف 

هــذا اإلحــداث إىل تخفيــف الضغــط عــى هيــاكل الصّحــة العموميــة واإلرتقــاء بجــودة الخدمــات املســداة مقارنــة 

ببقيّــة الهيــاكل الصّحيــة العموميــة.

وقــد بلــغ معــّدل العيــادات اليوميــة مبصّحتــي العمــران والخــرضاء يف ســنة 2015 عــى التــوايل 1091 عيــادة و648 

عيــادة وهــو مــا ميثـّـل حــوايل 44 % مــن مجمــوع عيــادات املصحــات الســت، وذلــك مقابــل تباعــا 1259 عيــادة و797 

عيــادة يف ســنة 2010. 

كــا تتــوىّل مصّحــة العمــران تســليم األدويــة الخصوصيــة للمضمونــن اإلجتاعيــن املنتفعــن بقــرارت تكّفــل وذلــك 

لحســاب الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض منــذ بــدء نشــاطه يف جويليــة 2007 حيــث ناهــزت كلفتهــا 193,436 

م.د يف ســنة 2015 مقابــل 118,353 م.د يف ســنة .2010

 وبلــغ يف مــوىف ســنة 2015 عــدد األعــوان القاّريــن مــن الســلك الطبّــي وشــبه الطبّــي والفنــّي واإلداري مبصّحتــي 

العمــران والخرضاء عــى التــوايل 293 و209 عونــا. 

وشــملت األعــال الرّقابيــة التــي أنجزتهــا محكمــة املحاســبات والتــي غطّــت أساســا الفــرتة املرتاوحــة بــن ســنتي 

2010 و2015 مختلــف جوانــب التــرّف باملصّحتــن. وأفضــت الفحوصــات إىل الوقــوف عــى عديــد النقائــص 

ــالالت.  واإلخ

 وبهــدف التأكــد مــن مــدى التــزام املصحتــان والصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي بإدخــال اإلصالحــات الالزمة 

وتــاليف أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي تضّمنهــا التقريــر الرّقــايب تولـّـت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة متابعة 

التدابــر التــي تــّم إتّخاذهــا مــن قبــل الصنــدوق والتثبــت مــن مــدى تنفيــذه لتعهداتــه وتجســيم التوصيــات املقدمــة 

مــن قبــل محكمــة املحاســبات.

 وأفضــت نتائــج املتابعــة إىل الوقــوف عــى تســجيل تقــّدم ضعيــف جــّدا يف إدخــال إجــراءات اإلصالحــات والتــدارك 

ناهــز نســبة 7 % مــن مجمــوع النقائــص واإلخــالالت وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الــــ3 ســنوات عــى إعــداد التقريــر 

ــد الحــرص  ــّو إىل مزي ــدوق مدع ــا أّن الصن ــة العلي ــايل الهيئ ــر بالت ــره للعمــوم. وتعت ــدوق ون ــايب وتبليغــه للصن الرق

وتكثيــف جهــود اإلصــالح والتــدارك خــالل املتابعــة الالحقــة.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :

تعلّقــت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة العليــا مــن التقريــر الرقــايب ملحكمــة املحاســبات بهــدف 

متابعــة مــدى تالفيهــا وإصالحهــا مــن قبل الصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعي يف خصــوص ترّف مصحتــي الصندوق 

بالعمــران والخــرضاء مبجــاالت التــرّف اإلداري واملــايل وبإســداء الخدمــات الصّحيــة وبالتــرّف يف األدوية.
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	 – عىل مستوى الترصّف اإلداري واملايل:

شــملت النقائــص تنظيــم املصحتــن وهيــاكل اإلرشاف واملتابعــة واملراقبــة مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للضــان 

اإلجتاعــي ونظــام الرّقابــة الداخليــة والنظــام املعلومــايت الطبّــي وعــدم التقيّــد عنــد إنتــداب بعــض األعــوان بالصيــغ 

القانونيــة والرتتيبيــة فضــال عــن عــدم إحــكام اللّجــوء إىل آليــة التعاقــد مــع األطبــاء. 

ولوحــظ عــدم إحــكام فوتــرة الخدمــات الصّحيــة املؤمنــة يف إطــار اتّفاقيّــات مرمــة مــع بعــض الهيــاكل وعــدم توفّر 

إطــار تعاقــدي بــن الّصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي والّصنــدوق الوطنــي للتّأمــن عــى املــرض يضبــط صيــغ 

وإجــراءات التّكّفــل وإحــكام عمليّــة املراقبــة الطبيّــة. 

ــة  ــة خاّص ــات املتّصل ــدم ترشــيد النفق ــة، وع ــن ناحي ــة م ــوارد املالي ــة امل ــدم إحــكام تعبئ ــك، ع ــا لوحــظ كذل ك

بالتــرّف يف األدويــة واملســتلزمات الطبيّــة مــن ناحيــة أخــرى، حيــث تبــّن عــدم تــويّل الّصنــدوق تجميــع الحاجيــات 

ــة يف الغــرض. ــة مــّا أّدى إىل عــدم إبــرام صفقــات عموميّ ــة وشــبه الطبيّ الّســنويّة ملصّحتيــه مــن املســتلزمات الطبيّ

2 – عىل مستوى إسداء الخدمات الصحية: 

تبــّن خاصــة غيــاب آليــات للتبــادل االلكــرتوين للمعطيــات بــن الصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي وكّل مــن 

الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض ووزارة الشــؤون اإلجتاعيــة مــّا مل ميّكــن املصحتــن مــن إســتقاء البيانــات 

ــة  ــات طبيّ ــوان وصف ــّق بعن ــه ح ــف دون وج ــل مصاري ــه تحّم ــّر عن ــن وإنج ــن اإلجتاعي ــة املضمون ــة بهويّ املتعلق

بقيمــة 640,814 أ.د خــالل الفــرتة 2010 - 2015. كــا أّدت هــذه الوضعيّــة إىل التكفــل دون وجــه حــّق مبــا مجموعــه 

375 مريضــا غــر مــدرج بســجالت الــوزارة املخصصــة للعائــالت املعــوزة. 

ــة 273,476  ــن بقيم ــن متوف ــن إجتاعي ــات مضمون ــتعال معرّف ــة باس ــياق رصف أدوي ــّن يف ذات الس ــا تب ك

ــا خــالل نفــس الفــرتة بإســتخدام أرقــام انخــراط مشــطوبة  أ.د خــالل الفــرتة 2002 - 2015 وتأمــن 1090 فحصــا طبيّ

مــن ســجالت الصنــدوق. كــا تبــّن كذلــك التعّهــد مبــا نســبته 29 % مبصّحــة العمــران و26 % مبصّحــة الخــرضاء مــن 

املدرجــن ضمــن رشيحــة مضمــوين الصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي مبعرّفــات غــر موجــودة بســجالته. وقــد 

ــّم رصفهــا لفائدتهــم 183 م.د خــالل الفــرتة 2010 - 2015.  ــة التــي ت ناهــزت قيمــة األدوي

وباإلضافــة إىل ذلــك، ســّجل تكــرر الفحوصــات الطبيّــة لفائــدة نفــس املريــض وتجــاوز كميــات األدويــة املروفــة 

ــة خّصــت 78 ألــف فحــص خــالل الفــرتة  للمقاديــر القصــوى وارتفــاع عــدد العيــادات غــر املشــفوعة بوصفــات طبيّ

ــل مصاريــف عــالج دون  ــي ســابق أّدى إىل تحّم ــة دون الخضــوع إىل فحــص طبّ املذكــورة وتأمــن فحوصــات تكميلي

وجــه حــّق بقيمــة 235 أ.د خــالل نفــس الفــرتة ورصف أدويــة بقيمــة 389 أ.د بعنــوان فحوصــات ملغــاة بلــغ مجموعها 

26403 فحصــا.

كــا شــملت النقائــص اإلكتظــاظ عــى مســتوى القاعــات وطــول فــرتات اإلنتظار وقــر الوقــت املخّصــص للعيادات 

ــة ألجهــزة ومعــدات مواكبــة  ــي وإفتقــار العيــادات ومراكــز الفحوصــات والكشــوفات التكميليّ مــن قبــل اإلطــار الطبّ

ــة  ــة الخصوصيّ ــا األدوي ــة منه ــة خاّص ــات املطلوب ــة بالكمي للتطــّور التكنولوجــي، فضــال عــن النقــص يف توفــر األدوي

واألدويــة الخاّصــة بأمــراض ارتفــاع ضغــط الــدم. 
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3 – عىل مستوى الترصّف يف األدوية:

متثلــت النقائــص أساســا يف عــدم إرســاء إجــراءات تضبــط مســك وتحيــن مدّونــة موّحــدة وشــاملة لألدويــة املوزّعــة 

وعــدم توحيــد معرّفــات األدويــة ومجموعاتهــا وصعوبــة إجــراء تحليــل مقــارن للكميّــات املســتهلكة ورصف أدويــة ال 

تنــدرج ضمــن مجموعــة التســميات الّدوليّــة املشــرتكة )DCI( املضّمنــة باملدّونــة اإلستشــفائيّة لــوزارة الصّحــة بكلفــة 

ناهــزت 2,857 م.د وأخــرى ال تنــدرج ضمــن الّنظــام القاعــدي للتأمــن عــى املــرض بكلفــة 243 أ.د.

ــة مــّا أدى إىل إنقطــاع  ــي مــن حــاالت نفــاذ األدوي ــة اإلجــراءات املتبعــة للتوقّ ــة فاعليّ ــك محدوديّ وســّجل كذل

التزويــد بهــا لفــرتات متفاوتــة ولجــوء املصّحتــن إىل إقتنــاء بعضهــا لــدى مخــزن الّصيدليّــة املركزيـّـة املخّصــص لتزويــد 

ــة.  ــات الخاّصــة مــّا حّملهــا أعبــاء ماليــة إضافيّ الّصيدليّ

ــملت  ــة ش ــات الطبي ــذ الوصف ــة بتنفي ــة املتعلّق ــة الّداخليّ ــراءات الرّقاب ــابت إج ــالالت ش ــود إخ ــظ وج ــا لوح ك

توثيــق اإلجــراءات والّنظــام املعلومــايت وأعــال املراقبــة واملتابعــة البعديـّـة وعــدم تســجيل املــرىض بكلفــة 18,541 م.د 

ــاء بكلفــة 244 أ.د والتكّفــل املــزدوج مببلــغ 55 أ.د وباألدويــة املتعارضــة مببلــغ 136 أ.د وعديــد  وعــدم مبــارشة األطبّ

الحــاالت لــرف أدويــة دون وجــه حــق.

وباإلضافــة إىل ذلــك، ســجل وجــود أخطــاء إداريــة وصيدالنيــة يف قــرارات التكفــل والرقابــة اآلليــة عــى األدويــة 

وإجــراءات إقتنــاء املســتلزمات الطبيــة والرقابــة عــى حــاالت الوفــاة وارتفــاع مخاطــر رصف كّميــات مــن األدويــة دون 

ــن  ــن إجتاعي ــات مضمون ــة باســتعال معرّف ــل ورصف أدوي ــرارات التكّف ــاب ق ــي وخاصــة غي موجــب إداري أو طبّ

متوفــن مبــا جملتــه 11,378 م.د.

للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  قبــل  مــن  المبذولــة  اإلصــالح  جهــود   –  III

االجتماعــي:

ــذ بعــض االصالحــات  ــّن رشوع هــذا الصنــدوق يف تنفي ــة، تب ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــل الهيئ تبعــا لتدّخ

وتــاليف بعــض النقائــص. 

فقــد بيّنــت عمليــة املتابعــة امليدانيــة متكــن الصنــدوق مــن تــاليف بعــض اإلخــالالت أو تقديــم تريــرات لبعــض 

ــكل التنظيمــي للمصحــات  ــط الهي ــة عــى غــرار ضب ــة تصحيحي ــل أساســا يف اتخــاذ إجــراءات تنظيمي ــص تتمث النقائ

وإصــدار مذكــرة متعلقــة بضبــط بطاقــات مهــام مراكــز العمــل مبختلــف هيــاكل الصنــدوق مبــا يف ذلــك املصحــات 

ــة.  ــة ووحــدة الصيدلي ــة الخصوصي ــد ووحــدة األدوي ــب االســتقبال واملواعي ــة اإلجــراءات الخاصــة مبكت وإصــدار أدل

ــاء الدعــم  ــّم إصــدار دليــل إجــراءات خــاص بالــراءات خــارج إطــار الصفقــات وإجــراءات التعاقــد مــع أطب كــا ت

املتعاقديــن مــع املصحــات. وكذلــك تــم التخــي عــن صيغــة اإلنتــداب املبــارش والعــريض لســد الشــغورات وتــم إصــدار 

مذكــرة عمــل تنظــم عمليــات التعاقــد مــع أطبــاء الدعــم وتنظيــم عمليــات خالصهــم.

وعــى صعيــد آخــر، تــوىّل الصنــدوق إدخــال العديــد مــن التحســينات عــى التطبيقــات اإلعالميــة املســتغلة مــن 

قبــل املصحــات يذكــر منهــا اعتــاد التبــادل اإللكــرتوين مــع الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عى املــرض للمعطيــات الخاصة 
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بســجالت وحقــوق املضمونــن اإلجتاعيــن وربــط تطبيقــات املصّحــة فيــا بينهــا. كــا تــم ربــط تطبيقــة التســجيل 

ــادة كمرجــع  ــد التســجيل للعي ــي عن ــوم التعدي ــم قصاصــة خــالص املعل ــاد رق ــة باعت ــة الصيدلي ــادات بتطبيق للعي

ــة  ــة اليومي ــي للقامئ ــاذ الحين ــن النف ــة م ــة الخصوصي ــب متكــن وحــدة األدوي ــة. هــذا إىل جان ــناد األدوي ــد إلس وحي

للمضمونــن اإلجتاعيــن املتحصلــن عــى قــرارات التكفــل باألدويــة الخصوصيــة مــع قامئــة األدويــة املســندة مــن قبــل 

الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض. كــا تــم إصــدار مذكــرة عمــل تهــم توزيــع األدويــة الخصوصيــة. وباالضافــة 

لذلــك فقــد أفــادت مصالــح الصنــدوق أنــه تــم خــالل ســنة 2019 االنطــالق يف إســتغالل تطبيقــة إعالميــة للتــرف يف 

املقابيــض والخزينــة وتــم التخــي عــن القامئــات اليدويــة.

ولضــان نجــاح عمليــات اإلصــالح مكــن الصنــدوق أعــوان التســجيل باملصحــات مــن دورات تكوينيــة لتمكينهــم 

ــح  ــف رشائ ــى مختل ــالع ع ــة إىل اإلط ــة إضاف ــات اإلعالمي ــى التطبيق ــة ع ــينات املدخل ــق التحس ــن تطبي ــن حس م

ــالج. ــات الع ــب منظوم ــة وحس ــن حســب األنظم ــن اإلجتاعي املضمون

مــن جانــب آخــر، أفــادت مصالــح الصنــدوق أنهــا بصــدد متابعــة امللفــات القضائيــة التــي فتحــت تبعــا لعمليــة 

املراقبــة والتــي شــملت عــددا مــن العاملــن باملصحتــن. 

ــات اإلســرتاتيجية واملســتقبلية  ــورة التوجه ــه بصــدد بل ــدوق أن ــاد الصن ــا عــى املســتوى اإلســرتاتيجي، فقــد أف أّم

ــة  ــر املعــدات والتجهيــزات والرفــع مــن درجــة مردوديتهــا عــى مســتوى الخدمــات الطبي لتأهيــل املصحــات وتطوي

ــج اإلســتغالل. وعــى مســتوى نتائ

ويف ســياق مغايــر، ولــن تــّم تســجيل بعــض اإلصالحــات عــى مســتوى نظــام املعلومــات ونظــام الرّقابــة الداخليــة 

ــة  ــات الصحي ــداء الخدم ــل بإس ــراءات تتّص ــر وإج ــاذ تداب ــّجل إتّخ ــه مل يس ــابقا، فإنّ ــك س ــارة إىل ذل ــت اإلش ــا متّ ك

ــة  ــا للرقاب ــة العلي ــل الهيئ ــن قب ــة م ــة املتابع ــد خــالل عملي ــم التأكي ــذا الخصــوص، ت ــة. ويف ه ــرّف يف األدوي وبالت

اإلداريــة واملاليــة عــى رضورة إيــالء هــذا الجانــب العنايــة الالزمــة ملــا لــه مــن تأثــر مبــارش عــى جــودة الخدمــات 

ــل املصحتــن وعــى دميومــة نشــاطها. ــة املســداة مــن قب الصحي

IV - توصيات الهيئة : 

نظــرا لعــدم تنفيــذ عــدد مــن االصالحــات أو الــروع يف تنفيذهــا جزئيــا مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للضــان 

اإلجتاعــي يف خصــوص مصّحتــي العمــران والخــرضاء، وبهــدف اإلرساع يف نســق تحقيــق تدابــر اإلصــالح املســتوجبة، 

تقّدمــت الهيئــة العليــا بعــدد مــن التوصيــات اإلضافيــة التــي شــملت خاصــة دعــوة الصنــدوق إىل مواصلــة عمليــات 

اإلصــالح املتعلقــة أساســا بنظــام املعلومــات باملصحتــن مبــا يضمــن إندمــاج املنظومــات اإلعالميــة املســتغلة وكذلــك 

ــادات  ــرف يف العي ــكام الت ــد إح ــن مزي ــن م ــا ميّك ــن مب ــال باملصحت ــة فّع ــة داخلي ــام رقاب ــاء نظ ــل بإرس ــا يتّص في

ــيد  ــوارد وترش ــة امل ــكام تعبئ ــن إح ــك م ــن كذل ــة وميّك ــع األدوي ــة وتوزي ــات الصحي ــداء الخدم ــات وإس والفحوص

املصاريــف خاصــة فيــا يتعلــق بالــراءات. هــذا باإلضافــة إىل مزيــد إحــكام عمليــات الفوتــرة واإلســتخالص والتــرف 

يف اإلتفاقيــات مبــا يدعــم مداخيــل املصحتــن مــع مزيــد التحكــم يف حــاالت التكفــل املجــاين باملــرىض والفحوصــات 

العرضيــة والتكميليــة وذلــك مــن خــالل مزيــد إحــكام التــرف يف تطبيقــة املواعيــد.
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ومــن جانــب آخــر، أوصــت الهيئــة العليــا بــرضورة الحــرص عــى حســن التــرف يف توزيــع األدويــة الخصوصيــة 

لتــاليف حــاالت اإلزدواج يف التوزيــع بالنظــر للقيمــة املاليــة املرتفعــة لهــذه النوعيــة مــن األدويــة. وذلــك باإلضافــة إىل 

رضورة إحــكام عمليــات الفحوصــات الطبيــة خاصــة تلــك غــر املشــفوعة بوصفــات طبيــة وضبــط إجــراءات عمليــة 

لتوحيــد مدونــة األدويــة عــى مســتوى املصحتــن. 

كــا دعــت الهيئــة العليــا الصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي إىل إفادتهــا يف اإلبــان مبــآل التتبعــات القضائيــة 

ــة بــن صناديــق الّضــان  ــة املتبادل ــر إجــراءات الرّقاب التــي شــملت بعــض مســؤويل املصحتــن وإىل إســتحثاث تطوي

اإلجتاعــي وتبــادل القامئــات يف قــرارات التكّفــل الجاريــة لتفــادي حــاالت التكفــل غــر املــررة.

V - قرار المجلس : 
تبــن ملجلــس الهيئــة العليــا للرقابــة االداريــة واملاليــة أّن جهــود اإلصــالح والتــدارك املبذولــة مــن قبــل الصنــدوق 

الوطنــي للضــان اإلجتاعــي التــزال ضعيفــة رغــم مــرور مــا يناهــز 4 ســنوات عــن إعــداد التقريــر الرقــايب النهــايئ.

وتبعا لذلك، قرر مجلس الهيئة العليا مواصلة متابعة تنفيذ توصيات التقرير الرقايب يف إطار متابعة ثانية.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مصّحتا الصندوق الوطني للضمان 
مواصلة 793 10171480اإلجتماعي بالعمران والخضراء

المتابعة
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الوكالة العقارية الصناعية 0 5

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: الوكالة العقارية الصناعية

	ü2019 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: سبتمر

	ü2018 - 2012 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: 10 جويلية

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: أوت

	ü2020 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: ديسمر

النقائص واإلخالالت: 

شــملت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي تولـّـت الهيئــة العليــا متابعتهــا الهيــكل التنظيمــي وتنظيــم الركــة والجوانــب 

املتّصلــة بالتــرف يف املــوارد البريــة واإلعالميــة فضــال عــن الجوانــب املتّصلــة بالنشــاط الفنــي للركــة مــن برمجــة 

وإنجــاز املقاســم والتــرّف التجــاري ومتابعــة اإلســتغالل. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 54 %.

أفضــت اإلصالحــات املتّخــذة مــن قبــل الوكالــة إىل تــدارك بعــض النقائــص وســاهمت يف تحقيــق نســبة إصــالح بلغــت 

54 % وهــو مــا يتطلــب مزيــد بــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة وتوصيــات الهيئــة حيــز التنفيــذ. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

ــات  ــك اإليضاح ــايب وكذل ــر الرق ــة بالتقري ــالالت املضمن ــص واإلخ ــدارك النقائ ــذة لت ــراءات املتخ ــة اإلج ــا ملعاين تبع

ــذا  ــة ه ــة متابع ــة مواصل ــس الهيئ ــّرر مجل ــات، ق ــض املالحظ ــوص بع ــة بخص ــل الرك ــن قب ــة م ــرات املقدم والتري

ــة. ــة ثاني ــار متابع ــر يف إط التقري
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I - تقديم عام :

ــل 1973، يف  ــؤرخ يف 14 أفري ــنة 1973 امل ــدد 21 لس ــون ع ــى القان ــة مبقت ــة الصناعي ــة العقاري ــت الوكال أحدث

ــة مــن صنــف »أ« تخضــع إلرشاف وزارة الصناعــة واملؤسســات الصغــرى واملتوســطة. ويتمثــل  شــكل منشــأة عمومي

نشــاط الوكالــة أساســا يف إجــراء الدراســات املتعلقــة بتشــخيص مواقــع املناطــق الصناعيــة وتهيئتهــا وتجهيزهــا لباعثــي 

املشــاريع يف قطاعــات الصناعــات املعمليــة والصناعــات التقليديــة والحــرف الصغــرى والخدمــات وذلــك وفــق برامــج 

تهيئــة تعدهــا بالتنســيق مــع الجاعــات املحليــة وبإعتبــار أهــداف كل جهــة ومؤهالتهــا وخصوصياتهــا اإلقتصاديــة مبــا 

يضمــن التــوازن بــن الجهــات وتكاملهــا، إىل جانــب تكويــن مدخــرات عقاريــة صناعيــة.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :

تعلّقت أبرز النقائص واإلخالالت التي إستخرجتها الهيئة العليا من التقرير الرقايب باملحورين التالين.

	- عىل مستوى األدوات التنظيمية والتنظيم املعلومايت: 

بــّن التقريــر الرقــايب تعــدد الخطــط الوظيفيــة املنصــوص عليهــا صلــب الهيــكل التنظيمــي مقارنــة بالعــدد الجمــي 

لألعــوان، حيــث تضّمــن الهيــكل الجــاري بــه العمــل 99 خطــة، يف حــن ال يتجــاوز عــدد أعــوان الوكالــة 197، هــذا 

إضافــة إىل إحتوائــه لعديــد الخطــط املتاثلــة، عــالوة عــن عــدم تحديــد مشــموالت وصالحيــات الهيــاكل الفرعيــة، 

وأنــه عــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تــم إســناد خطــط وظيفيــة أخــرى غــر منصــوص عليهــا بالهيــكل التنظيمــي.

ــة إعــداد قانــون إطــار وعقــد  ــر عــدم تــويل الوكال ــرز التقري ــة األخــرى، فقــد أب ــا بخصــوص املســائل التنظيمي أّم

ــا  ــا محين ــق الداخــي وعــدم اعتادهــا ميثاق ــح التدقي ــة مبصال ــات البري ــة اإلمكاني برنامــج. كــا أشــار إىل محدودي

ــة. ــادة ملتابعــة نشــاط الوكال ــة التــرف بإعــداد لوحــات قي ــام إدارة مراقب وعــدم قي

ــة منــذ  ــة ملخططهــا املديــري لإلعالمي ــر عــدم مراجعــة الوكال ــرز التقري ــاب التنظيــم املعلومــايت، فقــد أب أمــا يف ب

ــة كعــدم التمكــن  ــة مبنظومــة تســجيل الحضــور والتــرف يف املــوارد البري ســنة 2009 وتعــدد اإلشــكاليات التقني

مــن إســتخراج قوائــم محينــة ملتابعــة املســرة املهنيــة لألعــوان هــذا إضافــة إىل عــدم تغطيــة املنظومــة املعلوماتيــة 

ــا  ــا بينه ــتغلة في ــات املس ــب التطبيق ــاج أغل ــدم إندم ــة وع ــتغالل بالوكال ــطة اإلس ــض أنش ــرف لبع ــة للت املندمج

ــد اإلســتخدامات. ــاب إســتغالل عدي وغي

	- عىل مستوى النشاط الفني للرشكة:

بــّن التقريــر يف هــذا الجانــب ضعــف نســبة إنجــاز املخططــات التقديريــة التــي شــملتها عمليّــة الرقابــة واللجــوء 

إىل تحيينهــا بصفــة متكــررة مبــا يســبغ برمجتهــا بنقــص الدقــة عــى مســتوى ضبــط امليزانيــات التقديريــة والتأخــر 

يف اإلعــالن عــن املنافســة للقيــام بالــراءات املرمجــة مــّا أدى إىل اللجــوء املتكــرر للتــزود باعتــاد طلبــات األمثــان 

ــب  ــه الطل ــك توجي ــزود، وكذل ــة للمــواد موضــوع الت ــات الفني ــط الخاصي ــزت بعــدم الوضــوح عــى مســتوى ضب متي

العمومــي نحــو عالمــات تجاريــة معينــة. 
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هــذا، إضافــة إىل عــدم احــرتام آجــال إبــرام الصفقــات وتعطــل أشــغال بعــض الصفقــات األخــرى نتيجــة وجــود 

إشــكاليات عقاريــة وســوء التقديــر عــى مســتوى ضبــط الكلفــة املحتملــة والتأخــر املســّجل يف فتــح الظــروف مبــا أّدى 

إىل تجــاوز آجــال الفــرز والتقييــم الفنــي واملــايل، ناهيــك عــن إفتقــار تقاريــر لجنــة الفــرز إىل التوضيحــات والتحاليــل 

املطلوبــة وعــدم إحــكام متابعــة إنجــاز الصفقــات واحــرتام اآلجــال القانونيــة لختمهــا عــالوة عــى احتســاب خطايــا 

التأخــر يف بعــض الحــاالت عــى قاعــدة املبلــغ الجمــي للصفقــة دون إعتبــار األداءات.

ويف مجــايل التــرف التجــاري ومتابعــة اإلســتغالل، الحــظ التقريــر عــدم تحيــن دليــل إجــراءات التــرف التجــاري 

املعــد منــذ ســنة 1998 وضعــف إندمــاج التطبيقــات املســتغلة بــإدارة الشــؤون التجاريــة فيــا بينهــا مــا إنجــر عنــه 

ــة  ــة اإلقتصادي ــم املردودي ــة، وعــدم إعــداد دراســة مســبقة لتقيي ــة بالتطبيقــة املعني ــات املضمن ــن املعطي عــدم تحي

ــار لتكلفتهــا واملشــاريع التــي مــن املزمــع إســتقطابها وفــرص  ــة املرمجــة مــع األخــذ بعــن اإلعتب للمناطــق الصناعي

التشــغيل املنتظــر توفرهــا وتأثرهــا عــى املــدى املتوســط والبعيــد عــى مســتوى مــؤرشات الفقــر والتنميــة وكذلــك 

ــدة  ــة جدي ــة منطق ــد برمجــة توســعة املناطــق املوجــودة أو تهيئ ــات عن ــار لنســبة البيوع ــدم األخــذ بعــن اإلعتب ع

وبرمجــة عــدد هــام مــن املناطــق الصناعيــة يف املناطــق ذات األولويــة، دون األخــذ بعــن اإلعتبــار لطلبــات اإلســتثار 

بهــا وإمكانيــات تســويق املقاســم الحقــا ، وعــى حســاب مناطــق أخــرى تســجل إقبــاال هامــا مــن طــرف املســتثمرين، 

وذلــك خالفــا ملــا كان معمــوال ســابقا بــه إلعــداد برامــج التهيئــة.

كــا رصــد التقريــر الرقــايب غيــاب مقاييــس موحــدة وواضحــة عنــد إختيــار الباعثــن وتســجيل تأخــر هــام نســبيا 

يف إعــداد محــارض لجنــة اإلســناد وطــول مــدة حجــز املقاســم باملناطــق الصناعيــة دون إمتــام إجــراءات البيــع، مــّا أدى 

إىل إســناد العديــد مــن املقاســم بصفــة مســبقة لتاريــخ إنعقــاد اللجنــة إضافــة إىل غيــاب التنســيق الــالزم بــن الوكالــة 

واللجــان الجهويــة املحدثــة ملتابعــة املناطــق الصناعيــة، وهــو مــا نتــج عنــه املوافقــة املبدئيــة للجــان املذكــورة عــى 

إســناد مقاســم صناعيــة مباعــة. 

كــا أبــرز التقريــر تســجيل تأخــر هــام يف تفعيــل عمليــة البيــع باملــزاد العلنــي بالنســبة لــألرايض املســرتجعة حيــث 

بلغــت الفــرتة الفاصلــة بــن تاريــخ اســرتجاع املقســم وتاريــخ إعــادة بيعــه باملــزاد العلنــي 5 ســنوات يف بعــض الحــاالت. 

ومــن ناحيــة أخــرى، ســجل بيــع مقاســم مبناطــق صناعيــة يفــوق فيهــا الطلــب العــرض بطريقــة التفــاوض املبــارش 

عــوض بيعهــا باملــزاد العلنــي. كــا لوحــظ أيضــا طــول الفــرتة الفاصلــة بــن تاريــخ خــالص مثــن املقســم وتاريــخ إبــرام 

العقــد مــع املقتنــي، مــن ذلــك أنــه مل يقــع إبــرام ســوى 162 عقــد بيــع فحســب خــالل الفــرتة 2013-ســبتمر2017، 

ــرام عقــود  ــداد نفــس الفــرتة. أضــف إىل ذلــك، ســجل عــدم إب وذلــك رغــم خــالص مثــن بيــع 319 مقســم عــى إمت

بخصــوص 11 مقســم تــم خــالص مثنهــا قبــل ســنة 2002 و69 مقســم تــم خــالص مثنهــا يف الفــرتة املمتــّدة بــن 2007 

و2017.

هــذا، ومتــت مالحظــة قيــام الوكالــة بالتفويــت يف عديــد املقاســم قبــل اإلنتهــاء مــن أشــغال التهيئــة أو قبــل اإلنتهاء 

مــن الدراســات الفنيــة أوحتــى قبــل إســتكال إجــراءات إقتنــاء العقارات.

أمــا مــن حيــث متابعــة اإلســتغالل، فقــد أشــار التقريــر إىل غيــاب تطبيقــة إعالميــة متكــن مــن تســجيل جميــع 

املعطيــات الخاصــة بنتائــج عمليــات املتابعــة امليدانيــة وتحيينهــا دوريــا، كــا لوحــظ نقــص الدقــة املطلوبــة يف عمليــة 

املعاينــة املنجــزة، مــن ذلــك عــدم تفطــن الوكالــة إىل تحــوز بعــض املواطنــن مبقاســم راجعــة لهــا بالّنظــر دون ســند 

قانــوين أو حــاالت تســويغ املقاســم خالفــا للصيــغ القانونيــة أو إســتعال املقســم لنشــاط مخالــف للنشــاط املنصــوص 

ــراس  ــة لك ــطة مخالف ــن ألنش ــن املارس ــد الباعث ــة ض ــراءات الالزم ــة اإلج ــذ الوكال ــع دون أن تتخ ــد البي ــه بعق علي

الــروط.
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ــروط الخــاّص  ــن لكــراس ال ــن احــرتام الباعث ــت م ــة عــى التثبّ ويف نفــس الســياق، لوحــظ عــدم حــرص الوكال

باملناطــق الصناعيــة وعــدم عدولهــا عــن بيوعــات مل يتــم بشــأنها خــالص باقــي مثــن الــراء يف األجــل املحــدد، بــل 

ــر  ــا. وأشــار التقري ــات رشاء املقاســم ذاته ــل عملي ــوك لضــان قــروض لتموي ــدة البن وافقــت عــى إدراج رهــون لفائ

كذلــك إىل إنخفــاض عــدد املقاســم التــي تــّم الــروع يف تفعيــل إجــراءات إســقاط الحــق يف شــأنها مقارنــة بجملــة 

ــاكل  ــة الهي ــة وبقي ــة فعــال بهــذا اإلجــراء نتيجــة نقــص التنســيق بــن إدارة متابعــة املناطــق الصناعي املقاســم املعني

وخاصــة اإلدارة القانونيــة واإلدارة التجاريــة. وقــد أدى عــدم حــرص الوكالــة عــى التثبّــت مــن احــرتام الباعثــن لكــراس 

ــة إىل  ــال معقول ــات يف آج ــاه املخالف ــة تج ــراءات الالزم ــا اإلج ــدم اتخاذه ــة وع ــة الصناعي ــاّص باملنطق ــروط الخ ال

تســجيل تأخــر هــام عــى مســتوى تفعيــل إجــراءات االســقاط.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الوكالة :
أفــادت الوكالــة أنهــا بصــدد دراســة وتقييــم الهيكلــة الحاليــة القــرتاح هيــكل تنظيمــي جديــد يتــاىش مــع تطلعاتها 

املســتقبلية والنظــرة اإلســترافية لتطويــر نشــاطها وأنــه يف إطــار اإلســتعداد إلعــداد مــروع عقــد برنامجهــا للفــرتة 

2021 - 2025 بــادرت مبكاتبــة كافــة الــوالة خــالل شــهر مــارس 2020 لتقديــم مقرتحــات الجهــة الراجعــة لهــم بالنظــر 

وهــي بصــدد التنســيق معهــم لتحديــد األولويــات يف ميــدان التهيئــة الصناعيــة.

ــم إعــداد مخطــط تدقيــق لســنة 2020 كــا تــم  ــه ت ــة التــرف، أفــادت أن وبالنســبة للتدقيــق الداخــي ومراقب

تحيــن ميثــاق التدقيــق الداخــي وتعهــدت بإعــادة تركيــز جــداول القيــادة الشــهرية املدرجــة بدليــل إجــراءات كافــة 

ــا  ــة به ــة منتظم ــة عــى الرجــوع للعمــل بصف ــة اإلدارات املعني ــق وحــث كاف ــز التطبي ــا حي ــك بوضعه اإلدارات وذل

إبتــداء مــن جانفــي 2021.

كــا تولــت الوكالــة تشــخيص نظامهــا املعلومــايت عــن طريــق املركــز الوطنــي لإلعالميــة وســيتم بنــاء عــى ذلــك 

تطويــر هــذا النظــام نحــو تركيــز منظومــات مندمجــة، كــا تــم خــالل شــهر أكتوبــر 2020 تجــاوز اإلشــكاليات التقنيــة 

ــدت  ــا تعه ــورة ، ك ــة املط ــوارد البري ــرف يف امل ــة الت ــا بتطبيق ــم ربطه ــور وت ــجيل الحض ــة تس ــة مبنظوم املتعلق

بتســخر املنتدبــن الجــدد لتأمــن عمليــة إدراج املعطيــات الالزمــة حــول ملفــات األعــوان ومتابعــة مســرتهم املهنيــة، 

كــا أفــادت الوكالــة أنهــا بصــدد إقتنــاء منظومــة معلوماتيــة ملتابعــة املشــاريع والتــي ســيتم تركيزهــا باملصالــح الفنيــة 

املركزيــة والجهويــة.

ويف مجــال التــزود مبــواد وخدمــات، بــررت الوكالــة تســجيل التأخــر يف مرحلــة التقييــم املــايل والفنــي للعــروض 

بعــدم لعــم تفــرغ لجــان الفــرز التــي تشــمل فنيــن مكلفــن أيضــا باملتابعــة امليدانيــة للمشــاريع ولضعــف اإلمكانيــات 

ــرزة يف  ــة، م ــادة التهيئ ــة وإع ــة للتهيئ ــج الوكال ــدد املشــاريع املدرجــة برنام ــة ولع ــة الفني ــاإلدارة املركزي ــة ب البري

نفــس الســياق أنهــا تولــت إبتــداء مــن شــهر ســبتمر 2020 اعتــاد منظومــة الــراء عــى الخــط »Tuneps« وخاصــة 

منظومــة »e-shopping mall« وتــم إصــدار مذكــرات عمــل يف الغــرض للتأكيــد والتذكــر بــرضورة اإللتــزام باآلجــال 

الرتتيبيــة الجــاري بهــا العمــل يف مجــايل فتــح العــرض وإعــداد تقاريــر التقييــم وكل مراحــل إنجــاز الصفقــات العمومية. 

ــات  ــة باإلمكاني ــؤون التجاري ــم إدارة الش ــار بدع ــذا اإلط ــة يف ه ــدت الوكال ــاري، تعه ــرف التج ــال الت ويف مج

اللوجســتية الالزمــة والرفــع مــن نجاعــة التــرف التجــاري مــن خــالل تركيــز منظومــة معلوماتيــة مندمجــة متكــن مــن 

متابعــة النشــاط التجــاري وتســمح بتوفــر املعطيــات التجاريــة بصفــة آليــة وحينيــة تســاعد عــى اإللتــزام باآلجــال 

التــي ضبطتهــا ولتحســن مســتوى ســيطرتها عــى هــذا الجانــب مــن نشــاطها وإجتنابــا لتجميــد مقاســم صناعيــة لفــرتة 

طويلــة.
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كــا تعهــدت الوكالــة بالحــرص عــى إحــكام التــرف يف األرايض التــي تولــت تهيئهــا مــن خــالل إســتكال إجــراءات 

ــى  ــول ع ــة والحص ــات الفني ــداد كل الدراس ــن إع ــاء م ــة واإلنته ــق الصناعي ــز املناط ــة لرتكي ــارات الالزم ــاء العق إقتن

املصادقــات عــى أمثلــة التهيئــة التفصيليــة وإنجــاز أشــغال التهيئــة الالزمــة تقيــدا بإجــراءات التفويــت يف املقاســم 

الصناعيــة وضانــا لحقــوق الباعثــن الصناعيــن وملصالحهــا.

ــة  ــة دوري ــام بصف ــى القي ــرص ع ــا تح ــال بأنه ــذا املج ــة يف ه ــادت الوكال ــتغالل، أف ــة اإلس ــق مبتابع ــا يتعل وفي

ومنتظمــة باملعاينــات امليدانيــة للمناطــق الصناعيــة للوقــوف عــى التجــاوزات املســجلة واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 

الرضوريــة يف اإلبــان ضــد املخالفــن وتحيــن قاعــدة البيانــات املتعلقــة باملقاســم املعنيــة بإســقاط الحــق. وأنــه تــم 

منــذ شــهر مــارس مــن ســنة 2019 إعــادة النظــر يف تركيبــة لجنتــي الســاع وإســقاط الحــق وإحــداث لجنــة ثالثــة 

تعنــى بإعــداد القامئــات النهائيــة للمقاســم املزمــع إعــادة بيعهــا بعــد صــدور قــرارات إســقاط الحــق بشــأنها وتــم 

ــة النهــوض بالصناعــة يف إطــار إحــكام تطبيــق إجــراءات إســقاط  دعــم تركيبتهــا مبمثلــن عــن ســلطة اإلرشاف ووكال

ــه. ــة لتفعيل الحــق واحــرتام اآلجــال القانوني

IV - توصيات الهيئة : 

أوصــت الهيئــة بتجنــب التداخــل يف املهــام بــن تلــك الراجعــة للهيــاكل الفرعيــة وتلــك الراجعــة لــإلدارة العامــة 

ــر عــدد2273  ــه لألم ــة ورضورة مالمئت ــع النظــام األســايس ألعــوان الوكال ــكل التنظيمــي م ــق الهي والعمــل عــى تطاب

ــا للتأويــل والخطــأ. ــة وبتحيــن جــدول تصنيــف الخطــط تجنب لســنة 2009 بخصــوص تنظــر الشــهائد العلمي

كــا دعــت الهيئــة إىل اإلرساع مبراجعــة الهيــكل التنظيمــي مــع إعــادة النظــر يف عــدد الخطــط الوظيفيــة مبــا يتــالءم 

مــع واقــع املــوارد البريــة املتوفــرة بالوكالــة وآفــاق نشــاطها وتجنــب متاثــل الخطــط عنــد تحيينــه. وأوصــت كذلــك 

بالعمــل عــى إعــداد قانــون إطــار لتحســن التــرف يف املــوارد البريــة وتحقيــق التــالؤم بــن اإلنتدابــات والحاجيــات 

الفعليــة للوكالــة.

ــات  ــج واملخطط ــداد الرام ــة يف إع ــة والواقعي ــاد الدق ــال واعت ــد باآلج ــى التقي ــل ع ــة بالعم ــت الهيئ ــا أوص ك

وإســتحثاث ســلطة اإلرشاف عــى دراســة عقــد برنامــج الوكالــة واملصادقــة عليــه، كــا دعتهــا إىل تحديــد توجهاتهــا 

وأهدافهــا الكميــة والنوعيــة كإطــار مرجعــي للتــرف التقديــري يف آجــال مســبقة متكــن األطــراف املتدخلــة األخــرى 

مــن دراســته وإبــداء رأيهــا فيــه يف متســع مــن الوقــت. 

ويف مجــايل التدقيــق الداخــي ومراقبــة التــرف، دعــت الهيئــة إىل إيالءهــا األهميــة الالزمــة واعتــاد لوحــات 

قيــادة شــهرية إلحــكام متابعــة نشــاط الوكالــة ومتابعــة مؤرشاتهــا كميــا ونوعيــا.

وأوصــت الهيئــة أيضــا بــاالرساع مبراجعــة املخطــط املديــري لإلعالميــة وإعــادة النظــر يف النظــام املعلومــايت للوكالــة 

ككل وبوضــع خطــة عمــل لتــدارك النقائــص املســجلة يف إطــار ضــان حايــة املعلومــات والســالمة املعلوماتيــة.

وعــى صعيــد التــزود عمومــا ومجــال الصفقــات العموميــة بالخصــوص، دعــت الهيئــة الوكالــة إىل رضورة العمــل 

عــى التقيــد باآلجــال القانونيّــة يف حــال عــدم إختيــار األحســن حتــى ال تضطــر إىل دفــع الغرامــات أو إعــادة الطلبــات 

ــد ضبــط  ــه، والحــرص عــى تجوي ــة يف كل جوانب ــات األمــر املنظــم للصفقــات العمومي بأمثــان أرفــع واحــرتام مقتضي

الكلفــة التقديريـّـة، والعمــل عــى تنقيــة الوضــع العقــاري قبــل الــروع يف إجــراءات التهيئــة وتحديــد حاجياتهــا بــكل 

دقــة والتقيــد التــام بأحــكام الرتاتيــب املنظمــة للتــزود العمومــي. 
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ــة  ــاري ومتابع ــرف التج ــال الت ــد يف مج ــايت املعتم ــام املعلوم ــة النظ ــاإلرساع يف مراجع ــة ب ــت الهيئ ــا أوص ك

اإلســتغالل وتحديــد سياســة تجاريــة واضحــة وضبــط اإجــراءات شــفافة ودقيقــة للبيــع باملــزاد العلنــي والحــرص عــى 

ــا. ــس وتقنينه ــزام باملقايي اإللت

كــا أوصــت بإعــداد مخطــط عمــل تضبــط مبقتضــاه ســبل التنســيق بــن مختلــف املصالــح املتدخلــة يف متابعــة 

اإلســتغالل وإســقاط الحــق وروزنامــة عمــل محــددة زمنيــا لجــرد ملفــات إســقاط الحــق وتبويبهــا حســب املنطقــة 

وحســب الطــور النزاعــي والعمــل عــى تصفيتهــا، واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة يف شــأنها أو البــت فيهــا بصفــة عاجلــة، 

واعتــاد دليــل خــاص بإجــراءات إســقاط الحــق مبختلــف مراحلهــا وإجــراءات بيــع املقاســم املســرتجعة.

ــوت  ــم املف ــة للمقاس ــة واملالي ــوية القانوني ــى االرساع بالتس ــل ع ــياق بالعم ــس الس ــة يف نف ــت الهيئ ــا أوص  ك

فيها. 

V - قرار المجلس : 

تبــن مــن خــالل اإلجــراءات املتخــذة وكذلــك االيضاحــات والتريــرات املقدمــة بخصــوص بعــض املالحظــات، توفــق 

الوكالــة يف تجــاوز 66 مالحظــة مــن بــن 121 متـّـت متابعتهــا مــن قبــل الهيئــة، لــذا قــرر املجلــس مواصلــة متابعــة هــذا 

التقرير يف إطار متابعة ثانية. 

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 5410 12165488الوكالة العقارية الصناعية
المتابعة
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المركب الصّحي بجبل الوسط 06

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة للالية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: املركب الصحي بجبل الوسط

	ü2018 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: ديسمر

	ü2015 - 2010 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2019 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: جانفي

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: سبتمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جوان

النقائص واإلخالالت: 

تعلقــت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي تولــت الهيئــة اســتخراجها مــن التقريــر الرقــايب للمتابعــة أساســا بالتنظيــم 

ونظــام املعلومــات والتــرف يف األرشــيف ويف املــوارد البريــة ويف العقــارات وأســطول النقــل وجــرد األصــول. كــا 

شــملت التــزود والتــرف يف املخــزون ونفقــات الصيانــة والفوتــرة واإلســتخالص فضــال عــن التــرف املــايل واملحاســبي 

والتــرف التجــاري. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 35 %.

تبــن ملجلــس الهيئــة أن اإلصالحــات املتّخــذة مــن قبــل املركــب الصحــي مل تفــض ســوى إىل تــدارك بعــض النقائــص 

وســاهمت يف تحقيــق نســبة إصــالح بلغــت 35 % وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الــــ3 ســنوات عــى إعــداد التقريــر 

الرقــايب وتبليغــه إىل املركــب الصحــي وهــو مــا يتطلــب مزيــد الحــرص قصــد إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة وتوصيــات 

الهيئــة حيــز التنفيــذ.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

ــة بخصــوص بعــض املالحظــات، وبالنظــر  ــرات املقدم ــة وااليضاحــات والتري ــص املتبقي ــة النقائ بالنظــر إىل أهمي

كذلــك إىل ضعــف نســبة اإلصــالح املحققــة التــي بلغــت 35 %، قــرر املجلــس مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب يف إطــار 

متابعــة ثانيــة. 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

183

I - تقديم عام : 
أحــدث املركـّـب الصحــي بجبــل الوســط يف شــكل مؤسســة عموميــة للصحــة صنــف »ج« مبقتــى األمــر عــدد 1142 

لســنة 1998 املــؤرخ يف 18 مــاي 1998. وصنــف ضمــن املعاهــد واملراكــز واملستشــفيات املختّصــة. ويتمتـّـع بالشــخصية 

املدنيــة واإلســتقالل املــايل، كــا يخضــع يف عالقتــه مــع الغــر للقانــون التجــاري. ويتكــون املركّــب مــن ثالثــة أقســام 

استشــفائية )قســم العــالج بامليــاه املعدنيــة وقســم التأهيــل الوظيفــي وقســم العــالج مــن اإلدمــان »األمــل«( وإقامتــن 

ومنــازل منفــردة ومطعمــن ملحقــن بــكل إقامــة وقاعــة مؤمتــرات وملعبــن وحــام.

ــب إســتخالص مســتحقاته بعنــوان الخدمــات املســداة لــدى املســتفيدين أو الصناديــق اإلجتاعيــة   ويتــوىّل املركّ

ــة الخاّصــة بالتأهيــل الوظيفــي والعــالج بامليــاه املعدنيــة. وتتــأىت مــوارده  حســب التعريفــة املحــّددة ضمــن اإلتفاقيّ

خاصــة مــن املــوارد الذاتيــة املتأتيــة مــن األنشــطة االستشــفائية واإليــرادات املتأتيــة مــن إســتغالل مكونــات املركّــب 

واملنــح املســندة مــن الدولــة. 

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
شملت أبرز النقائص واإلخالالت التي تولت الهيئة متابعتها املجاالت التالية:

	 - التنظيم ونظام املعلومات واألرشيف:

ــر  ــدم توف ــات وع ــن حضــور اإلجتاع ــس اإلدارة ع ــب أعضــاء مجل ــرار تغي ــاب إىل تك ــذا الب ــر يف ه ــار التقري أش

ــة الفنيــة للمركــب ســوى مــرة واحــدة خــالل فــرتة 2011 - 2015. النصــاب يف بعــض الحــاالت وعــدم إنعقــاد اللجن

كــا متــت معاينــة شــغور بعــض الخطــط الوظيفيــة وعــدم تفعيــل بعــض املصالــح والهيــاكل اإلداريــة عــى النحــو 

الــذي يتــاىش مــع نشــاط املركّــب.

ــات  ــة التطبيق ــة حاي ــة بدرج ــص يف عالق ــد النقائ ــر عدي ــرز التقري ــد أب ــايت، فق ــم املعلوم ــوص التنظي ــا بخص أم

ــة  ــرة ومراقب ــة التــرّف يف املــرىض والفوت ــا، كتطبيق ــا وضعــف إمكانياته املعتمــدة ومــدى إســتغاللها وعــدم ترابطه

ــة. ــرف يف امليزاني ــحب والت ــوالت الس ــزون ووص ــرف يف املخ ــبي والت ــجيل املحاس ــور والتس الحض

وبالنســبة للتــرّف يف األرشــيف أشــار التقريــر إىل تراكــم امللفــات يف أغلــب املكاتــب وعــدم تصنيفهــا وتنظيمهــا 

بطريقــة متكــن مــن الوصــول إىل امللفــات الجاريــة بإســتمرار وســهولة.

	 - الترصّف يف املوارد البرشيّة:

أبــرز التقريــر، فيــا يتّصــل بهــذا الجانــب، اعتــاد املركّــب باألســاس عــى صنــف العملــة يف تأديــة نشــاطه حيــث 

ال ميثـّـل الســلك الطبــي ســوى نســبة 4 % مــن مجمــوع األعــوان القاّريــن، ناهيــك عــن غيــاب إطــارات طبيــة مختصــة 

يف الطــب الحــريك بقســم التأهيــل الوظيفــي، واالعتــاد عــى إطــارات طــب عــام وقيــام أعــوان إداريــن مبهــام تدليــك 

وتقديــم املســاعدة الصحيّــة، إىل جانــب عــدم توفــر التكويــن الــرضوري ألعــوان الســلك شــبه الطبــي. أمــا فيــا يتعلــق 

بالتقنيــن فــإن املركّــب يشــّغل تقنيّــا وحيدا. وترتــب عــن هــذا النقــص صعوبــة يف تلبيــة أغلــب الخدمــات.

ــى  ــول ع ــمين دون الحص ــن واملوس ــوان العرضي ــارش لألع ــداب املب ــب باإلنت ــام املرك ــر إىل قي ــرض التقري ــا تع ك

موافقــة ســلطة االرشاف أو طلــب الرتخيــص بصفــة مســبقة مــن رئاســة الحكومــة، واعتــاد محــارض جلســات إدارة 

ــد أجورهــم. ــة لتحدي ــب مــع أطــراف نقابيّ املركّ
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ورصــد التقريــر إخــالالت يف خصــوص متابعــة حضــور األعــوان والعطــل والســاعات اإلضافيــة ومنحــة العمــل الليــي 

ــرة  ــّم التثبــت يف الحضــور مــرة واحــدة أســبوعيا أو بوت ــة للحضــور، إذ يت ــاب متابعــة يومي واإلســتمرار الطبــي، وغي

نصــف شــهريّة مــع عــدم اعتــاد منظومــة إنصــاف أو منظومــة الحضــور االلكــرتوين أو أي منظومــة أخــرى ملتابعــة 

ــا  ــة رصيده ــدم متابع ــة وع ــل التعويضيّ ــّدد العط ــّا أدى إىل تع ــة(، م ــل املرضيّ ــتثناء العط ــل )بإس ــات العط وضعي

ــة. ــة للمــوارد البريّ بــاإلدارة الفرعيّ

ــا كجــزء تكميــي لألجــور ودون تقديــم مــا  كــا ســجل التقريــر الرقــايب رصف منــح ســاعات إضافيــة آليــا وجزافيّ

ــة متّكــن مــن  يفيــد اإلنجــاز الفعــي للعمــل اإلضــايف خــارج التوقيــت اإلداري، مقابــل غيــاب إجــراءات رقابــة داخليّ

التأكّــد مــن املقاربــة اآلليّــة للعطــل التعويضيّــة املســندة لألعــوان مــع الســاعات اإلضافيّــة املنجــزة مــن طرفهــم نظــرا 

لعــدم إمكانيــة التثبــت يف حــاالت الجمــع بــن منحــة الســاعات اإلضافيــة والعطــل التعويضيّــة وذلــك لغيــاب متابعــة 

ــك  ــد. وكذل ــة يف ســجل ورقــّي موّح ــكل عــون، باإلضافــة إىل تضمينهــا مــع العطــل العاديّ ــد العطــل بالنســبة ل لرصي

الشــأن بالنســبة لالســتمرار الطبــي حيــث ال يتــم اعتــاد ســجل خــاص.

3 - الترصّف يف املمتلكات:

فيــا يتعلــق بالتــرّف يف املمتلــكات وكــراء املســاكن، أبــرز التقريــر عــدم تحديــد املركــب معاير واضحــة ومقاييس 

شــفافة بغــرض تخصيــص محــالت الســكنى لألعــوان، وإنتفــاع عــّدة أعــوان بســكن باملركّــب ممــن ميتلكــون عقــارات 

خاصــة يف املناطــق املجــاورة للمؤسســة حتــى أن بعــض مســاكن املركـّـب تســتغل دون عقــود ومبعينــات كــراء مل تحــن 

ــة املركّــب نفقــات  منــذ ســنة 2002 ودون أن يتــم متابعــة خالصهــا، وإضافــة إىل ذلــك ســجل التقريــر تحميــل ميزانيّ

إســتهالك الكهربــاء باملســاكن الفرديـّـة رغــم ربطهــا بعــدادات فرديـّـة وإقتصــار اإلدارة عــى إقتطــاع مبلــغ جــزايف بــــ15 

دينــارا مــن مرتــب كّل عــون منتفــع مبســكن كمســاهمة رمزيـّـة يف معاليــم الكهربــاء.

4 - الترصّف يف أسطول النقل:

ــة  ــل ومتابع ــطول النق ــرف يف أس ــى بالت ــة تعن ــة إعالمي ــاب منظوم ــة غي ــأن خاّص ــذا الش ــر يف ه ــظ التقري الح

ــب. ــات املرك ــع عرب ــة لجمي ــات متابع ــك بطاق ــدم مس ــود، وع ــتهالك الوق ــة وإس الصيان

5 - جرد أصول املركب الصحي: 

تعــرض التقريــر إىل عمليــة جــرد أصــول املركـّـب مشــرا إىل غيــاب دفاتــر جــرد األصــول ونظــر مــن بطاقــات الجــرد 

وعــدم تطابــق رمــز الجــرد املســجل باملعــدات والتجهيــزات بالرمــز املســجل بآخــر تقريــر جــرد األصــول، إضافــة إىل 

وجــود عــدد مــن املعــدات والتجهيــزات ال تحمــل رمــز جــرد خــاص بهــا وعــدم تصفيــة األصــول التــي زال اإلنتفــاع بهــا 

عــى إثــر عمليــات الجــرد. كــا أشــار التقريــر إىل فقــدان بعــض التجهيــزات )مكيفــات هــواء وثالجــة صغــرة وســخان 

كهربــايئ( دون تقديــم مصالــح املركــب أي تفســر يف الغــرض.

6 - الترصّف يف الرشاءات واملخزونات:

ــم عمــل  ــة تنظّ ــاب إجــراءات مكتوب ــر غي ــة، ســجل التقري ــات والصيان ــراءات واملخزون يف مجــال التــرّف يف ال

ــة  ــة الخاص ــة اإلعالمي ــل التطبيق ــدم تفعي ــة وع ــات والصيان ــراءات واملخزون ــات ال ــك ملف ــن مبس ــوان املكلف األع

بالــراءات، ناهيــك عــن تســجيل نقائــص عــى مســتوى تنظيــم ملّفــات ووثائــق اإلستشــارات والصفقــات، كعدم مســك 

ســجّل لعقــود الصيانــة وعــدم تحيينهــا ومتابعــة مــدى احــرتام املزوديــن ورشكات الصيانــة إللتزاماتهــم التعاقديّــة، أو 

تحّمــل نفقــات مفوتــرة دون موجــب ومشــمولة يف عقــود الصيانــة. 

ويف مجــال التــرّف يف املخزونــات، أبــرز التقريــر عــدم إجــراء مصالــح املركــب جــرد كّي للمخزونــات عــى األقــّل 

ــذاذات  ــك ج ــدم مس ــة إىل ع ــنة 2008 إضاف ــا إىل س ــق له ــامل ودقي ــم ش ــر تقيي ــود آخ ــث يع ــنة، حي ــرّة يف الس م
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ــة،  ــات املتبقيــة واألرصــدة النظري ــة بــن الكميّ مخزونــات لــكل املــواد وعــدم تحيــن بعضهــا مــّا حــال دون املقارب

كــا لوحــظ غيــاب إحصائيــات دوريـّـة متّكــن مــن متابعــة نســق إســتهالك املــواد والتدّخــل عنــد معاينــة ســوء تــرّف 

أو رسقــة أو إتــالف. وأدت هــذه االخــالالت إىل تواتــر إنقطــاع املخزونــات خاصــة مــن املــواد الغذائيــة بســبب عــدم 

 .’’stock d‘alerte’‘ العمــل بقاعــدة املخــزون األدىن املحــّدد

ــب  ــام املرك ــر قي ــرز التقري ــي، أب ــل الوظيف ــم التأهي ــة بقس ــل الطبي ــة والتحالي ــرّف يف األدوي ــوص الت  ويف خص

ــذا  ــا له ــن رفضه ــت ع ــلطة اإلرشاف أعرب ــن أّن س ــة يف ح ــل الطبي ــدواء أو التحالي ــى ال ــبقة ع ــرىض بتس ــة امل مبطالب

اإلجــراء واعترتــه غــر قانــوين مبقتــى املراســلة عــدد 2012/22140 بتاريــخ 27 ســبتمر2012 وكذلــك بشــأن الحصــول 

ــدواء عــى حســاب املنتفــع بالعــالج.  ــات رشاء ال ــح بقيمــة % 20 عــى عمليّ عــى هامــش رب

7 - الترصّف يف املال املتداول:

ســجل التقريــر عديــد النقائــص يف عالقــة بإجــراءات التــرّف يف املــال املتــداول أهمهــا متثّــل يف غيــاب منظومــة 

ــا باعتــاد وصــوالت خــالص  ــة يدويّ ــات املالي ــّم متابعــة العملي ــة بحيــث تت ــدوق والخزين ــة للتــرّف يف الصن إعالميّ

إضافــة إىل عــدم توقيــف وضعيــة الصنــدوق يوميــا وعــدم ضبــط رصيــد الصنــدوق عنــد كل عمليــة إعــادة متويــل. 

8 - الترصّف يف الحسابات البنكّية:

ــة لعــدة ســنوات  أشــار التقريــر بهــذا الخصــوص إىل عــدم قيــام مصالــح املركــب بإعــداد جــداول املقاربــة البنكيّ

وبقــاء عــّدة مبالــغ دون تســوية يعــود بعضهــا إىل ســنة 1999.

9 - الفوترة واإلستخالص:

تضمــن التقريــر يف خصــوص الفوتــرة واالســتخالص عديــد اإلخــالالت اإلجرائيــة متحــورت حــول بــطء إصــدار الفواتر 

مــّا شــّكل تأخــرا يف إســتخالص املســتّحق منهــا مــن الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض، وغيــاب دليــل إجــراءات 

يعنــى بطــرق اإلســتخالص ومتابعــة مديونيّــة الحرفــاء ونقــل مديونيّتهــم مــن حالــة اإلســتخالص إىل طــور النــزاع حيــث 

لوحــظ إنعــدام التنســيق بــن املصلحــة القانونيّــة واملصلحــة املاليّــة إضافــة إىل غيــاب املقاربــة بــن مبلــغ الوصــوالت 

ــة معاليــم العــالج، وهــو مــا أدى إىل ســقوط الحــّق  ــق مــن خــالص كافّ ــغ الفاتــورات مــّا ال ميكــّن مــن التحّق ومبل

ــي  ــدوق الوطن ــة الصن ــّدة بذّم ــون متخل ــوان دي ــار بعن ــف دين ــه 254.016 أل ــغ قيمت ــة مببل بفعــل التقــادم يف املطالب

للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعيــة والصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي تعــود لســنوات 2000 و2001 و2002 ومتثــل 

نفقــات متديــد عــالج ملضمونــن إجتاعيــن مل يــرد يف شــأنها قــرارات تكّفــل.

0	 - التنظيم املحاسبي:

الحــظ التقريــر يف هــذا املجــال غيــاب دليــل محاســبي، إضافــة إىل عــدم تركيــز محاســبة تحليليّــة لتحديــد كلفــة 

الخدمــات املقدّمــة وتكاليــف التســير واإلســتغالل حســب النشــاط واالعتــاد عــى نســخة غــر أصليــة وغــر محينــة 

منــذ ســنة 2002 مــن التطبيقــة املحاســبية CIEL COMPTA، ناهيــك عــن التأخــر الهــاّم يف إعــداد القوائــم املاليّــة 

وتعيــن مراجــع حســابات.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل المركب الصّحي :
تعلقت تدابر اإلصالح املتخذة من قبل املركب الصحي والتي أفرزتها عملية املتابعة أساسا مبا يي:

	ü .إشعار مركز اإلعالمية بوزارة الصحة بالنقائص التي تشكو منها التطبيقات اإلعالمية
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	ü ــب لحفــظ األرشــيف ــص مكت ــكل ســهولة، وتخصي ــات ب ــن الوصــول إىل امللف ــداد وحــدة لألرشــيف متكــن م إع

ــايئ باملركــب. النه

	ü إنتــداب دكتــورة مختصــة يف الطــب الفيزيــايئ وتقنيــن ومهنــدس أول مبصلحــة الصيانــة كــا تــم إعــادة توظيــف

بعــض األعــوان يف الخطــط اإلداريــة الجديــدة وذلــك حســب رتبهــم. وتــم يف نفــس اإلطــار تســمية أحــد األعــوان يف 

خطــة رئيــس مصلحــة مراقبــة التــرف مــع تكليفــه بإجــراء املقاربــة اآلليــة للعطــل التعويضيــة املســندة لألعــوان 

مــع الســاعات اإلضافيــة املنجــزة مــن طرفهــم.

	ü.اعتاد بطاقات إلكرتونية للتزود بوقود السيارات مبا ميكن من حسن متابعة اإلستهالك

	ü ،تفعيــل التطبيقــة اإلعالميــة للتــرّف يف الــراءات واملخزونات وتنظيــم الوثائــق املتعلقة باالستشــارات والصفقات

كــا وقــع التخــي نهائيــا عــن مطالبــة املــرىض بتســبيقات مالية عــى كلفــة األدويــة والتحاليــل الطبية.

	ü إحــداث دفــرت لضبــط كل عمليــة رصف مــن املــال املتــداول ودفــرت لتســجيل عمليــة الــرف والفواتــر مــع توقيــف

وضعيــة الصنــدوق بشــكل يومي.

	ü.الروع يف إنجاز دليل إجراءات لجميع املصالح املعنية باملركب الصحي

IV - توصيات الهيئة: 
تعلّقــت أبــرز التوصيــات التــي توجهــت بهــا الهيئــة العليــا للرقابــة إىل إدارة املركــب الصحــي بجبــل الوســط مبــا 

يــي:

ــكّل مصلحــة أو 	  ــل ل ــج عم ــط برام ــه والحــرص عــىل ضب ــي املصــادق علي ــكل التنظيم ــل الهي رضورة تفعي

ــة  ــة قصــد إضفــاء الّنجاعــة املطلوب ــب واإلرساع بســّد الشــغورات املســّجلة بالخطــط الوظيفي ــة باملركّ قســم أو لجن

عــىل أدائــه.

رضورة تركيــز ودمــج التطبيقــات اإلعالميــة مبــا يتالئــم ونشــاط املركــب واالعتــامد عــىل تطبيقــة التســجيل 	 

املحاســبي املعــدة مــن طــرف مركــز اإلعالميــة واملســتغلة بكاّفــة املؤسســات العموميــة للصحــة.

ــد الحاجــة 	  ــا عن ــة تســهل الوصــول إليه ــا بكيفي ــات وتنظيمه ــأة لحفــظ امللف ــري فضــاءات مهّي اإلرساع بتوف

ــن أحــد األعــوان للغــرض. والعمــل عــىل تكوي

اإلرساع بتعزيز السلك الطبي والشبه الطبي لتجنب تراجع جودة الخدمات الصحية املسداة. 	 

ــوارد 	  ــص امل ــغورات ونق ــادرة والش ــاالت املغ ــض ح ــداب لتعوي ــرة لإلنت ــراءات املناظ ــادئ وإج ــرتام مب اح

ــا. ــام به ــع القي ــام املزم ــة للمه ــاءات املالمئ ــاء الكف ــن انتق ــىل حس ــرص ع ــة والح البرشيّ

العنايــة مبســك وتعمــري مذكــرات إســناد املنــح والتقّيــد مبــا يجــب تضمينــه مــن معطيــات رضوريــة عــىل 	 

ــن مــّدة  ــل اإلنجــاز الفعــيل للعمــل اإلضــايف وتدوي ــح مقاب غــرار اإلمضــاءات والتأشــريات، والتأكــد مــن إســناد املن

ــب. ــة بالدقــة الالزمــة ببطاقــات الحضــور واالعتــامد عــىل نظــام الحضــور اآليل املتوفــر باملركّ العمــل الفعلي

رضورة اعتــامد إجــراءات موحــدة وواضحــة إلســناد املســاكن والتحــّري مــن وضعّيــة العــون طالــب الّســكن 	 

ــل  ــراء وتفعي ــات الك ــتخالص معين ــة إس ــاكن ومتابع ــتغلني للمس ــوان املس ــع األع ــع جمي ــويغ م ــود تس ــرام عق وإب

ــة. ــاء الفرديّ إســتغالل عــدادات الكهرب

ــات 	  ــة بعملّي ــات الخاص ــّور النفق ــة تط ــا ومتابع ــىل تحيينه ــرص ع ــة والح ــات الصيان ــك بطاق رضورة مس

ــالح. ــة واإلص الصيان
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االلتــزام بالرتاتيــب والقواعــد العامــة املعتمــدة يف مجــال الجــرد وإجــراء املقاربــات املحاســبية الرضوريــة 	 

وتربيــر عــدم التطابــق يف صــورة تســجيل حــاالت إختــالل بــني الجــرد املــادي والنظــري وتصفيــة األصــول التــي زال 

االنتفــاع أو التــي مل تعــد صالحــة لإلســتعامل أو تلــك التــي تــم اإلســتغناء عنهــا. 

رضورة التقيــد بالرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل يف مــادة الــرشاء العمومــي مــن اإلعــداد للطلــب العمومــي إىل 	 

ختــم الصفقــة ومتكــني األعــوان املتدخلــني يف هــذا املجــال مــن التكويــن والرســكلة الالزمــني لتجنــب تكــرار اإلخــالالت 

التــي تعــرض إليهــا التقريــر الرقــايب. 

االرساع باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضامن وتوضيح قواعد تأدية النفقات عن طريق املال املتداول.	 

العمل عىل إنجاز مقاربات الحسابات البنكية والربيديّة بصفة شهرية واإلرساع بتسوية املبالغ العالقة.	 

ــب وفقــا ملقتضيــات النظــام املحاســبي للمؤسســات واالعتــامد عــىل 	  اإلرساع بإعــداد دليــل محاســبي للمركّ

ــز  ــة وتعزي ــات الصحي ــف الخدم ــة ملختل ــة الحقيق ــد الكلف ــاهم يف تحدي ــأنها أن تس ــن ش ــا م ــة مب ــبة تحليلّي محاس

ــة املحاســبة باألعــوان والوســائل اللوجســتّية. وظيف

V - قرار المجلس : 
ــات  ــك اإليضاح ــر وكذل ــة بالتقري ــالالت املضمن ــص واإلخ ــدارك النقائ ــذة لت ــراءات املتخ ــة اإلج ــالل معاين ــن خ م

والتريــرات املقدمــة بخصــوص بعــض املالحظــات وضعــف نســبة اإلصــالح التــي بلغــت 35 % ، قــرر املجلــس مواصلــة 

متابعــة التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة مــع برمجــة جلســة عمــل مــع إدارة املركــب الصحــي وممثــي وزارة 

ــة. اإلرشاف لتذليــل الصعوبــات املطروحــة ورســم تصــورات جديــدة مــن أجــل تطويــر هــذه املؤسســة الصحيّ

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة -195691910735المرّكب الصّحي بجبل الوسط
المتابعة
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شركة النهوض بالمساكن اإلجتماعية 07

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

	ü الهيكل الذي متّت مراقبته: رشكة النهوض باملساكن اإلجتاعية

	ü2018 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: مارس

	ü2016 - 2011 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2018 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: نوفمر

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: سبتمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جوان

النقائص واإلخالالت: 

شــملت النقائــص واإلخــالالت التــي تولــت الهيئــة اســتخراجها مــن التقريــر الرقــايب للمتابعــة والتــي يتعــن تداركهــا 

التنظيــم بالركــة مبــا يف ذلــك التنظيــم املعلومــايت والتدقيــق الداخــي ومراقبــة التــرف والتــرف املــايل واإلســتخالص 

والتــرف يف الخزينــة. كــا شــملت املتابعــة الجوانــب املتصلــة بالتــرف يف املــوارد البريــة ويف الصنــدوق اإلجتاعي 

والوداديــة وبالتــرف يف الصفقــات وبالتــرف التجــاري وبنشــاط اإلســتغالل. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 44 %.

أفضــت تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل الركــة إىل تــدارك بعــض النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة اإلصــالح 

44% وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الــــ3 ســنوات عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل الركــة وهــو مــا يســتوجب 

مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات الالزمــة وتوصيــات الهيئــة حيــز التنفيــذ. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

 نظرا لضعف نسبة اإلصالح والتدارك ، قرر املجلس مواصلة متابعة التقرير الرقايب .
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I - تقديم عام :
أحدثــت رشكــة الّنهــوض باملســاكن اإلجتاعيــة مبقتــى القانــون عــدد 53 لســنة 1977 املــؤّرخ يف 03 أوت 1977 

ــا  ــة طبق ــأة عموميّ ــي منش ــة 1993، وه ــؤرخ يف 19 جويلي ــنة 1993 امل ــدد 78 لس ــون ع ــه بالقان ــع تنقيح ــا وق ك

ملقتضيــات األمــر عــدد 564 لســنة 1997 املــؤرخ يف 31 مــارس 1997 املتعلّــق بتعيــن ســلطة اإلرشاف عــى املنشــآت 

ــة. ــي ال تكتــيس صبغــة إداري ــة الت ــة وعــى املؤسســات العمومي العمومي

وتخضــع الركــة إلرشاف وزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الرتابيــة طبقــا لألمــر عــدد 3170 لســنة 2010 املــؤرخ 

يف 13 ديســمر 2010 املتعلـّـق بتنقيــح وإمتــام األمــر عــدد 910 لســنة 2005 املــؤرخ يف 24 مــارس 2005 املتعلـّـق بتعيــن 

ســلطة اإلرشاف عــى املنشــآت العموميّــة وعــى املؤسســات العموميّــة التـّـي ال تكتــيس صبغــة إداريـّـة، وذلــك بعــد أن 

كانــت خاضعــة منــذ تاريــخ إحداثهــا إلرشاف وزارة الشــؤون اإلجتاعيــة.

ــن  ــدة املضمون ــاكن لفائ ــاء املس ــوض ببن ــى الّنه ــل ع ــة إىل العم ــاكن اإلجتاعي ــوض باملس ــة الّنه ــدف رشك وته

اإلجتاعيــن. ولهــذا الغــرض، فهــي مؤهلــة للقيــام بجميــع العمليّــات العقاريـّـة واملاليّــة لحســابها الخــاّص أو لحســاب 

ــة منهــا: ــق الضــان اإلجتاعــي وخاّص صنادي

إدارة ممتلكاتها واملساعدة عىل تنميتها خصوصا بالرشاء والبيع والكراء،	 

إدارة العقارات املناطة بعهدتها يف مقابل معلوم مينح لها،	 

مبارشة إنجاز برامج بناء أو املشاركة مالّيا يف تلك االنجازات،	 

ــة للصنــدوق الوطنــي للضــامن اإلجتامعــي والصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 	  إنجــاز وتســيري املشــاريع العقاريّ

والحيطــة اإلجتامعيــة والصنــدوق الوطنــي للتأمــني عــىل املــرض،

كراء املساكن للمضمونني إجتامعّيا،	 

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
تعلقت أبرز النقائص واإلخالالت التي إستخرجتها الهيئة للمتابعة بجوانب الترّف التالية:

	 – عىل املستوى التنظيمي: 

ــة  ــة وظيفي ــي 88 خط ــكل التنظيم ــن الهي ــت بتضم ــوص تعلق ــذا الخص ــات يف ه ــدة مالحظ ــر ع ــن التقري تضم

ــس  ــس قســم« و »رئي ــل بخطــة »رئي ــة العم ــع مواصل ــة، م ــا 22 خطــة متاثل ــة منه ــا بالرك يف خصــوص 210 عون

ــر شــغور 21 خطــة  ــة درجــة أوىل« رغــم حذفهــا مــن الهيــكل التنظيمــي الحــايل، ومقابــل ذلــك ســجل التقري وكال

منهــا هيــاكل حيويــة كاإلدارة املركزيــة للمصالــح املشــرتكة واإلدارة املركزيــة للمصالــح الفنيــة والتجاريــة، يف حــن تــم 

تعيــن إطــار يف خطــة وظيفيــة مل يتــم التنصيــص عليهــا أصــال بالهيــكل التنظيمــي )كاهيــة رئيــس مصلحــة األرشــيف 

املركــزي(، كــا تــم التطــرق إىل بعــض النقائــص األخــرى أهمهــا عــدم ضبــط مشــموالت اإلدارات الفرعيــة واملصالــح 

يف ضــل تعطــل إنجــاز دليــل اإلجــراءات ووضعــه حيــز التنفيــذ. كــا أبــرز التقريــر يف نفــس الســياق إدراج مصلحــة 

املراقبــة الفنيــة صلــب اإلدارة الفرعيــة لألشــغال وهــي وظائــف متنافــرة يجــب العمــل عــى فصلهــا هيكليــا.

ــة  ــد برتكيب ــة إنعقــاد مجلــس اإلدارة وعــدم التقي ــر عــدم احــرتام الركــة لدوري ويف نفــس الســياق ســجل التقري

املجلــس وتغيــب نفــس األعضــاء عــن كل إجتاعاتــه بصفــة متكــررة دون مــرر وعــدم توفــر النصــاب القانــوين يف بعض 
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اإلجتاعــات هــذا إضافــة إىل عــدم إدراج كل النقــاط القــارة ضمــن أعــال املجلــس وعــدم متابعــة تنفيــذ التوصيــات 

املنبثقــة عنــه. 

	 – عىل مستوى مراقبة الترصف والتدقيق الداخيل: 

أبــرز التقريــر الرقــايب يف هــذا البــاب افتقــار وحــدة مراقبــة التــرف إىل منظومــة إعالميــة ملتابعــة امليزانيــة ومراقبة 

املصاريــف وتدّخلهــا يف إعــداد »بطاقــات األمــر بالدفــع«، يف حــن ال تحظــى لوحــات القيــادة باألهميــة الالزمــة. كــا 

ــا أدى إىل عــدم اســتكال إنجــاز  ــق الداخــي م ــرة بوحــدة التدقي ــة املتوف ــة املــوارد البري ــر محدودي الحــظ التقري

ــن  ــد أو مــن طــرف نفــس األعــوان املبارشي ــح أخــرى مبهــات التفق ــف إطــارات مــن مصال ــق وتكلي برنامــج التدقي

للملّفــات موضــوع التدقيــق يف بعــض الحــاالت.

3 – عىل مستوى التنظيم املعلومايت: 

تضمــن التقريــر يف هــذا املجــال عــدة نقائــص وإخــالالت متثلــت خاصــة يف شــغور خطــة مديــر اإلعالميــة وعــدم 

ــتمرارية  ــط إس ــالمة ومخط ــة الس ــق بسياس ــق يتعل ــند موث ــاب س ــة إىل غي ــة إضاف ــري لإلعالمي ــط مدي ــر مخط توف

األنشــطة وإجــراءات النســخ اإلحتياطــي، كــا ســجل غيــاب إجــراءات تضبــط مراقبــة مســتعمي مختلــف التطبيقــات 

وخاصــة عــى مســتوى ضبــط مهــام املســتعملن ومــدى تطابقهــا مــع مســتوى النفــاذ إىل املنظومــات اإلعالميــة، وعــدم 

إســتغالل تطبيقــة التــرف يف املشــاريع منــذ إقتنائهــا ســنة 2004.

4 – عىل مستوى الترصّف املايل: 

تبــن مــن خــالل التقريــر الرقــايب عــدم توفّــر قــرارات إحــداث وكاالت الدفوعــات وتعيــن الــوكالء وعــدم مراقبــة 

وضعيتهــا بــاإلدارات الجهويــة. كــا تبــن إســناد تســبقات ألعــوان عــن طريــق الخزينــة مبــارشة عــوض تأديتهــا عــن 

طريــق التحويــل البنــي مــن قبــل وحــدة الشــؤون اإلداريــة وعــدم تســوية بعــض التســبقات العالقــة يف غيــاب آليــة 

لخصــم مبلــغ التســبقة مــن األجــر واملنــح الراجعــة للمســتفيد بهــا. كــا تضمــن التقريــر عــدة اخــالالت متثلــت خاصــة 

يف عــدم مســك مصلحــة متابعــة الخزينــة ســجالت ملتابعــة الكمبيــاالت التــي حــّل أجــل خالصهــا وعــدم تســوية عــدد 

منهــا جــرّاء عــدم إســتخالص الديــون املتعلقــة بهــا وأشــار التقريــر أيضــا إىل وجــود كمبيــاالت غــر موطّنــة الخــالص 

بالبنــوك نظــرا إلحتوائهــا عــى عيــوب يف الشــكل أو املضمــون، كــا أبــرز التقريــر عــدم قيــام مصالــح الركــة بــإدراج 

بعــض الكمبيــاالت يف حســابات الركــة خالفـًـا ملعيــار املحاســبة املتعلـّـق باملداخيــل. كــا أثبــت التقريــر عــدم شــموليّة 

ــة  ــغ مدفوع ــدة مبال ــث أن ع ــويتها، حي ــة تس ــل عملي ــذي عطّ ــر ال ــة، األم ــات عالق ــّدة عمليّ ــة بع ــات املتعلّق البيان

ــا إىل ســنة 1989.  ــة مل يقــع تســجيلها باملحاســبة ويعــود بعضه ــة البنكي ــة بجــداول املقارب ــت عالق ومقبوضــة ال زال

عــالوة عــى عــدم متابعــة مــآل األمــوال املؤّمنــة بحســابات الركــة وعــدم تبليــغ العــروض املتعلقــة بالتوظيفــات إىل 

جميــع البنــوك وغيــاب ميزانيــة تقديريّــة للســيولة لتعديــل قــرارات التوظيــف املــايل.

5 – عىل مستوى استخالص الديون: 

ــون بحــوايل 8 م.د، كــا ســجل ارتفــاع  ــر تراجــع حجــم اإلســتخالصات وارتفــاع املجمــوع العــام للدي ــرز التقري أب

نســبة ديــون الخصــم مــن املرتـّـب بالنســبة للحرفــاء أعــوان الركــة بعــد ســنة 2011 وذلــك مــن 8,729 أ.د إىل 99,843 

أ.د نهايــة ســنة 2016، وتــأىّت هــذا املبلــغ أساســاً مــن ديــون الكــراء لألعــوان بنســبة 95 % حيــث تبــّن إنقطــاع الركــة 

عــن خصــم معاليــم الكــراء مــن أجــور الحرفــاء أعــوان الركــة املتســوغن ملســاكن مــن الركــة، باســتثناء مســاهمة 
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ــة  ــاء بـ’’منظوم ــدة حرف ــراء ورشاء لع ــض ك ــر إدراج مقابي ــا الحــظ التقري ــراء )15 %(. ك ــوم الك ــة يف أداء معل الرك

ــاء املســتخرجة  ــة الحرف ــن وضعي ــالف ب ــوان ‘’مقابيــض مختلفــة’’ مــا أدى إىل إخت ــم أو بعن اإلســتخالص’’ دون ترقي

مــن مصلحــة اإلســتخالص والوضعيــة املحاســبيّة. وســجل التقريــر، يف نفــس الســياق، غيــاب إجــراءات محــّددة تضبــط 

آجــال وطــرق التعامــل مــع ملفــات الحرفــاء املتلدديــن وعــدم إحالــة بعــض ملفــات اإلســتخالص إىل إدارة الشــؤون 

ــات  ــة والنزاع ــؤون القانوني ــات الش ــرف يف ملف ــى بالت ــة تُعن ــة إعالميّ ــاب تطبيق ــل غي ــات، يف ظ ــة والنزاع القانوني

ــإدارة النزاعــات والشــؤون القانونيــة، وهــو مــا أدى إىل  والتأمينــات، ناهيــك عــن غيــاب ســجالّت ملتابعــة امللفــات ب

عــدم قيــام بعــض الحرفــاء بدفــع أّي قســط مــن األقســاط الشــهرية، نظــرا لغيــاب ملّفــات متعلّقــة بهــم عــى مســتوى 

الدوائــر الجهويّــة وعــدم املتابعــة عــى املســتوى املركــزي. 

6 – عىل مستوى الترصف يف املوارد البرشية: 

إضافــة إىل اإلخــالالت املتعلقــة بعــدم احــرتام الهيــكل التنظيمــي للركــة والــوارد ذكرهــا أعــاله، أشــار التقريــر إىل 

عــدة إخــالالت أخــرى متثلــت خصوصــا يف متتيــع أعــوان برتقيــات إســتثنائية خالفــا ملقتضيــات النظــام األســايس الخــاّص 

ــت  ــة يف حــن ثب ــوان إنجــاز ســاعات إضافي ــدة مناســبات مبنحــة بعن ــوان يف ع ــدد 3 أع ــاع ع ــة وإنتف ــوان الرك بأع

أنّهــم كانــوا يف عطــل إســرتاحة خــالل نفــس الفــرتة. كــا أشــار التقريــر إىل أّن الركــة دأبــت عــى تنظيــم الــدورات 

التكوينيــة يف أحــد الّنــزل مبدينــة الحّامــات بــن شــهري جويليــة وأوت مــن كل ســنة ومتتيــع أعــوان يف ســّن التقاعــد 

بــدورات تكوينيّــة يف مجــاالت مختلفــة. 

7 – عىل مستوى الّترصف يف الصندوق اإلجتامعي ويف الودادية:

ــد  ــن الرصي ــارق ب ــرت الحســابات وتســجيل ف ــر عــدم احــرتام الركــة لقواعــد مســك دف ــت مــن خــالل التقري ثب

املحاســبي للصنــدوق كــا وقــع ضبطــه بالقوائــم املاليّــة للمؤسســة والرصيــد خــارج املحاســبة. ومتكينهــا بعــض األعــوان 

مــن قــروض، خالفــا ملقتضيــات الفصــل 11 و12 مــن النظــام الداخــي للصنــدوق ومخالفــة إجــراءات إســناد القــروض 

للفصــل 12 مــن الّنظــام األســايس للصنــدوق والفصــل 6 مــن عقــود القــروض، إضافــة إىل متكــن بعــض األعــوان مــن 

الحصــول عــى قــرض درجــة أوىل مــن الصنــدوق اإلجتاعــي للركــة يف حــدود 30 ألــف دينــار للعــون مــع حصولهــم 

عــى قــروض مبــارشة مــن ميزانيــة الركــة مببلــغ جمــي قــدره 503 ألــف دينــار خالفــا للتشــاريع الجــاري بهــا العمــل 

وتوصيــات ســلطة اإلرشاف. كــا تضمــن التقريــر غيــاب نظــام داخــي خــاّص بالوداديـّـة وعــدم إعــداد القوائــم املاليّــة 

الخاصــة بالوداديــة حســب نظــام املحاســبة للمؤسســات وغيــاب تقريــر نقــل مهــاّم بــن الهيئتــن املتعاقبتــن عــى إثــر 

ــة لتســبيقات عــى املنــح لفائــدة  انعقــاد الجلســة العاّمــة االنتخابيــة ســنة 2015. كــا ســجل التقريــر رصف الوداديّ

أعــوان الّركــة وعــدم متّكنهــا مــن اســرتجاع بعضهــا وعــدم وجــود الوثائــق الثبوتيّــة املتعلّقــة بعــدة مصاريــف بلغــت 

331742 دينــار.

8 – عىل مستوى نشاط اإلستغالل:

تضمــن التقريــر يف هــذا الخصــوص غيــاب عقــد أهــداف أو برنامــج عــى املــدى القصــر واملتوســط يضبــط عــدد 

املشــاريع املزمــع إنجازهــا وطبيعتهــا إىل جانــب غيــاب دراســات جــدوى تتعلــق باملردوديــة اإلقتصاديــة واإلجتاعيــة 

للمشــاريع املزمــع إنجازهــا، علــا أن 19 % فحســب مــن املســاكن املنجــزة هــي ذات صبغــة إجتاعيــة )04 مــن ضمــن 

21 مروعــا(.
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كــا تضمــن التقريــر الرقــايب وجــود تداخــل يف تركيبــة كل مــن اللجنــة الفنيــة واللجنــة العقاريــة وعــدم تفعيــل 

لجنــة إســتقصاء األرايض الصالحــة للبنــاء. وعــدم إحالــة الركــة للمقاســم املخصصــة للتجهيــزات الجاعيــة إىل الجهــات 

املعنيــة يف اإلبــان، وهــو مــا إنجــّر عنــه تحملهــا ملصاريــف الحايــة والصيانــة واإلســتيالء عــى البعــض منهــا، أو يف عــدة 

حــاالت أخــرى إســتغالل هــذه املقاســم لبنــاء منشــآت عموميــة دون حصــول الركــة عــى مســتحقاتها. 

9- عىل مستوى ضبط الحاجيات وإسناد الصفقات: 

ــاب  ــا يف غي ــل أبرزه ــة متث ــات العمومي ــرف يف الصفق ــة بالت ــالالت يف عالق ــص واإلخ ــد النقائ ــود عدي ــّن وج تب

ــة، واالعتــاد عــى نتائجهــا قبــل الــروع يف  ــة والفنيّ دراســات جــدوى مســبقة لدراســة الحاجيــات الحقيقيــة الكميّ

ــح العــروض إىل  ــف مراحــل الصفقــات مــن فت ــن مختل ــة ب ــاع معــدل اآلجــال الفاصل إعــداد كــراس الــروط، وارتف

ختــم الصفقــة. كــا لوحــظ إســناد جــزء كبــر مــن األشــغال لنفــس املقاولــة دون التثبــت مــن قدرتهــا عــى اإللتــزام 

بتعهداتهــا يف اآلجــال وكذلــك إســناد إمتيــاز »إيقــاف رسيــان اآلجــال« بصفــة تــكاد تكــون حريــة إىل املشــاريع التــي 

تــرف عليهــا مقاولــة معينــة حيــث يتزامــن إيقــاف رسيــان آجــال اإلنجــاز مــع بدايــة األشــغال ملــروع آخــر. 

وباإلضافة إىل ذلك لوحظ ما يي: 

	ü ــم ــي ت ــة املنشــآت أو أجــزاء املنشــآت املنجــزة واملــواد الت ــح املؤسســة مبعاين ــام مصال ــد قي ــا يفي ــر م عــدم توف

ــر الحضــرة،  ــا خــالل توقــف األشــغال وعــدم إحــكام مســك دفات ــزود به الت

	ü ــوفات ــة الكش ــن دون مقارن ــالص املقاول ــهر وخ ــة كل ش ــة نهاي ــة دوري ــة بصف ــوفات الوقتي ــداد الكش ــدم إع ع

ــة،  ــات املالي ــة للدفوع ــداول التقديري ــع الج ــهرية م الش

	ü عــدم قيــام مكاتــب املراقبــة مبــّد مصالــح املؤسســة مبحــارض زيــارة املشــاريع يف اآلجــال وعــدم احتســاب خطايــا

التأخــر وتطبيقهــا عــى املكاتــب التــي مل تــوف بتعهداتهــا.

0	 – عىل مستوى تسويق املساكن املعدة للبيع: 

أبــرز التقريــر الرقــايب غيــاب التنســيق بــن اإلدارة التجاريــة وإدارة البنــاء لوضــع إســرتاتيجية ألمنــاط بنــاء تســتجيب 

لطلبــات مختلــف الرائــح اإلجتاعيــة، وغيــاب سياســة تســويقية عــى املــدى القريــب واملتوســط وعــدم إســتغالل 

موقــع الــواب الخــاص بالركــة لتســجيل مطالــب الحرفــاء الراغبــن يف اقتنــاء مســكن حيــث يتــم اإلقتصــار عــى مســك 

ســجالت يدويــة يف ظــل غيــاب قاعــدة معطيــات لتســجيل الحرفــاء. كــا أشــار التقريــر إىل تعمــد املؤسســة ضبــط 

أمثــان بيــع املحــالت بإضافــة مصاريــف تقديريــة )الحراســة والتقســيم...( دون التعهــد بهــا حقيقــة وهــو مــا يســاهم 

يف رفــع كلفــة املســاكن بصفــة جزافيــة وصوريــة.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الشركة :
ــف ادارات  ــع مختل ــيق م ــك بالتنس ــات وذل ــا للتوصي ــايل وفق ــي الح ــكل التنظيم ــة الهي ــة مبراجع ــدت الرك تعه

الركــة املعنيــة مبــا يتالئــم مــع حجــم املؤسســة وتوضيــح مشــموالت مختلــف هياكلهــا بدليــل اإلجــراءات الــذي هــو 

يف طــور اإلنجــاز. 
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كــا أفــادت الركــة أنــه نظــرا إىل تــاليف الشــغور الوظيفــي يف مصالــح اإلعالميــة وبرمجــة دراســة تتعلــق باملخطــط 

املديــري لإلعالميــة يف ميزانيــة الســنة الحاليــة وكذلــك تدقيــق إجــراءات الســالمة تــم إرســاء منظومــة إعالميــة ملتابعــة 

امليزانيــة ومراقبــة املصاريــف وتعهــدت بتدعيــم وحــدة التدقيــق الداخــي بانتدابــات جديــدة. 

وأفــادت الركــة أنــه تــم تفــادي اإلخــالالت ذات العالقــة بالتــرف يف الخزينــة كــا متــت تســوية أغلب التســبقات 

واعتــاد إســنادها عــن طريــق التحويــالت البنكيــة. وقامــت مصلحــة متابعــة الخزينــة بالركــة مبســك دفــرت ملتابعــة 

ــاالت ومراقبتها. الكمبي

وفيــا يتعلــق بالتــرف املــايل والبنــي أفــادت الركــة أنــه وقعــت تصفيــة العديــد مــن املبالــغ العالقــة وســيقع 

عــرض املبالــغ التــي مل تتمكــن مــن تصفيتهــا لقدمهــا عــى أنظــار مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات الالزمــة يف شــأنها.

كــا أفــادت الركــة أن ارتفــاع املجمــوع العــام للديــون يعــود إىل تلــدد حرفــاء األحيــاء املســتثناة مــن التفويــت 

يف الخــالص وأن الركــة يف إنتظــار قــرار تســوية امللــف مــن طــرف الجهــات املختصــة، وأنــه قــد تــم ضبــط إجــراءات 

ــز وإرســاء منظومــة التــرف يف  ــة الرتكي ــذي هــو يف مرحل ــد ال ــل اإلجــراءات الجدي ــون بدلي متابعــة إســتخالص الدي

النزاعــات. 

وفيــا يتعلــق بإســناد منــح الســاعات اإلضافيــة بصفــة جزافيــة، تداركــت الركــة هــذا الخلــل بالتخــي عــن هــذا 

االجــراء واحتســاب الســاعات الفعليــة للعمــل باالعتــاد عــى بطاقــات التنقيــط.

أمــا بخصــوص التــرف يف الصنــدوق اإلجتاعــي للركــة، فقــد تــم تــاليف أغلــب اإلخــالالت وال تــزال مجهــودات 

اإلصــالح متواصلــة مــع الهيئــة الحاليــة املكلفــة بالتــرف. 

وكذلــك الشــأن بالنســبة إىل التــرف يف وداديــة األعــوان حيــث أفــادت الركــة أن الهيئــة املديــرة للوداديــة تعمــل 

عــى إعــداد مــروع نظــام داخــي ومل تقــم بــرف أي تســبقة ماليــة بصفــة مبــارشة لفائــدة أي منخــرط طــوال الفــرتة 
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ــد قامــت بتحســيس  ــا وق ــا ســاعية لتحســن التــرف فيه ــة بأنه ــادت الرك ــة أف ــات العمومي ويف مجــال الصفق

رؤســاء املشــاريع مبزيــد الحــرص عــى تــدارك وإصــالح الهنــات واإلخــالالت املشــار إليهــا يف تقريــر الرقابــة وتــم األخــذ 

بأغلــب هــذه التوصيــات وال يــزال العمــل متواصــال لتــدارك البعــض اآلخــر.

IV - توصيات الهيئة : 
أوصــت الهيئــة بإعــادة النظــر يف الهيــكل التنظيمــي للركــة مبــا يتــالءم مــع حجمهــا وتجنــب التاثــل يف الخطــط 

ــه العمــل مــن حيــث الخطــط املتوفــرة،  ــات الهيــكل التنظيمــي الجــاري ب ــام مبقتضي ــد الت والتنافــر يف املهــام والتقي

ــون  ــل اإلجــراءات وقان ــداد دلي ــتحثاث إع ــت إىل إس ــا دع ــد، ك ــكل املعتم ــن الهي ــات الخارجــة ع وتســوية الوضعي

اإلطــار إلحــكام التــرف يف املــوارد البريــة وحســن إســتغالل املــوارد املتاحــة والتّحديــد الّدقيــق للحاجيــات. 

وأوصــت الهيئــة كذلــك بــرضورة االلتــزام بالرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل يف عالقــة بدوريــة إنعقــاد مجلــس اإلدارة 

واحــرتام النصــاب القانــوين وشــمولية جــدول األعــال ومتابعــة جــداول القيــادة التــي تعــد للغــرض. 

ودعــت الهيئــة إىل العمــل عــى تدعيــم وحــديت مراقبــة التــرف والتدقيــق الداخــي باملؤسســة وإعــادة النظــر يف 

أســاليب تدخلهــا مبــا يســتجيب الحــرتام املعايــر املعتمــدة يف مجــال مراقبــة التــرف والتدقيــق واملبنيــة عــى أســاس 

التفريــق بــن مهــام التــرف ومهــام الرقابــة. 
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كــا أوصــت الهيئــة بالعمــل عــى التقيــد مبقتضيــات النصــوص الرتتيبيــة النافــذة يف مجــال الســالمة املعلوماتيــة 

واإلرساع بإعــداد مخطــط مديــري لالعالميــة. 

ــة مبــا مــن  ــة والوظيفي ــة وتفرعاتهــا الهيكلي ــم الخزين ــة إىل إعــادة النظــر يف تنظي مــن جهــة أخــرى، دعــت الهيئ

ــة الدفوعــات وتجنــب تنافــر املهــام. ــة التــرف والنجاعــة املرجــوة مــن إحــداث وكال شــأنه أن يضمــن دقّ

وأوصــت الهيئــة بإيــالء التــرف املــايل مــا يقتضيــه مــن عنايــة والعمــل عــى اعتــاد ميزانيــة تقديريــة للســيولة أو 

إعــداد لوحــة قيــادة ماليــة تُســاعد عــى توقـّـع مســتويات الســيولة والتوظيــف املــايل.

ــق بالعمليــات غــر املدرجــة يف  كــا دعــت الهيئــة إىل العمــل عــى تســوية املبالــغ العالقــة، وخاّصــة فيــا يتعلّ

حســابات الركــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة يف شــأنها بعــد التشــاور مــع مراجــع الحســابات وعــرض الخيــارات عــى 

مجلــس اإلدارة مــع العمــل عــى وضــع اســرتاتيجية قصــرة أو متوســطة املــدى لتصفيــة ملــف الديــون غــر املســتخلصة 

ــتي  ــب اللوجس ــر الجان ــة، وتوف ــوان الرك ــك أع ــة أو كذل ــق اإلجتاعي ــواص أو بالصنادي ــة بالخ ــا املتعلق ــواء منه س

للمهمــة والوســائل الرضوريــة لتطهــر الوضعيــة يف أقــر اآلجــال وبالنجاعــة املطلوبــة.

كــا أوصــت الهيئــة بالعمــل عــى ترشــيد التــرف يف مجــال التكويــن باملؤسســة مبــا يســتجيب لحاجياتهــا الفعليــة 

وتجنــب الحيــاد بــه عــن أهدافــه الحقيقيــة وإىل إعــداد برامــج ســنوية للتكويــن تتســم بالنجاعــة واألثــر املبــارش عــى 

مردوديــة األعــوان وأدائهــم. 

ــا  ــا ضان ــة خاصــة به ــة مختصــة برتكيب ــراد كل لجن ــة يف مجــال اإلســتغالل إىل إف ــب آخــر، دعــت الهيئ مــن جان

للحيــاد والشــفافية عنــد دراســة امللفــات والعمــل عــى اســتقرار تركيبــة كل لجنــة ومجــال تدخلهــا مبــا يضمــن تكويــن 

فريــق متمــرّس حســب مجــال تدخــل كل لجنــة.

كــا دعــت إىل اعتــاد برامــج عمــل واقعيــة عــى املــدى القصــر واملتوســط واعتــاد الدراســات اإلســترافية وقيس 

املردوديــة والعمــل عــى تحســن نســبة إنجــاز الســكن اإلجتاعــي مــع الحــرص عــى التقيــد املطلــق مبقتضيــات األمــر 

املنظــم للصفقــات العموميــة مــن حيــث إعدادهــا وإســنادها ومتابعتهــا وختمها. 

ــوص  ــة بخص ــة وموثق ــة ودقيق ــراءات واضح ــع إج ــى وض ــرص ع ــاري، بالح ــال التج ــة يف املج ــت الهيئ ــا أوص ك

إرســاء أكــر تنســيق وتشــارك بــن مختلــف املصالــح املتدخلــة يف مجــال نشــاط الركــة مــن إختيــار وتصــور وتصميــم 

وتســويق املشــاريع الســكنية والعمــل عــى وضــع إجــراءات واضحــة ودقيقــة وموثقــة فيــا يتعلــق بتســجيل الحرفــاء 

وتصنيفهــم حســب مقاييــس مضبوطــة وبإســتعال الوســائل الرقميــة الحديثــة وتحديــد مثــن البيــع إســتنادا إىل الكلفــة 

الحقيقيــة للمــروع واعتــاد هوامــش ربــح مدروســة.

V - قرار المجلس : 
ــن  ــت م ــدف التثب ــايب به ــر الرق ــة التقري ــة متابع ــس مواصل ــرر املجل ــدارك، ق نظــرا لضعــف نســبة اإلصــالح والت

ــة.  ــص املتبقي ــالالت والنقائ ــالح اإلخ إص
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VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 4414 140613643شركة النهوض بالمساكن اإلجتماعية 
المتابعة
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الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية  08

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	ü الهيكل الذي متّت مراقبته: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتاعية

	ü2018 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: 27 ديسمر

	ü2016 - 2012 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 20183(: ديسمر	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا:  فيفري

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جوان

النقائص واإلخالالت: 

تعلّقــت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي اســتخرجتها الهيئــة للمتابعــة باملحــاور املتصلــة بالتوازنــات املاليــة للصنــدوق 

وتشــخيص إصــالح نظــام التقاعــد يف القطــاع العمومــي وباإلنخراطــات واســتخالص املســتحقات وبالتــرّف يف املنافــع 

ــرّف يف  ــاري والت ــد العّق ــرّف يف الرّصي ــة بالت ــائل متصل ــاة ومبس ــد الوف ــال عن ــات ورأس امل ــن جراي ــة م اإلجتاعي

املــوارد البرية. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 4	 %. 

 مل تفــض تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل الصنــدوق ســوى إىل تــدارك بعــض النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة 

اإلصــالح 24 % وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الــــ3 ســنوات عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل الصنــدوق ونــره 

للعمــوم وهــو مــا يســتوجب مزيــد بــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة حيــز التنفيــذ. 

 قرار املجلس: مواصلة املتابعة. 

تبــن أن مصالــح الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعيــة مل تســتكمل تجــاوز مختلــف النقائــص ، لذلــك قــّرر 

املجلــس مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة.
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I - تقديم عام :
أحــدث الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعيــة مبقتــى القانــون عــدد 83 لســنة 1975 املــؤرخ يف 30 

ــد  ــي للتقاع ــدوق القوم ــج الصن ــن خــالل دم ــرّف ســنة 1976 م ــة لت ــون املالي ــط قان ــق بضب ديســمر 1975 املتعلّ

ــع بالشــخصية  ــة تتمتّ ــة ال تكتــيس صبغــة إداري ــدوق مؤسســة عمومي ــر الصن ــة. ويعت ــدوق الحيطــة اإلجتاعي وصن

ــا ألحــكام  ــة طبق ــة منشــأة عمومي ــة ومصّنف ــة وباالســتقالل املــايل خاضعــة إلرشاف وزارة الشــؤون االجتاعي املعنوي

ــارس 2005.  ــر عــدد 910 لســنة 2005 املــؤرخ يف 24 م األم

 ويتــوىّل الصنــدوق باألســاس مهــاّم التــرّف يف أنظمــة التقاعــد ويف نظــام رأس املــال عنــد الوفــاة، فضــال عن إســداء 

جملــة مــن الخدمــات التكميليــة تتعلـّـق خاّصــة بإســداء القــروض واالســتغالل العقــاري. وينتفــع بالتغطيــة االجتاعيــة 

ــض  ــوان بع ــة وأع ــة اإلداري ــات العمومي ــة واملؤسس ــة املحلي ــات العمومي ــة والجاع ــوان الدول ــا أع ــدوق أساس للصن

املؤسســات ذات الصبغــة غــر اإلداريــة واملنشــآت العموميــة.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي :
متحــورت أبــرز النقائــص واإلخــالالت املســتخرجة مــن التقريــر الرّقــايب ملحكمــة املحاســبات حــول تشــخيص إصــالح 

ــة للّصنــدوق خــالل الفــرتة 2011 - 2016 وحــول اإلنخراطــات  نظــام التقاعــد يف القطــاع العمومــي والتوازنــات املاليّ

واســتخالص املســتحقات والتــرّف يف املنافــع اإلجتاعيــة والتــرّف يف الرّصيــد العقــاري والتــرّف يف املــوارد البرية.

	 - عىل مستوى تشخيص إصالح نظام التقاعد يف القطاع العمومي:

أبــرز التقريــر الرقــايب إتســام األعــال التشــخيصية املعتمــدة يف إصــالح نظــام التقاعــد يف القطــاع العمومــي مــن 

قبــل اللجنــة الفرعيــة للحايــة االجتاعيــة التــي ُعهــد إليهــا دراســة وبلــورة مختلــف اإلصالحــات املتعلّقــة باملراجعــة 

ــام  ــاد الع ــة واإلتح ــن الحكوم ــرم ب ــي امل ــد اإلجتاع ــات العق ــا ملقتضي ــي وفق ــة الضــان اإلجتاع ــاملة ملنظوم الش

ــد  ــي 2013 بعدي ــخ 14 جانف ــة بتاري ــات التقليدي ــارة والصناع ــة والتج ــيس للصناع ــاد التون ــغل واإلتح ــيس للش التون

النقائــص املتصلــة خاصــة مبــا يــي:

	ü ــارس ــمؤّرخ يف 5 م ــنة 1985 الـ ــدد 12 لس ــون ع ــه بالقان ــد املنصــوص علي ــام للتقاع ــام الع ــى النظ ــار ع اإلقتص

1985 دون التطــرّق إىل األنظمــة الخاصــة التــي يتــرّف فيهــا الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتاعيــة 

وتشــخيص صعوباتهــا الفنيــة واملاليــة واقــرتاح الحلــول الالزمــة لهــا. 

	ü ــار الختــالف النصــوص القانونيــة املنطبقــة عــى كّل مــن قطاعــي الوظيفــة العموميــة عــدم األخــذ بعــن اإلعتب

واملؤسســات واملنشــآت العموميــة عنــد دراســة تصــورات اإلصــالح ومــا ميكــن أن يفــرزه مــن إختالفــات مــن حيــث 

حجــم املســاهات والجرايــات والعــدد الجمــي لألعــوان الناشــطن وإتصالــه املبــارش باملــؤرّش الدميغــرايف. 

	ü عــدم دقــة املعطيــات اإلحصائيــة واملاليــة املعتمــدة مــن قبــل اللجنــة الفرعيــة للحايــة االجتاعيــة حيــث الحــظ

ــر النشــاط وجــداول  ــة ومختلــف تقاري ــم املالي ــة املــرح بهــا ضمــن القوائ ــايب أن املــؤرشات املالي ــر الرق التقري

القيــادة املتوفــرة لــدى الصنــدوق فيــا يتعلــق مبعالجــة املســاهات عــى كاهــل املنخرطــن الّناشــطن ال متّكــن 

ــادات يف  ــق الزي ــر املــايل الهــام املرتتــب عــن تطبي ــل األث ــن مــن تحلي عــى غــرار املــؤرشات املتعلقــة باملتقاعدي

األجــور الســيا فيــا يتعلــق بنمــو املســاهات إثــر إحــداث منــح جديــدة أو الرتفيــع يف منــح أخــرى. 
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	ü عــدم تضّمــن الدراســة التشــخيصية تقييــا لعــدد مــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة ســابقا ومــدى مســاهمتها

يف الحــّد مــن اإلختــالل املــايل ألنظمــة التقاعــد يف القطــاع العمومــي )مثــال ذلــك نظــام اإلحالــة عــى التقاعــد 

املبكــر اإلختيــاري املحــدث بالقانــون عــدد 39 لســنة 2009 والــذي مل يغــط ســوى نســبة 38 % مــن العــدد الجمــي 

لألعــوان املســتهدفن والبالــغ عددهــم الســبعة آالف عونــا مقابــل ارتفــاع كلفــة الجرايــات إىل حــدود39,558 م.د( 

	 - عىل مستوى التوازنات املالّية للّصندوق خالل الفرتة 6	0	-		0	:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي: 

	ü 2016 - 2011 تدهــور مــؤرشات الصالبــة املاليــة للصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتاعيــة خــالل الفــرتة

وتــردي احتياطاتــه الفنيــة كليــاّ بدايــة مــن ســنة 2012 إىل عجــز بقيمــة 846,849 م.د يف مــوىّف ســنة 2016 فضــال 

ــة مــن ســنة 2012 بعــد أن كان يف  ــح ســلبيا بداي ــذي أصب ــدوق ال ــة للصن عــن انحــدار مــؤرش االســتقاللية املالي

حــدود 26,51 % يف ســنة 2011. 

	ü ارتفــاع املســاهات غــر املســتخلصة يف مــويف ســنة 2016 إىل حــدود 668 م.د وعــدم متّكــن الصنــدوق منــذ ســنة

2011 مــن توفــر الســيولة الكافيــة لتمويــل خدماتــه التــي ارتفــع معّدلهــا الشــهري مــن 165,882 م.د ســنة 2011 

إىل 308,945 م.د ســنة 2016 وتراجــع معــّدل مــّدة تغطيــة الخدمــات الشــهرية بالســيولة مــن 14,1 يومــا إىل 0,3 

 . يوما

	ü ارتفــاع كتلــة األجــور لــدى الصنــدوق بأكــر مــن 53 % )31,437 م.د إىل 48,199 م.د( نتيجــة باألســاس للمفعــول

املــايل لعــدد مــن االتفاقيــات النقابيــة عــى غــرار تنفيــذ االتفــاق النقــايب املــؤّرخ يف 8 ديســمر 2011 والقــايض 

بالتكّفــل الــكّي مــن قبــل الصنــدوق باملســاهات املحمولــة عــى أعوانــه بدايــة مــن أول جويليــة 2012 والــذي 

ــر  ــة 2012 إىل شــهر أكتوب ــة بحــوايل 21 م.د خــالل الفــرتة املرتاوحــة مــن شــهر جويلي ــه كلفــة إضافي ــب عن ترتّ

 .2017

	ü ــاع ــه وارتف ــدة أعوان ــن التدخــالت لفائ ــدد م ــة ع ــن تغطي ــي لتأم ــد اإلجتاع ــل الرصي ــدوق متوي ــة الصن مواصل

ــر  ــات منشــور الوزي ــة الســنوية مــن 3 م.د ســنة 2012 إىل حــوايل 10 م.د ســنة 2016 يف مخالفــة ملقتضي امليزاني

ــنوية  ــاح الس ــن األرب ــي م ــد اإلجتاع ــل الرصي ــى متوي ــّص ع ــذي ين ــارس 1980 ال ــخ 14 م ــدد 23 بتاري األول ع

ــك  ــرتة 2011 - 2016 وذل ــالل الف ــبوق خ ــر مس ــا غ ــوان ارتفاع ــدة األع ــندة لفائ ــروض املس ــم الق ــّجل حج )وس

بنســبة 922 % وأفــرزت جملــة العمليــات املاليــة الناتجــة عــن تدّخــالت الرصيــد اإلجتاعــي عجــزا ماليــا صافيــا 

ــرادات مســاهات  ــة هــذا العجــز دون موجــب مــن خــالل إي ــّم تغطي قــدره 26,876 م.د مــوىف ســنة 2016 وت

ــدوق(. ــي للصن ــك إىل العجــز الفّن أنظمــة التقاعــد ليضــاف بذل

3 - عىل مستوى اإلنخراطات واستخالص املستحقات:

متحورت أبرز النقائص املستخرجة عى هذا املستوى فيا يي:

	ü ــة إىل ــة ملفــات اإلنخــراط باســتعال منظومــة ‘ألفرســكو« وارتفــاع عــدد امللفــات غــر املرقمن التأخــر يف رقمن

33.502 ملفــا ســنة 2016 وذلــك بالرغــم مــن تــويّل الّصنــدوق خــالل ســنة 2011 انتــداب 25 عونــا عرضيــا لتعزيــز 

اإلطــار البــري املكلّــف بالتــرّف اإللكــرتوين يف الوثائــق. 

	ü تأّخــر الصنــدوق يف تركيــز املنظومــة الجديــدة للتــرّف يف الحســابات الفرديــة للمنخرطــن التــي تقــوم أساســا

عــى إرســاء نظــام للتبــادل اآليل والشــهري للبيانــات مــع املؤسســات اإلداريــة مــن أجــل مســك وتحيــن مســارهم 
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املهنــي عــالوة عــى التأخــر املســّجل يف عمليــة إعــادة تكويــن املســار املهنــي لألعــوان العموميــن رغــم تطويــر 

تطبيقة للغرض من قبل املركز الوطني لإلعالمية منذ سنة 2013.  

	ü ــدوق ــح الصن ــف مصال ــن مختل ــيق ب ــف التنس ــتحقات وضع ــتخالص املس ــة اس ــة ملتابع ــة ناجع ــاب تطبيق غي

ــة منخــرط  ــدي صف ــوان فاق ــه 110 م.د واألع ــا قيمت ــن مب ــات يف إســتخالص املســتحقات تجــاه املتقاعدي )صعوب

ــدره 2,3 م.د(. ــغ ق مببل

4 - عىل مستوى الترصّف يف املنافع اإلجتامعية:

متحورت أبرز اإلخالالت عى هذا املستوى فيا يي:

	ü عــدم توّصــل الصنــدوق إىل إحــكام حفــظ امللفــات املاديــة للمحالــن عــى التقاعــد وصعوبــات يف عمليــة رقمنتهــا 

ــز البحــوث والدراســات  ــل مرك ــام اإلنخــراط مــن قب ــق عــى أرق ــة التصدي فضــال عــن التأخــر املســّجل يف عملي

اإلجتاعيــة واملصادقــة عــى بيانــات الحالــة املدنيّــة.

	ü ــة عــى عــدم املبــارشة الخاّصــة حيــث مل ــال عــى تســوية فــرتات التعــاون الفني وفــرتات اإلحال ــة اإلقب محدودي

تتجــاوز املســاهات املســتخلصة بعنوانهــا عــى التــوايل نســبة 65,49 % و44,89 %. 

	ü رصف جرايــات لفائــدة متقاعديــن انتفعــوا بأجــور بعــد إحالتهــم عــى التقاعــد خــالل الفــرتة املمتــّدة مــن ســنة

2012 إىل غايــة شــهر ســبتمر 2017 مببلــغ 2,242 م.د وتأخــر الصنــدوق بتعليــق الجرايــات وإيقــاف التحويــالت 

البنكيــة والريديــة يف اإلبــان بســبب نقــص املتابعــة لحــاالت الوفــاة أو إعــادة الــزواج ملــن ســنهم دون 55 ســنة 

وكذلــك يف حــاالت عــدم ســحب الجرايــات لثــالث أشــهر متتاليــة مــن قبــل مســتحقيها. 

	ü ــح رأس ــت مبن ــوان الفــرتة 1994 - 2012 تعلّق ــاء بقيمــة 26,248 م.د بعن ــدوق دون وجــه حــّق ألعب ــد الصن تكبّ

ــة عنــارص املرتّــب يف حــن أّن املنتفعــن بهــا قــد خضعــوا  ــّم تحديدهــا باالعتــاد عــى كافّ املــال عنــد الوفــاة ت

للحجــز بعنــوان األجــر األســايس وذلــك خالفــا لإلجــراءات املتبعــة بخصــوص النظــام اإلنتقــايل لنظــام رأس املــال 

عنــد الوفــاة. كــا تــوىّل الّصنــدوق تغيــر قواعــد احتســاب املســاهات بالّنســبة لفئــة املتقاعديــن الّذيــن ســبق 

لهــم إختيــار الفــرع اإلنتقــايل قبــل إحالتهــم عــى التقاعــد ليصبــح حجــز مســاهات نظــام رأس املــال عنــد الوفــاة 

لهــذه الريحــة يحتســب عــى أســاس املرتّــب األســايس للجرايــة وهــو مــا أّدى إىل تســجيل نقــص يف مداخيــل 

الصنــدوق مبــا ال يقــل عــن 7,412 م.د خــالل الفــرتة 2015 - 2017. 

	ü ــار مضاعفــة رأس املــال ــوان نزاعــات التعويــض بإعتب ــدى رشكات التأمــن بعن ــغ غــر املســتخلصة ل ارتفــاع املبال

ــن نتيجــة حــادث مــرور إىل 7,395 م.د خــالل الفــرتة 2012 - 2016 فضــال  عنــد الوفــاة لفائــدة أويل حــق املتوفّ

عــن عــدم اســرتجاع التّســبقات عــى منحــة رأس املــال عنــد الوفــاة بخصــوص 21 منتفعــا مببلــغ قــدره 12,720 أ.د.

5 - عىل مستوى الترصّف يف الرّصيد العقاري:

	ü ــق الصنــدوق يف توفــر الحايــة القانونيــة واملاديــة لرصيــده العّقــاري بســبب عــدم القيــام بعمليــات عــدم توفّ

الجــرد والتســوية العقاريــة فضــال عــن ضعــف أعــال صيانــة العقــارات املعــّدة للكــراء. 

	ü وضــع بعــض العقــارات عــى ذمــة الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض دون مقابــل فضــال عــن عقــارات أخــرى

ــدة  ــارات لفائ ــراء عق ــة وك ــات الوطني ــرار بعــض اإلدارات واملنظّ ــا الغــر دون وجــه حــق عــى غ ــرّف فيه يت

منتفعــن متتّعــوا بقــروض ســكنية خالفــا لإلجــراءات املعمــول بهــا يف الغــرض.

	ü عــدم مراجعــة معينــات كــراء بعــض العقــارات فضــال عــن إنتفــاع أشــخاص بكــراء شــقق ســكنية ال تتوفّــر فيهــم

الــروط املطلوبــة حيــث تواصــل تســويغ الشــقق الســكنية رغــم عــدم توفـّـر الصفــة القانونيــة لفائــدة أويل حــق 
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ــن. وبلغــت يف مــوىف ســنة  ــن املتقاعدي ــدة 1249 متســّوغا مــن ب ــك لفائ ــا وكذل مــا عــدده 148 متســّوغا متوفّي

2016 املســتحقات بعنــوان األكريــة غــر املســتخلصة مــا قــدره 1,759 م.د.

6 - عىل مستوى الترصّف يف املوارد البرشية:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü إنتــداب الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتاعيــة لـــ50 عونــا بصفــة مبــارشة عــن طريــق التعاقــد خــالل

ســنتي 2011 و2015 خالفــا للصيــغ القانونيّــة املنظّمــة لالنتدابــات يف القطــاع العمومــي وتبــن أّن جميعهــم مــن 

أبنــاء األعــوان وأقربائهــم. وقــد تــّم ترســيم مــا عــدده 25 عونــا يف ســنة 2013 وإعــادة تجديــد عقــود األعــوان 

ــارس  ــؤّرخ يف 31 م ــنة 1997 امل ــدد 567 لس ــر ع ــكام األم ــا ألح ــة خالف ــرّة الثاني ــا( للم ــم )25 عون ــد معه املتعاق

1997. كــا تــوىّل كذلــك الصنــدوق تنفيــذا إلتفــاق نقــايب إعــادة إنتــداب وترســيم 12 عونــا ســبق أن انقطعــت 

ــة ناهــزت 890 أ.د  ــة أو إنهــاء التعاقــد بكلفــة تأجــر جمليّ عالقتهــم الشــغليّة بــه بســبب العــزل ألســباب تأديبيّ

خــالل الفــرتة 2012 - 2016 إضافــة إىل تكّفلــه دون وجــه حــّق إثــر إعــادة ترتيبهــم وتســوية وضعيتهــم مببلــغ ال 

يقــّل عــن33 أ.د.

	ü 2014 ــا فاقــت 706 أ.د خــالل الفــرتة -2011 مــاي ــر رجعــي لفائــدة 107 عون ــغ دون وجــه حــق بأث رصف مبال

ــة للرتقيــة للســنوات 2009 و2010 و2011 والحــال أن نتائــج املناظــرة املنجــزة يف ســنة  بعنــوان املناظــرة الداخليّ

ــوان الســنوات -2006 ــة بعن ــك بالنســبة للمناظــرة الداخلي ــّم كذل ــه ت ــا وأنّ 2014 أعلنــت يف 2 مــاي 2014. عل

2007 - 2008 رصف مبالــغ دون وجــه حــق بأثــر رجعــي فاقــت 122 أ.د. وفــاق األثــر املــايل لتكليــف 9 أعــوان 

ــة إىل مــوىّف 2016 مــا قيمتــه 44 أ.د. ــة دون اســتيفاء الــروط القانونيّ بنيابــة خطــط وظيفيّ

	ü ــة ــة باإلضافــة إىل تواصــل نياب ــر فيهــم رشط األقدميــة يف الخطّ إســناد بعــض الخطــط الوظيفيــة ألعــوان ال تتوفّ

ــرط  ــة دون أن يســتجيبوا ل ــة خطــط وظيفي ــوان بنياب ــف 9 أع ــت الســنة وتكلي ــّدة فاق ــوان مل ــن األع ــدد م ع

ــا  ــا اإلدارة أو صادقــت عليه ــن نظّمته ــة تكوي ــم بنجــاح ملرحل ــد متابعته ــا يفي ــاب م املســتوى التعليمــي ويف غي

ــف. ــاء يف الصن لالرتق

	ü تــوىّل الصنــدوق، عمــال باتّفــاق نقــايب ودون موافقــة رئاســة الحكومــة، رصف مبالــغ دون وجــه حــق مبــا يفــوق

1,421 م.د خــالل الفــرتة املرتاوحــة بــن مــارس -2016 أوت 2017 وذلــك بعنــوان تعميــم منحــة العــدوى عــى 

أعــوان الصنــدوق. وعــى صعيــد آخــر، ورغــم وضعيّتــه املاليّــة الصعبــة، تــوىّل الصنــدوق توســيع تدّخــالت الرصيــد 

ــة فاقــت  ــة لتشــمل منافــع أخــرى ألعوانــه بكلفــة جمليّ ــات النقابيّ اإلجتاعــي إثــر إمضــاء جملــة مــن اإلتّفاقيّ

5,115 م.د.

للتقاعــد  الوطنــي  الصنــدوق  قبــل  مــن  المبذولــة  اإلصــالح  جهــود   –  III

: اإلجتماعيــة  والحيطــة 
ــن  ــات ب ــل إىل االختالف ــدم التطــرق بالتحلي ــة بع ــص املتعلّق ــة بخصــوص النقائ ــادت وزارة الشــؤون االجتاعي أف

ــة ضمــن الوثيقــة التشــخيصية وعــدم اســتراف  ــة وقطــاع املؤسســات واملنشــآت العمومي قطــاع الوظيفــة العمومي

تأثراتهــا عــى تطــور التوازنــات املاليــة، بــأّن نظــام التقاعــد يف القطــاع العمومــي ينطبــق عــى منخرطــي الصنــدوق 

ــى منتســبي  ــي، وينســحب ع ــة املشــغل العموم ــن طبيع ــة بقطــع النظــر ع ــد والحيطــة اإلجتاعي ــي للتقاع الوطن
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الوظيفــة العموميــة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة والجاعــات املحليــة والــركات الوطنيــة والهيئــات الدســتورية 

املســتقلة والهيئــات العموميــة بقطــع النظــر عــن نظــام التأجــر املنطبــق عــى األعــوان. وأشــارت إىل الطابــع التوزيعــي 

لنظــام التقاعــد يف تطبيــق مبــدأ التضامــن بعنــوان نفــس النظــام داخــل الجيــل الواحــد وبــن األجيــال.

وأضافــت الــوزارة بــأن اللجنــة الفرعيــة للحايــة اإلجتاعيــة مل تتــول النظــر يف إصــالح مختلــف األنظمــة التأجريــة 

ــوازن  ــالل الت ــي ســاهمت يف إخت ــل الت ــص والعوام ــر دورهــا عــى تشــخيص النقائ ــا إقت يف القطــاع العمومــي وإمن

املــايل للنظــام العــام للتقاعــد. مضيفــة أنــه ميكــن إعــادة النظــر يف املســتقبل يف أنظمــة التأجــر يف إطــار إصــالح شــامل 

للوظيفــة العموميــة واملنشــآت واملؤسســات العموميــة بغايــة تقريــب عنــارص التأجــر لبعضهــا البعــض وإرســاء مزيــد 

مــن العدالــة بــن أنظمــة التأجــر يف القطــاع العمومــي.

مــن جهــة أخــرى، وبخصــوص النقائــص التــي شــابت الدراســة التشــخيصية عــى مســتوى عــدم تضمنهــا تقييــا 

لإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة ســابقا ومــدى مســاهمتها يف الحــّد مــن اإلختــالل املــايل ألنظمــة التقاعــد يف القطــاع 

العمومــي، أفــادت الــوزارة بــأن الصنــدوق قــد قــام بإســتخالص كل املســتحقات املاليــة لإلحالــة عــى التقاعــد املبكــر يف 

إطــار القانــون عــدد 39 لســنة 2009 والقانــون عــدد51 لســنة 2017 مبــا يف ذلــك املســاهات املحمولــة عــى املشــغل 

واملنخــرط، إىل جانــب املســتحقات بعنــوان التنفيــل )الفــرتة الفاصلــة بــن اإلحالــة عــى التقاعــد والســن القانــوين(، 

وبالتــايل فــإن الصنــدوق مل يتحمــل األثــر املــايل لهــذه العمليــة، أي أن هــذا اإلجــراء مل يتحملــه الصنــدوق إال بعــد بلــوغ 

املنخــرط الســن القانونيــة لإلحالــة عــى التقاعــد عــى غــرار بقيــة املنخرطــن، مضيفــة يف هــذا الصــدد إىل أّن الهــدف 

مــن اتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات يتنــزل يف إطــار ســعي الدولــة للحــد مــن النســبة التــي متثلهــا الكتلــة العامــة لألجــور 

مــن الناتــج الداخــي الخــام والــذي يعتــر مــن أرفــع النســب يف العــامل وأن تقييــم أثــر هــذه اإلجــراءات هــي عمليــة 

ــة  ــي تعــرض بصف ــة والت ــق ذات الصل ــة وكل الوثائ ــداد قوامئــه املالي ــدوق عــى مســتوى إع ــا الصن ــوم به ــة يق دوري

دوريــة عــى أنظــار مجلــس إدارة الصنــدوق.

ــّم  ــد ت ــة فق ــة اإلجتاعي ــد والحيط ــي للتقاع ــدوق الوطن ــا الصن ــي اتخذه ــدارك الت ــراءات الت ــبة إلج ــا بالنس أم

التثبــت مــن اإلحداثــات املزدوجــة للمعــرّف الوحيــد وحذفهــا. ولتجــاوز مختلــف اإلشــكاليات املتعلقــة بإســناد املعــرف 

اإلجتاعــي الوحيــد، ومــن ضمنهــا كيفيــة تفــادي االزدواج يف إســناد املعــرف الوحيــد يتــوىل الصنــدوق بالتعــاون مــع 

مركــز البحــوث والدراســات اإلجتاعيــة يف إطــار الرنامــج الحكومــي الخــاص باملعــرف اإلجتاعــي املمــول مــن البنــك 

الــدويل التدقيــق يف إجــراءات ومراحــل إســناد املعــرف الوحيــد مــن قبــل الصناديــق اإلجتاعيــة. كــا تــم إدراج رقــم 

بطاقــة التعريــف الوطنيــة كعنــر أســايس لتســجيل اإلنخــراط وهــو مــا مّكــن مــن التقليــص بنســبة تــكاد تكــون كليــة 

مــن إمكانيــة إحــداث معــرف وحيــد مــزدوج. 

وبخصــوص إجــراءات االنخــراط عــر موقــع الــواب التــي تــم اعتادهــا مبقتــى منشــور الوزيــر األول عــدد 6 لســنة 

2011 مــن خــالل إدراج آليــة االنخــراط عــر موقــع واب الصنــدوق حيــث يتــوىل املشــغل تعمر اســتارة انخــراط معدة 

للغــرض لــكل عــون يتــم إثرهــا إســناد املعــرف الوحيــد للعــون املنتــدب، فقــد بينــت مصالــح الصنــدوق بــأن عمليــة 

إســناد املعــرف الوحيــد عــر الــواب ال متّكــن أي عــون مــن االنتفــاع بــأي خدمــة اجتاعيــة قبــل حصــول الصنــدوق مــن 

املؤسســة املشــغلة عــى الوثائــق املكونــة مللــف االنخــراط الــذي ميكنــه بعــد دراســته والتثبــت مــن املصادقــة عــى 

تســجيل االنخــراط. وقــد تــوىل الصنــدوق مراســلة كل املؤسســات املعنيــة للمطالبــة بامللفــات اإلداريــة التــي مل يتحصــل 

عليهــا كــا تــم يف نفــس اإلطــار إعــادة تصميــم موقــع الــواب ووضــع اآلليــات الرضوريــة لتجــاوز هــذه اإلشــكاليات 
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وذلــك بتعليــق تســجيل اإلنخــراط عــن بعــد لــكل مؤسســة ال تلتــزم بإرســال ملفــات إنخــراط أعوانهــا للصنــدوق يف 

آجــال معقولــة، علــا وأنــه تــم إعــداد مــروع منشــور جديــد ســتتم إحالتــه عــى مصالــح رئاســة الحكومــة لتذكــر 

جميــع املؤسســات واملنشــآت بــرضورة التقيــد بآجــال معقولــة إلحالــة ملفــات االنخــراط.

مــن جانــب آخــر، وبخصــوص ارتفــاع عــدد املعرفــات الوحيــدة املحدثــة وفــق صيغــة ‘’غــر خالــص’’ التــي يتــم 

إحداثهــا قصــد اســتحثاث رصف أجــور املنخرطــن الجــدد عــن طريــق تطبيقــة إنصــاف إىل حن إمتــام بيانــات اإلنخراط، 

اتخــذت مصالــح الصنــدوق اإلجــراءات الرضوريــة ملتابعــة هــذه الوضعيــات والقيــام بإجــراءات املراقبــة الدوريــة مــن 

خــالل مقاربــة التطبيقــات اإلعالميــة الداخليــة مــع منظومــة إنصــاف كــا تولــت مراســلة كافــة املؤسســات املعنيــة 

ومطالبتهــا بالوضعيــة اإلداريــة الحاليــة للمعنيــن باألمــر ويتــم تحيــن هــذه الوضعيــات تباعــا.

كــا تــوىّل الصنــدوق وفيــا يتعلـّـق بتســوية فــرتات الحيــاة املهنيــة بعنــوان التعــاون الفّنــي، تســوية املبالــغ التــي 

ذكــرت بالتقريــر الرقــايب وقدرهــا 110,6 أ.د وذلــك بخصمهــا مــن املســاهات املحمولــة عــى الدولــة مبقتــى املراســلة 

عــدد 1052 بتاريــخ 5 أفريــل 2018 املوجهــة إىل وزارة املاليــة.

كــا تــوىل الصنــدوق تحيــن املنظومــة اإلعالميــة الخاصــة بالتعــاون الفنــي بكيفيــة تضمــن التفطـّـن الحينــي لــكل 

وضعيــات إســتئناف النشــاط بعــد إنتهــاء فــرتة اإللحــاق مــن خــالل املقاربــة الدوريــة مــع البيانــات املضمنــة بســجالت 

التصاريــح الشــهرية باألجــور.

ــن ســجل  ــه ول ــدوق أن ــن الصن ــد ب ــة ›‹ألفرســكو‹‹، فق ــص املســجلة عــى مســتوى منظوم ــا بخصــوص النقائ أم

الفريــق الرقــايب عــى مســتوى منظومــة ›‹ألفرســكو‹‹ عــدم وجــود الوثائــق الخاصــة ملــا مجموعــه 180 ملــف تقاعــد 

تــم إحداثهــا خــالل الفــرتة 2012 -2017 فــإن ذلــك ال يعنــي أن هــذه الجرايــات ليــس لهــا مســتندات ورقيــة بدليــل 

أن 175 ملفــا مــن مجمــوع امللفــات التــي عاينــت دائــرة املحاســبات عــدم وجودهــا تــم مســحها ضوئيــا وهــي ملفــات 

ــرتة  ــالل الف ــن خ ــت للمتقاعدي ــي رصف ــغ الت ــإن املبال ــايل ف ــة وبالت ــة الجراي ــتوجبة لتصفي ــق املس ــن كل الوثائ تتضم

املذكــورة ترتكــز عــى أســس ثابتــة وقانونيــة.

علــا وأن الــروع يف تركيــز برنامــج التــرف اإللكــرتوين يف الوثائــق بدايــة مــن ســنة 2010 كان يهــدف إىل الحفــاظ 

عــى ملفــات منظــوري الصنــدوق مــن خــالل التقليــص يف نســق تداولهــا املــادي وإىل الرقــي بجــودة الخدمــات مــن 

خــالل التحكــم يف آجــال تصفيــة املنافــع التــي تســتوجب إجرائيــا اإلطــالع مــن قبــل مختلــف الهيــاكل املعنيــة بالترف 

عــى الوثائــق املضمنــة بامللفــات قبــل إســداء أي خدمــة إجتاعيــة. وقــد إعتمــد الصنــدوق يف ضبــط برامجــه عــى 

خطــة عمــل تعطــي األولويــة مللفــات األعــوان املزمــع إحالتهــم عــى التقاعــد مــن أجــل بلــوغ الســن القانونيــة بالتدرج 

إىل أن تشــمل عمليــة املســح الضــويئ كامــل الرصيــد الوثائقــي املتوفــر لــدى الصنــدوق، وهــو مــا يؤكــد أن منظومــة 

›‹الفرســكو‹‹ تحتــوي إىل غايــة 31 مــارس 2021 عــى مــا مجموعــه 927.985 فضــاء يخــص كل فضــاء منخرطــا بعينــه 

بعــد أن كان هــذا العــدد يقتــر عــى 749186 فضــاء يف تاريــخ القيــام باملهمــة الرقابيــة مــن قبــل دائــرة املحاســبات 

علــا وأن برنامــج املســح الضــويئ للملفــات هــو عمليــة متواصلــة. وقــد تــم بدايــة مــن الســدايس الثــاين لســنة 2019 

عمليــة املســح الضــويئ لإلحداثــات الجديــدة مللفــات اإلنخــراط عــى املســتوى الجهــوي بعــد أن كانــت ألســباب فنيــة 

تتــم عــى مســتوى مركــزي.

ــوىف شــهر  ــي حــّدد عددهــا يف م ــق والت ــد إجــراءات التصدي ــي مل تشــملها بع ــام اإلنخــراط الت ــا بالنســبة ألرق أم

جانفــي 2019 بــــ8700 جرايــة، فتبــن أنهــا محــّل متابعــة مــن قبــل مصالــح الصنــدوق بالتنســيق مــع مركــز البحــوث 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

203

والدراســات اإلجتاعيــة. وقــد اتضــح مــن خــالل الــدرس أن 6013 جرايــة مــن مجمــوع هــذه الجرايــات هــي جرايــات 

مصــادق عــى بياناتهــا ضمــن منظومــة ›‹مدنيــة‹‹ وهــو مــا ميّكــن مــن إســتغالل هــذه الوضعيــات إلخضاعهــا ملصادقــة 

مركــز البحــوث والدراســات االجتاعيــة بصفــة آليــة وقــد تــّم يف هــذا الســياق وإىل غايــة 4 فيفــري 2019 توجيــه دفعة 

أوىل مــن البيانــات املتعلقــة بــــ3500 ملــف إىل مركــز البحــوث والدراســات االجتاعيــة للحصــول عــى املصادقــة. مــع 

العمــل عــى مســتوى مصالــح الصنــدوق إلســتكال إجــراءات املصادقــة املتعلقــة ببقيــة الوضعيــات واملحــددة بــ2687 

ملفــا. وحرصــا عــى تســوية هــذه الوضعيــة بصفــة نهائيــة تــم اإلذن بتعديــل منظومــة الجرايــات بكيفيــة ال تســمح 

بإحــداث أي جرايــة قبــل الحصــول عــى املصادقــة القبليــة عــى املعــرّف الوحيــد للضــان اإلجتاعــي وذلــك بإقــرار 

قاعــدة تــرّف جديــدة تقــي باملصادقــة القبليــة عــى املعــرف الوحيــد قبــل إحــداث أي جرايــة باعتــاد مقاربــة 

آليــة بــن منظومتــي اإلنخــراط والجرايــات وإســتغالل بيانــات ›‹منظومــة مدنيــة‹‹ للترسيــع يف عمليــة الحصــول عــى 

املصادقــة عــى املعــرف الوحيــد مــن قبــل مركــز البحــوث والدراســات اإلجتاعيــة.

ــا عــى  ــات ورصفه ــة الجراي ــوىل تصفي ــدوق ت ــإن الصن ــان، ف ــات يف اإلب ــق رصف الجراي ــدم تعلي ــا بخصــوص ع أم

ــن  ــد م ــظ يف العدي ــه يالح ــر أن ــغلة، غ ــة املش ــرف املؤسس ــن ط ــه م ــؤرش علي ــد م ــى التقاع ــة ع ــرار إحال ــاس ق أس

الحــاالت أنـّـه ال يتــم إعــالم الصنــدوق يف الوقــت املناســب بإبقــاء العــون العمومــي يف حالــة نشــاط بعــد بلــوغ الســن 

القانونيــة للتقاعــد وهــو مــا يحــول دون تعليــق رصف الجرايــات يف اإلبــان وذلــك عــى غــرار حــاالت اإلبقــاء بحالــة 

مبــارشة املنصــوص عليهــا باألمــر الحكومــي عــدد 748 لســنة 2017 ، والــذي أقــر إبقــاء بعــض األعــوان بحالــة مبــارشة 

مبفعــول رجعــي يرجــع يف بعــض الحــاالت إىل غــرة أكتوبــر 2016. هــذا ولــن كانــت مســؤولية اإلعــالم املســبق عــن 

إبقــاء العــون العمومــي بحالــة مبــارشة محمولــة عــى املشــغل واملنخــرط عــى حــد الســواء وفقــا ملــا تقتضيــه أحــكام 

الفصــل 4 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1987 املتعلــق بتنظيــم عمــل املتقاعديــن، فــإن الصنــدوق يتــوىل حرصــا منــه 

عــى مزيــد إحــكام التــرف يف وضعيــات الجمــع بــن جرايــة ومــورد عمومــي إجــراء مقاربــة شــهرية بــن ســجالت 

ــا  ــك تطبيق ــات للتفطــن لحــاالت الجمــع، وذل ــواردة مــن املؤسســات املشــغلة وقاعــدة الجراي ــح باألجــور ال التصاري

ملذكــرة اإلجــراءات عــدد 36/2017. ويتــوىل الصنــدوق اســرتجاع مبالــغ الجرايــات التــي رصفــت دون موجــب.

كــا أفــادت أعــال املتابعــة تــويل الصنــدوق اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتأمــن عمليــة التطابــق الهادفــة إىل متكينه 

بصفــة آليــة مــن املعطيــات املتعلّقــة بالحالــة املدنيــة للمضمونــن اإلجتاعيــن وبــأويل حّقهــم مبنظومــة مدنيــة حيــث 

بلغــت نســبة التغطيــة باعتــاد هــذه املنظومــة حــوايل94  % مــن جملــة 357 ألــف جرايــة. أّمــا بالنســبة للريحــة 

املتبقيــة مــن املنتفعــن بالجرايــات واملحــدد عددهــا بــــ48.594، فقــد شــملتها حملــة مراقبــة انطلقــت يف شــهر مــاي 

2018 وأســفرت نتائجهــا عــى تقليــص العــدد يف آخــر شــهر نوفمــر 2020 إىل حــدود 12.746 وبالتــايل ارتفــاع نســبة 

التغطيــة باعتــاد منظومــة مدنيــة لتبلــغ 96,6 %. وحرصــا مــن الصنــدوق عــى التحــري يف وضعيــة هــذه الريحــة 

مــن املنتفعــن بالجرايــات بإعتبارهــم مل يدلــوا بعــد مبضامــن والدتهــم فقــد إســتقر الــرأي عــى تذكرهــم مــرة ثانيــة 

عــر مراســالت فرديــة خــالل شــهر نوفمــر 2018 لــإلدالء مبضامــن والدتهــم قبــل إضطــرار الصنــدوق لتعليــق رصف 

جراياتهــم. ومنــذ شــهر جانفــي 2019 تــم تعليــق رصف 5368 جرايــة تخلــف أصحابهــا عــن اإلدالء مبضامــن الــوالدة، 

وقــد تــم خــالل الفــرتة الفاصلــة بــن شــهري جانفــي وفيفــري 2019 إســتئناف رصف 4074 جرايــة بعــد إدالء أصحابهــا 

ــة إىل حــن  ــا تبقــى عالق ــات أصحابه ــإن جراي ــة ف ــة وعددهــا 1294 حال ــات املتبقي ــا الوضعي ــة، أم ــق املطلوب بالوثائ

حصــول الصنــدوق عــى املســتندات التــي تخــول لهــم إمــا إســتئناف رصف الجرايــة أو القيــام باإلجــراءات القانونيــة 

املرتبطــة باســرتجاع املبالــغ التــي رصفــت بعــد إنتفــاء رشوط اإلســتحقاق.



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

204

ــدم  ــرتات ع ــغ املســاهات املســتوجبة بالنســبة لف ــدوق إســتخالص مبال ــح الصن ــت مصال ــة أخــرى، تول ــن جه م

املبــارشة الخاصــة للحــاالت الــواردة بالتقريــر الرقــايب كــا أنهــى فريــق العمــل الــذي تــم إحداثــه منــذ ســبتمر 2017 

ــاج هــذه  ــروع يف إدم ــم ال ــة وت ــة املالي ــا بالتطبيق ــارشة الخاصــة وإدماجه ــدم املب ــة عــى ع ــة اإلحال ــن تطبيق تحي

ــة للمنخرطــن. الفــرتات ضمــن الحســابات الفردي

أمــا بالنســبة ملراقبــة وضعيــات تشــغيل متقاعــدي الدولــة بالقطــاع الخــاص والتــي تــّم تحجرهــا مبقتــى الفصــل 2 

مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1987 املــؤّرخ يف 6 مــارس 1987 املتعلـّـق بضبــط أحــكام خاّصة بعمــل املتقاعديــن، فبالرغم 

ــّم يف إطــار الحــرص  ــن، فقــد ت ــة تشــغيل املتقاعدي ــه مــن مراقب ــة خارجــي ميكن ــدوق لســلك رقاب ــار الصن مــن إفتق

ــي الضــان  ــح صندوق ــن مصال ــات تشــغيل القطــاع الخــاص بالتنســيق ب ــة وضعي عــى التحكــم يف النفقــات ومراقب

اإلجتاعــي قصــد التحكــم يف مراقبــة إســداء املنافــع اإلجتاعيــة وتطويــر أســاليب التــرف عــر تبــادل املعلومــات 

والســجالت. وقــد تــم يف هــذا الغــرض تطويــر تطبيقــة بتقنيــة ‘’web service’’ وضعــت عــى الخــط لإلســتغالل مــن 

قبــل مصالــح الصندوقــن. كــا يعمــل الصنــدوق، ويف إطــار الرتابــط البينــي مــع بقيــة الهيــاكل العموميــة، عــى إحــكام 

مراقبــة عمــل املتقاعديــن.

IV - توصيات الهيئة : 
تبعــا للتدابــر التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل مصالــح الصنــدوق مــن أجــل إصــالح وتــدارك النقائــص واإلخــالالت 

التــي رصدهــا التقريــر الرقــايب، وتبعــا كذلــك ملــا أفرزتــه أعــال املتابعــة مــن عــدم إنجــاز لبعــض التوصيــات، أو رشوع 

مصالــح الصنــدوق يف إنجازهــا، تقدمــت الهيئــة بجملــة مــن التوصيــات التكميليــة أهمهــا: 

	ü ــور ــق تط ــة لنس ــؤرشات دقيق ــداد م ــمح بإع ــا يس ــة مب ــبة التحليلي ــات املحاس ــر آلي ــى تطوي ــل ع رضورة العم

املســاهات عــى النشــيطن حتــى تعــّر بصفــة وفيــة عــن مفعــول مختلــف العنــارص املؤثــرة يف زيــادة حجــم 

ــة.  ــرارات الســلطة العمومي ــب ق ــن تصوي ــن م املســاهات ومتك

	ü ــرتام ــة واح ــات اإلجتاعي ــة الطلب ــك بحوكم ــور وذل ــة األج ــور كتل ــم يف تط ــة بالتحك ــراءات الكفيل ــاذ اإلج اتخ

ــة ورضورة  ــات النقابي ــد إمضــاء اإلتفاقي ــدوق عن ــة للصن ــة املالي ــا العمــل ومراعــاة الوضعي ــب الجــاري به الرتاتي

اتخــاذ اإلجــراءات املســتوجبة للتحكــم يف حجــم القــروض املســندة لفائــدة األعــوان الــذي شــهد تطــورا مجحفــا 

ــوىف ســنة 2016. ــدره 26,876 م.د يف م ــا ق ــا صافي ــرر بنســبة 922 % وعجــزا مالي ــر م وغ

	ü ــاذ كل ــة واتخ ــابات الفردي ــروع الحس ــل م ــور وتفعي ــح باألج ــات التصاري ــتغالل بيان ــى إس ــرص ع ــد الح مزي

اإلجــراءات املســتوجبة الســرتجاع املبلــغ املذكــور والتنســيق املكثــف مــع وزارة الدفــاع الوطنــي لتســوية النقائــص 

ــدارك األخطــاء املســّجلة عــى  ــّدرة بــــ70 م.د وت ــة للحجــز املق ــارص األجــر الخاضع املســجلة عــى مســتوى عن

ــاة. ــد الوف ــوان رأس املــال عن ــارص األجــر الخاضعــة للحجــز بعن ــد عن مســتوى تحدي

	ü.اإلرساع بإعداد دليل إجراءات الترّف يف أنظمة التقاعد الخاّصة

	ü رضورة العمــل عــى احــرتام آجــال إســتخالص املســاهات املحمولــة عــى العــون امللحــق بالخــارج طبقــا

ــالوة عــى  ــر. ع ــواردة بالتقري ــر املســتخلصة ال ــغ غ ــدد 1879 لســنة 2007 واســرتجاع املبال ــر ع ــات األم ملقتضي

اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة باملتابعــة الدقيقــة لحــاالت الوفــاة أو إعــادة الــزواج ملــن ســنهم دون 55 ســنة حتــى 

ال يتــم رصف جرايــات دون موجــب والعمــل عــى تركيــز تطبيقــة خاصــة باإلســتخالص مــع العمــل عــى اســرتجاع 

كامــل مبالــغ الجرايــات التــي ثبــت رصفهــا عــى وجــه الخطــأ.

	ü تفعيــل اآلليــات القانونيــة املتاحــة قصــد إســتخالص املبالــغ املتخلــدة يف ذمة الهيــاكل العموميــة لفائــدة الصندوق

مــن خــالل بطاقــات اإللزام.
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	ü وضــع برنامــج ســنوي لصيانــة املبــاين اإلداريــة والعقــارات املعــّدة للســكنى وترشــيد إســتغاللها ووضــع رزنامــة

ــة الالزمــة لذلــك.  ــات املاديــة والبري حســب األولويــة وتخصيــص اإلمكاني

	ü اإلرساع يف تســوية حــاالت كــراء الصنــدوق بعــض عقاراتــه بواليــات تونــس واملنســتر وقبــي ومدنــن دون مقابــل

لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض وبعــض املنظــات األخــرى ودون وجــود أي وثيقــة يف الغــرض 

واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الكفيلــة بضــان حقــوق الصنــدوق طبقــا للقوانــن والرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل. 

	ü اإلرساع يف اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بخصــوص اســرتجاع املســاكن املســتغلة دون توفــر الصفــة القانونيــة مــن

ــدوق  ــة الصن ــادة النظــر يف سياس ــى إع ــل ع ــرض والعم ــدات يف الغ ــم مؤي ــة املتســوغ األصــي وتقدي ــل ورث قب

بخصــوص التــرف يف املســاكن اإلداريــة بصفــة تضمــن الشــفافية واملســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن األعــوان وتحقيق 

األهــداف األصليــة مــن إســتغالل هــذه العقــارات والتــي مــن بينهــا تشــجيع العاملــن يف القطــاع العمومــي للعمــل 

داخــل الجهــات وإعالمنــا بالنتائــج.

	ü رضورة احــرتام مبــدأ التناظــر عنــد االنتــداب ومبــدأي املســاواة وتكافــؤ الفــرص والحــرص عــى ضــان الكفــاءة

والجــدارة يف األعــوان املنتدبــن وعــدم اإلرضار مبصالــح الصنــدوق مــع التأكيــد عــى عــدم رشعيــة تخصيــص نســبة 

مــن اإلنتدابــات ألبنــاء األعــوان تنفيــذا ملحــارض إتفــاق نقابيــة. 

وقــد راســلت الهيئــة محكمــة املحاســبات بشــأن االخــالالت املتعلقــة بالتــرّف يف املــوارد البريــة والتــي اعتــر 

التقريــر الرقــايب أنهــا تشــّكل أخطــاء تــرّف عــى معنــى الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 74 لســنة 1985 لإلستفســار 

عــن مآلهــا القضــايئ.

V - قرار المجلس : 
ــص  ــد النقائ ــة تجــاوز عدي ــد والحيطــة اإلجتاعي ــي للتقاع ــدوق الوطن ــح الصن ــدم اســتكال مصال ــارا إىل ع إعتب

ــة. ــة ثاني ــار متابع ــر يف إط ــة هــذا التقري ــة متابع ــس مواصل ــّرر املجل ــايب، ق ــر الرق ــواردة بالتقري ال

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

الصندوق الوطني للتقاعد
مواصلة 2417 58141727 والحيطة اإلجتماعية 

المتابعة
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الديوان الوطني للحماية المدنية
 
0 9

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	ü الهيكل الذي متّت مراقبته: الديوان الوطني للحاية املدنية

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2016 - 2012 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 20183(: ديسمر	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل املتابعة: أوت

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: أكتوبر

النقائص واإلخالالت: 

تعلقــت أبــرز املالحظــات الــواردة بالتقريــر الرقــايب ملحكمــة املحاســبات والتــي تولــت الهيئــة العليــا متابعتهــا مبحــاور 

التدّخــالت امليدانيــة والخدمــات الوقائيــة والتــرّف اإلداري واملــايل بالديــوان.

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 		 %. 

مل تفــض اإلصالحــات املتّخــذة مــن قبــل الديــوان ســوى إىل تــدارك بعــض النقائــص وبلغــت نســبة اإلصــالح 21 % وهــو 

مــا يتطلــب مزيــد الحــرص قصــد إنجــاز اإلصالحــات املتبقيــة.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة. 

ــة مل يســتكمل تجــاوز مختلــف النقائــص مــا يســتوجب  ــة املدني ــي للحاي ــوان الوطن ــة أن الدي تبــن ملجلــس الهيئ

ــة. ــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثاني مواصل
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I - تقديم عام:
أحــدث الديــوان الوطنــي للحايــة املدنيــة مبقتــى القانــون عــدد 121 لســنة 1993 املــوّرخ يف 27 ديســمر 1993 

وهــو مؤّسســة عموميــة ذات صبغــة غــر إداريــة تتمتـّـع بالشــخصية املدنية وباالســتقالل املــايل وخاضعــة إلرشاف وزارة 

الّداخليــة. وتتمثـّـل مهــام الّديــوان أساســا يف مجابهــة الحــوادث والفواجــع والكــوارث التــي تــرّض أو تهّدد املتســاكنن يف 

أبدانهــم أو ممتلكاتهــم أو تلــك التــي تــرّض أو تهــّدد األمــالك الوطنيــة والبيئــة واملحيــط باإلضافــة إىل تأمــن الخدمــات 

الوقائيــة والتكوينيــة واالختباريــة وبعــض أصنــاف التدّخــالت الخاّصــة مبقابــل بهــدف تنميــة مــوارده الذاتيــة.

 وميــارس الّديــوان نشــاطه مــن خــالل شــبكة تضــم إدارة مركزيــة و24 إدارة جهويــة تشــتمل بدورهــا عــى 114 

وحــدة للحايــة املدنيــة تغطـّـي مرجــع نظرهــا الــرتايب ويبــارش مديــر عــام التســير اإلداري واملــايل والفّنــي للمؤسســة. 

ويتــوىّل مجلــس املؤسســة خاّصــة النظــر يف املســائل املتّصلــة بعقــود األهــداف وتنظيــم املؤسســة وميزانياتهــا ورشاءاتها 

وإبــداء الــرأي فيهــا.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
تعلّقــت النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة العليــا للمتابعــة بالتدخــالت امليدانيــة والخدمــات الوقائيــة 

وبالتــرّف اإلداري واملــايل.

	 – عىل مستوى التدخالت امليدانية والخدمات الوقائية:

ــف  ــة بالكش ــة املتعلق ــزات الخصوصي ــص يف التجهي ــن نق ــكو م ــة يش ــة املدني ــي للحاي ــوان الوطن ــّن أن الدي تب

ومجابهــة أخطــار املــواد الكيميائيــة والبيولوجيــة والراديولوجيــة، إىل جانب النقــص يف اإلطارات مــن ذوي االختصاصات 

الرضوريــة ملجابهــة بعــض أصنــاف الكــوارث واألخطــار الجســيمة عــى غــرار الــزالزل والحرائــق والغــوص واألخطــار 

التكنولوجيــة وحرائــق الطائــرات والســفن. 

كــا لوحــظ تفــاوت هــام يف نســبة التأطــر بــن اإلدارات وغيــاب معايــر تحــدد عــدد أعــوان التدخــل بــكل فرقــة 

وبــكل فصيــل مقارنــة بعــدد وســائل التدخــل مــا أدى إىل تفــاوت هــذا املــؤرش بــن اإلدارات الجهويــة وبــن الفــرق 

داخــل نفــس اإلدارة. عــالوة عــى غيــاب اإلطــار الطبــي بــــ14 إدارة جهويــة وعــدم توفـّـر ســيارات إســعاف طبيــة لــدى 

أربــع إدارات جهويــة بالرغــم مــن توفــر طبيــب. وغالبــا مــا يتــم خــروج ســيارات اإلســعاف بــدون طبيــب رغــم أهميــة 

حضــوره خاصــة لفــرز املصابــن حســب درجــة الخطــورة وتأمــن الرعايــة الصحيــة امليدانيــة والقيــام باإلجــالء املنظــم 

بن. للمصا

كــا ثبــت أيضــا عــدم تركيــز تطبيقــة إعالميــة ملتابعــة اســتهالك األدويــة واملــواد الصيدليــة مــا ميّكــن مــن املتابعــة 

الحينيــة للكميــات املتوفــرة بــاإلدارات الجهويــة وباملخــزن املركــزي لألدويــة. وتعــّد دوريــة تزويــد اإلدارات الجهويــة 

باألدويــة واملــواد الصيدليــة مــرّة واحــدة يف الســنة غــر كافيــة خاصــة وأّن اســتهالك هــذه املــواد متغــّر حســب عــدد 

التدخــالت، فضــال عــن أنـّـه ال يتــّم اعتــاد إعــادة توزيــع هــذه املــواد بــن اإلدارات الجهويــة يف حــاالت النقــص والتــي 

تتطلــب توفــر األدويــة واملســتلزمات الطبيــة بشــكل مســتعجل. كــا ال يتــّم مقاربــة الكميــات املســتهلكة مــع عــدد 

التدخــالت املنجــزة مــن قبــل ســيارات اإلســعاف يف نهايــة كّل ســنة أو عــى إثــر كّل طلــب اســتثنايئ. 
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مــن جانــب آخــر، تــّم تســجيل نقائــص عــى مســتوى برنامــج العطلــة اآلمنــة بجميــع محــاوره املتمثلــة يف النجــدة 

واإلســعاف بالطرقــات وحايــة الــروة الغابيــة والفالحيــة والنجــدة بالشــواطئ بالرغــم مــن إحــداث 19 وحــدة جديــدة 

للحايــة املدنيــة خــالل الفــرتة 2012 - 2016. ويبقــى نســق إعــداد مخططــات النجــدة واإلنقــاذ للمؤسســات الصناعية 

ــع  ــة بتونــس بإنجــاز مخططــات نجــدة وانقــاذ ســوى ألرب واملفتوحــة للعمــوم ضعيفــا حيــث مل تقــم اإلدارة الجهوي

مؤسســات خــالل الفــرتة 2012 - 2016. ومل تتجــاوز نســبة املخططــات املنجــزة مقارنــة بعــدد املؤسســات التــي تــم 

إحصاؤهــا 32 % بــاإلدارة الجهويــة بصفاقــس.

أمــا بالنســبة لتنفيــذ التدخــالت امليدانيــة فقــد تبــّن إفتقــار الديــوان إىل هيــكل يعنــى بالتدقيــق يف جودة األنشــطة 

والتدخــالت التــي يســديها بهــدف التأكّــد مــن حســن تجهيــز األفــراد وجاهزيتهــم الصحيــة وحســن تكوينهــم وكفايــة 

وســائل التدخــل فضــال عــن التأكّــد مــن نجاعــة التدخــالت وجــودة الخدمــات املســداة.

وحــدد مــروع املخطـّـط الوطنــي لتحليــل املخاطــر ومجابهتهــا فــرتات زمنيــة مرجعيــة لالســتجابة لطلبــات التدّخل 

امليــداين ضبطــت بدقيقــة واحــدة كأقــى توقيــت للخــروج و10 دقائــق للوصــول بالنســبة لتدخــالت اإلســعاف و20 

دقيقــة لتدخــالت اإلطفــاء. إالّ أنّــه تبــّن مــن خــالل فحــص عيّنــة شــملت 249 تدّخــال لثــاين فــرق تنتمــي إىل أربــع 

إدارات جهويــة، أّن حــوايل 3 % مــن تدخــالت اإلســعاف و12 % مــن تدخــالت اإلطفــاء، تجــاوزت فيهــا مــّدة الخــروج 

دقيقــة واحــدة، وأّن 12 % مــن تدخــالت اإلســعاف تجــاوزت مــّدة التدخــل 10 دقائــق وأّن 12 % مــن تدخــالت اإلطفــاء، 

تجــاوزت مــّدة التدخــل 20 دقيقــة.

عــالوة عــى مــا ســبق، ســجلت نقائــص عــى مســتوى جاهزيــة الخــط 198 والتــي متثلــت يف عــدم اإلجابــة    

أحيانــا مــن قاعــات العمليــات الجهويــة مرجــع النظــر مــّا مــن شــأنه أن يؤثــر عــى الوقــت الجمــي للتدخــالت ويف 

ــة. ــان األخــرى تلقــي املكاملــات مبــارشة مــن قبــل فــرق التدخــل دون املــرور عــر القاعــة الجهوي بعــض األحي

	 – عىل مستوى الترصّف اإلداري واملايل:

تبــّن أّن التنظيــم الهيــكي للديــوان مل يتضمــن هيــكال مختصــا يف األرشــيف وأّن تنظيــم الخليــة التجاريــة والخليــة 

اإلعالميــة وخليــة الدراســات القانونيــة والنزاعــات وخليــة التدقيــق الداخــي ومراقبــة التــرف ال يتناســب مــع حجــم 

املهــام املوكولــة إليهــا ال ســيا يف ظــّل غيــاب التنصيــص عــى مصالــح صلبهــا. 

كــا مل يتــول الديــوان نــر تنظيمــه الهيــكي واملعلومــات املتعلقــة برامجــه وباإلنجــازات ذات الصلــة عــى موقــع 

الــواب الخــاص بــه وذلــك خالفــا ملقتضيــات الفصــل الســادس مــن القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 املتعلــق 

بالحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة.

ــزات  ــط والتجهي ــبة للتخطي ــك بالنس ــايت وذل ــام املعلوم ــتوى النظ ــى مس ــص ع ــن نقائ ــوان م ــكو الدي ــا يش ك

والتطبيقــات والســالمة املعلوماتيــة فضــال عــن تقــادم ونقــص األجهــزة اإلعالميــة بــاإلدارات الجهويــة وهــو مــا أفــى 

إىل عــدم إســتغالل بعــض التطبيقــات اإلعالميــة عــى الوجــه األمثــل. عــالوة عــى ذلــك وخالفــا ألحــكام القانــون عــدد 5 

لســنة 2004 واألمــر عــدد 1250 لســنة 2004 الذيــن ينــص عــى أن تلتــزم مختلــف الهيــاكل العموميــة بتدقيــق ســنوي 

عــى نظــم معلوماتهــا، يعــود آخــر تدقيــق للنظــام املعلومــايت للديــوان إىل ســنة 2010.

أمــا بخصــوص التــرّف يف املــوارد البريــة فقــد تبــّن إســناد الديــوان ملنحــة الدعــم العمليــايت ألعوانــه دون مراعــاة 

لــرط الحصــول عــى مؤهــل االختصــاص املنصــوص عليــه بأحــكام الفصــول 2 و3 و4 مــن األمــر الــرّسي عــدد 178 
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ــد  ــدة أعــوان القــوات األمــن الداخــي ودون التقي ــح االختصــاص والتخصــص لفائ ــق بإحــداث من لســنة 2016 املتعل

بالفــرتة التــي حّددهــا الفصــل 4 مــن نفــس األمــر مــن 1 جويليــة 2016 إىل 1 جانفــي 2017. ونتيجــة لهــذا اإلخــالل 

ــوان الفــارق يف التأجــر دون وجــه حــق بلــغ إىل حــدود 30 أفريــل 2017 مــا قــدره 935,460 أ. د. كــا  ــل الدي تحّم

ــه بالنســبة إلختصــاص  ــك أن ــن عــى مؤهــالت اإلختصــاص ذل ــع الحاصل ــن نقــص يف عــدد وتوزي ــوان م يشــكو الدي

ــن  ــة بالقري ــة يف اإلدارات الجهوي ــال خاص ــالت يف املج ــدد التدخ ــة بع ــص مقارن ــود نق ــجل وج ــال س ــعاف مث اإلس

وســيدي بوزيــد ومنوبــة وصفاقــس وباجــة واملهديــة واملنســتر والقــروان.

مــن جهــة أخــرى، يفتقــر الديــوان لسياســة تجاريــة متّكنــه مــن تنميــة مــوارده مــن خــالل عقــد اتفاقيــات مراكــز 

متقدمــة وإتفاقيــات عمليــات بيضــاء وزيــارات وقائيــة جديــدة وكذلــك لسياســة رشاءات متّكــن مــن تحديــد أولويــات 

ــذ  ــط الناجــع لتنفي ــوان بالتخطي ــوم الدي ــد واملتوســط. كــا ال يق ــة وشــاملة عــى املــدى البعي ــراء بصــورة موثق ال

مشــاريعه االســتثارية مــا أّدى إىل التأخــر يف فتــح االعتــادات مــن قبــل وزارة املاليــة ويف بعــض الحــاالت إىل عــدم 

تحويــل كامــل املبلــغ بعنــوان منحــة اإلســتثار للديــوان.

مــن جهــة أخــرى، مل يتخــذ الديــوان اإلجــراءات الالزمــة إزاء عــدم إيفــاء بعــض املزوديــن بالتزاماتهــم التعاقديــة 

بالنســبة لبعــض الصفقــات وشــابت إجــراءات القبــول الوقتــي لبعــض الصفقــات املتعلقــة بإقتنــاء شــاحنات إطفــاء 

إخــالالت ونقائــص فنيــة بالرغــم مــن أن محــرض القبــول الوقتــي قــد تــّم دون تحفــظ. كــا ال يتوفــر بالديــوان جــدول 

متابعــة لطلبــات الــراءات املبــارشة الخاصــة بصناديــق اإلعاشــة وصناديــق الدفوعــات علــا وأن الوحــدات الجهويــة 

ال تحــرص بالقــدر الــكايف عــى تفعيــل املنافســة بالنســبة للــراءات التــي تفــوق 100 د وتعتمــد نفــس املزوديــن فيــا 

يتعلــق مبصاريــف املطاعــم.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية:
بهــدف تــدارك النقائــص املتعلقــة بإعــداد مخططــات النجــدة واإلنقــاذ للمؤسســات الصناعيــة واملفتوحــة للعمــوم 

وضعــف عــدد الزيــارات اإلســتطالعية املنجــزة لفائــدة املحــالت الســكنية، رفـّـع الديــوان يف عــدد الزيــارات اإلســتطالعية 

ــج  ــد برنام ــى التقي ــوان ع ــرص الدي ــا ح ــنوات 2017 و2018 و2019. ك ــالل الس ــاء خ ــات البيض ــهرية والعملي الش

الزيــارات اإلســتطالعية والعمليــات البيضــاء.

ــة  ــة الوحــدات الجهوي ــن إىل كاف ــة التكوي ــه رزنام ــم توجي ــوان، ت ــوان الدي ــاط وأع ــدرات ضب ــز ق ويف إطــار تعزي

ســنويا وذلــك لضبــط حاجياتهــم وتوجيــه طلبــات املشــاركة يف الــدورات التكوينيــة حســب الرغبــة ورشوط املشــاركة 

وحســب طاقــة اإلســتيعاب واإلمكانيــات البريــة واملاديــة املتاحــة حيــث تــم خــالل ســنة 2017 تكويــن 3802 عــون 

وخــالل ســنة 2018 تكويــن 4374 وخــالل ســنة 2019 تكويــن 3336 عــون. 

كــا تــّم تســوية وضعيــة 23 وســيلة متأتيــة مــن هبــات بتســجيلها بتطبيقــة األصــول الثابتــة وإدراجهــا مبوازنــة 

ــات املخــزون  ــة كمي ــك الشــأن بالنســبة لتســوية وضعي ــايب. كذل ــر الرق ــات التقري ــق توصي ــوان لســنة 2018 وف الدي

املخزنــة بأقســام التجهيــز باحتســابها ضمــن املخــزون النهــايئ للديــوان يف نهايــة الســنة املحاســبية بدايــة مــن القوائــم 

املاليــة لســنة 2018.

أمــا بخصــوص التأخــر الحاصــل يف إنجــاز املشــاريع املرمجــة للســنوات مــن 2012 إىل 2016 فقــد برر الديــوان ذلك 

أساســا لطــول مــدة الدراســات وإعــالن طلبــات العــروض ألن ذلــك يتــم بالتنســيق مــع اإلدارات الجهويــة للتجهيــز. 
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إضافــة إىل وجــود صعوبــات أخــرى فيــا يتعلــق بإعــداد البطاقــات الفنيــة لتجهيــزات أو وســائل خصوصيــة غايــة يف 

الدقــة تــم برمجــة إقتناؤهــا ألول مــرة مؤكــدا أنــه تــم تــاليف هــذه النقائــص بالنســبة القتنــاء الوســائل واملعــدات بعــد 

أن تــم إعــداد حــوايل 90 % مــن البطاقــات الفنيــة.

كــا أنّــه بالنســبة إلجــراءات قبــول الصفقــة املتعلقــة باقتنــاء 28 شــاحنة إطفــاء ســعة 6000 لــرت فقــد تــّم رفــع 

جميــع اإلخــالالت التــي تــم ذكرهــا بالتقريــر الرقــايب وتجاوزهــا مــن طــرف الركــة املتعاقــد معهــا يف إطــار الضــان 

والصيانــة مــا بعــد البيــع وقــد تــم ذلــك مــن طــرف مهندســن أجانــب مــن بلــد املصنــع.

كــا تــّم تــدارك مســألة تجديــد عقــود صيانــة الوســائل والخدمــات الهاتفيــة وذلــك بالقيــام باستشــارة جديــدة أمــا 

بالنســبة ملوزعــات الهاتــف املركــزة بــاإلدارات املركزيــة والجهويــة فهــي مــن نفــس النوعيــة وتــّم اقتناؤهــا لــدى املــزود 

املذكــور وهــو املــزّود الوحيــد ملثــل هــذه التجهيــزات بتونــس.

IV - توصيات الهيئة:
بيّنــت نتائــج املتابعــة األوىل لهــذا التقريــر الرقــايب أن نســبة اإلصــالح مل تتجــاوز 21 % لذلــك تقّدمــت الهيئــة العليــا 

بعديــد التوصيــات التكميليــة مــن أهمهــا رضورة العمــل عــى اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بضــان املتابعــة والتدقيــق 

يف جــودة التدخــالت امليدانيــة خاصــة يف ظــل عــدم تنفيــذ املــؤرشات واملعايــر الــواردة باملخطــط الوطنــي لتحليــل 

املخاطــر والحــّد منهــا عــالوة عــى اتخــاذ التدابــر الالزمــة للتقليــص مــن التفــاوت الهــام بــن اإلدارات الجهويــة عــى 

مســتوى نســبة التأطــر. 

كــا دعــت الهيئــة إىل اإلرساع يف إجــراءات التنســيق مــع وزارة الصحــة قصــد إنتــداب باقــي األطبــاء لفائــدة الحاية 

املدنيــة واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتأمــن اإلطــار الطبــي الــالزم عــى مســتوى باقــي مراكــز اإلســعاف الطبــي للحاية 

املدنيــة التــي تفتقــر إلطــار طبــي واتخــاذ التدابــر واإلجــراءات املســتوجبة قصــد الرتفيــع مــن نســبة التدخــالت الطبيــة 

مبراكــز اإلســعاف التابعــة للحايــة املدنية.

ــة النجــدة واإلســعاف  ــة منظوم ــج مراجع ــم نتائ ــى تقيي ــل ع ــوان إىل العم ــة الدي ــت الهيئ ــك، دع ــة إىل ذل إضاف

ــار يتــم  عــى الطرقــات وذلــك بالرجــوع إىل االحصائيــات الســنوية لعــدد القتــى والجرحــى بالطرقــات وإعــداد معي

مــن خاللــه تحديــد عــدد أعــوان اإلرشاف وعــدد الســباحن املنقذيــن مقارنــة بعــدد نقــاط الحراســة خاصــة يف ظــل 

التفــاوت املســجل بــن اإلدارات الجهويــة ومزيــد التنســيق مــع الســلط الجهويــة للرتفيــع يف نقــاط الحراســة بالرجــوع 

ــة.  ــات ذات الصل إىل اإلحصائي

كــا أوصــت الهيئــة بإحــكام إســتغالل كافــة التطبيقــات اإلعالميــة املتوفــرة لــدى الديــوان ورضورة التخــي عــن 

املتابعــة اليدويــة يف ظــل توفــر املنظومــة املندمجــة للتــرف ‘’SIGA’’ والعمــل عــى تــاليف التأخــر الكبــر يف إنجــاز 

التدقيــق الســنوي عــى نظــم املعلومــات واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلة بإســتخالص مســتحقات الديــوان وتفعيــل بطاقات 

اإللــزام عنــد اإلقتضــاء. كــا أوصــت الهيئــة بالعمــل عــى اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة مبتابعــة وســائل النقــل املعطبــة 

والتدخــل إلصالحهــا يف اإلبــان حتــى ال يــؤدي ذلــك إىل تهالكهــا وإقــرتاح طرحهــا وتحّمــل الديــوان لخســائر ماديــة مــع 

رضورة تحديــد رشوط ومعايــر مضبوطــة لإلحالــة عــى عــدم االســتعال طبقــا للرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل.
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V - قرار المجلس:
مل يســتكمل الديــوان الوطنــي للحايــة املدنيــة تجــاوز مختلــف النقائــص واإلخــالالت وبالتــايل قــّرر مجلــس الهيئــة 

العليــا مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

611332162132الديوان الوطني للحماية المدنية
مواصلة 
المتابعة
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المعهد الوطني للّرصد الجوي 1 0

	ü الهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

	ü الهيكل الذي متّت مراقبته: املعهد الوطني للرصد الجوي

	ü2019 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2018 - 2014 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: 16 نوفمر

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل املتابعة: أفريل

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جويلية

النقائص واإلخالالت: 

تعلقــت أبــرز املالحظــات الــواردة بالتقريــر الرقــايب لهيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة بالتنظيــم 

اإلداري واملــايل للمعهــد وبالنشــاط الفنــي والتجــاري وبالتــرّف يف الــراءات واملــوارد البرية وبالتــرّف يف ممتلكات 

املعهــد ووســائل النقل. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 0	 %.

تبــن ملجلــس الهيئــة أّن تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل املعهــد مل تفض ســوى إىل تدارك بعــض النقائــص واإلخالالت 

وبلغــت نســبة اإلصــالح 20 % وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الســنتن عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل املعهــد 

وهــو مــا يتطلــب مزيــد الحــرص قصــد إنجــاز اإلصالحــات املتبقيــة وتنفيــذ توصيــات الهيئــة. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة. 

نظــرا لعــدم اســتكال مصالــح املعهــد الوطنــي للرصــد الجــوي تجــاوز مختلــف النقائــص، قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة 

متابعــة هــذا التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة.
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I - تقديم عام:
أحــدث املعهــد الوطنــي للرصــد الجــوي مبقتــى الفصــل 67 مــن القانــون عــدد 101 لســنة 1974 املــؤرخ يف 25 

ديســمر 1974 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 1975 ، يف شــكل مؤسســة عموميــة تابعــة لــوزارة النقــل واملواصــالت 

تتمتــع بالشــخصية املدنيــة واإلســتقالل املــايل ولهــا ميزانيــة ملحقــة ترتيبيــا مبيزانيــة الدولــة. ويف ســنة 2009 تغــرت 

صبغــة املؤسســة عمــال بالقانــون عــدد 10 لســنة 2009 املــؤرخ يف 16 فيفــري 2009 حيــث نــص الفصــل األول منــه 

ــة  ــع بالشــخصية املعنوي ــة، تتمت ــة ال تكتــيس صبغــة إداري عــى أن املعهــد الوطنــي للرصــد الجــوي مؤسســة عمومي

واإلســتقالل املــايل وتخضــع إلرشاف الــوزارة املكلفــة بالنقــل ويخضــع يف عالقتــه مــع الغــر للتريــع التجــاري.

وتتمثل مهام املعهد الوطني للرصد الجوي فيا يي: 

االســتجابة للحاجيــات العامــة ذات العالقــة بالرصــد الجــوي والجيوفيزيــاء وعلــم املنــاخ والتــي تهــم مختلف 	 

القطاعــات اإلقتصاديــة للبــالد الســيام املســاعدة املقدمــة للمالحــة الجويــة واملالحــة البحريــة والفالحة والســياحة.

ــن 	  ــاخ م ــم املن ــاء وعل ــن الرصــد الجــوي والجيوفيزي ــوض مبيادي ــة للنه ــج والسياســات الهادف تصــور الربام

ــي. ــي والعلم ــور التكنولوج ــة التط ــالل مواكب خ

املســاهمة يف إرســاء مقومــات إســتدامة التنميــة مــن خــالل املشــاركة يف الربامــج املهتمــة بحاميــة البيئــة 	 

واملحافظــة عــىل الطبيعــة والنهــوض بجــودة الحيــاة.

ــل عــىل 	  ــة والعم ــة والصناعي ــوارث الطبيعي ــن مخاطــر الك ــكات م ــة األشــخاص واملمتل املســاهمة يف حامي

ــة. ــاكل املتدخل ــف الهي ــك بالتنســيق مــع مختل ــا الســلبية وذل ــص مــن مخلفاته التقلي

التنســيق الفنــي يف مجــال إختصــاص املعهــد لجميــع النشــاطات التــي لهــا مســاس بالرصــد الجــوي 	 

والجيوفيزيــاء. 

إدارة وصيانة القاعدة املعلوماتية الخاصة مبعطيات الرصد الجوي والجيوفيزياء.	 

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
شــملت أبــرز النقائــص واإلخــالالت املســّجلة بالتقريــر الرقــايب والتــي إســتخرجتها الهيئــة العليــا للمتابعــة مجــاالت 

النشــاط الفنــي والتجــاري والتــرّف يف الــراءات واملــوارد البريــة والتــرف يف املمتلــكات ووســائل النقــل.

	 – عىل مستوى التنظيم اإلداري واملايل للمعهد:

تبــّن يف هــذا املجــال أّن املجلــس العلمــي للرصــّد الجــوي مل يصــدر أي تقريــر لنشــاطه وذلــك خالفــا ملــا أوجبتــه 

النصــوص التنظيميــة للمعهــد رغــم مــي أكــر مــن عــرة ســنوات عــى إحداثــه. كــا مل يقــم املعهــد بإعــداد عقــد 

برنامــج أو عقــد أهــداف بالتنســيق مــع ســلطة اإلرشاف.

مل يقــم املعهــد بإعــداد القوائــم املاليــة للســنوات األخــرة بإعتبــار أن آخــر قوائــم ماليــة مصــادق عليهــا ترجــع إىل 

ســنة 2014.

ــات املســتقبلية للمعهــد مــن  ــار التوّجه ــد مل يأخــذ بعــن اإلعتب ــكل التنظيمــي الجدي ــّن أن مــروع الهي كــا تب

حيــث إعطــاء األولويــة يف نشــاطه للتطــور التقنــي واملعلومــايت مواكبــَة للمســتجدات يف ميــدان الرصــد الجــوي وتــّم 

إيــالء أهميــة أكــر لتكثيــف العنــر البــري يف ميــدان يكتــيس صبغــة علميــة وتقنيــة. 

كــا لوحــظ شــغور بعــض الخطــط الوظيفيــة الهامــة التــي تتعلــق بالجانــب التقنــي عــى غــرار الدائــرة الفرعيــة 

بتونــس التــي تســّر مــن طــرف املســؤول عــن خليــة الحوكمــة والدائــرة الفرعيــة بتــوزر باإلضافــة إىل خطــة رئيــس 

مصلحــة صيانــة التجهيــزات واألنظمــة بالدائــرة الجهويــة بسوســة.
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وتعتــر نســب اإلنجــاز مــن حيــث التعهــد والدفــع خــالل الخمــس ســنوات األخــرة غــر مرضيــة بالنســبة ملنــح 

االســتثار املســندة مــن ميزانيــة الدولــة يف املجــاالت املتعلقــة بنشــاط املعهــد مثــل تعصــر شــبكة قيــس العنــارص 

ــرات  ــة املق ــزالزل وتهيئ ــذار املبكــر لل ــة وتعصــر شــبكة اإلن ــدرات الحســابية للتوقعــات الجوي ــم الق ــة وتدعي الجوي

ــاء وســائل النقــل.  وإقتن

	 – عىل مستوى النشاط الفني والتجاري للمعهد:

ــادح املســّجل  ــا والنقــص الف ــة وتعطبه ــر الجهوي ــة ملحطــات الرصــد الجــوي بالدوائ ــة العام ــرّدي الحال لوحــظ ت

عــى مســتوى املــوارد البريــة بهــا. كــا تشــكو شــبكة الرصــد مــن ارتفــاع عــدد دوريــات الصيانــة وتضاعــف كلفتهــا 

مــن 62 ألــف دينــار ســنة 2013 إىل 122 ألــف دينارا خــالل ســنة 2017 يضــاف إىل ذلــك صعوبــات يف إقتنــاء العديــد 

مــن قطــع الغيــار يف األســواق التقليديــة ولــدى املزوديــن األصليــن نظرا لقــدم التجهيــزات وعــدم مواكبتهــا للتطــور 

ــد  ــبكة الرص ــر ش ــا تفتق ــة124 . ك ــن جمل ــة م ــن 32 محط ــد ع ــّى املعه ــّا أّدى إىل تخ ــال م ــي يف املج التكنولوج

باملعهــد لوســائل توفــر املعطيــات الحينيــة والحديثــة لجمــع وإرســال العنــارص الجويــة، إذ أن مــا يفــوق 70% مــن 

ــات  ــة وب ــات الجوي ــع املعطي ــال وجم ــدوي إلرس ــل الي ــب التدخ ــائل تتطل مجموع محطات الشبكة تعتمد عى وس

هــذا الوضــع يشــكل عائقا يحــول دون اإلســتغالل الحينــي للمعطيــات وتزويــد قاعــدة البيانــات املناخيــة يف اآلجــال 

املحــددة كذلــك الشــأن بالنســبة للمحطــات املطريــة التــي تعتمــد عــى وســائل تجميــع املعطيات بطرق كالســيكية 

وغــر حديثــة.

مــن جهــة أخــرى، ال يحــرتم املعهــد الرمجــة املتعلقــة بإقتنــاء قطــع الغيــار واألجهــزة الرضوريــة وهــو مــا مــن شــأنه 

أن يؤثــر عــى جــودة الخدمــات املقدمــة مــن طــرف املعهــد يف مجــال الرصــد الجــوي. كــا تفتقــر اإلدارة الفرعيــة 

ألنظمــة الرصــد ملنظومــة آليــة للتــرف يف الصيانــة مــن شــأنها أن متكنهــا مــن املتابعــة الحينيــة لحركيــة مخــزون قطــع 

الغيــار الجديــدة أو التــي أعيــد إســتعالها لتشــغيل محطــات الرصــد الجــوي.

كــا لوحــظ، بخصــوص شــبكة رصــد الــزالزل، نقائــص عــى مســتوى صيانــة محطــة قيــس الــزالزل بســيدي بوســعيد 

وتعــرض أربــع محطــات رصــد الــزالزل بشــبكة رصــد الــزالزل التناظريــة إىل الرسقــة بســبب غيــاب أي وســيلة حايــة 

باإلضافــة إىل وجــود عــدد مــن املعــدات يف حالــة عطــب تقنــي بالشــبكة القدميــة لرصــد الــزالزل التــي وقــع تركيزهــا 

منــذ ســنة 2008 مبحطتــي طمــرة وتالــة والتــي مل تتــّم صيانتهــا.

ومــن خــالل دراســة عينــة مــن الفواتــر املتعلقــة بإســداء خدمــات للحرفــاء عــى كامــل تــراب الجمهوريــة بفضــل 

النيابــات الجهويــة، تــّم تســجيل العديــد مــن النقائــص عــى مســتوى التطبيقــة اإلعالميــة املعتمــدة يف الغــرض كتــرسب 

أخطــاء يف احتســاب املعاليــم وعــدم الدقــة يف موضــوع الخدمــة.

وبالرغــم مــن إنتهــاء صلوحيــة إتفاقيــة الخدمــات املرمــة مــع مؤسســة اإلذاعــة التونســية عــى مــدى 3 ســنوات 

مــن 2012 - 2014 واصــل املعهــد إســداء خدماتــه طيلــة الســنوات 2015 و2016 و2017 رغــم رفــض هــذه املؤسســة 

تســديد قيمــة الخدمــات املســداة بتعلــة عــدم توفــر إتفاقيــة يف الغــرض. 

ــدره 18.491  ــا ق ــت مبلغ ــي بلغ ــارات الت ــدين واملط ــران امل ــوان الط ــدى دي ــد ل ــتحقات املعه ــت مس ــا تراكم ك

مليــون دينــار إىل حــدود مــوىّف ســنة 2018 بالرغــم مــن وجــود نقائــص عــى مســتوى طريقــة احتســاب مســتحقات 

املعهــد لــدى الديــوان املذكــور.
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3 – عىل مستوى الترصّف يف الرشاءات واملوارد البرشية:

ــة إىل املشــاركن  ــة الوقتي ــات املالي ــي أنجزهــا املعهــد عــدم إرجــاع الضان ــّن مــن خــالل بعــض الصفقــات الت تب

الذيــن أقصيــت عروضهــم واملشــاركن الذيــن مل يتــم إختيــار عروضهــم بعــد إختيــار صاحــب الصفقــة باإلضافــة إىل 

عــدم إرجــاع الضانــات النهائيــة نتيجــة لتشــتت وثائــق الصفقــات بــن املصالــح الفنيــة واملصالــح اإلداريــة للمعهــد.

كــا تبــّن طــول آجــال تقييــم العــروض وإســناد الصفقــات وتهــاون املعهــد يف تطبيــق اإلجــراءات املتعلّقــة بفســخ 

الصفقــة عنــد تقاعــس صاحــب الصفقــة يف تنفيــذ الطلبــات باإلضافــة إىل عــدم احــرتام الرتاتيــب املتعلقــة بوجــوب 

الختــم النهــايئ لــكل صفقــة مــن خــالل عــرض امللــف عــى لجنــة مراقبــة الصفقــات ذات النظــر يف أجــل 90 يــوم مــن 

تاريــخ القبــول النهــايئ للطلبــات موضــوع الصفقــة.

ــارش ملجموعــة مــن  ــد املب ــق التعاق ــي للرصــد الجــوي عــن طري ــداب املعهــد الوطن ــه يف إطــار إنت ــن وأن كــا تب

الراصديــن الثانويــن لتامــن حراســة وســالمة معــدات محطــات الرصــد التابعــة لــه عــن طريــق عقــود متكنهــم مــن 

تقــايض منحــة شــهرية وفقــا لقــرار وزيــر النقــل املــؤرخ يف 10 أفريــل 2004، تــوىل املعهــد إبــرام عقــود مــع عــدد مــن 

الراصديــن الثانويــن تبــّن أن اغلبهــم موظفــون عموميــون وهــو مــا يتعــارض مــع مقتضيــات الفصــل 105 مــن قانــون 

الوظيفــة العموميــة الــذي يحّجر عى العــون العمومــي أن ميارس بعنوان مهني ومبقابل أي نشاط مها كان نــوعه. كــا 

لوحــظ عــدم إجــراء إستشــارة واللجــوء إىل التعاقــد املبــارش إلنتــداب طبيــب متعاقــد مــع املعهــد لتقديــم خدمــات 

اإلستشــارة الطبيــة لفائــدة املعهــد يف ســنة 2017.

 4 – عىل مستوى الترصّف يف ممتلكات املعهد ووسائل النقل:

لوحــظ عــدم إصــدار مقــررات إســناد مســكن إداري وعــدم خصــم منحــة الســكن مــن مرتبــات 3 أعــوان نظــرا 

لكونهــم ملحقــون مــن الجيــش الوطنــي برتــب ال تحتــوي عنــارص تأجرهــم عــى منحــة ســكن لذلــك تــم متكينهــم 

ــزالزل ال يتوفــر لــدى  ــه مــن ضمــن 27 عقــار مخصصــة ملحطــات رصــد ال ــّن أن مــن الســكن بــدون مقابــل. كــا تب

املعهــد أيــة معطيــات بخصــوص 21 عقــار منهــا وذلــك فيــا يتعلّــق بوضعهــا العقــاري )مســجل أو غــر مســجل( أو 

مــن حيــث مســاحتها أو ســند إســتغاللها.

كــا تبــّن عــدم تســوية املعهــد للوضعيــة العقاريــة للعقــارات الكائنــة بواليــات بنــزرت واملنســتر ومدنــن ومدينــة 

جربــة والتــي تحتــوي عــى مقــرات دوائــر فرعيــة ومســاكن إداريــة منجــزة مــن طــرف الركــة الوطنيــة العقاريــة 

للبــالد التونســية يف بدايــة الســبعينات، وتــم التفويــت فيهــا لصالــح املعهــد يف نفــس تلــك الفــرتة، حيــث أن ملفــات 

هــذه العقــارات ال تحتــوي ســوى عــى نســخ مــن إتفاقيــات مبدئيــة بــن الركــة الوطنيــة العقاريــة واملعهــد.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي:
تــوىّل املعهــد الوطنــي للرصــد الجــوي اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات قصــد تــدارك اإلخــالالت املســجلّة بالتقريــر 

ــة  ــع مؤسس ــاتية م ــة املؤسس ــروع التوأم ــداد النطــالق م ــار اإلع ــرتاتيجي يف إط ــط اس ــداد مخط ــا إع ــايب أهمه الرق

الرصــد الجــوي الفرنــيس واعتــاده إلعــداد املخطــط الخــايس للتنميــة 2016 - 2020 كــا تــم إعــداد مــروع املخطــط 

ــح املعهــد عــى أن يكــون  ــه عــى ســلطة اإلرشاف للمصادقــة وســتعمل مصال التنمــوي للفــرتة 2021 - 2026 وإحالت

محتــوى املخطــط منطلقــا إلبــرام عقــد برنامــج معهــا. كــا تــم إعــداد القوائــم املاليــة ومراجعتهــا واملصادقــة عليهــا 

بالنســبة لســنتي 2019 و2020 فيــا يتــّم العمــل عــى اإلعــالن عــن اإلستشــارة املتعلقــة بإختيــار مراجــع الحســابات 

لســنوات 2021–2023 خــالل الثالثيــة األخــرة لســنة 2021.
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وقصــد الترسيــع يف نســق إنجــاز املشــاريع باملعهــد وبالتــايل الرتفيــع يف نســبة إســتهالك منــح االســتثار املســندة 

مــن ميزانيــة الدولــة، تــّم تكليــف عونــن )متــرف ومهنــدس( ملتابعــة وإنجــاز الصفقــات العموميــة وإقــرتاح إحــداث 

مصلحــة مكلفــة بالــراءات ضمــن مــروع الهيــكل التنظيمــي الجديــد واعتــاد منظومــة الــراءت العموميــة عــى 

. ’’TUNEPS’‘ الخــط

ــة  ــد إجتاعــات دوري ــات وعق ــل الصعوب ــب وزارة اإلرشاف ملتابعــة املشــاريع وتذلي ــة صل ــم إحــدات لجن كــا ت

مــع املعهــد ملتابعــة تقــدم إنجــاز مشــاريعه. وتبعــا لإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل املعهــد تــّم التوصــل إىل الرتفيــع يف 

االعتــادات املرســمة مــن ســنة إىل أخــرى حيــث تطــورت مــن 1300 تعهــد و800 دفــع بقانــون املاليــة لســنة 2015 

إىل 2800 تعهــد و2070 دفــع بقانــون املاليــة لســنة 2020.

كــا تولــت مصالــح املعهــد رفــع النقائــص الــواردة بالتقريــر الرقــايب بخصــوص فوتــرة الخدمــات املســداة ســنتي 

2017 و2018 ضمــن اإلتفاقيــات التــي أبرمهــا وتســهر املصلحــة املختصــة منــذ شــهر جويليــة 2018 عــى احــرتام آجــال 

الفوتــرة املنصــوص عليهــا بهــذه اإلتفاقيــات وتجــاوز األخطــاء املتعلقــة بتحيــن املبالــغ الســنوية يف مقابــل الخدمــات 

املســداة بــــ5 % ســنويا مــن خــالل إصــدار فواتــر جديــدة تلغــي وتعــوض الفواتــر الخاطئــة أو األخــذ بعــن اإلعتبــار 

هــذه املالحظــة عنــد إصــدار الفواتــر بدايــة مــن ســنة 2014 يف حــن أنــه يتــم احــرتام هــذه اإلجــراءات عنــد فوتــرة 

ــار طبيــب لتقديــم خدمــات اإلستشــارة  ــة باختي ــّم تــاليف اإلخــالالت املتعلّق ــة املؤسســات. كــا ت الخدمــات مــع بقي

الطبيــة لفائــدة املعهــد وذلــك باإلمتنــاع عــن التعيــن املبــارش وإعــال املنافســة بنــر إستشــارة بتاريــخ 21 / 8 / 2020 

وإبــرام عقــد جديــد عــى إثرهــا. 

ــن  ــن األعــوان املعني ــة م ــب شــهادة يف عــدم امللكي ــّم طل ــة، ت ــة املنتفعــن مبســاكن إداري وقصــد تســوية وضعي

ــن  ــة ضم ــة الكرائي ــاب القيم ــص احتس ــا يخ ــا في ــوية. أم ــبيل التس ــى س ــكن إداري ع ــناد س ــررات إس ــدار مق واص

قاعــدة الرضيبــة عــى الدخــل، فقــد تــم عــرض هــذا اإلقــرتاح عــى مجلــس املؤسســة والتوفــق إىل ايجــاد صيغــة لحــل 

هــذا اإلشــكال باعتــاد مذكــرة العمــل عــدد 30 بتاريــخ 10 جــوان 2019 التــي تنــص عــى االقتطــاع الشــهري ملنحــة 

الســكن مــن مرتــب العــون املنتفــع بالســكن اإلداري، ملبلــغ يوافــق مقــدار منحــة الســكن املســند داخــل الســلك وإن 

تعــذر بالســلك األعــى مبــارشة بالنســبة لألعــوان غــر املنتفعــن مبنحــة الســكن أمــا بالنســبة لألعــوان امللحقــن فيتــم 

إمــا االقتطــاع الشــهري ملنحــة الســكن مــن مرتــب العــون املنتفــع بالســكن اإلداري، أو مبلغــا يوافــق بالقيــاس مقــدار 

مــا يقــع اقتطاعــه ألعــوان املعهــد املنتمــن لنفــس الســلك والصنــف الــذي ينتمــي إليــه األعــوان امللحقــون مــن غــر 

املنتفعــن مبنحــة الســكن.

وقــد تــّم إخضــاع مرتبــات األعــوان املعنيــن وامللحقــن مــن الجيــش الوطنــي إىل االقتطــاع مــن املرتــب بعنــوان 

منحــة الســكن مــع إدراج الســكن كامتيــاز عينــي يف قاعــدة احتســاب الرضيبــة عــى الدخــل.

IV - توصيات الهيئة:
بيّنــت املتابعــة األوىل لهــذا التقريــر تــدارك املعهــد الوطنــي للرصــد الجــوي لــــ20 % فقــط مــن اإلخــالالت وبالتــايل 

يبقــى املعهــد مطالبــا بتكثيــف مجهوداتــه لرفــع بقيــة النقائــص. 

ــة  ــتوى التطبيق ــى مس ــجلة ع ــص املس ــاليف النقائ ــاإلرساع يف ت ــة ب ــت الهيئ ــودات أوص ــذه املجه ــم ه ــد دع وقص

اإلعالميــة املعتمــدة للفوتــرة وإصــدار مذكــرة إدارة عامــة توضــح إجــراءات إعــداد الفواتــر املتعلقــة بإســداء خدمــات 

للحرفــاء وتنــص عــى إيــالء األهميــة الالزمــة ملرحلــة احتســاب املعاليــم وتضمــن العمــل بطريقــة املراقبــة املزدوجــة 

للفواتــر.
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ــوان الطــران  ــدى دي ــدة ل ــه املتخلّ ــد قصــد اســتخالص ديون ــل املعه ــن قب ــة اإلجــراءات املتخــذة م ــت الهيئ ومثن

املــدين واملطــارات الــذي يقــوم بإســتخالص معاليــم خدمــات الرصــد الجــوي لفائــدة املعهــد مــن رشكات النقــل الجــوي 

ــت مــن  ــة بــرضورة التثب ــع التوصي ــالد التونســية ، م ــرة للمجــال الجــّوي للب املســتغلّة للمطــارات التونســية أو العاب

صحــة املعطيــات املقّدمــة مــن قبــل الديــوان بعــد طلــب مؤيــدات يف الغــرض والعمــل عــى إيجــاد الحلــول املمكنــة 

لتحويــل املبالــغ املســتخلصة لفائــدة املعهــد يف اإلبــان والنظــر يف تعديــل األمــر عــدد 89 لســنة 2011 يف إتجــاه تحديــد 

أجــل لخــالص املســتحقات املذكــورة.

مــن جانــب آخــر، أوصــت الهيئــة بالعمــل عــى التحّكــم يف آجــال تنفيــذ الصفقــات وتطبيــق الرتاتيــب الجــاري بهــا 

العمــل يف صــورة تســجيل تأخــر مجحــف يف اإلنجــاز والعمــل عــى اإلرساع يف إعــداد ملــف الختــم النهــايئ املتعلــق 

ــاخ وعرضــه عــى  ــم املن ــدان عل ــاج يف مي ــات واإلنت ــة للتــرف يف املعطي ــاء واســتغالل منظومــة متكامل بصفقــة اقتن

أنظــار لجنــة الصفقــات املختصــة للمصادقــة.

ــة  ــة تقديري ــة بوضــع رزنام ــد أوصــت الهيئ ــد، فق ــة للمعه ــكات العقاري ــة باملمتل ــص املتعلق ــا بالنســبة للنقائ أم

إلنتهــاء أشــغال تكويــن امللفــات الخاصــة بهــذه املمتلــكات واإلرساع يف هــذه العمليــة قصــد عرضهــا يف أفضــل اآلجــال 

عــى أنظــار اللجنــة املعينــة للغــرض مبقتــى القــرار املشــرتك مــن وزيــر النقــل ووزيــر املاليــة ووزيــر أمــالاك الدولــة 

والشــؤون العقاريــة قصــد ضبــط قامئــة جــرد يف العقــارات واملعــدات التابعــة مللــك الدولــة الخــاص مــع بيــان وصفــي 

مشــفوع بتقديــرات.

V - قرار المجلس:
نظــرا لعــدم اســتكال مصالــح املعهــد الوطنــي للرصــد الجــوي تجــاوز مختلــف النقائــص واإلخــالالت، قــّرر مجلــس 

الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة الحقــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 357262207المعهد الوطني للرصد الجوي
المتابعة
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بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 1 1

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة

	ü2017 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2016 - 2011 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 2017 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 30(: جوان

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: أكتوبر

	ü2020 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: ديسمر

أهم النقائص واإلخالالت:

	ü.طول آجال إسناد القروض

	ü.ارتفاع قيمة القروض غر املستخلصة

	ü.طول آجال البت يف مطالب إعادة الجدولة

	ü.تراجع مستوى األموال الذاتيّة للبنك إىل ما دون نصف رأس ماله

	ü.عدم ضبط التوّجهات اإلسرتاتيجية للبنك

	ü.أهمية نسبة القروض املتعرة

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 54 %.

أفضــت تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل البنــك إىل تــدارك عــدد هــام مــن النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة 

اإلصــالح 54 % وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة وتوصيــات الهيئــة 

حيــز التنفيــذ. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

نظــرا للنتائــج املســجلة، قــرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب مــع عقــد إجتــاع مــع ممثــي وزارة 

املاليــة واملديــر العــام للبنــك والرئيــس املديــر العــام للركــة التونســية للضــان مــن أجــل تــدارس الوضعيــة املاليــة 

ــل املؤسســات  ــة متوي ــه عــى مواصل ــا ال ســيا عــى مســتوى قدرت ــي يتعــرض إليه ــات الت ــك والصعوب الحرجــة للبن

ــز بنــك الجهــات املنصــوص  واإلســتثار والحلــول املمكنــة لتجاوزهــا مــع توضيــح التوجهــات بخصــوص مســألة تركي

عليهــا بقانــون املاليــة لســنة 2019. 
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I - تقديم عام:
تــم إحــداث بنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة يف أول مــارس 2005 يف شــكل رشكــة خفيــة االســم بــرأس 

مــال قــدره 50 م.د ثــم تــّم الرتفيــع يف رأســالها خــالل ســنة 2009 إىل 100 م.د. ويتــوزع رأس مــال البنــك بــن كل مــن 

الدولــة التونســية )%60 ( واملجمــع الكيميــايئ التونــيس )22 %( والركــة الوطنيــة لالتصــاالت )%10 ( وديــوان الطــران 

املــدين واملطــارات )%6 ( والديــوان التونــيس للتجــارة )2% (.

ويعتــر البنــك منشــأة عموميــة عــى معنــى القانــون عــدد 9 لســنة 1989 املــؤرخ يف غــرة فيفــري 1989 املتعلــق 

ــون عــدد 65 لســنة 2001 املــؤرخ يف  ــات القان ــة. كــا يخضــع ملقتضي باملســاهات واملنشــآت واملؤسســات العمومي

10 جويليــة 2001 املتعلــق مبؤسســات القــرض الــذي تــم إلغــاؤه وتعويضــه بالقانــون عــدد 48 لســنة 2016املــؤرخ يف 

11جويليــة2016 .

وتتمثــل مهــام البنــك حســب سياســة القــرض التــي متــت املصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس إدارتــه بتاريــخ غــرة 

أفريــل 2005، يف متويــل بعــث وتوســعة املؤّسســات الصغــرى واملتوســطة املنتجــة للســلع والخدمــات التــي تــرتاوح 

كلفــة اســتثاراتها بــن 100 أ.د و10 م.د بإســتثناء املؤسســات الناشــطة يف القطــاع الســياحي والــذي ميثــل فيهــا اإليــواء 

املكــّون الرئيــيس واملؤسســات الناشــطة يف قطــاع البعــث العقــاري املعــّد للســكن وذلــك باإلشــرتاك مــع املؤسســات 

املاليــة األخــرى.

II – أبرز النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
متحورت أهم املالحظات التي كانت محل متابعة من قبل الهيئة فيا يي:

	 - عىل مستوى إسناد القروض:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü غيــاب تركيــز قاعــدة معلوماتيــة بخصــوص البيانــات املاليّــة واإلقتصاديـّـة للمشــاريع التــي تــّم متويلهــا وعــدم

توفــر وتحيــن العديــد مــن الّدراســات القطاعيّــة املتعلّقــة مبجــال تدّخــل البنــك.

	ü.2019 ضعف نسبة املصادقة عى القروض التي بلغت 30 % يف نهاية 2015 و20,3 % يف نهاية سنة

	ü ضعــف التمويــالت املوجهــة إىل القطاعــات القــادرة عــى خلــق القيمــة املضافــة العاليــة عــى غــرار قطاعــي

تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــال.

	ü طــول املــّدة الفاصلــة بــن تاريــخ املصادقــة عــى إســناد القــروض وتاريــخ إمضــاء العقــد التــي بلغــت معــّدل

442 يومــا خــالل الفــرتة التــي شــملتها عمليــة التدقيــق.

	ü عــدم حــرص البنــك عــى تفعيــل اإللتزامــات املوضوعــة عــى كاهــل طالبــي التمويــل واملتمثلــة يف رضورة تــويل

الباعــث كل ثالثــة أشــهر تقديــم جــدول املصاريــف املثبــت لعمليــة الــرف املنجــزة يف إطــار املــروع ومصدر 

هــذه املصاريــف والكشــوفات املاليــة املتعلقــة بالخزينــة والقوائــم املاليّــة للمــروع باإلضافــة إىل توفــر قامئــة 

مفّصلــة لألصــول الثابتــة يف ظــرف 3 أشــهر بعــد الّدخــول يف طــور النشــاط.

	ü.غياب الضانات الرضورية بالنسبة لعدد من املشاريع
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	 - عىل مستوى استخالص القروض:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü ارتفــاع يف مبلــغ القــروض غــر املســتخلصة التــي بلغــت 125,6 م.د ســنة 2015 واملتأتيــة أساســا مــن القــروض

املصنفــة »صنــف 4” بنســبة 96 % مــن املبلــغ الجمــي لألرصــدة غــر املســتخلصة.

	ü طــول آجــال البــت يف مطالــب إعــادة الجدولــة التــي تراوحــت بــن 120 و506 يومــا وضعــف عــدد املطالــب

ــا مــن جملــة 882  التــي متــت املصادقــة علهــا مــن طــرف لجنــة القــروض إىل مــوىف ســنة 2014 )401 مطلب

مطلبــا أي مــا ميثــل نســبة 45 %(.

	ü.طول إجراءات إعداد املالحق وتسجيلها ثم إدراجها بالنظام املعلومايت التي تناهز آجالها السنة 

	ü ســوء التــرف يف الصكــوك البنكيــة املقدمــة مــن طــرف الحرفــاء يف إطــار تســديد ديونهــم إضافــة إىل متكــن 

البعــض منهــم مــن إعــادة جدولــة ديونهــم مــن خــالل قبــول صكــوك بتواريــخ مؤجلــة الدفــع لعــّدة أشــهر.

	ü ــة ــد الرســمي املتعلق ــواردة بالرائ ــة  ال ــة والرعي ــات القانوني ــة لإلعالن ــة إدارة الشــؤون القانوني ــدم متابع  ع

ببيــع األصــل التجــاري أو افتتــاح إجــراءات التســوية القضائيــة أو الفلســة أو التصفيــة تجــاه حرفــاء البنــك مــن 

قبــل دائنــن آخريــن. مــا ترتــب عنــه عــدم القيــام بواجــب التريــح مبســتحقات البنــك يف اآلجــال القانونيــة 

وبالتــايل عــدم اعتبــار ديــن البنــك وســقوطه.

3 - عىل مستوى الوضعية املالية والتنظيم ونظام املعلومات:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü .تراجع مستوى األموال الذاتيّة للبنك يف موىف سنة 2015 إىل حدود  44,380م.د أي دون نصف رأس ماله

	ü عــدم وضــوح التوّجهــات االســرتاتيجية للبنــك إضافــة إىل غيــاب عــدد مــن أدوات التنظيــم عــى غــرار عقــد

الرامــج وقانــون اإلطــار وأدلـّـة إجــراءات بالّنســبة للعمليــات املتعلقــة بالتفقــد واملحاســبة ومنظومــة إعالميــة 

مندمجــة تغطــي كافــة أنشــطة البنــك.

	ü ــط إلعــادة تشــغيل النظــام بعــد الحــوادث ــة ومخطّ ــط الســتمرارية النشــاط يف مجــال اإلعالمي ــاب مخطّ غي

ــؤّرخ يف 28  ــدد 198 لســنة 2006 امل ــرض ع ــزي ملؤّسســات الق ــك املرك ــات منشــور البن ــا ملقتضي ــك خالف وذل

ــر 2006، نوفم

	ü وجــود شــغورات يف عديــد الخطــط مــا أَدى إىل تعيــن بعــض املســؤولن لــإلرشاف بالنيابــة عــى عــدة مصالــح

أو إدارات ترتــب عنــه يف بعــض الحــاالت الجمــع بــن مهــام متنافــرة.

	ü تســجيل عــدة شــغورات عــى مســتوى املكاتــب الجهويــة رغــم أهميــة الــدور املوكــول لهــا وهــو مــا مــن شــأنه

أن يؤثــر ســلبا عــى ســر وجــودة العمــل وعــى آجــال معالجــة امللفــات ومل يتجــاوز عــدد األعــوان يف أحســن 

الحــاالت ثالثــة أعــوان ليصــل إىل عــون واحــد عــى مســتوى 6 مكاتــب جهويــة.

	ü.2019 أهمية نسبة القروض املتعرة التي بلغت 70 % سنة 2015 و81 % سنة
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ــس اإلدارة أو ســلطة  ــة ســواء عــى مســتوى مجل ــا اإلدارة العام ــرارات اتخذته ــدة ق ــد ع ــع تجمي ــه وق ــا وأن عل

اإلرشاف وذلــك منــذ املصادقــة عــى قانــون املاليــة لســنة 2019، الــذي نــص صلــب الفصــل 27 منــه عــى إحــداث بنــك 

الجهــات الــذي ســيقوم بامتصــاص بنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة، والــذي مل يقــع تركيــزه إىل حــّد إعــداد 

هــذا التقريــر الســنوي مــّا أدى إىل ضبابيــة التوجــه وعــدم اتخــاذ قــرارات هاّمــة يف مجــال التــرف وذلــك عــى غــرار 

ــة الحرجــة للبنــك  ــة املالي ــز عــدد مــن أدوات التنظيــم، إضافــة إىل الوضعي ــاء منظومــة إعالميــة مندمجــة وتركي إقتن

الــذي تفاقمــت خســائره حتــى بلغــت أموالــه الذاتيــة أقــل مــن نصــف رأس املــال.

III – جهود اإلصالح المبذولة:
متثلت أبرز جهود اإلصالح املبذولة من قبل البنك فيا يي:

	ü الــروع يف إحــداث قاعــدة معطيــات مشــرتكة مــع املكلفــن بالتقييــم صلــب البنك تضــم دراســات وإحصائيات

قطاعيــة يتــم تطعيمهــا وتطويرهــا دوريــا وتتعلــق خاصــة بالقطاعــات التاليــة: الفالحــة والصناعــات الغذائيــة 

والجلــود واألحذيــة والصحــة والصناعــات امليكانيكيــة وصناعــة الــورق والخدمــات والطاقــات املتجــددة، إضافة 

ــة  ــان وزيــت الزيتــون والدواجــن وتربي ــد بطاقــات املشــاريع عــى غــرار قطــاع األلب ــام بتحيــن عدي إىل القي

األســاك والرخــام ووضعهــا عــى ذمــة املكلفــن بالتقييــم واملكاتــب الجهويــة املكلفــة بتأطــر الباعثن. كــا 

ــة يف إنتظــار تطويرهــا يف  ــد املشــاريع املمول ــة لعدي ــات املالي ــع البيان ــدة تجمي ــواة أوىل لقاع ــم ّإحــداث ن ت

شــكل مجمــع للقوائــم املاليــة عــن طريــق منظومــة إعالميــة مندمجــة. 

	ü التوجــه نحــو متويــل القطاعــات القــادرة عــى خلــق القيمــة املضافــة العاليــة وذلــك مــن خــالل تنويــع قاعــدة

هــذه الفئــة مــن املشــاريع وعــدم اإلقتصــار عــى مراكــز النــداء التــي شــهدت تعــرا كبــرا بعــد ســنة 2011. 

ــة خــالل ســنة 2018  وقــد مثلــت املشــاريع ذات القيمــة املضافــة العاليــة نســبة 15 % مــن املشــاريع املمول

ونســبة 13 % خــالل ســنة 2019 و33 % خــالل العــرة أشــهر األوىل مــن ســنة .2020

	ü التقليــص يف آجــال رصف القــروض لتصبــح يف حــدود 136 يومــا يف نهايــة 2019 بــن تاريــخ املصادقــة وتاريــخ

إمضــاء العقــد ويف حــدود 58 يومــا بالنســبة ألجــل رصف القــروض.

	ü ــة الحرفــاء عــى املســتوى ــة منــذ مــارس 2019 تخــّول متابعــة وضعيّ ــر منظومــة معلوماتي الــروع يف تطوي

الجهــوي حالــة بحالــة وتطعيــم قاعــدة البيانــات باملنظومــة باملعلومــات املفّصلــة حــول املــروع والنقائــص 

التــي تشــوبه إىل جانــب إبــراز النقائــص يف خصــوص جــداول املصاريــف املثبتــة لعمليــات الــرف والقوائــم 

ــص  ــادي النقائ ــن تف ــا ســيمّكن م ــاء. وهــو م ــل الحرف ــن قب ــا م ــب توفره ــم املطال ــف القوائ ــة ومختل املالي

املشــار إليهــا بالتقريــر إىل جانــب حــث املمثلــن الجهويــن للبنــك مبســاندة مجهــودات اإلدارة الفرعيّــة ملتابعــة 

االســتغالل. 

	ü تحيــن إجــراءات إعــادة جدولــة القــروض مــّا مّكــن مــن التقليــص يف أجــال تقييــم مطالــب إعــادة الجدولــة

إىل معــدل ثالثــة أشــهر خــالل ســنة 2019 ميــا يف ذلــك مــدة إســتكال امللــف.

	ü ــة يف آجــال تكليــف اإلدارة الفرعيــة للعقــود صلــب إدارة الشــؤون القانونيــة بإعــداد مالحــق إعــادة الجدول

ــون  ــة الدي ــات جدول ــاع بآلي ــة لإلنتف ــروط املســبقة والواجب ــا بإســتيفاء الباعــث لل ــة مرتبطــة أساس معقول

التــي تحددهــا لجنــة القــروض كخــالص جــزء مــن املديونيــة أو الرتفيــع يف رأس املــال، عــى أن تســتغرق بقيــة 

اإلجــراءات الداخليــة شــهرا واحــدا عــى أقــى تقديــر.
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	ü تدعيــم املكاتــب الجهويــة باملــوارد البريــة ســواء عــن طريــق اإللحــاق أو النقــل الداخليــة لألعــوان )مكاتــب

صفاقــس واملنســتر والقــروان وقفصــة ومدنــن والــكاف والقريــن( وفتــح مكاتــب جديــدة بــكّل مــن أريانــة 

ــض  ــغورات يف بع ــد ش ــاق لس ــة اإللح ــوء إىل آلي ــتثنائية اللج ــاالت إس ــّم يف ح ــا ت ــس. ك ــروس وتون ــن ع وب

املكاتــب الجهويــة، حيــث تــم إلحــاق إطاريــن بــكل مــن املكتبــن الجهويــن بقفصــة ونابــل.

IV - توصيات الهيئة: 
تقّدمت الهيئة بالتوصيات التالية: 

	ü مــّد الهيئــة بالنتائــج التــي ســيتم التوصــل إليهــا فيــا يخــص التوجهــات الجديــدة للبنــك بالرتفيــع يف نســبة

قــروض التوســعة مــن حجــم التمويــالت عــى حســاب قــروض بعــث املؤسســات وإنعــكاس ذلــك عــى نســب 

املصادقــة وإســتخالص القــروض.

	ü إســتكال تســوية امللفــات العالقــة مــع الركــة التونســية للضــان، إضافــة إىل الحــرص عــى طلــب الضانــات

الالزمــة والتــي تضمــن حقــوق البنــك بصفــة فعليــة، ال ســيا مــع ارتفــاع نســبة القــروض غــر املســتخلصة.

	ü إيــالء إدارة التفقــد واملهــام املوكولــة إليهــا العنايــة الالزمــة وذلــك بتعيــن إطــار متفــرغ لــإلرشاف عــى هــذه

اإلدارة والبــدء يف إعــداد دليــل اإلجــراءات املتعلــق بهــا يف أقــرب اآلجــال.

	ü ــب عــروض ــق باإلعــالن عــن طل ــا يتعل ــة عــى مقــرتح اإلدارة العامــة في ــس اإلدارة إىل املصادق دعــوة مجل

ــك. ــات البن ــه يف تيســر مختلــف عملي ــز نظــام معلومــايت مندمــج بالنظــر إىل أهميت ــاء وتركي إلقتن

	ü.)’’إمتام وضع املنتجات الجديدة )منتوجا ‘’متويل املال املتداول الهيكي’’ و’’متويل وسائل النقل

V - قرار المجلس: 
نظــرا للنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا عــى مســتوى متابعــة هــذا التقريــر، قــرر مجلــس الهيئــة مواصلــة املتابعــة 

لهــذا امللــف عــى مســتوى البنــك مــع عقــد جلســة عمــل مــع الــوزارة املكلفــة باملاليــة واملديــر العــام للبنــك والرئيــس 

املديــر العــام للركــة التونســية للضــان للنظــر يف الوضعيــة املاليــة الحرجــة للبنــك والصعوبــات التــي يتعــرض إليهــا 

ــح التوجهــات بخصــوص مســألة  ــل املؤسســات واإلســتثار وتوضي ــة متوي ــه عــى مواصل ال ســيا عــى مســتوى قدرت

تركيــز بنــك الجهــات.

ويف إطــار تجســيم التوصيــة الصــادرة عــن املجلــس، إنعقــدت يــوم 9 ديســمر 2021 مبقــر الهيئــة العليــا للرقابــة 

اإلداريــة واملاليــة جلســة عمــل يف الغــرض بحضــور األطــراف املعنيــة املشــار إليهــا أعــاله والتــي خلصــت أعالهــا إىل 

دعــم جهــود البنــك الراميــة إىل إعــادة هيكلــة رأســاله باللجــوء إىل مســاهمة صنــدوق الودائــع واألمانــات يف رأســاله 

ــة بتجســيم  ــراءات الكفيل ــة لإلج ــاذ الحكوم ــار اتخ ــا يف إنتظ ــا حالي ــر به ــي مي ــة الت ــات املالي كحــل مرحــي للصعوب

مــروع بنــك الجهــات وضبــط طــرق عملــه.
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VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

بنك تمويل المؤسسات الصغرى 
مواصلة 545 --2614والمتوسطة

المتابعة
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شركة اسمنت »أم اإلكليل« 1 2

	üهيكل التفقد: التفقدية العامة لوزارة الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة

	ü»الهيكل الذي تّم تفقده: رشكة اسمنت »أم اإلكليل

	ü 2018 :تاريخ إعداد تقرير التفقد

	ü2017 - 2012 :الفرتة املعنية بالتفقد

	ü2019 تاريخ ورود تقرير التفقد عىل الهيئة العليا: 01 نوفمر

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: فيفري

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: ماي

النقائص واإلخالالت:

	ü .غياب بعض وسائل التنظيم

	ü .وجود شغورات يف الخطط الوظيفية

	ü .تفاقم ظاهرة الغيابات بالركة

	ü .منح ترقيات يف السلك وإسناد سلم أو درجات إثر اتفاقيات نقابية

	ü .الجمع بن منحة الدوام والساعات اإلضافية

	ü .سوء الترف يف الصندوق االجتاعي

	ü.)...إخالالت جوهرية عى مستوى الصفقات )تحديد الحاجيات، إنجاز الصفقات

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 		 %.

ــص  ــض النقائ ــدارك بع ــوى إىل ت ــض س ــة مل تف ــل الرك ــن قب ــذة م ــالح املتّخ ــر اإلص ــة أّن تداب ــس الهيئ ــّن ملجل تب

واإلخــالالت وبلغــت نســبة اإلصــالح 22 % وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الســنتن عــى إعــداد تقريــر التفقــد وتبليغــه 

إىل الركــة، وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة وتوصيــات الهيئــة 

حيــز التنفيــذ.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

نظرا لضعف النتائج التي تم التوصل إليها، قرر املجلس مواصلة متابعة هذا التقرير يف إطار متابعة ثانية.
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I - تقديم عام:
تأّسســت رشكــة إســمنت ‘’أم اإلكليــل’’ ســنة 1976 يف شــكل رشكــة خفيــة اإلســم. ويبلــغ رأس مالهــا )عنــد إنجــاز 

التدقيــق( مــا قــدره 34 مليــون دينــار مقســمة إىل 3.400.000 ســها ذات قيمــة إســمية بــــ10 دنانــر، تســاهم الدولــة 

ــك  ــوايل البن ــن 6 مســاهمن وهــم عــى الت ــوزع بالتســاوي ب ــة املســاهات تت ــا بنســبة 99,98 % وبقي التونســية فيه

الوطنــي الفالحــي والديــوان التونــيس للتجــارة وديــوان املوانــئ التونســية ورشكــة البنيــان والركــة التونســية للتأمــن 

‘’ســتار’’ ورشكــة اســمنت بنــزرت.

ــق  ــري 1989 املتعل ــرّة فيف ــؤرخ يف غ ــنة 1989 امل ــدد 9 لس ــون ع ــا للقان ــة طبق ــأة عمومي ــة منش ــر الرك وتعت

باملســاهات واملنشــآت العموميّــة كــا نّقــح ومتـّـم بالقانــون عــدد 102 لســنة 1994 والقانــون عــدد 74 لســنة 1996 

ــة. ــايل فهــي تخضــع لإللتزامــات املوضوعــة عــى كاهــل املنشــآت العموميّ وبالت

ــي تســتوجب الرتخيــص املســبق طبقــا لألمــر عــدد 518  وينضــوي نشــاط الركــة ضمــن قامئــة اإلســتثارات الت

لســنة 2002 املــؤّرخ يف 27 فيفــري 2002 واملنقــح واملتمــم لألمــر 492 لســنة 1994 املــؤرخ يف 28 فيفــري 1994 املتعلــق 

بضبــط قامئــات األنشــطة داخــل القطاعــات املنصــوص عليهــا بالفصــول 1 و2 و3 و27 مــن مجلــة تشــجيع اإلســتثار. 

كــا أنّهــا تعتــر مؤسســة مســتهلكة للطاقــة عــى معنــى األمــر عــدد 2269 لســنة 2009 املــؤّرخ يف 31 جويليــة 2009 

ــوى  ــة ومحت ــدوري يف الطاق ــاري ال ــق اإلجب ــة للتدقي ــتهلكة للطاق ــات املس ــوع املؤسس ــط رشوط خض ــق بضب املتعل

التدقيــق ودوريتــه وأصنــاف املشــاريع املســتهلكة للطاقــة.

وتتوىل رشكة اسمنت ‘’أم اإلكليل’’، حسب الفصل الثالث من عقدها التأسييس، القيام باملهام التالية:

ــاء والصناعــات املتشــابهة 	  ــواد البن ــع م ــع اســمنت وكل وحــدات أخــرى لصن ــاء وإســتغالل وحــدة لصن بن

ــا، واملنحــدرة منه

ــة 	  ــر وإســتغالل صناع ــدف إىل تطوي ــي ته ــة الت ــة والتجاري ــة واملالي ــة واإلقتصادي ــام بالدراســات الفني القي

ــابهة، ــات املتش ــمنت أو الصناع اس

التدخــل يف كل األنشــطة الصناعيــة، التجاريــة وكل العمليــات املاليــة والعقاريــة التــي لهــا عالقــة مبــارشة 	 

ــرشكاء أو  ــاب أو رشاء األســهم أو حصــص ال ــة، اإلكتت ــك بواســطة بعــث رشكات فرعي ــارشة بنشــاطها وذل أو غــري مب

اإلندمــاج أو بــأي طريقــة أخــرى،

تكوين وتأهيل عاملها يف ميدان صناعة اسمنت ومواد البناء.	 

وتتكون الركة من ثالثة قطاعات إنتاج وهي: 

	ü.)ورشتان إلنتاج الكلنكر )ورشة املواد الخام وورشة الطهي

	ü ــدي ــمنت بورتالن ــيس و إس ــدي كل ــمنت بورتالن ــاج إس ــا انت ــم داخله ــر يت ــمنت والج ــاج االس ــتان إلنت ورش

ــر. ــالح والج ــاوم لألم ــي مق ــدي إصطناع ــمنت بورتالن ــي وإس اصطناع

	ü .التعبئة والوسق
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II – أهم النقائص واإلخالالت المستخرجة من تقرير التفقد :
ــر التفقــد والتــي كانــت موضــوع متابعــة مــن قبــل  متحــورت أهــم النقائــص واإلخــالالت املســتخرجة مــن تقري

الهيئــة حــول مــا يــي:

	 - عىل مستوى التنظيم:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü.غياب بعض وسائل التنظيم عى غرار دليل اإلجراءات وقانون إطار

	ü.وجود شغورات يف الخطط الوظيفية عى مستوى 7 إدارات حيوية

	ü.االعتاد عى موافقة مجلس اإلدارة ملنح بعض األعوان إمتيازات عينية وتحين بعض االمتيازات

	 - عىل مستوى الترصف يف املوارد البرشية:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü عــدم القيــام باإلنتدابــات الرضوريــة رغــم الحصــول عــى موافقــة ســلطة اإلرشاف، وذلــك بالنســبة لــــ32 عونــا

خــالل ســنتي 2016 و2017.

	ü تفاقــم ظاهــرة الغيابــات بالركــة خــالل فــرتة التدقيــق والتــي بلغــت عــى ســبيل املثــال 3802 يومــا ســنة

ــار. 2016 بكلفــة قدرهــا 100,6 ألــف دين

	ü إســناد ســلم أو درجــات لــــ370 عــون خــالل ســنة 2012 تنفيــذا لإلتفــاق بــن اإلدارة العامــة والنقابــة كــا

تــم إســناد درجتــن ســنة 2014 لــكل األعــوان يف إطــار إجــراء غــر مصــادق عليــه مــن ســلطة اإلرشاف ودون 

احــرتام القانــون األســايس للركــة.

	ü منــح ترقيــات يف الســلك لــــ29 عونــا دون إجــراء مناظــرات داخليــة أو متابعــة دورات تكوينيــة ودون احــرتام

رشط األقدميــة يف الصنــف األدىن للســلك.

	ü عــدم احــرتام األقدميــة املقضــاة بالســلم عنــد الرتقيــة مــن ســلم إىل الســلم املــوايل وبالدرجــة عنــد الرتقيــة مــن

درجــة إىل الدرجــة املواليــة.

	ü الجمــع بــن منحــة الــدوام والســاعات اإلضافيــة بالنســبة لــــ142 عونــا خــالل الفــرتة 2012 - 2017 رغــم تزامن

أوقــات العمــل موضــوع املنحتن.

3 - عىل مستوى الترصف يف أسطول السيارات: 

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü غيــاب إجــراءات متعلقــة بالتــرف يف أســطول الســيارات ومقتطعــات املحروقــات مــّا أّدى إىل غيــاب متابعــة

ــتهالك الوقود. إس

	ü غيــاب التنصيصــات الرضوريــة صلــب دفاتــر القيــادة عــى غــرار كشــف العــداد عنــد الرجــوع وســاعة العــودة

ورقــم اإلذن باملأموريــة واملصلحــة املنتفعــة وعــدد الوصــوالت املســتهلكة.
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4 - عىل مستوى الترصف يف الصندوق االجتامعي:

بــن التقريــر ســوء التــرف يف الصنــدوق اإلجتاعــي مــن خــالل موافقــة الرئيــس املديــر العــام مبــارشة عــى إســناد 

قــروض وهبــات دون النظــر فيهــا مــن قبــل اللجنــة املخصصــة، إضافــة إىل تجــاوز املديونــة 40 % مــن األجــر لعــدة 

أعــوان متمتعــن بالقــروض املمولــة مــن الصنــدوق اإلجتاعــي وتجــاوز الســقف املحــدد للقــرض املســند.

5 - عىل مستوى الترصف يف الصفقات:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü.إنجاز صفقات وتسديد كلفتها بالرغم من عدم إشتغال املعدات

	ü.اإلستالم الوقتي وخالص املتعهد بالرغم من أن جزءا من املقتنيات غر مطابق

	ü اإلعــالن عــن اإلســتالم الوقتــي وتســديد كامــل كلفــة الصفقــة بالرغــم مــن عــدم إنجــاز كل التعهــدات. وذلــك 

بالنســبة لــــ3 صفقات. 

	ü عــدم تســليط عقوبــة ماليــة بالرغــم مــن التأخــر يف إنجــاز الصفقــة، وذلــك بالنســبة ألحــد طلبــات العــروض

التــي أنجــزت خــالل ســنة 2016 حيــث بلــغ التأخــر 3 أشــهر دون أن تقــوم مصالــح الركــة باحتســاب مبلــغ 

الخطايــا.

	ü ــوى ــا والقص ــات الدني ــرتام الكمي ــدم اح ــة وع ــات اإلطاري ــبة للصفق ــة بالنس ــات بدق ــد الحاجي ــدم تحدي ع

ــات. ــض الصفق ــة لبع ــة إضافي ــه كلف ــج عن ــا نت ــروط م ــراس ال ــد وك ــددة بالعق املح

	ü.تسديد مبالغ إضافية للمزودين دون وجه حق

	ü القيــام باقتنــاءات خــارج إطــار الصفقــات وعــدم تجميــع الــراءات نتيجــة للتأخــر يف اإلعــالن عــن طلبــات

العــروض أو التأخــر يف إنجازهــا وعــدم تحديــد الحاجيــات بدقــة مــّا دفــع الركــة إلبــرام طلبــات عــروض 

والقيــام بإستشــارة يتعلقــان بإقتنــاء نفــس املــواد ويف نفــس املــدة.

	ü إرتــكاب 15 إخــالال يف الصفقــة املتعلّقــة برتكيــز نظــام قيــادة ومراقبــة مــّا انجــر عنــه تأخــر تنفيــذ الصفقــة

منــذ ســنة 2007 إضافــة إىل أعبــاء ماليــة إضافيــة بقيمــة 2,3 مليــون أورو.

وبالنظــر إىل خطــورة هــذه اإلخــالالت قامــت ســلطة اإلرشاف برفــع دعــوى لــدى دائــرة الزجر املــايل تتعلــق بأخطاء 

تــرف )خاصــة بالنســبة لإلخــالالت املتعلقــة بالتــرف يف املــوارد البريــة والتــرف يف الصنــدوق اإلجتاعــي وبعــض 

الصفقــات( وأخــرى قضائيــة وخاصــة بالنســبة للمالحظــات املتعلقــة بالصفقــات العمومية.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الشركة:
متثلت أبرز تدابر اإلصالح فيا يي:

	ü.تسديد الخطط الوظيفية الشاغرة بالهيكل التنظيمي

	ü إصــدار مذكــريت عمــل حــول تنظيــم إســتعال الســيارات اإلداريــة والقيــام مبهــام داخــل الجمهوريــة، إضافــة

ــن  ــا م ــل مب ــائل النق ــع )GPS( ألســطول وس ــد املوق ــاء نظــام تحدي ــن إستشــارة إلقتن ــالن ع ــام باإلع إىل القي
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شــأنه أن ميّكنهــا مــن متابعــة ومراقبــة تحــركات كافــة وســائل نقــل الركــة مبختلــف املراكــز )الــكاف، تونــس 

واملصنــع( ومتابعــة كميــات وكلفــة الوقــود املســتهلكة ومصاريــف الصيانــة لكافــة وســائل النقــل. كــا رشعــت 

الركــة بدايــة مــن شــهر ســبتمر 2020 يف املتابعــة اليوميــة وتحريــر تقريــر شــهري ملتابعــة أســطول وســائل 

النقــل. 

	ü احتســاب خطايــا التأخــر بالنســبة لطلــب العــروض الــذي أنجــز ســنة 2016 والتعهــد باقتطــاع 5 % مــن املبلــغ

الجمــي للصفقــة أي مــا يعــادل 707.00 أورو مــن الخصــم بعنــوان الضــان وذلــك بعــد عرضــه عــى أنظــار 

لجنــة مراقبــة وتدقيــق الصفقــات العموميــة للختــم النهــايئ للصفقــة.

IV - توصيات الهيئة: 
تعلقت أبرز توصيات الهيئة مبا يي: 

	ü ــل وزارة اإلرشاف واإلعــالن عــن ــا مــن قب ــت املوافقــة عليه ــي متّ ــداب الت اإلرساع يف إســتكال إجــراءات اإلنت

النتائــج النهائيــة يف أقــرب اآلجــال.

	ü.اسرتجاع املبالغ التي تم رصفها لفائدة األعوان املتمتعن برتقيات وسلّم ودرجات دون وجه حق

	ü.إسناد منحة واحدة بعنوان كل زمن عمل إضايف وعدم الجمع بن منحتن بعنوان نفس الزمن

	ü حوكمــة التــرف يف الصنــدوق اإلجتاعــي مــن خــالل التحكــم يف مبالــغ القــروض والهبــات واحــرتام جميــع

النصــوص القانونيــة والرتتيبيــة املنظمــة لهــذا الجانــب وعــدم الســاح ألي طــرف مــن خــارج لجنــة التــرف 

يف الصنــدوق اإلجتاعــي للتــرف يف أموالــه.

	ü.إحكام تحديد الحاجيات واإلمتناع عن القيام براءات متكررة لنفس املواد

	ü.تحميل املسؤولية لألشخاص و/أو الجهات املتسببة يف اإلخالالت عى مستوى إنجاز الصفقات

V - قرار المجلس: 
ــذ  ــة تنفي ــة متابع ــس مواصل ــرر املجل ــر، ق ــذا التقري ــتوى ه ــى مس ــا ع ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــرا للنتائ نظ

اإلصالحــات يف إطــار متابعــة ثانيــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 45102872216شركة اسمنت »أم اإلكليل«
المتابعة
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مركز اإلعالمّية لوزارة المالّية 1 3

	üالهيكل الرقايب: هيئة الرقابة العاّمة للاليّة

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: مركز اإلعالميّة لوزارة املاليّة

	ü2019 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: ديسمر

	ü2017 - 2010 :الفرتة املعنّية بالرقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرقايب عىل الهيئة العليا: 16 جانفي

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: ماي

	ü2021 تاريخ النظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: أكتوبر

النقائص واإلخالالت: 

ــادة وحوكمــة  ــم املركــز وقي ــايب أساســا حــول تنظي ــر الرق ــا التقري ــي تضمنه ــرز النقائــص واإلخــالالت الت متحــورت أب

ــة  ــالمة املعلوماتي ــة الس ــم سياس ــة وتقيي ــاريع اإلعالميّ ــرف يف املش ــايت والت ــام املعلوم ــدة والنظ ــات املعتم التطبيق

ــق يف  ــز والتدقي ــا املرك ــرف فيه ــي يت ــات الت ــض املنظوم ــق يف بع ــتخدام والتدقي ــوج واالس ــرف يف الول ــام الت ونظ

ــراءات.  ــن ال ــة م التــرف يف عين

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 	5 %.

أفضــت اإلصالحــات املتّخــذة مــن قبــل املركــز إىل تــدارك عــدد مــن النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة اإلصــالح 52 

% رغــم مــرور مــا يفــوق الســنتن عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل املركــز وهــو مــا يتطلــب مزيــد الحــرص 

قصــد إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة وتوصيــات الهيئــة حيــز التنفيــذ.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

تبعــا للنتائــج املحّققــة مــن قبــل مركــز اإلعالميّــة بــوزارة املاليّــة وألهميــة اإلصالحــات املتبقيــة، قــّرر مجلــس الهيئــة 

العليــا مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة.
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I - تقديم عام:
ــمر 1981  ــؤّرخ يف31 ديس ــنة 1981 امل ــدد 100 لس ــون ع ــى القان ــة مبقت ــوزارة املاليّ ــة ل ــز اإلعالميّ ــدث مرك أح

ــيس  ــة ال تكت ــة مؤّسســة عموميّ ــوزارة املاليّ ــة ل ــز اإلعالميّ ــر مرك ــة لتــرّف ســنة 1982. ويعت ــون املاليّ ــق بقان املتعلّ

ــموالته يف: ــل مش ــة. وتتمثّ ــع إلرشاف وزارة املاليّ ــف ‘’أ’’، تخض ــن صن ــة م ــة إداريّ صبغ

دراسة وتصميم وتطوير املنظومات اإلعالمّية ومتابعة استغاللها،	 

اإلرشاف عىل إدارة أقطاب معالجة املعلومات،	 

متابعة تركيز وصيانة املعّدات اإلعالمّية والّشبكات.	 

وقــد حــّدد األمــر عــدد 799 لســنة 1982 املــؤّرخ يف 17 مــاي 1982 التنظيــم اإلداري واملــايل ملركــز اإلعالميّــة. كــا 

تــّم ضبــط الهيــكل التنظيمــي ملركــز اإلعالميّــة لــوزارة املاليّــة مبقتــى األمــر عــدد 1097 لســنة 2007 املــؤّرخ يف 2 مــاي 

.2007

أّمــا عــى مســتوى تركيبــة مجلــس املؤّسســة، فقــد ضبــط الفصــل الرابــع مــن األمــر عــدد 799 لســنة 1982 املشــار 

إليــه ســابقا، عــدد أعضــاء مجلــس املؤسســة بتســعة مــن بينهــم: 

	ü،مدير التريع والدراسات والتعريفات باإلدارة العامة للقارق بوزارة التخطيط واملالية

	ü،مدير الدراسات والتريع باإلدارة العامة للحسابية العمومية بوزارة التخطيط واملالية

	ü.مدير الدراسات والتريع باإلدارة العامة لألداءات بوزارة التخطيط واملالية

II – النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الرقابي:
ــدى  ــم م ــز، وتقيي ــم املرك ــملت تقدي ــاور )5( ش ــة مح ــن خمس ــالالت ضم ــص واإلخ ــف النقائ ــب مختل ــّم تبوي ت

حوكمــة النظــام املعلومــايت والتــرف يف املشــاريع اإلعالميّــة، وتقييــم سياســة الســالمة املعلوماتيــة ونظــام التــرف يف 

الولــوج واالســتخدام، وتقديم بعــض املالحظــات الخصوصيــة ببعــض الرمجيــات، والتدقيــق يف التــرف يف عينــة مــن 

الــراءات. 

	 - عىل مستوى تقديم مركز اإلعالمية لوزارة املالّية:

تبــّن يف هــذا الجانــب وجــود عــّدة نقائــص تتعلّــق أساســا مبشــموالت املركــز وتطويــر املنظومــات التــي يتــرف 

ــة عــدم تحيــن األمــر عــدد  ــة. فقــد ســّجل فريــق الرقاب ــة الرضوريّ ــكل التنظيمــي وتوفــر املــوارد البري فيهــا والهي

799 لســنة 1982 املــؤرخ يف 17 مــاي 1982 املتعلـّـق بإحــداث املركــز خاصــة يف املجــاالت املتّصلــة مبشــموالته ومهامــه 

وذلــك عــى الرغــم مــن تطــّور محيــط عملــه فضــال عــن التغيــر الــذي شــهدته حاجيــات املســتعملن باملــوازاة مــع 

الّنســق الرّسيــع للتّطــور التكنولوجــي واملعلومــايت.

 وخالفــا ملــا شــهده املركــز الوطنــي لإلعالميّــة )CNI( املحــدث مبقتــى القانــون عــدد 83 لســنة 1975 املــؤرخ يف 

ــة منــذ إحداثــه، كــا لوحــظ  ــة لــوزارة املاليّ 30 ديســمر 1975 فإنّــه مل يتــّم تحيــن مشــموالت ومهــام مركــز اإلعالميّ

وجــود إخــالالت عــى مســتوى الرتكيبــة الحاليــة ملجلــس املؤسســة وهــو مــا يعتــر مخالفــا للنــّص الرتتيبــي املحــدث 

يف الغــرض.
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ــز النظــام املعلومــايت  ــر مــن ركائ ــي تعت ــق’’ و’’ســندة’’ الت ــّن أّن منظومــات ‘’أدب’’ و’’رفي ــك، تب ــة إىل ذل وإضاف

لــوزارة املاليــة يرجــع تطويرهــا لفــرتة الثانينــات والتســعينات وهــي يف حاجــة ماّســة ملراجعــة جذرية لتلبيــة حاجيات 

مختلــف املســتعملن وملواكبــة التطــورات املتســارعة عــى املســتوين التكنولوجــي واملعلومــايت خاصــة بالنظــر لضعــف 

ــات  ــة حاجي ــق املركــز لتلبي ــا بقــدر كبــر يف عــدم توفّ ــة حالي إندمــاج هــذه املنظومــات. إذ ســاهمت هــذه الوضعي

مختلــف الهيــاكل املســتعملة لخدماتــه وخاّصــة منهــا التابعــة لــوزارة املاليــة مثــل اإلدارة العامــة للمحاســبة العموميــة 

ــد  ــد عدي ــة. وقــد أكّ ــة للاليّ ــة العاّم ــة الرّقاب ــة وهيئ ــألداءات واإلدارة العامــة للديوان واإلســتخالص واإلدارة العامــة ل

املســؤولن بوجــود هــّوة بــن إنتظــارات مختلــف مصالحهــم ومــدى إســتجابة وتجــاوب املركــز مــع النســق التّصاعــدي 

لهاتــه الحاجيــات.

 ومــّا يزيــد يف تعميــق هــذه الوضعيــة، غيــاب آليــات املتابعــة والتنســيق عــى غــرار لجنــة املتابعــة التــي مل يتــم 

تفعيلهــا. والتــي تــّم التنصيــص عليهــا مبقتــى أحــكام الفصــل الثّالــث مــن األمــر عــدد 799 لســنة 1982 املــؤرخ يف 17 

مــاي 1982، مــع العلــم وأّن هــذه اللّجنــة التــي يــرف عــى أعالهــا الكاتــب العــام للــوزارة وتضــّم املديريــن العامــن 

ــات  ــف منظوم ــة مختل ــيق ومراقب ــد وتنس ــة بتحدي ــي مكلّف ــة وه ــتعملة لإلعالمي ــات املس ــن املؤسس ــؤولن ع واملس

ــام  ــة النظ ــادة وحوكم ــات قي ــان مقّوم ــوري لض ــب دور مح ــايل لع ــة )rôle de pilotage( وبالتّ ــط اإلعالميّ مخطّ

املعلومــايت لــوزارة املاليــة. وقــد ســاهمت هــذه الوضعيّــة يف عــدم تأمــن املتابعــة الالّزمــة للمنظومــات مــّا أثـّـر ســلبا 

عــى حوكمــة الرمجيــات مــن جهــة وبلــورة رؤيــة اســرتاتيجيّة بــن مختلــف املتدّخلــن مــن جهــة أخــرى.

ــات  ــه لخصوصي ــّن عــدم مالمئت ــذ ســنة 2007، فقــد تب ــاده من ــّم اعت ــذي ت ــكل التنظيمــي ال ــا بخصــوص الهي أّم

نشــاط وأهــداف مركــز اإلعالميــة لــوزارة املاليــة والــذي متــت صياغتــه بصفــة أفقيــة مــّا جعلــه يتّســم بتنظيــم غــر 

ــذي يســتوجب  ــة املركــز بالنظــر إىل مجــال نشــاطه ال ــراع خصوصي محكــم للوظائــف وتشــتيت للمســؤوليات. ومل ي

ــة.  ــط الوظيفي ــن الخط ــر ع ــع النظ ــج بقط ــاز الرام ــداف وإنج ــق األه ــالل تحقي ــن خ ــز م ــبي والتحفي ــل الش العم

وقــد أّدى اعتــاد مثــل هــذا الهيــكل التنظيمــي إىل تســجيل شــغورات مزمنــة يف عديــد الخطــط الوظيفيــة الهامــة 

نظــرا لعــدم مالمئــة الهيــكل لطبيعــة املــوارد املتوفــرة. أضــف إىل ذلــك، تبــّن عــدم توفّــر املــوارد البريــة الرضوريــة 

ــة  ــات الخصوصيّ ــرار إدارة املنظوم ــدة عــى غ ــر املشــاريع الجدي ــا دراســة وتطوي ــد إليه ــي عه ــة والت ــإلدارات الفني ل

وإدارة منظومــة ‘’ســندة’’ وإدارة منظومــة ‘’صــادق’’ وإدارة منظومــة ‘’أدب’’ وإدارة منظومــة ‘’رفيــق’’ وهــو مــا مــن 

شــأنه أن يتســبب يف عــدم اضطــالع املركــز مبهامــه عــى الوجــه األفضــل.

ويف ســياق آخــر، ســجل التقريــر الرقــايب عــدم حــرص مصالــح املركــز عــى تحيــن دليــل اإلجــراءات املعتمــد منــذ 

ســنة 1993 ومخالفــة الفصــل 3 مــن األمــر عــدد 1097 لســنة 2007 املتعلّــق بالهيــكل التنظيمــي مــّا أّدى إىل عــدم 

اعتــاد اجــراءات موّحــدة بــن مختلــف الهيــاكل. كــا ســجل مخالفــة الفصــل 2 مــن نفــس األمــر ســالف الذكــر، حيــث 

مل يتــول املركــز وإىل غايــة تاريــخ إجــراء مهّمــة الرقابــة تحيــن بطاقــات املهــام والتــي مــن شــأنّها أن تضمــن تحديــد 

وتنظيــم مختلــف الوظائــف واملســؤوليّات لجميــع املتدّخلــن يف تســير العمــل بــه وضــان التكامــل بينهــا.

كــا ســجل التقريــر الرقــايب غيــاب عقــد أهــداف خــاص باملركــز مــّا يعتــر مخالفــا للفصــل 12 مــن األمــر عــدد 

2198 لســنة 2002 املــؤّرخ يف 07 أكتوبــر 2002 املتعلـّـق بكيفيّــة تنظيــم وتســير املؤّسســات العموميّــة التــي ال تكتــيس 

صبغــة إداريـّـة.

ــة فيــا بينهــا مــن أجــل تطبيــق نظــام معلومــايت  كــا بيّنــت عمليــة الرقابــة عــدم تناســق املنظومــات املعلوماتيّ

مندمــج لــوزارة املاليّــة وكذلــك محدوديــة الوســائل التــي متّكــن مــن االســتجابة لطلبــات املســتعملن والتنســيق مــع 
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الهيــاكل املاثلــة باملركــز ووزارة املاليّــة قصــد تأمــن أفضــل الّســبل لتحســن مردوديـّـة الخدمــات املســداة كــا ســجل 

أيضــا عــدم إعــداد دراســات اســرتاتيجيّة ملركــز اإلعالميّــة وتحديــد األهــداف خاّصــة يف ميــدان دراســة وتصميــم وتطوير 

وصيانــة املنظومــات اإلعالميّــة.

كــا تبــّن عــدم قيــام مصالــح املركــز بإحــداث لجنــة خاّصــة بأنظمــة معلومــات االتّصــال، تــوكل إليهــا بالخصــوص 

متابعــة حســن تنفيــذ املشــاريع والّســهر عــى إحــكام توظيــف االســتثارات والتجهيــزات ذات العالقــة. عــالوة عــى 

ــاريع  ــاء املش ــا رؤس ــّم أساس ــاريع تض ــّدم املش ــادة تق ــة وقي ــة ملتابع ــتوى اإلدارة العاّم ــى مس ــارّة ع ــة ق ــاب لجن غي

ــة وعــدم إرســاء آليــات لقيــادة ومتابعــة مشــاريع تطويــر نظــم معلومــات االتّصــال  واملســؤولن عــى اإلدارات الفنيّ

وفقــا ملقتضيــات منشــور الوزيــر األّول عــدد 10 بتاريــخ 20 مــاي 2011.

	 - عىل مستوى تقييم مدى حوكمة النظام املعلومايت والترصف يف املشاريع اإلعالمّية:

ــة مــن الّنقائــص عــى مســتوى حوكمــة الّنظــام املعلومــايت  ــة يف هــذا الجانــب، وجــود جمل ــة الرقاب بيّنــت عملي

 )un référentiel de pilotage( تتمثـّـل أساســا يف عــدم اعتــاد املركــز ملرجــع معتمــد دوليّــا إلدارة نظامــه املعلومــايت

ــط األهــداف  ــي إىل رب ــات ويرم ــص يف حوكمــة نظــم املعلوم ــار دويل متخّص ــرار مرجــع COBIT وهــو معي عــى غ

ــة مــّا  ــة للمشــاريع اإلعالميّ ــة باألهــداف االســرتاتيجيّة. وعــدم اعتــاد نظــام أرشــفة وحفــظ للوثائــق التقنيّ اإلعالميّ

أّدى إىل تشــتّتها وتوزيعهــا بــن املســؤولن عــى املشــاريع وصعوبــة متابعتهــا وتحيينهــا باإلضافــة إىل غيــاب محــارض 

تســليم وتســلّم املهــام بــن املســؤولن وخاّصــة بــن رؤســاء املشــاريع.

ومــن جانــب آخــر، وبالرغــم مــن الــدور الفعــال الــذي ميكــن أن تضطلــع بــه كل مــن وحــديت اإلعالميّــة بــكّل مــن 

اإلدارة العاّمــة للمحاســبة العموميّــة واالســتخالص واإلدارة العاّمــة لــالداءات، فقــد ســجل إلقتصــار دورهــا عــى إحالــة 

طلــب الخدمــات مــن قبــل اإلدارتــن العامتــن املذكورتــن إىل مركــز اإلعالميّــة لــوزارة املاليّــة. كــا لوحــظ عــدم تريــك 

إطــارات مركــز اإلعالميّــة يف فــرق العمــل التــي تتــوىّل إعــداد كراســات الــروط الخاّصــة بتطبيــق االحــكام الجديــدة 

لقوانــن املاليّــة قصــد االطـّـالع املســبق عــى التغيــرات املزمــع إحداثهــا وهــو مــا ميّكــن مــن تحســن مســتوى التنســيق 

ومــن التقليــص يف آجــال التســليم.

أضــف إىل ذلــك، تبــّن مــن خــالل التقريــر الرقــايب عــدم متّكــن املركــز مــن إنجــاز مــا تــّم برمجتــه لفــرتات متفاوتــة 

بالّنســبة لعــدد مــن املشــاريع عــى غــرار مــروع أمانــة املصاريــف بالّنســبة لســنتي 2014 و2015. كــا بــّن التدقيــق 

ــص وإخــالالت عــى غــرار تكــّرر برمجــة نفــس  يف إنجــازات بعــض املشــاريع للفــرتة 2016-2011 وجــود عــّدة نقائ

ــف  ــة ملختل ــل واضح ــط عم ــد خط ــدم تحدي ــاريع وع ــّدة مش ــبة لع ــازه بالّنس ــّددة دون إنج ــنوات متع ــدف لس اله

األهــداف املرســومة وعــدم إعــداد تقاريــر دوريّــة لقيــاس مــدى تقــّدم إنجــاز األهــداف املرســومة والتّــي تــّم عرضهــا 

ــاب  ــب وغي ــت املناس ــل يف الوق ــات والتدّخ ــل الصعوب ــد تذلي ــة قص ــل ذات العالق ــة والعراقي ــس املؤسس ــى مجال ع

املتابعــة الالّزمــة ســواء مــن قبــل اإلدارة العاّمــة أو مجلــس املؤّسســة لتنفيــذ الّنقــاط واألهــداف املرمجــة لــكّل ســنة.

ويف إطــار آخــر، ســجل التقريــر الرقــايب عــدم التحديــد الّدقيــق يف بعــض الحــاالت لألهــداف املزمــع تحقيقهــا عــى 

غــرار مــروع تعصــر وإدمــاج كل منظومــات الجبايــة واملحاســبة بهــدف تركيــز نظــام إعالمــي موّحــد للجبايــة، مــع 

ــه مل يتــم  ــذ مــوىّف ســنة 2011، إال أنّ ــّم تبنــي هــذا املــروع مــن قبــل مجلــس املؤسســة املنعقــد من ــه ت ــم وأن العل

إنجــازه إىل غايــة مــوىّف 2016.
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3 - عىل مستوى تقييم سياسة السالمة املعلوماتية ونظام الترصف يف الولوج واالستخدام:

رصــد التقريــر الرقــايب يف هــذا املجــال عــّدة تجــاوزات واخــالالت عــى غــرار عــدم الفصــل بــن املهــام فيــا يخــّص 

ــام التــرّف  ــن مه ــق، ســندة، صــادق...( والجمــع ب ــات )رفي ــك عــى مســتوى كل الرمجي ــة، وذل ــف اإلعالميّ الوظائ

يف األنظمــة ومهــام التــرّف يف قواعــد البيانــات مــن جهــة، وبــن مهــام تطويــر األنظمــة ومهــام التجربــة مــن جهــة 

أخــرى. كــا ســجل عــدم اعتــاد حمــالت توعويــة ودورات تكوينيّــة لفائــدة األعــوان واملســتعملن الراجعــن بالنظــر 

إىل وزارة املاليــة بخصــوص الّســالمة املعلوماتيّــة وأهّميتهــا وأيضــا عــدم اعتــاد التشــفر بالّنســبة للمعلومــات املخزّنــة 

أو املتبادلــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يزيــد يف مخاطــر القرصنــة.

ــوج ‘’عــن بعــد’’ لجــّل الحواســيب  ــن مــن الول ــة متّك ــز لرمجي ــح املرك ــّن اســتعال مصال ــب آخــر، تب ومــن جان

ــة دون إذن مســبق مــن املســتخدم ويف ظــّل غيــاب ميثــاق إلســتعال هــذه  ــة لــوزارة املاليّ املتّصلــة بالّشــبكة املحليّ

الرمجيــة ووضــع آليّــات الرّقابــة الالّزمــة ملتابعــة مختلــف التدّخــالت الحاصلــة وكذلــك غيــاب سياســة إلدارة املخاطــر 

املرتبطــة باســتعال األجهــزة النّقالــة les disques dur, les clés usb,… وذلــك فضــال عــن إســناد أكــر مــن حســاب 

لنفــس العــون، وهــو مــا مــن شــأنه تشــكيل درجــة يف املخاطــر تتمثّــل يف الجمــع بــن مهــام متنافــرة.

ــات االطّــالع التــي يجريهــا األعــوان لبعــض املحــاور الهامــة التــي تخــّص املطالــب  ــق بإنجــاز عمليّ أّمــا فيــا يتعلّ

ــو  ــب وه ــذا الجان ــة ه ــة متابع ــدم إمكاني ــّن ع ــد تب ــجيل، فق ــات التس ــاص بعمليّ ــرار الكشــف الخ ــى غ ــاألداء ع ب

ــة  ــم الســالمة املعلوماتي ــات والتــي تعتــر مــن دعائ ــوع مــن املعطي ــالع عــى هــذا الّن مــا ال ميكــن مــن ترشــيد االطّ

ــاذ  ــات عــى مســتوى النف ــدة تحــّدد الحاجيّ ــة موّح ــاب وثيق ــة. عــالوة عــى غي ــة للمنظوم ــة الداخلي ونظــام الرقاب

)الولــوج( ملختلــف التطبيقــات وكذلــك عــدم مراجعــة آليّــات رقابــة الّنفــاذ بصفــة دوريـّـة إال إذا تعلـّـق األمــر بحــدوث 

طــارئ أو عنــد وضــع نظــام جديــد وغيــاب اجــراءات مكتوبــة خاّصــة بتســجيل املســتخدمن الّداخليــن وإلغائهــم، 

باإلضافــة لغيــاب إجــراءات منــح وســحب حقــوق الولــوج لجميــع املســتعملن. كــا تبــن أيضــا غيــاب الرّقابــة عــى 

نشــاط القبّــاض املنتفعــن بحقــوق الولــوج بامتيــازات املســتخدم الخــاّص وعــدم توثيــق ومراجعــة املعلومــات الرسيــة 

الخاّصــة باملصادقــة عــى املســتخدمن.

ــي  ــدوق الوطن ــل الصن ــر املعتمــدة مــن قب ــق للمعاي ــدا غــر مطاب ــا وحي ــق وجــود 1393 معرّف ــّن التدقي ــا ب ك

ــة العــون يف بعــض الحــاالت. ــد هويّ ــا يعــرّس تحدي ــة وهــو م للتقاعــد والحيطــة اإلجتاعي

أّمــا فيــا يتعلـّـق بإنجــاز عمليــة الجــرد املــادي، فقــد تبــّن أنهــا مل تشــمل كامــل األصــول الثّابتــة ومعــّدات اإلعالمية 

ــة املوضوعــة عــى ذمــة مختلــف مصالــح وهيــاكل وزارة املاليــة، وتبعــا لذلــك مل  وتجهيــزات تركيــب مواقــع اإلعالميّ

تتــم عمليّــة املقاربــة بــن نتائــج الجــرد املــادي والســجالت املحاســبية. وتعــّد هــذه الوضعيّــة مخالفــة ألحــكام الفصــل 

17 مــن القانــون عــدد 122 لســنة 1996، الــذي ينــّص عــى رضورة إعــداد جــرد مــادي مــع نهايــة كل ســنة ومقاربتــه 

ــات قدميــة مــا كان ســببا يف تعــر  ــاد تقني ــّم تطويرهــا باعت ــات ت ــات املحاســبيّة. كــا أّن عــّدة برمجي مــع املعطي

عمليّــة إرســاء نظــام معلومــايت جبــايئ مندمــج ومل تحّقــق التقــّدم املطلــوب.

4 - عىل مستوى خصوصية ببعض الربمجيات:

ــة  ــتعمل املدرج ــود املس ــة والوق ــّوة الجبائيّ ــة الق ــات وخاّص ــة بالعرب ــات الخاّص ــة املعطي ــة مقارب ــرزت عمليّ أف

ــة  مبنظومــة ‘’رفيــق’’ والتــي يتــّم عــى أساســها احتســاب معلــوم الجــوالن مــع املعطيــات الــواردة مــن الوكالــة الفنيّ
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للنقــل الــري، وجــود فــوارق شــملت عــّدة عربــات كان لهــا أثــر مــايل هــام، يصــل إىل حــوايل املليــون دينــار بالّنســبة 

للفــرتة )2016-2014(. ومــن شــأن هــذه الثغــرة التأثــر عــى املداخيــل الحينيّــة واملســتقبليّة بعنــوان خــالص معاليــم 

ــة، ال متّكــن مــن توفــر املعلومــة  الجــوالن. كــا تبــّن أّن منظومــة ‘’رفيــق’’ املســتغلّة عــى مســتوى القباضــات املاليّ

ــة العــون الــذي تــوىّل إحــداث العربــة، فضــال عــن غيــاب آليــات ملراقبــة املعطيــات الخاّصــة  املتّصلــة بتحديــد هويّ

ــة للّنقــل  ــة مــن قبــل الوكالــة الفنيّ ــة الحصــول عــى البيانــات الرضوريّــة بصفــة حينيّ بالعربــات يف ظــّل عــدم إمكانيّ

ــع العــون الــذي يتــوىّل إحــداث العربــة أو تحيــن معطياتهــا مــن جهــة أخــرى. الــرّي مــن جهــة، وتركيــز نظــام لتتبّ

ومــن ناحيــة أخــرى، ســجل ارتفــاع عــدد الّنظائــر املســتخرجة لوصــل الجــوالن وذلــك بالخصــوص بالّنســبة للعربات 

الرّاجعــة ملكيّتهــا لــركات اإليجــار املــايل عــى غــرار العربــات التّابعــة لــركات كــراء الســيّارات وكذلــك عــدم تطابــق 

تاريــخ الجــوالن ألّول مــرّة مــع عــدد السلســلة الخــاّص باللّوحــة املنجميّــة وهــو مــا يســمح باالنتفــاع، دون وجــه حــّق، 

ــة لســنة 2015  ــة خــالص معلــوم الجــوالن باملعلــوم الّنســبي أو تجــاوز الرقابــة املتعلّقــة بأحــكام قانــون املاليّ بإمكانيّ

والــذي ينــّص عــى رضورة التثبّــت مــن خــالص الســنوات الثــالث الّســابقة لتمكــن املعنــي باألمــر مــن إمكانيّــة خــالص 

معلــوم الجــوالن للّســنة الجاريــة.

أمــا بالّنســبة لتطبيــق مقتضيــات قانــون املاليّــة عــى غــرار الفصــل 56 مــن قانــون املاليّــة لســنة 2016 والــذي ينــص 

عــى: ‘’يســتوجب تســليم شــهادات تأمــن العربــات مــن قبــل مؤّسســات أو وســطاء التأمــن تقديــم نســخة مــن وصــل 

خــالص معلــوم الجــوالن بعنــوان الفــرتة التــي حــّل اســتخالص املعلــوم بشــأنّها يف تاريــخ تســليم شــهادات التأمــن’’، 

فقــد لوحــظ عــدم توفــر معطيــات دوريـّـة مــن قبــل مؤّسســات التأمــن بخصــوص تأمــن الســيّارات توضــع عــى ذّمــة 

مركــز اإلعالميّــة لــوزارة املاليّــة تخــّول احــرتام هــذا الفصــل.

ويف خصــوص تأمــن الدراجــات الناريّــة، فإنّــه لوحــظ وجــود نفــس رقــم الدّراجــة لعديــد األشــخاص مــع اختــالف 

ــة  ــة بالدّراج ــات املتعلّق ــى الخان ــة ع ــاد الرّقاب ــدم اعت ــالل إىل ع ــذا اإلخ ــود ه ــة. ويع ــة بالعرب ــص املتعلّق الخصائ

الناريّــة مــن حيــث الرّقــم والقــّوة. ومتثـّـل هــذه الوضعيّــة عائقــا أمــام إمكانيّــة مقارنــة املعطيــات املدرجــة مبنظومــة 

‘’رفيــق’’ مــع املعطيــات التــي توفّرهــا الوكالــة التونســية للّنقــل الــرّي قصــد التأكّــد مــن صّحــة املعطيــات التــي يتــّم 

عــى أساســها احتســاب معلــوم الجــوالن، وذلــك فضــال عــن عــدم تركيــز املقاربــات الالّزمــة صلــب الّنظــام املعلومــايت 

الجبــايئ قصــد تحديــد العربــات وتقديــر األثــر املــايل لعــدم اســتخالص معلــوم الجــوالن أو املعلــوم الوحيــد التعويــي. 

ومــن جانــب آخــر، بيّنــت عمليــة فحــص عيّنــة مــن التصاريــح الجبائيّــة إمكانيّــة ادراج معطيــات خاطئــة تخــّص 

ــة  ــغ الخاّص ــة بالّنســبة لألجــراء واملبال ــايف الخاضــع للرضيب ــغ الّص ــغ الخصــم مــن املــورد بالّنســبة لألجــراء واملبل مبال

بالخصومــات املشــرتكة، وذلــك عــى ســبيل الخطــأ أو عمــدا يف غيــاب آلليــة متابعــة صّحــة املعطيــات املدرجــة بالّنســبة 

ملصالــح التدقيــق والتفّقــد.

أمــا عــى مســتوى الســجّل الخــاّص باملعرّفــات الجبائيّــة فقــد تبــّن أنــه يتــّم اإلقتصــار عــى تحديــد هويـّـة الّشــخص 

ــة املســؤول األّول عــى الركــة ورشكائــه. وكذلــك ســجل عــدم الّســاح  ــة لتضمــن هويّ املعنــوي دون فســح اإلمكانيّ

بالتــرّف يف أكــر مــن نشــاطن: نشــاط رئيــيس ونشــاط ثانــوي، بالّنســبة للمطالبــن بــاألداء، مــع تســجيل غيــاب الرّقابة 

ــة  ــات غــر دقيق ــج معطي ــّا ينت ــكنى م ــّر الّس ــّر اإلجتاعــي أو مق ــيس واملق ــة بالّنشــاط الرئي ــات املتعلّق عــى الخان

ــرات  ــة االطــالع عــى التغي ــاب إمكانيّ ــة يف بعــض الحــاالت. هــذا فضــال عــن غي ــات املراقب تحــّد مــن نجاعــة عمليّ

التــي طــرأت عــى ملــّف املطالــب بــاألداء )historique( واإلقتصــار عــى توفــر الوضعيّــة الجبائيّــة يف تاريــخ اإلطـّـالع 

وكذلــك عــدم إتاحــة فرصــة اإلطـّـالع عــى ملـّـف املطالبــن بــاألداء وفــق معايــر مختلفــة يختارهــا مســتخدم الرمجيــة.
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كــا بيّنــت عمليــة الرقابــة وجــود موظّفــن عموميّــن يحملــون معرّفــات جبائيّــة وهــو مــا يعــّد مخالفــا للقانــون 

ــز  ــة وملرك ــوزارة املاليّ ــن ل ــم تابع ــض منه ــأّن البع ــا ب ــل، عل ــا العم ــاري به ــب الج ــنة 1983 وللرتاتي ــدد 112 لس ع

ــن.  ــا إضافــة لعملهــم كأعــوان عمومي ــة ميارســون نشــاطا ثاني ــوزارة املاليّ ــة ل اإلعالميّ

ــة عــى األشــخاص  ــا وبصفــة حريّ ــا تقتــر حاليّ أمــا بالنســبة للمعطيــات املضّمنــة مبنظومــة أخــذ القــرار، فإنّه

ــون  ــن ال ميلك ــن الذي ــخاص الطبيعيّ ــك األش ــمل كذل ــا ال تش ــواهم. وأنه ــة دون س ــات جبائيّ ــون معرّف ــن ميتلك الذي

ــة. ــات جبائي معرف

ــد ســجل  ــاة )l‘univers des quittances annulés( فق ــط العمــل الخــاص بالوصــوالت امللغ ــق مبحي ــا يتعل وفي

وجــود عــدة إخــالالت تتعلــق خاصــة بعــدم ادراج هويــة العــون الــذي تــوىّل إلغــاء الوصــل وهــو مــا يعتــر معطــى 

ــة  ــات خاّص ــب بيان ــة بطل ــذي مــن شــأنّه الحــّد مــن املراســالت املتعلّق ــة وال ــد والرّقاب ــاكل التفّق ــّا بالّنســبة لهي مه

بوصــوالت وخاّصــة املتعلّقــة بالوصــوالت امللغــاة، وإقتصــار املنظومــة عــى توفــر املعــرّف الجبــايئ للّشــخص املــاّدي أو 

املعنــوي الــذي تــم الغــاء وصلــه دون تحديــد رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيّــة وهــو مــا يفــّوت فرصــة التعــرّف عــى 

األشــخاص الطبيعيّــن الذيــن ال يحملــون معرّفــات جبائيّــة خاّصــة فيــا يتعلّــق بالوصــوالت امللغــاة بعنــوان الخطايــا 

ــر املعلومــة الخاّصــة مبعرّفــات بعــض الوصــوالت امللغــاة.  املروريّــة، وعــدم توفّ

 l‘univers du recoupement par( ــة ــع الرضيب ــة بداف ــة الخاّص ــاص باملقارب ــل الخ ــط العم ــبة ملحي ــا بالّنس أّم

contribuable( فقــد تبــّن وجــود ســنوات خاطئــة )عــى غــرار ســنة 2805 وســنة 8004( عنــد إدراج ســنة التســجيل 

الخاّصــة بعمليّــات التســجيل للمطالبــن بــاألداء، وعــدم توفــر املعلومــة الخاّصــة باملبلــغ الــذي تــوىّل املطالــب بــاألداء 

ــة التســجيل، وعــدم وجــود املبلــغ املــّرح بــه مــن قبــل املطالــب بــاألداء. دفعــه عنــد إنجــازه لعمليّ

ــّن أّن 1856  ــة إذ تب ــات غــر دقيق ــّدة معطي ــة ‘’صــادق’’ وجــود ع ــق يف منظوم ــن التدقي ــب آخــر، ب ــن جان وم

حالــة تختلــف فيهــا وضعيّــة نشــاط املطالــب بــاألداء الحامــل ملعــرّف جبــايئ بــن مــا هــو مضّمــن برمجيــة ‘’صــادق’’ 

ــة الّشــخص بالّنســبة لنفــس رقــم  مــن جهــة، ومــا هــو مضّمــن برمجيــة ‘’رفيــق’’ مــن جهــة أخــرى، واختــالف هويّ

بطاقــة التعريــف، و وجــود اختــالف يف الهويــات بــن ســجّل ‘’صــادق’’ وســجّل املعرّفــات الجبائيّــة، و وجــود أخطــاء 

عــى مســتوى املعطيــات املدرجــة عــى مســتوى جذاذيّــة املعطيــات الجبائيّــة للمطالــب بــاألداء حيــث تبــّن إصــدار 

ــالع عــى محــور  ــد االطّ ــا إىل شــخص آخــر عن ــالك املســجلّة ترجــع ملكيّته الجــذاذة بإســم شــخص يف حــن أّن األم

التســجيل برمجيــة رفيــق.

أمــا بخصــوص دعــم التقاطعــات املنجــزة يف إطــار مهــام املراجعــات الجبائيّــة، فقــد تبــّن غيــاب بعــض املعطيــات 

التــي مــن شــأنها إنجــاز هــذه املهــام بأكــر نجاعــة وفاعليّــة وهــو ما يتطلــب تدعيمهــا وتنويــع مصادرهــا لتفــادي عّدة 

ــة تحديــد األصــول والفــروع للمطالــب بــاألداء، مــن خــالل العمــل عــى تبــادل املعطيــات  نقائــص عــى غــرار إمكانيّ

املضّمنــة مبنظومــة ‘’مدنيّــة’’ التــي يأويهــا املركــز الوطنــي لإلعالميّــة وكذلــك توفــر املعلومــة الخاّصــة بالّســفرات التــي 

قــام بهــا املطالــب بــاألداء والــذي يعتــر مــن أحــد أهــم املعايــر املحــّددة لنســق العيــش وتحديــد األرايض املســجلّة 

مبنظومــة ‘’رفيــق’’ والتــي أقيمــت عليهــا مبــان وكذلــك املعلومــة التــي تحــّدد مختلــف املســاهمن يف الــّركات. كــا 

يعتــر تبــادل املعطيــات مــع الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض ومختلــف رشكات التأمــن عــى املــرض بالتنســيق 

مــع الهيئــة العاّمــة للتأمــن مصــدرا هاّمــا يف هــذا املجــال قصــد اعتــاد عــدد املــرىض بالّنســبة لــكّل طبيــب متعاقــد 

مــع الصنــدوق كمعيــار الحتســاب الرضيبــة الدنيــا الواجــب دفعهــا مــن قبــل املطالب بــاألداء وكذلــك تبــادل املعطيات 
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مــع الوكالــة الفنيّــة للّنقــل الــرّي فيــا يخــّص عــدد املجتازيــن لإلمتحانــات بالنســبة لــكّل مدرســة تعليــم ســياقة وهــو 

مــا ييّــرس عمليّــة االحتســاب املســبق للرّضيبــة الدنيــا املســتوجبة بالّنســبة ملختلــف مــدارس تعليــم الّســياقة.

كــا ميكــن تبــادل املعطيــات مــع مختلــف املحاكــم قصــد الحصــول عــى عــدد القضايــا التــي ترافــع فيهــا كّل محــام 

وهــو مــا ميّكــن مــن احتســاب الرّضيبــة الدنيــا الواجــب إســتخالصها وكذلــك تبــادل املعطيــات مــع املركــز الوطنــي 

ــة للمطالــب بــاألداء  ــة العائليّ ــة فيــا يخــّص املعطيــات الــواردة مبنظومــة ‘’إنصــاف’’ والتــي تتعلّــق بالوضعيّ لإلعالميّ

والتــي ميكــن إدراجهــا مســبقا صلــب منظومــة ‘’رفيــق’’، وهــو مــا ســيمّكن مســتقبال مــن تهيئــة املنــاخ املالئــم لتطبيــق 

ــة  ــاء والغــاز والّركــة الوطنيّ أحــكام قانــون اإلثــراء غــر املــروع وتبــادل املعطيــات مــع الّركــة التونســيّة للكهرب

الســتغالل وتوزيــع امليــاه، إلنجــاز التقاطعــات الالّزمــة قصــد تحديــد عــدد العــّدادات لــكّل شــخص طبيعــي وهــو مــا 

ميثـّـل مقاربــة أساســية لتحديــد الــروة ونســق العيــش بالّنســبة للمتهّربــن مــن خــالص الرّضائــب.

مــن جهــة أخــرى، رصــد التقريــر الرقــايب عــدة إخــالالت عــى مســتوى منظومــة ‘’جــاد’’ عــى غــرار عــدم توفــر 

ــة املعطيــات  إســم مســتخدم وكلمــة عبــور خاّصــة بــكّل مســتعمل للمنظومــة وهــو مــن شــأنه املــّس مــن مصداقيّ

املضّمنــة وعــدم التعــرّف عــى هويـّـة العــون الــذي تــوىّل تضمــن املعطيــات، ووجــود ضعــف كبــر فيــا يخــّص نســق 

ــات  تضمــن العقــود صلــب املنظومــة عــى مســتوى جملــة مــن مكاتــب املراقبــة، وذلــك بالّرغــم مــن توفــر اإلمكانيّ

املاديّــة واللوجســتيّة والتحفيــز وهــو مــا يحــّد مــن الــّدور املعهــود لهــذه الرمجيــة فيــا يتعلّــق بالتثبّــت مــن مــدى 

ــة املعطيــات املضّمنــة مبنظومــة رفيــق. مصداقيّ

5 - عىل مستوى التدقيق يف الترصف يف عينة من الرشاءات:

أبــرز التقريــر الرقــايب يف هــذا الجانــب خاّصــة عــدم احــرتام مبــدأ املســاواة أمــام الطلــب العمومــي بالنســبة 

ألحــد اإلستشــارات وكذلــك تقصــرا عــى مســتوى متابعــة تنفيــذ بعــض الصفقــات مــا ألحــق رضرا ماليّــا باملركــز. 

 III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل مركز اإلعالمّية: 
بينــت املتابعــة األوىل لهــذا التقريــر أّن مركــز اإلعالميّــة لــوزارة املاليّــة بــذل عــّدة مجهــودات مّكنتــه مــن تجــاوز 

حــوايل نصــف املالحظــات التــي أثارتهــا الهيئــة العليــا، حيــث تــّم إحــداث لجنــة خاّصــة بأنظمــة معلومــات اإلتّصــال 

قصــد متابعــة حســن تنفيــذ املشــاريع والّســهر عــى إحــكام توظيــف االســتثارات والتجهيــزات ذات العالقــة وإحــداث 

لجنــة قــارّة عــى مســتوى اإلدارة العاّمــة ملتابعــة وقيــادة تقــّدم املشــاريع تضــّم أساســا رؤســاء املشــاريع واملســؤولن 

ــا  ــال وفق ــات اإلتّص ــم معلوم ــر نظ ــاريع تطوي ــة مش ــادة ومتابع ــات لقي ــاء آلي ــّم إرس ــا ت ــة. ك ــى اإلدارات الفنيّ ع

ملقتضيــات منشــور الوزيــر األّول عــدد 10 املــؤرخ يف 20 مــاي 2011.

ومــن جانــب آخــر، اســتند املركــز عــى املرجــع ITIL للمارســات الدوليــة املثــى عنــد إعــداد التنظيــم الهيــكي 

الجديــد وإنجــاز أدلــة اإلجــراءات التقنيــة كــا تــم إنجــاز سياســية املركــز للســالمة املعلوماتيــة PSSI طبقــا للمعايــر 

ــة  ــز منص ــوىل تركي ــا ت ــراءات. ك ــات وباإلج ــن بالسياس ــن املتعلق ــملت كال الجانب ــي ش ــة ISO 27001 والت الدولي

»Redmine« الخاصــة مبتابعــة مختلــف األعــال الخاصــة بتطويــر وتجربــة املنظومــات املعلوماتيــة وكذلــك لحفــظ 

ــة وتأمــن تشــاركية اســتعالها. ــة للمشــاريع اإلعالميّ الوثائــق التقنيّ

أّمــا بخصــوص تطويــر النظــام املعلومــايت الجديــد للجبايــة واإلســتخالص، فقــد تــّم اإلنتهــاء مــن تطويــر القســط 

األول منــه ويقــوم املركــز بإنجــاز عمليــات التجربــة واملصادقــة عليــه واإلعــداد لوضعــه حيــز اإلســتغالل وذلــك باالتفاق 
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ــب  ــز عــى تقري ــة واإلســتخالص. كــا يعمــل املرك ــة للمحاســبة العمومي ــألداءات واإلدارة العام ــة ل مــع اإلدارة العام

الخدمــات مــن املطالبــن بــاألداء مبــا يكفــل لهــم القيــام بتصاريحهــم الجبائيــة ودفــع األداءات عــن بعــد. 

ويف إطــار تنفيــذ متطلبــات الســالمة املعلوماتيــة املتعلقــة بتبــادل املعطيــات ذات الصبغــة الجبائية ضمــن اإلتفاقية 

ــتها  ــع سياس ــألداءات بوض ــة ل ــاندة اإلدارة العام ــة مبس ــز اإلعالمي ــام مرك ــة، ق ــفافية العاملي ــدى الش ــع منت ــة م املرم

ــة  ــة الخاصــة بالســالمة املعلوماتي ــدورات التكويني ــف ال ــن مختل ــز بتأم ــام املرك ــا ق ــة PSSI. ك للســالمة املعلوماتي

ــك  ــول https وكذل ــتعال بروتوك ــواب بإس ــع ال ــة مواق ــفر لكاف ــوج املش ــم الول ــة وبتعمي ــة للالي ــة الوطني باملدرس

ــة ووضــع منصــة  ــع اإلدارات املعني ــات م ــادل املعطي ــات تب ــول SFTP بالنســبة لعملي باإلســتعال الحــري لروتوك

التبــادل البينــي UXP حيــز اإلســتغالل والتــي مــن شــأنها تأمــن عمليــات تبــادل املعطيــات مــع مختلــف املســتعملن 

واعتــاد منظومــة جديــدة أكــر وثوقيــة ال تســمح بالولــوج بــدون ترخيــص مســبق مــن املســتعمل.

ويف إطــار تجديــد مضــاد الفروســات وتركيــز منظومــة Directory Active قــام املركــز بضبــط قواعــد اســتعال 

ــائل  ــتعال الوس ــة بإس ــة الخاص ــالمة املعلوماتي ــة للس ــتعالها وأرىس سياس ــاالت اس ــد مج ــة وتحدي ــزة النقال األجه

ــات. ــات األنرتن ــة وخدم املعلوماتي

وفيــا يتعلـّـق بوظائــف تقفــي األثــر ملتابعــة عمليّــات االطـّـالع التــي يجريهــا األعــوان عــى بعــض املحــاور الهامــة 

ــات التســجيل، قــام املركــز بتطويــر هــذا الجانــب  التــي تخــّص املطالــب بــاألداء عــى غــرار الكشــف الخــاص بعمليّ

وهــو مــا مــن شــأنه ترشــيد االطّــالع عــى هــذا الّنــوع مــن املعطيــات.

ــم  ــي مل يت ــابات الت ــد اآليل للحس ــرار التجمي ــى غ ــص ع ــن النقائ ــدد م ــاوز ع ــز بتج ــام املرك ــر، ق ــار آخ ويف إط

اســتعالها ملــدة تتجــاوز الثالثــة أشــهر وتحيــن منظومــة ‘’رفيــق’’ بإضافــة هويــة قابــض املاليــة وتاريــخ إحــداث أو 

تحيــن وضعيــة العربــة صلــب قاعــدة البيانــات، كــا تــم ضمــن منظومــة ‘’صــادق’’ إنجــاز جــداول املقاربــة الخاصــة 

بالعقــود املســجلة الراجعــة لألشــخاص الطبيعيــن الذيــن ال ميتلكــون معرفــات جبائيــة. أضــف إىل ذلــك، أعــد املركــز 

ــة. ــه إىل وزارة اإلرشاف القطاعــي للدراســة واملصادق ــّم توجيه ــد وت ــه التنظيمــي الجدي هيكل

IV - توصيات الهيئة:
ــة قصــد اســتكال مجهــودات اإلصــالح منهــا مــا يتعلّــق بأكــر مــن  تقّدمــت الهيئــة العليــا بــــ21 توصيــة تكميليّ

مالحظــة. 

وتتمثــل التوصيــات أساســا يف اإلرساع يف تحيــن األمــر عــدد 799 لســنة 1982 املــؤرخ يف 17 مــاي 1982 املتعلــق 

بإحــداث مركــز اإلعالميّــة لــوزارة املاليــة وذلــك متاشــيا مــع املحيــط الجديــد للمركــز والتحــوالت التــي شــهدها املجــال 

الــذي يعمــل بــه ووجوبيّــة احــرتام مقتضيــات الفصــل الرابــع املتعلــق برتكيبــة املجلــس مــن األمــر ســالف الذكــر وذلــك 

ــة وذلــك طبقــا لروزنامــة عمــل  ــوزارة املاليّ ــة ل ــه وإســتحثاث اإلجــراءات لتجســيم املشــاريع الرقميّ يف إنتظــار تحيين

وتعهــدات مــن قبــل مختلــف األطــراف املعنيّــة وتفعيــل دور لجنــة املتابعــة والتنســيق.

كــا أكّــدت الهيئــة العليــا عــى وجــوب اتخــاذ كافــة اإلجــراءات لتنفيــذ مقتضيــات الفصــل 3 مــن األمــر عــدد 799 

لســنة 1982 املــؤرخ يف 17 مــاي 1982 وتفعيــل دور لجنــة املتابعــة علــا بــأن ذلــك سيســاهم يف جــزء هــام منــه يف 

تلبيــة حاجيــات مختلــف الهيــاكل املســتعملة لخدمــات املركــز وارتفــاع درجــة الــرىض بالنســبة ملختلــف املســتغلن 
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للتطبيقــات التــي يتــرف فيهــا. وذلــك فضــال عــن إســتحثاث اإلجــراءات الســتصدار النــص الجديــد املتعلـّـق بالهيــكل 

ــة باملــوارد البريّــة الرضوريّــة وتوزيعهــا عــى مختلــف املشــاريع  التنظيمــي الخــاص باملركــز وتدعيــم اإلدارات الفنيّ

ــة  ــة املتعلّق ــل الصفق ــف مراح ــاز مختل ــتكال إنج ــراءات إلس ــتحثاث اإلج ــة وإس ــات الخصوصيّ ــدة واملنظوم الجدي

بتشــخيص دقيــق وشــامل ملصالــح املركــز وإنجــاز أدلــة إجــراءات وتجديــد تنظيمــه الهيــكي وإنجــاز بطاقــات املهــام 

وتنزيــل مخرجاتهــا.

كــا أكــدت الهيئــة العليــا عــى وجــوب إســتحثاث اإلجــراءات يف مجــال تجديــد النظــم املعلوماتيــة وإرســاء نظــام 

معلومــايت للاليــة العموميــة مبــا يضمــن تناســق املنظومــات املعلوماتيّــة فيــا بينهــا مــن أجــل تطبيــق نظــام معلومايت 

مندمــج لــوزارة املاليّــة وذلــك وفقــا لجدولــة زمنيــة تضبــط للغــرض ويف آجــال زمنيّــة مختــرة قــدر اإلمــكان وكذلــك 

إســتحثاث اإلجــراءات إلرســاء مركــز الخدمــات يكــون واجهــة لتقبّــل وتجميــع كل أصنــاف الطلبــات والتجــاوب معهــا 

ومتابعتهــا وتحيــن للمخطـّـط املديــري لإلعالميّــة واتخــاذ اإلجــراءات الرضوريـّـة لتوثيــق ومراجعــة املعلومــات الرسيــة 

الخاّصــة باملصادقــة عــى املســتخدمن.

ــة  ــراءات الرضوري ــة اإلج ــاذ كافّ ــوب اتخ ــى وج ــة ع ــة خصوصيّ ــا بصف ــة العلي ــدت الهيئ ــر، أك ــب آخ ــن جان وم

إلســتحثاث تركيــز املنظومــة الوطنيــة للرتابــط البينــي بــن نظــم املعلومــات والتــي ســتمكن بنســبة هاّمــة مــن تجــاوز 

عــّدة نقائــص خاصــة يف مجــال إرســاء نظــام معلومــايت وطنــي مندمــج.

V - قرار المجلس: 
ــة يف تجــاوز عــدد هــام مــن النقائــص بعنــوان  ــه لــن وفــق مركــز اإلعالميــة لــوزارة املاليّ تبــّن ملجلــس الهيئــة أنّ

املتابعــة األوىل، إالّ أّن عــددا مــن اإلصالحــات الهاّمــة مل يتــم إنجازهــا عــى غــرار تجســيم مختلــف املشــاريع الرقميّــة 

ــط  ــن املخطّ ــيق وتحي ــة والتنس ــة املتابع ــل دور لجن ــة وتفعي ــة مندمج ــة معلوماتيّ ــاء منظوم ــة وإرس ــوزارة املاليّ ل

املديــري لإلعالميّــة وإعــداد عقــد األهــداف بعنــوان الفــرتة 2026-2022 ومراجعــة آليــات رقابــة النفــاذ بصفــة دوريـّـة 

ــة لتوثيــق ومراجعــة املعلومــات الرسيــة الخاّصــة باملصادقــة عــى املســتخدمن وإرســاء  واتخــاذ اإلجــراءات الرضوريّ

ــق بالهيــكل التنظيمــي الخــاص باملركــز واســتكال عمليــة  مركــز الخدمــات وكذلــك اســتصدار النــص الجديــد املتعلّ

الجــرد املــاّدي لألصــول الثّابتــة ومعــّدات اإلعالميــة وتجهيــزات تركيــب مواقــع اإلعالميّــة املوضوعــة عــى ذمــة مختلــف 

مصالــح وهيــاكل وزارة املاليــة، لــذا أقــّر املجلــس مواصلــة متابعــة التقريــر الرّقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة مــن أجــل 

إســتكال إجــراءات اإلصــالح.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 593119095221مركز اإلعالمّية لوزارة المالّية
المتابعة
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وكالة الكحول 1 4

	üالهيكل الرقايب: هيئة الرقابة العاّمة للاليّة

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: وكالة الكحول

	ü2021 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2020 - 2016 :الفرتة املعنيّة بالرقابة

	ü2021 تاريخ ورود التقرير الرقايب عى الهيئة العليا: 21 أوت

	ü2021 تاريخ انطالق أعال متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: نوفمر

	ü2021 تاريخ النظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: ديسمر

النقائص واإلخالالت: 

متحــورت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة للمتابعــة أساســا حــول التنظيــم العــام وتحليــل الوضعية 

املاليــة للوكالــة ومتابعــة التوصيــات الــواردة بالتقريــر الرّقــايب الّنهــايئ لهيئــة الرّقابــة العاّمــة للاليّــة املعــّد خــالل ســنة 

ــد الكحــول  ــة لتوري ــكار الّدول ــح اإلســتثناء مــن إحت ــات َمْن ــاء مــاّدة الكحــول وملّف 2016 والتــرّف يف صفقــات إقتن

وبعــض أوجــه التــرّف مبســتودع الوكالــة بصفاقــس.

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 47 %. 

أفضــت تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل الوكالــة إىل تــدارك عــدد مــن النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة اإلصــالح 

47 % وهــو مــا يتطلــب مزيــد الحــرص قصــد إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة وتوصيــات الهيئــة حيــز التنفيــذ. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

ــر الرقــايب يف إطــار متابعــة  ــة متابعــة التقري ــّرر املجلــس مواصل ــدارك، ق نظــرا لعــدم إســتكال جهــود اإلصــالح والت

ثانيــة مــع مراســلة وزارة املاليــة قصــد دعوتهــا إىل مراجعــة تســعرة الكحــول مــن أجــل املحافظــة عــى التوازنــات 

ــة.  ــة للوكال املالي
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I - تقديم عام:
ــة  ــؤّرخ يف 25 ديســمر 1974 وهــي مكلّف ــدد 101 لســنة 1974 امل ــون ع ــى القان ــة الكحــول مبقت ــت وكال أُحدث

باســتغالل االختصــاص بالكحــول لفائــدة الّدولــة املقــّرر باألمــر العــّي املــؤّرخ يف 20 نوفمــر 1927 وقــرار وزيــر املاليّــة 

املــؤّرخ يف 19 جويليــة 1928. 

وتــّم تصنيــف الوكالــة كمؤّسســة عموميّــة ذات صبغــة صناعيّــة وتجاريـّـة تتمتـّـع بالشــخصيّة املعنويـّـة واالســتقالليّة 

ــة مبقتــى الفصــل األّول مــن القانــون عــدد 101 لســنة 1974 املــؤّرخ يف 25 ديســمر 1974. وقــد صــدر الحقــا  املاليّ

ــف  ــّم تصني ــة. وت ــايل للوكال ــم اإلداري وامل ــق بالتنظي ــي 1988 املتعلّ ــخ 18 جانف ــنة 1988 بتاري ــدد 68 لس ــر ع األم

الوكالــة كمنشــأة عموميّــة مبقتــى الفصــل األّول مــن األمــر عــدد 2265 لســنة 2004 املتعلـّـق بضبــط قامئــة املؤّسســات 

العموميّــة التــي ال تكتــيس صبغــة إداريّــة والتــي تعتــر منشــآت عموميّــة.

وتخضــع وكالــة الكحــول بنــاًء عــى تصنيفهــا كمنشــأة عموميّــة إىل مقتضيــات األمــر عــدد 2197 لســنة 2002 املؤّرخ 

يف 7 أكتوبــر 2002 املتعلـّـق بكيفيــة مارســة اإلرشاف عــى املنشــآت العموميــة وصيــغ املصادقــة عــى أعال التــرف 

فيهــا ومتثيــل املســاهمن العموميــن يف هيئــات ترفهــا وتســيرها وتحديــد اإللتزامــات املوضوعــة عــى كاهلها. 

وقــد تــم مبقتــى قــرار الوزيــر األّول الّصــادر بتاريــخ 18 فيفــري 2010، ترتيــب الوكالــة كمنشــأة عموميّــة صنــف 

‘’ب’’.

ــب الطّعــم وكحــول  وتتمثّــل مهــام الوكالــة يف ترويــج الكحــول مبختلــف أنواعــه مــن كحــول مطلــق وكحــول طيّ

ــاع  ــتعمل يف القط ــذي يس ــول ال ــن الكح ــوق م ــات الّس ــة حاجي ــة تلبي ــوىّل الوكال ــة. وتت ــدة الّدول ــم لفائ رديء الطّع

ــأىّت  ــزيل. ويت ــة وصناعــة الخــّل واإلســتعال املن ــات الكحوليّ ــل واملروب ــواد التجمي ــي والعطــور وم ــدالين والطبّ الصي

ــع  ــّم حفــظ الكحــول املعــروض للبي ــود. ويت ــل الجل ــل بجب الكحــول أساســا مــن اإلســتراد بعــد غلــق وحــدة التحوي

ــا بصفاقــس. ــرادس وفرعه ــة ب ــّر الوكال ــات متواجــدة مبق بخزّان

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الرقابي:
أبــرز تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للاليــة املتعلــق مبراقبــة بعــض أوجــه التــرف بوكالــة الكحــول نقائــص شــملت 

بالخصــوص التنظيــم العــام وتحليــل الوضعيــة املاليــة للوكالــة ومتابعــة التوصيــات الــواردة بالتقريــر الرّقــايب الّنهــايئ 

ــة املعــّد خــالل ســنة 2016 والتــرّف يف صفقــات إقتنــاء مــاّدة الكحــول وملّفــات َمْنــح  لهيئــة الرّقابــة العاّمــة للاليّ

اإلســتثناء مــن إحتــكار الّدولــة لتوريــد الكحــول وبعــض أوجــه التــرّف مبســتودع الوكالــة بصفاقــس. وتتلّخــص أهــّم 

اإلخــالالت والّنقائــص املســّجلة فيــا يــي:

	- عىل مستوى تقييم التنظيم العام للوكالة:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü ــن طــرق عمــل بعــض ــاب إجــراءات تقّن وجــود عــدد مــن الّشــغورات عــى مســتوى التنظيــم الهيــكي وغي

ــات  الوظائــف وإفتقــاد دليــل اإلجــراءات الحــايل إىل الوضــوح والدقّــة الالّزمــة بخصــوص آجــال إنجــاز العمليّ

ــد مــن حســن  ــايّئ يضمــن التأكّ ــل إجــراءات جب ــاب دلي ــا وغي ــات وحفظه ــات امللّف ــا ومكّون ــة مراقبته وكيفيّ

تطبيــق النصــوص الجبائيّــة وغيــاب ميثــاق للتّدقيــق الّداخــي وعــدم تفعيــل وحــدة التدقيــق الّداخــي منــذ 

ســنة 2017.
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	ü ضعــف وظيفــة مراقبــة التــرّف وعــدم صياغــة عقــود أهــداف داخليّــة لضبــط األهــداف ولتحديــد املــؤرّشات

ملتابعتهــا وإتّخــاذ اإلجــراءات التصحيحيّــة يف اإلبـّـان وعــدم إعــداد جــداول قيــادة تجّمــع املعطيــات واملعلومات 

التــي يحتاجهــا صانعــو القــرار إلتّخــاذ القــرارات املناســبة.

	- عىل مستوى تحليل الوضعّية املالّية:

تبــّن يف هــذا املجــال خاصــة الرتاجــع املســتمّر يف النتيجــة املحاســبيّة الّصافيــة للوكالــة مــن 260.958 دينــارا ســنة 

2015 إىل نتيجــة ســلبيّة مببلــغ -1.779.625 دينــارا ســنة 2019 أْي بنســبة -782 % مقارنــة بســنة 2015 حيــث أصبحــت 

النتيجــة الّصافيــة ســلبيّة منــذ ســنة 2016 وذلــك لالرتفــاع الهــام لألعبــاء خاّصــة منهــا أعبــاء اإلســتغالل مقابــل إنخفاض 

اإليــرادات حيــث مــرّت هــذه األعبــاء مــن 8.836.855 دينــارا ســنة 2015 إىل 15.075.729 دينــارا ســنة 2019. وتواصــل 

تضّخــم هــذه األعبــاء خاّصــة ســنة 2018 التــي تضاعــف فيهــا مبلــغ األعبــاء تقريبــا مقارنــة بســنة 2015 مــع تســجيل 

ارتفــاع مخّصصــات اإلســتهالكات واملّدخــرات مــن 3.207.669 دينــارا ســنة 2016 إىل 14.541.967 دينــارا ســنة 2019.

3 - عىل مستوى متابعة التقرير الرّقايب الّنهايئ لهيئة الرّقابة العامة للاملّية املُعّد سنة 6	0	:

ــايب ســابق الذكــر.  تبــّن يف هــذا املجــال خاصــة عــدم تســوية عديــد الّنقائــص واإلخــالالت الــواردة بالتقريــر الرّق

وتشــمل أهــّم الّنقائــص واإلخــالالت غــر املســّواة الجوانــب التّاليــة:

	ü ــق ــر لتدقي ــر تقري ــود أخ ــث يع ــة حي ــالمة املعلوماتيّ ــق للّس ــة التدقي ــة لدوريّ ــح الوكال ــرتام مصال ــدم اح ع

ــنة 2017. ــة لس ــالمة املعلوماتيّ الّس

	ü تأخــر يف إعــادة إخضــاع تجهيــزات القيــس للمعايــرة املرتولوجيّــة وعــدم حــرص مصالــح الوكالــة عــى إعــداد

جــدول معايــرة للخــزّان اليومــي املخّصــص للكحــول املطلــق مبســتودع رادس ومعايــرة بقيّــة الخزّانــات اليوميّــة 

ــة يف تحديــد إجــراءات  بــرادس وصفاقــس وغيــاب تعيــر صهاريــج الّشــاحنات التّابعــة للوكالــة وغيــاب الدقّ

جــرد الكحــول وعــدم إتّخــاذ اإلجــراءات الالّزمــة بخصــوص الّنقــص املســّجل يف مخــزون الكحــول.

	ü تداخــل يف املهــام وعــدم وضــوح التنظيــم بــاإلدارة التجاريـّـة وعــدم التحين الّســنوي للّضانــات املاليّــة املقّدمة

ملكاتــب األداءات ذات الّنظــر وغيــاب مطالبــة جميــع الحرفــاء الذيــن يتولّــون إقتنــاء الكحــول طيّــب الطعــم 

إلســتعاالت صيدالنيّــة مبوافــاة مصالــح الوكالــة مبقــّرر إســتغالل مؤّسســة تصّنــع املــواد الصيدالنيّــة ومــا يفيــد 

ــة فوتــرة الكحــول وصعوبــة تعــرّف أعــوان  ــم عمليّ ــة تنظّ أّن وكيــل الّركــة صيــديل وغيــاب إجــراءات كتابيّ

الجبايــة بصفــة قطعيّــة عــى مــاّدة التعطيــل التــي اســتعملها الحريــف وغيــاب مخــر مبســتودع البيــع بــرادس 

لتحليــل مــواد التعطيــل التــي تتــّم إضافتهــا مــن قبــل الحرفــاء خــالل عمليّــة البيــع.

	ü ــدم ــّم تســجيل ع ــث ت ــة حي ــالمة والّصيان ــة وإجــراءات الّس ــل املخريّ ــص عــى مســتوى نشــاط التحالي نقائ

ــد منشــأ الكحــول املســتورد وعــدم إجــراء التحليــل الخــاّص  ــة لتحدي ــة للتجــارب املخريّ إجــراء مخــر الوكال

ــة  ــهائد الوقاي ــى ش ــة ع ــل الوكال ــدم تحّص ــل وع ــذا التحلي ــري ه ــة تج ــر خاّص ــر مخاب ــم توفّ ــول رغ بامليتان

التــي تســلّمها مصالــح الحايــة املدنيّــة وغيــاب منظومــة للتــرّف يف الّســالمة وعــدم إعــداد برنامــج ملراقبــة 

ــة. ــّدات واآلالت امليكانكيّ ــق املع وتدقي

	ü عــدم تكريــس املســاواة بــن موظّفي الوكالة عند التســمية يف الخطــط الوظيفيّــة ويف توظيف كافّة الكفــاءات داخل

الوكالــة وعــدم ترشــيد نفقــات لبــاس الّشــغل مــن خالل حســن تحديد الحاجيــات قبل إنجــاز هــذه الّنفقات.
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	ü ــة ــة للوكال ــيّارات التّابع ــطول الس ــة بأس ــل الخاّص ــائل الّنق ــر وس ــك دفات ــتوى مس ــى مس ــص ع ــود نقائ وج

ــة األداء عــى القيمــة  ــّروط املحــّددة بالفصــل 18 مــن مجلّ ــي ال تســتجيب لل ــر الت وخــالص بعــض الفوات

املضافــة وعــدم إجــراء جــرد دوري ملقتطعــات الوقــود وإجــراء مقاربــات مــع الرّصيــد املحاســبي مــع تضمــن 

ــر املحاســبيّة. ــج يف محــرض جــرد وتســجيلها بالّدفات الّنتائ

4- عىل مستوى تدقيق بعض ملّفات الّصفقات العمومّية الخاّصة باقتناءات الكحول:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü 12.635 تســجيل عــّدة إخــالالت يف ملــّف الّصفقــة عــدد 02 لســنة 2020 بالتفــاوض املبــارش املتعلّقــة بإقتنــاء

هــكل مــن الكحــول املطلــق تتمثّــل يف عــدم إيفــاء املــزّود بإلتزاماتــه التعاقديّــة يف تســليم الوكالــة مجمــوع 

الكميّــة املتعاقــد يف شــأنها وعــدم إلتــزام املــزّود بتســليم الّدفعــة الثّانيــة مــن الكحــول رغــم التمديــد يف آجــال 

تنفيــذ الّصفقــة وإشــرتاطه الّزيــادة يف الّســعر املضّمــن بالعقــد األصــي ملواصلــة تنفيــذ تســليم الّدفعــة الثّانيــة 

مــع تغيــر طريقــة التســليم املتّفــق عليهــا تعاقديـّـا بتخــّي الوكالــة عــن التســلّم دفعــة واحــدة و قبــول تســلّم 

ــد املــزّود بالــّروط  ــكّي بعــد تقيّ ــة عــى قســطْن وتغيــر طريقــه الخــالص مــن الخــالص ال ــة الجمليّ الكّمي

ــة  ــة و إدخــال تغيــرات عــى البنــود التعاقديّ ــة إىل الخــالص الجــزيئ عــن كّل قســط تتســلّمه الوكال التعاقديّ

للّصفقــة دون إبــرام مالحــق يف الغــرض و إبــرام ملحــق للّصفقــة الحقــا وبطلــب مــن املــزّود للتمديــد يف آجــال 

التســليم ويف صلوحيّــة االعتــاد البنــي بغــرض تســوية اإلخــالالت املتعلّقــة بآجــال التســليم عوضــا عــن إبــرام 

ملحــق يف الغــرض قبــل إنقضــاء اآلجــال للحفــاظ عــى حقــوق الوكالــة خاّصــة مــع بــروز بــوادر نشــوب نــزاع 

بينهــا وبــن املــزّود.

	ü غيــاب الوثائــق اإلداريـّـة واملاليّــة والفّنيــة للّصفقــة والّضــان الّنهــايئ علــا أّن إبــرام الّصفقــات العموميّــة عــن

طريــق التفــاوض املبــارش ال يعفــي املشــرتي العمومــي مــن التقيّــد بأحــكام األمــر املنظـّـم للّصفقــات العموميّــة 

يف مــا يخــّص توفــر الوثائــق اإلداريـّـة واملاليّــة والفّنيــة وذلــك للتأكّــد مــن جّديــة ومــن صّحــة البيانــات املقّدمة 

مــن قبــل املــزّود وغيــاب تنصيصــات وجوبيّــة صلــب عقــد الّصفقــة تضبــط حــاالت ورشوط الفســخ وخطايــا 

التأخــر يف صــورة عــدم تقيّــد املــزّود بالتنفيــذ الــكّي أو الجــزيئ بااللتزامــات املحمولــة عليــه واإلجــراءات التــي 

ســيتّم اعتادهــا يف صــورة حــدوث نــزاع حــول تنفيــذ الّصفقــة. وقــد تأكّــد األثــر الســلبي لهــذا اإلخــالل عندمــا 

تــّم تســجيل عــدم إلتــزام املــزّود باآلجــال املتّفــق عليهــا فيــا يخــّص تســليم كّميــات الكحــول.

	ü عــدم تقيّــد الوكالــة ببنــود االعتــاد البنــي الــذي تــّم فتحــه لفائــدة املــزّود رغــم التنصيــص عــى عــدم قابليّــة

ــة إضافيــة عــى كّل  ــة للوكالــة التــي تكــون مطالبــة بدفــع مبالــغ ماليّ مراجعتــه مــّا تســبّب يف خســائر ماليّ

تغيــر يطــرأ عــى االعتــاد البنــي. وبلــغ مجمــوع الخســائر الّناتجــة عــن التنقيحــات املتواتــرة لبنــود االعتــاد 

البنــي املذكــور 16.003,192 دينــارا.

	ü ــب الطّعــم بالتفــاوض املبــارش يف وجــود عــّدة إخــالالت مبلــّف صفقــة إقتنــاء 3.000 طــّن مــن الكحــول طيّ

إطــار طلــب العــروض عــدد 03 / 2020 متثّلــت أساســا يف غيــاب مــا يفيــد تحّصــل الوكالــة عــى ترخيــص كتــايب 

ــة وعــدم  ــارش وعــدم اعتــاد كرّاســات رشوط إداريّ ــرام صفقــة بالتفــاوض املب مســبق مــن وزارة اإلرشاف إلب

ــر  ــم أّن التقري ــايئ رغ ــي والّنه ــايل الوقت ــان امل ــروض بالّض ــب الع ــاركن يف طل ــة املش ــى مطالب ــص ع التنصي

الرّقــايب للّجنــة العليــا ملراقبــة وتدقيــق الّصفقــات العموميّــة تضّمــن عديــد التســاؤالت بخصــوص قــدرة املــزّود 

ــا  ــة اإلســتالم وخطاي ــن رزنام ــذي ال يتضّم ــة ال ــد الّصفق ــة وبخصــوص عق ــات التعاقديّ ــاء بااللتزام عــى اإليف

التأخــر وبنــد متعلـّـق بالقانــون املطبّــق وباإلجــراءات املعتمــدة يف حــال نشــوب نــزاع بــن الطّرفــْن وبخصــوص 
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الخاّصيــات الفّنيــة املقرتحــة مــن قبــل املــزّود وتحّمــل الوكالــة مصاريــف معاليــم تســجيل عقــد الصفقــة مبــا 

قيمتــه 44.646,925 دينــارا بــدون موجــب مبــا أّن الفصــل 12 مــن عقــد الصفقــة ينــّص عــى أّن املــزّود يتحّمــل 

مصاريــف تســجيل العقــد.

	ü ــة االعتــاد البنــي ومبلــغ الّصفقــة وعــدم تواتــر طلبــات املــزّود لتغيــر آجــال التســليم والتمديــد يف صلوحيّ

ــه  ــول وتقدمي ــحنة الكح ــليم ش ــة لتس ــق الّصفق ــّدد مبلح ــل املح ــاء األج ــم إنقض ــه رغ ــزّود التزامات ــذ امل تنفي

مطالــب جديــدة بإدخــال تعديــالت جديــدة عــى االعتــاد البنــي ودفــع 10% مــن مبلــغ الصفقــة لفائــدة 

ــة يف إطــار الّصفقــة مــّا أفــى إىل فســخ الّصفقــة. ــا ليســت طرفــا متعاقــدا مــع الوكال رشكــة الّشــحن رغــم أنّه

	ü ــن واضحــة حــول ــة رغــم وجــود قرائ ــرّضر املــايل للوكال ــات الالّزمــة لتفــادي ال ــذل املســؤولن العناي عــدم ب

إخــالل املــزّود بالتزاماتــه التعاقديـّـة بســبب غيــاب التدابــر واإلحتياطــات القانونيّــة والّضانــات التــي تحفــظ 

ــة  ــذه الّصفق ــار ه ــة يف إط ــة الوكال ــا خزين ــي تكبّدته ــائر الت ــة للخس ــة األّوليّ ــغ القيم ــة. وتبل ــوق الوكال حق

357, 125.918 دينــارا منهــا خســائر ثابتــة بعنــوان معاليــم فتــح وإجــراء تحويــرات عــى االعتــادات البنكيّــة 

بقيمــة جمليــة تســاوي 18.951,432 دينــارا ومعلــوم تســجيل الّصفقــة بقيمــة 44.646,925 دينــارا وخســائر 

متوقّعــة بعنــوان العقــد املــرم مــع هيــكل املراقبــة بقيمــة 62.320 دينــارا.

5- عىل مستوى تدقيق ملّفات منح اإلستثناء من إحتكار الّدولة 

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü إســناد وكالــة الكحــول تراخيــص إىل الخــواص منــذ 5 أوت 2017 إلســتراد مــاّدة الكحــول ممضــاة مــن املديــر

العــام الّســابق للوكالــة وتكليفــه بعــض أعــوان الوكالــة بدراســة طلبــات الحصول عى هــذه الرتاخيــص واإلمضاء 

عليهــا يف غيــاب أّي مرجــع قانــوين ويف غيــاب تفويــض مــن وزيــر املاليّــة إلمضــاء هــذه الوثائــق وإســناد الرّئيس 

ــّف  ــرض مل ــة دون ع ــع األدوي ــاع صن ــطتْن يف قط ــْن ناش ــص إىل رشكت ــة تراخي ــابق للوكال ــام الّس ــر الع املدي

الرتاخيــص عــى اللّجنــة املحدثــة للغــرض وغيــاب إجــراءات مكتوبــة تحــّدد تنظيــم التــرّف يف إســناد الرّخــص 

إىل الخــواص وغيــاب مقــّرر صــادر عــن اإلدارة العاّمــة يحــّدد الوثائــق املطلوبــة إلســناد الرتاخيــص إىل حــدود 

ســنة 2020 علــا وأن عــدم حــرص مصالــح الوكالــة عــى تحديــد املقاييــس الــالّزم توفّرهــا يف املورّديــن ملــاّدة 

الكحــول أّدت لتجــاوزات تتمثـّـل يف فتــح الــّركات املــورّدة ملــاّدة الكحــول مســتودعات كحــول دون الحصــول 

ــة ويف  ــح الجباي ــدى مصال ــل ل ــارض تعطي ــة ومح ــات بنكيّ ــا لضان ــدم تقدميه ــرض وع ــص يف الغ ــى تراخي ع

مخالفــة للتريــع الجــاري الــذي تســتوجب تطبيــق خطايــا تصــل إىل 50 ألــف دينــار.

	ü صعوبــة تحديــد عــدد الــّركات التــي انتفعــت برتاخيــص مــن مصالــح الوكالــة وتســجيل 302 عمليّــة توريــد

كحــول منــذ بدايــة ســنة 2015 إىل تاريــخ 4 أوت 2017 حســب مصالــح الديوانــة ومل يتوفّــر مــا يفيــد إســناد 

مصالــح الوكالــة لرتاخيــص يف الغــرض للــّركات املنجــزة لعمليّــات التوريــد املذكــورة.

	ü ــة الــّركات التــي ــة للمؤّسســات املــورّدة خاّصــة وأّن غالبيّ ــة والجبائيّ ــة القانونيّ ــد مــن الوضعيّ صعوبــة التأكّ

ــة  ــاء الوكال ــن قامئــة حرف ــة وعــدم تضّم ــاء الوكال ــاّدة الكحــول ليســت مســّجلة ضمــن حرف ــد م ــت توري تولّ

للمعرّفــات الجبائيّــة للعديــد مــن الحرفــاء بســبب عــدم إدراج هــذه املعرّفــات باملنظومــة اإلعالميّــة وال متّكــن 

هــذه الوضعيــة مــن التأكّــد مــن طبيعــة نشــاط املؤّسســات املــورّدة ملــاّدة الكحــول ومــن الوضعيّــة الجبائيّــة 

لهــذه الــّركات وتســجيل توريــد بعــض الــّركات ملــاّدة الكحــول رغــم أّن نشــاطها ال يتضّمــن اســتعال مــاّدة 

الكحــول يف دورة اإلنتــاج وال متّكــن هــذه الثغــرة مــن التأكّــد مــن مــآل مــاّدة الكحــول املــورّدة. 

	ü وجــود فــوارق بــن مختلــف املعطيــات املتوفـّـرة بالقوائــم املعــّدة مــن مصالــح الوكالــة ومصالــح الّديوانــة عــى
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مســتوى عــدد الــّركات وعــدد عمليّــات توريــد مــاّدة الكحــول مــن قبــل الخــواص وغيــاب كّي للمعلومــات 

حــول رشكات تولـّـت توريــد مــاّدة الكحــول وغيــاب مــا يفيــد مطالبــة مصالــح الديوانــة بالرتاخيــص مــن وكالــة 

ــات رشكات مــورّدة وإســناد ترخيــص مــن عــون  ــة مــن ملّف ــد موضــوع عيّن ــات التوري ــة عمليّ الكحــول لكافّ

بالصيدليّــة املركزيـّـة لركــة مــورّدة يف غيــاب أيـّـة صفــة قانونيّــة.

	ü انجــرار عــّدة مخاطــر عــن طريقــة التــرّف الحاليّــة يف توريــد املتعاملــن اإلقتصاديــن ملــاّدة الكحول لحســابهم

الخــاص يف غيــاب إرشاف مبــارش لوكالــة الكحــول والهيــاكل املختّصــة مبراقبــة هــذا الّنشــاط تتعلــق بالوضعيــة 

القانونيــة للــركات وظــروف نقــل مــادة الكحــول ومراقبــة الكميــات املــوردة.

6- عىل مستوى مراقبة بعض أوجه الترصّف مبستودع وكالة الكحول بصفاقس:

لوحظ يف هذا املجال خاصة ما يي: 

	ü 2009 التفريــط يف كّميــات كحــول تقــارب 1800 لــرت محجــوزة مــن إدارة حــرس املــرور بصفاقــس منــذ ســنة

يف غيــاب مــا يفيــد ترخيــص القضــاء يف التفريــط يف هــذه البضاعــة املحجــوزة والتــي تــّم تأمينهــا باملســتودع.

	ü تعطـّـل العــّدادات املســتعملة يف بيــع الكحــول وبــروز العديــد مــن األعطــاب خــالل ســنة 2018 عــى مســتوى

شــبكة التزويــد والعــّدادات املركّــزة مــّا أّدى إىل تعطـّـل اســتغالل العــّدادات بســبب إخــالل املــزّود بالتزاماتــه 

التعاقديـّـة يف إطــار صفقــة مرمــة مــع الوكالــة لبيــع وتركيــز وتشــغيل عــرة عــّدادات لقيــس الكحــول ووجــود 

قضيّــة منشــورة لــدى القضــاء لتحديــد مســؤوليّة كّل مــن طــريْف الّنــزاع يف الخــالف القائــم بينهــا حــول تنفيــذ 

ــة املذكورة. الّصفق

	ü بيــع كحــول لركــة قبــل حصولهــا عــى ترخيــص مــن اإلدارة العاّمــة لــألداءات يف فتــح مخــزن كحــول وبيــع

ــة ومنحهــا  كحــول غــر معطّــل بــدون وجــه حــّق لبعــض الــّركات الّناشــطة يف مجــال صنــع املــواد الصيدليّ

تراخيــص مخالفــة للّصيــغ القانونيّــة قصــد التــزّود بالكحــول غــر املعطـّـل ودون التنصيــص عــى نوعيّــة املــاّدة 

ــل إالّ للّناشــطن يف قطــاع الخمــور أو  املعطِّلــة الواجــب اســتعالها حيــث ال ميكــن بيــع الكحــول غــر املعطّ

ــة والذيــن يخضعــون للمعلــوم عــى اإلســتهالك. املروبــات الكحوليّ

	ü تحريــر محــارض بيــع كحــول بــدون تعطيــل عــى مســتوى مســتودع صفاقــس والحــال أنــه ال وجــود قانونــا

ملحــارض معاينــة بيــع كحــول بــدون تعطيــل ومنــح كميّــات مــن الكحــول إلدارة أمــن إقليــم صفاقــس مّجانــا 

ويف غيــاب ســند أو ترخيــص قانــوين.

III - جهود اإلصالح المبذولة من قبل وكالة الكحول:
ــض  ــع تعوي ــس اإلدارة م ــور مبجل ــة الحض ــن متابع ــة يف تحس ــا الوكال ــت به ــي قام ــات الت ــم االصالح ــت أه متثل

األعضــاء الذيــن يســجلون تغيبــا متكــررا، كــا تــم ســد الشــغورات بالهيــكل التنظيمــي يف حــدود 70 خطــة والتزمــت 

الوكالــة بعــرض مــروع الهيــكل التنظيمــي عــى مجلــس اإلدارة الــذي ســينعقد يف الثالثيــة األوىل لســنة 2022، هــذا 

إىل جانــب تكليــف مســؤول عــى متابعــة الوضعيــات العقاريــة لعديــد املنشــآت التابعــة للوكالــة.

ــدوق االجتاعــي،  ــة بصفاقــس والصن ــة لفــرع الوكال ــة الحســابات البنكي ــب آخــر، متــت تســوية وضعي مــن جان

كــا ســجل بعــض التقــدم بخصــوص النقائــص التــي تــم اســتخراجها خــالل متابعــة التقريــر الرقــايب الســابق وتعهــدت 

الوكالــة مبواصلــة املجهــودات بالنســبة لبقيــة املالحظــات.
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وباالضافــة إىل ذلــك، أفــادت مصالــح الوكالــة مببــارشة تتبعــات عدلية ضد مــزودي الكحول الذيــن أخلــوا بالتزاماتهم 

التعاقديــة. كــا تــّم طلــب فتــح تحقيــق قضــايئ ضــد متــرف مســتودع صفاقــس بخصــوص التفريــط يف كميــات مــن 

الكحــول دون تريــرات قانونية.

كــا أفــادت الوكالــة أنهــا تولــت مراســلة وزارة االرشاف يف عديــد املناســبات قصــد دعوتهــا إىل مراجعــة تســعرة 

الكحــول وإدراجهــا كــادة ذات أســعار متغــرة مبــا يضمــن لهــا تحقيــق توازناتهــا املاليــة وتغطيــة الفــوارق الهامــة بــن 

تكلفــة اإلســتراد وأســعار البيــع وذلــك بالنظــر إىل ارتفــاع األســعار العامليــة للكحــول وتكبدهــا لخســائر ماليــة فادحــة 

ــرت  ــع بالخســارة )خســائر تفــوق 180 د عــن الهكتول ــع الكحــول وإجبارهــا عــى البي ــل أســعار بي نتيجــة عــدم تعدي

ــة للكحــول واســتفادة أطــراف  ــة مــن تنامــي التجــارة املوازي ــه هــذه الوضعي ــا تســببت في الواحــد(. عــالوة عــى م

العالقــة لهــا مبجــال الكحــول لتحقيــق أربــاح طائلــة . 

IV - توصيات الهيئة:
ــه  ــة علي ــكل تنظيمــي واملصادق ــداد هي ــن إع ــاء م ــا خاصــة حــول رضورة اإلنته ــة العلي ــات الهيئ متحــورت توصي

ومواصلــة ســد الشــغورات يف الخطــط الوظيفيــة وإعــداد أدلــة اإلجــراءات وإعــداد ومتابعــة أهــداف داخليــة متكــن 

مــن متابعــة أدائهــا.

كــا أوصــت الهيئــة العليــا بــرضورة حســن متابعــة مــا تبقــى مــن املالحظــات التــي متــت إثارتهــا بالتقريــر الرقــايب 

لهيئــة الرقابــة العامــة للاليــة لســنة 2016. هــذا إىل جانــب العمــل عــى تحســن إجــراءات اإلســتغالل خاصــة فيــا 

يتعلــق باألعــال اإلختباريــة وإجــراءات ومعــدات القيــس. 

وإىل جانــب ذلــك أوصــت الهيئــة العليــا بــرضورة متابعــة القضايــا التــي تــم رفعهــا مــن قبــل الوكالــة ومــد الهيئــة 

بنتائجهــا تباعــا. 

ــق  ــاطها ويحق ــة لنش ــة الوكال ــن مواصل ــا يضم ــول مب ــع الكح ــعار بي ــة أس ــرضورة مراجع ــة ب ــت الهيئ ــا أوص ك

توازناتهــا املاليــة بالنظــر إىل الخســائر التــي تتكبدهــا حاليــا دون موجــب قانــوين لذلــك وإىل إســتفادة أطــراف أخــرى 

ــة. ــاح طائلــة عــى حســاب الدول مــن عمليــات البيــع بالخســارة التــي يقــوم بهــا الديــوان مــن أجــل تحقيــق أرب

ــق  ــا يحق ــول مب ــعار الكح ــة أس ــا إىل مراجع ــد دعوته ــرض قص ــة يف الغ ــلة وزارة املالي ــة مراس ــت الهيئ ــد تول وق

ــا. ــن دميومته ــة ويضم ــة للوكال ــات املالي التوازن

V -  قرار المجلس:
تبــن للمجلــس أن الوكالــة متكنــت مــن إنجــاز إصالحــات أو تقديــم تريــرات بخصــوص 34 مالحظــة أي بنســبة 

إنجــاز بلغــت 47 %.

ونظــرا لعــدم اســتكال جهــود اإلصــالح والتــدارك، تقدمــت الهيئــة بتوصيــات تكميليــة وعددهــا 38 مــع إقــرار 

املجلــس مبواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة ومراســلة وزارة املاليــة قصــد دعوتهــا إىل مراجعــة 

تســعرة بيــع الكحــول مبــا يضمــن تحقيــق التوازنــات املاليــة للوكالــة ويضمــن دميومتهــا.
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VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 7234384738وكالة الكحول
المتابعة
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الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين 1 5

	üهيكل التفقد: التفقدية العامة لوزارة الصناعة والطاقة واملناجم

	üالهيكل الذي تّم تفقده: الركة الوطنية لعجن الحلفاء والورق بالقرين

	ü2020 :تاريخ إعداد تقرير التفقد

	ü2020 - 2013 :الفرتة املعنية بالتفقد

	ü2021 تاريخ ورود تقرير التفقد عى الهيئة العليا: أفريل

	ü2021 تاريخ انطالق أعال متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: جويلية

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: ديسمر

النقائص واإلخالالت: 

شــملت أهــم النقائــص التــي تــّم اســتخراجها مــن تقريــر التفقــد املنجــز مــن قبــل التفقديــة العامــة لــوزارة الصناعــة 

والطاقــة واملناجــم مســائل تنظيميــة والتــرف يف املســاكن االداريــة والتــرف يف مــادة التــزود.

    تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 3	 %.

تبــن ملجلــس الهيئــة أن اإلصالحــات املتّخــذة مــن قبــل الركــة مل تفــض ســوى إىل تــدارك بعــض النقائــص واإلخــالالت 

ومل تتجــاوز نســبة اإلصــالح 23 % وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص قصــد إدخــال اإلصالحــات املتبقيــة وتوصيــات 

الهيئــة حيــز التنفيــذ. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة. 

قــّرر مجلــس الهيئــة العليــا مواصلــة متابعــة تقريــر التفقــد يف إطــار متابعــة ثانيــة مــع توجيــه مراســلة إىل ســلطة 

ــا املســتقبلية.  ــة وآفاقه ــة الحرجــة للرك ــة الحالي اإلرشاف قصــد لفــت نظرهــا بخصــوص الوضعي
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I - تقديم عام:
تعتــر الركــة الوطنيــة لعجــن الحلفــاء والــورق منشــأة عموميــة تخضــع إلرشاف الــوزارة املكلفــة بالصناعــة وهــي 

القطــب الصناعــي العمومــي الوحيــد بواليــة القريــن وتختــص بتزويــد الســوق الداخليــة بــورق الكتابــة والطباعــة 

واملــواد الكيميائيــة املســتعملة يف صناعــة مــواد التنظيــف.

ــة األخــرة،  ــد الوطنــي خــالل العري ــة للركــة ونظــرا لحــدة املنافســة عــى الصعي ــات الداخلي ونتيجــة للصعوب

انخفــض رقــم معامــالت الركــة خــالل الســنوات األخــرة ليبلــغ 3 م.د يف الســنة وهــو مــا ميثــل قرابــة 7 % مــن رقــم 

معامــالت ســنة 2010 الــذي ناهــز 42 م.د. مــع تســجيل ارتفــاع هــام يف األعبــاء يف عالقــة برتاجــع مســتوى اإلنتــاج 

والتوقــف املتواتــر لوحــدات االنتــاج وهــو مــا تســبب يف ارتفــاع كلفــة األعبــاء الثابتــة يف اإلســتهالك.

علــا وأنــه قــي مقابــل إنخفــاض مســتوى نشــاط الركــة خــالل العريــة األخــرة، إرتفــع عــدد األعــوان العاملــن 

ــد  ــا بع ــرتة م ــتثنائية يف ف ــات اإلس ــنة 2020 )اإلنتداب ــوىف س ــا يف م ــنة 2010 إىل 840 عون ــا س ــن 681 عون ــة م بالرك

الثــورة، العفــو التريعــي العــام، إدمــاج أعــوان املناولــة، أفــراد عائــالت شــهداء وجرحــى الثــورة...(.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من تقرير التفقد:
 تعلّقــت أبــرز النقائــص واإلخــالالت املســتخرجة مــن تقريــر التفقــد بالتــرّف يف املســاكن اإلداريــة وبالتــرّف يف 

مــاّدة التــزّود وببعــض املســائل التنظيميــة. 

	 – عىل مستوى املسائل التنظيمية: 

تبــّن عــدم توفـّـر هيــكل تنظيمــي للمؤّسســة وغيــاب أمــر يضبــط رشوط التســمية يف الخطــط الوظيفيّــة واإلعفــاء 

منهــا، مــا أدى إىل إجــراء تســميات يف خطــط وظيفيــة دون االعتــاد عــى نصــوص خاصــة. كــا بــّن تقريــر التفقــد 

إبــرام املؤسســة إلتفاقيــات مــع الطــرف النقــايب دون عرضهــا عــى اإلستشــارة املســبقة والوجوبيــة لرئاســة الحكومــة 

ووزارة املاليــة قبــل إمضاءهــا وتنفيذهــا.

	 – عىل مستوى الترصف يف ماّدة التزود: 

 أبــرز تقريــر التفقــد مخالفــة الركــة لألمــر عــدد 764 لســنة 2014 املــؤرخ يف 28 جانفــي 2014 حــول تكليــف 

املحامــن لنيابــة املؤسســات وعــدم إجــراء إستشــارات لتعيــن عــدول تنفيــذ واملحافظــة عــى نفــس املكاتــب ملــدة 

طويلــة. هــذا إضافــة إىل عــدم تجميــع الــراءات وضبــط آجــال محــدودة لإلستشــارات يف ضــل عــدم توفــر معطيــات 

حــول تقديــرات الركــة لطلبــات عــروض إقتنــاء قطــع الغيــار وإســتعجال الطلــب يف حــن تتجــاوز عمليــة الفــرز مــدة 

06 أشــهر يف مخالفــة للرتاتيــب املنظمــة للصفقــات التــي تضبــط آجــال للفــرز يف حــدود 60 يومــا.

3 - عىل مستوى الترصّف يف املساكن اإلدارية: 

تــّم إســناد أربعــة مســاكن تابعــة للركــة لهيــاكل إداريــة عموميــة دون أي ســند إحالــة أو تســويغ وكذلــك ألحــد 

أعــوان الركــة، كــا تــم تحديــد معلــوم كــراء املســاكن دون منحــة الســكن املمنوحــة لإلطــارات املنتفعــن بالســكن، 

عــالوة عــى القيــام بعمليــات صيانــة ملســاكن الركــة دون توفــر دراســات مســبقة تتضمــن توصيــات حــول األشــغال 

الواجــب إنجازهــا.



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

249

III - جهود اإلصالح من قبل الشركة:
ــات غــر  ــة بــرضورة تســوية الوضعي ــة املتصل ــن إلعالمــه بالتوصي ــه مراســلة إىل وايل القري ــت الركــة توجي  تول

ــة  ــن إىل اإلتصــال بالركــة لتســلّم عقــود تســويغ لعــدد 04 مســاكن إداري ــة القري ــح والي ــة ودعــوة مصال القانوني

املشــار إليهــا وإمضائهــا. كــا تــم إبــرام عقــد تســويغ مــع إطــار الركــة املنتفــع باملســكن اإلداري. يف نفــس الســياق 

تــّم إصــدار مذكــرة بخصــوص دعــوة إدارة املــوارد البريــة بالتنســيق مــع اإلدارات املعنيــة بالركــة إىل إعداد دراســات 

مســبقة لعمليــات صيانــة املســاكن اإلداريــة. كــا تــم إعــداد مذكــرة الرتفيــع يف معينــات تســويغ املســاكن املســندة 

ســيتم عرضهــا عــى أنظــار مجلــس اإلدارة للمصادقــة. كــا أفــادت اإلدارة العامــة للركــة أنهــا وجهــت مكتوبــا إىل 

وزيــر الصناعــة للتدخــل مــع الجهــات املعنيــة قصــد اإلرساع يف إجــراءات املصادقــة عــى مختلــف األدوات التنظيميــة 

للركــة لتجــاوز اإلخــالالت املضمنــة بتقريــر التفقديــة.

IV - توصيات الهيئة:
تعلّقــت توصيــات الهيئــة العليــا بــرضورة تنظيــم عمليــة إســناد املســاكن اإلداريــة وتحديــد معايــر ورشوط واضحــة 

لإلنتفــاع بهــا، كــا أوصــت بــرضورة تســوية وضعيــة املســاكن املســندة ملختلــف الشــاغلن لهــا بالصيغــة التــي تقتضيها 

صفتهــم، وإعــداد دراســات مســبقة لعمليــات الصيانــة كلــا إقتــى الحــال ذلــك.

كــا دعــت الهيئــة إىل وجــوب احــرتام رشوط تكليــف املحامــن بالتنســيق مــع اللجنــة املحدثــة لــدى الهيئــة العليــا 

للطلــب العمومــي برئاســة الحكومــة، وبتجميــع الــراءات ومزيــد ضبــط الحاجيــات مبــا يتــاىش والحاجيــات الفعليــة 

للركــة، وضبــط آجــال معقولــة لإلستشــارات لتمكــن أكــر عــدد مــن املزوديــن يف املشــاركة والتقيــد عمومــا بالرتاتيــب 

الجــاري بهــا العمــل يف مــادة الصفقــات العموميــة.

كــا دعــت الهيئــة إىل العمــل عــى وضــع األطــر الرتتيبيــة املنظمــة للركــة وذلــك باســتصدار الهيــكل التنظيمــي 

ــة  ــوارد البري ــة والتــرف يف امل ــادات الظرفي ــب اإلجته ــون اإلطــار لتجن للمؤسســة والنظــام األســايس لألعــوان وقان

تحــت طائلــة تســوية املطالــب اإلجتاعيــة.

V - قرار المجلس:
تبعــا للنتائــج املتحصــل عليهــا، قــّرر مجلــس الهيئــة العليــا مواصلــة متابعــة تقريــر التفقــد يف إطــار متابعــة ثانيــة 

ومراســلة ســلطة اإلرشاف لتحسيســها بوضعيــة الركــة ودعوتهــا للتفكــر يف آفاقهــا املســتقبلية. 

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق 
مواصلة 13355233بالقصرين

المتابعة
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الّشركات ذات المساهمات العمومّية

والمؤسسات األخرى
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الشركة التونسية لمواد التزييت 0 1

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرّقابة العاّمة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: الركة التونسية ملواد التزييت

	ü2017 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: ماي

	ü2014 - 2010 :الفرتة املعنية بالرقابة

	ü2017 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: 7 جوان

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: مارس

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جوان

النقائص واإلخالالت: 

متحــورت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي رصدهــا التقريــر الرقــايب حــول 08 مجــاالت متّصلــة بالتنظيــم العــام للركــة 

ــرف  ــروض والت ــي والق ــدوق اإلجتاع ــة والصن ــوارد البري ــرف يف امل ــا املســتقبلية والت ــة وآفاقه ــا املالي ووضعيته

ــة والتــرف يف الــراءات والتــرف يف نشــاط  ــات اإلشــهار والتــرف يف األصــول الثابت ــات وعملي يف املهــات والهب

ــع الزيوت والشــحوم واألنشــطة ذات العالقــة مبهــام الركــة. ــاج وبي ــوت التشــحيم املســتعملة ويف إنت ــع زي تجمي

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 	5 %.

بيّنــت أعــال املتابعــة التــي تولّــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة إنجازهــا، توفــق الركــة يف تجــاوز عــدد 

مــن النقائــص وحرصهــا عــى تجــاوز بقيــة االخــالالت التــي أكــدت عليهــا الهيئــة العليــا واملتمثلــة خاصــة يف مراجعــة 

ــي  ــل اإلجــراءات وإحــكام اســتغالل كافــة الوظائــف الت ــن بطاقــات املهــام ودلي ــكل التنظيمــي ومراجعــة وتحي الهي

تتيحهــا منظومــة التــرف املندمــج وإيــالء العنايــة الالزمــة لتســويق بــراءات االخــرتاع الخاصــة بالركــة.

ــة للتــرف يف النفايــات التخــاذ اإلجــراءات  كــا بينــت املتابعــة أّن الركــة ســاعية إىل التنســيق مــع الوكالــة الوطنيّ

ــز الرقابــة عــى أصحــاب الرتاخيــص ملارســة نشــاط جمــع ورســكلة الزيــوت  الالزمــة إزاء الــركات املخالفــة وتعزي

املســتعملة وتكثيــف الحمــالت التحسيســيّة والتوعويـّـة، كــا تــم إمضــاء ملحــق التفاقيــة التعــاون األصليــة املرمــة بــن 

الركــة والوكالــة الوطنيــة للتــرف يف النفايــات.

كــا تبــّن أن الركــة وفقــت يف تســجيل نســق تصاعــدي بالنســبة للنتيجــة الصافيــة خــالل الفــرتة 2015 - 2019. ويف 

هــذا الخصــوص، دعــت الهيئــة العليــا إىل مواصلــة املجهــودات خاصــة يف مجــال التحكــم يف أعبــاء اإلســتغالل وتجــاوز 

مختلــف النقائــص التــي تضمنتهــا تقاريــر مراقــب الحســابات حــول الرقابــة الداخليــة خــالل الفــرتة 2015 - 2019.

  قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

تبعــا للنتائــج املحّققــة يف رفــع مختلــف اإلخــالالت والنقائــص مــن قبــل الركــة التونســيّة ملــواد التزييــت، أقــر مجلــس 

الهيئــة العليــا مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة.
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تقديم عام:
أحدثــت الركــة التونســية ملــواد التزييــت كركــة ذات مســاهمة عموميــة يف شــكل رشكــة خفيــة اإلســم مبقتــى 

قانونهــا األســايس املســجل بقباضــة العقــود املدنيــة بتونــس بتاريــخ 19 جويليــة 1979 بــرأس مــال قــدره 1.650 ألــف 

دينــار، وقــد شــهد رأس مــال الركــة تطــورا ليبلــغ يف 31 ديســمر 2006 مــا قــدره 10.972 ألــف دينــار واســتقر بذلــك 

املبلــغ إىل حــد تاريــخ التفقــد.

ــة  ــات بنســبة جملي ــة تنشــط يف قطــاع املحروق ــن منشــآت عمومي وينقســم املســاهمون يف رأس مــال الركــة ب

تقــدر بــــ49,07 %، وبنــوك خاصــة وعموميــة مبجمــوع 45,63 %، باإلضافــة إىل مســاهات أخــرى ملؤسســات عموميــة 

قــدرت مجتمعــة بــــ5,28 %.

 وتتمثــل مهامهــا يف تجميــع الزيــوت املعدنيــة املســتعملة مبــارشة أو عــن طريــق الغــر، ورســكلة الزيــوت املعدنية 

املســتعملة والقيــام بــكل عمــل صناعــي وتجــاري وخاصــة إنتــاج واســتراد الزيــوت القاعديــة أو العنــارص اإلضافيــة 

لــه وكل مــادة يحتاجهــا إنتــاج املحروقــات التجاريــة ومشــتقاتها، وبصفــة عامــة تحقيــق كل عمليــة صناعيــة، ماليــة 

ــع الشــحوم وكــراء املعــدات  ــع وبي ــك صن ــارشة باملوضــوع اإلجتاعــي مــن ذل ــارشة أو غــر مب ــة مرتبطــة مب وعقاري

والخزانــات والقيــام بتحاليــل مخريــة لفائــدة الغــر وبيــع حقــوق اســتغالل بــراءات االخــرتاع التــي متلكهــا يف مجــال 

تكريــر الزيــوت املســتعملة.

وتضطلــع الركــة بــدور بيئــي كبــر منــذ إنشــائها، بإعتبــار أن نشــاطها يرتكــز أساســا عــى جمــع زيــوت التشــحيم 

املســتعملة )والتــي يصطلــح عليهــا كذلــك بالزيــوت املعدنيــة املســتعملة أو الزيــوت الســوداء( والتــي تــم تصنيفهــا 

ــات الخطــرة(،  ــة النفاي ــط قامئ ــق بضب ــدد 2339 لســنة 2000 املتعل ــر ع ــا جــاء باألم ــات خطــرة )ك ــا نفاي عــى أنه

وتثمــن هــذه الزيــوت عــر تحويلهــا إىل زيــوت جديــدة قابلــة لإلســتعال مــرة أخــرى. وقــد تــم التأكيــد عــى هــذا 

ــح  ــدد 693 لســنة 2002 املنق ــر ع ــى األم ــا مبقت ــم إحداثه ــي ت ــة ‘’ECO-ZIT’’ الت ــار منظوم ــي يف إط ــدور البيئ ال

واملتمــم باألمــر عــدد 2565 لســنة 2008 املتعلــق بضبــط ورشوط وطــرق إســتعادة زيــوت التشــحيم واملصــايف الزيتيــة 

ــة  ــة الوطني ــة والوكال ــن الرك ــخ 7 ســبتمر 2009 ب ــة املرمــة يف الغــرض بتاري ــا، واإلتفاقي املســتعملة والتــرف فيه

للتــرف يف النفايــات.

النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الرقابي:
تــّم تبويــب مختلــف املالحظــات املســتخرجة مــن التقريــر الرقــايب ضمــن مثانيــة محــاور )8( تتمثــل يف التنظيــم 

العــام للركــة، والتدقيــق يف وضعيتهــا املاليّــة وآفاقهــا املســتقبليّة، والتــرف يف املــوارد البريّــة والصنــدوق 

اإلجتاعــي والقــروض، والتــرف يف املهــات والهبــات وعمليــات اإلشــهار، والتــرف يف املمتلــكات الثابتــة، والتــرف 

يف الــراءات، والتــرف يف نشــاط تجميــع زيــوت التشــحيم املســتعملة، والتــرف يف إنتــاج وبيــع الزيوت والشــحوم 

واألنشــطة ذات العالقــة مبهــام الركــة. 

وقد استخرجت الهيئة من التقرير 77 مالحظة توزعت حسب املحاور كا يي:

عىل مستوى التنظيم العام للرشكة:

تبــّن يف هــذا الجانــب وجــود عــّدة نقائــص تتعلــق أساســا بالهيــكل التنظيمــي والتســميات يف الخطــط الوظيفيّــة 

وأدلــة اإلجــراءات وأنظمــة املعلومــات.

ــة ســجل عــدم تحديــد مســتوى الخطــة الوظيفيــة  فبالنســبة للهيــكل التنظيمــي والتســميات يف الخطــط الوظيفيّ

للمرفــن عــى بعــض الوحــدات اإلداريــة وارتفــاع غــر املــرر لعــدد الخطــط الوظيفيــة بالنظــر إىل حجــم ونوعيــة 
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نشــاط الركــة. كــا متيّــز الهيــكل التنظيمــي بعــدم التناســق يف التفريــع الهرمــي مــّا أدى بــدوره إىل عــدم وضــوح يف 

العالقــة الوظيفيــة بــن مختلــف الوحــدات الهيكليــة. 

كــا الحــظ التقريــر وجــود تقســيم جغــرايف غــر خاضــع ملقاييــس موضوعيــة للوحــدات اإلداريــة بــن املصنــع مــن 

ــه ضعــف يف التنســيق وتشــتيت للمســؤوليات وســوء مســك  جهــة، واملقــر اإلجتاعــي مــن جهــة أخــرى، إنجــر عن

وحفــظ الوثائــق وكذلــك وجــود تداخــل يف بعــض املهــام. كــا ســجل وجــود شــغور يف خطــة مديــر البحــث والتطويــر 

رغــم أهميتهــا بالنســبة إىل الركــة وعــدم اإلســتقرار يف التســميات يف الخطــط الوظيفيــة ومــا ترتــب عنــه مــن إربــاك 

للســر العــادي للعمــل.

أّمــا فيــا يتعلـّـق بــأدوات التــرّف، فقــد تبــّن وجــود عــدة نقائــص عــى مســتوى دليــل اإلجــراءات الــذي يتطلــب 

التحيــن عــالوة عــى عــدم شــموليته لجميــع العمليــات التــي تقــوم بهــا الركــة. 

أّمــا عــى مســتوى النقائــص املتصلــة مبنظومــة التــرف املندمــج )ERP( التــي تــم إرســاؤها بالركــة، فقــد تبــّن 

ــي  ــر اإلجتاع ــن يف املق ــور املركزي ــجيل الحض ــازي تس ــط جه ــر رب ــا ع ــور آلي ــجيل الحض ــة تس ــّم معالج ــه ال يت أن

واملصنــع مبــارشة باملنظومــة املذكــورة. كــا تبــّن عــدم إدراج بــاب )Module( يخــص متابعــة اإلمتيــازات اإلجتاعيــة 

املتعلقــة بتســبقة مصاريــف التــداوي لفائــدة األعــوان  واســرتجاعها يف إطــار التأمــن عــى املــرض وإنعــدام إمكانيــة 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــواب فرعي ــاب أب ــك غي ــج. وكذل ــرف املندم ــة الت ــن منظوم ــارشة م ــة مب ــم املالي ــتخراج القوائ إس

التــرف يف الــراءات وغيــاب بــاب يتعلــق مبتابعــة الحــوادث املــرح بهــا لوســائل النقــل وفواتــر اإلصــالح املثقلــة 

ــض  ــل بع ــدم تفعي ــح. وع ــن كل تري ــن ع ــة التأم ــن رشك ــرتجعة م ــغ املس ــل واملبال ــيلة نق ــن كل وس ــبة ع باملحاس

ــم  ــي ت ــة )GMAO( رغــم التحســينات الت ــات )fonctions( عــى مســتوى منظومــة التــرف اآليل يف الصيان الخاصي

إدخالهــا يف الغــرض. 

عىل مستوى الوضعية املالية للرشكة وآفاقها املستقبلية:

بينــت عمليــة الرقابــة يف هــذا الجانــب أن الركــة ســجلت إنخفاضــا متواصــال عــى مســتوى النتائــج املحققــة مرّده 

ــاء التأجــر وكذلــك عــدم إحــكام التــرف يف بعــض املصاريــف عــى غــرار مصاريــف  ــاء اإلســتغالل وأعب ارتفــاع أعب

املهــات وإســتعال الســيارات ومصاريــف اإلشــهار والتكويــن رافقــه إنخفــاض يف حجــم اإلنتــاج بالركــة.

كــا ســاهم عــدم ســعي الركــة إىل تنويــع أنشــطتها اإلنتاجيّــة والرتويجيّــة لتنميــة عائداتهــا والــذي رافقــه جمــود 

ســعر بيــع الزيــوت املكــّررة وتنامــي املنافســة غــر املروعــة يف تجميــع الزيــوت املســتعملة مــن قبــل بعض الــركات، 

يف إنخــرام التوازنــات املاليّــة للركــة. 

فضــال عــن ذلــك، تبــن أن الركــة كانــت تتــرف يف وحــدة لرســكلة املصــايف الزيتيــة ذات طاقــة إنتاجيــة قــدرت 

بــــ245 طــن يف الســنة أي مبعــدل 1325 مصفــاة يف اليــوم، لكــن توقــف نشــاط الوحــدة منــذ ســنة 2002 مــا إنجــر 

عنــه تحميــل الركــة كامــل عمليــة التمويــل وتســجيل خســائر تجــاوزت 100 أ.د ســنويا خــالل فــرتة تشــغيل الوحــدة. 

عىل مستوى الترصف يف املوارد البرشية والصندوق اإلجتامعي والقروض:

أثــار التقريــر الرقــايب بهــذا الخصــوص عديــد النقائــص واإلخــالالت تتمثــل أهّمهــا يف عــدم توفــر مختلــف أدوات 

التــرّف ونقائــص يف اإلنتــداب والتــرف يف الســاعات اإلضافيــة واملنــح والتأجــر والتكويــن والعطــل مبختلــف أصنافها، 

إذ تبــن أّن النظــام األســايس الخــاص بأعــوان الركــة الصــادر يف مــوىف ســنة 2000 يشــكو عــدة نقائــص تتمثــل خاصــة 
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يف عــدم تحيينــه رغــم إدخــال عديــد التغيــرات عــى مضمونــه مبقتــى عديــد مذكــرات العمــل وعــدم توفــر وثيقــة 

شــاملة أو دليــل يضبــط كيفيــة احتســاب األجــور واملنــح وعــدم التنصيــص بالنظــام األســايس الحــايل عــى بعــض املنــح 

املســندة لألعــوان. كــا تفتقــر الركــة إىل قانــون إطــار يحــدد الحاجيــات الفعليــة مــن األعــوان. كــا ســجل اللجــوء 

املفــرط إىل اإلنتدابــات املبــارشة إىل جانــب أن عــدادا مــن األعــوان الذيــن تــم انتدابهــم تربطهــم عالقــة قرابــة مبــارشة 

مبســؤولن يف الركــة. 

وإضافــة إىل ذلــك، تبــن أنــه رغــم ارتفــاع مصاريــف التكويــن بالركــة إال أنهــا ال تســرتجع إال نســبة ضعيفــة مــن 

مبلــغ األداء عــى التكويــن املهنــي وذلــك جــراء تقصــر الركــة يف احــرتام اإلجــراءات واآلجــال.

ــا  ــط بينه ــود الخل ــّن وج ــة، تب ــاعات اإلضافي ــاوب )roulement( والس ــاعات التن ــرف يف س ــق بالت ــا يتعل وفي

ــة والســاعات  بالرغــم مــن إختــالف طــرق التــرف فيهــا وكذلــك تســجيل ارتفــاع هــام يف عــدد الســاعات اإلضافي

الليليــة وتجــاوزه بالنســبة لعديــد األعــوان للحــد األقــى املنصــوص عليــه بالفصــل 93 مــن مجلــة الشــغل. كــا بــن 

ــة إنجــاز الســاعات  ــة عــدم واقعي ــي تعلقــت بهــا إجحــاف يف إســناد الســاعات الليلي التثبــت يف بعــض الحــاالت الت

ــدة بعــض األعــوان. املســجلة لفائ

وبينــت عمليــة الرقابــة عــى التــرف يف املنــح وجــود عــدة إخــالالت يف هــذا الجانــب عــى غــرار منحــة اإلســتمرار 

التــي تــّم إســتنادها بصفــة آليــة لــكل املديريــن املركزيــن واملديريــن بــدون إســتثناء ســواء كانــوا باملصنــع أو باملقــر 

ــن  ــوان الذي ــض األع ــة ولبع ــاج والصيان ــة باإلنت ــة املتعلق ــط الوظيفي ــة الخط ــات ولكاف ــاء الجه ــي أو رؤس اإلجتاع

يشــغلون خططــا إداريــة باملصنــع أو باملقــر االجتاعــي. 

ــجيل اآليل  ــالل التس ــن خ ــة م ــة املواظب ــى متابع ــة ع ــاد الرك ــن اعت ــم م ــه بالرغ ــّن أن ــر، تب ــب آخ ــن جان وم

للحضــور فــإن ذلــك ال يتــم بصفــة آليــة بالنســبة للمصنــع حيــث تتــم معالجــة الغيابــات والحضــور يدويــا، كــا لوحــظ 

أن تســجيل الحضــور آليــا ال يشــمل كل األعــوان بالنســبة للمقــر اإلجتاعــي.

وإضافــة إىل ذلــك، تبــن أن النظــام األســايس الخــاص بالركــة يشــجع بعــض األعــوان عــى التغيــب بتعلــة املــرض 

ــه  ــر أو نصف ــل األج ــى كام ــع الحصــول ع ــايل( م ــوم متت ــادي )180 ي ــرض الع ــة للم ــرتة طويل ــادي إذ يســمح بف الع

دون إجــراءات رقابيــة كإشــرتاط موافقــة اللجنــة الطبيــة إذا تجــاوزت الغيابــات فــرتة معينــة عــى ضــوء مــا يضبطــه 

القانــون عــدد 78 لســنة 1985. أمــا بالنســبة لعطــل املــرض طويــل األمــد فتقــوم الركــة بــرف أجــور األعــوان الذيــن 

ــدوق  ــا الصن ــي مينحه ــن األجــور الت ــا م ــم إقتطاعه ــون يت ــدة الع ــن العطــل كتســبقة لفائ ــوع م ــذا الن ــون به يتمتع

ــع اســرتجاع هــذه  ــا بتتب ــة املندمجــة ال تســمح حالي ــي للتأمــن عــى املــرض للعــون. إال أن املنظومــة اإلعالمي الوطن

املصاريــف مــا يحــول دون املتابعــة الحينيــة والناجعــة لهــذه التســبيقات. 

وفيــا يتعلّــق بإســتعال الحــق املتعلــق بالتمتــع برخــص العطــل اإلســتثنائيّة، فقــد ســجل تعســف يف إســتعاله، 

إذ أنـّـه بالعــودة إىل الوثائــق املتوفــرة، تبــّن أّن أحــد النقابيــن قــد تحصــل عــى 32 رخصــة عطلــة إســتثنائية بعنــوان 

‘’رخصــة نقابيــة’’ خــالل ثــالث ســنوات فقــط وهــو مــا يعــادل ســنتان و8 أشــهر. 

أّمــا بخصــوص التســميات يف الخطــط الوظيفيــة، فقــد تبــّن أّن بعضهــا ال تســتجيب إىل الــروط املطلوبــة. كــا 

أن الســند املرجعــي الحــايل ال يعطــي املجــال إلنتــداب كفــاءات مــن خــارج الركــة لهــا الخــرة والتجربــة وتســميتها 

مبــارشة يف خطــة وظيفيــة عليــا وهــو مــا ميثــل عائقــا أمــام الركــة لإلســتفادة مــن هــذه الكفــاءات. 
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كــا تبــّن أن التــرف يف القــروض التــي تســندها الركــة ألعوانهــا قــد شــابته بعــض النقائــص تتمثــل يف إمكانيــة 

التعســف يف التمتــع بهــذا الحــق مــن خــالل القيــام بعمليــات وهميّــة للحصــول عــى القــروض وكذلــك ضعــف نســبة 

الفائــدة املوظفــة عــى قــروض الســيارات التــي ال تغطــي حتــى نســبة فائــدة الســوق املاليّــة مــّا يشــجع عــى التمتــع 

بالقــرض حتــى دون الحاجــة الفعليــة إليهــا. فضــال عــن ذلــك، تبــّن أّن عــددا مــن األعــوان قــد غــادروا الركــة دون أن 

يقومــوا بتســديد أقســاط القــروض املتخلــدة بذمتهــم.

عىل مستوى الترصف يف املهامت والهبات وعمليات اإلشهار:

ســجل يف هــذا املجــال عــدد مــن اإلخــالالت عــى غــرار اســرتجاع بعــض األعــوان مصاريــف تنقــل مرتفعــة وغــر 

ــدون موجــب  ــة ب ــة بجرزون ــدة مجمــع الصيان ــة لفائ ــك تكفــل الرك ــق بقضــاء أعــال خاصــة وكذل مــررة أو تتعل

قانــوين بتوفــر ســيارة مصلحــة لفائــدة املجمــع مــع مقتطعــات وقــود ووضــع أحــد إطاراتهــا عــى ذمــة املجمــع مــع 

مواصلــة خــالص كامــل أجــره مــن قبــل الركــة. فضــال عــن ذلــك، تــم تحديــد املســاهات لفائــدة مجمــع الصيانــة 

ــة عــى غــرار الركــة  ــة والــركات ذات املســاهات العمومي ــة وتتحمــل املنشــآت العمومي ــة بصفــة جزافي بجرزون

التونســية ملــواد التزييــت الجــزء األكــر مــن متويــل املجمــع وذلــك دون اعتــاد مقاييــس واضحــة للمســاهمة يحددهــا 

ــر عــدد 73 لســنة 2009  ــن األم ــا للفصــل األول م ــر مخالف ــا يعت ــس إدارة املجمــع كمســاحة املقســم. وهــو م مجل

مــؤرخ يف 13 جانفــي 2009 املتعلــق بضبــط رشوط وأســاليب إســتخالص مســاهمة الشــاغلن واملســتغلن وأصحــاب 

العقــارات باملناطــق الصناعيــة يف متويــل عمليــات التــرف وصيانــة هــذه املناطــق.

ومــن جانــب آخــر، ســجل رصف متويــالت هامــة لإلتحــاد العــام التونــيس للشــغل مبختلــف هياكلــه حيــث بلغــت 

هــذه التمويــالت خــالل الفــرتة التــي شــملتها عمليــة الرقابــة مــا يقــارب 47 ألــف دينــار. هــذا باإلضافــة إىل مــا تــم 

ــذي تابعــه بعــض األعــوان باإلتحــاد العــام التونــيس للشــغل  ــن ال ــاء التكوي ــه خــالل نفــس الفــرتة لخــالص أعب رصف

والجامعــة التونســية للنفــط واملــواد الكيميائيــة والبالغــة 53,8 ألــف دينــارا.

عىل مستوى الترصف يف األصول الثابتة:

تبــن يف هــذا املجــال عــدم إســتكال الركــة ملختلــف إجــراءات إســتخراج رســوم فرديــة بالنســبة لبعــض العقــارات 

رغــم إبــرام عقــود توضيحيــة يف شــأنها مــع الوكالــة العقاريــة الصناعيــة وتســجيل تأخــر ملحــوظ يف عمليــات تســجيل 

بعــض العقــود بالقباضــة املاليــة حيــث تجــاوزت الفــرتة الفاصلــة بــن تاريــخ إبــرام العقــد وتاريــخ التســجيل يف بعــض 

ــوف  ــّم الوق ــا ت ــة. ك ــن بجندوب ــار الكائ ــق بالعق ــع املتعل ــد البي ــجيل عق ــدم تس ــة إىل ع ــنوات إضاف ــاالت 6 س الح

عــى بعــض النقائــص يف مجــال الجــرد واملتابعــة عــى غــرار عــدم شــمول عمليــة التعــداد املــادي لحاويــات الزيــوت 

املســتعملة ســواء منهــا املوجــودة بالركــة أو املوضوعــة عــى ذمــة حائــزي الزيــوت وهــو مــا يعتــر مخالفــا للفصــل 

17 مــن القانــون عــدد 69 لســنة 1996 املتعلــق بالنظــام املحاســبي للــركات. 

كــا لوحــظ عــدم االعتــاد عــى معايــر محــددة مســبقا لعمليــات اإلحالــة عــى عــدم اإلســتعال والتفويــت يف 

املعــدات واألثــاث. 

أمــا بخصــوص التــرف يف أســطول النقــل الخــاص بالركــة، فقــد تبــن عــدم مســك دفــرت وســيلة النقــل واألذون 

باملأموريّــة ومتابعــة املســافات املقطوعــة ومتابعــة تكاليــف الصيانــة واإلصــالح بالنســبة لــكل وســيلة نقــل، كــا تــّم 

متكــن بعــض األعــوان مــن ســيارة مصلحــة بصفــة متواصلــة مبقتــى إذن مهمــة بأجــل وموضــوع ووجهــة جميعهــا 

غــر محــدد، فضــال عــن ذلــك، تــّم إســناد ســيارتن لهيــاكل خــارج الركــة مــع تكفــل الركــة بخــالص تكاليــف الصيانــة 

واإلصــالح والتأمــن واألداء عــى الجــوالن املتعلقــة بهــا.

عىل مستوى الترصف يف الرشاءات:
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تبــن يف هــذا املجــال خاصــة أنــه قــد تــّم تجزئــة بعــض الــراءات مــن نفــس الطبيعــة وعــدم احــرتام مذكــرات 

العمــل املنظمــة لهــذا الجانــب بالركــة وتســجيل تأخــر يف إنجــاز عــدد مــن املشــاريع املرمجــة ضمــن امليزانيــات 

ــة واملنجــزة يف إطــار صفقــات بلــغ يف بعــض الحــاالت 3 ســنوات وعــدم الدقــة يف تقديــر قيمــة عــدد مــن  التقديريّ

املشــاريع مــّا أدى إىل تســجيل فــوارق هاّمــة بــن مــا تــّم رصــده مــن اعتــادات ومــا تحملتــه فعليــا ميزانيــة الركــة، 

أضــف إىل ذلــك تــّم تســجيل إخــالالت عــى مســتوى إنجــاز الصفقــات ومتابعتهــا.

عىل مستوى الترصف يف نشاط تجميع زيوت التشحيم املستعملة:

تبــّن يف هــذا الجانــب عــدم تطــور نســبة االســرتجاع )واملتمثلــة يف الكميــات املجمعــة مقارنــة باالســتهالك الوطنــي( 

حيــث بلغــت هــذه النســبة حــوايل 28 % خــالل الفــرتة التــي شــملتها عمليــة الرقابــة والتــي تبقــى محــدودة مقارنــة 

باملعيــار املعتمــد يف مجــال تجميــع الزيــوت املســتعملة واملحــدد بــــ50 % مــن اإلســتهالك الوطنــي لزيــوت التشــحيم 

الجديــدة فضــال عــن عــدم االعتــاد عــى دراســة علميّــة دقيقــة تضبــط املخــزون الحقيقــي لــكّل منطقــة مــع تحيــن 

املعطيــات بصــورة دوريـّـة ملواكبــة التطــورات الحاصلــة. 

أمــا بخصــوص عالقــة الركــة مــع مختلــف املناولــن املتعاقديــن معهــا، فقــد ســجل يف هــذا الجانــب صعوبــات يف 

تطبيــق العقــود بالنظــر لوجــود بنــود تعتــر مجحفــة. 

ويف مجــال اإلستكشــاف، تبــن ضعــف عــدد الزيــارات لبعــض املناطــق مقارنــة بعــدد الحائزيــن الناشــطن بــكل 

ــك  ــزي الزيــوت املســتعملة بــرضورة تســليمها لهــا وكذل ــة تحســيس حائ ــة مجهــود الركــة يف عملي منهــا ومحدوديّ

عــدم ضبــط قاعــدة بيانــات شــاملة لضبــط برنامــج زيــارات.

عىل مستوى الترصف يف إنتاج وبيع الزيوت والشحوم واألنشطة ذات العالقة مبهام الرشكة:

ســجل يف هــذا املجــال خاّصــة عــدم التفكــر يف حلــول عمليــة مســتقبلية بالنســبة إىل الزيــوت املســتعملة املتأتيــة 

ــة مــن  ــا بالســوق املحلي ــدت نســبة ترويجه ــي تزاي ــة )huiles synthétiques( والت ــوت التشــحيم اإلصطناعي مــن زي

ســنة إىل أخــرى عــى حســاب الزيــوت املعتــادة وباتــت بالتــايل متثــل مشــكال بالنســبة إىل الركــة خاصــة مــن حيــث 

ــة الزيــوت القابلــة لإلســتخراج منهــا وغيــاب توجــه نحــو تدعيــم مبيعــات الشــحوم وإســتغالل طاقــة اإلنتــاج  نوعي

ــة  اإلســمية وذلــك عــر دعــم املبيعــات مبــارشة باعتــاد عالمــة الركــة دون اإلقتصــار عــى مســلك الركــة الوطني

.)Les résidus( لتوزيــع البــرتول، كــا ســجل توقــف مبيعــات الركــة مــن عمليــات رســكلة الزيــوت

ــاء املشــكوك يف  ــم ترتيبهــا ضمــن الحرف ــغ غــر مســتخلصة ت ــد بذمــة عــدة رشكات مبال ومــن جانــب آخــر، تخل

خالصهــم )clients douteux( غــر أن الركــة مل تتخــذ أي إجــراء قانــوين يف شــأنهم، كــا ســجل أيضــا عــدم تقييــم 

وتضمــن بــراءات اإلخــرتاع التــي أنجزتهــا الركــة ضمــن األصــول غــر املاديّــة وذلــك فضــال عــن عــدم القيــام مبســاع 

حثيثــة لتســويقها وذلــك نظــرا لغيــاب أعــوان متخصصــن يف مجــال التســويق ونقــص يف اإلمكانيــات املاليــة للرتويــج.

 جهود اإلصالح المبذولة من قبل الشركة التونسية لمواد التزييت:
ــا مــن تجــاوز حــوايل  ــت مجهــودات محمــودة مكنته ــايب أّن الركــة بذل ــر الرق ــت املتابعــة األوىل لهــذا القري بيّن

نصــف املالحظــات التــي أثارتهــا الهيئــة العليــا، حيــث تــم تــاليف عــددا مــن النقائــص عــى مســتوى التــرف يف املــوارد 

البريــة عــى غــرار مراجعــة بطاقــات املهــام الخاصــة بأعــوان الركــة واحــرتام رشوط التســمية يف الخطــط الوظيفيّــة 

ــل  ــق ودلي ــاق التدقي ــن ميث ــكل التنظيمــي ومراجعــة وتحي ــا بالهي ــة غــر املنصــوص عليه وحــذف الخطــط الوظيفي

اإلجــراءات الخــاص بالتدقيــق الداخــي واملصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة وإحــكام التــرف يف ملفــات التأمــن 

عــى املــرض.
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 كــا تــّم مــن جهــة أخــرى، تحيــن منظومــة التــرف املندمــج مــّا مكــن مــن إســتخراج القوائــم املاليــة للركــة 

مبــارشة مــن املنظومــة املذكــورة. فضــال عــن ذلــك قامــت الركــة بإعــداد قاعــدة بيانــات تضــم مختلــف املزوديــن 

الجــدد مــع تصنيفهــم حســب إختصاصهــم، وإنتــداب عــون كلــف بــاإلرشاف عــى أســطول الســيارات وكذلــك إدمــاج 

ــا  ــبة م ــة باملحاس ــراء املثقل ــر ال ــل بفوات ــائل النق ــزة بوس ــات املنج ــة اإلصالح ــة مبتابع ــة املتعلق ــات الفني البطاق

ــة ســنوية عــى  ــة وقائي ــج صيان ــإدراج برام ــة ب ــا قامــت الرك ــة ك ــكل دقّ ــة ب ــف الصيان ــة كل ــن متابع ســيمكن م

.)ERP( ــة ــة اإلعالمي مســتوى املنظوم

ــرف يف  ــكام الت ــة إىل إح ــعت الرك ــد س ــتقبليّة، فق ــا املس ــة وآفاقه ــة للرك ــة املالي ــق بالوضعي ــا يتعل ــا في أم

بعــض املصاريــف مــن خــالل حمــالت التحســيس املتواصلــة لألعــوان ملزيــد ترشــيد اإلســتغالل بصفــة عامــة عــى غــرار 

إســتعال الســيارات واألدوات. كــا تــم يف نفــس اإلطــار تفعيــل األمــر عــدد 5183 لســنة 2013 املــؤرخ يف 18 نوفمــر 

ــة  ــكيل لجن ــك بتش ــات وذل ــي للجمعي ــل العموم ــناد التموي ــراءات ورشوط إس ــر وإج ــط املعاي ــق بضب 2013 املتعل

مختصــة يف الغــرض تحــت إرشاف مجلــس اإلدارة، كــا ســعت الركــة إىل الضغــط عــى مصاريــف التكوين واإلنتدابات 

مــن خــالل تحديــد الحاجيــات الفعليــة والرضوريــة.

كــا بينــت أعــال املتابعــة حــرص الركــة عــى الرفــع مــن حجــم اإلنتــاج وذلــك بالســعي نحــو الرتفيــع يف كميــات 

الزيــوت املجمعــة وتحســن مســتوى التصنيــع واملردوديــة بصفــة عامــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، وبالرجــوع إىل مالحظــة فريــق الرقابــة حــول وجــود منافســة غــر مروعــة مــن قبــل بعــض 

ــة للتــرف يف النفايــات اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة  الــركات الخاّصــة، تولــت الركــة بالتنســيق مــع الوكالــة الوطنيّ

ــة عــى أصحــاب الرتاخيــص ملارســة  ــز الرقاب ــة وتعزي ــق بحــذف بعــض الــركات مــن موقــع واب الوكال ــا يتعلّ في

ــق  ــاء ملح ــم إمض ــا ت ــة ك ــيّة والتوعويّ ــالت التحسيس ــف الحم ــتعملة وتكثي ــوت املس ــكلة الزي ــع ورس ــاط جم نش

ــات. ــة للتــرف يف النفاي ــة الوطني ــة املرمــة بــن الركــة والوكال ــة التعــاون األصلي إلتفاقي

وإضافــة إىل ذلــك، تعمــل الركــة حاليّــا عــى تنويــع وتطويــر منتوجاتهــا وتبحــث عــن مســالك ترويجيــة جديــدة 

.))Savoir-faire فضــال عــن ســعيها إىل تســويق املعرفــة

وفيــا يتعلــق بإعــادة تشــغيل وحــدة رســكلة املصــايف الزيتيــة، تولــت الركــة توجيــه العديــد مــن املراســالت يف 

الغــرض إىل كل مــن وزارة البيئــة والتنميــة املســتدمية وإىل الوكالــة الوطنيــة للتــرف يف النفايــات، غــر أنــه مل تتــم 

إجابتهــا مــن قبــل األطــراف املذكــورة. 

وقــد بينــت أعــال املتابعــة أن الركــة وفقــت يف تســجيل نســق تصاعــدي بالنســبة للنتيجــة الصافيــة خــالل الفــرتة 

.2015-2019

أمــا فيــا يتعلــق بالتــرف يف املــوارد البريــة والصنــدوق اإلجتاعــي والقــروض، فقــد بينــت أعــال املتابعــة أن 

الركــة تســعى إىل التقليــص مــن عــدد األعــوان واإلقتصــار عــى اإلنتــداب الداخــي )redéploiement( وعــدم اللجــوء 

إىل اإلنتــداب املبــارش واحــرتام مبــدأ املســاواة والشــفافية وتكافــئ الفــرص عنــد إجرائهــا لإلنتدابــات التــي متــر عــن 

طريــق الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والعمــل املســتقل. 

ــة املندمجــة لتجــاوز مختلــف النقائــص التــي أشــار إليهــا فريــق  كــا قامــت الركــة بتحيــن املنظومــة اإلعالمي

ــة.  الرقاب

ــع  ــت املتابعــة أّن الركــة قامــت برف ــات اإلشــهار فقــد بين ــات وعملي ــا بخصــوص التــرف يف املهــات والهب أّم

شــكاية جزائيّــة باملعنيــن باألمــر مــن أجــل شــبهة إســتخالص فائــدة دون وجــه جــق واإلســتيالء عــى أمــوال عموميّــة 

وإعفــاء أحــد املســؤولن. 
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أّمــا فيــا يتعلـّـق بالتــرف يف األصــول الثابتــة، فقــد تبــّن أّن الركــة وفقــت يف إســتخراج الرســوم الفرديـّـة لبعــض 

عقاراتهــا، يف حــن أّن إنجــاز بعــض اإلجــراءات الرضوريـّـة يف هــذا املجــال يخــرج عــن نطــاق الركــة عــى غــرار طــول 

ــوان  ــل الدي ــك عــدم إســتكال إنجــاز التقســيم النهــايئ مــن قب ــة وكذل ــا التحيــن أمــام املحكمــة العقاريّ نــر قضاي

الوطنــي لقيــس األرايض واملســح العقــاري. كــا قامــت الركــة بإســتكال عمليــات الجــرد لحاوياتهــا يف مــوىف ســنة 

2020 وتجــاوز النقائــص التــي شــابت مجــال اإلحالــة عــى عــدم اإلســتعال والتفويــت يف املعــدات واألثــاث وكذلــك 

ــّم  ــي ت ــيارات الت ــحب الس ــالل س ــن خ ــل م ــائل النق ــرف يف وس ــال الت ــجلة يف مج ــص املس ــبة للنقائ ــأن بالنس الش

إســنادها بــدون وجــه حــّق وتدعيــم املراقبــة عــى إســتعال أســطول الركــة.

ــة التكثيــف مــن  ــت الرك ــد تول ــوت التشــحيم املســتعملة، ق ــع زي ــا عــى مســتوى التــرف يف نشــاط تجمي أم

الزيــارات امليدانيــة التــي تقــوم بهــا بالتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة لحايــة املحيــط وتنظيــم أيــام توعيــة يف الغــرض، 

ــة  ــة ورفــع املارســات غــر املروعــة مــن املنافســن ومراجعــة كــراس الــروط ملناول واملشــاركة يف املعــارض املهنيّ

ــوت املســتعملة. كــا قامــت  ــع الزي ــة نشــاط تجمي ــوت ومراجعــة الفصــل 12 مــن عقــد مناول ــع الزي نشــاط تجمي

ــات جمــع الزيــوت  ــة قصــد تدعيــم التعــاون ملزيــد ترشــيد عمليّ الركــة باالتّصــال مبختلــف رشكات التوزيــع البرتوليّ

ــات الراجعــة لهــا بالنظــر.  املســتعملة يف مختلــف املواقــع واملحطّ

ــام  ــة مبه ــطة ذات العالق ــحوم واألنش ــع الزيوت والش ــاج وبي ــرف يف إنت ــق بالت ــب املتعل ــة الجان ــت متابع وبين

الركــة أنّهــا قــد عملــت عــى إســتبدال وتركيــز بعــض التجهيــزات مثــل فــرن التســخن وبــرج التريــد ونظــام الشــفط 

وقــد ســاهمت هــذه التغيــرات املهمــة يف زيــادة املردوديــة يف عمليــة املعالجــة وتحســن نوعيــة الزيــوت القاعديــة 

ــوق  ــع الس ــى واق ــوف ع ــد للوق ــل جدي ــج تأهي ــالق يف برنام ــروط لإلنط ــراس ال ــة ك ــدت الرك ــا أع ــة ، ك املنتج

وتطــورات متطلبــات املواكبــة، هــذا إىل جانــب برنامــج البحــث والتطويــر املتواصــل للركــة إليجــاد الحلــول العمليــة 

الكفيلــة مبعالجــة مختلــف املشــاكل التقنيــة التــي ميكــن أن تعــرتض نشــاطها يف املســتقبل. 

ــة ونجاعــة فواضــل  ومــن جانــب آخــر، ســعت الركــة إىل االتصــال بــركات صناعــة اســمنت للتعريــف بأهمي

رســكلة ومعالجــة الزيــوت املســتعملة كــادة قابلــة لإلحــرتاق )Combustible(، وقــد كللــت هــذه الجهــود بعقــد 

إتفــاق مــع إحــدى رشكات صناعــة اســمنت لتســويق هــذه الفواضــل. كــا ســجل ســعي الركــة إىل تســويق املعرفــة 

)Savoir faire( التــي تتميــز بهــا يف مجــال رســكلة زيــوت التشــحيم املســتعملة وعقــد عديــد اللقــاءات يف هــذا اإلطــار 

مــع رشكات مــن ليبيــا والكــوت ديفــوار والجزائــر.

 توصيات الهيئة:
ــداد  ــرضورة إســتكال إع ــق خاصــة ب ــة تتعل ــة تكميليّ ــم 35 توصي ــم تقدي يف إطــار إســتكال مســار اإلصــالح، ت

ــذ ســنة 2011 ليكــون أكــر  ــة الصــادر من ــرار املنظــم للتســميات يف الخطــط الوظيفي ادوات التــرّف ومراجعــة الق

ــن  ــراءات الخاص ــل اإلج ــام ودلي ــات امله ــة بطاق ــك اإلرساع يف مراجع ــة وكذل ــات الرك ــع حاجي ــة م ــة ومالءم واقعي

بالركــة وتحيــن النظــام األســايس الخــاص بأعوانهــا واملصادقــة عليهــم وإســتحثاث اإلجــراءات إلعــداد قانــون اإلطــار.

كــا تــّم التأكيــد عــى وجــوب إيــالء أكــر عنايــة لجانــب التــرف اإلداري واملــايل للركــة مــن خــالل اتخــاذ كافــة 

ــة  ــة احــرتام رشوط التســمية يف الخطــط الوظيفي اإلجــراءات بخصــوص ســد الشــغورات بالهيــكل التنظيمــي ووجوبي

وإســتكال إنجــاز املــروع املتعلــق مبراقبــة املواظبــة والحضــور و وجوبيــة تفعيــل إســتغالل البــاب املتعلــق مبتابعــة 

ــة املتعلقــة  ــزام الركــة مبختلــف النصــوص القانونيــة والرتتيبي ــة إلت الحــوادث املــرح بهــا لوســائل النقــل و وجوبي
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بالتــرف يف ســاعات العمــل اإلضافيــة وســاعات العمــل الليليــة وإنهــاء مختلــف الوضعيــات املخالفــة ألحــكام النظــام 

األســايس الخــاص بأعــوان الركــة بعنــوان منحــة الهاتــف واإلرساع يف املصادقــة عــى مــروع ضبــط رشوط ومعايــر 

موضوعيــة لتحــدد الخطــط التــي تحتــاج فعــال حضــور األعــوان مبقــر العمــل بصفــة خاصــة خــارج التوقيــت العــادي. 

كــا أوصــت الهيئــة بــاإلرساع يف اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الرضوريــة إلســتخالص مختلــف ديــون الركــة خاصــة تلــك 

التــي بحــوزة الحرفــاء املشــكوك يف خالصهــم واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الســرتجاع مبالــغ األداء عــى التكويــن املهنــي 

وتحميــل املســؤوليات يف هــذا الجانــب.

كــا أوصــت الهيئــة بحوكمــة التــرف يف عطــل املــرض مبختلــف أصنافهــا مبــا يتطابــق مــع مقتضيــات القانــون 

عــدد 78 لســنة 1985 عنــد مراجعــة النظــام األســايس الخــاص بالركــة، كــا تســحب نفــس املالحظــة عــى العطــل 

اإلســتثنائيّة النقابيــة. فضــال عــن ذلــك تــّم التأكيــد عــى اإلرساع يف جــرد كافــة القــروض واملنــح املوســمية واإلمتيــازات 

اإلجتاعيــة التــي تســندها الركــة ألعوانهــا ووجوبيــة عــرض ميزانيــة القــروض املمنوحــة مــن األمــوال الذاتيــة عــى 

مجلــس اإلدارة ومتكينــه مــن متابعتهــا.

ــة مســاعي الركــة  ــات تتعلــق بجانــب اإلســتغالل تتمثــل أساســا يف وجــوب مواصل ــة بتوصي كــا تقدمــت الهيئ

ــد الحــرص عــى  ــة ومزي ــّم مــع إحــدى الــركات الليبي ــا ت ــة )Savoir faire( عــى غــرار م يف مجــال تســويق املعرف

تكثيــف الزيــارات امليدانيــة مــن قبــل رؤســاء املناطــق يف إطــار برنامــج ســنوي يتــم ضبطــه باعتــاد قاعــدة بيانيــة 

شــاملة حــول وضعيــات الحائزيــن واإلرساع يف تحيــن دليــل اإلجــراءات الخــاص بزيــارات املراقبــة وحســن التّنســيق 

مــع الوكالــة الوطنيــة لحايــة املحيــط وإحــكام الرمجــة الســنوية للقيــام بزيــارات املراقبــة املشــرتكة والحــرص قــدر 

ــاق  ــة بآف ــورة واإلرساع يف إعــداد الدراســة املتعلق ــارات املذك ــة برمجــة الزي ــن يف عملي ــك املناول ــكان عــى تري اإلم

تطويــر إنتــاج وترويــج الشــحوم.

 قرار المجلس:
عــى ضــوء نتائــج املتابعــة األوىل لتقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة حــول التــرف 

ــة أّن الركــة وفقــت يف تجــاوز نســبة 52 % مــن النقائــص  ــّن ملجلــس الهيئ يف الركــة التونســيّة ملــواد التزييــت، تب

ــة  بعنــوان املتابعــة األوىل وهــو مــا اســتوجب تقديــم خمــس وثالثــن )35( توصيــة تكميليــة لتــاليف النقائــص املتبقيّ

وإســتكال مجهــود اإلصــالح والتــدارك. 

وتأسيسا عى مخرجات عملية دراسة ومتابعة التقرير الرقايب، أقّر املجلس مواصلة املتابعة.
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VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 5235 77401819الشركة التونسية لمواد التزييت
المتابعة
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الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 0 2

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	ü الهيكل الذي متّت مراقبته: الركة التونسيّة للتّأمن وإعادة التّأمن

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2016 - 2012 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 20183(: ديسمر	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل املتابعة: سبتمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: فيفري

النقائص واإلخالالت: 

شــملت أبــرز النقائــص واإلخــالالت املســتخرجة مــن التقريــر الرّقــايب أساســا تطــّور نشــاط الّركــة ومتابعــة وســطاء 

ــايل  ــرّف امل ــن الت ــال ع ــرض فض ــى امل ــي ع ــن الجاع ــف التّأم ــيارات وصن ــن الس ــوان تأم ــض بعن ــن والتعوي التّأم

ــة. ــم العــام ونظــام املعلومــات بالرك والتنظي

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 49 %.

أفضــت تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل الركــة عــى مســتوى املتابعــة األوىل إىل تحقيــق نســبة إصــالح ناهــزت 

49 % وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات الالزمــة وتوصيــات الهيئــة حيــز 

التنفيــذ. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

 قّرر مجلس الهيئة مواصلة متابعة التقرير الرقايب ملحكمة املحاسبات يف إطار متابعة ثانية. 
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I - تقديم عام:
أحدثــت الّركــة التونســية للتّأمــن وإعــادة التّأمــن ‘’ســتار’’، بتاريــخ 26 ديســمر 1958 يف شــكل رشكــة خفيــة 

اإلســم بــرأس مــال قــدره 100 أ.د مقســمة إىل 10.000 ســهم بقيمــة 10 دنانــر للســهم الواحــد موزّعــة بــن الدولــة 

التونســية والــركات العموميــة بنســبة 51 % والــركات الخاصــة والــذوات املاديــة بنســبة 49 %. وقــد تــّم إدراج أســهم 

الّركــة يف ســوق تونــس لــألوراق املاليــة منــذ ســنة 1997 مــن خــالل الطــرح العــام لنســبة 20 % مــن رأس مالهــا.

وقــد تــم الرتفيــع يف رأس مــال الّركــة يف العديــد مــن املناســبات، كانت آخرهــا ســنة 2008 ليصــل إىل 23.076,930 

أ.د، لتصبــح مســاهمة الدولــة والــركات العموميــة يف حــدود 38,64 % مقابــل مســاهمة للــركات الخاصــة والــذوات 

.»Groupama« املاديــة يف حــدود 61,36 % منهــا مســاهمة بنســبة 35 % للمجمع الفرنــيس

 وتتمثـّـل مهــام الّركــة بحســب مــا جــاء يف الفصــل الثالــث مــن قانونهــا األســايس يف القيــام بنشــاط صناعــة التّأمن 

بــكل فروعهــا والقيــام بــكل عمليــات الضــان والتعويــض وإعــادة التّأمــن. وتعتمــد يف ذلــك عــى إداراتهــا املركزيــة 

مبقرّهــا اإلجتاعــي وفروعهــا الجهويــة باإلضافــة إىل 16 نقطــة بيــع حدوديــة و197 نيابــة كــا تتعامــل الّركــة مــع 

37 سمســارا يف التّأمــن.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
ــة ومتابعــة  ــايب أساســا بتطــّور نشــاط الّرك ــر الرّق ــص واإلخــالالت املســتخرجة مــن التقري ــرز النقائ ــت أب  تعلّق

ــايل  ــرّف امل ــرض وبالت ــى امل ــي ع ــن الجاع ــف التّأم ــيارات وصن ــن الس ــوان تأم ــض بعن ــن وبالتعوي ــطاء التّأم وس

ــات. ــام املعلوم ــام ونظ ــم الع والتنظي

	- عىل مستوى تطّور نشاط الرّشكة ومتابعة وسطاء الّتأمني:

خالفــا لألهــداف االســرتاتيجية للركــة املضبوطــة ســنة 2009 والتــي أّسســت إلختيــار رشيــك إســرتاتيجي مــن أجــل 

ــة مــع تطويــر أصنــاف تأمــن أخــرى والنفــاذ إىل أســواق  اإلســتفادة مــن خراتــه يف كافــة مجــاالت التأمــن التقليديّ

جديــدة عــى غــرار تأمــن األخطــار الفنيــة واملختلفــة مبــا يف ذلــك التأمــن الفالحــي وتأمــن الســكن وتأمــن الــركات 

واألشــخاص مــع تنويــع محفظــة الحرفــاء للتقليــص مــن التبعيــة لكبــار الحرفــاء، مل تســّجل هــذه األصنــاف أي تطــورات 

هاّمــة حيــث ال ميثـّـل صنــف تأمــن األخطــار الفنيــة املختلفــة مبــا يف ذلــك التأمــن الفالحــي ســوى 5,5 % مــن القيمــة 

الجمليــة ألقســاط التأمــن الصــادرة ســنة 2016 كــا هــو الشــأن بالنســبة للتأمــن عــى الحيــاة الــذي مل يتجــاوز نســبة 

 .% 3,9

يف ذات الســياق، وبالنســبة إلبــرام عقــود تأمــن الســيارات، لوحــظ عــدم قبــول الركــة لتأمــن املســؤوليّة املدنيّــة 

إالّ يف صــورة تأمــن الرّسقــة والحريــق عــى األقــل حيــث ال تســمح التطبيقــة اإلعالميــة املعتمــدة يف الغــرض للمتــرّف 

مــن إســتكالها يف صــورة متّســك الحريــف بالحصــول عــى حّقــه يف الضــان األصــي والوجــويب للمســؤولية املدنيــة 

فقــط دون التمتـّـع بالضانــات اإلختياريــة ومــن شــأن هــذا الوضــع أن يعــرّض الركــة إىل العقوبــات املنصــوص عليهــا 

بالرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل.

كــا تبــن عــى صعيــد متابعــة نشــاط وســطاء التأمــن عــدم احــرتام أصحــاب النيابــات لدوريّــة تقديــم الوثائــق 

ــل  ــغ عــدد عقــود تأمــن الســيارات املرمــة مــن قب ــرام عقــود التأمــن حيــث بل ــة املعتمــدة يف إب املحاســبية والفنيّ

ــن  ــت م ــد التثبّ ــة قص ــح الفّنيّ ــا إىل املصال ــال مؤيّداته ــم إرس ــي مل يت ــمر 2016 والت ــوىّف ديس ــة م ــات إىل غاي النياب

ــة شــهر ســبتمر 2017 مــا عــدده 33412 عقــد تعــود 24.7 %  ــة بهــا إىل غاي معطياتهــا واحتســاب التســعرة املتعلّق
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منهــا إىل مــا قبــل شــهر أوت 2016، علــا بــأّن الــروط التعاقديّــة تحــّدد أجــل شــهر كأقــى تقديــر إلرســال أوراق 

الخزينــة واملؤيـّـدات املصاحبــة لهــا. ومــن شــأن هــذا التأخــر أن يعيــق عمليــات املراقبــة والتأكّــد مــن صحــة وشــمولية 

أقســاط التأمــن الصــادرة خاّصــة وأّن بعــض النيابــات ال تســتعمل نظــام املعلومــات الخــاص بالّركــة حيــث تقــوم 

بإبــرام عقــود التأمــن بطريقــة يدويّــة. عــالوة عــى ذلــك ال تتوفّــر لــدى الركــة تطبيقــة مندمجــة تقــوم باحتســاب 

خطايــا التأخــر يف تقديــم أوراق الخزينــة حيــث يتــم احتســاب تلــك الفوائــد باالعتــاد عــى منظومــة ACCESS عنــد 

ــد مــن شــمولية احتســاب هــذه الفوائــد  تجميــع املعلومــات املتعلقــة بــأوراق الخزينــة وهــو مــا ال ميكــن مــن التأكّ

كــا ال تطالــب الركــة أصحــاب النيابــات بدفــع تلــك الخطايــا إالّ مبناســبة مهــّات التفّقــد.

ــد  ــارسة بع ــوالت الس ــى رصف عم ــّص ع ــي ن ــمرسة الت ــة الس ــود إتفاقي ــات بن ــة مبقتضي ــد الّرك ــا مل تتقيّ ك

التّحصيــل الــكّي مــن قبــل الركــة لقيمــة أقســاط التأمــن حيــث يتــوىّل الســارسة إقتطــاع عموالتهــم مبــارشة وإحالــة 

املبلــغ الصــايف للركــة وهــو مــا ال ميّكــن مــن التثبــت مــن أّن إقتطــاع هــذه العمــوالت قــد تــّم حســب الّنســب املتّفــق 

عليهــا بالعقــد.

أمــا بخصــوص عمليــات اإلســتخالص فقــد بلغــت قيمــة متخلــدات الركــة لــدى نقــاط البيــع التــي هــي يف طــور 

ــغ  ــة باملبال ــدره 21,792 م د مقارن ــا ق ــك فارق ــجلة بذل ــه 98,962 م د مس ــا قيمت ــنة 2016 م ــويف س ــتغالل يف م اإلس

ــة هــذه  ــي ضبطــت يف حــدود 77,170 م د. وبالرغــم مــن أهمي ــة خــالل نفــس الفــرتة والت ــم املالي املدرجــة بالقوائ

الفــوارق مل تتــوّل الركــة القيــام مبقاربــة بــن القوائــم املســتخرجة مــن املنظومــة املحاســبية وتلــك املســتخرجة مــن 

منظومــة اإلنتــاج مــّا ميــّس مــن شــفافيّة وســالمة القوائــم املاليــة.

كــا ســّجل ارتفــاع قيمــة متخلـّـدات الركــة مــن ســنة إىل أخــرى لرتتفــع مــن 55.613 م.د ســنة 2012 إىل 98.962 

ــوايل مــن 15.994 م.د  ــات والســارسة عــى الت ــدى النياب ــدات ل ــك لتطــّور حجــم املتخلّ م.د ســنة 2016، ويرجــع ذل

و6.713 م.د ســنة 2012 إىل 36.847 م.د و19.796 م.د ســنة 2016. وقــد تبــّن وجــود متخلّــدات تعــود إىل أكــر مــن 

15 ســنة لــدى بعــض النيابــات والســارسة. ويرجــع ارتفــاع هــذه املتخلــدات إىل غيــاب خطـّـة واضحــة إلدارة التفقــد 

ــة  ــك باإلضافــة إىل محدودي ــع وذل ــة يشــمل نســبة هامــة مــن نقــاط البي ــط ســنوي للمهــّات الرقابيّ ــاب مخطّ وغي

املــوارد البريــة التــي تقتــر عــى 8 متفّقديــن ســنة 2016 و9 متفّقديــن ســنة 2015 موزّعــن عــى حــوايل 233 نقطــة 

ــذ ديســمر  ــع مل تجتمــع من ــدى نقــاط البي ــدات ل ــة املتخل ــة تصفي ــع، ويف هــذا اإلطــار تجــدر اإلشــارة إىل أّن لجن بي

.2015

	 - عىل مستوى التعويض بعنوان تأمني السيارات وصنف الّتأمني الجامعي عىل املرض:

أبــرز التقريــر الرقــايب أّن الّركــة ال تقــوم بحفــظ امللفــات املتعلقــة بالحــوادث املاديــة إالّ ملــدة خمــس ســنوات 

مــن تاريــخ خالصهــا وغلقهــا أو ختمهــا نهائيــا وذلــك طبقــا إلتفــاق داخــي ممــى مــن طــرف املســؤولن املعنيــن 

بالركــة بتاريــخ 11 جــوان 2015 خالفــا ملقتضيــات الفصــل 8 مــن املجلــة التجاريــة والــذي ينــص عــى أّن مــدة حفــظ 

الوثائــق املثبتــة للحســابات ال تقــل عــن عــر ســنوات.

 كــا تبــّن مــن خــالل دراســة ملفــات تعويــض الرسقــة والحريــق أّن طــول أجــال التعويــض يعــزى أساســا إىل طــول 

إجــراءات الحصــول عــى محــرض البحــث وشــهادة يف الحفــظ وشــهادة عــدم العثــور عــى العربــة والتريــح يف ســحب 

نهــايئ لعربــة يف الجــوالن وشــهادة نجــدة وإنقــاذ وغرهــا مــن الوثائــق الرضوريــة. كــا يعــود هــذا التأخــر إىل طــول 

آجــال إصــالح العربــة مــن طــرف املؤمــن لــه بالنســبة لبعــض امللفــات. ويتطلــب هــذا الوضــع مزيــد العمــل عــى 

تحســيس الحرفــاء باإلجــراءات الرضوريــة لتمكينهــم مــن الحصــول عــى تعويضاتهــم يف أحســن اآلجــال.
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ــة  ــا املوالي ــه يف أجــل أقصــاه 15 يوم ــن ل ــّص عــى رضورة خــالص املؤّم ــي تن ــة الت ــروط العام ــود ال ــا لبن وخالف

إلتّفــاق األطــراف، لوحــظ أن هــذه اآلجــال ناهــزت معــّدل 33 يومــا خــالل ســنة 2015. كــا أنـّـه وبالنســبة إىل ملفــات 

التعويــض املتعّهــد بهــا مــن قبــل وكالء الركــة فــإّن التطبيقــة املعتمــدة ملتابعــة تصفيــة امللّفــات ال متّكــن مــن االطـّـالع 

عــى مــدى تقيّــد الــوكالء بآجــال دفــع التعويضــات.

كــا شــهدت عمليّــة خــالص التعويضــات وغلــق امللفــات املتعلقــة بالحــوادث البدنيــة تأخــرا كبــرا حيــث مل تتعــّد 

ــا خــالل  ــّم فتحه ــي ت ــات الت ــة امللّف ــا نســبة 43 % يف مــوىّف ســنة 2016 مــن جمل ــّم تعويضه ــي ت ــات الت نســبة امللّف

ــت مــن  الفــرتة 2012 - 2016. وتــّم الوقــوف عــى غيــاب التاريــخ يف محــارض الّصلــح وهــو مــا يســتحيل معــه التثبّ

مــدى احــرتام الركــة أجــل دفــع مبلــغ التعويــض املحــّدد بــــ30 يــوم مــن تاريــخ إبــرام محــرض الّصلــح وكذلــك مــن 

ــة التأمــن. باإلضافــة إىل عــدم إدراج الركــة  احتســاب فوائــض التأخــر املســتوجبة طبقــا للفصــل العــارش مــن مجلّ

للمبلــغ املحكــوم بــه لفائــدة املتــرّضر يف قاعــدة البيانــات املتعلّقــة بالتــرّف يف األحــكام حيــث يتــّم اإلقتصــار عــى 

مبلــغ الكلفــة التقديريــة وهــو مــا ال ميّكــن مــن إبــراز بصفــة دقيقــة املبالــغ املحكــوم بهــا لفائــدة املترّضريــن ومــا تــّم 

خالصــه فعليّــا. كــا تبــّن مــن خــالل النظــر يف قاعــدة البيانــات املتعلّقــة بالجــرد الّســنوي للمّدخــرات الخاّصــة بســنة 

2016 وجــود 5882 ملــف تتعلّــق بحــوادث مــّر عليهــا أكــر مــن 10 ســنوات.

مــن جانــب آخــر، تبــّن بخصــوص التعويــض يف إطــار التأمــن الجاعــي عــى املــرض أن الركــة مل تتمّكــن مــن 

ــغ  ــة مبل ــدم كفاي ــك لع ــع ذل ــرتة 2016-2012 ويرج ــة الف ــان طيل ــن الض ــف م ــذا الصن ــايل له ــوازن امل ــق الت تحقي

اســرتجاع الخســائر لتغطيــة العجــز عــى مســتوى النتائــج الفنيــة حيــث بلغــت النتيجــة الفنيــة حــالل الفــرتة املذكــورة 

ــاء التــرّف.  ــار أعب ــك دون اعتب - 3,4 م د وذل

كــا أّدى عــدم ضبــط طــرق تبــادل البيانــات املتعلّقــة باملؤّمنــن االجتاعيّــن )طبقــا لالتفاقيــة اإلطاريّــة املمضــاة 

بــن الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض والجامعــة التونســية لــركات التأمــن ســنة 2008 الراميــة إىل تفــادي 

ــة التعويــض للمؤّمــن لهــم( وعــدم اعتــاد رمــز موّحــد للمنخرطــن يف قاعــدة البيانــات املعتمــدة وإختــالف  ازدواجيّ

الرمــوز املســندة للعمليــات الطبيــة بــن الركــة والصنــدوق الوطنــي للتّأمــن عــى املــرض إىل اســتحالة إجــراء مقاربات 

بــن قواعــد البيانــات املمســوكة مــن الطرفــن للتثبــت مــن عــدم إزدواجيــة التعويــض، كــا لوحــظ غيــاب منظومــة 

معلوماتيــة متّكــن املنخرطــن مــن االطـّـالع عــى وضعيّــة خــالص بطاقــات العــالج، وال ميّكــن هــذا اإلخــالل مــن التّأكّــد 

مــن أّن جــّل املبالــغ املحّولــة للوســطاء قــد تــّم فعــال رصفهــا للمنخرطــن خاّصــة وأّن الّركــة ال تقــوم مبتابعــة النيابــات 

ــات  ــالص التعويض ــال خ ــرتام آج ــّم اح ــا ال يت ــن، ك ــم للمنخرط ــات خالصه ــق بعمليّ ــا يتعلّ ــن في ــارسة التّأم وس

املنصــوص عليهــا بالعقــد خاّصــة بالنســبة إىل العقــود ذات العــدد املرتفــع مــن البطاقــات الطبّيــة.

ــب  ــالص مطال ــادي خ ــن تف ــة، م ــة الطبيّ ــة املراقب ــات مصلح ــب إحصائي ــة، حس ــة الطبيّ ــة املراقب ــت عمليّ ومّكن

ــى  ــت ع ــي متّ ــة الت ــة الطبي ــبة إىل املراقب ــك بالنس ــنة 2016، وذل ــنة 2015 و1,3 م.د س ــة 0.9 م.د س ــض بقيم تعوي

مســتوى املقــّر الجهــوي، كــا مل تقــم الركــة بإعــداد دليــل إجــراءات أو مذكّــرة عمــل عــى مســتوى مصلحــة املراقبــة 

ــة كذلــك متابعــة النيابــات الجهويــة فيــا يخــّص املراقبــة الطبيــة لتقتــر فقــط  الطبيــة. ومل تتــوّل املصالــح املركزيّ

عــى املســتوى املركــزي وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــّد مــن نجاعــة منظومــة املراقبــة الطبيــة لــدى الركــة.

3 - عىل مستوى الترصّف املايل والتنظيم العام ونظام املعلومات:

ــام الركــة بالتفويــت يف مليــوين ســهم مــن مســاهمتها يف رأس مــال الركــة التونســية  ــر الرقــايب قي ــرز التقري أب

لصناعــة املروبــات بالرغــم مــن مردوديــة نشــاطها يف املقابــل تــّم الرتفيــع يف حصتهــا مــن رأس مــال الركــة التونســية 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

267

ــن الركــة مــن املســاهمة  ــة 2,31 % مــن رأس املــال علــا وأن هــذه النســبة ال متّك ــغ املســاهمة الجملي للبنــك لتبل

الفعليــة يف أخــذ القــرار عــى مســتوى البنــك خاصــة فيــا يتعلّــق بتطويــر فــرع التأمــن عــى الحيــاة.

ــى  ــا مبقت ــّم التــرّف فيه ــد ت ــاكل املســاندة فق ــايت والهي ــة بإرســاء النظــام املعلوم ــات املتعلق وبالنســبة للصفق

مذكّــرة عمــل دون اعتــاد دليــل إجــراءات مفّصــل يتضّمــن مختلــف مراحــل إجــراء الصفقــات. كــا تضمنــت هــذه 

الصفقــات عديــد االخــالالت عــى مســتوى تحديــد الحاجيــات ومبــدأ املنافســة عــالوة عــى رشوط منهجيــة تقييــم 

العــروض والتنصيصــات الوجوبيــة بكراســات الــروط كالتنصيــص عــى الضانــات الوقتيــة والنهائيــة وطــرق ورشوط 

اإلســتالم الوقتــي والنهــايئ وتســجيل عقــد الصفقــة.

ــس  ــة بنف ــة واملتعلّق ــات املجّمع ــر املعطي ــن توف ــن م ــة ال متّك ــة املعلوماتي ــّن أن املنظوم ــرى، تب ــة أخ ــن جه م

الحريــف يف منتجــات التّأمــن وذلــك لغيــاب الربــط اآليل بــن التطبيقــات التــي تتعلـّـق بنفــس مجــال التأمــن ولغيــاب 

اعتــاد معــرّف وحيــد للحرفــاء بالركــة ولعــدم إرســاء قاعــدة بيانــات موّحــدة، وال ميّكــن هــذا الوضــع مــن إتّخــاذ 

القــرارات املناســبة بالنجاعــة املطلوبــة يف مجــال السياســة التجاريــة خاّصــة عــى مســتوى تحديــد التعريفــة يف عقــود 

التأمــن.

كــا مل تتــوّل الركــة القيــام باإلجــراءات الرضوريــة لتنفيــذ أحــكام الفصــل 7 مــن قــرار اللجنــة التونســية للتحاليــل 

املاليــة عــدد 02 لســنة 2017 املــؤرخ يف 02 مــارس 2017 املتعلـّـق باملبــادئ التوجيهيــة لرتّصــد العمليــات أو املعامــالت 

املاليــة املســرتابة وللتريــح بهــا والخاصــة باملهــن املاليــة، والــذي ينــّص عــى توفــر أنظمــة مالمئــة إلدارة املخاطــر 

املتعلقــة بحســابات األشــخاص ‘’ممثـّـي املخاطــر السياســية’’.

III – جهــود اإلصــالح المبذولــة مــن قبــل الّشــركة التونســية للّتأميــن وإعــادة 

الّتأمين: 
ــن  ــوم م ــايب ممــى ومخت ــإذن كت ــدة إال ب ــل جدي ــة عــى عــدم إدراج وســائل نق ــح الرك يف إطــار حــرص مصال

 centrale des’‘ ــة املخاطــر ــة مركزي ــات ملنظوم ــن العرب ــاب تأم ــات إكتت ــّم إخضــاع عملي ــي ت ــكل اإلداري املعن الهي

ــدرج  ــي ت ــنة 2019 والت ــن س ــة م ــة بداي ــة عام ــن بصف ــاع التأم ــتوى قط ــى مس ــا ع ــم اعتاده ــي ت risques’’ الت

شــهادة التســجيل ضمــن البيانــات الوجوبيــة. كــا تــم العمــل عــى تــاليف تأّخــر أصحــاب النيابــات يف تقديــم الوثائــق 

املحاســبية والفنيّــة مــن خــالل تكثيــف أعــال الرقابــة الدوريــة عــى نيابــات التأمــن وتنــاول هــذا املعطــى إىل جانــب 

نقــاط تنظيميــة أخــرى خــالل جلســات العمــل الدوريــة التــي تعقدهــا اإلدارة العامــة للركــة مــع الهيــاكل املمثلــة 

لنــواب التأمــن. كــا يجــدر التأكيــد يف هــذا الســياق أن النيابــات التــي ال متتثــل لإلجــراءات املعمــول بهــا مــن حيــث 

آجــال إرســال الوثائــق املحاســبية والفنيــة للمصالــح املركزيــة للركــة، تكــون معرضــة لعقوبــات مــن ذلــك التعليــق 

الوقتــي لعمليــات اإلكتتــاب عــى مســتوى املنظومــة اإلعالميــة لبعــض أصنــاف التأمــن أو التعليــق الكامــل للنشــاط إىل 

حــن تســوية الوضعيــة طبقــا للمذكــرة عــدد 02/2019 بتاريــخ 09 جانفــي 2019. وقــد متـّـت تصفيــة هــذه الوضعيــة 

ــة  ــم تحويــل جمل ــات ســنة 2017 حيــث ت ــاب عقــود تأمــن العرب ــة إلكتت ــز املنظومــة املعلوماتي ــة تركي خــالل عملي

ــن  ــي أضحــت متّك ــدة الت ــة الجدي ــخ وتســجيلها باملنظوم ــك التاري ــاذ يف ذل ــارية النف ــود س ــة بالعق ــات املتعلق البيان

مصالــح الركــة مــن اإلطــالع الحينــي عــى العمليــات املنجــزة عــى مســتوى شــبكة نقــاط البيــع.

وتبــن أنــه وقــع تــاليف هــذا النقــص باالعتــاد عــى املنظومــة املعلوماتيــة الجديــدة التــي متكــن مــن احتســاب 

قيمــة خطايــا التأخــر وتضمينهــا آليــا بفاضــل حســاب »ســند الكاســة« للفــرتة املواليــة لتاريــخ تســجيل التأخــر. 
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وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه املنظومــة املعلوماتيــة الجديــدة متكــن مــن التســجيل اآليل للعمليــات املنجــزة عــى 

ــح  ــن مصال ــع. كــا متّك ــة واملتابعــة لنشــاط نقــاط البي ــات يف مجــال الرقاب ــر أكــر ضان مســتوى املنظومــة مبــا يوف

الركــة مــن مراقبــة العمليــات املتصلــة بإكتتــاب عقــود التأمــن والجــرد اآليل وغــر املــادي للوثائــق املتصلــة بالعمليات 

التأمينيــة. 

وقــد تولـّـت اإلدارة العامــة وضــع عــدة آليــات وإجــراءات هادفــة لتحســن آليــات املتابعــة والرقابــة عــى مســتوى 

املصالــح املركزيــة والجهويــة للركــة وإيجــاد صيــغ رضائيــة متكــن كل مــن الركــة ونيابــات وســارسة التأمــن مــن 

خــالص املتخلــدات املاليــة وفــق صيــغ ورشوط متفــق عليهــا مــع الحصــول عــى الضانــات العينيــة لقيمــة الديــون 

التــي متــت جدولتهــا. وتجــدر اإلفــادة يف هــذا الســياق أن اإلدارة العامــة للركــة تولــت تفعيــل لجنــة خاصــة لدراســة 

وتطهــر املتخلــدات القدميــة والراجعــة أغلبهــا لــركات كانــت متــر بصعوبــات إقتصاديــة وشــملتها إجــراءات التصفيــة.

أمــا بالنســبة للمتخلــدات املاليــة املســتحقة الخــالص مــن الهيــاكل العموميــة املذكــورة وإعتبــارا للصعوبــات املاليــة 

التــي يتعــرض لهــا أغلبهــا فقــد وقــع إســتخالص بعضهــا وتــم تضمــن البعــض اآلخــر بإتفاقــات جدولــة. وقــد تــّم إدراج 

املتابعــة الدوريــة لقيمــة املتخلــدات كنقطــة قــارة يف جــدول أعــال مجلــس إدارة الركــة. 

كــا تولــت الركــة إعــادة هيكلــة إدارة التفقــد ودعمهــا بالعنــر البــري الــالزم لتمكينهــا مــن تكثيــف عمليــات 

الرقابــة امليدانيــة وفقــا لرنامــج عمــل يتــم ضبطــه بصفــة دوريــة شــهريا مــع إمكانيــة تعديلــه عنــد الــرضورة وفقــا 

لألوليــات التــي يتــم تحديدهــا نتيجــة مــا يطــرأ مــن مســتجدات، حيــث شــملت عمليــات التفقــد جــل نقــاط البيــع: 

ــد خــالل ســنة 2019 و98  ــة تفق ــغ مجمــوع 112 عملي ــة لتبل ــروع الجهوي ــب الســمرسة والف ــن، مكات ــات التأم نياب

عمليــة إىل غايــة 15 أكتوبــر 2020. 

ــة التــرف اآليل ضمــن النظــام  ــاد تقني ــم اعت ــص مــن نســبة وقيمــة األقســاط غــر الخالصــة ت وبهــدف التقلي

املعلومــايت الــذي ميكــن مــن تعليــق الضــان والفســخ اآليل للعقــود غــر الخالصــة. كــا تجــدر املالحظــة أن املعطيــات 

املحاســبية لســنة 2019 تفيــد أن 20 % مــن املتخلــدات تعــود لســنة 2018 ومــا قبلهــا بينــا تعــود نســبة 80 % لســنة 

2019 منهــا 50 % مل يحــل أجلهــا )أي بنســبة إســتخالص تــوازي 84 %(. كــا تــّم احتســاب الســقف الســنوي املحــدد 

للضــان ضمــن عقــود التســمية املــرم بــن الّركــة والنيابــات منــذ ســنة 2017 ووقــع إدماجــه يف النظــام املعلومــايت 

الــذي يحتســب قيمــة الضــان ويدرجهــا ضمــن ‘’ســند الكاســة’’ بصفــة آليــة.

أمــا بخصــوص اإلخــالالت املســجلة عــى مســتوى آجــال تســليم الخــراء لتقاريرهــم، فقــد رشعــت مصالــح الركــة 

ــة  ــود اتفاقي ــراء لبن ــرتام الخ ــدى اح ــة م ــن متابع ــا م ــي متكنه ــة ‘’Star Expertise’’ الت ــة إعالمي ــاد منظوم يف اعت

 Star’‘ ــة ــة اإلعالمي ــة اإلصــالح باملنظوم ــد عملي ــا بع ــر وصــور م ــم إدراج الفوات ــه يت ــا بأن ــار الســيارات’’. عل ‘’إختب

Expertise’’ ويتــم إحالــة الوثائــق آليــا للخبــر املكلــف باملأموريــة الــذي يتــوىل بــدوره إنجــاز تقريــره خــالل األجــل 

املحــدد بخمســة أيــام كــا يتــم تبليــغ تذكــر للخبــر مبوعــد إنهــاء األعــال الفنيــة عــر الريــد اإللكــرتوين.

وبالنســبة لخــالص املؤّمــن لــه يف أجــل أقصــاه 15 يومــا املواليــة إلتّفــاق األطــراف، بــررت الركــة التأخــر املســجل 

يف الخــالص لعــدم إســتكال جميــع املعطيــات والوثائــق التــي تعــد رضوريــة للبــت يف ملفــات التعويــض. أمــا فيــا 

ــح  ــن املصال ــد ميّك ــايت الجدي ــإن النظــام املعلوم ــة ف ــات الرك ــل نياب ــن قب ــا م ــد به ــض املتعه ــات التعوي يخــص ملف

املركزيــة للركــة مــن متابعــة آجــال تصفيــة هــذه امللفــات.

ــة ومســار  ــاوي القضائي ــآل الدع ــة مب ــات الحــوادث البدني ــق ملف ــة خــالص وغل ــط عملي ــر، ترتب ــب آخ ــن جان م

التقــايض العــديل بدرجاتــه )إبتــدايئ- إســتئناف- تعقيــب( ومــا يتســم بــه مــن طــول إجــراءات مــن شــأنه التأثــر عــى 
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املــدة التــي يبقــى فيهــا ملــف التعويــض مفتوحــا لحــن إقــرار مــآل التســوية النهائيــة للملــف. ومتثــل نســبة امللفــات 

التــي يقــع تســويتها قضائيــا قرابــة 70 % أمــا نســبة امللفــات التــي تقــع تســويتها صلحيــا فــال متثــل إالّ نســبة 30 %. 

ويف هــذا الســياق إتخــذت الركــة جملــة مــن اإلجــراءات تهــدف إىل تحفيــز األعــوان عــى إجــراء التســوية الصلحيــة 

مــع الطــرف أو األطــراف املســتحقة للتعويــض مبــا ينتــج عنــه التقليــص يف آجــال التعويــض ومصاريــف التقــايض. وقــد 

ســاهم هــذا التمــي بصفــة جليــة يف الضغــط عــى آجــال الخــالص مــن ذلــك أن عمليــة إعــداد وصــوالت الخــالص 

لفائــدة املنتفعــن بالتعويضــات تتــم خــالل أجــل 5 أيــام مــن تاريــخ إمضــاء محــرض الصلــح.

أمــا بخصــوص عــدم إدراج الركــة للمبلــغ املحكــوم بــه لفائــدة املتــرّضر يف قاعــدة البيانــات املتعلّقــة بالتــرّف يف 

األحــكام فقــد تــّم تــاليف هــذا النقــص مــع إرســاء النظــام املعلومــايت الجديــد الــذي ميكــن الركــة مــن إســتخراج كل 

البيانــات املتعلقــة باملبالــغ املدفوعــة ومقارنتهــا باملبالــغ املحكــوم بهــا. ويتــم فتــح ملفــات التعويــض عــن األرضار عــى 

مســتوى املنظومــة املعلوماتيــة حســب قيمتهــا التقديريــة، ويتــم تحيــن هــذا املبلــغ حســب قيمــة املبالــغ املحكــوم 

بهــا قضائيــا، ثــم يتــم رصف التعويضــات أصــال حســب قيمتهــا املحكــوم بهــا دون إعتبــار مصاريــف التنفيــذ القانونيــة 

ــراءات  ــإن اإلج ــنوات ف ــن 10 س ــر م ــا أك ــر عليه ــي م ــوادث الت ــات الح ــص ملف ــا يخ ــا في ــجيل. أم ــوم التس ومعل

تســتوجب بقاءهــا تحــت التــرف نظــرا لوجــود تعويضــات مخصصــة لهــا نتيجــة عــدم إســتكال إجــراءات التقــايض 

يف شــأنها. وأبــرزت الركــة أنــه تــم خــالل ســنة 2019 إنجــاز عمليــة جــرد لكامــل ملفــات الحــوادث البدنيــة وتحيــن 

املدخــرات الخاصــة بهــا ومنــذ ذلــك التاريــخ يتــم التــرف ومراجعــة كل امللفــات التــي تتضمــن الكلفــة التقديريــة 

بصفــة حينيــة ودوريــة.

كــا تــم إرســاء منظومــة معلوماتيــة متكــن مــن متابعــة األحــكام حــال وصولهــا إىل مكتــب الضبــط ومتابعتهــا مــن 

قبــل مصالــح الركــة إىل حــد عمليــة الخــالص.

مــن جهــة أخــرى، تولــت الركــة تفعيــل لجنــة التحّكــم يف املخاطــر ولجنــة التعيينــات والتأجــر املنصــوص عليهــا 

باملقــّرر عــدد 1 لســنة 2016 املــؤرخ يف 13 جويليــة 2016 للهيئــة العامــة للتأمــن والتــي تحيــل أعالهــا بصفــة دوريــة 

ملجلــس إدارة الركــة. ومتــت برمجــة دورات تكوينيــة وتحسيســية لفائــدة األعــوان املكلفــن مبتابعــة عمليــة إكتتــاب 

عقــود التأمــن عــى الحيــاة ملزيــد إيــالء العنايــة الالزمــة عنــد تعمــر مطبوعــة اإلعــالم مــن قبــل املؤمــن لــه.

كــا توقفــت الركــة مــن خــالل التطبيقــات اإلعالميــة الجديــدة املعتمــدة يف مجــال مركزيــة املخاطــر والتحــري يف 

بيانــات الحرفــاء )Centrale des risque – Reis KYC( يف التحكــم يف املخاطــر املتصلــة بهــذه امللفــات ال ســيا تلــك 

املتعلقــة بالتوقــي مــن مخاطــر تبييــض األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. وإعتمــدت الركــة عــى سياســة إمتثــال تهــدف 

لتطبيــق جملــة اإللتزامــات القانونيــة املضمنــة بالقانــون عــدد 26 لســنة 2015 املنقــح مبوجــب القانــون عــدد 9 لســنة 

ــرارات  ــة للق ــامل، إضاف ــار الش ــلحة الدم ــدي ألس ــاب والتص ــل اإلره ــوال ومتوي ــض األم ــة تبيي ــق مبكافح 2019 املتعل

الصــادرة عــن اللجنــة التونســية للتحاليــل املاليــة والرتاتيــب الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للتأمــن يف الخصــوص والتــي 

ــات اإلكتتــاب يف عقــود  ــات الحرفــاء خــالل عملي ــة الواجبــة يف مجــال التعــرف عــى بيان ــر العناي توجــب أخــذ تداب

ــة املخاطــر  ــا ملصفوف ــك وفق ــم، وذل ــاء واملؤمــن لفائدته ــدة الحرف ــات لفائ ــات إســداء الخدم ــة عملي التأمــن ومراقب

ــاء  ــة بالحرف ــف املخاطــر املتعلق ــك صن ــا مــن ذل ــا وترتيب ــر املحــددة قانون ــا للمعاي ــا وفق ــم ضبطه ــي ت الخاصــة الت

‘’ممثّــي املخاطــر السياســية’’ الذيــن يخضعــون لتدابــر عنايــة مشــددة.

ــل إجــراءات خــاص مبجــال التوقــي مــن خطــر تبييــض األمــوال  ــال ودلي كــا تولــت الركــة ضبــط سياســة إمتث

ومتويــل اإلرهــاب، هــذا إىل جانــب تركيــز منظومــة إعالميــة خاصــة متكــن مــن متابعــة ومعالجــة البيانــات واإلعالمــات 

املتعلقــة بالعمليــات املنجــزة مــع حرفــاء الركــة وفقــا للمعايــر والضوابــط املحــددة قانونــا وترتيبــا.
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IV - توصيات الهيئة: 
ــق الركــة التونســيّة للتّأمــن وإعــادة التّأمــن يف تجــاوز حــوايل نصــف  ــر توفّ بيّنــت املتابعــة األوىل لهــذا التقري

ــزام  ــة اإلخــالالت كاإللت ــا لرفــع بقي ــة مجهوداته ــة مبواصل ــا تبقــى مطالب ــا لكنه ــة العلي ــا الهيئ ــي أثارته اإلخــالالت الت

مبقتضيــات الفصــل 113 مكــّرر مــن مجلــة التأمــن وتعميــم إمكانيــة إكتتــاب عقــود تأمــن لتغطيــة الضــان األصــي 

ــة لهــذا الغــرض قصــد  ــة فحســب عــى كامــل فــروع الركــة وتحيــن التطبيقــة اإلعالمي الوجــويب للمســؤولية املدني

تفــادي األعبــاء اإلضافيــة املحتملــة ســواء فيــا يتعلـّـق بالتعويــض أو الخطايــا مــع وجــوب اتخــاذ اإلجراءات املســتوجبة 

ــك قصــد تفــادي  ــل الركــة لقيمــة أقســاط التأمــن وذل ــكّي مــن قب ــل ال لــرف عمــوالت الســارسة بعــد التّحصي

اإلشــكاليات املحتملــة الناتجــة عــن مطالبــة رشكات الســمرسة بإرجــاع الفــارق الســلبي لحســاب الركــة.

كــا متــت دعــوة الركــة إىل مزيــد التنســيق مــع الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض لوضــع التدابــر الالزمــة 

التــي متّكــن مــن ترشــيد التــرّف يف مجــال التأمــن الجاعــي عــى املــرض والحفــاظ عــى توازنــه املــايل خاصــة وأن 

هــذا القطــاع قــد ســّجل خســائر صافيــة بقيمــة 12 م.د خــالل الفــرتة 2012 - 2016 باإلضافــة إىل العمــل عــى إعــداد 

كــراس رشوط منوذجــي للصفقــات والــراءات التــي ترمهــا الركــة ينــص عــى التنصيصيــات الوجوبيــة الدنيــا التــي 

تضمــن حســن اإلعــداد وإبــرام الــراءات وتنفيذهــا.

V - قرار المجلس:
تبعــا للنتائــج الحاصلــة، قــّرر املجلــس إنهــاء املتابعــة لــــ17 مالحظــة ومواصلــة متابعــة النقائــص املتبقيــة يف إطــار 

متابعــة ثانيــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 35171354910الشركة التونسّية للّتأمين وإعادة الّتأمين
المتابعة
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صندوق الودائع واألمانات 03

	üالهيكل الرّقايب: محكمة املحاسبات

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: صندوق الودائع واألمانات

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2017 - 2012 : الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü 20183(: ديسمر	تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا )تاريخ نرش التقرير عدد 

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: ديسمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: فيفري

أبرز النقائص واإلخالالت:

	ü .)...عدم ضبط الروط العامة للتمويل املسند إىل املؤسسات )نسب الفائدة، الضانات

	ü عــدم إنطــالق نشــاط رشكــة »صنــدوق الودائــع واألمانــات تنميــة‹‹ التــي ســاهم الصنــدوق يف إحداثهــا ســنة

2012 مببلــغ قــدره 1,4 م.د.

	ü.خسارة الصندوق ملساهمته يف رأسال رشكة ›‹سياحة كابتال‹‹ والبالغة 150 أ.د

	ü.إسناد 53 % من متويالت اإلستثارات املبارشة للصندوق إىل أربعة رشكات تشكو من صعوبات مالية

	ü.متويل مؤسسات لها هيكلة مالية غر متوازنة وذات نسبة تداين مرتفعة

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 67 %.

تبــّن ملجلــس الهيئــة أّن تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل الصنــدوق ســاهمت يف تحقيــق نســبة إصــالح بلغــت %67 

وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد تــدارك باقــي النقائــص. 

قرار املجلس: مواصلة املتابعة:

تبعــا للنتائــج املحققــة مــن قبــل الصنــدوق وبإعتبــار أهميــة اإلخــالالت التــي مل يتــم إســتكال تداركهــا، قــرر مجلــس 

الهيئــة مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة. 
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I - تقديم عام:
أحــدث صنــدوق الودائــع واألمانــات مبقتــى املرســوم عــدد 85 لســنة 2011 املــؤرخ يف 13 ســبتمر 2011 يف شــكل 

ــا ال  ــع التجــاري في ــد التري ــايل وتخضــع إىل قواع ــة وباإلســتقالل امل ــع بالشــخصية املعنوي ــة تتمت مؤسســة عمومي

يتعــارض مــع أحــكام املرســوم. 

ويتــوىل صنــدوق الودائــع واألمانــات الحفــاظ عــى املــوارد واألمــوال والســندات التــي توضــع عــى ذمتــه واملــوارد 

التــي يتــوىل تعبئتهــا والتــرف فيهــا بإســتعالها يف التوظيفــات واإلســتثارات التاليــة :

رقاع الخزينة مبختلف أصنافها والتوظيفات املضمونة من قبل الدولة.	 

القيــام أو املســاهمة يف إســتثامرات مهــام كان مداهــا بصفــة مبــارشة أو غــري مبــارشة أو يف إطــار رشاكــة مــع 	 

القطــاع الخــاص يف كل املجــاالت االقتصاديــة ذات الصبغــة اإلســرتاتيجية بالحــرص عــىل دميومتهــا اإلقتصاديــة وخاصــة 

ــم  ــتدامة وتدعي ــة املس ــة والتنمي ــة والبيئ ــات الحديث ــن التكنولوجي ــة وميادي ــة الجهوي ــة والتنمي ــة التحتي يف البني

املؤسســات الصغــرى واملتوســطة.

االستثامر يف األسواق املالية.	 

ويرف عى تسير الصندوق مدير عام يبارش مهامه تحت رقابة هيئة مراقبة يرتأسها وزير املالية.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
ــات  ــدوق )التوظيف ــاط الصن ــير وبنش ــم والتس ــة بالتنظي ــوع املتابع ــالالت موض ــص واإلخ ــرز النقائ ــت أب تعلق

واالســتثارات، املشــاريع املمولــة بقــرض مــن البنــك الــدويل وباعتــاد امليزانيــة ومتابعــة املشــاريع املمولــة مــن طــرف 

ــدوق(. الصن

ومتثلت أهم هذه النقائص واإلخالالت فيا يي:

	- عىل مستوى التنظيم والتسيري:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü .عدم إصدار مقرر يضبط التنظيم الداخي املحن للصندوق ويحدد مشموالت مختلف هياكله

	ü.عدم سد الشغورات يف عدد من الخطط الوظيفية رغم أهميتها

	ü غيــاب دليــل إجــراءات مصــادق عليــه مــن قبــل هيئــة املراقبــة يشــمل مختلــف أوجــه نشــاط الصنــدوق رغــم

قــرار وزيــر االقتصــاد واملاليــة املــؤرخ يف 3 فيفــري 2015 املتعلــق بضبــط قواعــد ومقاييــس التــرف الحــذر 

ــم  ــم الدائ ــل التقيي ــة يكف ــة الداخلي ــا للرقاب ــا مالمئ ــص عــى أن يضــع هــذا األخــر نظام ــذي ن ــدوق ال للصن

لإلجــراءات الداخليــة وتحديــد املخاطــر املرتبطــة بنشــاطه.

	ü غيــاب خطــة عمــل خاصــة بتطويــر نظــام املعلومــات عــى املــدى القريــب واملتوســط مبــا يتــالءم مــع أهدافــه

اإلسرتاتيجية. 

	ü ــه ــالمة نظام ــة بس ــص املتعلق ــد النقائ ــن تحدي ــا يضم ــة مب ــالمة املعلوماتي ــق دوري للس ــاز تدقي ــدم إنج ع

ــان. ــا يف اإلب ــايت ومعالجته املعلوم
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	ü عــدم تعيــن أعضــاء هيئــة املراقبــة بالنســبة إىل الفــرتة 2012 - 2014 بقــرار مــن وزيــر املاليــة. كــا تــم إصــدار

القــرار املتعلــق بالفــرتة 2015 - 2017 بتأخــر قــارب الثــالث ســنوات مــّا مــن شــأنه أن ميــس مــن رشعيــة 

أعــال الهيئــة.

	ü .% 20 مصادقة الصندوق عى متويل 8 مشاريع، بقيمة 56 م.د، تتجاوز التزاماته يف كل منها نسبة

	ü عــدم تطبيــق نظــام التأجــر املعمــول بــه لــدى الركــة التونســية للبنــك إبتــداء مــن 01 جانفــي 2013، والــذي

نــال مصادقــة هيئــة املراقبــة وموافقــة مصالــح رئاســة الحكومــة.

	ü ــاب ــاء األقط ــة رؤس ــور بقي ــة وأج ــن جه ــب م ــيس قط ــام لرئي ــنوي الخ ــر الس ــن األج ــام ب ــارق ه ــود ف وج

بالصنــدوق مــن جهــة أخــرى حيــث تجــاوز الفــارق بــن األجــر الســنوي الخــام لرئيــس قطــب املاليــة واألجــر 

ــار. ــال مــا قيمتــه 63 ألــف دين الســنوي الخــام لرئيــس قطــب الدعــم عــى ســبيل املث

	ü عــدم تفعيــل الصنــدوق ألحــكام الفصــل 11 مــن مرســوم إحداثــه الــذي يخــول لــه اإلنتفــاع باإلمتيــاز العــام

ــة  ــا ألحــكام مجل ــزام طبق ــات إل ــن خــالل إصــدار بطاق ــك م ــه وذل ــق بإســتخالص ديون ــا يتعل ــة في للخزين

املحاســبة العموميــة، وذلــك فيــا يتعلــق مبســتحقاته لــدى رشكــة »بينــا كــورب« حصلــت عــى متويــل قصــر 

املــدى يف شــكل أوراق خزينــة بقيمــة 42 م.د شــاملة األصــل والفوائــد للرتفيــع يف رأس مــال رشكــة إســمنت 

قرطــاج املصــادرة. 

	- عىل مستوى نشاط الصندوق: 

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü عــدم توفــر وثيقــة مصــادق عليهــا مــن قبــل هيئــة املراقبــة، تضبــط بصفــة مســبقة الــروط العامــة للتمويــل

ــل  ــس رشوط التموي ــدم تجان ــه ع ــج عن ــّا نت ــه م ــن قبل ــل املمنوحــة م ــاف التموي ــع أصن بالنســبة إىل جمي

ــات...(. ــدة، الضان املســند إىل املؤسســات )نســب الفائ

	ü عــدم إنطــالق نشــاط رشكــة »صنــدوق الودائــع واألمانــات تنميــة« التــي ســاهم الصنــدوق يف إحداثهــا بطلــب 

ــل  ــة مقاب ــاهات املعني ــة املس ــة إحال ــل عملي ــدره 1,4 م.د لتعط ــغ ق ــنة 2012 مببل ــة يف س ــن وزارة املالي م

ــاء التأجــر.  ــق بأعب ــغ 167 أ.د تعل ــا مبل ــاء إســتغالل بلغــت 285 أ.د مــن ضمنه تحملهــا ألعب

	ü ــة ــال« والبالغــة 150 أ.د. نظــرا إلســتهالك الرك ــدوق ملســاهمته يف رأســال رشكــة »ســياحة كابت خســارة الصن

املذكــورة لكامــل رأس مالهــا قبــل بدايــة نشــاطها الفعــي. علــا بأنــه تــّم ســحب الرتخيــص املســند إىل الركــة 

املذكــورة مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة وهــو مــا يســتوجب تصفيتهــا.

	ü مســاهمة الصنــدوق يف رأس مــال رشكات تنشــط يف قطاعــات اتبعــت الدولــة يف شــأنها سياســة الخوصصــة أو

تشــكو حــدة املنافســة مــن قبــل الخــواص وهــو مــا يتعــارض مــع مبــادئ االســتثار التــي ضبطهــا الصنــدوق 

لنفســه.

	ü إســناد 53,3 % مــن متويــالت اإلســتثارات املبــارشة للصنــدوق إىل أربعــة رشكات تشــكو صعوبــات ماليــة وهــو مــا

ال يتــاىش مــع مبــدأ الدخــول يف املشــاريع التــي لهــا دميومــة إقتصاديــة.
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	ü ــل إىل أســهم ــة للتحوي ــاع قابل ــغ 6,5 م.د يف شــكل رق ــركات مببل ــل إحــدى ال ــدوق عــى متوي ــة الصن موافق

بالرغــم مــن كونهــا تشــكو عجــزا هيكليــا عــى مســتوى رأس املــال املتــداول، إضافــة إىل متويــل مؤسســات لهــا 

هيكلــة ماليــة غــر متوازنــة وذات نســبة تدايــن مرتفعــة مقارنــة بأموالهــا الذاتيــة.

	ü إفتقــار الصنــدوق آلليــات متابعــة دقيقــة وحينيــة للمشــاريع املمولــة مــن قبلــه وهــو مــا ترتــب عنــه غيــاب

ــة يف الغــرض. ــات محين معطي

	ü ــت ــرتة 2013 - 2015 إرتفع ــالل الف ــدوق خ ــة الصن ــى مصادق ــة ع ــتثار متحصل ــق إس ــس صنادي ــود خم وج

ــك  ــى تل ــا ع ــن حصوله ــم م ــق األويل بالرغ ــق الغل ــن تحقي ــن م ــا إىل 97 م د، مل تتمك ــاهمة بعنوانه املس

ــنتن. ــاوزت الس ــرتة تج ــة لف املصادق

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الصندوق:
قصــد تــاليف النقائــص الــواردة بتقريــر محكمــة املحاســبات قــام الصنــدوق خــالل املتابعــة األوىل باتخــاذ جملــة مــن 

ــراءات أهمها: اإلج

	ü تحيــن وتعديــل الهيــكل التنظيمــي للصنــدوق مــن قبــل مكتــب خــرة خارجــي ومتــت املصادقــة عليــه مــن

قبــل هيئــة املراقبــة ســنة 2018.

	ü.سّد الشغورات بالنسبة لكافة الخطط الوظيفية

	ü ضبــط دليــل إجــراءات صنــدوق الودائــع واألمانــات مــن قبــل مكتــب خــرة خارجــي واملوافقــة عليــه مــن قبــل

اللجنــة الدامئــة للرقابــة والتدقيــق يف جويليــة 2019 ومــن ثــّم املصادقــة عليــه مــن قبــل هيئــة املراقبــة خــالل 

ــهر. نفس الش

	ü تكليــف مكتــب خــرة مختــص إلنجــاز مهمــة التدقيــق للمنظومــة والشــبكات املعلوماتيّــة للصنــدوق يف أواخــر

ســنة 2019. وقــد أفضــت مهمــة التدقيــق عــن إنجــاز تقريــر نهــايئ تــّم إيداعــه لــدى الوكالــة الوطنية للســالمة 

املعلوماتيــة يف اآلجــال القانونية.

	ü تســوية الوضعيــة فيــا يتعلــق بتعيــن أعضــاء هيئــة املراقبــة بالنســبة للفــرتة 2015 - 2017. كــا تــم مبقتــى

ــات بالنســبة للفــرتة -2018 ــع واألمان ــة صنــدوق الودائ ــة مراقب ــة تســمية أعضــاء هيئ ــر املالي قــرار مــن وزي

.2020

	ü العمــل عــى إســتقطاب الكفــاءات بالنســبة لخطــة رئيــس قطــب عــن طريــق اإللحــاق مــن بــن اإلطــارات يف

اإلدارة العموميــة إىل جانــب اعتــاد الصنــدوق عــى ترقيــة اإلطــارات ممــن تتوفــر فيهــم الــروط املطلوبــة 

لإلضطــالع مبثــل هــذه املهــام. وقــد تــم التخــي عــن متتيــع أي إطــار بنظــام تفاضــي.

	ü ــد القواعــد وأســقف اإلكتتــاب يف القــروض املروطــة ــة قصــد ضبــط وتحدي ــز منظومــة داخلي إعــداد وتركي

ضمــن لجنــة التوظيفــات وتــم تحديــد النســبة القصــوى للقــروض الرقاعيــة املروطــة بــــ50 % مــن مجمــوع 

األمــوال الذاتيــة.

	ü اســرتجاع الصنــدوق ملســاهمته يف ‘’رشكــة عتيــد’’ البالغــة 2 م.د والتــي تنشــط يف قطــاع يشــهد منافســة حــادة

باإلضافــة إىل تحقيــق أربــاح قدرت بــــ8 أ.د.

	ü التخــي عــن متويــل الركــة التــي تشــكو مــن عجــز هيــكي عــى مســتوى رأس املــال نظــرا الرتفــاع نســبة

ــدة ــدوق الجدي املخاطــر إىل جانــب عــدم تطابقــه مــع إســرتاتيجية تدخــل الصن
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	ü 2015 - 2013 التخــي عــن املســاهمة يف صناديــق اإلســتثار املتحصلــة عــى مصادقــة الصنــدوق خــالل الفــرتة

وذلــك بعــد عــدم متكــن الصناديــق املذكــورة مــن تعبئــة مواردهــا.

	ü ــة ــة يف مجــال اإلســتثار والتــرف يف املشــاريع لتســهيل عملي ــة متكامل ــة معلوماتي ــز منظوم الســعي لرتكي

متابعــة املشــاريع املمولــة وتعزيــز قطــب املهــن بإطــار مكلــف مبهمــة متابعــة املشــاريع إضافــة إىل التعاقــد 

مــع مكتــب خــرة خارجــي ودويل ســنة 2019 تــّم تكليفــه بتقييــم كافــة محفظــة إســتثارات الصنــدوق.

IV - توصيات الهيئة : 
يف إطــار تحســن حوكمــة إســناد التمويــالت وإصــالح اإلخــالالت املتبقيــة، أوصــت الهيئــة خاصــة بإعــداد وثيقــة 

مرجعيــة تضبــط الــروط العامــة للتمويــل، مــع إبقــاء هامــش هــام لالجتهــاد والتقييــم ملختلــف اللجــان املتدخلــة 

لدراســة امللفــات حالــة بحالــة حســب خصوصيــة امللــف واملخاطــر املحتملــة. 

كــا أوصــت الهيئــة مبواصلــة متابعــة ملــف رشكــة »Bina Corp« ومّدهــا بالنتائــج التــي ســيتم التوصــل إليهــا 

يف خصــوص الحصــول عــى مســتحقات الصنــدوق تجــاه الركــة املذكــورة، إضافــة إىل العمــل عــى إســتكال تحيــن 

إســرتاتيجية الصنــدوق للفــرتة 2021 - 2025 فيــا يتعلــق بتنميــة اإلســتثار يف املشــاريع التــي لهــا دميومــة إقتصاديــة 

ومــّد الهيئــة بالنتائــج التــي ســيتم التوصــل إليهــا.

V - قرار المجلس:
ــم إســتكال تداركهــا، قــرر  ــة اإلخــالالت التــي مل يت ــار أهمي ــل الصنــدوق، وبإعتب ــج املحققــة مــن قب تبعــا للنتائ

ــة. ــر الرقــايب يف إطــار متابعــة ثاني ــة متابعــة هــذا التقري ــة مواصل مجلــس الهيئ

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 674-402713صندوق الودائع واألمانات
المتابعة
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والية القيروان 0 1

	üهيكل التفقد: التفقدية املركزية ملصالح وزارة الداخلية

	ü الهيكل الذي تّم تفقده: والية القروان

	ü2018 تاريخ إعداد تقرير التفقد: 05 مارس

	ü2017 - 2011 :الفرتة املعنية بالتفقد

	ü2019 تاريخ ورود تقرير التفقد عىل الهيئة العليا: 22 فيفري

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: ديسمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: مارس

النقائص واإلخالالت: 

ــح  ــة املصال ــملت املهم ــاي 2018 وش ــة يف 9 م ــات املحلي ــة الجاع ــدور مجل ــل ص ــد قب ــة التفق ــاز مهم ــّم إنج ت

ــة  ــي إســتخرجتها الهيئ ــص واإلخــالالت الت ــرز النقائ ــت أب ــد تعلّق ــة، وق ــة بالوالي ــح الالمحوري ــة واملصال الالمركزي

ــكات وعــدم  ــة والتــرّف يف بعــض املمتل ــم والتــرّف يف املــوارد البري بهــدف املتابعــة أساســا مبجــاالت التنظي

ــة.  ــركات الوطني ــن وال ــدة املزودي ــون لفائ ــر وخــالص بعــض الدي ــدى الغ إســتخالص املســتحقات ل

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 57 %.

ــة بتســديد بعــض الشــغورات مبــا يســاهم يف الرتفيــع يف  ــرز تدابــر اإلصــالح املتخــذة مــن قبــل الوالي تعلقــت أب

نســبة التأطــر ومزيــد إحــكام توزيــع األعــوان بــن املصالــح فضــال عــن الــروع يف تســوية الوضعيــات العقاريــة 

لبعــض املحــالت واللجــوء إىل الوســائل االداريــة والقضائيــة الســتخالص جانــب مــن املســتحقات. 

قرار املجلس: إيقاف املتابعة. 

تبعــا ملــا عاينــه املجلــس مــن نتائــج محققــة )نســبة إصــالح بلغــت 57 %(، وبالّنظــر إىل وجــود عديــد اإلصالحــات 

األخــرى التــي هــي يف طــور اإلنجــاز والتــي يســتوجب إنجازهــا بعــض الوقــت عــى غــرار تســوية بعــض املســائل 

العقاريــة واملتابعــة القضائيــة لبعــض امللفــات، قــّرر املجلــس إيقــاف املتابعــة مــع دعوة واليــة القــروان إىل مواصلة 

جهودهــا قصــد تــاليف النقائــص املتبقيــة تحــت رقابــة التفقديــة املركزيــة ملصالــح وزارة الداخليــة. 
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I - تقديم عام : 
أحدثــت واليــة القــروان يف 21 جــوان 1956 وتحّدهــا شــاال واليــة زغــوان وغربــا واليتي ســليانة وســيدي بوزيــد 

وجنوبــا واليــة صفاقس ورشقــا واليتي سوســة واملهدية. ومتســح الواليــة مــا يفــوق 6.712 كــم2 ويفــوق عــدد ســكانها 

570 ألــف نســمة. ويبلــغ عــدد بلدياتهــا 19 وعــدد معتمدياتهــا 13 ويعتــر القطــاع الفالحــي النشــاط األســايس لهــا.

وتــّم ضبــط التنظيــم الهيــكي ملصالــح الواليــة مبقتــى األمريــن عــدد 1476 املــؤرخ يف 09 جويليــة 1993 املتعلــق 

بتنظيــم مصالــح الواليــات واملعتمديــات واألمــر عــدد 1549 املــؤرخ يف 26 جويليــة 1993 املتعلــق بإحــداث مكاتــب 

العالقــة مــع املواطــن.

ــح  ــارس 1989 واملنّق ــؤّرخ يف 24 م ــنة 1989 امل ــدد 457 لس ــر ع ــى األم ــة مبقت ــلطة ال محوري ــة س ــر الوالي وتعت

خاصــة باألمــر عــدد 2954 لســنة 2008 املــؤّرخ يف 23 أوت 2008. يف حــن يعتــر املجلــس الجهــوي لواليــة القــروان 

الــذي يرأســه الــوايل ســلطة ال مركزيــة مبقتــى القانــون األســايس عــدد 11 لســنة 1989 املــؤّرخ يف 04 فيفــري 1989 

املتعلــق باملجالــس الجهويــة كــا تــم إمتامــه وتنقيحــه بالنصــوص الالحقــة.

ويبلغ يف تاريخ إعداد تقرير التفقد العدد الجمي لألعوان بالوالية 82 عونا إداريا و234 عامال.

وشــملت األعــال الرّقابيــة التــي أنجزتهــا التفقديــة املركزيــة بــوزارة الداخليــة والتــي غطـّـت أساســا الفــرتة املرتاوحة 

بــن ســنتي 2011 و2017 جوانــب مــن التــرّف بالواليــة وأفضــت إىل الوقــوف عــى عديــد النقائــص واإلخالالت. 

 وبهــدف التأكــد مــن مــدى إلتــزام الواليــة بإدخــال اإلصالحــات الالزمــة وتــاليف أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي 

تضّمنهــا تقريــر التفقــد، تولـّـت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة متابعــة التدابــر التــي تــّم إتّخاذهــا مــن قبــل 

ــة إىل غايــة شــهر مــارس 2021 ومــدى تنفيذهــا لتعهداتهــا وتجســيد التوصيــات املقدمــة مــن قبــل التفقديــة  الوالي

املركزيــة بــوزارة الداخليــة.

وأفضــت أعــال املتابعــة إىل الوقــوف عــى تقــّدم متواضــع يف إدخــال اإلصالحــات والتــدارك ناهــز نســبة 57 % مــن 

مجمــوع النقائــص واإلخــالالت التــي تولّــت الهيئــة العليــا متابعتهــا وذلــك رغــم مــرور مــا يفــوق الـــ3 ســنوات عــى 

إعــداد تقريــر التفقــد وتبليغــه للواليــة. وتعتــر بالتــايل الهيئــة العليــا أّن الواليــة مدعــوّة إىل مزيــد الحــرص وتكثيــف 

جهــود اإلصــالح والتــدارك وهــو مــا تــّم إقــراراه مــن قبــل مجلــس الهيئــة العليــا الذي قــّرر إيقــاف متابعــة هــذا التقرير 

عــى مســتوى الهيئــة العليــا مــع دعــوة التفقديــة املركزيــة لــوزارة الداخليــة ملواصلــة متابعــة تنفيــذ اإلصالحــات.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من تقرير التفقد:
ــرّف يف  ــم والت ــة مبجــاالت التنظي ــا للمتابع ــة العلي ــي إســتخرجتها الهيئ ــص واإلخــالالت الت ــرز النقائ ــت أب تعلّق

ــة. ــة للوالي ــادات املفّوض ــرّف يف االعت ــالك وبالت ــرّف يف األم ــة وبالت ــوارد البري امل

	 – عىل مستوى التنظيم والترصّف يف املوارد البرشية:

ــة  ــل دور خلي ــت أساســا يف عــدم تفعي ــدة متثّل ــة نقائــص عدي ــة والتــرّف يف املــوارد البري ــم الوالي شــاب تنظي

مراقبــة التــرّف بالواليــة وغيــاب دليــل إجــراءات يعنــى مبتابعــة املشــاريع الجهويــة وعــدم ســّد عديــد الشــغورات 

ــة  ــة عــى مســتوى مكتــب العالقــات مــع املواطــن ووحــدة اإلحاطــة باملســتثمرين وخلي يف بعــض الخطــط الوظيفي

ــات فضــال عــن تكليــف بعــض اإلطــارات الشــاغلن لخطــط  ــة واملعتمدي ــر الفرعي ــر والدوائ الحوكمــة وبعــض الدوائ

ــرة للمهــام املمنوحــة لهــم مبقتــى أوامــر التســمية. ــة مبهــام مغاي وظيفي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3
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ــة  ــة التــي مل تتجــاوز 6 % بالنســبة لإلطــارات املكلفــن بخطــط وظيفي كــا لوحــظ ضعــف نســبة التأطــر بالوالي

وغيــاب التــوازن عــى مســتوى توزيــع األعــوان حســب الدوائــر وامللفــات املمســوكة مــن قبلهــم مبــا ال يضمــن أداء 

ــة مهامهــا بالنجاعــة والرسعــة الالزمتــن. الوالي

ــد  ــة بســبب نقــص التقيّ ــل األعــوان بالوالي ــة مــن قب ــّن عــدم إحــكام مســك امللفــات الجاري ويف ســياق آخــر، تب

بأدلّــة اإلجــراءات املعتمــدة ونقائــص يف خصــوص مســك امللفــات باألرشــيف بســبب نقــص األعــوان وعــدم إســتعال 

التطبيقــة اإلعالميــة املقتنــاة للغــرض فضــال عــن عــدم إحــكام التــرّف يف املغــازة واملســتودع. كــا ســّجل تأخــر يف 

ــن  ــات املواطن ــات وتطلع ــة ويســتجيب لحاجي ــة تحاوري ــه ذو صبغ ــة لجعل ــواب’’ الخــاص بالوالي ــع ال ــر ‘’موق تطوي

ــر الوثائــق اإلداريــة الالّزمــة عــى الخــّط. ويوفّ

	 – عىل مستوى الترصّف يف األمالك: 

شــاب التــرّف يف األمــالك بالواليــة عــدة نقائــص يذكــر منهــا خاّصــة وجــود مقــرّات شــاغرة ووضعيــات عقاريــة 

غــر مســّواة بالنســبة لبعــض األمــالك املســّوغة ووجــود مســتحقات غــر مســددة بعنــوان كــراء بعــض املحــالت التابعــة 

ــدم تســوية  ــدره 414.048,715 د وع ــا ق ــن ســنة 2017 م ــة م ــوىف جويلي ــروان بلغــت يف م ــوي بالق ــس الجه للمجل

وضعيــة بعــض العقــارات التــي هــي عــى ملــك الدولــة الخــاص يتــرّف فيهــا املجلــس الجهــوي بالقــروان.

ويف نفــس الســياق، تبــّن عــدم إســتخالص بعــض املســتحقات مــن املســتلزمن عــى غــرار التــرّف يف لزمــة ســوق 

الذهيبــات مببلــغ متبقــي قــدره 4950 أ.د ووجــود عديــد اإلخــالالت يف اإلجــراءات املتعلقــة بإســتلزام املنتــزه الكائــن 

برقــادة مــن واليــة القــروان مــن قبــل املجلــس الجهــوي.

3 – عىل مستوى الترصّف يف االعتامدات املفّوضة:

شــملت النقائــص تخلــد ديــون بذمــة الواليــة بعنــوان إســتهالك املــاء والكهربــاء بلغــت يف 31 ديســمر 2016 عــى 

التــوايل 86.629,600 د و234.222,844 د وقــد ســجل بعــض الشــطط يف إســتهالك املــاء والكهربــاء ببعــض العــدادات. 

ــد بذمــة الواليــة ديــون تجــاه رشكــة إتصــاالت تونــس بلغــت يف مــوىّف 2016 مــا قيمتــه 3.594.526,690 د  كــا تخلّ

فضــال عــن وجــود شــطط يف إســتعال الهاتــف اإلداري بالنســبة لبعــض املقــرات الرّاجعــة بالنظــر للواليــة )مقــرات 

أمنيــة، معتمديــات، مقــرات إداريــة ...(.

ولوحــظ كذلــك أن جملــة الديــون املتخلــدة بذمــة واليــة القــروان لفائــدة الخــواص بلغــت مــا قــدره 298.365,658 

ــد بالتعليــات الــواردة مبنشــوري الســيّد الوزيــر األّول  د وذلــك إىل حــدود 31 ديســمر 2016 فضــال عــن عــدم التقيّ

عــدد 25 املــؤّرخ يف 19 جــوان 2000 وعــدد 40 بتاريــخ 21 ديســمر 2004 حــول برمجــة الــّراءات العموميّــة وتحجــر 

تجزئــة الطلــب العمومــي يف خصــوص مصاريــف تعّهــد وصيانــة وســائل الّنقــل.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الوالية:
تبعــا لتدّخــل الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة ، تبــّن رشوع الواليــة يف تنفيــذ بعــض اإلصالحــات تعلّقــت 

خاّصــة ببعــض جوانــب التــرّف يذكــر منهــا الــروع يف تســوية الوضعيــات العقاريــة ببعــض املمتلــكات فضــال عــن 

خــالص ديــون الواليــة.

ــي  ــة القــروان تســجيل ارتفــاع يف نســبة التأطــر الت ــل والي ــذة مــن قب ــر اإلصــالح املتّخ ــرز تداب وقــد شــملت أب

تجــاوزت 11 % بعــد ســّد أغلبيــة الشــغورات بكافــة الدوائــر والدوائــر الفرعيــة ورشوع الواليــة يف إتّخــاذ إجــراءات مــن 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

282

شــأنها إيجــاد التــوازن عــى مســتوى توزيــع األعــوان حســب الدوائــر وامللفــات املمســوكة خاّصــة يف ظــل عــدم تــوازن 

املهــام املناطــة بعهــدة كل دائــرة حســب كثافــة العمــل بالدوائــر وطبيعــة امللفــات.

كــا رشعــت الواليــة يف إعــداد بوابــة إعالميــة والتــي مــن املؤمــل أن تنطلــق يف العمــل قريبــا إضافــة إىل وجــود 

ــازة  ــك املغ ــم مس ــة تنظي ــة عملي ــارشت الوالي ــا ب ــة ك ــطة بالجه ــع األنش ــي جمي ــي تغط ــل إجتاع ــة تواص صفح

ــة إىل إســتعال  ــر خاصــة إضاف ــة املخــزون بدفات ــن ومتابع ــوارد وتحي ــم تســجيل الصــادر وال ــث يت واملســتودع حي

ــة خاصــة باملخــزون. ــة إعالمي تطبيق

ويف خصــوص التــرّف يف املمتلــكات، تــّم الــروع يف تســوية الوضعيــة العقاريــة لبعــض املحــالت وإحكام إســتغالل 

األمــالك التــي هــي يف جــزء منهــا مبنيــة عــى أراض عــى ملــك الدولــة الخــاص يذكــر منهــا املركــب التجــاري بالحجــام 

ــريف  ــي الح ــة والح ــروان الجنوبي ــة الق ــن معتمدي ــي م ــريف بالبورج ــي الح ــالية والح ــروان الش ــة الق ــن معتمدي م

ــة الســبيخة  ــم مــن معتمدي ــة العل ــة مبنطق ــة بالعــال وبالنســبة للمحــالت الكائن ــة الحرفي ــوز واملنطق ــة حف مبعتمدي

متــت مراســلة اإلدارة الجهويــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة للنظــر يف إمكانيــة التفويــت فيهــا لفائــدة املجلــس 

الجهــوي بالقــروان بالدينــار الرمــزي.

وبالنســبة لإلجــراءات التــي تــّم اتخاذهــا يف خصــوص تســوية وضعيــة املنتــزه الحــرضي برقــادة مــن حيــث امللكيــة 

القانونيــة وترســيمه مبثــال التهيئــة العمرانيــة وآليــات إســتغالله بصفــة قانونيــة وتحصيــل املعاليــم املســتلزمة يف شــأنه 

فقــد تــّم تبعــا للجلســة املنعقــدة بتاريــخ 03 أكتوبــر 2017 مبقــر وزارة الشــؤون املحليــة والبيئــة إحالــة ملــف املنتــزه 

إىل وزيــر الشــؤون املحليــة والبيئــة مبقتــى املكتــوب عــدد 9188 بتاريــخ 13 أكتوبــر2017 وتــم إقــرار إحالــة التــرّف 

يف املنتــزه لفائــدة بلديــة رقــادة.

وعــى صعيــد آخــر، تــّم معاينــة لجــوء الواليــة إىل إســتعال كل الوســائل التــي مــن شــأنها تحصيــل املســتحقات 

ــض  ــد بع ــا ض ــع قضاي ــي لرف ــف محام ــن وتكلي ــى املدين ــط ع ــة للضغ ــة دوري ــة بصف ــه إداري ــه تنابي ــك بتوجي وذل

املتســّوغن والحــرص عــى إســتخالص معينــات الكــراء يف اآلجــال املنصــوص عليهــا يف عقــود التســويغ وخاصــة دعــوة 

ــا  ــت فيه ــن والتفوي ــكات املدين ــة ممتل ــة ســيا عقل ــع اإلجــراءات القانوني ــس الجهــوي إىل اتخــاذ جمي ــض املجل قاب

إلســتخالص املســتحقات.

كــا تولـّـت الواليــة خــالص كافــة الديــون املتعلقــة باســتهالك الكهربــاء واملــاء والهاتــف للفــرتات الســابقة ودعــوة 

كافــة املصالــح اإلداريــة عــى املســتوى الجهــوي لرتشــيد اإلســتهالك. كــا تــّم خــالص كافــة الديــون لفائــدة الخــواص 

واملتعلقــة مبصاريــف إعاشــة قــوات األمــن الداخــي.

IV - توصيات الهيئة: 
الحظــت الهيئــة عــدم تنفيــذ بعــض اإلصالحــات أو الــروع يف تنفيذهــا جزئيــا ، وبهــدف اإلرساع يف إدخــال تدابــر 

اإلصــالح حيــز اإلنجــاز يف إبانهــا ، تقّدمــت الهيئــة بعــدد مــن التوصيــات نذكــر منهــا خاّصــة مزيــد الحــرص عــى ســّد 

ــك ويســتجيبون  ــل أعــوان مؤهلــن لذل ــة املهــام مــن قب ــة مبــا يضمــن تأدي ــة يف الخطــط الوظيفي الشــغورات املتبقي

للــروط املطلوبــة لهــذه الخطــط، كــا أوصــت الهيئــة كذلــك بوجــوب التقيّــد بالقوانــن والرتاتيــب املعمــول بهــا يف 

مجــال إســناد الخطــط الوظيفيــة وتصحيــح الوضعيــات الواقعيــة لألعــوان املعنيــن مبــا مــن شــأنه إضفــاء الرعيــة 

عــى قراراتهــم وأعالهــم باملصالــح التــي يرفــون عــى تســيرها فعليــا وتحميلهــم املســؤولية القانونيــة املرتتبــة عنهــا.

كــا أوصــت الهيئــة بإحــكام متابعــة املشــاريع الجهويــة بالواليــة وتذليــل صعوبــات اإلنجــاز بالتنســيق، عــى ســبيل 

املثــال، مــع املصالــح الجهويــة للتجهيــز وغرهــا مــن املصالــح.
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ويف خصــوص نظــام املعلومــات، أوصــت الهيئــة بــاإلرساع يف تركيــز البوابــة اإلعالميــة الخاّصــة بواليــة القــروان مبــا 

ــة  ــة وإطــالع العمــوم عــى مختلــف أنشــطة الوالي ــة وحيني ــات املواطــن بصفــة تفاعلي مــن شــأنه اإلســتجابة لحاجي

يف إبّانهــا فضــال عــن إحــكام مســك امللفــات باألرشــيف ومتابعتهــا بإســتعال التطبيقــة اإلعالميــة التــي تــّم إقتناؤهــا 

للغــرض.

وعــى صعيــد آخــر، تدعــو الهيئــة إىل اإلرساع يف إســتكال تســوية باقــي الوضعيــات العقاريــة غــر املســواة بهــدف 

ــة بإســتغالل املحــالت مــن قبــل الغــر فضــال  ــة لهــا وخاّصــة إســتخالص املســتحقات املتعلّق ــة القانوني توفــر الحاي

عــن إحــكام التــرّف يف املحــالّت الشــاغرة ومزيــد بــذل الجهــود قصــد إســتخالص كافــة املســتحقات يف أرسع اآلجــال 

بإســتعال كّل الوســائل الرّضائيــة والقضائيــة وحفــظ حقــوق واليــة القــروان.

V - قرار المجلس:
ــة يف تجــاوز عــدد مــن النقائــص واإلخــالالت  ــق الوالي ــة توفّ ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــّن ملجلــس الهيئ تب

ــة بلغــت 57 %. وتســجيل نســبة إصــالح جمليّ

وتبّن كذلك للمجلس وجود عديد اإلصالحات ال تزال يف طور اإلنجاز والتي تتطلّب بعض الوقت .

والحــظ املجلــس أن تواضــع نســق إدخــال االصالحــات حيــز التنفيــذ مــرّده طول إجــراءات تســوية بعــض الوضعيات 

العقاريــة وطــول إجــراءات التقــايض خاّصــة يف خصــوص تحصيــل مســتحقات الواليــة بعنــوان ديــون متخلــدة بذّمــة 

بعــض املســتلزمن ومعينــات كــراء بعــض املحــالت خاّصــة التجاريــة منهــا.

كــا نتجــت هــذه الوضعيــة كذلــك عــن ارتبــاط تنفيــذ العديــد مــن االصالحــات بإســتكال تســديد الشــغورات 

ببعــض املصالــح بالواليــة ومــا تتطلبــه مــن توفـّـر املــوارد البريــة الالزمــة فضــال عــن اآلجــال التــي تســتوجبها خاّصــة 

عمليــة إحــكام التــرّف باألرشــيف.

وتبعــا ملــا تقــّدم، قــّرر مجلــس الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة إيقــاف متابعــة هــذا التقريــر عــى مســتوى 

ــة  ــة وتكليــف التفقدي ــة جهودهــا قصــد تــاليف النقائــص املتبقي ــة القــروان إىل مواصل ــا مــع دعــوة والي ــة العلي الهيئ

املركزيــة لــوزارة الداخليــة ملواصلــة متابعــة تنفيــذ التوصيــات.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

إيقاف 579 211272والية القيروان
المتابعة
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الجامعات الّرياضية والتعاونيات 
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الجامعة التونسية لكرة القدم 0 1

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة للالية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: الجامعة التونسية لكرة القدم

	ü2018 :تاريخ إعداد التقرير الرّقايب

	ü2016 - 2010 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2018 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: 09 أكتوبر

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل املتابعة: ديسمر

	ü2021 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: مارس

أهم النقائص واإلخالالت: 

ــة  ــة للالي ــة العام ــة الرقاب ــايب لهيئ ــر الرق ــن التقري ــة م ــي إســتخرجتها الهيئ ــص واإلخــالالت الت ــرز النقائ تعلقــت أب

بهــدف املتابعــة ببعــض جوانــب التــرّف بالجامعــة التونســية لكــرة القــدم واملتّصلــة أساســا بالتنظيــم العــام وغيــاب 

ــة  ــة ومبراقب ــة والجهوي ــات الوطني ــرف يف الرابط ــبي وبالت ــايل واملحاس ــرف اإلداري وامل ــة وبالت األدوات التنظيمي

نفقــات ومداخيــل الجامعــة.

أهم تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة االصالح 7	 %.

	ü.الروع يف إعداد دليل اإلجراءات اإلداري واملايل

	ü مســك امللفــات املاليــة ملقاربتهــا بالعمليــات املدرجــة مبصلحــة املحاســبة مــا أعطــى لعمليــات الرقابــة وأعــال

ضبــط الحســابات املنجــزة مــع مراقبــي الحســابات مزيــد الدقــة والوضــوح.

	ü تدشــن فضــاء خــاص باألرشــيف وتكليــف إطــار إداري مبهمــة مســك وحفــظ وتنظيــم األرشــيف التابــع للجامعــة

التونســية لكــرة القــدم.

	ü.40 دعم مصلحة الحسابات بإطار إضايف واحرتام املعيار املحاسبي عدد

	ü.تسوية املبالغ املستوجبة بعنوان الخصم من املورد وبعنوان منحة الشهر الثالث عر

	ü.تحديث التطبيقة اإلعالمية الخاصة بالترّف يف األجور وبالترّف يف املخزون

	ü ــة الرابطــات ــن خــالل مطالب ــة م ــن النظــام الداخــي للجامع ــد( م ــم )90 جدي ــق أحــكام الفصــل 98 قدي تطبي

الوطنيــة والجهويــة بإرســال امليزانيــة التقديريــة إىل مصلحــة املاليــة ملناقشــتها واملصادقــة عليهــا مــن طــرف املكتــب 

الجامعــي وذلــك قبــل بدايــة كل موســم ريــايض.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة. 

تبعــا لعــدم حصــول تقــّدم هــام عــى مســتوى اإلصــالح ، قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة تنفيــذ نتائــج التقريــر 

الرقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة مــع تقديــم 25 توصيــة تكميليــة للجامعــة مــن أجــل تــدارك وإصــالح النقائــص املتبقيــة.
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I - تقديم عام:
ــنة 1995  ــدد 11 لس ــايس ع ــون األس ــى القان ــى معن ــا ع ــكال رياضيّ ــدم هي ــرة الق ــية لك ــة التونس ــر الجامع تعت

املــؤّرخ يف 06 فيفــري 1995 املتعلـّـق بالهيــاكل الّرياضيــة والــذي تــم تنقيحــه وإمتامــه بالقانــون عــدد 78 لســنة 2004 

ــة 2011. ــؤرخ يف 14 جويلي ــون األســايس عــدد 49 لســنة 2006 واملرســوم عــدد 66 لســنة 2011 امل والقان

وتتمتّــع الجامعــة طبقــا ألحــكام القانــون املذكــور بــكّل الصالحيــات التــي تخــّول لهــا تنظيــم األنشــطة الّرياضيــة 

الخاّصــة بكــرة القــدم وتأطرهــا وذلــك طبقــا لرتاتيبهــا الّداخليــة ونظامهــا األســايس.

وقــد تأسســت الجامعــة التونســية لكــرة القــدم يف 29 مــارس 1957 وتضــم عنــد إعــداد التقريــر الرقــايب 314 ناديــا 

منخرطــا وقرابــة 40 ألــف مجــاز و1077 مدربــا إضافــة إىل 1649 حكــا.

 ويســرها حســب مــا ينــص عليــه الفصــل 14 جديــد مــن املرســوم عــدد 66 لســنة 2011 املــؤرخ يف 14 جويليــة 

2011 مكتــب جامعــي يتكــون مــن أعضــاء يتــم إنتخابهــم مــن قبــل الجلســة العامــة عــن طريــق اإلقــرتاع. 

ــا ســلطة  ــوزارة الرياضــة بإعتباره ــة ل ــح املختصــة التابع ــة للمصال ــة واملالي ــة اإلداري ــة إىل الرقاب وتخضــع الجامع

ــة.  ــالت عمومي ــا بتموي ــم إنتفاعه ــة بحك ــة العام ــات الرقاب ــبات وهيئ ــة املحاس ــة محكم اإلرشاف وإىل رقاب

II – أهم النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
ــاب األدوات  ــة وغي ــام للجامع ــم الع ــايب بالتنظي ــر الرّق ــن التقري ــّم إســتخراجها م ــي ت ــص الت ــرز النقائ ــت أب تعلّق

ــة.  ــل الجامع ــات ومداخي ــة نفق ــبي ومبراقب ــايل واملحاس ــرّف اإلداري وامل ــة وبالت التنظيمي

	 – عىل مستوى التنظيم العام وغياب األدوات التنظيمية: 

متحورت أبرز اإلخالالت والنقائص املسجلة عى هذا املستوى حول:

	ü:غياب النصاب بجلسات املجلس الجامعي

خالفــا للنظــام األســايس للجامعــة الــذي ينــّص عــى أنــه ال ميكــن للمكتــب الفيــدرايل التفــاوض إال بحضــور 8 مــن 

أعضائــه عــى األقــّل، الحــظ الفريــق الرقــايب إنعقــاد املكتــب الجامعــي يف مناســبتن )بتاريــخ 30/12/2013 والثانيــة 

بتاريــخ 10/02/2015( دون توفــر النصــاب القانــوين واتخــاذ قــرارات مبــا فيهــا إقــرار عقوبــات تجــاه بعــض الجمعيــات 

والالعبــن. كــا تــّم تســجيل تكــّرر غيــاب عضويــن مــن املكتــب الفيــدرايل تجــاوز يف بعــض الحــاالت 6 مــرات خــالل 

املوســم الواحــد دون أن يتخــذ املكتــب الجامعــي قــرارا بإســقاط صفــة العضــو مثلــا يوجبــه الفصــل 23 مــن النظــام 

الداخــي للجامعــة. 

	ü:غياب األدوات التنظيمية

الحــظ الفريــق الرقــايب إفتقــار الجامعــة إىل إجــراءات مدونــة يف إطــار دليل لإلجــراءات اإلداريــة واملالية واملحاســبية 

يحــّدد وظيفــة كل عــون واملهــام واألعــال املنوطــة بعهدتــه ويــرز مســؤولياته والجهــة اإلداريــة التــي يخضــع لهــا 

ومختلــف الوثائــق التــي ميســكها أو يســتعملها وذلــك عــى مســتوى الجامعــة والرابطــات الوطنيــة والجهويــة.
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 كــا لوحــظ غيــاب هيــكل تنظيمــي منوذجــي خــاص بالرابطــات وغيــاب مذكــرات عمــل داخليــة موحــدة صــادرة 

عــن الجامعــة وموجهــة إىل الرابطــات تحــدد مهــام كل مســؤول وتحــدد بوضــوح مجــاالت تدخــل األعــوان واملهــام 

املوكولــة إليهــم وتضبــط املســؤوليات. 

كــا تفتقــر الجامعــة أيضــا، ملذكــرات عمــل داخليــة أو دليــل رشاءات يحــّدد املراحــل الواجــب إتباعهــا عنــد إنجــاز 

عمليــات الــراء ويفصــل بــن الوظائــف املتنافــرة ويضبــط اإلجــراءات التــي متّكــن مــن الحصــول عــى أفضــل العــروض 

واإلســتغالل األمثــل ملــوارد الجامعــة والحــد مــن مخاطــر التجــاوزات.

	ü.عدم وجود فضاء مخصص لألرشيف وافتقار الجامعة لعون قار مختّص يف هذا املجال

	 – عىل مستوى الترصّف اإلداري واملايل: 

متحورت أبرز اإلخالالت املسجلة عى هذا املستوى حول:

	ü غيــاب تخصيــص حســاب بنــي منفــرد خــاص بصنــدوق التضامــن وتنميــة كــرة القــدم للهــواة، حيــث نــص

ــن  ــدوق التضام ــداث صن ــى إح ــة ع ــدم املحرتف ــرة الق ــم ك ــة بتنظي ــح الخاص ــن اللوائ ــرر م ــل 57 مك الفص

وتنميــة كــرة القــدم للهــواة بالجامعــة يتــم متويلــه بتنزيــل نســبتي 5 ℅ مــن جملــة أجــور العبــي الرابطــة 

املحرتفــة األوىل املنصــوص عليهــا بعقــود انتقالهــم وذلــك يف حــدود مبلــغ 15 ألــف دينــار لــكل عقــد و2 ℅ 

مــن جملــة أجــور العبــي الرابطــة املحرتفــة الثانيــة املنصــوص عليهــا بعقــود انتقالهــم وذلــك يف حــدود مبلــغ 

خمســة آالف دينــار لــكل عقــد. ويتــم إعــادة توزيــع مداخيــل الصنــدوق عــى األنديــة الهاويــة ســنويا مبقتــى 

قــرار مــن املكتــب الجامعــي يف الغــرض. غــر أن الجامعــة مل تتــوّل تخصيــص حســاب منفــرد بهــذا العنــوان 

وأدرجــت جملــة املداخيــل واملصاريــف عــى غــرار بقيــة العمليــات بحســابات الجامعــة ومل متســك حســابية 

منفصلــة عــن ســجالت الجامعــة تبــن بــكّل دقــة مــوارد الصنــدوق وطــرق تأديــة النفقــات الخاصــة بــه.

	ü ــف الجامعــة بعــد إنجازهــا أو ــل ومصاري ــب امللفــات الخاصــة مبداخي ــة بأغل عــدم إحتفــاظ املصلحــة املالي

التأشــر عليهــا وهــو مــا ال ميّكــن املدققــن الداخليــن أو الخارجيــن لحســابات الجامعــة مــن املقاربــة بــن مــا 

تــم تســجيله مبحاســبة الجامعــة وامللفــات الفنيــة واملاليــة التــي مــن املفــروض أن تتوفــر باملصلحــة املذكــورة.

	ü عــدم احــرتام املعيــار املحاســبي عــدد 40 املتعلــق بالهيــاكل الرياضيــة، حيــث ال تقــوم الجامعــة مبســك الدفاتــر

ــا مرقمــن  ــن يجــب أن يكون ــة خاصــة يف الدفــرت اليومــي ودفــرت الجــرد اللذي املحاســبية املســتوجبة واملتمثل

ومــؤرشا عليهــا مــن قبــل املحكمــة التــي يوجــد بدائرتهــا مقــر املؤسســة. وقــد بــّررت الجامعــة ذلــك بحجــم 

املعامــالت والعــدد الهــام للســجالت املحاســبية مــع قلــة األعــوان العاملــن يف مصلحــة الحســابات. 

	ü وجــود نقائــص عــى مســتوى تســجيل بعــض النفقــات مبحاســبة الجامعــة مــن خــالل عــدم التنصيــص عــى

موضــوع النفقــة أو عــدم إرفاقهــا بــكل الوثائــق املحاســبية املثبتــة للنفقــة عــى غــرار الفاتــورة األصليــة أو 

ــالص  ــات خ ــجيل عملي ــّم تس ــا ت ــل. ك ــن اإلذن بالتحوي ــخة م ــع أو نس ــلم للمنتف ــك املس ــن الص ــخة م نس

مضاعــف لعــدد 7 فاتــورات وهــو مــا ســبب خســارة ماليــة للجامعــة تقــدر ب 14.630,054 دينــارا ، يضاف إىل 

ذلــك تســجيل العديــد مــن النفقــات ضمــن عمليــة محاســبية واحــدة عــى غــرار مصاريــف الرتبصــات املنجــزة 

أو خــالص مجموعــة مــن فاتــورات مــزّود معــن أو خــالص مســتحقات الحــكام. 

	ü عــدم تســجيل عمليــات إعــدام مخــزون املطبوعــات التــي مل تعــد صالحــة لإلســتعال يف نهايــة كل موســم يف

محاســبة الجامعــة بطــرح قيمتهــا مــن املحاســبة وهــو مــا ال ميّكــن مــن التأكــد محاســبيا مــن صحــة مداخيــل 

بيــع املطبوعــات عــر املقارنــة بــن الكميــات املقتنــاة خــالل كل موســم والكميــات التــي تــم بيعهــا والكميــات 

املتبقيــة باملخــزون وتلــك التــي تــم إعدامهــا.
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	ü تراكــم العمليــات الدائنــة واملدينــة غــر املــررة واملســجلة بالحســابات املؤقتــة أو الحســابات املرتقبة مبحاســبة

الجامعة.

	ü عــدم وجــود مقــّرر كتــايب يحــّدد املبلــغ األقــى لتمويــل صنــدوق مجابهــة النفقــات املســتعجلة أو الطفيفــة

والحــّد األقــى للنفقــات التــي ميكــن تأديتهــا نقــدا بواســطة الّصنــدوق مــع تحديــد طبيعــة هــذه النفقــات.

	ü عــدم اعتــاد آليــة التناظــر عنــد إجــراء عمليــات اإلنتدابــات املنجــزة خــالل الســنوات التــي شــملتها أعــال

الرقابــة )2010 - 2016( وإقتصــار الجامعــة عــى اإلتّصــال املبــارش باألشــخاص املزمــع إنتدابهــم والذيــن يتولّون 

ــة وهــو مــا قــد يحــول دون توفــر الكفــاءة والخــرة الالزمــة لــدى األعــوان املنتدبــن.  تقديــم مطالــب كتابيّ

عــالوة عــى تحديــد األجــر التعاقــدي لبعــض األعــوان بصفــة جزافيّــة واعتــاد شــبكة أجــور معّدلــة مختلفــة 

عــن تلــك التــي متــت املصادقــة عليهــا مــن قبــل املكتــب الجامعــي ودون عرضهــا مــرة أخــرى عــى أنظــاره 

للمصادقــة.

	ü تســجيل إخــالالت عــى مســتوى إســناد بعــض املنــح واإلمتيــازات لفائــدة أعــوان الجامعــة عــى غــرار إســناد

منــح العــودة املدرســية دون اإلســتظهار بوثائــق تثبــت ترســيم األبنــاء باملؤسســات الرتبويــة، واعتــاد منــح 

وظيفيــة متفاوتــة دون الرجــوع إىل معايــر محــددة إلســنادها وإســناد منــح خطــط وظيفيّــة مختلفــة ألعــوان 

بالجامعــة رغــم إضطالعهــم بنفــس املهــام وعــدم ضبــط معايــر واضحــة إلســناد األعــداد التــي ســيتّم عــى 

ــة لفائــدة األعــوان. أساســها رصف منحــة اإلنتاجيّ

	ü ــة عــى الدخــل والخصــوم ــوان الرضيب ــورد بعن ــن امل ــث عــر للخصــم م عــدم إخضــاع منحــة الشــهر الثال

املتعلقــة باملســاهمة يف الصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي وعــدم الحصــول عــى تأشــرة وزارة الشــباب 

والرياضــة عــى كل العقــود املرمــة مــع الطاقــم الفّنــي )اإلقتصــار عــى التأشــر عــى عقديــن فقــط مــن جملــة 

40 عقــدا مرمــا خــالل املوســم الريــايض 2015 - 2016(. عــالوة عــى عــدم احــرتام األحــكام الجبائيّــة الخاصــة 

ــة لإلطــار  ــازات العينيّ ــح واإلمتي ــك املن ــات املدفوعــة مبــا يف ذل ــوان األجــور واملرتب ــن املــورد بعن بالخصــم م

الفّنــي والطاقــم الطبــي وشــبه الطبــي.

	ü ــل ــاب دلي ــة الخاصــة بالتــرف يف األجــور مــن خــالل غي تســجيل نقائــص عــى مســتوى التطبيقــة اإلعالميّ

ــر املنجــزة بقاعــدة معلومــات  ــات التســجيل والتغي ــة الخــزن اآليل لعملي إســتعال للتطبيقــة وعــدم إمكاني

التطبيقــة وإمكانيــة تغيــر مبالــغ اإلســتخالص الشــهري للقــروض املســندة لألعــوان بصــورة يدويـّـة مــن طــرف 

ــة العبــور إىل حســابات الســنوات الســابقة وإدراج تغيــرات عليهــا مــّا يفتــح  ــف بهــا وإمكاني العــون املكلّ

املجــال أمــام الســاح بحــذف أو تغيــر املعطيــات وعــدم إدراج األعــوان املتعاقديــن ضمــن هــذه التطبيقــة 

وعــدم إخضــاع التطبيقــة إىل عمليــات تدقيــق دوري لســر عملهــا وللمعطيــات املدونــة بهــا.

	ü ــا ســواء ــدة أعوانه ــروض لفائ ــوىّل الجامعــة رصف ق ــث تت تســجيل إخــالالت بخصــوص إســناد القــروض، حي

كانــوا مرّســمن أو متعاقديــن. وهــو إمتيــاز مل يتــم التنصيــص عليــه ضمــن أحــكام النظــام األســايس الخــاص 

ــة  ــر ومرجعي ــط معاي ــة تضب ــة داخلي ــناده بوثيق ــد إجــراءات إس ــه وتحدي ــم تنظيم ــة ومل يت ــوان الجامع بأع

ــن املســاواة بــن مختلــف األعــوان وذلــك يف غيــاب صنــدوق اجتاعــي للجامعــة عــالوة  إســناد القــروض وتَُؤمِّ

عــى النقائــص التــي شــابت عمليــة إســناد القــروض.

	ü ــي مــن خــالل ــي وشــبه الطبّ ــم الطبّ ــي والطاق ــم الفّن ــات الطاق ــص عــى مســتوى مســك ملف تســجيل نقائ

عــدم تجميعهــا لــدى جهــة واحــدة حيــث تتــوزّع هــذه امللفــات بــن اإلدارة الفنيّــة الوطنيّــة ومصلحــة املاليّــة 

ــي كل الوثائــق الخاصــة بهــم، إذ ال تتضّمــن ملفــات  بالجامعــة، وعــدم تضمــن ملفــات أعضــاء الطاقــم الفّن

ــي  ــازات الت ــر واإلمتي ــات التأج ــق بنفق ــرى تتعلّ ــق أخ ــود أي وثائ ــود ودون وج ــوى العق ــي س ــم الفّن الطاق

ينتفــع بهــا مدربــو املنتخــب الوطنــي.
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	ü ــي حيــث عــدم الحصــول عــى تأشــرة وزارة الشــباب والرياضــة عــى كل العقــود املرمــة مــع الطاقــم الفّن

مّكــن فحــص هــذه العقــود مــن الوقــوف عــى اإلقتصــار عــى التأشــر عــى عقديــن فقــط مــن جملــة 40 

عقــدا مرمــا خــالل املوســم الريــايض 2015 /2016، مقابــل الحصــول عــى 5 تأشــرات فقــط للموســم الريــايض 

ــالل  ــاة خ ــدا( املمض ــود )34 عق ــى العق ــر ع ــاب كّي للتأش ــا وغي ــدا مرم ــة 35 عق ــن جمل 2012 /2013 م

ــايض 2013/ 2014. ــم الري املوس

	ü ــا ــو م ــة وه ــة أجنبي ــتعال عمل ــب بإس ــي األجان ــب الوطن ــدّريب املنتخ ــهريّة مل ــرة الش ــى األج ــص ع التنصي

يخالــف أحــكام الفصــل 21 مــن مجلــة الــرف والتجــارة الخارجيــة والــذي ينــص عــى أنــه »يحّجــر عــى كل 

مقيــم األخــذ بالتــزام إزاء مقيــم أخــر يف نقــد غــر الدينــار إال إذا رخــص البنــك املركــزي التونــيس بذلــك ووزيــر 

املاليــة«. 

	ü ملتابعــة وضعيّــة الطاقــم الفّنــي تتضّمــن أســاء )Tableau de Bord( غيــاب جــدول متابعــة أو لوحــة قيــادة

أعضــاء الطاقــم الفّنــي والتأجــر واملنــح والخصــم مــن املــورد واملــّدة التعاقديــة وتاريــخ إنتهــاء التعاقــد.

	ü ــوان األجــور ــورد بعن ــن امل ــة الخاصــة بالخصــم م ــق بعــدم احــرتام األحــكام الجبائيّ تســجيل إخــالالت تتعل

ــي.  ــي وشــبه الطب ــم الطب ــي والطاق ــة لإلطــار الفّن ــازات العينيّ ــح واإلمتي ــك املن ــا يف ذل ــة مب ــات املدفوع واملرتب

 3 - عىل مستوى الترصف يف الرابطات الوطنية والجهوية:

يتميز الترف يف الرابطات بوجود عديد النقائص واإلخالالت أبرزها:

	ü .غياب هيكل تنظيمي منوذجي خاص بالرابطات

	ü غيــاب مذكــرات عمــل داخليــة موحــدة صــادرة عــن الجامعــة وموجهــة إىل الرابطــات تحــدد مهام كل مســؤول

بالرابطــة وتحــدد بوضــوح مجــاالت تدخــل األعــوان واملهــام املوكولــة إليهــم وتضبط املســؤوليات. 

	ü غيــاب مقــررات أو مذكــرات عمــل صــادرة عــن الجامعــة تضبــط العمليــات التــي ميكــن إنجازهــا عــن طريــق

الصنــدوق املتوفــر بالرابطــات قبضــا ورصفــا وطبيعــة النفقــات الواجــب انجازهــا عــى خزينــة الرابطــات وذات 

الصبغــة العاجلــة. 

	ü عــدم تعيــن مترفــن إداريــن بــكل مــن رابطــة قفصــة ورابطــة صفاقــس وذلــك مثلــا نــص عليــه الفصــل

45 مــن النظــام الداخــي للجامعــة. 

	ü خالفــا ملــا نــص عليــه الفصــل 98 مــن النظــام الداخــي للجامعــة، مل تقــم الرابطــات بإعــداد مشــاريع امليزانيــات

ــم  ــبة للمواس ــك بالنس ــاىض وذل ــم ري ــة كل موس ــل بداي ــة قب ــالها إىل الجامع ــا وإرس ــة به ــة الخاص التقديري

الرياضيــة التاليــة: 2012 - 2013، 2013 - 2014 و2014 - 2015 .

	ü عــدم إجــراء الجامعــة لزيــارات ميدانيــة إىل الرابطــات الوطنيــة والجهويــة ملعاينــة ســبل التنظيــم بهــا وتقييــم

نظــم الرقابــة الداخليــة الخــاص بهــا ومراقبــة إجــراءات التــرف بهــا ومبراكــز التكويــن منــذ املوســم -2010

.2011

	ü عــدم إنجــاز مصالــح الجامعــة لعمليــات جــرد دوريــة للخزينــة عــى مســتوى الرابطــات للتأكــد مــن التــرف

الســليم يف الســيولة املتوفــرة لديهــا. 

	ü غيــاب نظــام محاســبي للرابطــات يتــم عــى أساســه مســك حســاباتها ويكــون مندمجــا مــع املحاســبة بالجامعة

مــّا يســهل عمليــات املقاربــة واملراقبــة بصفــة دوريــة حيث ســجل فريــق الرقابــة مســك الرابطات لحســاباتها 

بطريقــة مبســطة باالعتــاد عــى جــدول يف املصاريــف واملداخيــل وإرفاقــه بالوثائــق املثبتــة وتحويلــه شــهريا 

إىل الجامعــة لتثقيله بحســابيتها.
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	ü ــاعدات ــح، املس ــر، املن ــوان )التأج ــرف يف األع ــص الت ــات تخ ــة بالرابط ــات معلوماتي ــز منظوم ــدم تركي ع

ــات املعتمــدة  ــع املنظوم املوســمية...( وأيضــا التــرف يف املطبوعــات الرســمية عــى أن تكــون مندمجــة م

ــة. ــة آني ــات بصف ــادل املعطي ــن تب ــّا ميكــن م ــة م بالجامع

	ü.غياب ما يفيد قيام مصالح الجامعة بالجرد السنوى للممتلكات املنقولة للرابطات

	ü عــدم حفــظ املصالــح املختصــة بالجامعــة ملحــارض الجلســات اإلنتخابيــة للرابطــات أو محــارض إعــادة هيكلــة

إحــدى املكاتــب بصفــة جيــدة ومنتظمــة حســب كل فــرتة نيابيــة وعــدم إعــداد قامئــات إســمية يف أعضــاء 

مكاتــب الرابطــات املنتخبــن لفــرتة نيابيــة محــددة وتحيينهــا بصفــة دوريــة. 

كــا الحــظ فريــق الرقابــة العديــد مــن اإلخــالالت عــى مســتوى محاســبية الرابطــات عــى غــرار تســجيل الجامعــة 

مبحاســبتها لنفقــات مدرجــة بالتقاريــر الشــهرية املحولــة إليهــا مــن قبــل رابطتــي قفصــة )املوســمن الرياضيــن -2013

ــهرية  ــر الش ــا بالتقاري ــة إلنجازه ــق املثبت ــر الوثائ ــم 2015-2014( دون توف ــس )املوس 2014 و2015-2014( وصفاق

والتســجيل بحســابية الجامعــة لنفقــات تخــص رابطــة الجنــوب الغــريب بقفصــة وتســجيل فــوارق يف قيمــة النفقــات 

أو املداخيــل املنجــزة موســميا مــن قبــل رابطــة الجنــوب الغــريب بقفصــة وذلــك بــن ماهــو مضّمــن بحســابية الرابطــة 

واملثبــت بالوثائــق وبــن ماهــو مســجل بحســابية الجامعــة، علــا أنــه مل يتــم تريــر هــذه الفــوارق بعنــوان املوســمن 

الرياضيــن 2014-2013 و2014-2015.

4 – عىل مستوى مراقبة نفقات ومداخيل الجامعة:

متحورت أبرز اإلخالالت املسجلة عى هذا املستوى فيا يي:

	ü ــدات بذّمــة بعــض الــركات بعنــوان بعــض ارتفــاع مبالــغ اإلستشــهار غــر املســتخلصة حيــث بلغــت املتخلّ

عقــود االستشــهار 209 أ.د إضافــة إىل عــدم االعتــاد عــى جــدول قيــادة ملتابعــة عمليــات إســتخالص فواتــر 

ــد مــن مــدى احــرتام آجــال تســديد املبالــغ املفوتــرة حســب العقــود واإلتفاقيــات املرمــة. اإلستشــهار والتأكّ

	ü غيــاب إســرتاتيجية عــى املــدى املتوســط والبعيــد للتعاقــد مــع مستشــهرين إضافيــن وتطويــر املــوارد املتأتيــة

بهــذا العنــوان وعــدم تســجيل كل عقــود اإلتفاقيــات املرمــة مــع املؤسســات اإلقتصاديــة بالقباضــات املاليــة.

	ü ــة ــادئ املنافس ــرتام مب ــدم اح ــمية، وع ــات الرس ــن املطبوع ــة م ــات الجامع ــد حاجي ــة يف تحدي ــاب الدق غي

ــمية.  ــات الرس ــع املطبوع ــزود لطب ــار م ــد إختي ــفافيّة عن والش

	ü غيــاب مذكــرة عمــل تضبــط اإلجــراءات املتبعــة خــالل عمليــة بيــع املطبوعــات الرســمية )آجــال البيــع، طريقــة

الخــالص، الوثائــق( واملهــام املوكولــة للمســؤول عــن بيــع املطبوعــات واملســؤوليات املناطــة بعهدتــه وتحــدد 

عالقتــه ببقيــة املصالــح بالجامعــة )مصلحــة املحاســبة، مصلحــة املاليــة، مصلحــة بيــع اإلجــازات...(. عــالوة عى 

إضطــالع املســؤول عــن بيــع املطبوعــات بوظائــف متنافــرة بإعتبــاره يتــوىل مبفــرده إســتالم كميــة املطبوعــات 

املتــزود بهــا وتحصيــل مداخيــل بيــع اإلجــازات واملطبوعــات وإيداعهــا بالحســاب البنــي للجامعــة.

	ü ــجيل ــات وتس ــزون املطبوع ــرف يف مخ ــة بالت ــبة خاص ــع املحاس ــة م ــة مندمج ــة معلوماتي ــاب منظوم غي

ــزون.  ــة املخ ــن متابع ــن م ــمية متك ــات الرس ــة باملطبوع ــواد خاص ــابية م ــاب حس ــات وغي البيوع

	ü عــدم إخضــاع كّل الــّراءات مــن امللصقــات والعقــود وأوراق املباريــات إىل أّي عمليــة جــرد أو مراقبــة مــن

طــرف الجامعــة يف بدايــة املوســم ويف نهايتــه وعــدم وجــود خزانــة حديديــة مصفحــة لحفــظ مداخيــل بيــع 

املطبوعــات يف إنتظــار إيداعهــا بالحســاب البنــي واإلكتفــاء بحفظهــا يف مكتــب غــر مؤمــن. 

	ü غيــاب إجــراءات موثّقــة تضبــط كيفيــة وآجــال بيــع تذاكــر املباريــات وتحصيــل املداخيــل وتحويلها إىل حســاب

الجامعــة وذلــك ســواء عــى مســتوى املصالــح املركزيــة أو عــى مســتوى الرابطــات وغيــاب إجــراءات تحــدد 
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مســؤوليات الرابطــات تجــاه الجامعــة عنــد تنظيمهــا للمباريــات وبيعهــا للتذاكــر. 

	ü عــدم احــرتام مبــادئ املنافســة والشــفافيّة عنــد إختيــار مــزود لطبــع التذاكــر مــن طــرف املســؤولن بالجامعــة

وعــدم االعتــاد عــى اإلستشــارات وطلــب األمثــان مــن املزّوديــن ومقارنتهــا للحصــول عــى أفضــل العــروض 

مــن حيــث النوعيّــة والثّمــن.

	ü ــاراة عــى ــكل مب ــع التذاكــر الخاصــة ب ــة بي ــق املتعلقــة بعملي ــح الجامعــة يف حفــظ كل الوثائ تقصــر مصال

حــدة بطريقــة جيّــدة وواضحــة متّكــن مــن الحصــول عــى املعلومــة بأســهل وأرسع طريقــة. وإفتقــار العديــد 

مــن امللّفــات لبعــض الوثائــق الهاّمــة والرضوريــة لتكويــن امللــّف مثــل اإلذن بالتــزود، الفاتــورة، وصل االســتالم، 

ــم إنفاقهــا عــى  ــع املصاريــف التــي ت محــارض اإلتــالف، محــارض التســليم والوثائــق األخــرى املتعلقــة بجمي

املبــاراة والوثائــق اإلداريــة بالنســبة لبعــض املباريــات املنظمــة بالرابطــات.

	ü ــات ــل املنتخب ــمل ج ــي تش ــك الت ــة تل ــة وخاص ــالت الجامع ــف تدخ ــبقة ملختل ــنوية مس ــة س ــاب برمج غي

ــبق  ــي مس ــج فن ــاب برنام ــك إىل غي ــود ذل ــي. ويع ــب الجامع ــة املكت ــى مصادق ــا ع ــدم عرضه ــة وع الوطني

ــة. ــات الوطني ــف املنتخب ــمية ملختل ــة والرس ــات الودي ــن واملباري ــل الوط ــات داخ ــطة كالرتبص ــف األنش ملختل

	ü ــة ــد صياغ ــة عن ــاب الدق ــارج وغي ــالت إىل الخ ــف الرح ــة مبصاري ــبية الخاص ــجيالت املحاس ــة التس ــدم دق ع

ــت يف  ــة دون التثب ــلمها إدارة الجامع ــا تتس ــادة م ــي ع ــود والت ــاء الوف ــا رؤس ــي يقّدمه ــة الت ــر املالي التقاري

ــة.  ــف املصاحب ــدات املصاري ــق يف مؤي ــا والتدقي ــواردة به ــات ال املعلوم

	ü ــة ــة بالتطبيق ــات الهام ــض املباري ــد إدارة بع ــكام عن ــا الح ــل عليه ــي يتحص ــة الت ــح الخاص ــل املن ــدم تنزي ع

اإلعالميــة املخصصــة ملتابعــة خــالص الحــكام، مــّا يجعــل املعطيــات واإلحصائيــات املســلمة مــن قبــل اإلدارة 

ــدم خــالص  ــك، ع ــة املســندة للحــكام. يضــاف إىل ذل ــغ الجملي ــال املبال ــم منقوصــة يف مج ــة للتحكي الوطني

إقتطــاع نســبة الخصــم مــن املــورد مــن منحــة الحــكام ومراقبــي املباريــات. ويقــّدر املبلــغ الجمــي الــذي تــم 

دفعــه مــن موســم 2011-2010 إىل موســم 2017-2016 بعنــوان خــالص حــكام بـــــ6.979.315 د مــّا تســبب 

يف نقصــا هاّمــا يف املداخيــل لخزينــة الدولــة يقــدر بحــوايل 1.046.897 م د بعنــوان الخصــم مــن املــورد.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم:
ــص  ــادي النقائ ــل تف ــن أج ــة األوىل م ــالل املتابع ــن خ ــة م ــا الجامع ــي بذلته ــالح الت ــود اإلص ــرز جه ــت أب متثل

واإلخــالالت الــواردة يف التقريــر الرقــايب يف اإلجــراءات التاليــة:

	ü.تكليف مكتب خارجي إلعداد دليل إجراءات إداري ومايل خاص بالجامعة والرابطات الوطنية والجهوية

	ü مســك وإحتفــاظ بامللفــات املاليــة ملقاربتهــا بالعمليــات املدرجــة مبصلحــة املحاســبة مــّا أعطــى لعمليــات

الرقابــة وأعــال ضبــط الحســابات املنجــزة مــع مراقبــي الحســابات مزيــد الدقــة والوضــوح. كــا تــّم دعــم 

مصلحــة الحســابات بإطــار إضــايف مــن أجــل حســن تطبيــق املعيــار املحاســبي عــدد 40.

	ü التقيــد بتوصيــات فريــق الرقابــة بخصــوص تطبيــق أحــكام الفصــل 98 قديــم )90 جديــد( مــن النظــام الداخي

للجامعــة مــن خــالل مطالبــة الرابطــات الوطنيــة والجهويــة بإرســال امليزانيــة التقديريــة إىل مصلحــة املاليــة 

ملناقشــتها واملصادقــة عليهــا مــن طــرف املكتــب الجامعــي وذلــك قبــل بدايــة كل موســم ريــايض.

	ü تدشــن فضــاء خــاص باألرشــيف بتاريــخ 23 مــارس 2019 وتكليــف إطــار إداري مبهمــة مســك وحفــظ وتنظيــم

األرشــيف التابــع للجامعــة التونســية لكــرة القــدم.

	ü إســتخالص جــزء مــن الديــون املتخلـّـدة لــدى املستشــهرين وتكليــف محــام للقيــام باإلجــراءات املســتوجبة يف

خصــوص املتلّدديــن.
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	ü.وضع تطبيقة إعالمية متطّورة للترّف يف املخزون وبيع املطبوعات الرسمية

	ü إخضــاع منحــة الشــهر الثالــث عــر إىل الرضيبــة عــى الدخــل بدايــة مــن ســنة 2019 وخــالص مبالــغ الرضيبــة

بعنــوان هــذه املنحــة وخــالص املســاهات يف الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتاعي. 

	ü تســوية املبالــغ املســتوجبة بعنــوان الخصــم مــن املــورد عــى املنــح واإلمتيــازات العينيــة املســندة للمــدرب

األســبق جــورج ليكنــز واملقــدرة بــــ15617,824 دينــار وتــّم إيداعهــا لفائــدة القباضة املاليــة بتاريــخ 26 نوفمر 

2020 وكذلــك الشــأن بالنســبة لتســوية املبلــغ املســتوجب بعنــوان الخصــم مــن املــورد للمــدرب األســبق رود 

كــرول خــالل شــهري أكتوبــر ونوفمــر 2013 واملقــدر بـــــ15073 دينــار.

IV - توصيات الهيئة:
نظــرا لتواصــل وجــود عــدد مــن النقائــص واإلخــالالت الــواردة بالتقريــر الرقــايب، تقّدمــت الهيئــة العليــا للرقابــة 

اإلداريــة واملاليــة بــــ25 توصيــة تكميليــة إلصــالح هــذه اإلخــالالت، أهمهــا وجــوب احــرتام الجامعــة ملقتضيــات النظــام 

األســايس الخــاص بهــا فيــا يتعلـّـق بــرضورة توفـّـر النصــاب القانــوين إلنعقــاد جلســات املكتــب الجامعــي حتــى تكتــيس 

قراراتــه الصبغــة الرعيــة واتخــاذ اإلجــراءات املســتوجبة تجــاه املتخلفــن عــن الحضــور بصفة متكــّررة وفقــا ملقتضيات 

ــص  ــفافية وتخصي ــدأ الش ــرتام مب ــى اح ــل ع ــة إىل العم ــوة الجامع ــة ودع ــي للجامع ــام الداخ ــن النظ ــل 23 م الفص

حســاب بنــي خــاص بصنــدوق التضامــن وتنميــة كــرة القــدم للهــواة ومســك حســابية منفصلــة عــن ســجالت الجامعــة 

بإعتبــار أن إحــداث هــذا الصنــدوق طبقــا للفصــل 57 مكــرر مــن اللوائــح الخاصــة بتنظيــم كــرة القــدم املحرتفــة ، كان 

بهــدف إعــادة توزيــع مداخيلــه عــى األنديــة الهاويــة وال ينــدرج ضمــن املداخيــل الذاتيــة للجامعــة.

وإعتبــارا إىل أن الجامعــة التونســية لكــرة القــدم تســاهم يف تســير مرفــق عــام يف إطــار الصالحيــات املســندة لهــا 

طبقــا ألحــكام القانــون األســايس عــدد 11 لســنة 1995 املتعلــق بالهيــاكل الرياضيــة، فقــد أوصــت الهيئــة العليــا للرقابــة 

اإلداريــة واملاليــة الجامعــة باحــرتام املبــادئ األساســية الجــاري بهــا العمــل يف مجــال تســير املرافــق العموميــة وإنجــاز 

الــراءات مــن خــالل االلتــزام مببــادئ الشــفافية واملســاواة وضــان حــق املنافســة ، كــا دعتهــا إىل تكريــس قواعــد 

ــة خاصــة مبصلحــة اللوجســتيك تحــدد املراحــل الواجــب  ــل داخلي ــرة عم ــن خــالل إصــدار مذك ــرّف م حســن الت

إتباعهــا عنــد إنجــاز عمليــات الــراء طبقــا للتريــع الجــاري بــه العمــل وللقواعــد املثــى يف التــرف اإلداري واملــايل 

ــن  ــراء ويفصــل ب ــات ال ــد إنجــاز عملي ــا عن ــل لإلجــراءات يف الغــرض يحــدد املراحــل الواجــب إتباعه وإعــداد دلي

الوظائــف املتنافــرة ويضبــط اإلجــراءات التــي متّكــن مــن الحصــول عــى أفضــل العــروض .

ــبة  ــام املحاس ــق بنظ ــنة 1996 املتعل ــدد 112 لس ــر ع ــات األم ــد مبقتضي ــوب التقيّ ــة بوج ــت الجامع ــا أوص ك

للمؤسســات واحــرتام معيــار املحاســبة عــدد 40 املتعلـّـق بالهيــاكل الرياضيــة ومســك كّل الوثائــق املحاســبية املنصــوص 

ــات  ــة النفق ــدوق مجابه ــك صن ــراءات مس ــم إج ــايب ينظ ــّرر كت ــدار مق ــة ، وإىل إص ــوص القانوني ــذه النص ــا به عليه

املســتعجلة ويحــّدد املبلــغ األقــى لتمويلــه والحــّد األقــى للنفقــات التــي ميكــن تأديتهــا نقــدا بواســطته مــع تحديــد 

طبيعــة هــذه النفقــات التــي يجــب أن تكــون ذات صبغــة طفيفــة وإســتعجالية مــع رضورة تقديــم مؤيــدات بخصوص 

ــة  ــب العــام للجامعــة يف حال ــا املســؤول املــايل أو الكات ــؤرّش عليه ــة يف الغــرض ي ــر شــهائد إداري ــف أو تحري املصاري

التعــّذر. 

ــات  ــا ملقتضي ــداب وفق ــات االنت ــد إجــراء عملي ــة التناظــر عن ــاد آلي ــة أيضــا عــى رضورة اعت ــدت الهيئ ــا أكّ ك

الفصــل 9 مــن النظــام األســايس الخــاص بأعــوان الجامعــة الــذي يحــدد إجــراءات ورشوط معيّنــة منهــا نــر إعــالن 

اإلنتــداب بالصحــف أو بواســطة مكتــب تشــغيل وعــدم االعتــاد عــى املطالــب املودعــة مبصلحــة املــوارد البريــة 

ــا بالجامعــة عــى  ــاإلرساع يف عــرض شــبكة األجــور املعتمــدة حالي ــة أيضــا ب ــات. كــا أوصــت الهيئ ــق اإلنتداب لتحقي
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أنظــار املكتــب الجامعــي للمصادقــة وإعــداد برنامــج تكويــن ســنوي حســب اإلختصاصــات املنصــوص عليهــا بالهيــكل 

ــورد  ــن امل ــم م ــة بالخص ــة الخاص ــكام الجبائيّ ــرتام األح ــى اح ــل ع ــوان والعم ــدرات األع ــم ق ــدف دع ــي به التنظيم

ــة بالالعبــن. ــار تلــك املتعلّق ــات واملنــح املدفوعــة بإعتب ــوان األجــور واملرتب بعن

ــدّريب املنتخــب  ــود م ــة عق ــرف ومراجع ــة ال ــات مجل ــة مبقتضي ــد الجامع ــة عــى رضورة تقيّ ــدت الهيئ ــا أكّ ك

الوطنــي بالتنصيــص ضمنهــا عــى املقابــل بالدينــار التونــيس والعمــل عــى احــرتام األحــكام الجبائيــة الخاصــة بالخصــم 

مــن املــورد بعنــوان األجــور واملرتبــات واملنــح املدفوعــة.

ــة وتعصــر  ــة والجهوي ــة التــرّف بالرابطــات الوطني ــة الجامعــة إىل إحــكام مراقب مــن جانــب آخــر، دعــت الهيئ

ــز منظومــات  ــن الرابطــات وتركي ــة طــرق التــرّف اإلداري واملــايل باعتــاد نظــام محاســبة مندمــج بينهــا وب ورقمن

ــا تخــّص التــرّف يف األعــوان ويف املطبوعــات الرســمية. ــة به معلوماتي

V - قرار المجلس:
تبعــا لعــدم حصــول تقــّدم هــام عــى مســتوى اإلصــالح ، قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة تنفيــذ نتائــج التقريــر 

الرقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة مــع تقديــم 25 توصيــة تكميليــة للجامعــة مــن أجــل تــدارك وإصــالح النقائــص املتبقيــة.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 601022281725الجامعة التونسية لكرة القدم
المتابعة



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

296

الجامعة التونسية أللعاب القوى 0 2

	üالهيكل الرقايب: هيئة الرقابة العاّمة للاليّة

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: الجامعة التونسيّة أللعاب القوى

	ü2020 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: أفريل

	ü2017 - 2011 :الفرتة املعنّية بالرقابة

	ü2020 تاريخ ورود التقرير الرقايب عىل الهيئة العليا: 04 ماي

	ü2021 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: أفريل

	ü2021 تاريخ النظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: نوفمر

النقائص واإلخالالت: 

تعلقــت أبــرز النقائــص واإلخــالالت التــي إســتخرجتها الهيئــة للمتابعــة والتــي تضمنهــا تقريــر هيئــة الرقابــة العاّمــة 

ــة حــول مراقبــة تــرف وحســابات الجامعــة التونســيّة أللعــاب القــوى بجوانــب التــرف املتصلــة بالتنظيــم  للاليّ

العــام للجامعــة وبالتــرّف اإلداري واملــايل والتدقيــق يف مواردهــا وبعالقــة الجامعــة بالجمعيــات الرياضيــة والتــرف 

يف الرابطــات وبنتائــج مراقبــة بعــض نفقاتهــا. 

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 77 %.

تبــن للمجلــس أن التدابــر املتّخــذة مــن قبــل الجامعــة أفضــت إىل تحقيــق نســبة إصــالح بلغــت 77 % وذلــك بعــد 

مــرور الســنة عــى إعــداد التقريــر الرقــايب وتبليغــه إىل الجامعــة، وهــو مــا يســتوجب تثمينــه مــع مواصلــة جهــود 

اإلصــالح املتبقيــة وتنفيــذ توصيــات الهيئــة. 

 قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

ــر  ــا تقري ــي تضمنه ــالالت الت ــص واإلخ ــاوز كل النقائ ــتكمل تج ــوى مل تس ــاب الق ــيّة أللع ــة التونس ــرا ألّن الجامع نظ

ــة.  ــة ثاني ــر يف إطــار متابع ــة هــذا التقري ــة متابع ــس مواصل ــّرر املجل ــة، ق الرّقاب
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I - تقديم عام:
ــون األســايس عــدد 11 لســنة 1995  ــى القان ــا عــى معن ــكال رياضيّ ــر الجامعــة التونســية أللعــاب القــوى هي تعت

املتعلــق بالهيــاكل الرياضيــة. وتهــدف عمومــا إىل تكويــن وتأطــر الّشــباب وتنميــة قدراتــه البدنيّــة والفّنيــة والرقــّي بــه 

إىل أرفــع املســتويات الّرياضيــة واألخالقيّــة. وتتمتـّـع لهــذا الغــرض بــكّل الصالحيــات التــي تخــّول لهــا تنظيــم األنشــطة 

الّرياضيــة الخاّصــة بهــا وتأطرهــا وذلــك طبقــا لرتاتيبهــا الّداخليــة ونظامهــا األســايس.

وتهدف الجامعة التونسيّة أللعاب القوى بالخصوص إىل: 

تنظيــم وتطويــر وتنميــة مامرســة رياضــة ألعــاب القــوى والّدفــاع عــن مصالحهــا وإدارة شــؤونها ومراقبتهــا 	 

بكامــل تــراب الجمهوريّــة،

ــوى 	  ــاب الق ــدويل أللع ــاد ال ــة واإلتح ــلط العمومّي ــة والّس ــة الوطنّي ــاكل الّرياضي ــع الهي ــات م ــط العالق رب

ــة، ــة واإلقليمّي ــادات القاّري ــات واالتّح والكنفدرالّي

تنظيم ومراقبة كّل نشاط رسمي أو وّدي عىل الّصعيدين الوطني والّدويل،	 

ترشيح ممّثيل تونس يف الهيئات الدولّية واإلقليمّية والقاّرية بعد موافقة سلطة اإلرشاف،	 

ضبــط رشوط ومقاييــس مشــاركة الجمعّيــات والحــكّام الرّســميني يف التظاهــرات الّرياضيــة الّدوليــة والقاّريــة 	 

واإلقليمّية،

تكوين اإلطارات الفّنية والحكّام واملمرّنني وتحسني مستواهم.	 

وقــد تأّسســت الجامعــة التونســية أللعــاب القــوى يف 28 أكتوبــر1960 طبقــا للتأشــرة عــدد 3057. وتضــّم عنــد 

ــة 79 ناديــا منخرطــا و8.653 مجــازا إضافــة إىل 376 حكــا. إنجــاز املهّمــة الرقابيّ

ــد مــن املرســوم عــدد 66 لســنة 2011 املــؤّرخ يف 14  ــه الفصــل 14 جدي ــّص علي ــا ين ويســّر الجامعــة حســب م

جويليــة 2011 مكتــب جامعــي يتكــّون مــن أعضــاء يتــّم إنتخابهــم مــن قبــل الجلســة العاّمــة عــن طريــق اإلقــرتاع. 

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
أســفرت عمليــة دراســة وإســتغالل تقريــر هيئــة الرقابــة العاّمــة للاليّــة حــول مراقبــة تــرف وحســابات الجامعــة 

التونســيّة أللعــاب القــوى عــن إســتخراج 77 مالحظــة تــّم تبويبهــا يف خمســة )5( محــاور تهــم التنظيــم العــام للجامعة 

ــات  ــرف يف الرابط ــة والت ــات الرياضي ــة بالجمعي ــة الجامع ــا وعالق ــق يف موارده ــايل والتدقي ــرّف اإلداري وامل والت

ونتائــج مراقبــة بعــض نفقاتهــا.

وقــد إســتأثر املحــور املتعلـّـق بالتــرف اإلداري واملــايل للجامعــة بحــوايل ثلثــي املالحظــات )65 %( يليــه املحوريــن 

املتعلّقــن بالتدقيــق يف املــوارد ونتائــج مراقبــة بعــض نفقــات الجامعــة )حــوايل 12 %(.

وتعلقت أهم املالحظات واإلخالالت املضمنة بالتقرير حسب مختلف املحاور مبا يي:
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1 -  عى مستوى التقديم والتنظيم العام للجامعة التونسيّة أللعاب القوى:

ــي  ــة إنعقــاد إجتاعــات املكتــب الجامعــي والت ــت أهــّم اإلخــالالت يف هــذا الجانــب يف عــدم احــرتام دوري متثل

حّددهــا الفصــل 32 مــن النظــام األســايس للجامعــة مبــرّة كّل خمســة عــر )15( يومــا عــى األقــل وكذلــك تســجيل 

تأخــر يف موافــاة وزارة االرشاف مبحــارض جلســات املكتــب الجامعــي وذلــك ملــّدة تجــاوزت يف بعــض األحيــان الشــهرين 

ــّن أيضــا وجــود عــّدة نقائــص عــى مســتوى مختلــف أدوات التــرف عــى غــرار غيــاب هيــكل تنظيمــي  ، كــا تب

للجامعــة يوّضــح مختلــف اإلدارات واملصالــح املتفّرعــة عنهــا واملهــام املوكولــة لهــا وكذلــك الخطــط الوظيفيــة التــي 

ميكــن توفرهــا وكذلــك عــدم توفــر هيــكل تنظيمــي منوذجــي بالرابطــات الوطنيــة والجهويــة الراجعــة بالنظــر للجامعة 

وعــدم وجــود دليــل لإلجــراءات اإلداريــة واملاليــة واملحاســبية ميكــن الرجــوع إليــه يف تنفيــذ املهــام واألعــال املوكولــة 

لــكّل عــون عــى مســتوى الجامعــة وبالرّابطــات الوطنيــة والجهويــة وعــدم إصــدار مذكّــرات عمــل أو دليــل رشاءات 

بالجامعــة يحــدد املراحــل الواجــب إتباعهــا عنــد إنجــاز عمليــات الــراء ويفصــل بــن الوظائــف املتنافــرة ويضبــط 

اإلجــراءات التــي متّكــن مــن الحصــول عــى أفضــل العــروض وعــدم العنايــة باألرشــيف ســواء مــن ناحيــة تخصيــص 

ــن  ــد م ــن العدي ــوان ب ــد األع ــع أح ــجل جم ــك س ــن ذل ــال ع ــة، فض ــة املتخصص ــوارد البري ــر امل ــه أو توف ــاء ل فض

الوظائــف املتنافــرة وكذلــك عــدم إيــالء العنايــة الالزمــة يف إعــداد محــارض تســليم املهــام.

2 -  عى مستوى الترّف اإلداري واملايل للجامعة:

رصــدت عمليــة الرقابــة عــّدة إخــالالت ميكــن تلخيــص أهّمهــا يف إثقــال كاهــل الجامعــة مبصاريــف تخــّص أعــوان 

مبراكــز ألعــاب القــوى التــي لهــا ميزانيــات مســتقلّة ملحقــة ترتيبيــا بامليزانيــة العامــة للدولــة وترجــع إداريــا بالنظــر 

إىل وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة وذلــك حســب مقتضيــات األمــر عــدد 3408 لســنة 2002 واملــؤّرخ يف 30 ديســمر 

2002 املتعلّــق بالتنظيــم اإلداري واملــايل وطــرق تســير مراكــز ألعــاب القــوى.

كــا تــم تســجيل عــّدة نقائــص عــى مســتوى التــرف يف أذون التــزود والفواتــر مــن خــالل عــدم إســتعال أذون 

ــب  ــر مبكت ــف الفوات ــات وعــدم تســجيل مختل ــات النفق ــا مبلف ــاظ به ــا مسرتســلة وعــدم اإلحتف ــزود تحمــل أرقام ت

ــة وهــو مــا يحــول دون التثبــت مــن اإلنجــاز  ــة أو اإلدارة الفنيّ الضبــط والتأشــر عليهــا مــن قبــل أمــن مــال الجمعيّ

الفعــي للخدمــات واألشــغال وعــدم الخــالص املضاعــف لبعــض الفواتــر.

كــا تبــن عــدم احــرتام مقتضيــات املعيــار املحاســبي عــدد 40 املتعلّــق بالهيــاكل الرياضيــة الخاّصــة وذلــك مــن 

ــر  ــدم وجــود دفات ــور، وع ــار املذك ــات املعي ــع مقتضي ــة م ــنة املحاســبيّة املعتمــدة بالجامع ــق الّس ــدم تواف خــالل ع

ــه العمــل بالجامعــة )الدفــرت اليومــي ودفــرت الجــرد( مثلــا نــّص عــى ذلــك  محاســبية مطابقــة للتريــع الجــاري ب

ــون عــدد 112 لســنة 1996 املــؤّرخ يف 30 ديســمر 1996. ــور أعــاله والفصــل 11 مــن القان ــار املذك املعي

كــا رصــد التقريــر الرقــايب تأخــرا هامــا يف إعــداد واملصادقــة عــى القوائــم املاليّــة مــن قبــل مراقــب الحســابات 

ــة  ــم املاليّ ــّص عــى إعــداد القوائ ــّذي ين ــون عــدد 112 لســنة 1996 وال ــا ألحــكام الفصــل 21 مــن القان ــك خالف وذل

وضبطهــا يف أجــل أقصــاه ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ ختــم الّســنة املحاســبيّة. كــا ســجل وجــود بعــض النفقــات )تنقــل، 

اســرتجاع مصاريــف، خــالص فواتــر تحاليــل...( املنجــزة عــى خزينــة الجامعــة ال يتوفــر بشــأنها اإلثباتــات الرضوريّــة.

كــا بــّن التدقيــق عــدم تســجيل العديــد مــن النفقــات التــي تــّم خالصهــا عــى حســاب رئيــس الجامعة باملحاســبة. 

وتتعلّــق هــذه النفقــات أساســا يف مصاريــف كــراء ســيارات وخــالص منــح أعــوان الجامعــة واإلطــار الفّنــي وخــالص 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

299

كــراء مقــرّات الرابطــات ورشاء معــّدات إعالميــة. وبالرغــم مــن اإللتــزام القانــوين املحمــول عــى الجامعــة يف إنجــاز 

الجــرد املــاّدي للموجــودات ومقاربــة نتائجــه مــع األصــول املســّجلة فإنهــا مل تنجــز املطلــوب منهــا يف هــذا املجــال.

ــتكال  ــدم إس ــّن ع ــد تب ــة، فق ــراف املعنيّ ــات كل األط ــوق وواجب ــط حق ــايس يف ضب ــام األس ــة النظ ــم أهميّ ورغ

إجــراءات املصادقــة عــى النظــام األســايس الخــاص بأعــوان الجامعــة والــذي مل يتــم عرضــه عــى أنظــار الجلســة العامــة 

العاديـّـة، كــا تنســحب نفــس املالحظــة عــى املدربــن والحــكام الذيــن يفتقــرون إىل نظــام أســايس خــاص بهــم وهــو 

مــا يعــد مخالفــا ملقتضيــات الفصــل 15 مــن القانــون عــدد 11 لســنة 1995.

ــة لألعــوان، فقــد تبــّن أّن  وفيــا يتعلّــق بالتــرف يف التأجــر ومختلــف املنــح والتــرف اإلداري يف الحيــاة املهنيّ

ــة يف مجــال التــرّف  ــة خاّص ــدل اللجــوء إىل إســتغالل منظومــة إعالميّ الجامعــة تعتمــد عــى التطبيقــة EXCEL ب

املــايل مــّا قــد يفــي إىل إرتــكاب أخطــاء يف هــذا املجــال. كــا تبــّن رصف منــح لفائــدة األعــوان اإلداريــن مبناســبة 

مشــاركتهم يف تنظيــم بعــض البطــوالت يف غيــاب قــرارات يف الغــرض صــادرة عــن املكتــب الجامعــي أو عــن رئيــس 

الجامعــة.

كــا رصــد التقريــر الرقــايب عــدة إخــالالت يف مجــال التــرف يف عقــود العمــل، خاصــة مــن خــالل عــدم إبــرام 

عقــود عمــل جديــدة أو عقــود تكميليــة لعقــود العمــل القدميــة املرمــة مــع أعــوان الجامعــة تأخــذ بعــن اإلعتبــار 

ــات  ــدم تســوية وضعي ــوزارة، وع ــه ال ــذي صاغت ــن التنظــر ال ــة الناتجــة ع ــة واملالي ــم اإلداري ــرات يف وضعياته التغي

األعــوان املتعاقديــن ملــّدة تفــوق األربــع ســنوات املتتاليــة طبقــا ألحــكام الفصــل 24 مــن النظــام األســايس الخــاص 

بأعــوان الجامعــة. كــا ســّجل أيضــا تعّمــد الكاتــب العــام للجامعــة إمضــاء عقــد شــغل وهمــي مــع أحــد األطــراف 

بأجــر شــهري صــاف قــّدره 700 دينــار وتــويل الجامعــة رصف مبلــغ قــدره 1.987,500 دينــارا بــدون موجــب ألحــد 

األعــوان ومل تتمكــن مــن إســتخالصه. 

ــاب  ــل أساســا يف غي ومــن جانــب آخــر، ســجل عــدة إخــالالت عــى مســتوى إســناد القــروض والتســبيقات تتمث

صنــدوق إجتاعــي وإجــراءات إداريــة تنظــم عمليــة إســناد القــروض وتحــدد رشوط اإلنتفــاع بهــا وأســقف األقســاط 

الشــهرية لتســديد القــروض املســندة لنفــس العــون ومبلــغ القــرض األقــى الــذي ميكــن الحصــول عليــه وكذلــك عــدم 

وجــود قــرارات املوافقــة عــى إســناد مبلــغ القــرض وتحديــد األقســاط املســتوجبة وتاريــخ البــدء بالخصــم الشــهري 

لهــذه األقســاط ونســبة الفائــض، مــّا أدى إىل إســناد أكــر مــن قــرض لعــون واحــد وعــدم إســتخالص كامــل املبلــغ.

أمــا بخصــوص الوضعيّــة اإلداريّــة لبعــض األعــوان، فقــد بــن التدقيــق يف هــذا الجانــب وضــع عــدد مــن األعــوان 

اإلداريـّـن الرّاجعــن بالّنظــر إىل وزارة الّشــباب والرياضــة عــى ذّمــة الجامعــة، وذلــك يف غيــاب إطــار قانــوين ينــص عــى 

آليــة الوضــع عــى الذّمــة مــع إســنادهم منــح شــهريّة تتجــاوز الــــ250 دينــار شــهريا وذلــك خالفــا ملــا جــاء مبذكّــرة 

املديــر العــام للّرياضــة عــدد 14847 بتاريــخ 09 جــوان 2008 والتــي تنــّص عــى أّن املنــح املســندة للموضوعــن عــى 

ــة. كــا تبــّن عــدم احــرتام  الذّمــة ال ميكــن أن تفــوق يف كّل الحــاالت 250 دينــارا شــهريا بالّنســبة للّرياضــات الفرديّ

ــة بعمــل  ــط أحــكام خاّص ــق بضب ــون عــدد 8 لســنة 1987 املــؤّرخ يف 06 مــارس 1987 املتعلّ الجامعــة ألحــكام القان

املتقاعديــن والــذي مينــع الجمــع بــن جرايــة التقاعــد مهــا كان مصدرهــا ودخــل قــار يف شــكل أجــر أو مرتـّـب مــن 

ــباب والّرياضــة عــدد 01 املــؤّرخ  ــر الّش ــق مــا ورد مبنشــور وزي القطــاع الخــاص. وعــدم حــرص الجامعــة عــى تطبي

يف 24 /01 /2011 القــايض بوضــع حــّد ملهــام كافّــة األعــوان العاملــن بالجامعــات الرياضيــة مــن اإلطــارات واألعــوان 

املتقاعديــن قبــل مــوىّف شــهر فيفــري 2011 ومذكّــرة وزيــر الشــباب والرياضــة بتاريــخ 27 /04 /2011 حــول إنهــاء مهام 

اإلطــارات واألعــوان املتقاعديــن املكلفــن مبهــام إداريــة صلــب الجامعــة. 
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ــك رئيــس  ــة عــى مل ــا إحــدى الــركات الخاّص ــي منحته ــات الت ــّن أن الهب ــق باملجــال املحاســبي، تب ــا يتعل وفي

ــن  ــن وطني ــالث مدرب ــور ث ــبي ألج ــن املحاس ــم التضم ــك مل يت ــة، كذل ــبة الجامع ــا مبحاس ــم تضمينه ــة مل يت الجامع

ــة. ــة مضاعف ــم بصف ــا أدى إىل خالصه ــة م ــس الجامع ــدى رشكات رئي ــل  إح ــن قب ــهار م ــار اإلستش ــندت يف إط أس

ــات  ــاب قامئ ــه لوحــظ غي ــة، فإنّ ــا املاليّ ــادة توازناته ــط ع ــنويّة تضب ــات س ــة مليزاني ــداد الجامع ــن إع ــم م وبالرغ

مفصلـّـة للديــون املتخلـّـدة بذّمــة الجامعــة مدعّمــة باملســتندات الخاّصــة بهــا حيــث يقتــر التــرّف يف هــذه الديــون 

ــة دون متابعــة  ــة مــن منظومــة املحاســبة تشــمل قيمــة الّديــن. وتحــول هــذه الوضعيّ ــة حينيّ عــى إســتخراج وضعيّ

اإللتزامــات املاليّــة للجامعــة وخــالص مســتحّقات الدائنــن. كــا ســجل عــدم التعاطــي الجــّدي مــع ملــف الديــون وهو 

مــا مــن شــأنه أن ميــّس مــن مصداقيــة الجامعــة تجــاه مزّوديهــا ويجعلهــا عرضــة للتبعــات القضائيــة ومــا يرتتــب عنهــا 

مــن عقــل توقيفيّــة وفوائــد تأخــر ومصاريــف تقــايض إضافــة إىل تعطيــل الســر العــادي لعملهــا. 

ــة  أمــا التــرف الجبــايئ، فقــد ســجل بشــأنه عــدم احــرتام الجامعــة التونســيّة أللعــاب القــوى لإللتزامــات الجبائيّ

املحمولــة عليهــا مبقتــى الفصــل 52 مــن مجلـّـة الرضيبــة عــى دخــل األشــخاص الطبيعيّــن والرضيبــة عــى الــركات 

ومختلــف املناشــر الصــادرة عــن وزارة املاليّــة وحتــى املذكّــرات الصــادرة عــن وزارة الّشــباب والرياضــة والتــي تحــّث 

ــوى  ــاب الق ــيّة أللع ــة التونس ــرتام الجامع ــدم اح ــا أّن ع ــورد. عل ــن امل ــم م ــب الخص ــرتام واج ــى اح ــات ع الجامع

ــات املنصــوص عليهــا بالفصــل 83 مــن  ــه العمــل يف مجــال الخصــم مــن املــورد يعرّضهــا للعقوب للتريــع الجــاري ب

ــة. ــة الحقــوق واإلجــراءات الجبائيّ مجلّ

وعــى مســتوى النشــاط الفنــي للجامعــة وبالرغــم مــن تعــدّد الخطــط الفنيّــة، فقــد ســجل التقريــر الرقــايب إفتقــار 

اإلدارة الفنيّــة الوطنيّــة لهيكلــة واضحــة تحــّدد الرتكيبــة واملهــام واملســؤوليّات، علــا أّن غيــاب هيكلــة واضحــة لــإلدارة 

الفنيّــة يــؤّدي إىل التداخــل يف املهــام واملســؤوليّات وهــو مــا يؤثــر ســلبا عــى النتائــج الرياضيــة ويعيــق عمليــة تقييــم 

مــردود هــذه اإلدارة.

ــة عــدم تناســق درجــات شــهادة  ــرزت أعــال الرقاب ــد أف ــن، فق ــن ورســكلة املدرب ــق يف مجــال تكوي ــا التدقي أم

ــة املمنوحــة مــن قبــل الجامعــة مــع درجــات متريــن ألعــاب القــوى الدوليــة املمنوحــة  متريــن ألعــاب القــوى الوطنيّ

ــة للمدربّــن الحائزيــن عــى شــهادات  ــة تقييــم املؤّهــالت العلميّ ــة. وهــو مــا يعيــق عمليّ مــن قبــل الجامعــة الدوليّ

ــة وتحديــد تأجرهــم واإلعــرتاف بشــهائدهم عــى املســتوى الــدويل. مختلفــة وبالتــايل إختيارهــم لتــويّل خطــط فنيّ

وفيــا يتعلــق بالجانــب املتعلــق بالتكويــن اإلشــهادي، لوحــظ غيــاب إطــار قانــوين وإجــرايئ منظّــم ملنــح شــهادة 

التدريــب الوطنيّــة يف مجــال ألعــاب القــوى يضبــط رشوط الرتّشــح ومحتــوى التكوين مــن الناحيــة النظريـّـة والتطبيقيّة 

وكذلــك إجــراءات تنظيــم الــدورات التكوينيّــة.

 أمــا بالنســبة للمجــال املتعلّــق باملتابعــة الصحيــة للرياضيــن، فقــد عايــن فريــق الرقابــة بالنســبة لإلطــار الطبــي 

والشــبه طبــي غيــاب أغلــب امللّفــات الخاّصة بنشــاطه كامللّفــات الطبيّــة للعدائــن وبرنامج العمــل اليومــي والحاجيات 

مــن األدويــة واألجهــزة املســتعملة وامللفــات ذات الصلــة باملركــز الوطنــي للطــب وعلــوم الرياضــة.

ومل يخــل املجــال التحكيمــي مــن تســجيل عــّدة نقائــص تتمثــل أساســا يف عــدم تفعيــل اللجنــة الوطنيــة للحــكام 

والرســميّن رغــم أهميتهــا يف تنظيــم قطــاع التحكيــم واإلرشاف عــى املســار املهنــي للحــكام وتعيينهــم إلدارة املباريــات، 

ــة اإلنضــام  كــا ال توجــد بالجامعــة رشوط وإجــراءات واضحــة بالنســبة لإلنخــراط يف ســلك الحــكام. وتقتــر عمليّ
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ــر الــروط  ــق توفّ ــف يف الغــرض يوثّ ــن مل ــي باألمــر دون تكوي ــل املعن ــذا الســلك عــى تعمــر إســتارة مــن قب له

ــي  ــك ال تســند الجامعــة شــهادة حكــم وطن ــة إىل ذل ــي أو دويل(. إضاف ــم )وطن واملســتوى العلمــي وشــهادة التحكي

وبالتــايل فــإن غيــاب شــهادة حكــم ال متّكــن مــن معرفــة أهليّــة الشــخص يف مجــال التحكيم. فضــال عــن ذلــك، وخالفــا 

ــق بتنظيــم وتطويــر الرتبيــة البدنيــة  للفصــل 27 مــن القانــون عــدد 104 لســنة 1994 املــؤّرخ يف 4 أوت 1994 املتعلّ

واألنشــطة الرياضيــة ال تتــوىل الجامعــة التونســية أللعــاب القــوى تأمــن الحــكام والرســميّن.

وعــى غــرار مــا تــّم تســجيله ســابقا مــن عــّدة نقائــص تتعلــق بعــّدة مجــاالت، فــإّن تنظيــم التظاهــرات الرياضيّــة 

والرتبصــات ســجل بــدوره وجــود عــّدة إخــالالت ونقائــص تتلخــص أهمهــا يف عــدم إحــكام الجامعــة مســك ملفــات 

ــة وكذلــك الشــأن بالنســبة لتنظيــم الرتبصــات )غيــاب بطاقــة  وأعــال لجــان التنظيــم بالنســبة لــكل تظاهــرة رياضيّ

حضــور املؤطريــن ممضــاة ومــؤرّش عليهــا مــن قبــل املســؤول عــن الرتبــص وغيــاب إجــراءات تضبــط الــروط الالّزمــة 

لتعيــن املؤطريــن وغيــاب مرجــع موثــق لتأجــر املؤطّريــن حســب اإلختصــاص ومقــدار الحصــة الواحــدة للتدريــس 

ومنحــة مديــر تربّــص وغيــاب تقاريــر تقييميّــة وماليّــة ممضــاة ومــؤرش عليهــا مــن قبــل املســؤول عــن الرتبــص(.

3 -  عى مستوى موارد الجامعة التونسية أللعاب القوى:

ــة الثالثيــة وكذلــك الشــأن  ــر املاليّ ــر الرقــايب يف هــذا الجانــب أّن الجامعــة ال تقــوم بإعــداد التقاري تضمــن التقري

بالنســبة للتقاريــر الّســنوية األدبيــة واملاليــة التــي تخضــع ملصادقــة الــوزارة املكلّفــة بالرياضــة وهــو مــا يعتــر مخالفــا 

ــوزارة  ــح ل ــوم بالتري ــا ال تق ــوى. ك ــاب الق ــة التونســيّة أللع ــام األســايس للجامع ــن الّنظ ــات الفصــل 83 م ملقتضي

اإلرشاف باملــوارد الذاتيــة التــي مــن املســتوجب تحصيلهــا مــن قبــل الجامعــة واملتعلقة مبداخيــل البطــوالت أو مداخيل 

ــاب حســاب خــاص  ــّن غي ــك، تب ــوان األول، فضــال عــن ذل ــرات العن ــك عــى مســتوى تقدي الرتبّصــات والتكويــن وذل

باإلتحــاد الــدويل يســّجل ضمنــه مختلــف املعامــالت املاليــة بــن الطرفــن، حيــث أّن املبالــغ املســجلة باملحاســبة تخــص 

مــا تــّم تنزيلــه بحســاب الجامعــة مــن قبــل اإلتحــاد بعنــوان املنــح املخّصصــة للمشــاركة يف البطــوالت بعــد طرحــه 

ملســتحقاته تجاههــا واملتمثلــة يف معاليــم اإلنخــراط والتأمــن.

كــا أّن الهبــات واملنــح املمنوحــة للجامعــة مــن قبــل رئيــس الجامعــة ســواء مــن قبلــه مبــارشة أو عــى حســاب 

رشكاتــه ال يتــّم تســجيلها بحســاب الهبــات أو املســاعدات مــّا ال ميّكــن مــن معرفــة القيمــة الجمليــة للمبالــغ املمنوحة 

وتــاليف إمكانيــة الخــالص املضاعــف لبعــض النفقــات.

أضــف إىل ذلــك، ســجل عــدة نقائــص عــى مســتوى التــرف يف مداخيــل بيــع اإلجــازات عــى غــرار عــدم اعتــاد 

ــة الخاّصــة بالنــوادي الّرياضيــة واملتعلّقــة بــراء اإلجــازات  منظومــة معلوماتيــة متّكــن مــن مقاربــة الحســابات املاليّ

بصفــة آليــة مــع اإليــرادات املاليّــة حســب منظومــة الفوتــرة املعتمــدة واعتــاد كّل مــن اإلدارة الفنية وإدارة املحاســبة 

بالجامعــة عــى طريقتــن مختلفتــن الحتســاب عــدد املجازيــن بــكل نــاد، عــى التــوايل حســب املوســم الريــايض أو 

بعنــوان الســنة املحاســبية.

ــم إرســاء إســرتاتيجية يف  ــه مل يت ــّن أنّ ــة مجــال اإلستشــهار يف دعــم مــوارد الجامعــة، فقــد تب وبالرغــم مــن أهميّ

ــن مــن إســتقطاب مستشــهرين وضــان إســتمراريّة  ــد مبــا ال ميّك هــذا املجــال ســواء عــى املــدى املتوّســط أو البعي

ــد مــن قــدرات ممّوليهــا عــى الوفــاء بتعّهداتهــم تجــاه الهيــكل الّريــايض، كــا مل  ــات اإلستشــهار معهــم والتأكّ عمليّ

تقــم الجامعــة بتكليــف عــون مختــّص يف هــذا املجــال أو التعاقــد مــع مكتــب خارجــي مختــص.
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4 -  عى مستوى عالقة الجامعة بالجمعيات الرياضية والترف يف الرابطات:

ــات  ــرات وامللتقي ــا بالتظاه ــد مّده ــوادي قص ــف الن ــلة مختل ــوىل مراس ــة ال تت ــايب أن الجامع ــر الرق ــن التقري ب

ــن الجامعــة وإســتغالل هــذه  ــا م ــب دعــا ماّدي ــي تتطلّ ــا خــالل املوســم والت ــع تنظيمه ــة املزم واألنشــطة الرياضي

ــلطة  ــه إىل س ــة املوّج ــروع امليزاني ــن م ــا ضم ــا وإجرائه ــتوجب توفره ــادات املس ــم االعت ــط حج ــات لضب املعطي

اإلرشاف.

كــا بــّن التدقيــق يف العالقــة بــن الجامعــة ومختلــف النــوادي خاصــة فيــا يتعلــق بالتــرف يف املنــح املســندة 

ومقاييــس إســنادها وطــرق مراقبتهــا ومتابعــة تنفيذهــا، أّن املكتــب الجامعــي مل يقــم بإصــدار قــرار يضبــط مبالــغ 

ــق اإلجــراءات  ــي، ملتقــي دويل...( ويوثّ ــوادي حســب التظاهــرة املنظمــة )ملتقــى وطن ــح املســندة موســميا للن املن

املتّبعــة وكذلــك غيــاب نظــام متابعــة بالجامعــة قصــد التأكّــد مــن حســن إســتعاالت منــح التنميــة املســندة اعتــادا 

عــى وصــوالت الخزينــة أو نســخ مــن الصكــوك املقدمــة للنــوادي مبــا يبــن نــوع التظاهــرة املنظمــة مــن قبــل النــادي 

ــب  ــس املعتمــدة ســنويا لرتتي ــط املقايي ــة ضب ــة حــول كيفي ــاب إجــراءات موثق ــر غي املســتهدف. كــا ســجل التقري

ــط  ــة، وزارة اإلرشاف( وضب ــوادي، الجامع ــة )الن ــن يف العملي ــؤوليات كل املتدخل ــد مس ــة وتحدي ــات املنتفع الجمعي

ــا  ــج يف صيغته ــود الرام ــظ بعق ــة ال تحتف ــا أّن الجامع ــرف. ك ــق ال ــة بوثائ ــّد الجامع ــح وم ــال يف رصف املن اآلج

النهائيــة واملمضــاة مــن قبلهــا ومــن قبــل الجمعيــات املســتهدفة واملــؤرّش عليهــا مــن قبــل وزارة اإلرشاف.

ــة  ــب الفني ــن الجوان ــة أشــهر تتضّم ــر كّل ثالث ــات لتقري ــة الجمعي ــم أغلبيّ ومــن جانــب آخــر، ســجل عــدم تقدي

وكيفيــة رصف املنحــة مدعــا مبؤيــدات ووثائــق إثبــات عمليــة الــرف. وبالرغــم مــن توصيــات مراقــب الحســابات 

ــه مل يتــم تطبيقهــا ومل يقــع تطهــر مختلــف الديــون. ــات، فإن ــر ديــون الجمعي بخصــوص تري

أمــا فيــا يتعلّــق بالرابطــات، فقــد تبــّن غيــاب هيــكل تنظيمــي منوذجــي خــاص بهــا بالرغــم مــن إحداثهــا منــذ 

ــة موحــدة صــادرة عــن الجامعــة تحــّدد مهــام كل مســؤول بالرابطــة وتحــّدد  ــرات عمــل داخلي ســنة 2014 أو مذكّ

ــول  ــة ح ــم مفصل ــداد قوائ ــم بإع ــة مل تق ــح الجامع ــا أّن مصال ــؤوليات. ك ــط املس ــل وتضب ــاالت التدخ ــوح مج بوض

امليزانيــات التقديريــة لــكل رابطــة بعنــوان كّل موســم ريــايض وامليزانيــات املنجــزة فعليــا وإســتغاللها كجــدول قيــادة 

ــن  ــن م ــإّن محاســبة الجامعــة ال متّك ــك، ف ــم النشــاط. فضــال عــن ذل ــج الســنوي وتقيي ملتابعــة مــدى إنجــاز الرنام

ــص حســاب  ــع تخصي ــث مل يق ــة، حي ــة تفصيلي ــا بصف ــة إليه ــغ املحول ــات الخاصــة بالرابطــات أو املبال متابعــة النفق

خــاص بــكل رابطــة عــى حــدة.

وإضافــة إىل ذلــك، ســجل عــدم تــويّل الرابطــات توجيــه حســاباتها إىل أمــن مــال الجامعــة آخــر كل ثالثــة أشــهر 

مدنيــة وذلــك مثلــا ينــص عليــه الفصــل 27 مــن امللحــق األول الخــاص بالرتاتيــب الداخليــة والعامــة للجامعــة وعــدم 

احرتامهــا مبــدأ الســنوية يف إعــداد التقاريــر املاليــة عــى مســتوى أحــد الرابطــات وكذلــك عــدم إرفــاق التقريــر املــايل 

بالوثائــق املثبتــة لــرف بعــض املبالــغ أو تحصيــل بعــض املداخيــل.

4 -  عى مستوى نتائج مراقبة نفقات الجامعة:

تضمــن التقريــر الرقــايب يف هــذا الجانــب عــدم مصادقــة املكتــب الجامعــي عــى امليزانيــات التقديريــة املرمجــة 

ســنويا بصفــة مســبقة ملختلــف تدخــالت الجامعــة التــي تشــمل أنشــطة املنتخبــات الوطنيــة كالرتبصــات والتظاهــرات 

وامللتقيــات والبطــوالت داخــل البــالد وخارجهــا.
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أمــا يف مجــال إنجــاز بعــض الــراءات، فقــد تبــّن عــدم إجــراء الجامعــة إلستشــارات الختيــار املزّوديــن ومســدي 

الخدمــات عنــد تنفيــذ النفقــات وتولّيهــا التــزود مبــواد أو خدمــات لــدى نفــس املزّوديــن. كــا لوحــظ تحّمــل الجامعــة 

لخطايــا تغيــر أو كلفــة إلغــاء جملــة مــن التذاكــر وذلــك بصفــة متكــّررة، ويخــّص هــذا التغيــر تاريــخ الّذهــاب أو 

العــودة لعــدد مــن الرّحــالت، بلغــت حــوايل 13.302 دينــار ويعــود ذلــك أساســا إىل عــدم الدقّــة يف إعــداد الرزنامــة 

املخّصصــة للرتبّصــات وتخلّــف بعــض الرياضيــن عــن املواعيــد املحــّددة لرحالتهــم ألســباب مختلفــة.

أمــا فيــا يتعلّــق بالتــرف يف منــح النقــل الداخــي، فقــد تبــّن غيــاب قــرار صــادر عــن املكتــب الجامعي يحــّدد 

قيمــة هــذه املنــح التــي تــرتاوح بــن 15 و60 دينــارا يوميّــا حســب مســافة التنقــل وإســناد منــح تنّقــل للعدائــن بنــاء 

عــى مطالــب كتابيــة لتعويضهــم عــن مصاريــف التحــّول وذلــك دون اإلســتظهار بوثائــق مثبتــة لذلــك.

وبالرغــم مــن أهّميــة التأمــن عــى الحــوادث واملــرض، فقــد بــّن التدقيــق يف هــذا الجانــب عــدم إنتفــاع حــوايل 

70% مــن رياضيــي الّنخبــة بنظــام التأمــن عــى الحــوادث واملــرض وذلــك خالفــا ملــا ورد يف الفصــل 04 مــن األمــر عــدد 

3290 لســنة 2005، حيــث تــّم إدراج ثلــث عــدد الرياضيــن بالقامئــة فقــط. وقــد بــّررت مصالــح الجامعــة ذلــك بــأّن 

قامئــة الرياضيــن املنتفعــن بالتأمــن يتــّم إعدادهــا واملصادقــة عليهــا عــى مســتوى وزارة اإلرشاف. 

ــر الرقــايب جملــة مــن النقائــص عــى مســتوى التــرف يف الرتبصــات والتظاهــرات كالتأخــر يف  كــا أفــرز التقري

إرجــاع الفواضــل مــن العملــة وكذلــك غيــاب الدقــة عنــد صياغــة التقاريــر املاليــة للرتبصــات بتونــس التــي يقّدمهــا 

رؤســاء الوفــود والتــي عــادة مــا تتســلمها إدارة الجامعــة دون التثبــت يف املعلومــات الــواردة بهــا والتدقيــق يف مؤيدات 

ــات  ــة خاصــة ببعــض التظاهــرات وامللتقي ــة وأدبي ــر مالي ــا عــالوة عــى عــدم وجــود تقاري ــة له ــف املصاحب املصاري

الرســمية املنظمــة بتونــس.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل الجامعة التونسية أللعاب القوى:
بيّنــت متابعــة نتائــج التقريــر الرقــايب أّن الجامعــة التونســية أللعــاب القــوى بذلــت جهــودا مــن أجــل تــدارك عــدد 

هــام مــن النقائــص وتريــرات بخصــوص بعــض اإلخــالالت، لكــن هــذه املجهــودات كانــت متفاوتــة حســب مختلــف 

املحــاور التــي تــّم التطــرق إليهــا ســلفا.

ــع  ــا لرف ــي إتخذته ــات الت ــراءات واإلصالح ــك اإلج ــة وكذل ــا الجامع ــت به ــي تقدم ــرات الت ــم التري ــت أه وتعلّق

اإلخــالالت التــي تضمنهــا التقريــر الرقــايب ، خاصــة يف إعدادهــا لهيــكل تنظيمــي يحتــوي عــى كل اإلدارات واألعــوان 

وتوزيــع املهــام فيــا بينهــم وتحديــد املســؤوليات وكذلــك إحــداث خطــط جديــدة صلــب الجامعــة متمثلــة يف خطــة 

مديــر إداري ومديــر مــايل، وإحــداث لجنــة الــراءات يــرف عليهــا املديــر اإلداري وكذلــك العنايــة باألرشــيف مــن 

ــم األرشــيف  ــد تنظي ــع الســعي إىل مزي ــزه م ــوى باملن ــاب الق ــن يف ملعــب ألع ــة إىل مكتب ــن الجامع ــه م خــالل نقل

والعنايــة بــه مــن خــالل إنتــداب عــون متخصــص للقيــام بهــذه العمليــة، والبحــث عــى ســبل رقمنــة األرشــيف بعــد 

إمتــام فــرزه بالكامــل رغــم أن هــذه العمليــة تســتوجب مصاريــف إضافيــة مثــل رشاء منظومــة معلوماتيــة.

أمــا فيــا يتعلــق بالتــرف املــايل، فقــد قامــت الجامعــة بتحســن هــذا املجــال مــن خــالل إســتعال أذون تــزود 

تحمــل أرقامــا متسلســلة عنــد التــزود بخدمــات أو رشاءات واإلحتفــاظ بــأذون التــزود مــع الفاتــورة والتســجيل اآليل 

ــواردة عــى مكتــب الضبــط والتأشــر عــى كل الفواتــر مــن قبــل اإلدارة الفنيــة واملديــر اإلداري أو  لــكل الفواتــر ال

ــر  ــاق كل الفوات ــع إرف ــي م ــاز الفع ــن اإلنج ــق م ــك للتحق ــات وذل ــب النفق ــة بطل ــة املعني ــام للجامع ــب الع الكات
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الــواردة عــى مكتــب الضبــط بالجامعــة ‘’بجــذاذة متابعــة فاتــورة’’ يتــم إمضاؤهــا مــن األطــراف املتعهــدة بالنفقــات 

والتنصيــص عــى جــذاذة املتابعــة عــى طريقــة الخــالص وتاريــخ ذلــك.

أمــا فيــا يتعلــق باملجــال املحاســبي، فقــد متّــت املصادقــة عــى مختلــف القوائــم املاليــة بعنــوان الفــرتة -2016

ــد  ــرتام القي ــة واح ــة أو عيني ــا مادي ــت طبيعته ــا كان ــا مه ــات والعطاي ــجيل كل الهب ــة بتس ــدت الجامع 2020 وتعه

ــخ 31 ديســمر 2020. ــات الجــرد للمنقــوالت بتاري ــة عملي ــام بكاف املحاســبي والقي

ــة، فقــد قامــت الجامعــة بتســوية الوضعيــات اإلداريــة  وفيــا يتعلــق بالتــرف اإلداري واملــايل يف املــوارد البريّ

ــة  ــوية وضعي ــات وتس ــر والرتقي ــادات يف األج ــوان الزي ــتحقاتهم بعن ــن مس ــم م ــّم متكينه ــث ت ــا حي ــة ألعوانه واملاليّ

األعــوان اإلداريــن املوضوعــن عــى الذمــة والراجعــن بالنظــر لــوزارة الشــباب والرياضــة وإنهــاء التعامــل مــع االعــوان 

املتقاعديــن وإعــالم الــوزارة والحصــول عــى موافقتهــا لــكل تحــول إىل الخــارج يف كل املناســبات واملهــات. كــا يتــم 

حاليــا إخضــاع كافــة األجــور واملنــح واألتعــاب إىل الخصــم مــن املــورد وكذلــك الفواتــر التــي تجــاوزت قيمتهــا 1000 

دينــار حســب القوانــن املعمــول بهــا ويتــم منــح شــهادة يف الخصــم مــن املــورد يف الغــرض.

ومــن جانــب آخــر، قامــت الجامعــة بإعــداد هيكلــة اإلدارة الفنيــة وتوزيــع املهــام عــى مكوناتهــا مبــا ميّكــن مــن 

ضبــط املشــموالت. وبإعــادة هيكلــة اإلطــار الطبــي والشــبه طبــي وإحــداث لجنــة جامعيــة تعنــى باملســائل الطبيــة 

وعلــوم الرياضــة ومكافحــة تعاطــي املنشــطات وذلــك يف إطــار تعزيــز عمــل اإلطــار الطبــي والشــبه طبــي.

ويف مجــال التحكيــم، تــّم يف مرحلــة أوىل ضبــط درجــات التحكيــم ورشوط اإلنضــام والتــدرج وذلــك تبعــا ملصادقــة 

املكتــب الجامعــي عــى هــذه اإلجــراءات. كــا تعتمــد الجامعــة عــى الخصــم اآليل ملعلــوم اإلنخــراط عنــد خــالص 

املنــح الخاصــة بالتحكيــم بالنســبة للحــكام الذيــن مل يقومــوا بتســوية إنخراطاتهــم وإعــالم الرابطــة بذلــك.

أمــا فيــا يتعلــق بالتــرف يف الديــون، فقــد تــّم إفــراد كل جهــة مدينــة بحســاب خــاص يتــم مراجعتــه وتحيينــه 

دوريــا وذلــك ملزيــد حســن التــرف يف هــذا املجــال.

IV - توصيات الهيئة: 
بنــاء عــى مــا أفرزتــه عمليــة تقييــم مجهــودات الجامعــة التونســيّة أللعــاب القــوى لرفــع مختلــف اإلخــالالت   

ــة إلســتحثاث الجامعــة عــى  والنقائــص التــي رصدهــا التقريــر الرقــايب، تقّدمــت الهيئــة العليــا بــــ15 توصيــة تكميليّ

إســتكال نســق اإلصــالح، أهمهــا وجوبيــة احــرتام أحــكام الفصــل 30 مــن النظــام األســايس الجديــد للجامعــة والحــرص 

عــى موافــاة وزارة اإلرشاف مبحــارض جلســات املكتــب الجامعــي يف اآلجــال املحــددة واتخــاذ كافـّـة اإلجــراءات لحوكمــة 

التــرّف يف التظاهــرات الرياضيّــة وتنظيــم اإلجتاعــات التنســيقيّة التــي تنجزهــا الجامعــة، كــا أكــدت الهيئــة عــى 

ــار املحاســبي عــدد 40 وإعــداد دليــل املحاســبة الخــاص بالجامعــة واملصادقــة عليــه يف أقــرب  وجــوب احــرتام املعي

اآلجــال وكذلــك الشــأن بالنســبة إلحــداث الصنــدوق اإلجتاعــي الخــاص بأعــوان الجامعــة عــى أن يتــّم مســكه بصفــة 

ــى  ــة تحــّدد رشوط الحصــول ع ــر وإجــراءات مكتوب ــط معاي ــة والحــرص عــى ضب ــن حســابات الجامع مســتقلة ع

القــروض والخدمــات التــي يقدمهــا الصنــدوق مــع الحــرص عــى حوكمــة التــرف يف التســبيقات.

كــا أكّــدت الهيئــة العليــا بصفــة خصوصيّــة عــى وجــوب اإلرساع بإعــداد نظــام أســايس خــاص باملدّربــن والنظــام 

األســايس الخــاص بالحــكام وذلــك تنفيــذا ملقتضيــات الفصــل 15 مــن القانــون عــدد 11 لســنة 1995. وكذلــك إســتكال 

كافــة اإلجــراءات القانونيّــة لتأمــن الرياضيــن والحــكام الرســمين يف أقــرب اآلجــال.
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كــا أكــدت الهيئــة العليــا للرقابــة مــن ناحيــة أخــرى، عــى وجــوب اتخــاذ كافّــة اإلجــراءات القانونيّــة الســرتجاع 

املبالــغ التــي تــم رصفهــا بــدون وجــه حــق.

ويف مجــال التــرف يف الديــون، دعــت الهيئــة العليــا إىل اتخــاذ كافــة اإلجــراءات إليجــاد صيغــة توافقيّــة مــع رشكــة 

النهــوض بالرياضــة لتســوية الديــن بعنــوان معينــات الكــراء وكذلــك إســتحثاث اإلجــراءات لعــرض ديــون الجمعيــات 

والنــوادي عــى أنظــار الجلســة العامــة العاديــة يف أقــرب اآلجــال والبــت فيهــا.

ــة باملســرين  ــن خاّص ــج تكوي ــداد برام ــي إىل إع ــا وزارة اإلرشاف القطاع ــة العلي ــب آخــر، دعــت الهيئ ــن جان وم

الرياضيــن يف مجــال التســير اإلداري وكذلــك بالنســبة للكتابــن العاميــن للجامعــات الرياضيّــة والتذكــر بأهــم املناشــر 

ــة بأحــكام تشــغيل املتقاعديــن وحــاالت الوضــع عــى  املطبقــة يف مجــال التســير الريــايض عــى غــرار تلــك املتعلّق

ــة وتشــغيل األعــوان العموميــن وتطبيــق مجلــة الرضيبــة وتشــغيل الفنيــن األجانــب... كــا دعتهــا إىل إعــداد  الذّم

ــي تشــتغل بقطــاع  ــة الت ــة أو شــبه الطبيّ ــة بخصــوص التعاقــد مــع إطــارات الطبي منشــور مشــرتك مــع وزارة الصّح

ــة وطــرق الحــد  الصحــة العموميــة واإلهتــام أكــر مبوضــوع الديــون التــي تشــكو منهــا أغلــب الجامعــات الرياضيّ

منهــا وســبل تطهرهــا.

V - قرار المجلس:
ــوى يف  ــاب الق ــة التونســيّة أللع ــن وفقــت الجامع ــه ل ــة، أنّ ــة واملاليّ ــة اإلداريّ ــا للرقاب ــة العلي ــس الهيئ ــّن ملجل تب

ــوان املتابعــة األوىل )نســبة 77 %(، إالّ أّن عــددا مــن النقائــص واإلخــالالت مــا  تجــاوز عــدد هــام مــن النقائــص بعن

ــم تجاوزهــا. ــت عالقــة ومل يت زال

ــة  ــة تكميلي ــم 15 توصي ــايب وتقدي ــر الرّق ــة متابعــة التقري ــة مواصل ــس الهيئ ــّرر مجل ــّدم، ق ــا تق وتأسيســا عــى م

ــدارك.  ــود اإلصــالح والت ــة وإســتكال مجه ــص املتبقيّ ــاليف النقائ لت

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 7054887715الجامعة التونسّية أللعاب القوى
المتابعة
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تعاونية القضاة 03

	üالهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة للالية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: تعاونية القضاة

	ü2019 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: ديسمر

	ü2016 - 2011:الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2020تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: 06 جانفي

	ü2020 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: سبتمر

	ü2021تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: جانفي

النقائص واإلخالالت:

	ü.التأخر يف إعداد القوائم املالية

	ü .عدم عرض حسابيات التعاونية عى لجنة املراقبة ومصادقة مراقب الحسابات

	ü.غياب منظومة إعالمية تنظم التوزيع املحاسبي للموارد

	ü.عدم تحين معاليم االنخراط املستوجبة للقضاة املتقاعدين

	ü .ارتفاع املبالغ التي تتحملها التعاونية بعنوان عمولة الترف

	ü.تجاوز األسقف املخّصصة ملصاريف العالج لكل قاض

	ü.غياب رشوط واضحة أو سقف لتقديم الهبات واإلعانات لفائدة املنخرطن

	ü.عدم تحديد مبالغ املوارد املالية املخّصصة سنويا للقروض

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 30 %.

مل تفــض تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل التعاونيــة ســوى إىل تــدارك بعــض النقائــص واإلخــالالت ومل تتجــاوز نســبة 

اإلصــالح 30 % وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات الالزمــة وتوصيــات الهيئــة 

حيــز التنفيــذ.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

نظــرا لضعــف النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا عــى مســتوى هــذا التقريــر، قــرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة 

التقريــر يف إطــار متابعــة ثانيــة. 
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I - تقديم عام:
أحدثــت تعاونيــة القضــاة مبقتــى القانــون عــدد 30 لســنة 1996 املــؤّرخ يف 15 أفريــل 1996. وقــد ضبــط األمــر 

ــايل واإلداري وقواعــد تســيرها واإلرشاف عليهــا.  ــارس 1997، تنظيمهــا امل ــؤّرخ يف 31 م عــدد 553 لســنة 1997 امل

ــع التعاونيــة، طبقــا لهــذا التريــع، بالشــخصية املدنيــة واإلســتقالل املــايل وتخضــع إلرشاف وزارة العــدل، كــا  وتتمتّ

ــة. تخضــع يف معامالتهــا للقانــون الخــاص ومتســك حســاباتها الســنوية طبقــا لقواعــد املحاســبة التّجاري

وتهــدف التعاونيــة، حســب الفصــل الثـّـاين مــن القانــون املذكــور، إىل القيــام بــكّل عمــل تضامنــي تكميــي للّنظــام 

ــكّل أو البعــض مــن  ــك بتســديد ال ــدة القضــاة وأويل الحــق منهــم، وذل الوجــويب املشــرتك للضــان االجتاعــي، لفائ

مصاريــف العــالج الطبّــي أو العمليــات الجراحيــة واإلقامــة اإلستشــفائية والــوالدة والّدفــن عنــد الوفــاة، وبصفــة عاّمــة، 

املصاريــف التــي ال يشــملها الّنظــام الوجــويب أو أي نظــام قانــوين آخــر جــاري بــه العمــل ، بإرجــاع أو تســديد الــكّل 

ــف مشــاركة املنخرطــن  ــة واألدوات املدرســية، ومــن مصاري ــف اإلقام ــف املدرســية كمصاري ــن املصاري أو البعــض م

وأبنائهــم يف املصائــف والرّحــالت وغرهــا.

 كــا تهــدف التّعاونيــة، وفقــا لقانــون إحداثهــا ولألمــر عــدد 553 لســنة 1997، إىل القيــام بــكّل عمــل يرمــي إىل 

ــي  ــات الت ــة الخدم ــة يف قامئ ــعت التعاوني ــار، وس ــذا اإلط ــا. يف ه ــايف ملنخرطيه ــي والثّق ــب اإلجتاع ــوض بالجان الّنه

تســديها لتشــمل، إضافــة إىل مــا ذكــر، إســناد تســبقات ماليــة أو إعانــات لفائــدة القضــاة وذلــك بصفــة إســتثنائية، 

وبعــث مشــاريع ذات صبغــة إجتاعيــة أو ثقافيــة أو تربويــة. وقــد أضــاف أيضــا الّنظــام الّداخــي للتعاونيــة املصــادق 

عليــه بتاريــخ 4 أوت 1997، بفصلــه الثــاين، إمكانيــة إســناد قــروض ماليــة ملنخرطيهــا، وكذلــك مســاعدتهم يف إقتنــاء 

أرايض صالحــة للبنــاء وإنجــاز مشــاريع ســكنية لفائدتهــم.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
متثلت أبرز النقائص املستخرجة من التقرير الرقايب والتي تولت الهيئة متابعتها أساسا فيا يي:

	 – عىل مستوى الترصف املايل واملحاسبي:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü إعــداد قوائــم ماليــة بصفــة متأّخــرة ومنقوصــة مــن جــداول التدفّقــات النقديــة واإليضاحــات املاليــة وعــدم

مســك الدفاتــر املحاســبية القانونيــة وغيــاب أعــال الجــرد الســنوي وغيــاب املقاربــات البنكيــة واملاليــة فضــال 

عــن عــدم إبــرام عقــد كتــايب مــع املكلــف مبســك املحاســبة والعمليــات املاليــة.

	ü.عدم عرض حسابات التّعاونية عى لجنة املراقبة ومصادقة مراقب الحسابات

	ü.خالص عونن إدارين بالتّعاونية عى ميزانية وزارة العدل دون أن يتوفّر اإلطار القانوين والرتتيبي لذلك

	 – عىل مستوى التدقيق يف املوارد:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü.غياب منظومة إعالمية تنظم التوزيع املحاسبي للموارد

	ü.عدم تحين معاليم االنخراط املستوجبة تبعا للرتفيع يف مبالغ الجرايات بالنسبة للقضاة املتقاعدين
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	ü مارســة عــدد مــن املنخرطــن لنشــاط مهنــي يوفــر مداخيــل منتظمــة خالفــا ملقتضيــات النظــام الداخــي

ــة نشــاط. ــة، وقــد تــم يف هــذا الخصــوص إحصــاء 42 معــرف جبــايئ يف وضعيّ للتعاوني

3 – عىل مستوى التدقيق يف التغطية الصحية:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü ــة للمنخرطــن ــة الصحي ــر التغطي ــا لتوف ــد معه ــة التأمــن املتعاق ــغ املســندة لرك ــاع يف املبال تســجيل ارتف

بعنــوان عمولــة التــرّف وعمــوالت أخــرى بعضهــا بــدون موجــب، لتتجــاوز 500 ألــف دينــار ســنويا أي مــا 

يعــادل تقريبــا ربــع املبالــغ املســرتجعة لفائــدة كافــة املنخرطــن بعنــوان اســرتجاع مصاريــف تــداوي.

	ü تكبّــد التّعاونيــة لخســائر ماليــة هاّمــة تــّم تقديرهــا مــن قبــل فريــق هيئــة الرّقابــة العامــة للاليــة بحــوايل

350 ألــف دينــار ســنويا نتيجــة عــدم مرورهــا بالّنظــام الوجــويب للتأمــن عــى املــرض.

	ü تجــاوز األســقف املخّصصــة ملصاريــف العــالج لــكل قــاض واملحــددة بــــ5000 دينــار خالفــا ملــا نــّص عليــه

ــة خــالل الفــرتة  ــف األدوي ــة باســرتجاع مصاري ــة إىل تجــاوز األســقف املتعلق ــد التأمــن واملالحــق، إضاف عق

ــار. ــغ 3330 دين ــي بل ــغ جم 2010 - 2016 مببل

4 – عىل مستوى الهبات واإلعانات املقدمة لفائدة القضاة:

تبّن يف هذا املجال خاصة ما يي:

	ü.عدم ضبط رشوط واضحة أو سقف محدد لتقديم الهبات واإلعانات لفائدة املنخرطن

	ü ــا تتضاعــف خــالل ــا جعــل قيمته ــة املخّصصــة ســنويا للقــروض وهــو م ــغ املــوارد املالي ــد مبال عــدم تحدي

الخمــس ســنوات األخــرة لتصــل إىل مبلــغ 743 ألــف دينــار ســنة 2016، إضافــة إىل غيــاب إجــراءات واضحــة 

للحايــة مــن مخاطــر عــدم ســداد القــروض يف حــاالت اإلنقطــاع عــن العمــل. 

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل التعاونية:
لتاليف مختلف اإلخالالت املسجلة بالتقرير، تولت التعاونية اتخاذ جملة من اإلجراءات أهمها: 

	ü 2016 ــة بعنــوان ســنوات ضبــط القوائــم املاليــة واملصادقــة عليهــا مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة التعاوني

و2017 و2018 و2019.

	ü.التخي عن خدمات العونن التابعن لوزارة العدل

	ü مطالبــة القضــاة املالكــن ملعرفــات جبائيّــة بتســوية وضعياتهــم الجبائيــة ، علــا وأن األمــر يتعلــق مبعرّفــات

جبائيــة مل يتــّم إيقــاف العمــل بهــا عنــد إلتحــاق املعنيــن بهــا بســلك القضــاء.

	ü اعتــاد معلــوم االنخــراط يف حــدود نســبة 3 % مــن قيمــة الجرايــة وذلــك تطبيقــا ملقتضيــات الفصــل 29 مــن

النظــام الداخــي للتعاونيــة بخصــوص أرامــل القضــاة املتوفــن، ومطالبتهــم مبضامــن الــوالدة بصفــة دوريــة 

قصــد تحيــن الوضعيــات ملــن هــم يف الكفالــة مــن األبنــاء.

	ü ــون يف كّل ــدأ مضم ــو مب ــويّل وه ــراط ال ــوص إنخ ــاة بخص ــاء القض ــة أولي ــن كاف ــاواة ب ــدأ املس ــس مب تكري

ــكّل ويّل. ــار ل ــدود 50 دين ــا يف ح ــو حاليّ ــاالت وه الح
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IV - توصيات الهيئة: 
متثلت أبرز التوصيات التي تقدمت بها الهيئة فيا يي:

	ü وجــوب إبــرام عقــد مــع املكلــف باملحاســبة وإحــكام مســك الدفاتــر املحاســبية والقيــام باألعــال املحاســبية

الرضوريــة وإعــداد قوائــم ماليــة متكاملــة ويف اآلجــال.

	ü 31 عــرض حســابات التعاونيــة عــى لجنــة املراقبــة املنصــوص عليهــا باألمــر عــدد 553 لســنة 1997 املــؤّرخ يف

مــارس 1997 املتعلّــق بضبــط التنظيــم اإلداري واملــايل لتعاونيــة وتعيــن مراقــب حســابات للمصادقــة عــى 

القوائــم املاليــة.

	ü.تحين ملفات القضاة املتقاعدين قصد تطبيق معاليم إنخراط عى أساس املبالغ املحيّنة للجرايات

	ü متابعــة إســتكال تســوية املنخرطــن املالكــن ملعرفــات جبائيــة لوضعياتهــم تجــاه املصالــح املختصــة بــوزارة

املاليــة.

	ü إعــادة النظــر يف نظــام التأمــن عــى املــرض املعتمــد لفائــدة القضــاة مــع كل مــن الصنــدوق الوطنــي للتأمــن

عــى املــرض ورشكــة التأمــن التــي ســتتوىل التعّهــد بالنظــام التكميــي.

	ü.احرتام األسقف السنوية السرتجاع مصاريف العالج واألدوية

	ü ضبــط نســبة مــن املــوارد يتــم تخصيصهــا للهبــات واإلعانــات التــي يجــب أن تحافــظ عــى طابعهــا الظــريف

واإلســتثنايئ، مــع ضبــط رشوط واضحــة للتمتــع بهــا قصــد ضــان أكــر قــدر مــن الشــفافية بــن املنخرطــن.

	ü ــنادها ــم إس ــى أن يت ــروض ع ــنوي للق ــدار س ــط مق ــة وضب ــي للتعاوني ــام الّداخ ــات الّنظ ــرتام مقتضي اح

ــة مــن مخاطــر  للمنخرطــن حســب الحــاالت، مــع الحــرص عــى ضبــط إجــراءات واضحــة وشــاملة للحاي

ــة. ــة للتعاوني ــوارد املالي ــة امل ــروض وحاي ــتخالص الق ــان إس ــك لض ــداد، وذل ــدم الس ع

V - قرار المجلس:
 نظــرا لضعــف النتائــج التــي تــّم التوصــل إليهــا وعــدم اســتكال االصالحــات، قــّرر املجلــس مواصلــة متابعــة 

التقرير الرقايب يف إطار متابعة ثانية. 

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

مواصلة 2781363012تعاونية القضاة
المتابعة
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تعاونية موظفي الشرطة واألمن الوطنيين
والسجون واإلصالح

0 4

	ü الهيكل الرّقايب: هيئة الرقابة العامة للالية

	üالهيكل الذي متّت مراقبته: تعاونية موظفي الرطة واألمن الوطنين والسجون واإلصالح

	ü2019 تاريخ إعداد التقرير الرّقايب: سبتمر

	ü 2016 - 2010 :الفرتة املعنية بالرّقابة

	ü2019 تاريخ ورود التقرير الرّقايب عىل الهيئة العليا: 13 سبتمر

	ü2019 تاريخ انطالق أعامل متابعة تنفيذ اإلصالحات من قبل الهيئة العليا: أكتوبر

	ü2020 تاريخ الّنظر يف نتائج متابعة التقرير من قبل مجلس الهيئة العليا: سبتمر

النقائص واإلخالالت: 

ــة  ــا املجــاالت املتصل ــة متابعته ــت الهيئ ــي تول ــايب والت ــر الرق ــن التقري ــص واإلخــالالت املســتخرجة م شــملت النقائ

ــل ويف  ــرف يف املداخي ــايل وبالت ــرف اإلداري وامل ــايت وبالت ــام املعلوم ــم اإلداري وبالنظ ــوين والتنظي ــام القان بالنظ

ــالج. ــف الع ــرتجاع مصاري ــات اس ــروض وبنفق ــراءات ويف الق ال

تدابري اإلصالح والتدارك: نسبة اإلصالح 47 %.

أفضــت تدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل التعاونيــة إىل تــدارك مجموعــة مــن النقائــص واإلخــالالت وبلغــت نســبة 

اإلصــالح 47 % وهــو مــا يســتوجب مزيــد الحــرص وبــذل الجهــود قصــد إدخــال اإلصالحــات الالزمــة وتوصيــات الهيئــة 

حيــز التنفيــذ.

قرار املجلس: مواصلة املتابعة.

نظــرا لعــدم تــدارك عديــد النقائــص واإلخــالالت ، ونظــرا لتعهــد التعاونيــة بإجــراء إصالحــات هامــة وجذريــة، قــرر 

مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب يف إطــار متابعــة ثانيــة.
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I - تقديم عام:
تأّسســت تعاونيــة موظفــي الرطــة واألمــن الوطنيــن والســجون واإلصــالح مبقتــى القانــون عــدد 68 املــؤرخ يف 6 

أوت 1982 وقــد تــم ضبــط التنظيــم اإلداري واملــايل للتعاونيــة وقواعــد تســيرها مبقتــى األمــر عــدد 847 املــؤرخ يف 

25 جــوان 1985. وتهــدف إىل القيــام بعمــل إحتياطــي مبنــي عــى التضامــن والتّعــاون والتعاضــد لفائــدة منخرطيهــا 

وزوجاتهــم وأراملهــم الــاليت لســن منخرطــات يف هيئــة ماثلــة وكذلــك لفائــدة أبنائهــم الذيــن هــم عــى نفقتــه مــن 

خــالل تقديــم خدمــات صحيــة ومنــح إجتاعيــة مختلفــة وقــروض ورعايــة تربويــة وثقافيــة وترفيهيــة كــا تضبطهــا 

النصــوص القانونيــة املنظمــة لهــا.

ويضبط القانون الداخي للتعاونية:

كيفية اإلنخراط بالتعاونية ووضع حد لإلنخراط بها.	 

ضبط العمل التعاوين واإلحتياطي اإلضايف.	 

تحديد مبالغ اإلشرتاكات حسب أصناف املنخرطني.	 

ــن  ــب م ــاهمة بنس ــك باملس ــددة وذل ــة متع ــة وترفيهي ــة وتربوي ــة وإجتاعي ــات صحي ــة خدم ــدي التعاوني وتس

تكاليــف مصاريــف العــالج مبختلــف أنواعهــا وتوفــر األدويــة للمنخرطــن، حيــث متكــن صيدليــة التعاونيــة املنخرطــن 

مــن األدويــة مبــارشة بعــد فحصهــم مبصحــات األمــن الوطنــي وكذلــك إســناد منــح إجتاعيــة مثــل منــح الــوالدات 

ــح إســتثنائية  ــن، ومن ــام وبعــض املنخرطــن املعوزي ــة لألرامــل واأليت ــة قــارة وظرفي ــح إجتاعي ــات، ومن ــح الوفاي ومن

قــارة وظرفيّــة للمنخرطــن الذيــن يصــاب أبناؤهــم بإعاقــات دامئــة أو ظرفيّــة بعــد دراســة ملفاتهــم. وكذلــك املســاعدة 

ــدة أعــوان  ــة، أو الســكن الجاعــي لفائ عــى الســكن مــن خــالل توفــر مســاكن للتســويغ بجــل مناطــق الجمهوري

األمــن غــر املتزوجــن.

ــك بتمكــن ورثتهــم  ــن بســلي األمــن والســجون وذل ــاة األعــوان املبارشي ــة التأمــن عــى حي ــوىل التعاوني كــا تت

الرعيــن مــن منــح التأمــن عــى الحيــاة وإســناد قــروض للمنخرطــن واإلحاطــة الرتبويــة والثقافيــة وذلــك مــن خــالل 

املنــح واإلعانــات املدرســية ويــوم العلــم وتقديــم خدمــات ترفيهيــة.

II - النقائص واإلخالالت المستخرجة من التقرير الّرقابي:
تعلقت أبرز النقائص واإلخالالت املستخرجة من التقرير الرقايب مبا يي:

	 – عىل مستوى اإلطار القانوين والتنظيم اإلداري للتعاونية: 

أبــرز التقريــر الرقــايب عــدم وضــع التنظيــم اإلداري للتعاونيــة حيــز التنفيــذ وعــدم املصادقــة عــى نظامهــا الداخــي 

وغيــاب اللجنــة العامــة للتعاونيــة وعــدم إحــداث مكتبهــا التنفيــذي، إضافــة إىل عــدم إحــداث عديــد اللجــان املنصوص 

عليهــا بالتنظيــم اإلداري للتعاونيــة كاللجنــة اإلستشــارية العامــة ولجنــة درس التقريــر األديب ولجنــة درس التقريــر املــايل 

ولجنــة درس ومناقشــة اإلقرتاحــات والتحســينات املعــروض إدخالهــا عــى ســر التعاونية.

كــا أشــار التقريــر مــن ناحيــة أخــرى، إىل تعــارض وضعيــة رئيــس مجلــس إدارة التعاونيــة مــع أحــكام القانــون 

ــون عــدد 70 لســنة 1982  ــر عــدد 847 لســنة 1985 والقان ــن أحــكام األم ــا وتضــارب واضــح ب ــر املتعلقــن به واألم

ــة. ــة إلحــاق موظفــي قــوات األمــن الداخــي بالتعاوني بخصــوص إمكاني
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	 – عىل مستوى النظام املعلومايت ونظام الرقابة الداخلية للتعاونية: 

أبــرز التقريــر يف هــذا املجــال غيــاب الوثائــق املتعلقــة بتصميــم وإســتعال وإدارة التطبيقــات التــي تــم تطويرهــا 

ــرتاق  ــهولة إخ ــة إىل س ــة، إضاف ــدة اإلعالمي ــس وح ــرف رئي ــن ط ــا م ــات SIGA أو داخلي ــزود الخدم ــرف م ــن ط م

الخــادم املركــزي للتعاونيــة وغيــاب ضوابــط مراقبــة النفــاذ إىل تطبيقــة التــرف يف القــروض. كــا تضمــن التقريــر 

ــق  ــدم تواف ــة وع ــة املختص ــوارد البري ــص يف امل ــرة والنق ــام املتناف ــن امله ــدد م ــة لع ــدة اإلعالمي ــس وح ــع رئي جم

التكويــن األصــي لجــل األعــوان واملهــام املوكولــة إليهــم. كــا ســجل التقريــر أيضــا غيــاب دليــل إجــراءات يتطابــق 

مــع مقتضيــات النصــوص املنظمــة لعمــل التعاونيــة، حيــث يتــم توزيــع املهــام بشــكل مخالــف لهــذه املقتضيــات وال 

ــة. يراعــي متطلبــات نشــاط التعاوني

3 – عىل مستوى الترصف املايل واملحاسبي للتعاونية:

أشــار التقريــر يف هــذا البــاب إىل عديــد اإلخــالالت مــن أهمهــا رفــض مراقــب الحســابات املصادقــة عــى القوائــم 

املاليــة للتعاونيــة بالنســبة لســنوات 2009 و2010 و2011 و2012 بســبب مالحظــة عديــد اإلخــالالت يف نظــام الرقابــة 

ــجيل  ــدم تس ــن ع ــة ع ــوارق ناتج ــود ف ــجل وج ــبية. إذ س ــق املحاس ــن الوثائ ــة م ــود مجموع ــدم وج ــة وع الداخلي

عمليــات قبــض باملحاســبة رغــم تســجيلها بقاعــدة البيانــات، وفــوارق أخــرى متأتيــة مــن تســجيل مبالــغ باملحاســبة 

دون إدراجهــا بقاعــدة بيانــات اإلعالميــة ومل يتســّن ملصالــح التعاونيــة، نظــرا لضعــف نظــام الرقابــة الداخليــة، اإلنتبــاه 

إىل هــذه الفــوارق ومعالجتهــا وإستكشــاف أســبابها. كــا الحــظ التقريــر عــدم متابعــة مداخيــل تســويغ مســاكن عــى 

ملــك التعاونيــة وغيــاب معطيــات صحيحــة وشــاملة بخصــوص تأجــر األعــوان والعملــة بالتعاونيــة.

كــا أبــرز التقريــر يف نفــس الســياق مخالفــة التعاونيــة للقوانــن واملعايــر املحاســبية وذلــك مــن خــالل اعتــاد 

التعاونيــة ملحاســبة دفــع عوضــا عــن محاســبة تعهــد، وعــدم احتســاب اإلســتهالكات لألصــول الثابتــة املاديــة وغيــاب 

ــدة  ــة، التــي يتــم تســجيلها وفــق تحويــالت ودفوعــات بنكيــة دون أن تكــون مؤيّ متابعــة ناجعــة ملداخيــل التعاوني

بســند محاســبي، مــّا ال ميكــن مــن التأكــد مــن شــمولية هــذه املداخيــل والتحقــق مــن مصدرهــا. هــذا إضافــة إىل 

عــدم وجــود دفــرت جــرد ملمتلــكات وعــدم اعتــاد محــرض بدايــة إســتغالل وعــدم مقارنــة املخــزون النظــري باملخــزون 

الحقيقــي، عــالوة عــى ســوء مســك ألرشــيف التعاونيــة وعــدم اإلحتفــاظ بــكل الوثائــق املحاســبية مبقــر التعاونيــة.

ــام بالخصــم مــن  ــا وعــدم القي ــة قانون ــة الوجوبي ــح الجبائي ــة للتصاري ــداع التعاوني ــر عــدم إي كــا تضمــن التقري

املــورد بعنــوان كل املبالــغ التــي تدفعهــا التعاونيــة والخاضعــة لهــذا لإلجــراء، وعــدم اعتــاد فواتــر بعنــوان الــراءات 

تتوفــر فيهــا الــروط الشــكلية الرضوريــة. 

ــر  ــي وغ ــي للضــان اإلجتاع ــدوق الوطن ــدى الصن ــر منخرطــن ل ــة غ ــوان وعمل ــر وجــود أع ــرز التقري ــا أب ك

مــرح بهــم لديــه ووجــود أعــوان وعملــة منخرطــن لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتاعــي دون أن يتــم دفــع 

املســاهات اإلجتاعيــة يف شــأنهم لــدى الصنــدوق املذكــور.

4 – عىل مستوى الترصّف يف امليزانية: 

بــّن التقريــر الرقــايب عــدم اعتــاد التعاونيــة عــى قواعــد تــرّف واضحــة يف امليزانيــة متّكــن مــن تقديــر وتحديــد 

ــا للوقــوف عــى  ــّم إنجــازه فعلي ــا ت ــا آخــر كل ســنة مــع م ــل واملصاريــف بصفــة إســتباقية ومقارنته ــة املداخي جمل

ــة  ــات املادي ــوق اإلمكاني ــف تف ــد مبصاري ــاالت إىل التعه ــض الح ــك يف بع ــد أّدى ذل ــبابها. وق ــل أس ــوارق وتحلي الف
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ــة، كــا  ــة بفواتــر مطابقــة للمواصفــات املطلوب ــة وعــدم تأييــد جــل النفقــات املنجــزة عــن طريــق الخزين للتعاوني

ــغ التــي يتــم خالصهــا نقــدا إضافــة إىل عــدم تســجيل نفقــات عــى حســاب  لوحــظ يف نفــس الســياق أهميــة املبال

ــا بحســاب  ــم قيده ــد ت ــدات بشــأنها وق ــر مؤي ــدم توف ــرا لع ــا نظ ــة به ــبية املعني ــود املحاس ــات بالقي وكاالت دفوع

إنتظــار.

ــوان  ــد األع ــة ض ــة الالزم ــراءات التأديبي ــاذ اإلج ــة يف اتخ ــس التعاوني ــة مجل ــر رئاس ــر إىل تقص ــار التقري ــا أش ك

ــة يف: ــنوات 2011 - 2015 واملتمثل ــالل س ــق خ ــض الصنادي ــدة بع ــص أرص ــببن يف نق املتس

	ü.نقص بقيمة 17.809,084 د يف رصيد صندوق املصاريف

	ü.نقص بقيمة 5.245,129 د يف رصيد صندوق وكالة التسبقات

	ü.نقص بقيمة 1.888,493 د يف رصيد صندوق الوكالة

	ü .عدم تسجيل مقابيض نقدية بقيمة 8.932 دينارا بالدفرت اليدوي املعد للغرض

	ü.تسجيل فارق سلبي بحوايل 14 ألف دينار يف سنة 2014 بالحساب البني لصيدلية التعاونية

5 – عىل مستوى الترصف البنيك: 

أبــرز التقريــر تعــدد الحســابات البنكيــة وغيــاب إجــراءات واضحــة ومكتوبــة لعمليــات توظيــف األمــوال وعــدم 

وجــود عقــود التوظيــف، مــا أدى إىل ســوء تــرف يف الســيولة بإعتبــار وجــود أرصــدة ســلبية بالحســابات البنكيــة 

الجاريــة مقابــل أمــوال مودعــة بنفــس تلــك البنــوك أو ببنــوك أخــرى. هــذا إضافــة إىل بقــاء عــدد هــام مــن الصكــوك 

البنكيــة املمضــاة واملســجلة باملنظومــة اإلعالميــة بالتعاونيــة دون تســليمها إىل مســتحقيها أو إلغائهــا.

6 – عىل مستوى الترصف يف مداخيل التعاونية ونفقاتها: 

ســجل التقريــر غيــاب إجــراءات واضحــة أو خليــة تعنــى مبتابعــة مداخيــل التعاونيــة صلب وحــدة املاليــة واإلكتفاء 

باملعطيــات التــي يتــم توفرهــا مــن قبــل وحــدة اإلعالميــة يف هــذا الغــرض. كــا أشــار التقريــر إىل عــدم تفعيــل قرارين 

للرتفيــع يف معلــوم اإلنخراطــات ومعلــوم التأمــن عــى الحيــاة، وعــاب عــى هيئــة التعاونيــة التحديــد العشــوايئ لنســبة 

اإلقتطــاع بعنــوان منحــة املغــادرة للتقاعــد دون القيــام بدراســة تبــن النســبة الواجــب إقتطاعهــا بعنــوان هــذه املنحــة 

دون املســاس بالتوازنــات املاليــة للتعاونية. 

7 – عىل مستوى الترصف يف الرشاءات: 

ــد  الحــظ التقريــر يف هــذا الشــأن غيــاب إجــراءات واضحــة ومكتوبــة حــول التــرف يف الــراءات وعــدم تحدي

الخصائــص الفنيــة املطلوبــة لبعــض الــراءات مســبقا، هــذا إضافــة إىل تعامــل التعاونيــة مــع مؤسســة خاصــة كوســيط 

للتــزود بتجهيــزات وخدمــات وغيــاب أذون اإلســتالم لعــدد هــام مــن الــراءات أو وجــود أذون إســتالم ال تســتجيب 

للــروط. 

كــا الحــظ التقريــر خــالص رشكــة مــزودة مرتــن بعنــوان نفــس اإلقتنــاءات دون التفطــن إىل ذلــك، نتيجــة العتــاد 

مصالــح التعاونيــة للطــرق اليدويــة يف متابعــة خــالص املؤسســات وبســبب اعتــاد جــداول خــالص يعدهــا املــزودون 

شــهريا عوضــا عــن فاتــورات. ولنفــس األســباب الحــظ التقريــر كذلــك تجــاوز املبالــغ املســددة لفائــدة مؤسســة خاصــة 

جملــة اإلقتطاعــات مــن أجــور املنخرطــن املنتفعــن بخدماتهــا. 
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8 – عىل مستوى الترصف يف القروض: 

ــدم  ــروض وع ــن بالق ــار املنتفع ــس واضحــة إلختي ــاب مقايي ــروض غي ــرف يف الق ــق يف إجــراءات الت ــن التدقي ب

التقيــد بإجــراءات كتابيــة يف الغــرض حيــث ســجل إنتفــاع 39 منخرطــا بأكــر مــن قــرض واحــد يف نفــس املــدة وعــدم 

تطبيــق رشط الفــرتة الدنيــا الفاصلــة بــن ســداد قــرض ومنــح آخــر. كــا تــم متكــن عــدد مــن املنتفعــن بقــروض مــن 

ــة إىل تجــاوز قيمــة القــرض للســقف املحــدد يف  ــة إســتخالص القــرض، إضاف ــل بداي ــال تفــوق شــهرين قب ــّدة إمه م

بعــض الحــاالت.

9 – عىل مستوى نفقات اسرتجاع مصاريف العالج: 

ســجل التقريــر يف هــذا املجــال عــدم تحيــن قاعــدة بيانــات املنخرطــن مــن حيــث الوضعيــة العائليــة ومــن حيــث 

عــدد الحســاب الجــاري، كــا لوحــظ خــالص نفقــات بعنــوان اســرتجاع مصاريــف العــالج لفائــدة منتفعــن تجــاوزوا 

الســّن القانونيــة.

III – جهود اإلصالح المبذولة من قبل التعاونية:
شملت تدابر اإلصالح املتخذة من قبل التعاونية ما يي:

 	 - عىل مستوى اإلطار القانوين والتنظيم اإلداري للتعاونية:

تــم إصــدار األمــر الحكومــي عــدد 841 لســنة 2019 املــؤرخ يف 02 أكتوبــر 2019 املتعلــق بضبــط التنظيــم اإلداري 

واملــايل وقواعــد تســير تعاونيــة موظفــي الرطــة واألمــن الوطنيــن والســجون واإلصــالح مــع تعهــد التعاونيــة بالعمــل 

عــى إعــداد نظــام داخــي ميكنهــا مــن أداء مهامهــا ذات البعــد التضامنــي واإلجتاعــي مــع تكريــس مبــادئ املســاواة 

بــن املنخرطــن والشــفافية يف املعامــالت اإلداريــة واملاليــة وتطويــر منظومــة الرقابــة الداخليــة صلــب مختلــف مصالــح 

اإلدارة العامــة للتعاونيــة.

كــا صــدر مقــّرر عــن وزيــر الداخليــة بتاريــخ 30 ديســمر 2019 يقــي بتكليــف مجلــس إدارة التعاونيــة الحــايل 

مبواصلــة تســير التعاونيــة بصفتهــا هيئــة تســيرية وقتيــة إىل حــن تركيــز مجلــس إدارة التعاونيــة.

ــل النظــام  ــذ وتأهي ــة إلنجــاز وتنفي ــوزارة الداخلي ــة ب ــز اإلعالمي ــع مرك ــة م ــّم إمضــاء إتفاقي ــب آخــر، ت ــن جان م

ــب املختصــة قصــد  ــة عــى مــدى 03 ســنوات مــع اإلعــالن عــن إستشــارة لتكليــف أحــد املكات املعلومــايت بالتعاوني

ــل إجــراءات. إعــداد دلي

	 - عىل مستوى الترصّف املايل واملحاسبي للتعاونية:

تّم يف هذا املجال بالخصوص ما يي:

	ü تكويــن لجنــة للقيــام بزيــارات ميدانيــة ملختلــف املســاكن التــي هــي عــى ملــك التعاونيــة مــع تعهــد التعاونيــة

بالنظــر يف حــل مختلــف اإلشــكاليات حالــة بحالــة.

	ü ــتغالل ــوع إىل إس ــا SAGE Paie والرج ــن له ــة التابع ــور العمل ــة بأج ــة الخاص ــة القدمي ــن الرمجيّ ــّي ع التخ
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الرمجيّــة اإلعالميّــة املركزيـّـة SIGA بعــد تحيينهــا بالتنســيق مــع الخبــر املكلــف مبلــف تأجــر العملــة وربطهــا 

بقاعــدة املعطيــات الرئيســيّة.

	ü املصادقــة عــى القيــام بإستشــارة إلختيــار مكتــب محاســبة مرافــق للتعاونيــة، مكلــف بتغيــر منظومة املحاســبة

واعتــاد محاســبة التعهــد إضافــة إىل إختيــار مكتــب مراقب للحســابات. 

	ü تصحيــح الوضعيــة الجبائيــة وإيــداع تصاريــح املؤجــر لــدى مكتــب مراقبــة اآلداءات ودفــع األداءات املســتوجبة

ــاكن  ــوض باملس ــدوق النه ــاهمة يف صن ــورد واملس ــن امل ــم م ــق بالخص ــا يتعل ــة في ــا خاّص ــة بخالصه امللزم

ــة.  ــة اإلعالميّ ــا باملنظوم ــة املحتســبة آليّ ــة التضامنيّ ــة واملســاهمة اإلجتاعي اإلجتاعي

	ü 18 ــل ــا بالفص ــوص عليه ــة املنص ــكلية الرضوري ــروط الش ــا ال ــر فيه ــراءات تتوف ــوان ال ــر بعن ــاد فوات اعت

ــث األجــور  ــن حي ــة م ــة التابعــن للتعاوني ــات العمل ــة وتســوية وضعي ــة املضاف ــة األداء عــى القيم ــن مجل م

ــي. ــان اإلجتاع ــي للض ــدوق الوطن ــراط بالصن ــور واإلنخ ــادات يف األج والزي

 3 - عىل مستوى الترصّف يف امليزانية: 

متثلت تدابر اإلصالح املتخذة يف هذا املجال فيا يي:

	ü اعتــاد املقاربــات اليوميــة لخزينتــي الدفوعــات واملقابيــض بالتعاونيــة وذلــك آليــا ويدويــا ومقارنتهــا

ــايل. ــار اإلنتق ــاب اإلنتظ ــن حس ــزء م ــة ج ــوية وتصفي ــع تس ــوك، م ــدى البن ــة ل ــالت املالي بالتنزي

	ü اتخــاذ إجــراءات إداريــة وتأديبيــة ضــد بعــض األعــوان مقــرتيف اإلخــالالت املتســببة يف نقــص أرصــدة بعــض 

ــق. الصنادي

	ü املتابعــة اليوميــة ألرصــدة الحســابات البنكيــة مــن قبــل وحــدة املاليــة بالتعاونيــة بصفــة تحــول دون تســجيل

ــة  ــي خــالل الســنة املالي ــأي حســاب بن ــلبي ب ــد س ــدم تســجيل أي رصي ــذه الحســابات )ع ــلبي به ــد س رصي

.)2019

	ü ــاد جــداول املتابعــة ــة إىل اعت ــة باإلضاف ــة التقديري ــاد نظــام امليزاني إحــداث وحــدة ملتابعــة التــرف واعت

ــات. ــل والنفق ــة عــى مســتوى التــرف يف املداخي ــات الدوري ــات واملقارن وجــداول املقارب

	ü تركيــز نظــام مراقبــة داخــي خــاص مبقارنــة الفواتــر الــواردة ووصــوالت الــراء املتعلّقــة باملزّوديــن وتعديــل

التطبيقــة الخاصــة باملاليــة.

	ü إصــدار ملحوظــة عمــل تتعلــق بالطـّـرق والــروط الواجــب إتباعهــا إلســناد القــروض مبختلــف أنواعهــا وإصــدار

ملحوظــة عمــل تتعلــق بضبــط تركيبــة لجنــة الوضعيــات اإلســتعجالية والتــي تعنــى بالنظــر يف مطالــب القروض 

اإلجتاعيــة واإلســتثنائية والــراءات التــي تخــص الوضعيــات الخاصة.

	ü.تحين ملفات املنخرطن باملنظومة اإلعالمية

IV - توصيات الهيئة:
أكــدت الهيئــة عــى وجــوب إســتكال جهــود اإلصــالح وتحقيــق جملــة مــن التوصيــات حيــز التنفيــذ خاصــة منهــا 

مــا يــي:

	ü وجــوب العمــل عــى ضبــط الحاجيــات مــن املــوارد البريــة بصفــة واقعيــة وفعالــة تســهم يف تحســن مســتوى

األداء والتــرف بالتعاونيــة مــع تجنــب صيغــة االلحــاق مــن أعــوان األمــن بصفــة تدريجيــة وتعويضهــم بأعــوان 

مــن ذوي اإلختصــاص يف مجــال التــرف االداري واملــايل واملحاســبي.
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	ü رضورة ختــم القوائــم املاليــة للســنوات املعنيــة والســنوات التــي تليهــا وبيــان اإلجــراءات املعتمــدة للمصادقــة

عليهــا أو رفــع اإلحــرتازات املتعلقــة بهــا. 

	ü وجــوب ســد العجــز املســجل يف بعــض الصناديــق ومراجعــة اإلجــراءات املتبعــة يف هــذا املجــال تفاديــا للوقــوع

يف األخطــاء واإلخــالالت، مــع تتبــع األعــوان مقــرتيف هــذه املخالفــات. 

	ü دعــت الهيئــة إىل مدهــا مبــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات تضمــن عــدم اإلرتجــال والعشــوائية يف التــرف املــايل

مبــا يحفــظ مكتســبات منخرطــي التعاونيــة مــن هــذه الترفــات والقــرارات غــر املدروســة والتــي تســببت يف 

خســائر ماليــة كبــرة جــدا مقارنــة مبداخيــل التعاونيــة الســنوية كــا نبهــت إىل أن عمليــة التوظيــف تخضــع 

إلستشــارة عــدة مؤسســات بنكيــة وتفــي إىل إبــرام عقــد يخضــع وجوبــا إىل مصادقــة مجلــس التعاونيــة وعليــه 

وجــب تســوية هــذه الوضعيــة واإللتــزام مبقتضياتهــا مســتقبال. 

	ü وجــوب اعتــاد نظــام امليزانيــة التقديريــة وجــداول املتابعــات وجــداول املقاربــات واملقارنــات الدورية لتحســن

مســتوى التــرف يف امليزانيــة مــن حيــث املداخيــل واملصاريــف والتعهدات.

	ü ــة ــادئ العام ــرتام املب ــن اح ــراءات يضم ــرف يف ال ــراءات للت ــل اج ــاد دلي ــى رضورة اعت ــة ع ــدت الهيئ أكّ

للــراء العمومــي والتعامــل املبــارش مــع مختلــف املزوديــن دون وســائط وبعــد الحصــول عــى أفضــل العــروض 

بعــد إعــال اإلجــراءات الضامنــة للشــفافية واملســاواة بــن مختلــف املزوديــن. واعتــاد اإلجــراءات الرضوريــة 

ــة للتــرّف يف املداخيــل والنفقــات.  لتدعيــم نظــام املراقبــة الداخليّ

	ü رضورة اعتــاد تراتيــب ومقاييــس مضبوطــة للتــرف يف القــروض واإلتــزام بهــا نهائيــا وعــدم إســتثنائها إال يف

حــاالت تأكــد محــدودة وبعــد عرضهــا عــى مصادقــة الجهــة املخولــة للموافقــة عــى منــح القــروض بالتعاونيــة.

V - قرار المجلس: 
نظــرا لعــدم تــدارك عديــد النقائــص، ولتعهــد التعاونيــة بإجــراء إصالحــات هامــة وجذريــة ، قــّرر مجلــس الهيئــة 

مواصلــة متابعــة التقريــر الرقــايب.

VI - جدول المتابعة :

قرار المجلس موضوع التقرير 

توصيات الهيئة نسبة اإلصالح (%) النقائص التي تّم تداركها كّليا النقائص واإلخالالت المستخرجة للمتابعة

النقائص التي لم يتّم في شأنها اّتخاذ تدابير إصالح النقائص التي هي في طور اإلصالح

تعاونية موظفي الشرطة 
واألمن الوطنيين 

والسجون واإلصالح
مواصلة 592831-4710

المتابعة
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الباب الرابع:
دراسة واستغالل التقارير الرقابية

ومتابعة تنفيذ اإلصالحات
)المتابعات الالحقة(
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ــت  ــي تولّ ــة الت ــتندية وامليداني ــة املس ــال املتابع ــة أع ــات الالحق ــمل املتابع تش

الهيئــة القيــام بهــا خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر يف امللفــات التــي ســبق أن عرضــت 

عــى مجلــس الهيئــة يف مرحلــة ســابقة والتــي أقــّر املجلــس، بعــد دراســة وتقييــم إجراءات 

اإلصــالح املتخــذة مــن قبــل الهيــاكل املعنيــة، مواصلــة متابعتهــا للتأكــد مــن إنجــاز بقيــة 

اإلصالحــات املســتوجبة.

وقــد بلــغ عــدد املتابعــات الالحقــة التــي أمنتهــا الهيئــة بهــذا العنــوان خــالل الفــرتة املشــمولة 

ــة(  ــة )8	 متابع ــات ثالث ــة( ومتابع ــة )36متابع ــات ثاني ــن متابع ــت ب ــة توزع ــر 65 متابع بالتقري

ومتابعــات أخــرى )		 متابعــة(.

وشــملت هــذه املتابعــات 57 تقريــر رقــايب )هنالــك 8 تقاريــر كانــت موضــوع متابعتــن خــالل الفــرتة 

املشــمولة بالتقريــر( تــّم إنجازهــا مــن قبــل محكمــة املحاســبات وهيئــات الرقابــة العاّمــة والتفقديــات 

الوزاريــة، تــّم أكــر مــن نصفهــا يف إطــار متابعــات ثانيــة )36 متابعــة مــن مجمــوع 65(، وتعلقــت هــذه 

املتابعــات باألســاس مبنشــآت عموميــة وذات مســاهمة عموميــة ومؤسســات عموميــة ال تكتــيس صبغــة 

إداريــة )46 %( ومصالــح إداريــة مركزيــة وجهويــة )16 %( وبرامــج وسياســات عموميــة )9% (.

وتتــوىل الهيئــة مــن خــالل هــذه املتابعــات التثبــت مــن مــدى التــزام الهيــاكل التــي خضعــت للرقابــة   

بتــدارك النقائــص واإلخــالالت املتبقيــة مــن متابعــات ســابقة وتحقيــق اإلصالحــات الكفيلــة بوضــع حــّد 

ــة  ــا، ومــن جه ــم التوصــل به ــي يت ــات والتوضيحــات الت ــاد عــى املعطي ــة باالعت ــك مــن جه ــا، وذل له

أخــرى باإلعتــاد عــى زيــارات ومعاينــات ميدانيــة ملــا تــّم التوّصــل إليــه مــن نتائــج ملموســة يف إنجــاز 

اإلصالحــات املســتوجبة. 

ــع  ــذ جمي ــتكال تنفي ــد اس ــا، عن ــة بختمه ــس الهيئ ــرار مجل ــة إق ــة إىل غاي ــال املتابع وتتواصــل أع

ــي  ــص واإلخــالالت الت ــف النقائ ــع مختل ــّدم هــاّم يف تنفيذهــا ويف رف ــات اإلصــالح أو تســجيل تق توصي

ــايب. ــر الرق ــا التقري رصده
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كــا ميكــن ملجلــس الهيئــة العليــا، يف بعــض الحــاالت األخــرى ، إقــرار إيقــاف املتابعــة عنــد مالحظــة 

انعــدام الجــدوى يف مواصلتهــا وذلــك إّمــا لعــدم قــدرة الهيــكل املعنــي عــى تجــاوز النقائــص واإلخــالالت 

املســتخرجة أو لتجاوزهــا حــدود صالحياتــه، علــا أّن هــذا القــرار يكــون مرفوقــا عــادة بدعــوة التفقديــة 

الوزاريــة أو الهيــكل املعنــي إلســتكال املتابعــة ومــّد الهيئــة بالنتائــج املحّققــة.

علــا وأنــه، يتجــه التعامــل مــع النســب واألرقــام املحققــة عــى مســتوى اإلصــالح بــكل حــذر وذلــك 

بالنظــر إىل طبيعــة النقائــص واإلخــالالت التــي اســتخرجتها الهيئــة مــن التقاريــر الرقابيّة ودرجــة خطورتها 

وتعقدهــا، بإعتبــار أن البعــض مــن هــذه النقائــص يكــون ســهل اإلصــالح يف حــن أن البعــض اآلخــر منهــا 

يتطلــب أحيانــا إمكانيــات ماديّــة أوبريّــة تجــد بعــض الهيــاكل صعوبــة يف توفرهــا يف اإلبــان أو حتّــى 

عــى املــدى القصــر ، أو تقتــي حيــزا زمنيــا هامــا لتحقيقهــا بالنظــر لتدخــل أطــراف أخــرى يف ذلــك عــى 

غــرار الريــك االجتاعــي بالهيــكل أو وزارة اإلرشاف القطاعــي و/أو وزارة املاليّــة و/أو رئاســة الحكومــة 

ــك يف  ــة أوكذل ــة والرتتيبيّ ــوص التريعيّ ــض النص ــتصدار بع ــة أو إس ــص الرضوريّ ــى الرتاخي ــول ع للحص

بعــض األحيــان تدخــل الســلطة القضائيّــة )تتبــع قضــايئ، ترســيم عقــاري ....(.

وفيـــا يـــي ملخـــص ألهـــم نتائـــج عـــمليات الـــمتابعة الالحقة التي أنجزتها الهيــــئة خـــالل الفتـــرة 

2020 - 2021 مــع جــدول بيــاين يتضمــن تاريــخ عــرض امللفــات املشــمولة بعمليــات املتابعــة الالحقــة 

ــات الصــادرة بشــأنها. ــا والقــرارات أو التوصي ــة العلي عــى أنظــار مجلــس الهيئ
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المتابعات الثانية
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املتابعة الثانية للتقرير السنوي الثامن والعرشين لـمـحكمة املحاسبات

يف جزئه املتعلّق بالديوان الوطني للتطهري

تولـّـت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة، يف إطــار تنفيــذ برنامــج متابعــة القــرب بعنــوان ســنة 2018 والــذي 

شــمل عــددا مــن مؤّسســات قطــاع البيئــة، متابعــة التقريــر الثامــن والعريــن ملحكمــة املحاســبات يف جزئــه املتعلـّـق 

بالديــوان الوطنــي للتطهــر. 

وقــد شــملت هــذه املتابعــة جملــة النقائــص واإلخــالالت تعلّقــت باســتغالل الشــبكة ومنشــآت التطهــر والتــرّف 

ــق االستشــارات والتدقيــق يف منظومــة املعلومــات وبعــض أوجــه التــرّف يف  يف الصفقــات ويف الــراءات عــن طري

ــن  ــتخراجها م ــّم إس ــة 79 ت ــن جمل ــة م ــة 37 مالحظ ــاء متابع ــة األوىل إىل إنه ــة املتابع ــت عملي ــد أفض ــوان. وق األع

ــات  ــتكال اإلصالح ــد اس ــة قص ــة تكميلي ــة لــــ42 توصي ــم الهيئ ــع تقدي ــاز 47 % م ــبة إنج ــايب أي بنس ــر الرق التقري

ــة.  ــدارك اإلخــالالت املتبّقي وت

وبيّنــت أعــال املتابعــة الثانيــة لهــذا التقريــر عــدم بــذل الّديــوان لجهــود جّديــة يف اإلصــالح مقتــرا عــى اتخــاذه 

لبعــض اإلجــراءات الداخليــة التــي تتعلـّـق مبجــال الــراءات كإصــداره ملذكرتــن داخليتــن تعلقتــا عــى التــوايل بتكويــن 

لجنــة للنظــر يف كراســات الــروط قبــل نــر إعالنــات طلــب العــروض وأخــرى للتأكيــد عــى مزيــد التقيــد باآلجــال 

يف مراحــل الفــرز والتقييــم واملصادقــة عــى الصفقــات العموميــة. 

ــة  ــدارك باقــي النقائــص واإلخــالالت، تقدمــت الهيئ ــوان عــى ت وبهــدف اســتكال مجهــود اإلصــالح وحــث الدي

بتوصيــات تكميليــة متثلــت أهمهــا يف رضورة اإلرساع يف اســتكال إجــراءات اقتنــاء معــدات اســتغالل شــبكات التطهــر 

وخاصــة منهــا الشــاحنات املزدوجــة وإســتحثاث إجــراءات انتــداب أعــوان االســتغالل قصــد التقليــص مــن نســبة العجز 

يف جهــر الشــبكة وبلــوغ املــؤرشات املحــّددة يف املجــال. وكذلــك اإلرساع يف صيانــة وإعــادة تشــغيل مختلــف مكّونــات 

ــّم االلتــزام بــه  منظومــة املراقبــة واإلنــذار بالنســبة للجهــات املتبّقيــة وإعطــاء األولويــة لهــذا املجــال وتنفيــذا ملــا ت

مــن قبــل الديــوان وهــو مــا ســيمكن مــن توظيفهــا ملتابعــة األعطــاب التــي تطــرأ عــى املنشــآت يف اإلبّــان وبرمجــة 

التدّخــالت الرضوريـّـة التــي تشــملها، فضــال عــن اســتغالل مــا ســتوفّره هــذه املنظومــة مــن إحصائيــات لتقييــم مــدى 

نجاعتهــا. 

ــا  ــع اإلشــكاليات املســجلة به ــذار ورف ــة واإلن ــة للمراقب ــة الحالي ــوان باســتغالل املنظوم ــة الدي ــا أوصــت الهيئ ك

بالنظــر للتمويــالت الهامــة التــي رصــدت القتنائهــا والعمــل عــى تعميــم تركيــز واجهــات املتابعــة وإعطــاء األولويــة يف 

هــذه العمليــة إىل املحطّــات املســتغلّة مــن قبــل الخــواص مبــا يضمــن متابعتهــا حينيــا والتأكّــد مــن قيامهــم بأشــغال 

ــان وتقديــم مؤيــدات يف الغــرض. الصيانــة واإلصــالح الالزمــة يف اإلبّ

كــا دعــت الهيئــة إىل رضورة تقيــد الديــوان بأحــكام الفصــل 25 مــن األمــر املنظــم للصفقــات الــذي يوجــب عــدم 

تضمــن كراســات الــروط ألحــكام مــن شــأنها اســتبعاد أو إقصــاء املؤسســات التونســية مــن املشــاركة وتعويــض رشط 

املشــاريع املاثلــة مبشــاريع لهــا نفــس درجــة التشــعب ويف نفــس املجــال املعنــي بالصفقــة دون أن تكــون ماثلــة إال 

يف الحــاالت االســتثنائية التــي يجــب تريرهــا وتقديــم منهجيــة تقييــم عــروض محينــة يف الغــرض. 

كــا أوصــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة بإحالــة امللفــات املتعلقــة بشــبهات الفســاد حــول الصفقــات 

والــراءات املرمــة قبــل ســنة 2011 بتعليــات مــن وزيــر البيئــة ورئيــس الجمهوريــة آنــذاك، عــى أنظــار القضــاء 

تفاديــا لتقادمهــا مــن ناحيــة، ونظــرا لعــدم اتخــاذ الديــوان ألي إجــراءات بخصوصهــا مــن ناحيــة أخــرى، 
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نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل هذه المتابعة

عدد النقائص المتبقية على ضوء المتابعة السابقة 
عدد التوصيات المقدمة على ضوء المتابعة األولى

النقائص التي تّم تداركها كّليا

79
42

10
24

42

النسبة الجملية لإلصالح (%) العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها
  

قرار مجلس الهيئة

ــدت الهيئــة عــى رضورة مراجعــة قامئــة األعــوان املنتفعــن مبنحــة الوضــع تحــت الطلــب  ومــن جانــب آخــر، أكّ

ــن يضطلعــون  ــدون موجــب عــى عــدد مــن األعــوان واإلطــارات الذي ــّم ســحبها ب ــي ت ــارش الت ــوان التســخر املب بعن

ــا  ــي يتحّمله ــاء الت ــة بتأمــن اســتمرارية املرفــق العــام مبــا سيســاهم يف ترشــيد األعب ــة ليســت لهــا عالق مبهــام إداري

ــوان.  ــوان بهــذا العن الدي

توصيات المجلس:
أقــّر مجلــس الهيئــة العليــا مواصلــة متابعــة هــذا امللــف يف إطــار متابعــة ثالثــة مــع مراســلة الهيئــة الوطنيــة 

ملكافحــة الفســاد يف خصــوص شــبهات الفســاد املتصلــة بالصفقــات والــرشاءات املربمــة قبــل ســنة 		0	 التــي 

مل تتــم إحالتهــا إىل القضــاء. وقــد تــّم للغــرض مراســلة الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد بتاريــخ 8	 جانفــي 

.	0		

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

الديوان الوطني للتطهير

مواصلة المتابعة4760
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املتابعة الثانية للتقرير السنوي الثالثني ملحكمة املحاسبات

يف جزئه املتعلّق بوكالة التهذيب والتجديد العمراين: 

برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية باملدن الكربى

وبرنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية

انطلقــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة خــالل ســنة 2018 يف متابعــة تقريــر محكمــة املحاســبات الثالثــن 

يف جزئــه املتعلـّـق مبهمــة التدقيــق يف برنامجــي اإلحاطــة باألحيــاء الشــعبية باملــدن الكــرى وتهذيــب وإدمــاج األحيــاء 

الســكنيّة الذيــن بلغــت كلفتهــا الجمليــة 772,225 م.د.

وقــد أنجــزت محكمــة املحاســبات هــذه املهمــة الرقابيــة نظــرا ألهميــة االعتــادات املرّســمة بالرنامجــن املذكورين 

ــة 63 م.د( باإلضافــة إىل  ــوزّع بــن قــروض 260 م.د وهب ــة )323 م.د تت ــأّن 42 % منهــا هــي متويــالت خارجي علــا ب

تنــّوع مكّوناتهــا وأهميــة عــدد األحيــاء التــي شــملتها. ومــن أهــداف هــذه املهّمــة الوقــوف عــى مــدى إحــكام تســير 

ــن  ــة يف تحس ــة خاّص ــومة واملتمثل ــداف املرس ــا لأله ــدى تحقيقه ــة وم ــة والرتتيبي ــر القانوني ــق األط ــن وف الرنامج

ظــروف عيــش متســاكني هــذه األحيــاء وتوفــر املرافــق الرضوريــة بهــا بغايــة إدماجهــا يف املحيــط العــام.

وشــملت األعــال الرقابيــة التــي غطّــت الفــرتة مــن ديســمر 2006 إىل أفريــل 2016 وكالــة التهذيــب والتجديــد 

العمــراين والــوزارات املكلّفــة بالتجهيــز وبالجاعــات املحليّــة وبالتنميــة وبالرياضــة والبنــك التونــيس للتضامــن باإلضافة 

إىل البلديـّـات املعنيــة بالرنامجــن.

ــة املتابعــة األوىل  ــت متابعتهــا وأفــرزت عملي ــر الرقــايب 54 إخــالال متّ ــا مــن التقري ــة العلي وقــد اســتخرجت الهيئ

تــدارك وكالــة التهذيــب والتجديــد العمــراين لــــ33 إخــالال مــن مجمــوع 54 أي بنســبة إنجــاز 61 % مــع تقديــم الهيئــة 

لــــ14 توصيــة إضافيــة إلســتكال مجهــودات اإلصــالح.

أّمــا املتابعــة الثانيــة فقــد أبــرزت اتخــاذ وكالــة التهذيــب والتجديــد العمــراين لجملــة مــن تدابــر اإلصــالح والتــدارك 

مــن أهّمهــا إمضــاء اتفاقيــة إطاريــة بــن وزيــر التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الرتابيــة ووزيــر الشــؤون املحليــة والرئيــس 

ــن  ــة م ــف بجمل ــا التعري ــّم مبوجبه ــة ت ــات خصوصي ــدة اتفاقي ــة 2019 وع ــخ 04 جويلي ــة بتاري ــام للوكال ــر الع املدي

املفاهيــم تتعلـّـق خاصــة بصاحــب املنشــأ وتحديــد مســؤوليات كل املتدخلــن يف الرنامــج وذلــك خاصــة مــع البلديــات 

املعنيــة مبشــاريع الجــزء األول مــن الجيــل الثــاين لرنامــج تهذيــب وإدمــاج األحيــاء الســكنية. 

ــت الوكالــة إعــداد منهجيــة  ومبناســبة إعــداد الجيــل الثــاين مــن برنامــج تهذيــب وإدمــاج األحيــاء الســكنية، تولّ

تــم اعتادهــا يف تشــخيص وإعــداد الرنامــج والتــي مّكنــت مــن تحســن طــرق العمــل والتدخــالت باعتبــار اعتادهــا 

ــم  ــة ث ــاء الســكنية حســب األولوي ــات بدقــة وترتيــب األحي ــد الحاجي ــة يف تحدي أساســا عــى تريــك الســلط املحلي

القيــام بتشــخيص ميــداين لهــذه األحيــاء باعتــاد بطاقــة تشــخيص تــّم إعدادهــا للغــرض.

كــا تولـّـت الوكالــة تحيــن كراســات الــروط اإلداريــة الخاصــة طبقــا للمالحظــات الــواردة بالتقريــر الرقــايب فيــا 

ــروط املســتوجبة إلســناد التســبيقات  ــروط وإدراج ال ــن كراســات ال ــة م ــات املالي ــق بحــذف ســقف العقوب يتعلّ

ــات األمــر عــدد 1039 لســنة 2014 املنظــم  ــة التكويــن وفــق مقتضي إىل املؤّسســات الصغــرى أو املتوّســطة أو حديث

للصفقــات. كــا رشعــت الوكالــة يف القيــام بالختــم املــايل واملحاســبي للمشــاريع املنتهيــة املدرجــة بالرنامجــن حيــث 

ــم  ــة خت ــت برمج ــنة 2019 ومتّ ــة س ــن موازن ــار ضم ــون دين ــة 10,8 ملي ــا بقيم ــبي لـــ31 مروع ــم املحاس ــّم الخت ت

مجموعــة مــن املشــاريع خــالل ســنوات 2020 و2021 حســب روزنامــة ضبطــت للغــرض. 
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كــا بيّنــت أعــال املتابعــة عقــد الوكالــة لجلســات عمــل مــع ممثــي وزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الرتابيــة 

ــادات  ــرف يف االعت ــراءات الت ــغ ورشوط وإج ــة صي ــة ملناقش ــؤون االجتاعي ــة ووزارة الش ــؤون املحلي ووزارة الش

ــة إىل  ــرار املشــرتك، باإلضاف ــن الق ــة م ــة النهائي ــار إصــدار الصيغ ــك يف انتظ ــة تحســن الســكن وذل املخصصــة ملكون

التعّهــد بإصــدار ملحوظــة إجــراءات داخليــة تنظـّـم عمليــة تحســن الســكن عــى أن تتــّم املصادقــة عليهــا مبــارشة إثــر 

إصــدار القــرار املشــرتك وتفاديــا ألي تضــارب إجــرايئ.

ــة مندمجــة وهــي يف طــور  ــة إرســاء منظوم ــت الوكال ــات، تول ــق بنظــام املعلوم ــا يتعلّ ــد آخــر، وفي عــى صعي

التجربــة واملتابعــة وســتمكن هــذه املنظومــة مــن معالجــة عديــد اإلشــكاليات منهــا غيــاب ضانــات الّســالمة الكافيــة 

مــن حيــث إدراج املعطيــات وتغيرهــا واملصادقــة عليهــا ومراقبتهــا وتوثيــق تاريــخ كّل عمليــة إحــداث معلومــة أو 

تغيرهــا وتحديــد الجهــة التــي قامــت بذلــك.

توصيات المجلس: 
بالنظــر لتــدارك نســبة هامــة مــن النقائــص واإلخــالالت، قــّرر مجلــس الهيئــة إنهــاء متابعــة هــذا التقريــر عــىل 

مســتوى الهيئــة العليــا مــع دعــوة وكالــة التهذيــب والتجديــد العمــراين إىل مواصلــة مجهوداتهــا والعمــل عــىل 

تجــاوز النقائــص املتبقيــة يف أرسع اآلجــال وموافــاة الهيئــة بنتائــج ذلــك.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل هذه المتابعة

عدد النقائص المتبقية على ضوء المتابعة السابقة 
عدد التوصيات المقدمة على ضوء المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

54

إنهاء المتابعة4584

21
12

57

14

وكالة التهذيب
والتجديد العمراني 

http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/72/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.htm
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املتابعة الثانية للتقرير السنوي الحادي والثالثني ملحكمة املحاسبات

بخصوص أوجه الترصّف يف القطب التكنولوجي بربج السدرية

انطلقــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة خــالل ســنة 2020 يف متابعــة تقريــر محكمــة املحاســبات الحــادي 

ــدة مــن جانفــي 2011 إىل  ــرج الســدرية بالنســبة للفــرتة املمت ــق بالقطــب التكنولوجــي ب ــه املتعلّ ــن يف جزئ والثالث

جويليــة 2017 وهــو تقريــر تطــرّق إىل مــدى توفَــق القطــب املذكــور يف حفــز التجديــد التكنولوجــي ودعــم التكامــل 

ــية.  ــة األساس ــم والبني ــتوى التنظي ــى مس ــك ع ــة لذل ــات الالزم ــر املقوم ــه ويف توف ــف مكونات ــن مختل ــاج ب واالندم

وكذلــك التثبــت مــن حســن التــرف يف فضــاءات القطــب ويف املــوارد املخصصــة لــه.

وقــد اســتخرجت الهيئــة العليــا مــن التقريــر الرقــايب املشــار إليــه آنفــا 95 مالحظــة متّــت مراســلة وزارة التعليــم 

العــايل والبحــث العلمــي ورشكــة التــرّف يف القطــب التكنولوجــي بــرج الســدرية يف شــأنها ومتحــورت أساســا حــول 

ــة  ــة الصناعي ــب واملنطق ــاءات القط ــرّف يف فض ــية والت ــه األساس ــا وبنيت ــرّف فيه ــب والت ــات القط ــم مكّون تنظي

املســاندة وذلــك عــالوة عــى دعــم التكامــل واالندمــاج بــن مختلــف مكّونــات القطــب وحفــز التجديــد التكنولوجــي. 

وأفضــت نتائــج املتابعــة األوىل إىل إقــرار إنهــاء املتابعــة بالنســبة ملالحظــة واحــدة تتعلــق بــوزارة التعليــم العــايل 

والبحــث العلمــي أمــا بالنســبة لركــة التــرّف يف القطــب فقــد تــّم إنهــاء املتابعــة لـــ10 إخــالالت وتقديــم 43 توصية 

تكميليــة الســتكال مجهــود اإلصــالح والتــدارك.

وقــد أبــرزت نتائــج املتابعــة الثانيــة لهــذا التقريــر متّكــن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي مــن تطويــر 

طــرق التــّرف يف مخابــر البحــث مــن خــالل إحــداث منظومــة التــرف يف هيــاكل البحــث عــى موقــع الــواب

ــالع عــى  ــر البحــث واالطّ ــر األنشــطة الســنوية ملخاب ــداع عــن بعــد لتقاري ــا اإلي ــّم مــن خالله  www.gsr.rnu.tn يت

محتواهــا مــن قبــل رؤســاء مؤسســات التعليــم العــايل والبحــث ورؤســاء الجامعــات ووزارات اإلرشاف.

 كــا اعتمــدت الــوزارة منهجيــة جديــدة لتمويــل هيــاكل البحــث ترتكــز عــى قاعــدة أساســية وهــي احتســاب 

ــز العلمــي.  التمويــل عــى أســاس اإلنتــاج والتميّ

وبهــدف تــدارك اإلخــالل املتعلـّـق بضعــف نســب اســتهالك االعتــادات يف إطــار عقــود الرامــج، اعتمــدت الــوزارة 

منهجيــة جديــدة يف إســناد االعتــادات تســتند عــى مــؤرش بقايــا االعتــادات الذي يأخــذ يف االعتبــار بقايــا االعتادات 

التــي توجــد مبيزانيــة املخــر يف الســنة التــي تســبق ســنة التمويــل.

كــا أقــرّت الــوزارة برنامجــا جديــدا إلعــادة توظيــف االعتــادات املتبقيــة لــدى هيــاكل بحــث منهيــة أو برامــج 

ــة  ــة الثقيل ــدات العلمي ــة املع ــية وهــي: صيان ــات أساس ــول 5 أولوي ــة لتم ــا القانوني ــتوفت مدته ــة اس ــة ودولي وطني

واقتناءهــا وإبــرام عقــود مــع باحثــن متحصلــن عــى شــهادة الدكتــوراه ودعــم مشــاريع بحــث قامئــة ودعــم مخابــر 

بحــث قامئــة.

أمــا فيــا يتعلـّـق بتدابــر اإلصــالح املتّخــذة مــن قبــل رشكــة التــرّف بالقطــب التكنولوجي بــرج الســدرية وتطبيقا 

لاللتزامــات املضّمنــة باالتفاقيتــن املرمتــن مــع وزاريت التعليــم العــايل والصناعــة، تولــت الركــة موافــاة كل مــن وزاريت 

التعليــم العــايل والصناعــة بتقاريرهــا الســنوية ومحــارض مجالــس إدارتهــا وميزانياتهــا التقديرية.

http://www.gsr.rnu.tn 
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ــا  ــس إدارته ــة مجل ــاده بعــد مصادق ــا واعت ــة مــن إعــداد النظــام األســايس الخــاص بأعوانه ــت الرك  كــا متّكن

ــي  ــكل التنظيم ــى الهي ــة ع ــت املصادق ــا مت ــطة. ك ــرى واملتوس ــات الصغ ــة واملؤسس ــى وزارة الصناع ــه ع وإحالت

ــري 2020.  ــهر فيف ــذ ش ــوان من ــة باألع ــف الخاص ــف الوظائ ــات وص وبطاق

ــبكات  ــرتكة والش ــزاء املش ــة باألج ــة الخاص ــغال التهيئ ــل أش ــتكال كام ــة باس ــت الرك ــر، قام ــب آخ ــن جان وم

الخارجيــة للمقاســم طبقــا لاللتزامــات املوكولــة لهــا. وأنجــزت كذلــك أشــغال تهيئــة الجــزء األول مــن املنطقــة الصناعية 

بوعرقــوب الــذي ســيتم بشــأنه القيــام بالتســليم الجــزيئ مــع املقــاول املســؤول. كــا تــم إبــرام عقــود وعــد بالبيــع ملــا 

يفــوق 90 % مــن املســاحة املهيــأة ونــر طلــب عــروض لتهيئــة الجــزء الثــاين مــن هــذه املنطقــة.

ــاءات  ــوص 5 فض ــويغ بخص ــود التس ــن عق ــا ضم ــوص عليه ــتحقاتها املنص ــة مس ــرة كاف ــة فوت ــت الرك ــا تولّ ك

ــروع يف  ــع ال ــم الكــراء م ــع معالي ــم بدف ــي مل تق ــا باملؤسســات الت ــع قضاي ــا 481 أ.د ورف بالقطــب والبالغــة قيمته

ــا. ــذ بعــض األحــكام الصــادرة لصالحه تنفي

مــن جهــة أخــرى، ويف إطــار االندمــاج والتكامــل بــن مختلــف مكّونــات القطــب، قامــت رشكــة التــرف يف القطــب 

ــوىل مبقتضاهــا التــرف يف  ــاه تت ــات املي ــز بحــوث وتكنولوجي ــة مــع مرك ــرام اتفاقي ــرج الســدرية بإب التكنولوجــي ب

ــوم  ــى لعل ــد األع ــع املعه ــة م ــة رشاك ــت اتفاقي ــا أبرم ــور. ك ــز املذك ــة للمرك ــة تابع ــاريع علمي ــة ملش ــوارد املالي امل

وتكنولوجيــات البيئــة بالقطــب قصــد تســويق املعــدات العلميــة املتوفــرة لديــه والتــرف يف املــوارد املاليــة املتأتيــة 

مــن التحاليــل العلميــة، وكذلــك إبــرام اتفاقيــة رشاكــة مــع املركــز الوطنــي للبحــوث يف علــوم املــواد للتــرف يف املــوارد 

ــز بحــوث  ــن املجــاين إلطــارات مرك ــك التكوي ــارات ويضــاف إىل ذل ــل واالختب ــرة التحالي ــة ملــروع بحــث وفوت املالي

ــواء أحــد  ــل بإي ــة إىل التكف ــرف باإلضاف ــة الت ــا رشك ــوم به ــي تق ــة الت ــدورات التكويني ــة يف ال ــات الطاق وتكنولوجي

الباحثــن الراجــع بالنظــر للمركــز املذكــور مبحضنــة املؤسســات. 

ــز مجامــع يف اختصاصــات  ــك، تعمــل الركــة بالتنســيق مــع مراكــز البحــث بالقطــب عــى تركي وفضــال عــن ذل

ــا واملــواد، كــا يشــار إىل  ــة والبيوتكنولوجي القطــب )des clusters( ستشــمل الصناعيــن الناشــطن يف مجــاالت البيئ

ــه القطــب التكنولوجــي بــرج الســدرية. نشــاط الركــة ضمــن مجمــع الطاقــات املتجــددة الــذي اتخــذ مقــرّا ل

ــات  ــر ســلبا عــى باقــي املكون ــذي يؤث ــاج بالقطــب وال ــة عمــل قطــاع اإلنت ــق بإشــكالية محدودي أمــا فيــا يتعل

ويحــد مــن خلــق عالقــة بينــه وبــن مؤسســات التعليــم العــايل والبحــث، اتخــذت الركــة مجموعــة مــن اإلجــراءات 

لربــط العالقــة بــن قطاعــي اإلنتــاج والتعليــم العــايل والبحــث مــن خــالل املســاهمة يف الرامــج التشــاركية التــي تربــط 

بــن القطاعــات املذكــورة باإلضافــة إىل تنظيــم امللتقيــات واالجتاعــات والزيــارات للتعريــف باإلمكانــات املتاحــة بــكل 

ــار  ــك االنصه ــاج. يضــاف إىل ذل ــول للمشــاكل املطروحــة عــى مســتوى قطــاع اإلنت ــات القطــب وصياغــة الحل مكون

واملشــاركة يف الرامــج املتاحــة التــي تســاهم يف تحفيــز الباحثــن وخريجــي الجامعــة إلحــداث مشــاريع مجــددة وتوفــر 

وســائل إنجــاح هــذه املشــاريع.

غــر أنــه وبالرغــم مــن املجهــودات املبذولــة لتــدارك النقائــص واإلخــالالت التــي تضّمنهــا التقريــر الرقــايب، تبقــى 

بعــض النقائــص يف حاجــة إىل تدابــر إضافيــة خاصــة تلــك املتعلّقــة بالشــكل القانــوين لركــة التــرّف بــرج الســدرية 

ومســألة اإلرشاف عليهــا.
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ــار للشــكل  ــم العــايل والبحــث العلمــي بــرضورة األخــذ بعــن االعتب ــة وزارة التعلي يف هــذا اإلطــار، أوصــت الهيئ

القانــوين األصــي الــذي أحدثــت يف إطــاره رشكــة التــرف يف القطــب التكنولوجــي بــرج الســدرية ســنة 2008 كركــة 

ذات مســاهات عموميــة ومراجعــة آليــات متويــل وحوكمــة رشكات التــرّف يف األقطــاب التكنولوجيــة عــى املســتوى 

ــا عــى  ــا وتحســن حوكمته ــّدم برامجه ــم نشــاط األقطــاب ومــدى تق ــات أفضــل ملتابعــة وتقيي ــط آلي ــي وضب الوطن

مســتوى التــرّف الداخــي.

ــت الهيئــة العليــا، بنــاء عــى توصيــة املجلــس، مطالبــة الركــة بتقديــم توضيحــات حــول الهيكلــة الحاليــة  وتولّ

لرأســالها وتوجهاتهــا املســتقبلية، وإلســتحثاث مســار اإلصــالح تــم عقــد جلســة عمــل مبقــر الهيئــة بتاريــخ 05 نوفمــر 

2021 بحضــور الرئيــس املديــر العــام لركــة التــرّف بالقطــب وممثلــن عــن وزاريت الصناعــة والتعليــم العــايل واملديرة 

العامــة للمســاهات بــوزارة املاليــة واملديــرة العامــة لوحــدة متابعــة تنظيــم املؤسســات واملنشــآت العموميــة برئاســة 

الحكومــة. وبنــاء عــى مخرجــات هــذه الجلســة تقّدمــت الهيئــة العليــا بجملــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا مطالبــة 

ــا  ــة يف رأس ماله ــرج الســدرية بالعمــل عــى حــر املســاهات العمومي رشكــة التــرف يف القطــب التكنولوجــي ب

ــروع  ــدة ف ــا لفائ ــات يف رأس ماله ــع واألمان ــدوق الودائ ــل مســاهمة صن ــع النظــر يف تحوي يف حــدود نســبة 45 % م

الصنــدوق.

فضــال عــن ذلــك، أوصــت الهيئــة بــاإلرساع يف إعــداد واملصادقــة عــى دليــل إجــراءات شــامل يتعلــق بكافــة جوانــب 

التــرف اإلداري واملــايل بالركــة وكذلــك بإنجــاز منظومــة إعالميــة مندمجــة وشــاملة لكافــة مجــاالت التــرّف وذلــك 

يف أفضــل اآلجــال. هــذا عــالوة عــى رضورة الحــرص عــى عــدم اتخــاذ إجــراءات متــّس مــن التوازنــات املاليــة للركــة 

ومراعــاة مصلحتهــا االقتصاديــة ومبــادئ القطــاع الخــاص فيــا يتعلّــق بتســوية وضعيــة األعــوان املوجوديــن يف حالــة 

غــر قانونيــة.

توصيات المجلس:
أقــّر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة ثالثــة وذلــك قصــد متكــني كل مــن وزارة 

التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ورشكــة التــرصف يف القطــب التكنولوجــي مــن تــدارك باقــي النقائــص.
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ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف: 

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىالهياكل المعنّية بأعمال المتابعة

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل المتابعة الثانية

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة الثانية

عدد النقائص المتبقية على ضوء المتابعة السابقة  عدد النقائص المستخرجة

51

مواصلة المتابعة3264

50
31

62

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل المتابعة الثانية

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة الثانية

عدد النقائص المتبقية على ضوء المتابعة السابقة  عدد النقائص المستخرجة

43

2456

32
13

40

شركة التصّرف بالقطب التكنولوجي

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل المتابعة الثانية

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة الثانية

عدد النقائص المتبقية على ضوء المتابعة السابقة  عدد النقائص المستخرجة

94

مواصلة المتابعة5660

82
44

51 المجموع

مواصلة المتابعة
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملّية

حول مراقبة ترصّف وحسابات رشكة

تونيزيا برودكستينغ- إذاعة شمس أف أم

ــة  ــة حــول مراقب ــة العامــة للاليّ ــة الرقاب ــر هيئ ــة تعهدهــا بتقري ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي واصلــت الهيئ

ــة شــمس أف-أم.  ــا برودكســتينغ- إذاع ــة تونيزي ــرف وحســابات رشك ت

علــا وأن الهيئــة العليــا اســتخرجت مــن التقريــر املذكــور بعنــوان املتابعــة األوىل ثـــاين وأربعــن )48( مالحظــة 

ــة وهــي رئاســة الحكومــة ورشكــة تونيزيــا برودكســتينغ- إذاعــة شــمس أف أم  وزّعــت عــى أربعــة )4( هيــاكل معنيّ

ومجمــع الكرامــة القابضــة واللجنــة الوطنيــة للتــرف يف األمــوال واملمتلــكات املعنيــة باملصــادرة أو االســرتجاع لفائــدة 

الدولــة.

 وعى إثر تقييم نتائج املتابعة األوىل تقّدمت الهيئة العليا بـ12 توصية تكميليّة الستكال مسار اإلصالح. 

ــت إىل  ــي وّجه ــالالت الت ــص واإلخ ــبة للنقائ ــوايل 50 % بالنس ــت ح ــة بلغ ــالح الجملي ــبة اإلص ــّن أّن نس ــد تب وق

ــة  ــكات املعنيّ ــة للتــرف يف األمــوال واملمتل ــة الوطني ــح رئاســة الحكومــة واللجن اإلذاعــة، يف حــن أّن كل مــن مصال

باملصــادرة أو االســرتجاع لفائــدة الدولــة مل تقــّدم أيــة إجابــة عــى املراســالت التــي وّجهــت إليهــا وهــو مــا يعــّد مخالفــا 

ألحــكام منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 26 املــؤرخ يف 25 ســبتمر 2017 املتعلــق بتنفيــذ تقاريــر الرقابــة والتفقــد.

ومــّا يالحــظ مــن خــالل نتائــج املتابعــة الثانيــة لهــذا التقريــر، أّن نســبة اإلصــالح كانــت ضعيفــة ودون املأمــول 

حيــث تــّم تنفيــذ توصيــة وحيــدة مــن مجمــوع التوصيــات التــي تقدمــت بهــا الهيئــة العليــا إىل مصالــح إذاعــة شــمس 

أف أم تعلّقــت بتقديــم تريــر حــول قيــام هيــكل اإلرشاف باإلجــراءات الرضوريــة الســتكال عمليــة تســليم واســتالم 

املهــام بــن املديــر العــام املغــادر واملديــر العــام الــذي متـّـت تســميته يف حــن أّن التوصيــات األخــرى املتبقيــة مل يســجل 

بخصوصهــا أّي تقــّدم يذكــر، بــل قامــت مصالــح اإلذاعــة بإعــادة تقديــم نفــس اإلجابــات الســابقة أو محاولــة تقديــم 

تريــرات لعــدم القيــام باإلصالحــات الرضوريـّـة أو تقديــم تعهــدات للمســتقبل لرفــع ومعالجــة بعــض اإلخــالالت، علــا 

بــأّن بعــض التوصيــات ال تتطلــب بالــرضورة حيــزا زمنيــا هامــا لإلنجــاز أو أعــاال معّقــدة بقــدر مــا تتطلــب انخراطــا 

إيجابيــا يف مســار اإلصــالح. 

وتعلّقــت النقائــص واإلخــالالت املتبقيــة بالتــرف اإلداري يف املــوارد البريــة والتــرف يف التأجــر والتــرف يف 

اإلشــهار، إذ ُســّجل يف هــذا املجــال خاصــة عــدم توفــق اإلذاعــة يف إعــداد مختلــف أدوات التــرف عــى غــرار الهيــكل 

التنظيمــي وعــدم تجديــد النظــام املعلومــايت وإنجــاز االســتثارات الرضوريــة يف هــذا املجــال وعــدم حوكمــة مجــال 

التعــاون مــع املتعاونــن الخارجيــن. فضــال عــن ذلــك، مل توفــر مصالــح اإلذاعــة مؤيــدات ذات قيمــة إثباتيــة تتعلّــق 

ــل  ــة واســتثنائيّة وتحمي ــح شــهريّة وظيفي ــع بعــض األعــوان مبن ــك متتي ــع يف أجــور األعــوان يف مناســبتن وكذل بالرتفي

املســؤوليات يف هــذا الجانــب. كــا أّن اإلذاعــة، وبالرغــم مــن املجهــودات التــي بذلتهــا يف مجــال تحســن منظومــة 

رقابــة الفوتــرة خاصــة يف مجــال اإلشــهار، فإنهــا مل تســرتجع كافــة املعطيــات املنقوصــة يف مجــال اإلشــهار للتدقيــق فيهــا 

والقيــام باملقاربــات الرضوريـّـة يف هــذا املجــال والتثبــت مــن مــدى صدقيــة فوترتهــا والتأكــد مــن صّحــة املبالــغ التــي 

متّــت فوترتهــا خــالل فــرتة ناهــزت الثــالث ســنوات.
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توصيات المجلس:
بنــاء عــىل مــا ســلف بيانــه بخصــوص عــدم التجــاوب مــع جهــود اإلصــالح، أقــّر مجلــس الهيئــة العليــا إيقــاف 

املتابعــة بالنســبة لهــذا التقريــر مــع مراســلة وزيــر املاليــة بصفتــه رئيــس اللجنــة الوطنيــة للتــرصف يف األمــوال 

واملمتلــكات املعنيــة باملصــادرة أو االســرتجاع لفائــدة الدولــة مــن ناحيــة، وإحالــة التقريــر للهيئــة الوطنيــة 

ــر الرقــايب والتــي تحــوم حولهــا شــبهات  ملكافحــة الفســاد للتعهــد ببعــض املالحظــات التــي تضمنهــا التقري

فســاد.

ــة اإلداريــة واملاليــة أدرجــت ضمــن تقريرهــا الســنوي  ــا للرقاب ــة العلي ويف ســياق مّتصــل، نشــري إىل أّن الهيئ

ــي  ــا الت ــت يف البعــض منه ــرشكات املصــادرة والتفوي ــة ال ــّت يف وضعي ــرضورة الب ــق ب ــة تتعل عــدد 6	 توصي

ــة وهــو مــا يتطلــب  ــا املالّي ــا وانخــرام توازناته ــة عــىل مســتوى التــرصّف فيه أصبحــت تشــهد مشــاكل جديّ

إيــالء أهمّيــة قصــوى لهــذا امللــف والبــت فيــه يف أقــرب اآلجــال إليقــاف تراكــم الخســائر وتحميــل ميزانيــة 

الدولــة أعبــاء بــدون موجــب أو حرمانهــا مــن مداخيــل ممكنــة أو حتــى تقلصهــا بفعــل التأخــر يف البــت يف 

هــذا املوضــوع.
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العاّمة للاملية

حول ترصف وحسابات صندوق االنتقال الطاقي

أبــرز تقريــر هيئــة الرقابــة العاّمــة للاليــة حــول تــرف وحســابات صنــدوق االنتقــال الطاقــي عــددا مــن النقائــص 

واإلخــالالت اســتخرجت منهــا الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة 16 مالحظــة للمتابعــة التــي وّجهــت إىل الوكالــة 

الوطنيــة للتحكــم يف الطاقــة والتــي تداركــت 6 منهــا خــالل املتابعــة األوىل و5 خــالل املتابعــة الثانيــة إضافــة إىل إخــالل 

مل يعــد قامئــا إثــر تغــّر النصــوص القانونيــة.

وقــد تعلّقــت أهــّم اإلخــالالت بعنــوان املتابعــة الثانيــة أساســا بعــدم تغطيــة دليــل اإلجــراءات املعتمــد بالوكالــة 

لكافــة مجــاالت عمــل مختلــف املصالــح بخصــوص إســناد منحــة إنتــاج الكهربــاء باملبــاين الشمســية ورصفهــا وبعــض 

النقائــص املســّجلة عــى مســتوى أعــال اللجنــة الفنيــة االستشــارية وعــدم تحيــن ومتابعــة قاعــدة البيانــات املتعلقــة 

بامللفــات املصــادق عليهــا مــن قبلهــا وخاصــة فيــا يتعلــق بإمضــاء عقــود الرامــج وغيــاب التنســيق مــع كل األطــراف 

املتدّخلــة حــول اســتخالص مــوارد راجعــة للصنــدوق وعــدم تطبيــق اإلجــراءات الردعيــة الــواردة بالقوانــن والرتاتيــب 

الجــاري بهــا العمــل تجــاه املؤسســات الخاضعــة للتدقيــق الطاقــي اإلجبــاري.

وبيّنــت متابعــة القــرب لهــذا امللــف خاصــة، رشوع الوكالــة يف إعــداد ووضــع منظومــة مندمجــة مؤّمنــة تحــوي 

ــق  ــا يتعل ــري في ــل ال ــة للنق ــة الفني ــن الوكال ــا ومراســلة كل م ــات املصــادق عليه ــة بامللف ــات املتعلق ــع البيان جمي

بالفــوارق املســجلة بخصــوص املعاليــم املوظفــة عنــد أول تســجيل للســيارات الســياحية بسلســلة تونســية والديوانــة 

ــة  ــة متابع ــى يتســنى للجن ــي حت ــال الطاق ــدوق االنتق ــة لصن ــغ الراجع ــة يف املبال ــب كشــوفات دوري التونســية وطل

ــة املكلفــة  ورصف املنــح متابعــة املــوارد، إضافــة إىل إصــدار دليــل إجــراءات يتعلــق بطــرق ســر عمــل اللجنــة الفنيّ

بإبــداء الــرأي يف إســناد تدخــالت صنــدوق االنتقــال الطاقــي.

وأفضت أعال املتابعة إىل تحقيق نسبة إصالح جملية يف حدود 75 %.

 توصيات المجلس:
نظــرا لنســبة اإلصــالح الهامــة التــي تــم تحقيقهــا مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للتحكــم يف الطاقــة، أقــّر مجلــس 

الهيئــة إنهــاء متابعــة التقريــر مــع دعــوة الوكالــة إىل مواصلــة مجهوداتهــا لتــدارك اإلخــالالت املتبقيــة.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة
عدد التوصيات المنجزة خالل المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

16

إنهاء المتابعة1175
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06
تصّرف وحسابات

صندوق االنتقال الطاقي
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املتابعة الثانية لتقرير محكمة املحاسبات الواحد والثالثني

حول الترصف يف الدين العمومي الخارجي عىل مستوى

الوزارة املكلفة بالتنمية واالستثامر والتعاون الدويل

تــّم عــى مســتوى املتابعــة األوىل للتقريــر الرقــايب اســتخراج 11 مالحظــة تهــّم خاصــة اســتعال مــوارد االقــرتاض 

وقــروض دعــم امليزانيــة والقــروض الخارجيــة املوظفــة ومتابعــة وتنفيــذ الرامــج واملشــاريع وآجــال ســحب القــروض 

الخارجيــة.

وأبرزت املتابعــة الثانية لتقريــر محكمــة املحاســبات الواحــد والثالثــن حــول التــرف يف الديــن العمومــي 

الخارجــي تســجيل تقدمــا يف إنجــاز التوصيــات املتبقيــة مــن املتابعــة األوىل عــى مســتوى الــوزارة املكلفــة بالتنميــة 

ــي شــملت: ــغ عددهــا 04 والت ــدويل والبال ــاون ال واالســتثار والتع

ــة باملشــاريع  ــب املتعلق ــف الجوان ــة املوحــدة واملندمجــة ملتابعــة مختل ــة املعلوماتي ــز املنظوم 1 – وجــوب تركي

ــا، ــا وتنفيذهــا ومتابعته ومتويله

2 - وجــوب تركيــز منظومــة متابعــة ورصــد وإنــذار عــى مســتوى الديــوان للفــت النظــر يف اإلبـّـان لــروز صعوبــات 

طارئــة أو مخاطــر قــد تتســبب يف عــدم احــرتام اآلجــال املتعهــد بهــا لبلــوغ املــؤرشات،

3 - الحرص عى حسن متابعة تنفيذ التمويالت الخارجية،

4 - العمل عى التحكم يف آجال التعهد قصد التقليص يف عموالت التعهد.  

وأبــرزت أعــال املتابعــة حصــول الــوزارة عــى متويــل لرتكيــز املنظومــة املندمجــة واالنطــالق يف اإلعــداد للمــروع 

وإحــداث خليــة مركزيــة لإلنجــاز واملتابعــة “unit delivery” عــى مســتوى الديــوان عهــدت اليهــا مهمــة تطويــر 

لوحــة قيــادة الكرتونيــة ملتابعــة مشــاريع التعــاون الــدويل ورصــد املشــاريع التــي تالقــي صعوبــات بهــدف العمــل عــى 

ــا وتذليلها. تجاوزه

ــك  ــد وذل ــة التعه ــوان عمول ــة بعن ــغ املدفوع ــم يف املبال ــى التحك ــرص ع ــا تح ــوزارة أن مصالحه ــادت ال ــا أف ك

بتحســيس الجهــات املنفــذة للمشــاريع عــى احــرتام آجــال انجــاز املشــاريع املضبوطــة برزنامــة اإلنجــاز وفقــا التفاقيــة 

ــوان  ــة بعن ــغ إضافي ــدون موجــب مببال ــة ب ــة الدول ــال كاهــل ميزاني ــدم إثق ــر بع ــّا يســاهم بشــكل كب ــل م التموي

ــوالت التعهد.  عم

ــة للتقليــص قــدر اإلمــكان يف آجــال  ــوزارة تحــرص عــى التنســيق مــع الجهــات املعني أضــف عــى ذلــك، فــإّن ال

ــغ  ــى املبل ــوالت ع ــاب العم ــالق احتس ــا النط ــة تفادي ــة التريعي ــوزراء واملصادق ــس ال ــتوى مجل ــى مس ــة ع الرمج

ــاذ واالنطــالق يف إنجــاز املــروع. ــز النف ــة حي ــل دخــول االتفاقي الجمــي للقــرض قب
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توصيات المجلس:
تبعــا لنتائــج املتابعــة، أقــّر مجلــس الهيئــة إيقــاف متابعــة هــذا امللــف خاصــة بالنظــر اللتــزام مصالــح الــوزارة 

ــذ. ــز التنفي ــد أجــل شــهر مــارس 2022 لدخــول املنظومــة املندمجــة حي بتحدي

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة
عدد التوصيات المنجزة خالل المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

11

إيقاف المتابعة0981
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التصرف في الدين العمومي
الخارجي على مستوى الوزارة
المكلفة بالتنمية واالستثمار

والتعاون الدولي
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومّية

 حول التفقد لبعض أوجه الترصف باملركز اإلفريقي 

لتحسني مستوى الصحفّيني واالتصاليني

ــة حــول التفقــد لبعــض أوجــه التــرف  أبــرزت املتابعــة الثانيــة لتقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميّ

باملركــز اإلفريقــي لتحســن مســتوى الصحفيّــن واالتصاليــن أّن املجهــودات املبذولــة مــن قبــل مصالــح املركــز بقيــت 

دون املأمــول حيــث تــّم إنجــاز توصيتــن فقــط مــن مجمــوع الســبع والعريــن )27( التــي تقدمــت بهــا الهيئــة العليــا 

أي بنســبة إنجــاز 7 %.

ــى  ــّم ع ــة األوىل ت ــوان املتابع ــة بعن ــايب األويل 31 مالحظ ــر الرق ــن التقري ــتخرجت م ــا اس ــة العلي ــا وأّن الهيئ عل

إثرهــا إقــرار إنهــاء املتابعــة بالنســبة لـــ 4 مالحظــات )أي مــا ميثــل نســبة 13 %( منهــا وتقديــم 27 توصيــة الســتكال 

مجهــودات التــدارك واإلصــالح.

وقــد بينــت عمليــة املتابعــة الحاليّــة أّن املركــز قــد قــام مبعالجــة إخاللــن ال يتطلبــان بالــرضورة مجهــودات هاّمــة 

حيــث تــم التفويــت يف معــدات زال االنتفــاع بهــا وإبــرام عقــود صيانــة بالنســبة لبعــض املعــدات الخاصــة باملركــز، 

كــا أعــّد املركــز مــروع األمــر الحكومــي املتعلــق بضبــط نظــام تأجــر املكّونــن بــه لكــن دون التوصــل إىل إصــداره 

وهــو مــا يجعــل املركــز يعتمــد كليــا عــى دعــم املنظــات واملؤسســات الدوليّــة وال ميكنــه مــن وضــع سياســة تكوينيــة 

متكاملــة يف مجــال تكويــن الصحفيــن واالتصاليــن.

ويف املقابــل، مل يســّجل تقــدم يف رفــع بقيــة اإلخــالالت وتنفيــذ التوصيــات التكميليــة التــي تقدمــت بهــا الهيئــة 

ــة إجــراءات تغطــي مختلــف مجــاالت التــرف  ــد وإعــداد أدل ــكل التنظيمــي الجدي ــا، عــى غــرار إصــدار الهي العلي

وإعــداد جــذاذات وظائــف تصــف مهــام ومشــموالت مختلــف املتدخلــن صلــب منظومــة التــرف وســّد مختلــف 

ــة لالضطــالع ببعــض  ــة الرضوري ــكل التنظيمــي الحــايل ودعــم املــوارد البريّ ــة بالهي الشــغورات يف الخطــط الوظيفيّ

ــة  ــة املعــدات التقني ــة وصيان ــة والســالمة املعلوماتي ــك املتعلقــة مبجــال اإلعالمي االختصاصــات الهامــة عــى غــرار تل

وتدعيــم مصلحــة البحــوث والتوثيــق للتمكــن مــن االضطــالع مبهامهــا عــى أفضــل وجــه، مــا أّدى إىل عــدم إعــداد 

خطــة عمــل خاصــة بتطويــر نظــم املعلومــات واالتصــال باملركــز عــى املــدى القريــب واملتوســط.

ومــن جانــب آخــر، تواصــل إخــالل املركــز مبقتضيــات نصــوص ترتيبيــة ســارية املفعــول، عــى غــرار أحــكام الفصلــن 

عــدد 9 )جديــد( و12 )جديــد( مــن األمــر عــدد 1095 لســنة 2007 املنظــم للمركــز املتعلقــن بانعقــاد املجلــس العلمي 

ــات  ــن بالجــرد الســنوي للمعــدات واملنظوم ــة املتعلق ــة املحاســبة العمومي ــن مجل ــن 213 و214 م واإلداري والفصل

ــرف  ــة للت ــة الوطني ــاد املنظوم ــول اعت ــي 1989 ح ــؤرخ يف 9 جانف ــدد 3 امل ــر  األول ع ــور الوزي ــات منش ومقتضي

ــارا والحــال  ــي تقــدر بحــوايل 150 ألــف دين ــه الســنوية الت ــة “أدب” والتــي بررهــا املركــز بضعــف ميزانيت يف امليزاني

ــاكل التــي ال تقــل  ــة بالنســبة للهي ــوزارة املالي ــح املختصــة ب أّن اســتخدام املنظومــة املذكــورة حــدد مــن قبــل املصال

ميزانياتهــا عــن 500 ألــف دينــارا، وهــو مــا يتطلــب، يف تقديــر الهيئــة، إعــادة النظــر يف هــذا الجانــب خاصــة مــع مــا 

شــهدته تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــال مــن تقــّدم هــام.

ــة ضعــف مســتوى املتابعــة والتنســيق بــن املركــز وســلطة اإلرشاف وعــدم وجــود مخاطــب  كــا الحظــت الهيئ

مبــارش واضــح للمركــز صلــب رئاســة الحكومــة.

وبنــاء عــى دراســة وتقيــم مجهــودات اإلصــالح، تبــّن أّن تجــاوز بعــض اإلخــالالت يتطلــب باألســاس تدخــل وزارة 
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ــات  ــة امليزاني ــداد ومناقش ــبة إع ــة مبناس ــة والبري ــات املادي ــر اإلمكاني ــة توف ــن ناحي ــة م ــي خاص اإلرشاف القطاع

الســنوية للمركــز. كــا أّن بعــض اإلخــالالت تعتــر مرتابطــة عــى غــرار تلــك املتعلقــة بالتــرف يف املــوارد البريــة مــن 

خــالل الرتخيــص للمركــز إلنجــاز إنتدابــات جديــدة مبــا يضمــن تفــادي اضطــالع بعــض العملــة مبهــام تتطلــب مهــارات 

خصوصيــة وتجنــب حــاالت الجمــع بــن املهــام املتنافــرة والتســمية يف الخطــط الوظيفيــة وإعــداد أدلــة اإلجــراءات 

وجــذاذات الوظائــف، وهــو مــا يتطلــب معالجتهــا بصفــة متزامنــة وشــمولية. 

توصيات المجلس: 
تبعــا للنتائــج املحققــة، وبالّرغــم مــن ضعــف نســبة اإلنجــاز، أقــّر مجلــس الهيئــة، بصفــة اســتثنائية، إيقــاف 

ــات  ــذ التوصي ــز لتنفي ــل املرك ــن قب ــودات م ــة املجه ــىل رضورة مواصل ــد ع ــع التأكي ــف م ــذا املل ــة ه متابع

ــي.  ــع وزارة اإلرشاف القطاع ــيق م ــة بالتنس املتبقي

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة عدد النقائص المستخرجة

31

إيقاف المتابعة0619
بصفة استثنائية

27
02

07

التفقد لبعض أوجه التصرف
بالمركز اإلفريقي 

لتحسين مستوى الصحفّيين واالتصاليين
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية

حول نتائج مراقبة ترصف وحسابات مؤسسة دار الصباح

وتقييم وضعيتها املالية

اســتخرجت الهيئــة العليــا مــن التقريــر الرقــايب حــول مراقبــة تــرف وحســابات مؤسســة »دار الصبــاح« وتقييــم 

ــة 15 مالحظــة بعنــوان املتابعــة األوىل تــّم إقــرار إنهــاء  وضعيتهــا املاليــة الــذي أنجزتــه هيئــة الرقابــة العاّمــة للاليّ

املتابعــة بالنســبة لـــ5 مالحظــات منهــا )أي مــا ميثــل نســبة 34 %( عــى إثــر املتابعــة األوىل وتقديــم 10 توصيــات 

الســتكال مجهــودات التــدارك واإلصــالح عــى مســتوى املتابعــة الثانيــة.

وقــد متيــزت متابعــة هــذا امللــف ببعــض الصعوبــات نظــرا لعــدم تجــاوب مصالــح دار الصبــاح )مؤسســة مصــادرة( 

ــة، خاصــة وأّن النــّص القانــوين املحــدث للهيئــة العليــا  مــع مختلــف مراســالت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليّ

ــّددة يف االنخــراط يف مســار اإلصــالح أو تلــك التــي  ــاكل املتل ــة إزاء الهي ــا إجــراءات خصوصيّ ــة ال يتضمــن حاليّ للرقاب

التتجــاوب مــع مراســالت الهيئــة العليــا. 

ــة مّكنــت مــن تجســيم نســبة 60 %  ــر أّن املجهــودات املبذول ــة لهــذا التقري ــة املتابعــة الثاني وقــد بيّنــت عملي

ــّجل  ــث س ــة 73 %. حي ــغ نســبة اإلصــالح الجمليّ ــا لتبل ــة العلي ــا الهيئ ــت به ــي تقدم ــات الت ــوع التوصي ــن مجم م

تواصــل املجهــودات يف مجــال مراقبــة اإلشــهارات مــن حيــث اإلدراج بالجريــدة وتحديــد األســعار وتحيينهــا ومراقبــة 

ــد  ــر الرقــايب وتحدي ــا التقري ــرة لتــاليف مختلــف النقائــص التــي تضمنه ــة الفوت التخفيضــات املمنوحــة وإحــكام عملي

ــناد  ــالل إس ــن خ ــاء م ــف الحرف ــة مختل ــة إىل متابع ــعت الرك ــا س ــهار، ك ــرف يف اإلش ــة الت ــن يف منظوم املتدخل

ــى يتــم أخــذ اإلجــراءات  معــرف وحيــد لــكل منهــم وتطهــر الوضعيــات القدميــة للتحديــد الدقيــق ملســتحقاتها حتّ

ــد الــرضورة إىل القضــاء. ــرتايض أو باللجــوء عن ــك ســواء باســتخالصها بال ــة يف شــأنها وذل الرضوري

يف املقابــل، أبــرزت أعــال املتابعــة عــدم توصــل الركــة إىل إعــداد مختلــف أدوات التــرّف الرضوريــة واملتمثلــة 

ــاح نتيجــة  ــدار الصب ــة ل ــة املالي ــأزم الوضعي ــل اإلجــراءات والنظــام املعلومــايت وتواصــل ت ــكل التنظيمــي ودلي يف الهي

قبــول صكــوك وكمبيــاالت مــن مختلــف الحرفــاء وعــدم التمكــن مــن اســتخالصها وهــو مــا يتطلــب بــذل مجهــودات 

أكــر يف مجــال املتابعــة القضائيّــة لحــاالت املتلدديــن يف الخــالص.

توصيات المجلس: 
نظــرا لتســجيل تقــدم هــام )بنســبة 73 %( يف رفــع اإلخــالالت وتنفيــذ التوصيــات التــي تقدمــت بهــا الهيئــة، 

ونظــرا لتطلــب البعــض منهــا تدخــل هيــاكل أخــرى وحيــز زمنــي هــام إلنجازهــا، فقــد أقــّر مجلــس الهيئــة 

العليــا إنهــاء متابعــة هــذا امللــف مــع التوصيــة مبواصلــة املجهــودات مــن قبــل مصالــح دار الصبــاح بالتنســيق 

مــع مختلــف األطــراف املتدخلــة لتنفيــذ التوصيــات املتبقيــة وإعــالم اللجنــة الوطنيــة للتــرصف يف األمــوال 

ــم  ــة واملناج ــة والطاق ــلة وزارة الصناع ــة ومراس ــدة الدول ــرتجاع لفائ ــادرة أو االس ــة باملص ــكات املعني واملمتل

حــول معالجــة الوضعيــة االقتصاديــة لــدار الصبــاح )الــرشكات التــي متــر بصعوبــات اقتصاديــة( دعوتهــا إىل 

البــت يف ملفهــا يف أقــرب اآلجــال املمكنــة.
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ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة األولى عدد النقائص المستخرجة

15

إنهاء المتابعة1173

10
06

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

60

مراقبة تصرف وحسابات
مؤسسة دار الصباح
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية

حول نتائج مراقبة ترصّف وحسابات

تعاونية موظفي اإلذاعة والتلفزة التونسّية

متحــورت املالحظــات التــي اســتخرجتها الهيئــة مــن التقريــر الرقــايب لهيئــة الرقابــة العامــة للاليــة حــول نتائــج 

مراقبــة تــرّف وحســابات تعاونيــة موظفــي اإلذاعــة والتلفــزة التونســيّة بعنــوان املتابعــة األوىل حــول أربعــة مجــاالت 

ــة والتــرف املــايل واملحاســبي والتــرف يف الخدمــات الطبيــة للتعاونيــة  تــرّف تتمثــل يف التنظيــم اإلداري للتعاونيّ

ويف التطبيقــة اإلعالميــة املعتمــدة الســرتجاع املصاريــف الطبيــة والتــرف يف الخدمــات االجتاعيــة. 

وقــد بيّنــت أعــال املتابعــة الثانيــة أن نســبة اإلصــالح كانــت ضعيفــة وأن مختلــف التوصيــات مل يتــم إنجازهــا 

أو هــي بصــدد اإلنجاز. وتتعلــق التوصيــات املتبقيــة بــرضورة إســتكال كافــة اإلجــراءات للمصادقــة عــى مختلــف 

ــبيّة  ــات بالســجالت املحاس ــف الوضعي ــرتة 2005 - 2014 وتســوية مختل ــة بالف ــا املتعلق ــة خاصــة منه ــم املاليّ القوائ

واســتكال إعــداد مختلــف أدوات التــرّف وإكســابها الصبغــة التنفيذيــة )تنقيــح القانــون األســايس للتعاونيــة والهيكل 

التنظيمــي وأدلــة اإلجــراءات...( واســتخالص املبالــغ التــي تــّم رصفهــا بــدون وجــه حــّق واحــرتام مقتضيــات النظــام 

األســايس الحــايل للتعاونيــة ومتابعــة مختلــف القضايــا التــي تــم رفعهــا. علــا بــأن بعــض التوصيــات املذكــورة تتطلــب 

حيّــزا زمنــا هامــا أو تدخــل هيــاكل أخــرى. 

ــة التــي تتعلــق ســواء بنفــس الهيــكل  ومــن جانــب آخــر، ويف إطــار شــموليّة اســتغالل مختلــف التقاريــر الرقابيّ

أو نفــس املوضــوع، تــّم ضــّم التقريــر الــذي أنجزتــه هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة ســنة 2008 والــذي 

إنتهــى إىل وجــود عمليــات اســتيالء عــى أمــوال مــن قبــل بعــض أعــوان التعاونيــة وضبــط مبلغهــا وتحديــد مســؤوليات 

مرتكبيهــا إىل التقريــر الحــايل، نظــرا ألن مختلــف اإلخــالالت التــي تضمنهــا التقريــر األول الزالــت قامئــة ضمــن التقريــر 

الثــاين ومل يتــم البــت فيهــا بصفــة نهائيّــة.

ــر  ــذا التقري ــوص ه ــة بخص ــح التعاونيّ ــع مصال ــل م ــر يف التعام ــن تع ــا م ــة العلي ــّجلته الهيئ ــا س ــر إىل م وبالنظ

والتقريــر الــذي ســبقه خاصــة فيــا يتعلّــق مبتابعــة مــآل القضايــا التــي رفعــت ضــد املتورطــن يف عمليــة االســتيالء 

عــى أمــوال التعاونيّــة، متّــت إحالــة التقريريــن إىل الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد للتعهــد بإحالتهــا عــى القضــاء. 

ومــن جانــب آخــر، متـّـت مراســلة هيئــة الخــراء املحاســبن لإلستســفار عــن اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل مكتــب 

الخبــر املحاســب بخصــوص نتائــج مراقبــة حســابات تعاونيّــة موظفــي اإلذاعــة والتلفــزة التونســيّة.

وقــد متـّـت إفــادة الهيئــة العليــا بــأن مراقــب الحســابات ‘’القــى جملــة مــن التعطيــالت خــالل إنجــازه للمهمــة مــّا 

اســتحال معهــا اســتكال أعــال املراقبــة بالرغــم مــن املجهــودات التــي بذلهــا، وأنــه طبقــا للمعايــر املهنيــة املعمــول 

بهــا يف إطــار مهــات التدقيــق واملراقبــة، قــّرر رفــض املصادقــة عــى املعطيــات املاليــة جملــة وتفصيــال وذلــك لــكل 

ســنوات املراقبــة’’.



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

341

توصيات المجلس: 
أقــّر مجلــس الهيئــة العليــا بصفــة اســتثنائية، إيقــاف متابعــة هــذا التقريــر عــىل مســتوى الهيئــة العليــا نظــرا 

لتعهــد القضــاء بالجانــب الجــزايئ للملــف ودعــوة مصالــح التعاونيــة إىل مواصلــة مجهوداتهــا لرفــع اإلخــالالت 

املتبقيــة ومــّد الهيئــة العليــا مبــا تــّم إنجــازه يف الغــرض. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف*:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة* عدد النقائص المستخرجة

66

إيقاف المتابعة3248

26
01

مراقبة تصّرف وحسابات
تعاونية موظفي اإلذاعة

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)والتلفزة التونسّية

04

)*(: بعض التوصيات تتعلق بأكر من مالحظة.
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملّية حول الترصّف اإلداري

واملايل بالهيئة الوطنّية لحامية املعطيات الشخصّية

ــة  ــة الوطنيّ ــايل بالهيئ ــرّف اإلداري وامل ــة حــول الت ــة للاليّ ــة العام ــة الرقاب ــر هيئ ــا بتقري ــة العلي ــدت الهيئ تعّه

لحايــة املعطيــات الشــخصيّة منــذ ســنة 2019، ومتحــورت أبــرز االخــالالت املســتخرجة مــن التقريــر الرقــايب حــول 

عــدم توفــر املــوارد البريــة الرضوريــة بالهيئــة وضعــف نســبة التأطــر و وجــود إخــالالت يف معالجــة ملفــات طلــب 

الرتاخيــص والتصاريــح وعــدم القيــام بزيــارات ميدانيــة يف مجــال تركيــز وســائل املراقبــة البريــة للتثبــت مــن مــدى 

ــدم  ــة بع ــة األوىل والثاني ــال املتابع ــزت أع ــد متيّ ــة، وق ــز الفعلي ــن الرتكي ــع أماك ــا م ــات املــرح به ــة املعطي مطابق

التجــاوب اإليجــايب للهيئــة الوطنيّــة لحايــة املعطيــات الشــخصيّة مــع مختلــف مراســالت الهيئــة العليــا وعــدم مّدهــا 

بعنــارص اإلجابــة حــول اإلخــالالت والنقائــص املســتخرجة مــن التقريــر الرقــايب.

ــا يف مســار اإلصــالح  ــا وعــدم انخراطه ــات الشــخصيّة عــدم تجاوبه ــة املعطي ــة لحاي ــة الوطني ــّررت الهيئ ــد ب وق

بعــدم توفــر اإلطــار البــري لديهــا خاصــة بعــد إعفــاء الكاتبــة العامــة الســابقة وعــدم تعويضهــا والصعوبــات التــي 

تعيشــها الهيئــة والتــي تتنــاىف مــع املتطلبــات األدىن لحســن ســر الهيئــات املســتقلة مــرزة أنهــا تولــت مراســلة رئاســة 

الحكومــة يف هــذا الخصــوص يف عديــد املناســبات لكــن دون جــدوى.

توصيات املجلس:

بالنظــر إىل صعوبــة إنجــاز املتابعــة والحصــول عــىل اإلجابــات الرضوريــة مــن مصالــح الهيئــة الوطنيــة لحاميــة 

املعطيــات الشــخصّية، أقــّر مجلــس الهيئــة العليــا، بصفــة اســتثنائية، إيقــاف متابعــة هــذا التقريــر وقتيــا. مــع 

مراســلة رئاســة الحكومــة التخــاذ اإلجــراءات الرضوريــة مــن أجــل تجــاوز النقائــص الهيكليــة التــي تعــاين منهــا 

الهيئــة ودعمهــا باإلطــار البــرشي واالمكانيــات املاديــة الالزمــة لتأمــني حســن ســريها.
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املتابعة الثانية لتقرير التفقدية العامة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات

املتعلق بعملية تفقد محوري إلدارة الشؤون اإلدارية واملالية

أبــرز تقريــر التفقديــة العامــة لــوزارة التجــارة وتنميــة الصــادرات املتعلــق بعمليــة تفقــد محــوري إلدارة الشــؤون 

اإلداريــة واملاليــة، عــددا مــن النقائــص واإلخــالالت، اســتخرجت منهــا الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة يف طــور 

ــا خــالل املتابعــة األوىل. وشــملت املتابعــة  ــدارك 7 منه ــم ت ــا يف 16 نقطــة ت ــم تبويبه املتابعــة األوىل 81 مالحظــة ت

الثانيــة 9 نقــاط متحــورت أساســا فيــا يــي:

·  عىل مستوى الترصف يف املوارد البرشية:	

	ü،اعتاد آلية الوضع عى الذمة وإلحاق إحدى األعوان دون إعداد قرار يف الغرض

	ü ــبة ــوال بالنس ــاع أم ــر بإرج ــتصدار أوام ــدم اس ــق وع ــه ح ــوان دون وج ــة ألع ــازات عيني ــح وامتي ــناد من إس

ــرتة 2008 - 2011(، ــود إىل الف ــالالت تع ــذه اإلخ ــة )ه ــغ املدفوع للمبال

	ü انتفــاع أحــد األعــوان بتأجــر مضاعــف ملــدة 3 أشــهر مــن الــوزارة ومــن رشكــة الشــبكة التونســية للتجــارة

التــي أُلحــق بهــا،

	ü عــدم الدقـّـة يف تحديــد الهيــكل املعنــي بالتســمية وإصــدار وثائــق وقــرارات إداريــة مغايــرة للتكليــف الفعــي

ــوان املعنين، لألع

	ü.سوء مسك امللفات اإلدارية لألعوان

· عىل مستوى الترصف املايل:	

تعلقــت اإلخــالالت موضــوع املتابعــة الثانيــة أساســا حــول إســناد منحتــي املراقبــة والتحفيــز لســنتي 2011 و2012 

مــن حيــث رشوط اإلســناد وتحديــد املنتفعــن إضافــة إىل كيفيــة رصف املنحتــن. 

وبيّنــت املتابعــة الثانيــة توفّــق الــوزارة يف تــدارك جميــع اإلخــالالت املتعلقــة بالتــرف املــايل مــن خــالل تنقيــح 

ــة  ــح املســندة ألعــوان ســلك املراقب ــق بضبــط املن األمــر عــدد 103 لســنة 1999 املــؤرخ يف 11 جانفــي 1999 واملتعل

ــر 2012 وإصــدار منشــور تفســري يف  ــة تبعــا لصــدور األمــر عــدد 2553 لســنة 2012 املــؤرخ يف 25 أكتوب االقتصادي

الغــرض خــالل شــهر مــارس 2014، مــّا مّكــن مــن تــاليف بعــض النقائــص خاصــة عــى مســتوى إســناد األعــداد لألعــوان 

املعنــن مــن طــرف رؤســاء الهيــاكل اإلداريــة التــي يبــارشون بهــا عــر بطاقــات إســناد إعــداد يف صيغــة موحــدة متــى 

مــن طرفهــم.

ــر 2019  ــؤرخ يف 26 نوفم ــنة 2019 امل ــدد 1116 لس ــي ع ــر الحكوم ــدار األم ــنة 2019 إص ــوىف س ــّم يف م ــا ت  ك

املتعلــق بضبــط منحــة املراقبــة االقتصاديــة ورشوط إســنادها والــذي تضمــن جملــة مــن املقاييــس املوضوعيــة القابلــة 

ــارس 2020  ــخ 11 م ــري بتاري ــور تفس ــدار منش ــابقن، وإص ــن الس ــس النص ــى عك ــك ع ــاب وذل ــق واإلحتس للتطبي

مــع تركيــز منظومــة إعالميــة عــى الخــط )خــالل شــهر أفريــل 2020(  وذلــك باإلمكانيــات الذاتيــة لــإلدارة العامــة 

ــة مــن إســناد األعــداد ملنظوريهــم عرهــا  ــة والجهوي ــة املركزي ــاكل اإلداري ــح املشــرتكة مبــا ميكــن رؤســاء الهي للمصال

)إســناد رمــز عبــور شــخي للمنظومــة( ووفقــا للمقاييــس املنصــوص عليهــا باألمــر الحكومــي عــدد 1116 لســنة 2019.
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كــا تعّهــدت الــوزارة بــإدراج بعــض التحســينات الرضوريّــة باملنظومــة لغــرض تطويــر آليــات املتابعــة والتدقيــق 

يف األعــداد املســندة. 

ــة لبعــض األعــوان  ــات الخصوصي ــن )02( يف خصــوص الوضعي ــة بتوصيت ــة تقدمــت الهيئ وخــالل املتابعــة الحاليّ

ــل يف: تتمث

	ü ــة احتســاب االمتيــازات املاليــة والعينيــة التــي تــم إســنادها دون وجــه حــق وفــق آجــال مضبوطــة وجوبيّ

وموافــاة الهيئــة بالنتائــج التــي ســيتم التوصــل إليهــا.

	ü وجوبيّــة تســوية حــاالت أعــوان الــوزارة املبارشيــن فعليــا يف هيــاكل أخــرى أو العكــس واالمتنــاع عــن تحميــل

املؤسســات تحــت اإلرشاف نفقــات راجعــة للــوزارة.

توصيات المجلس: 
تبعــا لجهــود اإلصــالح املبذولــة مــن قبــل الــوزارة ولطبيعــة اإلخــالالت املتبقيــة والتــي تعــود إىل ســنة 		0	 

ــة  ــة ودعــوة التفقدي ــاء متابعــة هــذا امللــف عــىل مســتوى الهيئ ــة إنه ــّرر مجلــس الهيئ ــا، فقــد ق ومــا قبله

ــات  ــة بالوضعي ــة املتبقي ــة اإلخــالالت األربع ــة متابع ــة الصــادرات إىل مواصل ــارة وتنمي ــوزارة التج ــة ل العام

الخاصــة ببعــض األعــوان ومــّد الهيئــة بالنتائــج التــي ســيتم التوصــل إليهــا. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد النقائص المتبقية من المتابعة السابقة عدد النقائص المستخرجة

16

إنهاء المتابعة1275

09
05

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

55

تفقد محوري بإدارة الشؤون
اإلدارية والمالية بوزارة التجارة
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العاّمة للاملّية

حول تدقيق وتقييم ترصف وحسابات مصالح رئاسة الجمهورية

شــملت أهــم محــاور أعــال التدقيــق والتفقــد التــي قامــت بهــا هيئــة الرقابــة العامــة للاليــة بعنــوان الفــرتة 

ــة: ــن ســنتي 2011 و2013 املجــاالت التالي ــّدة ب املمت

	ü.الترف يف امليزانية بغرض التدقيق يف مختلف النفقات واإلقتناءات

	ü ــف ــالص مختل ــت لخ ــي أحدث ــة الت ــبيقات الوقتي ــا وكاالت التس ــا فيه ــبيقات، مب ــرّف يف وكاالت التس الت

ــارج. ــة للخ ــس الدول ــل رئي ــبة تنق ــات مبناس النفق

	ü .الترف يف وسائل النقل التابعة لرئاسة الجمهورية والنفقات املتعلقة بها

	ü.الترف يف األعوان ونظام التأجر

ــة  ــور التابع ــات والقص ــض اإلقام ــة، لبع ــرد واملعاين ــات الج ــج عملي ــأن نتائ ــات بش ــر مالحظ ــن التقري ــا تضم ك

ــا.  ــودة به ــوالت املوج ــاث واملنق ــض األث ــة وبع ــة الجمهوري لرئاس

وباإلضافــة إىل ذلــك، خّصــص فريــق الرقابــة جــزءا مــن هــذا التقريــر لحوصلــة أهــّم نتائــج متابعــة املالحظــات 

الــواردة بالتقريــر املتعلــق مبهّمــة الرقابــة الســابقة املنجــزة مــن قبــل هيئــة الرقابــة العامــة للاليــة وذلــك لتقييــم 

ــة لتســوية امللفــات العالقــة. ــح رئاســة الجمهوري ــي قامــت بهــا مصال اإلجــراءات واإلصالحــات الت

وقــد اســتخرجت الهيئــة العليــا مــن تقريــر هيئــة الرقابــة العاّمــة للاليّــة حــول تدقيــق وتقييــم تــرف وحســابات 

مصالــح رئاســة الجمهوريــة بعنــوان املتابعــة األوىل، 257 مالحظــة )منهــا بعــض املالحظــات تــّم تقســيمها إىل مالحظات 

فرعيّــة ليصبــح العــدد الجمــي 290 مالحظــة(. وقــد بيّنــت نتائــج املتابعــة األوىل تقّدمــا هامــا عــى مســتوى اإلصــالح 

وتــّم تــدارك 233 نقيصــة يف حــن تقّدمــت الهيئــة العليــا بــــ54 توصيــة تكميليّــة ملصالــح رئاســة الجمهوريـّـة.

وقــد بيّنــت نتائــج املتابعــة الثانيــة لهــذا التقريــر، اتخــاذ مصالــح رئاســة الجمهوريـّـة اإلجــراءات الرضوريــة لتنفيــذ 

12 توصيــة مــن ضمــن 54 املتبقيــة والتــزال بعــض النقائــص تنتظــر تنزيــل اإلصالحــات الرضوريـّـة بشــأنها وذلــك عــى 

ــة التســبيقات التــي توفّرهــا املراكــز الديبلوماســية بالخــارج بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون  غــرار وجــوب تســوية كافّ

الخارجيــة والهجــرة والتونســين بالخــارج ووزارة املاليــة واســرتجاع بعــض املبالــغ املاليــة التــي تــم رصفهــا بــدون وجــه 

حــّق وتســوية كافـّـة الــوكاالت املفتوحــة واحــرتام اآلجــال يف هــذا الجانــب وحوكمــة التــرّف يف أســطول النقــل ســواء 

عــى مســتوى االســتغالل أو عــى مســتوى حايــة مصالــح الدولــة يف حــال حــدوث حــوادث املــرور أو كذلــك عــى 

مســتوى احــرتام مقتضيــات الفصــل 3 مــن األمــر عــدد 199 لســنة 1972 املــؤرخ يف 31 مــاي 1972 واملتعلــق بضبــط 

نظــام إســكان املوظفــن املدنيــن التابعــن للدولــة والفصــل 9 مــن األمــر املــؤرخ يف 12 فيفــري 1992 واملتعلــق بضبــط 

املرتــب الشــهري واالمتيــازات املخّولــة ألعضــاء الحكومــة، عــالوة عــى بعــض النقائــص املتصلــة بــرضورة نــر مختلــف 

النصــوص الرتتيبيــة بالرائــد الرســمي أو باســتصدار ســند مرجعــي يتعلّــق بالتــرّف يف بعــض الجوانــب ذات الصبغــة 

الخصوصيّــة واإلرساع يف تطهــر مختلــف الديــون املتخلّــدة.
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توصيات المجلس: 
تبعــا للنتائــج التــي تــّم تحقيقهــا وبالنظــر إىل أهّمــة املالحظــات املتبقيــة، أقــّر مجلــس الهيئــة العليــا مواصلــة 

املتابعة.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف*:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة* عدد النقائص المستخرجة

290

مواصلة المتابعة23380

54
12

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

23

تقييم تصرف وحسابات
مصالح رئاسة الجمهورية

)*(: بعض التوصيات تتعلق بأكر من مالحظة.
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

حول تفقد بعض أوجه الترصف يف الوكالة العقارية الصناعية

ــة وخاصــة  ــم والوســائل التنظيمي ــن املالحظــات متحــورت أساســا حــول التنظي ــددا م ــايب ع ــر الرق ــن التقري تضّم

النظــام املعلومــايت والتــرف يف املــوارد البريــة والــراءات والتــزود والتــرف التجــاري بخصــوص إســناد املقاســم 

ــة. وإجــراءات إســقاط الحــق وبرمجــة بعــث املناطــق الصناعي

ــّرر  ــة ق ــا 65 مالحظ ــي منه ــور أول بق ــة يف ط ــة للمتابع ــور 121 مالحظ ــر املذك ــن التقري ــة م ــتخرجت الهيئ واس

ــاب  ــق بالتنظــر وغي ــالث محــاور تتعل ــا ضمــن ث ــة وميكــن تبويبه ــا يف إطــار متابعــة ثاني ــة متابعته ــس مواصل املجل

ــب  ــق يف الجوان ــة والتدقي ــاريع اإلعالمي ــرف يف املش ــايت والت ــام املعلوم ــة النظ ــم حوكم ــة وتقيي األدوات التنظيمي

ــتغالل. ــاط االس ــة بنش املرتبط

وميكن حوصلة أهّم هذه املالحظات يف:

ــات 	  ــموالت وصالحي ــد مش ــدم تحدي ــي وع ــكل التنظيم ــا بالهي ــوص عليه ــة املنص ــط الوظيفي ــّدد الخط تع

ــة، ــاكل الفرعي الهي

عــدم مراجعــة املخطــط املديــري لإلعالميــة منــذ ســنة 2009 وعــدم تغطيــة املنظومــة املعلوماتيــة املندمجــة 	 

للتــرف »SIGA« املركــزة منــذ ســنة 2009 لبعــض أنشــطة االســتغالل بالوكالــة وعــدم اســتغالل عديــد االســتخدامات 

التــي توفرهــا، عــالوة عــن عــدم تركيــز منظومــة »SIGA« بالنيابــات الجهويــة، 

اعتــاد دليــل إجــراءات معــّد منــذ جانفــي 2001، وعــدم تحيينــه رغــم صــدور الهيــكل التنظيمــي الجديــد 	 

يف 2012،

وجــود بعــض مقاســم مل يتــّم بشــأنها خــالص باقــي الثمــن ومحمــول عليهــا عــدة رهــون ذات مبالــغ هامــة، 	 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يعطــل عمليــة إســقاط الحــق وإعــادة بيعهــا يف حالــة عــدم الدخــول يف النشــاط، طــول الفــرتة 

الفاصلــة بــن إســناد املقاســم وإمتــام عمليــة البيــع عــر إبــرام عقــود يف الغــرض، تجــاوزت يف بعــض الحــاالت 20 ســنة،

غيــاب توجهــات واضحــة ومنهجيــة محــّددة فيــا يتعلــق بالحوافــز التجاريــة واألســعار والرتويــج، ومتكــن 	 

بعــض الحرفــاء مــن امتيــازات تجاريــة بصــورة انتقائيــة،

بيع مقاسم مبناطق صناعية يفوق فيها الطلب العرض بالتفاوض املبارش عوض بيعها باملزاد العلني،	 

ــة 	  ــة بجمل ــل إجــراءات إســقاط الحــق يف شــأنها مقارن ــروع يف تفعي ــم ال ــي ت ــدد املقاســم الت ــاض ع انخف

ــة 500(، ــن جمل ــذا اإلجــراء )130 مقســا م ــال به ــة فع املقاســم املعني

عــدم تفطــن الوكالــة عمومــا إىل مارســة األنشــطة غــر املرخــص فيهــا مــن قبــل الباعثــن الصناعيــن وعــدم 	 

اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ضــد الباعثــن املارســن ألنشــطة مخالفــة لكــراس الــروط أو غــر القانونيــة امللحقــة،

إبــرام 162 عقــد بيــع فحســب خــالل الفــرتة -2013 2017، وذلــك رغــم خــالص مثــن بيــع 319 مقســم عــى 	 

امتــداد نفــس الفــرتة، طــول الفــرتة الفاصلــة بــن تاريــخ إصــدار قــرار إســقاط الحــق وتاريــخ اســرتجاع املقســم،
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التفويــت يف املقاســم قبــل اســتكال إجــراءات اقتنــاء العقــارات أو قبــل االنتهــاء مــن الدراســات الفنيــة أو 	 

قبــل االنتهــاء مــن أشــغال التهيئــة،

ضعف املوارد املستخلصة من طرف مجامع الصيانة والترف.	 

وقــد بيّنــت نتائــج املتابعــة الثانيــة، توفــق الوكالــة يف تــدارك 23 نقيصــة أو إخــالل متـّـت إثارتهــم واملتعلقــة خاصــة 

مبراقبــة التــرف والرمجــة وكذلــك النشــاط التجــاري ونشــاط متابعــة االســتغالل التــي حظيــت بعنايــة خاصــة مــن 

قبــل الوكالــة إلصالحهــا مــن خــالل مضاعفــة عــدد اللجــان التــي تعنــى باإلســناد وإســقاط الحــق وتكثيــف املعاينــات 

امليدانيــة وإتخــاذ اإلجــراءات املالمئــة يف عالقــة بنتائجهــا، كــا عملــت الوكالــة عــى التقليــص يف آجــال إبــرام العقــود 

والحــرص عــى متابعــة مســتحقاتها لــدى الباعثــن الصناعيــن للرفــع مــن نســبة اإلســتخالص. أمــا باقــي املالحظــات 

واإلخــالالت وعددهــا 33 فتعهــدت الوكالــة بتداركهــا مــن خــالل مراجعــة الهيــكل التنظيمــي وأدلــة اإلجــراءات مــن 

ناحيــة، وكذلــك إعــداد املخطــط املديــري لإلعالميــة وتطويــر التطبيقــات املعتمــدة ودمجهــا مــن ناحيــة أخــرى.

توصيات المجلس: 
بنــاء عــىل النتائــج املحققــة، قــّرر املجلــس مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر مــع مطالبــة الوكالــة مبــّد الهيئــة 

بأهــم املــؤرشات اإلحصائيــة لنشــاطها للتأكــد مــن مــدى نجاعــة اإلصالحــات املتخــذة.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد النقائص التي تّم تداركها كّليا

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة عدد النقائص المستخرجة

121

مواصلة المتابعة8873

56
23

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

41

تفقد بعض أوجه التصرف
بالوكالة العقارية الصناعية
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املتابعة الثانية لتقرير التفقدية العامة لوزارة الصناعة واملناجم

والطاقة املتعلق بتفقد بعض جوانب الترصف وتقييم أداء رشكة

تنمية واستغالل فضاء األنشطة االقتصادية بجرجيس

)رشكة ذات مساهامت عمومية(

تضّمــن التقريــر الرقــايب عــددا مــن املالحظــات شــملت أساســا الوســائل التنظيميــة والتــرف يف املــوارد البريــة 

والــراءات والتــرف إزاء املســتثمرين املنتصبــن بالفضــاء االقتصــادي. واســتخرجت الهيئــة مــن التقريــر املذكــور 52 

مالحظــة بعنــوان املتابعــة األوىل توفقــت الركــة مــن تــدارك 27 مالحظــة منهــا أي بنســبة إنجــاز 52 %، لــذا قــرر 

مجلــس الهيئــة مواصلــة املتابعــة لهــذا التقريــر. 

ومتحورت أبرز النقائص واالخالالت أساسا يف:

	ü،عدم دفع الركة لألتاوة امللزمة بها إىل خزينة الدولة يف مقابل اللزمة 

	ü غيــاب هيــكل تنظيمــي وأدلــة إجــراءات والعمــل مبــروع نظــام أســايس لألعــوان ال يتــم التقيّــد بــه يف أغلــب

الحاالت،

	ü،عدم تحين سجل الركات وعدم تنصيصه عى عدة معطيات وجوبية وعدم متابعة أرصدة الحرفاء

	ü عــدم حــرص الركــة عــى احــرتام املســتثمرين ملجمــل التزاماتهــم وتســجيل تأخــر يف دفــع معاليــم الكــراء

وتخصيــص املقاســم لغايــات غــر التــي تــم التنصيــص عليهــا بالعقــد،

	ü.ضعف وظيفة متابعة املؤرشات وعدم إيالئها األهمية التي تستحقها

وقــد بيّنــت نتائــج املتابعــة الحاليّــة أّن 11 مالحظــة مــن بــن الـــ25 مالحظــة املتبقيــة تــم تداركها، وتعلقت مبســائل 

تهــّم نشــاط الركــة باألســاس كتحيــن ســجل الــركات وتحســن نســبة اســتخالص معاليــم الكــراء ومتابعــة التــزام 

ــا 6 مالحظــات  ــزال منه ــال ي ــا باقــي املالحظــات وعددهــا 14 ف ــة. أّم املســتغلن بــروط العقــود املرمــة مــع الرك

بصــدد اإلنجــاز وتعلقــت خصوصــا مبســائل تنظيميــة كتطبيــق الهيــكل التنظيمــي والتســمية يف الوظائــف وتســوية 

طــرق إســناد بعــض املنــح، ويف خصــوص املالحظــات الـــ8 األخــرى املتبقيــة فإنّــه مل يســجل بشــأنها أي تقــّدم يذكــر، 

علــا بأنّهــا تخــّص مســائل ذات عالقــة بالتــرف يف املــوارد البريــة تهــّم مبــارشة التأجــر والتحفيــز واملنــح والتــرف 

يف املســار املهنــي وكذلــك الشــأن بالنســبة ملوضــوع تحديــد األتــاوة الســنوية املســتوجبة للدولــة ودفعهــا.

توصيات المجلس: 
قــّرر املجلــس مواصلــة متابعــة هــذا امللــف مــع مراســلة ســلطة اإلرشاف مــن أجــل تنظــري النظــام األســايس 

لألعــوان ومســارهم املهنــي ومســتوى تأجريهــم بالــرشكات املامثلــة الخاضعــة إلرشافهــا.
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ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد النقائص التي تّم تداركها كّليا

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة عدد النقائص المستخرجة

52

مواصلة المتابعة3873

25
11

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

44

تفّقد بعض جوانب التصّرف
وتقييم أداء شركة تنمية واستغالل

فضاء األنشطة االقتصادية بجرجيس
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املتابعة الثانية لتقرير التفقدية العامة لوزارة الصناعة واملناجم والطاقة

حول مختلف الجوانب التنظيمية ومجاالت الترصف 

باملعهد الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية 

تضّمــن تقريــر التفقديــة العامــة لــوزارة الصناعــة واملناجــم والطاقــة حــول مختلــف الجوانــب التنظيميــة ومجــاالت 

التــرف باملعهــد الوطنــي للمواصفــات وامللكيــة الصناعيــة والــذي تعّهــدت بــه الهيئــة يف جانفــي 2020، عــددا مــن 

ــة  ــوارد البري ــرف يف امل ــة والت ــائل التنظيمي ــد والوس ــكي للمعه ــم الهي ــا حــول التنظي املالحظــات متحــورت أساس

ــالل  ــة خ ــة للمتابع ــة 62 مالحظ ــا الهيئ ــتخرجت منه ــيارات، واس ــطول الس ــرف يف أس ــراءات والت ــرف يف ال والت

املرحلــة األوىل، تــّم تجــاوز 50 منهــا واقــرتاح إنهــاء متابعتهــا وبقيــت 12 مالحظــة تــّم التعّهــد مبتابعتهــا يف إطــار متابعة 

ثانيــة تعلقــت أهّمهــا مبــا يــي:

	ü.افتقار املعهد لقانون إطار ولوحة قيادة شاملة ومخطّط مديري لإلعالميّة

	ü ــاهمت يف ــة س ــرتات طويل ــة لف ــط وظيفي ــغور خط ــة وش ــاإلدارة العام ــارشة ب ــة مب ــدات امللحق ــرة الوح ك

ــام. ــارشة امله ــد مب ــا عن ــي له ــاب الفع ــارات دون االنتس ــة إلط ــط وظيفي ــناد خط ــالالت، وإس ــن اإلخ ــد م العدي

	ü ،غياب دليل خاّص باملحاسبة التّحليليّة وعدم استغالل املنظومة اإلعالميّة التي تعنى به

	ü عــدم تدويــن قيمــة األرض املقــام عليهــا بنــاءات املعهــد بدفاتــر املحاســبات نظــرا لتعطـّـل تســوية وضعيتهــا

العقاريــة.

	ü 2015 ارتفــاع قيمــة الديــون غــر املســتخلصة إىل مــا قــدره 810 723 دينــارا يف مــوىف شــهر جــوان مــن ســنة

)ديــون قدميــة تعــود إىل مــا قبــل ســنة 2003(.

وبيّنــت أعــال املتابعــة الثانيــة أنــه تــّم إنجــاز مــروع مخطــط مديــري لإلعالميــة وإرســاله إىل ســلطة اإلرشاف 
ــوىّل  ــّص ليت ــة مــع مكتــب مخت ــرام اتفاقي ــات مــن خــالل إب ــة التوصي ــّم الــروع يف إنجــاز بقيّ ــرأي، كــا ت ــداء ال إلب
ــف  ــات وص ــراءات وبطاق ــل إج ــار ودلي ــون إط ــداد قان ــات وإع ــام املعلوم ــد ونظ ــام للمعه ــم الع ــخيص التنظي تش
ــه املســتقبلية مــع التنصيــص  ــالءم مــع نشــاط املعهــد وتطلعات ــكل التنظيمــي مبــا يت ــح وإمتــام الهي الوظائــف وتنقي

ــة. ــإلدارات الجهوي ــم الوظيفــي ل ــه عــى التنظي صلب

كــا تعّهــد املعهــد بانتقــاء رشكــة اســتخالص ديــون للتعاقــد معهــا وتكليفهــا مبتابعــة ســداد مســتحقاته والســعي 

كذلــك لتســوية وضعيــة العقــار الــذي يشــغله.

توصيات المجلس: 
تبعــا للنتائــج املحققــة ولآلجــال التــي يســتغرقها إنجــاز بعــض اإلصالحــات قــّرر املجلــس إنهــاء متابعــة هــذا 

التقريــر مــع دعــوة املعهــد إىل الحــرص عــىل مواصلــة اإلصــالح وتنفيــذ جميــع التوصيــات ومــّد الهيئــة بالنتائج 

. ملسجلة ا
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ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد النقائص التي تّم تداركها كّليا

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة عدد النقائص المستخرجة

62

إنهاء المتابعة5182

12
1

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

8

تفّقد التصّرف بالمعهد الوطني
للمواصفات والملكية الصناعية
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

حول تقييم الترصف يف الجامعة االفرتاضية

تضّمــن تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة حــول تقييــم التــرف يف الجامعــة االفرتاضيــة نقائصــا 

شــملت بالخصــوص تقييــم الجانــب التنظيمــي وتقييــم املهــام البيداغوجيــة وتقييــم أنشــطة التكويــن غــر الحضــوري. 

وقــد متّــت حوصلــة أهــّم هــذه النقائــص يف 95 نقطــة للمتابعــة، متّكنــت الجامعــة مــن تريــر وتــدارك 79 منهــا 

يف إطــار متابعــة أوىل وبقيــت 16 مالحظــة قــّرر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعتهــا وتعلّقــت كلهــا مبســائل تنظيميــة 

وبيداغوجيــة متثلــت يف:

	ü.شغور عديد الخطط الوظيفية وغياب جذاذات وظائف خاصة بأعوان الجامعة

	ü.عدم إبرام عقد تكوين وبحث مبا حال دون تحديد وضبط اسرتاتيجية املؤسسة

	ü.عدم تجانس مؤرشات اإلطار املنطقي للجامعة مع املؤرشات األفقية لتقييم إنجاز عقد الرامج

	ü.غياب لجنة قيادة تتوىّل متابعة مدى تحقيق األهداف الواردة بعقد الرامج سنويا

	ü.غياب مرجعية موحدة تضبط األهداف املزمع بلوغها بالنسبة للتعليم االفرتايض

	ü.عدم عقد اجتاعات لجنة القيادة ملتابعة سر التكوين لوحدة اإلعالمية واالنرتنات

	ü.افتقار الجامعة اىل لوحة قيادة ملتابعة تطور املؤرشات النوعية والكمية لنشاط التكوين الشامل

	ü ــاة يف ــم مــدى الحي ــن املســتمر والتعل ــل يف »تيســر نــر ثقافــة التكوي عــدم ترجمــة الهــدف العــام املتمث

محيــط قائــم عــى العلــوم والتجديــد باســتعال التقنيــات الحديثــة لإلعــالم واالتصــال« مــن خــالل ضبــط التوجهــات 

العامــة الكفيلــة بتحقيقــه وتحديــد أهــداف كميــة ونوعيــة عــى املــدى القصــر واملتوســط.

	ü افتقــار الجامعــة إىل خليــة مكلفــة برامــج التكويــن املســتمر مــن حيــث رصــد املجــاالت الواعــدة واحتياجــات

املؤسســات العموميــة والخاصــة واألفــراد وتصــور وحــدات تكويــن وتنفيذهــا ومتابعتها.

	ü ــة بالجامعــة وعــدم ــاكل الدول ــن املســتمر ضمــن جــدول أعــال اجتاعــات هي عــدم إدراج نشــاط التكوي

تريــك الكفــاءات املهنيــة والنســيج االقتصــادي يف تصــور وإعــداد وتأمــن مســالك تكويــن حســب الطلــب وغيــاب 

خليــة ملتابعــة وتنســيق الرامــج املشــرتكة،

	ü.افتقار الجامعة إىل خطة إعالم تستهدف اإلدارات واملؤسسات العمومية والخاصة وكذلك األفراد

	ü.محدودية عدد دورات التكوين املتوفرة سنويا يف شهادة اإلعالمية واالنرتنات

	ü.غياب لوحة قيادة ملتابعة مؤرشات التكوين املستمر

	ü.اختالف قواعد املعطيات ملختلف التطبيقات املتوفرة ما يعيق اندماجها وعدم استغالل أغلبها
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ــا  ــّم تداركه ــة ت ــّل املتابع ــة مح ــن الـــ16 مالحظ ــن ب ــط م ــص فق ــة أّن 3 نقائ ــة الثاني ــج املتابع ــت نتائ ــد بيّن وق

وتعلقــت ببعــث لجنــة القيــادة و تنشــيط دور مجلــس املؤسســة وإرســاء لوحــات قيــادة خاصــة بــكّل نشــاط مــن 

ــزال  ــا باقــي املالحظــات وعددهــا 13 فــال ت ــر النظــام املعلومــايت املعتمــد، أّم أنشــطة الجامعــة والعمــل عــى تطوي

بصــدد اإلنجــاز وتعلّقــت 10 منهــا مبســائل تنظيميــة مرتبطــة بإصــدار نصــوص ترتيبيــة مــن مشــموالت ســلطة اإلرشاف 

مبــارشة أو تســتدعي إصــدار أوامــر تنظيميــة مــن قبــل رئاســة الحكومــة.

توصيات المجلس: 
بالنظــر إىل النتائــج املحققــة واآلجــال التــي يســتغرقها تحقيــق بعــض اإلصالحــات، قــّرر مجلــس الهيئــة إنهــاء 

متابعــة هــذا التقريــر وإعــالم ســلطة اإلرشاف إلســتحثاثها عــىل اســتصدار النصــوص الرتتيبيــة املكملــة ملنظومــة 

الجامعــة االفرتاضيــة.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد النقائص التي تّم تداركها كّليا

عدد المالحظات المتبقية من المتابعة السابقة عدد النقائص المستخرجة

95

إنهاء المتابعة8286

16
03

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

19

تقييم التصرف
في الجامعة االفتراضية
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية 

حول مراقبة حسابات رشكة الجنوب للخدمات

ــن  ــددا م ــات، ع ــوب للخدم ــة الجن ــابات رشك ــة حس ــول مراقب ــة ح ــة للالي ــة العام ــة الرقاب ــر هيئ ــن تقري تضّم

ــايل  ــرف امل ــة والت ــوارد البري ــرف يف امل ــة والت ــائل التنظيمي ــم والوس ــول التنظي ــا ح ــورت أساس ــات متح املالحظ

ــن  ــة م ــن الرك ــة مل تتمك ــور 43 مالحظــة للمتابع ــر املذك ــن التقري ــة م ــراءات. واســتخرجت الهيئ ــرف يف ال والت

تجــاوز ســوى 11 مالحظــة منهــا خــالل املتابعــة األوىل وبقيــت 32 مالحظــة أوىص املجلــس مبواصلــة متابعتهــا وتتعلــق 

باملســائل التنظيميــة )13 مالحظــة(، التــرف يف املــوارد البريــة )17 مالحظــة(، التــزود )مالحظــة واحــدة( والتــرف 

املــايل )مالحظــة واحــدة(.

وتتحوصــل أهــم املالحظــات املتعلقــة بالجانــب التنظيمــي حــول عــدم اســتكال إجــراءات املصادقــة عــى الهيــكل 

التنظيمــي الخــاص بالركة وغيــاب مصلحــة أو إدارة للّشــؤون القانونيــة، وغيــاب مصلحــة لالســتخالص، وغيــاب إدارة 

ــة، وتداخــل يف املهــاّم وعــدم اســتقرار األعــوان يف مهاّمهم وجمعهــم بــن مهــام متنافــرة، وعــدم توفــر نظــام  لإلعالميّ

أســايس خــاّص لألعــوان.

 أّمــا يف بــاب التــرف يف املــوارد البريــة، فتمحــورت أبــرز املالحظــات حــول عــدم الرّجــوع إىل اللّجنــة اإلداريّــة 

ــد مبقتضيــات مــروع الّنظــام األســايس الخــاّص يف خصــوص إســناد ترقيــات اســتثنائية يف الّصنــف،  املتناصفــة والتقيّ

ــم  ــكّل درجــة وعــدم تقيي ــا كّل ســنة بالنســبة ل ــدّرج آلي ــوان يف الت ــة بعــض األع ــار أحقيّ وعــدم األخــذ بعــن االعتب

األعــوان منــذ إحــداث الّركــة، ومراجعــة وإضافــة بعــض املنــح املســندة لإلطــارات وألعــوان الّركــة دون عرضهــا عــى 

مجلــس إدارة املؤّسســة للتــداول يف شــأنها وإبــداء الــرأي فيهــا مثــل املنحــة الكيلومرتيــة ومنحــة الّســفر، وتســجيل 

ــل ومنحــة الّســفر واســرتجاع املصاريــف وانتفــاع جــّل األعــوان مبنحــة املواظبــة،  تداخــل يف املنــح مثــل منحــة التنّق

ــدة عــدد مــن  ــة لفائ ــاء هواتــف جّوال ــوان اقتن ــة الّركــة لنفقــات دون مــّرر بعن ــل ميزانيّ ــك فضــال عــن تحمي وذل

ــة للمؤّسســة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا.  األعــوان واإلدارة العاّم

أّمــا فيــا يتعلّــق بأبــرز النقائــص واإلخــالالت املســّجلة عــى مســتوى التــزود فتمحــورت املالحظــات حــول غيــاب 

مذكّــرات عمــل داخليّــة تحــّدد اإلجــراءات واملعايــر املعتمــدة يف إنجــاز الــّراءات، والتقصيـــر فـــي تجميــع وحفــظ 

الوثائــق املتعلّقـــة بالّشـــراءات، وعــدم االعتــاد عــى معايــر موضوعيّة محــّددة وغياب منهجيّــة واضحة لفتــح وتقييم 

العــروض، وعــدم احــرتام مبــدأ املنافســة يف جــّل الّصفقــات واالستشــارات مــن خــالل تســجيل حــاالت التّعاقــد املبــارش 

مــع بعــض املزّوديــن دون نــر إعــالن الّدعــوة إىل املنافســة بــأّي وســيلة إشــهار ماديـّـة كانــت أو غــر ماديـّـة، وإقصــاء 

العارضن غر املنتمن لوالية تطاوين حيث تّم  إمضـــاء اتّفـــاق بن املديـــر العـــاّم للّركـــة والكـــاتب العـــاّم لالتّحـــاد 

الجهـــوي للّشغـــل بتطـاويـــن بتاريــخ 22 ســبتمر 2014 مضمونــه أولويـّـة تعاقــد رشكــة تطاويــن للخدمــات مع رشكات 

ــاالت  ــجيل ح ــن وتس ــة تطاوي ــاء جه ــن أبن ــاالت م ــن ويف كّل املج ــن والتّكوي ــة والتّموي ــل واإلعاش ــات يف الّنق الخدم

اللّجــوء إىل القــروض البنكيّــة مرتفعــة الكلفــة يف غيــاب توفّــر مــوارد ماليّــة ذاتيّــة للّركــة إلنجــاز اســتثارات وعــدم 

تفعيــل املنافســة عنــد اختيــار البنــوك وعــدم حــرص اإلدارة العاّمــة للّركــة عــى إخضــاع ملــّف القــروض ملصادقــة 

مجلــس اإلدارة قبــل إبــرام العقــود مــع البنــوك.

وقــد بيّنــت نتائــج املتابعــة الثانيــة لهــذا التقريــر الــروع يف إنجــاز بعــض عمليــات اإلصــالح مــن خــالل التقــّدم 

يف إعــداد مــروع الهيــكل التنظيمــي بعــد اســتكال التنســيق بــن مختلــف مصالــح الركــة وتركيــز لجنــة مديريــة 

ــرات عمــل لتوضيــح املهــاّم وإعــادة توزيعهــا والــروع يف تحيــن دليــل اإلجــراءات والتقــّدم يف إعــداد  وإصــدار مذكّ
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النظــام األســايس الخــاّص باألعــوان ومواصلــة اســتحثاث مجهــودات خــالص مســتحقات الركــة تجــاه بعــض الــركات 

ــد إيقــاف نشــاطها ســنة 2017 وتحديــد مجــاالت تدّخــل األعــوان صلــب إدارة  ــة مقابــل خــالص أعوانهــا عن البرتولي

املــوارد البريــة وااللتــزام بتطبيــق الرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل بالنســبة لتقييــم األعــوان وتــاليف عديــد النقائــص 

املســّجلة عــى مســتوى الــراءات. 

توصيات المجلس: 
بّينــت املتابعــة الثانيةلهــذا التقريــر أّن 8 مــن بــني الـــ	3 مالحظــة محــّل املتابعــة ميكــن اعتبارهــا منجــزة أو 

ــم  ــي املالحظــات وعددهــا 4	 فل ــا باق ــة باألســاس، أم ــم نشــاط الرشك ــا وتعلقــت مبســائل ته أنجــزت جزئي

يحــرز بشــأنها أّي تقــدم أو بدايــة إنجــاز وتعلقــت خصوصــا مبســائل تنظيميــة ومســائل تهــّم مبــارشة التأجــري 

والتحفيــز، وتبعــا لذلــك قــّرر املجلــس مواصلــة متابعتهــا.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

موضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات التي تّم إنجازها

عدد التوصيات التي واصلت الهيئة متابعتها عدد النقائص المستخرجة

43

مواصلة المتابعة1944

32
08

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

25
مراقبة حسابات شركة

الجنوب للخدمات
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املتابعة الثانية لتقريري هيئة الرّقابة العاّمة ألمالك الدولة والشؤون

 العقارية وهيئة الرّقابة العاّمة للمصالح العمومية

حول أوجه الترصّف بديوان الحبوب

اعتبــارا إىل أن هذيــن التقريريــن يتعلّقــان بنفــس الهيــكل العمومــي، قامــت الهيئــة العليــا بضمهــا أثنــاء قيامهــا 
بأعــال املتابعــة، علــا بأنّهــا يتعلقــان عــى التــوايل بنشــاط تجميــع الحبــوب وبالتدقيــق يف بعــض أوجــه التــرف 

املــايل بديــوان الحبــوب.

أ - بخصوص تقرير هيئة الرّقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية حول نشاط تجميع الحبوب:

تضّمــن تقريــر هيئــة الرّقابــة العاّمــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة حــول أوجــه التــرّف بديــوان الحبــوب 
عــددا مــن اإلخــالالت أهمهــا:

	ü عــدم إصــدار كــراس رشوط لتنظيــم نشــاط تجميــع الحبــوب مــن قبــل الخــواص واالقتصــار عــى اعتــاد األمــر
عــدد 1083 لســنة 1990 املــؤرخ يف 26 جــوان 1990 املنظـّـم لنشــاط مجّمعــي الحبــوب،

	ü ــدم ــوان تتصــل خاصــة بع ــوب والدي ــن مجّمعــي الحب ــة ب ــات املرم ــص عــى مســتوى االتفاقي وجــود نقائ
ــع  ــع الحبــوب وعــدم اســتكال جمي ــل انطــالق موســم تجمي ــات وتســجيلها قب الحــرص عــى إمضــاء هــذه االتفاقي

ــل انطــالق املوســم، ــات املجّمعــن قب ــات مبلف ــا بالفصــل 8 مــن االتفاقي ــق املنصــوص عليه الوثائ

	ü عــدم وضــع إجــراءات حائيــة واضحــة وشــفافة تنظّــم حــاالت الجمــع بــن صفــة مجّمــع للحبــوب وصفــة
صاحــب مطحنــة قصــد تــاليف مخاطــر تزويــد املجّمــع صاحــب املطحنــة بكميــات مــن الحبــوب ســبق لــه أن اقتناهــا 
ــة التــي تــوىّل تجميعهــا  بصفتــه صاحــب مطحنــة وتجّنــب مخاطــر خلــط املجّمــع صاحــب املطحنــة الحبــوب املحليّ

بالحبــوب املــوردة التــي تــّم اقتناؤهــا مــن الديــوان بصفتــه صاحــب مطحنــة وبأســعار منخفضــة،

	ü ــة ــم عمــل اللجنــة الفنيّ عــدم إصــدار وزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري دليــل إجــراءات ينظّ
التــي تتــوىل معاينــة مخابــر تعيــر الحبــوب لــدى املجّمعــن وضبــط روزنامــة زمنيــة للقيــام بعمليــة املعاينــة وأخــرى 

لرفــع اإلخــالالت فضــال عــن ضعــف الــدور الرقــايب للديــوان عــى مخابــر تعيــر الحبــوب،

	ü عــدم تركيــز نظــام معلومــايت خــاّص مبنظومــة التعيــر والجــودة يف شــكل شــبكة معلوماتيــة بــن الديــوان 
ــوان  ــة متابعــة جــودة الحبــوب املــوردة عنــد وســقها بــن مراكــز الدي واملجّمعــن والــركات التعاونيــة وعــدم رقمن
والعمــل عــى ربطهــا بالنظــام املعلومــايت التجــاري للديــوان مــع حصــول تأخــر يف تنفيــذ برنامــج ربــط 276 مركــز 

ــوان الحبــوب، ــع راجــع بالنظــر إىل املجّمعــن الخــواص بنظــام املعلومــات بدي تجمي

	ü ارتفــاع املصاريــف املتعلقــة بالتحاليــل الصحيّــة والفطريـّـات ورواســب املبيــدات للحبــوب املــوردة ونقــص يف
معــدات قيــس الحــرارة بخزانــات الديــوان، وعــدم التقيّــد مبقتضيــات االتفاقيــة املرمــة بــن الديــوان ورشكات املراقبــة 
ــة  ــر مختص ــر مخاب ــة وتوف ــن جه ــة م ــة باالتفاقي ــل املضمن ــر والتحالي ــتلزمات التعي ــع مس ــر جمي ــة بتوف واملتعلق

ومجهــزة باملعــدات الالزمــة قــرب املوانــئ،

	ü )2017 وجــود نقــص يف متابعــة اســتخالص الديــون القدميــة والتــي تناهــز 653 م.د )إىل حــدود 30 نوفمــر
بعنــوان قيمــة الضانــات املاليــة املفعلــة مــن قبــل البنــك الوطنــي الفالحــي بعنــوان القــروض )أصــال وفائــدة( غــر 

املســددة مــن قبــل أغلــب الــركات التعاونيــة.
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ــراس رشوط  ــداد مــروع ك ــا إع ــر أهمه ــن التداب ــوان لعــدد م ــة اتخــاذ الدي ــة الثاني ــة املتابع ــت عملي ــد بيّن وق

وتوجيهــه للمصادقــة النهائيــة بعــد عرضــه للدراســة وإبــداء الــّرأي عــى الجهــات املعنيــة )مصالــح وزاريــة، مجلــس 

ــث خــالص  ــة مــن حي ــع املجّمعــن خاّص ــة م ــود التســويغ املرم ــود عق ــع بن ــوان بجمي ــزم الدي ــا الت املنافســة...( ك

املعاليــم البلديــة مــن قبــل املجّمعــن واســتخالصه معينــات الكــراء بصفــة مســبقة دون خصمهــا الحقــا مــن العالقــة 

املاليــة التــي تربطــه باملجّمــع وتعهــده بالعمــل يف املســتقبل عــى التنصيــص عــى طاقــة الخــزن ضمــن بنــود العقــود 

الجديــدة وبإبــرام مالحــق تعديليــة ضمــن العقــود القدميــة.

كــا أفــاد الديــوان بأنّــه يعمــل عــى تطويــر نظــام متابعــة رشاءات الحبــوب املــوردة وربطهــا بالنظــام التجــاري 

املــايل وبالتــايل ســيتّم متابعــة جــودة الحبــوب عنــد الوســق بــن موانــئ التفريــغ والخزانــات املحوريــة.

أمــا بخصــوص التحاليــل املخريــة، فقــد قــام الديــوان باقتنــاء املعــدات الالزمــة لتحليــل ســموم الفطريــات واألشــعة 

النوويــة مــع تعهــده باقتنــاء املعــدات لتحليــل رواســب املبيــدات. كــا تــوىّل مراســلة رشكات املراقبــة قصــد مطالبتهــا 

بــرضورة إجــراء التحاليــل يف مخابــر مصــادق عليهــا طبقــا ملقتضيــات االتفاقيــة املرمــة بــن الطرفــن ومتّــت مطالبــة 

رشكات املراقبــة بااللتــزام بــإدراج اســم املخــر الــذي تــوىّل القيــام بالتحاليــل وذلــك للتثبــت مــن حصولــه عــى االعتــاد 

الــالزم عنــد الــرضورة.

ــع ضــّد الــركات التعاونيــة التــي تخلــدت  وعــى صعيــد آخــر، تبــّن أّن الديــوان يواصــل القيــام بإجــراءات التتبّ

ــات، رشع  ــي تعــرف صعوب ــات الت ــا. وبالنســبة لبعــض الوضعي ــون مبــا ســيفي إىل اســتخالص جــزء منه ــا دي بذمته

الديــوان يف إعــداد امللفــات الرضوريـّـة عــى أن تتــوىّل ســلطة االرشاف عرضهــا عــى مجلــس وزاري قصــد إيجــاد الحلــول 

الالزمــة. 

وقــد تبــّن ملجلــس الهيئــة العليــا مــن خــالل النتائــج املحققــة أن النســبة الجمليــة للنقائــص التــي تــّم تداركهــا 

ــا والتوصيــات طــور اإلنجــاز بلغــت معــا نســبة 82 %. نهائي

توصيات المجلس: 
اعتبــارا لطــول مســار اإلصالحــات املتبقيــة، قــّرر املجلــس إيقــاف متابعــة هــذا التقريــر عــىل مســتوى الهيئــة 

العليــا مــع دعــوة ديــوان الحبــوب إىل مواصلــة جهــوده قصــد تــاليف النقائــص املتبقيــة وإفــادة الهيئــة مبــا تــم 

تحقيقــه عــىل هــذا املســتوى.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

موضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات التي واصلت الهيئة متابعتها عدد النقائص المستخرجة

39

إيقاف المتابعة1846

34
38

ديوان الحبوب
نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)(نشاط تجميع الحبوب)
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ب - بخصــوص تقريــر هيئــة الرّقابــة العاّمــة للمصالــح العموميــة حــول التدقيــق يف بعــض أوجــه التــرصف املــايل 

بديــوان الحبــوب:

متحــورت أبــرز اإلخــالالت موضــوع املتابعــة الثانيــة لهــذا التقريــر وجــود شــغورات بالهيــكل التنظيمــي للديــوان 

عــى مســتوى املصالــح املركزيـّـة والجهويـّـة وبعــض النقائــص املســّجلة عــى مســتوى سياســة التســويق املعتمــدة عنــد 

بيــع القمــح للمطاحــن والتــي ال تــزال ترتكــز عــى البيــع املؤجــل عوضــا عــن البيــع بالحــارض وعــدم تفعيــل جميــع 

مكونــات برنامــج التطهــر املــايل الــذي تــّم إقــراره خــالل املجلســن الوزاريــن املنعقديــن عــى التــوايل بتاريــخ 5 فيفــري 

1996 و4 جويليــة 2003 بهــدف التخفيــض مــن مديونيــة الديــوان.

وقــد تبــّن مــن خــالل عمليــة املتابعــة اتّخــاذ الديــوان تدابــر إصــالح مّكنت من تجــاوز بعــض النقائــص واالخالالت، 

متثلــت خاصــة يف عــرض مــروع النظــام األســايس لألعــوان عــى أنظــار رئاســة الحكومــة إلمتــام إجــراءات املصادقــة 

عليــه وبرمجــة مراجعــة للهيــكل التنظيمــي الحقــا بإعتبــار أن مراجعتــه مرتبطــة بإصــدار القانــون األســايس.

كــا قــام الديــوان بســّد العديــد مــن الشــغورات يف الخطــط الوظيفيــة عــى املســتوى املركــزي والجهــوي خــالل 

ــرتة 2014-2019. الف

ومــن جانــب آخــر، تــّم إعــداد البطاقــات الوظيفيــة لــــخطط كواهــي مديــري الخزانــات ووكالء وأمنــاء الخزانــات 

ــة مــن شــأنها تيســر إعــداد  ــز تطبيقــات إعالمي ــوان يف تركي ــر ورشع الدي ــة ورؤســاء املخاب ــر الجهوي ورؤســاء الدوائ

لوحــات القيــادة واســتغالل نظــام املعلومــات وربطــه بنظــام املحاســبة التحليليــة، إضافــة إىل تعيــن رئيــس مصلحــة 

ــق الداخــي  ــط مشــموالت وحــدة التدقي ــم وحــدة التفقــد برئيــس مصلحــة وضب ــق الداخــي وتدعي بوحــدة التدقي

مبقتــى ميثــاق التدقيــق الــذي متــت املصادقــة عليــه بتاريــخ 17 مــاي 2016.

وقد بلغت النسبة الجملية للنقائص التي تّم تداركها نهائيا والتوصيات طور اإلنجاز معا نسبة 77 %.

توصيات المجلس: 
نظــرا الرتبــاط تنفيــذ العديــد مــن اإلصالحــات بإســتكامل األطــر القانونيــة والرتتيبيــة الالزمــة منهــا القانــون 

ــري  ــوص لتطه ــف النص ــتصدار مختل ــن اس ــال ع ــار فض ــون اإلط ــي وقان ــكل التنظيم ــوان والهي ــايس لألع األس

الوضعيــة املاليــة للديــوان وإعــداد وتحيــني أدلــة اإلجــراءات الجــاري بهــا العمــل يف مختلــف أنشــطته، وهــي 

إصالحــات تتطلّــب بعــض الوقــت، قــّرر املجلــس إيقــاف متابعــة هــذا التقريــر عــىل مســتوى الهيئــة مــع دعوة 

ديــوان الحبــوب إىل مواصلــة مجهوداتــه قصــد تــاليف النقائــص املتبقيــة وإفــادة الهيئــة مبــا تــم تحقيقــه  يف 

الغــرض.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

موضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات التي تّم إنجازها كليا

عدد التوصيات التي واصلت الهيئة متابعتها ( متابعة ثانية ) عدد النقائص المستخرجة

31

إيقاف المتابعة1548

19
03

ديوان الحبوب
(التدقيق في بعض

أوجه التصرف المالي)

16

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومّية

حول نتائج التدقيق يف بعض أوجه الترصّف مبؤسسة اإلذاعة التونسّية

تولــت الهيئــة العليــا للرقابــة بعنــوان املتابعــة األوىل لتقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميّــة حــول نتائج 

التدقيــق يف بعــض أوجــه التــرّف مبؤسســة اإلذاعــة التونســيّة إســتخراج )20( مالحظــة منهــا ســبع )7( مالحظــات تــّم 

توجيههــا إىل مصالــح رئاســة الحكومــة والبقيــة )13 مالحظــة( تــّم توجيههــا إىل مصالــح مؤسســة اإلذاعــة التونســيّة. 

وعــى إثــر تقييــم نتائــج املتابعــة األوىل تقّدمــت الهيئــة العليــا بثــاين )8( توصيــات تكميليّــة ملصالــح مؤسســة اإلذاعــة 

التونســيّة الســتكال مســار اإلصــالح. 

ــح اإلذاعــة التونســيّة أساســا حــول الجانــب  ــل مصال ــّم تجســيمها مــن قب ــي مل يت ــات الت ــرز التوصي ومتحــورت أب

التنظيمــي املتمثــل يف عــدم توفــر مختلــف أدوات التــرّف املتعــارف عليهــا، حيــث أنّــه قــد تــّم الــروع يف إعــداد 

النظــام األســايس الخــاص بأعــوان اإلذاعــة لكــن دون التوصــل إىل اســتكال مســار إكســابه الصبغــة التنفيذيـّـة، وذلــك 

يف انتظــار التنســيق مــع الــركاء االجتاعيــن وفــق مقاربــة تشــاركيّة. ونظــرا لذلــك، تــّم إرجــاء النظــر يف قانــون اإلطــار 

ريثــا يتــم إعــداد الهيــكل التنظيمــي والنظــام األســايس واملصادقــة عليهــا، كــا قامــت اإلذاعــة بإعــداد جــذاذات 

ــة  ــط الوثيق ــن ضب ــاء م ــن االنته ــى ره ــا يبق ــة عليه ــس اإلدارة للمصادق ــار مجل ــى أنظ ــا ع ــن عرضه ــف لك الوظائ

النهائيــة للهيــكل التنظيمــي للمؤسســة الــذي هــو محــل حــوار مــع الــركاء االجتاعيــن كــا تــّم ذكــره ســلفا. 

ــام  ــة باحــرتام أحــكام النظ ــات املتعلّق ــف الوضعي ــد تســوية مختل ــا يفي ــة م ــّدم اإلذاع ــر، مل تق ــب آخ ــن جان وم

ــا  ــّم رصفه ــي ت ــغ الت ــة واســرتجاع املبال ــق بالتســمية يف الخطــط الوظيفيّ ــه املتعلّ ــا يف فصل األســايس الخــاص بأعوانه

بــدون وجــه حّق وكذلــك مراجعــة ترقيــة أحــد األعــوان الــذي تحّصــل عــى ترقيتــن اســتثنائيتن واســرتجاع املبالــغ 

التــي تحّصــل عليهــا املعنــي باألمــر بــدون وجــه حــّق. ويف هــذا الصــدد، أكّــدت الهيئــة العليــا عــى تســوية مختلــف 

الوضعيــات املخالفــة للنظــام األســايس الخــاص بأعــوان اإلذاعــة يف أقــرب اآلجــال وهــو مــا تــّم فعــال كــا ســيتم بيانــه 

ــة  ــة واملاليّ ــة وتســوية الوضعيــة اإلداريّ الحقــا حيــث تــّم تقديــم تريــرات بخصــوص التســميات يف الخطــط الوظيفيّ

للعــون الــذي تحّصــل عــى ترقيتــن اســتثنائيتن. 

ــح رئاســة الحكومــة  ــه إىل مصال ــذي وّج ــة عــى جــدول املتابعــة ال ــة باإلجاب ومــن جانــب آخــر، مل تتوّصــل الهيئ

ــا.  ــب تدّخله ــة بخصــوص ســبع )7( مالحظــات تتطلّ ــن األوىل والثاني ــوان املتابعت ــك بعن وذل

ــة تتطلــب  ــة أّن بعــض اإلخــالالت املتبقي ــّن للهيئ ــر، يتب ــج متابعــة هــذا التقري ــم نتائ ومــن خــالل دراســة وتقيي

باألســاس تدخــل وزارة اإلرشاف القطاعــي، كــا أّن بعــض اإلخــالالت األخــرى الــواردة بالتقريــر الرقــايب تعتــر مرتابطــة 

ويتطلــب إنجازهــا يف بعــض األحيــان وقتــا هامــا، عــى غــرار تلــك املتعلقــة بإعــداد النظــام األســايس والهيــكل التنظيمي 

وجــذاذات الوظائــف وقانــون اإلطــار،  وهــو مــا يتطلــب معالجتهــا بصفــة شــمولية ومتزامنــة وحصــول توافــق مــع 

الريــك االجتاعــي باإلذاعــة، لــذا أقــّر مجلــس الهيئــة العليــا إيقــاف متابعــة هــذا امللــف مــع التأكيــد عــى وجــوب 

مواصلــة املجهــودات الســتصدار النظــام األســايس الخــاص بأعــوان اإلذاعــة ومختلــف أدوات التــرف يف أقــرب اآلجــال 

وإفــادة الهيئــة مبــا تــم إنجــازه يف الغــرض.

ــة الســتكال  ــا اإلذاع ــي بذلته ــودات الت ــا باملجه ــة قصــد إعالمه وخــالل شــهر جــوان 2021، متــت مراســلة الهيئ

ــة التوصيــات وهــو مــا إســتوجب إســتئناف متابعــة هــذا التقريــر الرقــايب وعقــد اجتــاع عمــل لتقديــم  تنفيــذ بقيّ

ــة  ــّن أّن اإلذاع ــد تب ــة. وق ــالالت املتبقي ــص واإلخ ــع النقائ ــة برف ــة الخاص ــدات الرضوريّ ــات واملؤي ــف اإليضاح مختل

أصــدرت مقــررا يتعلـّـق بإعــادة تكويــن املســار املهنــي ألحــد أعوانهــا وخصــم املبالــغ التــي تحصــل عليهــا بــدون وجــه 
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حــّق مــع الحــرص عــى تطبيــق مقتضيــات الفصــل 159 مــن النظــام األســايس الخــاص بأعوانهــا مــن خــالل عــدم منــح 

ــة.  ــة والجهويّ أّي امتيــاز مــايل إضــايف للمكلفــن بــاإلرشاف عــى اإلذاعــات املركزيّ

ــة  ــن عــى اإلذاعــات الجهوي ــة ومديري ــن عــى اإلذاعــات املركزي ــن املركزيّ أمــا بخصــوص مســألة تســمية املديري

ومــدى احــرتام مقتضيــات الفصــل 157 مــن النظــام األســايس الخــاص بأعــوان املؤّسســة، فقــد أفــادت اإلدارة العامــة 

أنــه تــّم عــرض هــذه املالحظــة عــى أنظــار مجلــس اإلدارة للتــداول حولهــا وأنــه طلــب مــدة إمهــال قبــل تطبيــق 

توصيــة الهيئــة العليــا، عــى أســاس أّن هــذا اإلجــراء ســيندرج ضمــن مرونــة التــرّف بالنســبة للرئيــس املديــر العــام 

للمؤسســة وضــان حســن ســر املرفــق اإلعالمــي العمومــي مــن ناحيــة، ومتاشــيا مــع عقــد األهــداف املمــى مــع 

وزارة اإلرشاف والهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري مــن ناحيــة أخــرى، علــا بأنـّـه قــد متــت إثــارة هــذا الجانــب 

ضمــن الفصــل 137 مــن مــروع تنقيــح النظــام األســايس الخــاص بأعــوان املؤسســة الــذي مــازال يف طــور اســتكال 

اإلجــراءات إلكســابه الصبغــة التنفيذيّــة.

توصيات المجلس: 
بنــاء عــىل مــا تــّم تســجيله مــن تقــدم يف مســار اإلصــالح وعــىل ارتبــاط تنفيــذ بعــض االصالحــات بتدخــل 

ــا إنهــاء املتابعــة بالنســبة لهــذا التقريــر. هيــاكل أخــرى، أقــّر مجلــس الهيئــة العلي
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املتابعة الثانية لتقرير محكمة املحاسبات الثالثني

حول تفّقد الترصف مبصحتي الصندوق الوطني

للضامن االجتامعي بالعمران والخرضاء

أبــرز تقريــر محكمــة املحاســبات الثالثــن حــول تفّقــد التــرف مبصّحتــي الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتاعــي 

بالعمــران والخــرضاء نقائــص شــملت بالخصــوص املجــاالت التاليــة:

1 - الترّف اإلداري واملايل ،

2 - إسداء الخدمات الصّحية ،

3 - الترّف يف األدوية،

وقــد متّــت حوصلــة أهــّم هــذه النقائــص يف 101 نقطــة وقعــت مراســلة الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتاعــي 

بخصوصهــا، كــا تــّم يف إطــار تفعيــل منهجيــة متابعــة القــرب عقــد اجتاعــات مــع مصالــح الصنــدوق.

وقــد مّكنــت املتابعــة األوىل مــن إنجــاز 21 إصالحــا يف حــن بقيــت 80 مالحظــة بــن بدايــة اإلصــالح أو عدمــه. وقــد 

تقّدمــت الهيئــة العليــا بخصــوص هــذه املالحظــات بـــ 93 توصيــة تعلّقــت باملحــاور املذكــورة أعــاله وتــّم توضيحهــا 

بنتائــج املتابعــة األوىل لهــذا امللــّف الــواردة بهــذا التقريــر.

وتبعــا ألعــال املتابعــة الثانيــة، تبــّن متّكــن الصنــدوق مــن تــاليف بعــض اإلخــالالت أو تقديــم مقرتحــات إصــالح أو 

تريــرات لبعــض النقائــص األخــرى بلــغ عددهــا 39، وتتمثـّـل أساســا يف النقــاط التاليــة:

	ü.رقمنة الترف يف العيادة الطبية واعتاد ترابط املعطيات الخاصة مبختلف الخدمات الطبية املسداة

	ü.القيام باملقاربات الالزمة مع مصالح الصندوق الوطني للتأمن عى املرض

	ü.تواصل إدخال تحسينات عى التطبيقات املعلوماتية لتطوير الرتابط مع بقية املصالح املعنية

	ü تركيــز التبــادل اإللكــرتوين الحينــي مــع قاعــدة بيانــات الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض للتثبــت مــن

املعطيــات الخاصــة بســجالت وحقــوق املضمونــن االجتاعيــن وافتتــاح الحــّق قبــل االنتفــاع بــأي خدمــة صحيــة.

	ü.إدراج بعض مفاتيح الرقابة لوضع حّد لتكرر الفحوصات الطبية التكميلية لنفس املريض

	ü.تحسن فضاءات االستقبال ورسكلة األعوان وتنظيم عملية تسجيل املرىض

	ü.توحيد معرّفات األدوية ومجموعاتها باعتاد معرّف الصيدلية املركزية

	ü.تضمن جداول أعال مجلس إدارة الصندوق املسائل املتّصلة مبتابعة نشاط املصّحات

	ü.إنجاز مهّات املراقبة والتفّقد والتدقيق الداخي لترّف املصّحتن من قبل مصالح الصندوق

	ü.إصدار مذكّرة عمل تحّدد رشوط التعاقد مع أطباء الدعم

	ü .تسوية الوضعية املالية الخاّصة باالتّفاقيّة املرمة مع صندوق الحيطة والتقاعد للمحامن

	ü.تقديم تريرات بخصوص تراجع معّدل عدد العيادات املنجزة يف اليوم
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	ü ــات مــع ــادل الحينــي للمعطي تــاليف تســجيل مضمونــن اجتاعيــن بأرقــام انخــراط مشــطوبة باعتــاد التب

صنــدوق التأمــن عــى املــرض.

	ü ــتغالل ــالل اس ــن خ ــات م ــي للبيان ــادل الحين ــد التب ــة قص ــؤون االجتاعي ــح وزارة الش ــع مصال ــيق م التنس

ــة. ــذه الريح ــن ه ــتحقيها م ــة ملس ــات الطبي ــداء الخدم ــب إس ــد تصوي ــن ملزي ــة باملعوق ــات الخاص ــدة البيان قاع

	ü تحيــن قامئــة األطبــاء مــع ربــط تســجيل املــرىض برمــز الطبيــب املبــارش مــع إمضــاء اتفاقيــات مــع جميــع

أطبــاء الدعــم.

ويف املقابل، مل يسّجل تقّدم يذكر بخصوص عديد التوصيات وعددها 54 تتعلّق أساسا ب:

	ü.تحسن عمليات الفوترة التي ترتبط بخدمات خاضعة التفاقيات

	ü ــة ــال الرقاب ــراء أع ــن إج ــن م ــا ميّك ــة مب ــات الطبي ــرف يف امللف ــة للت ــة املعلوماتي ــاز املنظوم تواصــل إنج

ــة وعــن بعــد. الالزم

	ü 2015 - 2010 ــرتة ــالل الف ــة خ ــة الخصوصي ــن األدوي ــات م ــوص رصف كمي ــات بخص ــم توضيح ــدم تقدي ع

ــي. ــب إداري أو طب ــدون موج ب

	ü.تواصل العمل عى تأهيل املصحات ومتكينها من الوسائل التنظيمية للقيام مبهاّمها

	ü عــدم تقديــم التوضيحــات الالزمــة بخصــوص متابعــة تنفيــذ جانــب مــن ميزانيّــة املصّحــة عــى غــرار رشاءات

الصيدليّــة واملــواد االســتهالكيّة وإعــداد جــداول قيــادة وتقييــم نشــاط املصّحــة والتقريــر الســنوي للتــرّف.

	ü عــدم تقديــم توضيحــات بخصــوص حــاالت االنتــداب عــن طريــق التعاقــد التــي أنجزتهــا املصحتــان بالرغــم

أن املوضــوع قــد فتــح بخصوصــه بحــث قضــايئ.

	ü عــدم تقديــم توضيحــات بخصــوص مخالفــة مذكّــرة اإلدارة العامــة املتعلّقــة بخــالص أطبــاء الدعــم ومــا يفيــد

اتّخــاذ إجــراءات بخصــوص املخالفــات التــي اســتخرجها التقريــر الرقــايب.

	ü.عدم مّد الهيئة بقامئة األعوان املوضوعن عى الذّمة الذين متّت تسوية وضعيتهم

	ü.عدم مّد الهيئة باإلجراءات التي تّم اتّخاذها لتحسن مردودية املصحتن املالية

	ü.عدم مّد الهيئة بنتائج أعال اللجنة التي تّم تكليفها بخصوص تقييم تكلفة العالج

	ü ــان ــة للض ــيّة األملانيّ ــة التونس ــوان االتّفاقيّ ــتحّقة بعن ــغ املس ــتخالص املبال ــوص اس ــل بخص ــل العم تواص

االجتاعــي.

	ü.عدم مّد الهيئة بنتائج الجرد ومتابعتها

	ü عــدم مــّد الهيئــة بطريقــة احتســاب الفــوارق وكيفيّــة إدراجهــا عنــد إيقــاف الحســابات املاليــة املشــرتكة مــع

الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض.

	ü ــج ــة املســندة يف إطــار الرنام ــات العــالج املجاني ــم توضيحــات بخصــوص حــاالت حامــي بطاق ــدم تقدي ع

ــن. ــات املصّحت ــوا بخدم ــن متتّع ــوزة، الذي ــالت املع ــي للعائ الوطن
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	ü عــدم مــّد الهيئــة مبــا تــّم اتّخــاذه مــن إجــراءات بخصــوص اإلخــالالت التــي شــابت التــرف يف الفحوصــات

الطبيــة التكميليــة.

توصيات المجلس: 
الستكامل مجهود اإلصالح والتدارك، أقّر املجلس مواصلة متابعة امللّف.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف*:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة* عدد النقائص المستخرجة

101

مواصلة المتابعة4645

93
39

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

42

تفّقد التصرف بمصحتي الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي

بالعمران والخضراء

)*(: بعض التوصيات تتعلق بأكر من مالحظة.
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول مراقبة

ترصّف وحسابات االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري

اســتخرجت الهيئــة العليــا مــن التقريــر الرقــايب 32 مالحظــة بعنــوان املتابعــة األوىل وبعــد اطاّلعهــا عــى تدابــر 

ــص واإلخــالالت  ــة النقائ ــن جمل ــّن أن نســبة اإلصــالح مل تتجــاوز 69 % م ــل اإلتحــاد، تب ــن قب ــذة م اإلصــالح املتّخ

ــة  ــدارك بقي ــة لت ــات تكميلي ــم 10 توصي ــة وتقدي ــة املتابع ــتوجب مواصل ــا اس ــايب م ــر الرق ــن التقري ــتخرجة م املس

ــا بـ: ــة أساس اإلخــالالت املتعلّق

	ü عــدم وضــع دليــل إجــراءات بخصــوص تحصيــل األكريــة ومتابعتهــا والتــرّف فيهــا ودليــل إجــراءات خــاّص

بتنظيــم املعــرض،

	ü عــدم اســتخالص األكريــة وعــدم إمضــاء بعــض عقــود األكريــة بالنســبة ملحــل تجــاري بصفاقــس ومقــر الركــة

التعاونيــة للزراعــات الكرى بســليانة،

	ü عــدم تحيــن القانــون األســايس لالتحــاد مــن خــالل تضمينــه إجــراءات ورشوط اإلعفــاء مــن الخطــط الوظيفيــة

فضــال عــن نقائــص تتّصــل بالتــرّف يف الصنــدوق االجتاعــي لالتحــاد،

	ü ــدة أعــوان غــادروا االتحــاد وعــدم اســتخالص املســتحقات الراجعــة عــدم اســرتجاع القــروض املســندة لفائ

ــغ 42 % مــن رأس مــال هــذه األخــرة. للمعــرض مــن بعــض الــركات والتــي تبل

وقــد تبــّن خــالل أعــال املتابعــة الثانيــة اتخــاذ االتحــاد لعــدد مــن اإلجــراءات لتــاليف اإلخــالالت املذكــورة أعــاله 

أهّمهــا:

	ü إصــدار مذكــرة تنظيميــة إلجــراءات متابعــة واســتخالص معاليــم األكريــة والــروع يف العمــل بهــا واســتخالص

معينــات كــراء املحــل التجــاري بصفاقــس وتــوىّل االتحــاد مراســلة الركــة التعاونيــة للزراعــات الكــرى بواليــة ســليانة 

لتســوية ديونهــا فضــال عــن مراســلة األعــوان املتعلقــة بذمتهــم مبالــغ ماليــة قصــد اســتخالصها،

	ü إعــداد املــروع النهــايئ لتحيــن القانــون األســايس فيــا يتعلــق بإجــراءات ورشوط وضانــات اإلعفــاء مــن

الخطــط الوظيفيــة يف انتظــار عرضــه للمصادقــة عليــه مــن طــرف املجلــس املركــزي لالتحــاد،

	ü اســتكال إعــداد ملــف تكويــن الوداديــة وإحالتــه إىل مصالــح الكتابــة العامــة للحكومــة للقيــام باإلجــراءات

املســتوجبة،

	ü تكليــف خبــر بإعــداد دليــل إجــراءات ينظــم الترف املــايل يف املعــرض والوظيفــة التجاريــة ومواصلــة االتّحاد

متابعــة االجــراءات القانونيــة الالزمــة الســتخالص مســتحقاته تجــاه بعــض الركات.
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توصيات المجلس: 
 تبعــا للنتائــج املحققــة، وتســجيل نســبة إصــالح إجامليــة بلغــت 78 %، وبالّنظــر إىل وجــود عديــد اإلصالحــات 

التــي هــي طــور اإلنجــاز والتــي تتطلّــب بعــض الوقــت، قــّرر مجلــس الهيئــة إنهــاء متابعــة هــذا التقريــر مــع 

دعــوة االتّحــاد إىل مواصلــة مجهــودات الســتكامل تــدارك النقائــص املتبقيــة. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة
عدد التوصيات المقّدمة على ضوء المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

32

إنهاء المتابعة2578

10
03

30

10

مراقبة تصّرف
وحسابات االتحاد التونسي

للفالحة والصيد البحري
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املتابعة الثانية لتقرير التفقدية العامة لوزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد

البحري حول التفقد املعّمق ألوجه الترصف اإلداري واملايل والترصف

يف املمتلكات  برشكة استغالل قنال وأنابيب مياه الشامل

اســتخرجت الهيئــة العليــا مــن التقريــر الرقــايب 29 إخــالال للمتابعــة وبعــد اطاّلعهــا عــى تدابــر اإلصــالح املتّخــذة 

خــالل املتابعــة األوىل، تبــّن أّن نســبة اإلصــالح كانــت يف حــدود 52 % مــن جملــة النقائــص واإلخــالالت املســتخرجة 

مــن التقريــر الرقــايب وهــو مــا اســتوجب تقديــم 14 توصيــة تكميليــة الســتكال مجهــودات التــدارك.

وقــد تعلّقــت أبــرز هــذه النقائــص و اإلخــالالت أساســا بالترّف املــايل والتــرّف يف الصفقــات العموميــة والترّف 

يف التجهيــزات واملمتلــكات العموميــة لتشــمل انتفــاع أعــوان الركــة مبنحــة غــر قانونيــة منــذ مــارس 2011 تســّمى 

“املنحــة الوقتيــة” عمــال مبذكــرة داخليــة صــادرة عــن الرئيــس املديــر العــام للركــة، وعــدم تدعيــم وحــدة التدقيــق 

الداخــي باملــوارد البريــة الالزمــة لتأمــن مهامهــا عــى الوجــه املطلــوب وعــدم احــرتام اإلجــراءات املعمــول بهــا يف 

مجــال الــراءات بالنســبة لبعــض الحــاالت فضــال عــن عــدم إحــكام التــرّف يف املنظومــة اإلعالميــة املعتمــدة مبــا 

ــض  ــة لبع ــة العقاري ــوية الوضعي ــتكال تس ــدم اس ــة إىل ع ــه، إضاف ــزون وحايت ــرّف يف املخ ــكام الت ــن إح ال يضم

املبــاين اإلداريــة واملســاكن الوظيفيــة التابعــة للركــة وخاّصــة بإفرادهــا بعــّدادات كهربــاء ومــاء وعــدم ضبــط القيمــة 

الكرائيــة لبعــض الوضعيــات بالتنســيق مــع مصالــح االختبــارات بــوزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة.

وقــد رشعــت الركــة يف تــاليف اإلشــكال املتعلــق باملنحــة الوقتيــة وذلــك بتقديــم مــروع أمــر حكومــي إىل رئاســة 

ــتغالل  ــة اس ــمى منح ــة تس ــداث منح ــلطة اإلرشاف إلح ــع س ــاق م ــول االتف ــد حص ــة بع ــوية الوضعي ــة لتس الحكوم

املــاء وإقــرار جدولــة املســتحقات تجــاه املندوبيــات الجهويــة للتنميــة الفالحيــة وعــرض الوضعيــة عــى أنظــار جلســة 

وزاريــة برئاســة الحكومــة.

كــا رشعــت الركــة يف القيــام باإلجــراءات الالزمــة لتســوية الوضعيــة العقاريــة لبعــض املبــاين اإلداريــة واملســاكن 

الوظيفيــة وذلــك باســتخراج أمثلــة األشــغال املختلفــة واألبحــاث العقاريــة وإحالتهــا إىل وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون 

العقاريــة بالنســبة ألربعــة مراكــز.

وفيــا يتعلــق بالهيــكل التنظيمــي للركــة، فقــد متّــت إحالــة مــروع أمــر حكومــي لــوزارة االرشاف الســتكال 

إجــراءات املصادقــة عــى الهيــكل التنظيمــي كــا تــّم الــروع يف تحيــن أدلــة اإلجــراءات والــروع يف تــدارك وضعيــة 

بعــض املســاكن املســتغلة مــن قبــل األعــوان باالنطــالق يف إجــراءات ربطهــا بعــدادات مــاء وكهربــاء فرديــة وإدخــال 

التعديــالت الالزمــة عــى مســتوى املنظومــة اإلعالميــة للتــرّف بإدراج كافــة التنصيصــات الوجوبيــة املتعلقــة بالترّف 

يف املخــزون والــواردة باألمنــوذج الصــادر عــن املطبعــة الرســمية.
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توصيات المجلس: 
تبعــا للنتائــج املحققــة،  وتســجيل نســبة إصــالح إجامليــة بلغــت 69 %، وبالّنظــر إىل وجــود عديــد اإلصالحــات 

التــي هــي طــور اإلنجــاز والتــي تتطلّــب بعــض الوقــت )بلغــت النســبة الجمليــة للنقائــص التــي تــّم تداركهــا 

والتوصيــات التــي هــي يف طــور اإلنجــاز نســبة 93 %(، قــّرر مجلــس الهيئــة إنهــاء متابعــة هــذا التقريــر مــع 

دعــوة الرشكــة إىل مواصلــة مجهوداتهــا قصــد تــاليف النقائــص املتبقيــة.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة
عدد التوصيات المقّدمة على ضوء المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

29

إنهاء المتابعة2069

14
05

36

14

التفّقد المعّمق ألوجه

التصّرف اإلداري والمالي

والتصرف في الممتلكات لشركة

 استغالل قنال وأنابيب مياه الشمال
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية  حول الترصف يف 

املحجوزات الوقتية باملكتب الحدودي مبيناء حلق الوادي الشاميل

ــر  ــا عــى تداب ــوان املتابعــة األوىل. وبعــد إطاّلعه ــايب 20 إخــالال بعن ــر الرق ــا مــن التقري ــة العلي اســتخرجت الهيئ

اإلصــالح املتخــذة، تبــّن أن نســبة اإلصــالح كانــت يف حــدود 75 % مــن جملــة النقائــص واإلخــالالت املســتخرجة مــن 

التقريــر الرقــايب وهــو مــا اســتوجب مواصلــة املتابعــة وتقديــم 4 توصيــات تكميليــة الســتكال مجهــودات التــدارك.

وبيّنــت عمليــة املتابعــة الثانيــة وجــود إخــالالت تتعلــق باإلجــراءات بخصــوص ترسيــح بضائــع مــن نفــس النــوع، 

ــم  ــار بعــد تقدي ــح محــركات ســيارات وقطــع غي ــان ترسي ــت يف بعــض األحي ــة تولّ ــح الديوان حيــث لوحــظ أن مصال

ــص  ــتظهار بالرخ ــع دون االس ــن البضائ ــف م ــس الصن ــرى نف ــاالت أخ ــت يف ح ــا رسّح ــد ك ــص التوري ــن لرخ املعني

املذكــورة مــن قبــل األشــخاص الذيــن قامــوا بتوريدهــا. 

كــا أبــرز التقريــر عــدم اســتغالل وظيفــة اســتخراج القصاصــات املتعلقــة بالبضائــع املحجــوزة مؤقتــا مــن التطبيقة 

يف شــكل ‘’code à barres’’ وإلصاقهــا بالفصــول املعنيــة ومتكــن املصالــح املعنيــة مــن املعــدات القارئــة للرمــوز وذلــك 

تســهيال لعمليــات جردهــا بصفــة دورية. 

وقــد أكّــدت اإلدارة العامــة للديوانــة مــن جانبهــا حرصهــا عــى اعتــاد نفــس اإلجــراءات وتوحيدهــا حســب نوعيــة 

البضاعــة، ومتابعــة االجــراءات املتّخــذة يف ترسيــح البضائــع واألمتعــة التــي تخّص املســافرين.

 وحرصــا عــى توحيــد اإلجــراءات والتمــي املعتمــد يف هــذا اإلطــار مبــا يتــالءم مــع النصــوص القانونيــة، تــّم إصــدار 

املذكــرة عــدد 3113 بتاريــخ 05 نوفمــر 2020 والتــي تخــّص إجــراءات ترسيــح األمتعــة الشــخصية املــوردة مــن قبــل 

التونســين املقيمــن خــارج الوطــن والتــي تؤكــد عــى توحيــد اإلجــراءات عــى كافــة املكاتــب الديوانيــة الحدوديــة. 

كــا بيّنــت اإلدارة العامــة للديوانــة أنّهــا تقــوم بالتثبــت بعــد إيــداع التصاريــح الديوانيــة مــن الوضعيــة الجبائيــة 

وخــالص كافــة املعاليــم واألداءات الديوانيــة املســتوجبة حســب نوعيــة البضاعــة وصفــة املــورد وذلــك بالتنســيق مــع 

خليــة التقنيــات الديوانيــة. ويتــّم التعامــل مــع أصحــاب املعرفــات الجبائيــة كمهنيــن ومورديــن معتمديــن وال يتــم 

 )code à barres( التعامــل معهــم كــا هــو الشــأن مــع املســافرين، إىل جانــب مواصلــة العمــل عــى إدراج البيانــات

املتعلقــة بالبضائــع موضــوع محجــوزات مؤقتــة والتــي مــن املؤمــل اســتكالها يف مرحلــة الحقــة.

توصيات المجلس: 
تبعــا للنتائــج املحققــة،  قــّرر مجلــس الهيئــة إنهــاء متابعــة هــذا التقريــر مــع دعــوة اإلدارة العامــة للديوانــة 

إىل مواصلــة مجهوداتهــا قصــد تــاليف النقائــص املتبقيــة. 
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ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة
عدد التوصيات المقّدمة على ضوء المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

20

إنهاء المتابعة1890

04
02

50

04

التصرف في المحجوزات

الوقتية بالمكتب الحدودي

بميناء حلق الوادي الشمالي
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية 

حول نتائج التدقيق يف بعض أوجه الترصف يف مركز الدراسات

الفنية والصيانة البيولوجية الطبية واالستشفائية

أبــرز تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة حــول التدقيــق يف بعــض أوجــه التــرف يف مركز الدراســات 

الفنيــة والصيانــة البيولوجيــة الطبيــة واالستشــفائية، عــددا مــن املالحظــات متحــورت أساســا حــول التنظيــم ونظــام 

املعلومــات والتــرف يف مخــزون املعــدات واملــواد املســتهلكة والفوتــرة واالســتخالص والتــرف يف أســطول الســيارات 

اإلداريــة. كــا شــمل التقريــر تقييــا عامــا لنشــاط املركــز. 

ــق املركــز يف إصــالح  ــر الرقــايب املذكــور وفّ ــة اســتخراج 72 مالحظــة مــن التقري ــا للرقاب ــة العلي ــت الهيئ وقــد تولّ

وتــدارك أو تقديــم تريــرات بخصــوص 40 منهــا، وتــّم إقــرار إنهــاء متابعتهــا ومواصلــة متابعــة املالحظــات املتبقيــة 

ــا يف اآليت: ــي ميكــن حوصلته وعددهــا 32 والت

	ü عــدم وضــوح الهيــكل التنظيمــي وافتقــار املركــز إىل دليــل إجــراءات يغطـّـي مجــاالت التــرف اإلداري واملــايل

وضعــف النظــام املعلومــايت املســتغل ومحدوديــة التطبيقــة اإلعالميــة املعتمــدة لتغطيــة نشــاط املركــز.

	ü محدوديــة نســبة اســتخالص املبالــغ املفوتــرة وســوء تنظيــم عمليــة الفوتــرة عمومــا وعــدم فوتــرة الخدمــات

املســداة لفائــدة املصالــح املركزيــة لــوزارة الصحــة إضافــة إىل عــدم توفّــر قامئــة يف العقــود التــي قــام املركــز بإبرامهــا 

ومــآل كل عقــد منهــا واملبالــغ التــي متـّـت فوترتهــا واســتخالصها.

	ü تراجــع نســبة االســتجابة للطلبــات والتدخــالت يف مجــال الصيانــة العالجيــة وارتفــاع معــدل االســتجابة إىل

املطالــب الــواردة إىل 22 يومــا للتدخــل وتجــاوز آجــال انجــاز االختبــارات 28 يومــا ملــا يقــارب 30 % مــن التدخــالت.

	ü اقتصــار دور املركــز يف مجــال مراقبــة الجــودة الفنيــة عــى التثبــت مــن مــدى تطابــق التجهيــزات الطبيــة

للخاصيــات الفنيــة املحــددة مــن طــرف املصنــع ورشوط الســالمة وفقــا للمواصفــات، وتراجــع مواكبــة املركــز للتطورات 

التكنولوجيــة التــي يشــهدها قطــاع التجهيــزات الصحيــة، خاصــة بعــد أن تــم تعويــض العديــد مــن األجهــزة القدميــة 

بأخــرى رقميــة.

	ü عــدم توفّــر منظومــة إعالميــة خاصــة بالتــرف يف املخــزون وغيــاب دليــل إجــراءات يحــّدد كيفيــة التــرف

ــار  ــن افتق ــك ع ــف، ناهي ــن التل ــة م ــواد املخزن ــة امل ــدام حاي ــزن وانع ــاء الخ ــة بفض ــوء العناي ــب س ــه، إىل جان في

ــق. ــة والحرائ ــن الرسق ــظ إىل أدىن رشوط التأمن م ــاءات الحف فض

ــص  ــح الن ــتعتمد لتنقي ــطته س ــاق أنش ــع وآف ــول واق ــة ح ــداد دراس ــز يف إع ــة رشع املرك ــات الهيئ ــال بتوصي وعم
املتعلــق بضبــط مهاّمــه ومشــموالته ولتعديــل تنظيمــه اإلداري، متاشــيا مــع واقــع أنشــطته وتطــّور مجــاالت تدخالتــه. 

أمــا بخصــوص تنظيــم عمليــة الفوتــرة واســتخالص املــوارد، فقــد أفــاد املركــز بأنــه يجــري العمــل حاليّــا باإلجــراءات 

ــع تخصيــص ســجل صــادرات  ــه وق ــل اإلجــراءات، وأنّ ــا ضمــن دلي ــّم إدراجه املعتمــدة مبذكــرات العمــل عــى أن يت

لتســجيل الفواتــر عنــد إحالتهــا وعهــدت إىل إدارة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة عمليــة إعــداد ومســك قامئــة يف العقــود 

ــا إىل مصلحــة الرمجــة  ــة، وإحالته ــود املرم ــرة أقســاطها واســتخالصها وتســجيل العق ســارية املفعــول ومتابعــة فوت

واملناهــج، لتعّهدهــا مبنظومــة التــرف يف األشــغال والفوتــرة.
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أمــا بخصــوص مواكبــة الطلبــات والتطــورات فقــد أفــاد املركــز بإرتفــاع نســبة االســتجابة خــالل ســنة 2020 إىل مــا 

يناهــز نســبة 76 %، وأنـّـه بحكــم نشــاطه حريــص عــى مواكبــة أحــدث التطــورات التكنولوجيــة يف امليــدان ويســعى 

إىل تدعيــم ذلــك بإســتمرار مــن خــالل مرافقــة عمليــات تجهيــز املؤسســات الصحيــة باآلليــات الطبيــة الحديثــة، كــا 

رشع يف برمجــة اقتنــاء وتأهيــل تجهيــزات املراقبــة الفنيــة عــى امتــداد الثــالث ســنوات القادمــة.

توصيات المجلس: 
ــر  ــذا التقري ــة ه ــة متابع ــة مواصل ــس الهيئ ــّرر مجل ــز، ق ــل املرك ــن قب ــا م ــّم تحقيقه ــي ت ــج الت ــرا للنتائ نظ

ــاطه. ــاق نش ــول آف ــة ح ــداد دراس ــز بإع ــة املرك ومطالب

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

72

مواصلة المتابعة4563

32
05

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

08

التدقيق في بعض أوجه التصّرف
في مركز الدراسات الفنية

والصيانة البيولوجية الطبية واالستشفائية
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول تفقد بعض أوجه

الترصف وحسابات املركب الصحي بجبل الوسط

اســتخرجت الهيئــة العليــا للرقابــة مــن التقريــر الرقــايب 195 إخــالال للمتابعــة. وقــد تــّم عــى إثــر أعــال املتابعــة 
ــة، والتــي متحــورت أساســا حــول  ــة املتابعــة لـــ126 مالحظــة متبقي األوىل، إنهــاء متابعــة 69 مالحظــة منهــا ومواصل
التنظيــم والوســائل التنظيميــة والتــرف يف املــوارد البريــة والعقــارات وأســطول النقــل واملخزون والتــرف املــايل 

واملحاســبي والفوتــرة واالســتخالص. 

وشملت النقائص املسجلة يف هذا املجال ما يي:

	ü عــدم توفـّـر إطــار فّنــي قــار مختــص يف اإلعالميــة مكلــف بــاإلرشاف عــى النظــم اإلعالميــة واملكتبيــة واملعدات
واالكتفــاء بخدمــات فنــي ســامي غــر متفــّرغ تابــع لــإلدارة الجهويــة للصحــة يبــارش يومــا واحدا يف األســبوع.

	ü غيــاب إطــارات طبيــة مختصــة يف الطــب الحــريك بقســم التأهيــل الوظيفــي واالعتــاد عــى إطــارات طــب
ــة، عــام وأعــوان إداريــن للقيــام مبهــام تدليــك وتقديــم املســاعدة الصحيّ

	ü تعــارض إجــراءات انتــداب األعــوان العرضيــن مــع العديــد مــن النصــوص واملراســالت الرســميّة وعــدم انتهــاج
طريقــة شــفافة وســليمة يف اختيارهــم.

	ü ســوء مســك ملّفــات األعــوان ورصف منــح ســاعات إضافيــة آليــا وجزافيّــا كجــزء تكميــي لألجــور ودون تقديم
مــا يفيــد اإلنجــاز الفعــي للعمــل اإلضــايف خــارج التوقيــت اإلداري إضافــة إىل غيــاب إجــراءات رقابــة داخليّــة متّكــن 

مــن التأكّــد مــن املقاربــة اآلليّــة للعطــل التعويضيّــة املســندة لألعــوان مــع الســاعات اإلضافيّــة املنجــزة.

	ü ــة ــدم متابع ــة وع ــاكن الوظيفيّ ــوان باملس ــاع األع ــفافة لالنتف ــس ش ــة ومقايي ــر واضح ــد معاي ــدم تحدي ع
مختلــف الوضعيــات، ناهيــك عــن عــدم تحيــن معينــات الكــراء منــذ ســنة 2002 وعــدم متابعــة اســتخالصها، وتحّمــل 
ميزانيّــة املركّــب لنفقــات اســتهالك الكهربــاء باملســاكن رغــم ربطهــا بعــدادات فرديّــة، واقتصــار اإلدارة عــى اقتطــاع 

مبلــغ جــزايف بـــ15 دينــارا مــن مرتــب كّل عــون منتفــع كمســاهمة رمزيّــة يف معاليــم الكهربــاء.

	ü عــدم تخصيــص ورشــة ألعــال الصيانــة الخفيفــة وغيــاب منظومــة إعالميــة تعنــى بالتــرف يف املحروقــات
وأســطول النقــل أو جــدول قيــادة يتضّمــن مجمــوع النفقــات التــي رصفــت ســنويّا بحســاب كّل عربــة.

	ü عــدم إجــراء مصالــح املركّــب للجــرد املــادي لألصــول منــذ ســنة 2008 إىل حــدود ســنة 2013 وغيــاب دفاتــر
جــرد األصــول وعــدم تطابــق رمــز الجــرد املســجل باملعــدات والتجهيــزات التــي تــم جردهــا بالرمــز املســجل بآخــر 
تقريــر جــرد األصــول ووجــود عــدد مــن املعــدات والتجهيــزات ال تحمــل رمــز جــرد خــاص بهــا. كل ذلــك مــع انعــدام 
ــبة أصــال خاصــة بســنوات 2013  ــاب محاس ــك لغي ــبية وذل ــات املحاس ــج الجــرد واملعطي ــن نتائ ــة ب ــة املقارب إمكاني

و2014 و2015.

	ü تذبــذب االعتــادات املســتهلكة لغيــاب برامــج صيانــة مرتبطــة مبــدى تقــادم املعــدات االستشــفائيّة
والتجهيــزات وقنــوات امليــاه املعدنيّــة، وغيــاب برامــج دوريــة للصيانــة. كــا لوحــظ عــدم مســك ســجّل لعقــود الصيانة 
ــن  ــّا أّدى اىل عــدم متابعــة مــدى احــرتام املزودي ــة، م ــارات التدخــل الدوريّ ــن زي ــة إىل عــدم تدوي ــا، إضاف وتحيينه

ــة. ــات الصيان ــض عمليّ ــة بع ــاع تكلف ــة وإرتف ــم التعاقديّ ــة إللتزاماته ورشكات الصيان

	ü غيــاب متابعــة املديونيّــة مــا أّدى إىل بقــاء عــّدة مبالــغ دون تســوية تضّمنتهــا جــداول املقاربــة البنكيّــة إىل
حــدود ســنة 2013 يعــود بعضهــا إىل ســنة 1999 واعتــاد املركــب عــى نســخة غــر أصليــة مــن تطبيقــة محاســبية 

غــر محيّنــة منــذ ســنة 2002 وغيــاب دليــل محاســبي يوّضــح التنظيــم املحاســبي املتّبــع. 
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	ü ــب تجّســم حاجياتــه وتحــّدد مشــاريعه املســتقبلية وعــدم تســجيل غيــاب كّي الســرتاتيجية اســتثار باملركّ
ــات  ــارض وامللتقي ــاركة يف املع ــع “واب” واملش ــداث موق ــه وإح ــج خدمات ــهار وتروي ــة إلش ــرتاتيجية واضح ــود اس وج

ــي والخارجــي. املختصــة عــى املســتوى الوطن

ــدارك  ــراءات لت ــن اإلج ــدد م ــط لع ــل الوس ــي بجب ــب الصح ــح املرك ــاذ مصال ــة اتخ ــة الثاني ــت املتابع ــد بيّن وق
ــا: ــّجلة أهمه ــالالت املس اإلخ

	ü ــار بقســم ــداب طبيــب مختــص ق ــن ومراســلة ســلطة اإلرشاف النت ــايئ بطبيبت ــق الطــب الفيزي ــم فري تدعي
ــن. ــم ســلك الفني ــدس لتدعي ــل الوظيفــي ومهن التأهي

	ü اعتــاد دفــرت خــاص باألقســام والوحــدات إلســناد العطــل التعويضيــة وتكليــف عــون مبتابعتهــا باعتــاد دليــل
إجــراءات أنجــز للغرض.

	ü ــة، وتصحيــح وضعيــة إحــداث لجنــة تعنــى بتحديــد معايــر ومقاييــس مضبوطــة إلســناد املســاكن الوظيفيّ
املتســوغن عــن طريــق عقــود كــراء مــع خــالص املعاليــم باالقتطــاع مبــارشة مــن الراتــب.

	ü ،بصفــة مؤقتــة، وتكليــف مســؤول عــن الجــرد واملعــدات Excel متابعــة أســطول الســيارات بواســطة تطبيقــة
وتوفــر فضــاء تســمح مســاحته باســتغالله كورشــة للصيانــة.

	ü.تكليف إطار مبتابعة الصفقات وتعزيز املصلحة بأعوان موسمين وتحين املعطيات

	ü إعــداد برامــج صيانــة للمعــدات والتجهيــزات وقنــوات امليــاه واملغاطــس مــع الحــرص عــى متابعــة ســجل
عقــود الصيانــة وتحيينهــا.

	ü متابعــة املخزونــات عــن طريــق جــدول أســبوعي وإعــداد وصــوالت للتجهيــزات واملعــدات التالفــة، والــروع
يف إعــداد دليــل إجــراءات االســتخالص لتأمــن عمليــة االســتخالص يف عالقــة مــع قســم املحاســبة وقســم الفوتــرة.

	ü الــروع يف تفعيــل موقــع الــواب الخــاص باملركــب الصّحــي إضافــة إىل صفحــة الفايســبوك وذلــك بالتنســيق
مــع مركــز اإلعالميــة لــوزارة الصحــة.

توصيات المجلس: 
ــة  ــيم بقي ــىل تجس ــب ع ــدرة املرك ــار ق ــبة 60 % وباعتب ــدارك نس ــالح والت ــبة اإلص ــاوز نس ــدم تج ــرا لع نظ

ــة. ــة ثالث ــار متابع ــات يف إط ــذ التوصي ــة تنفي ــة متابع ــة مواصل ــس الهيئ ــّرر مجل ــات ، ق التوصي

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

195

مواصلة المتابعة11760

126
48

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

38

تفقد بعض أوجه التصرف
وحسابات المركب الصحي بجبل الوسط
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول تدقيق أداء  وزارة

التكوين املهني والتشغيل )الترصف يف امليزانية حسب األهداف(

ــز منظومــة التــرف  ــة تركي ــم تجرب ــر الرقــايب عــددا مــن املالحظــات متحــورت أساســا حــول تقيي ــن التقري تضّم

ــة  ــج ودالل ــم اســرتاتيجية الرنام ــث تقيي ــن حي ــي والتشــغيل م ــن املهن ــوزارة التكوي ــة حســب األهــداف ب يف امليزاني

األهــداف الخاصــة بــه، وتقييــم داللــة وموثوقيــة مــؤرشات قيــس األداء املعتمــدة للغــرض. وشــمل ثالثــة محــاور أّولهــا 

فحــص وتقييــم برنامــج التكويــن املهنــي ثــم فحــص وتقييــم برنامــج التشــغيل وأخــرا فحــص وتقييــم برنامــج تنميــة 

املبــادرة الخاصــة وقــد اســتخرجت الهيئــة مــن هــذا التقريــر 35 نقيصــة للمتابعــة. 

وقــد بيّنــت أعــال املتابعــة أن 26 نقيصــة مــن بــن الـــ35 التــي إســتخرجتها الهيئــة تــّم تداركهــا وتعلّقــت أساســا 

بتعديــل بعــض املــؤرشات أو مزيــد توضيحهــا وتجويدهــا، أّمــا باقــي النقائــص وعددهــا 9 فقــد تقــّرر مواصلــة متابعتها 

يف إطــار متابعــة ثانيــة ومتحــورت حــول مــا يــي:

	ü عــدم تغطيــة املحــاور االســرتاتيجية للرنامــج املنبثــق مــن مــروع إصــالح املنظومــة الوطنيّــة للتكويــن املهني

لبعــض املحــاور األساســيّة واألهــداف االســرتاتيجيّة للخطـّـة التنمويــة املرســومة لقطــاع التكويــن املهنــّي عــى مســتوى 

مخطـّـط التنميــة 2016 - 2020، وعــدم ربطهــا بأهــداف أو مــؤرّشات قيــس أداء خاّصــة،

	ü ــه أو ــاء مبدلول ــدم اإليف ــؤرشات وع ــات امل ــة ببطاق ــؤرّشات املضّمن ــض امل ــف بع ــة وشــمولية تعري ــدم دقّ ع

ــة احتســابها، ــد طريق تعقي

	ü،تسجيل نقائص عى مستوى آليّات ووسائل التثبت من صّحة ومصداقيّة املعطيات املجّمعة

	ü عــدم ترجمــة بعــض األهــداف االســرتاتيجية املضبوطــة عــى مســتوى مخطـّـط التنميــة 2016 - 2020 بأهداف

 ، عمليّة

	ü ــك خاصــة ــس األداء وذل ــج التشــغيل مبــؤرشات قي ــة لرنام ــط بعــض املحــاور االســرتاتيجية الفرعي عــدم رب

فيــا يتعلــق بدعــم االقتصــاد االجتاعــي والتّضامنــي وهيكلتــه وإدراج البعــد الــدويل يف السياســة الوطنيــة للتشــغيل 

وتعزيــز دور الجهــة يف مجــال تصــّور وتنفيــذ مشــاريع ومبــادرات جهويــة ومحليــة للنهــوض بالتشــغيل،

	ü عــدم داللــة طريقــة احتســاب بعــض املــؤرّشات وتســجيل أخطــاء عــى مســتوى إنجــاز املــؤرّش “نســبة تلبيــة

عــروض الشــغل املســجلة” املدرجــة بالتقريــر الســنوي لــألداء.

وقــد أبــرزت أعــال املتابعــة الثانيــة أّن ســبعة )07( نقائــص مــن ضمــن الـــتسعة )09( املتبقيــة بصــدد اإلنجــاز، 

كــا أفــادت الــوزارة أن رئيــس الرنامــج يقــوم بصفــة دوريــة يف إطــار حــوار التــرف ومبناســبة إعــداد وثائــق األداء 

بعقــد جلســات عمــل مــع الهيــاكل املختصــة للنظــر يف املعطيــات الــواردة عليــه. وإضافــة إىل ذلــك، تشــارك وحــدة 

التــرف يف امليزانيــة حســب األهــداف القطاعيــة يف هــذه األشــغال والتــي يتــّم خاللهــا عــرض املعطيــات ومناقشــتها 

بصفــة معّمقــة مــّا يجعــل املــؤرشات املعتمــدة محــل نظــر ومراجعــة متواصلــة.
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توصيات المجلس: 
تبعا للنتائج املحققة، قّرر املجلس إنهاء متابعة هذا التقرير.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

35

إنهاء المتابعة3394

07
09

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

78

تدقيق أداء وزارة التكوين المهني
والتشغيل (التصرف في الميزانية

حسب األهداف)
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العاّمة للاملية

حول ترصف وحسابات مركز تونس الدويل لتكنولوجيات البيئة

تضّمــن تقريــر هيئــة الرقابــة العاّمــة للاليــة حــول تــرف وحســابات مركــز تونــس الــدويل لتكنولوجيــات البيئــة، 
عــددا مــن النقائــص واإلخــالالت اســتخرجت منهــا الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة 47 نقيصــة للمتابعــة، قــام 
املركــز بتــدارك 20 منهــا يف طــور املتابعــة األوىل ثــّم 11 يف طــور املتابعــة الثانيــة، إضافــة إىل تحقيــق مســتوى إنجــاز 

هــاّم بالنســبة لـــ8 مالحظات.

ومتثلت أهّم املالحظات موضوع املتابعة الثانية يف:

	ü متتّــع أحــد األعــوان امللحقــن مبنحــة الشــهر الثالــث عــر منــذ التحاقــه باملركــز ســنة 2004 وإىل غايــة ســنة

ــارا خــالل الفــرتة  ــغ 2.892,500 دين ــز ملبل ــه تحمــل املرك ــج عن ــّا نت 2011 رغــم احتفاظــه بســلم تأجــره األصــي م

املذكــورة،

	ü،التأخر يف إعداد املوازنات لعدة سنوات وتقصر مصلحة املحاسبة يف القيام بالقيد املحاسبي

	ü،التأخر يف وضع نظام هيكي باملركز ويف تحين دليل اإلجراءات املالية واإلدارية والفنية

	ü 21تســجيل تأخــر هــاّم يف إنجــاز التحاليــل فــاق الثالثــة أشــهر يف بعــض األحيــان يف حــن وقــع تحديدهــا بـــ

يومــا انطالقــا مــن تاريــخ تســلّم العينــات،

	ü تكليــف زوجــة صاحــب أحــد املخابــر املنافســة )وهــو مهنــدس ســابق باملركــز( بخطــة كاهيــة مديــر بــإدارة

املخابــر وهــو مــا ميثــل حالــة تضــارب مصالــح.

وقــد بيّنــت عمليــة املتابعــة قيــام مصالــح املركــز بإعــداد مــروع هيــكل تنظيمــي وعرضــه عــى مصادقــة رئاســة 

ــة  ــة إعالمي ــاء منظوم ــروع يف اقتن ــز بال ــام املرك ــات. كــا ق ــدارك التأخــر يف إعــداد املوازن ــروع يف ت ــة وال الحكوم

للتــرف يف املخابــر لرقمنــة املتابعــة لتفــادي التأخــر يف إنجــاز التحاليــل، كــا ســّجلت الهيئــة حــرص اإلدارة العامــة 

ــة  ــات الهيئ ــر ومــدى تجســيم توصي ــة مــن خــالل إدراج متابعــة هــذا التقري ــل اإلصالحــات الرضوري للمركــز يف تنزي

العليــا كنقطــة قــارة بجــدول أعــال مجلــس املؤسســة. 

أمــا يف خصــوص املوظّفــة املتعلقــة بهــا شــبهة تضــارب املصالــح، فقــد تولّــت اإلدارة اســتبعادها عــن كل مواطــن 

التواصــل مــع الحرفــاء تفاديــا لــكل الشــبهات.

توصيات المجلس: 
نظــرا للتقــّدم الحاصــل عــىل مســتوى تــدارك النقائــص واإلخــالالت )	3 إخــالال مــن بــني 47 أي بنســبة إصــالح 

66 %، فضــال عــن تســجيل مســتوى إنجــاز متقــّدم بالنســبة لـــ8 إخــالالت(، قــّرر املجلــس إنهــاء متابعــة هــذا 

التقريــر الرقــايب.
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ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة الثانية

عدد المالحظات المتبقية من المتابعة السابقة عدد النقائص المستخرجة

47

إنهاء المتابعة3166

27
11

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

40

تصّرف وحسابات مركز تونس
الدولي لتكنولوجيات البيئة
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املتابعة الثانية لتقرير التفقدية اإلدارية واملالية بوزارة التعليم العايل

والبحث العلمي حول الترصف يف املدرسة العليا الخاصة

للمهندسني والدراسات التكنولوجية بتونس

أبــرز تقريــر التفقديــة اإلداريــة واملاليــة بــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي حــول التــرف يف املدرســة العليــا 

الخاصــة للمهندســن والدراســات التكنولوجيــة بتونــس نقائصــا تعلّقــت بالتنظيــم اإلداري واملســار الــدرايس لخّريجــي 

املدرســة وإطــار التدريــس واالتفاقيــات والبيانــات املحاســبية واملاليــة.

وقد متّت حوصلة أهّمها يف 21 نقطة للمتابعة تتعلّق خاّصة مبا يي:

	ü،عدم تطرّق املجلس العلمي للمدرسة للمواضيع ذات الصبغة البيداغوجية 

	ü،عدم إمضاء محارض جلسات املجالس العلمية للسنوات 2012 - 2015 من قبل أعضائه 

	ü،عدم تفّرغ مدير املدرسة إلدارة املدرسة 

	ü،سوء مسك وحفظ ملفات الطلبة وعدم تضّمنها لجّل الوثائق املكّونة للمسار الدرايس للطالب  

	ü حصــول 74 طالبــا عــى الشــهادة الوطنيــة ملهنــدس طبقــا لســجّل الشــهادات املعتمــد مــن املدرســة وذلــك 

يف غيــاب ملّفاتهم، 

	ü عــدم إدمــاج شــهادة الباكالوريــا أو بطاقــة أعــداد الباكالوريــا مبلفــات بعــض الطلبــة املتخرجــن مــن حامــي

الشــهادة الوطنيــة ملهنــدس،

	ü عــدم قيــام إدارة املدرســة بضبــط رشوط ومقاييــس انتقــاء ملفــات الطلبــة الراغبــن يف الدراســة يف املجــال

الهنــديس،

	ü عــدم إخضــاع الطلبــة املســجلن بالســنوات األوىل والثانيــة مــن مرحلــة الدراســات الهندســية إىل الرتبصــات

ــة اإلجبارية،  املهني

	ü،تجاوز بعض الطلبة الفرتة القانونية املسموح بها ملناقشة مروع ختم الدراسة 

	ü عــدم تــويل إدارة املدرســة مســك وحفــظ الدفاتــر الخاصــة بتســجيل حضــور الطلبــة عــى امتــداد الســنوات 

الجامعيــة 2012 - 2015،

	ü،غياب جداول األوقات الخاصة باملدرّسن لدى إدارة املدرسة

	ü ــات ــع بيان ــة م ــل املدرس ــن قب ــوزارة م ــا لل ــّرح به ــن امل ــم املدرّس ــة بقوائ ــات املدرج ــق البيان ــدم تطاب ع

ــم، ــن قبله ــة م ــة املؤّمن ــس الفعلي ــاعات التدري ــدد س ــتوى ع ــى مس ــك ع ــام وذل ــة باألقس ــات الخاص ــداول األوق ج

	ü،وجود تفاوت هاّم بن عدد املدرسن املتعاقدين )القارين( باملؤسسة وعدد املدرسن العرضين

	ü غيــاب تراخيــص شــخصية مــن الوزيــر املكلــف بالتعليــم العــايل بالنســبة اىل املدرســن العرضيــن املنتمــن اىل

مؤسســات التعليــم العــايل العمومــي،

	ü عــدم احــرتام املدرســة للفصــل 5 مــن كــراس الــروط املتعلــق مبؤسســات التعليــم الخاصــة والــذي يحــّدد 

نســبة التأطــر الدنيــا بالنســبة اىل املــواد املتعلقــة بالعلــوم األساســية والتقنيــة واملقــّدرة مبــدرس لــكل 25 طالــب،

	ü،عدم عرض االتفاقيات الدولية والوطنية عى مصادقة وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

	ü ــة املؤسســات ــل طلب ــن قب ــايل م ــم الع ــة للتعلي ــزات بعــض املؤسســات العمومي اســتغالل فضــاءات وتجهي

ــايل، ــل م ــات دون مقاب ــار اتفاقي ــايل يف إط ــم الع الخاصــة للتعلي
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	ü وجــود مراســالت بــن إدارة املدرســة العليــا الخاصــة للمهندســن والدراســات التكنولوجيــة بتونــس وبعــض

مديــري مخابــر ووحــدات البحــث مبؤسســات التعليــم الجامعــي العمومــي وذلــك يف غيــاب موافقــة مــن مديــري هــذه 

املؤسســات،

	ü مارســة جــزء مــن نشــاط املدرســة مبقــر مؤسســة جامعيــة أخــرى هــي الكليــة الخاصــة للعلــوم القانونيــة

واالجتاعيــة واالقتصاديــة والتــرف بتونــس وتواجــد مكتبــة املدرســة ومخابــر اإلعالميــة الخاصــة باملدرســة بهــا،

	ü ــه مــّا حــال دون التثبــت مــن العــدد ــة ب ــة بحســاب الحرفــاء والحســابات املتصل  عــدم مــّد فريــق الرقاب

الفعــي للطلبــة املتخرجــن واملتحصلــن عــى الشــهادة الوطنيــة ملهنــدس، 

ــه  ــا خــالل اجتاع ــة العلي ــس الهيئ ــا عــى أنظــار مجل ــي عرضــت نتائجه ــت متابعــة القــرب األوىل الت ــد مّكن وق

املنعقــد بتاريــخ 08 جانفــي 2020 مــن تقييــم مجهــودات املدرســة يف رفــع النقائــص واإلخــالالت التــي رصدهــا التقريــر 

الرقــايب حيــث تبــّن أنهــا أنجــزت 18 إصالحــا مــن مجمــوع 21، وتقّدمــت الهيئــة بثــالث توصيــات تكميليــة يف إطــار 

املتابعــة الثانيــة لهــذا التقريــر مــع إســتحثاث املدرســة لرفــع النقائــص املتبقيــة، وتعلّقــت التوصيــات مبــا يــي:

	ü ــخي يف ــص ش ــايل لرتخي ــم الع ــوزارة التعلي ــن ل ــة واملنتم ــن يف املدرس ــن العرضي ــم املدرّس ــة تقدي وجوبيّ

ــرض، الغ

	ü اإلرساع بعــرض االتفاقيــات الوطنيــة والدوليــة عــى مصادقــة وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بصــورة

، مسبقة

	ü.اإلرساع بتحديد القامئة االسمية والعدد الفعي للطلبة املتخرجن

ــر  ــه لشــهر أكتوب ــة يف إجتاع ــس الهيئ ــا عــى أنظــار مجل ــّم عــرض نتائجه ــي ت ــة الت ــة الثاني ــد مّكنت املتابع وق

ــا أعــاله. ــات املشــار إليه ــذ التوصي 2020 مــن توصــل املدرســة إىل اســتيفاء تنفي

توصيات المجلس: 
تبعــا للّنتائــج املحّققــة وتســجيل نســبة إصــالح جمليــة بـــ00	 %، قــّرر مجلــس الهيئــة إنهــاء متابعــة هــذا 

ــر الرقــايب. التقري

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة الثانية

عدد المالحظات المتبقية من المتابعة السابقة
عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

21

إنهاء المتابعة21100

03
03

100

18

التصرف في المدرسة العليا
الخاصة للمهندسين

والدراسات التكنولوجية بتونس

ا
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ملتابعة الثانية لتقرير محكمة املحاسبات الثالثني حول الترصف

يف امللك العمومي البحري بواليات سوسة واملنستري واملهدية

)الوكالة الوطنية لحامية الرشيط الساحيل(

متحــورت أهــّم النقائــص املســتخرجة من تقريــر محكمــة املحاســبات الثالثــن حــول التــرف يف امللــك العمومــي 

البحــري بواليــات سوســة واملنســتر واملهديــة حــول 27 نقطــة شــملت اإلطــار املؤسســايت وتحديــد امللــك العمومــي 

ــي  ــغال الوقت ــى اإلش ــة ع ــم املوظّف ــغال الوقتي واملعالي ــص اإلش ــي البحري وتراخي ــك العموم ــغال املل البحري وإش

ولزمــات اســتغالل امللــك العمومــي البحــري ومراقبــة امللــك العمومــي البحــري.

وقــد أفضــت املتابعــة األوىل لهــذا التقريــر الرقــايب والتــي عرضــت نتائجهــا عــى أنظــار املجلــس خــالل اجتاعــه 

لشــهر ديســمر 2019 إىل إنجــاز الوكالــة 10 إصالحــات متثّلــت خاّصــة يف تدعيــم فريــق العمــل بالوكالــة وقيــام فروعهــا 

الجهويــة بالتنســيق مــع اإلدارة الجهويــة للتجهيــز قصــد الحصــول عــى قــرارات التصفيــف وحضــور اجتاعــات اللجــان 

الفنيــة الجهويــة لرخــص البنــاء والتقســيات وإقــرار عــدم تجديــد الرخــص للمخالفــن إالّ بعــد إزالــة جميــع املخالفات 

وكذلــك تنســيق الوكالــة املســتمّر مــع جميــع املصالــح املتدّخلــة يف حايــة الريــط الســاحي مــن خــالل تريكهــا 

يف أعــال املراقبــة أو مــن خــالل مراســلتها إلعالمهــا بجميــع التجــاوزات التــي ترتكــب عــى امللــك العمومــي البحــري 

وارتفاقاتــه واتّخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة ضــّد األشــخاص الذيــن مل يقومــوا بالخــالص ســواء بســحب الرتخيــص 

أو اقــرتاح الســحب عــى ســلطة اإلرشاف وإحالــة ملّفاتهــم عــى أنظــار القضــاء والقباضــة املاليــة.

وتواصــل العمــل عــى تنفيــذ التوصيــات التــي تقّدمــت بهــا الهيئــة )17 توصيــة( يف إطــار املتابعــة الثانيــة والتــي 

شــملت أساســا:

	ü الحــرص عــى متابعــة تحديــد امللــك العمومــي البحــري وتركيــز عالماتــه خاصــة بواليتــي سوســة واملنســتر

مــن طــرف وزارة التجهيــز واإلســكان، 

	ü ،اإلرساع يف إصدار أمر التحديد الجديد الخاص مبعتمدية املنستر

	ü اإلرساع يف مراجعــة حــدود امللــك العمومــي البحــري مبنطقــة رجيــش باملهديــة التــي تشــكو تقّدمــا ملســتوى

البحــر، 

	ü اإلرساع يف إســتكال كافّــة اإلجــراءات الختيــار مكتــب دراســات الــذي ســيعهد لــه مهّمــة التحديــد الجغــرايف

الرســمي للريــط الســاحي، 

	ü،اإلرساع يف إستكال إعداد دليل إجراءات خاّص بالوكالة ووثيقة قانون اإلطار

	ü اإلرساع يف إصــدار منشــور مــن طــرف وزيــر الشــؤون املحليــة والبيئــة حــول كيفيّــة التنســيق بــن الجاعــات

املحليــة والوكالــة بخصــوص التصــّدي للمخالفــات املرتكبــة إزاء امللــك العمومــي البحــري،

	ü الحــرص عــى متابعــة اســتكال إعــداد أمثلــة إشــغال الشــواطئ التــي تــّم الــروع فيهــا وكذلــك املصادقــة 

عليهــا بقــرار مــن الوزيــر املكلّــف بالبيئــة ومــن ضمنهــا 7 شــواطئ بواليــات سوســة واملنســتر واملهديّــة،

	ü ــة ــر الجــايل للشــواطئ وأمثل ــراس رشوط لتحســن املظه ــداد ك ــة بإع ــد الوكال ــد عــى تجســيم تعّه  التأكي

ــة إشــغال الشــواطئ،  ــة عــى أمثل ــد املصادق ــا بع ــة عليه ــة شــاطئية واملصادق تهيئ
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	ü ــك العمومــي البحــري دون وجــه ــة مســاحات مــن املل ــاكل العمومي  اإلرساع يف تســوية إشــغال بعــض الهي

رشعــي وذلــك يف إطــار عقــود لزمــات يتــّم عرضهــا عــى مصالــح الهيئــة العامــة للراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص 

أو يف إطــار إحالــة التــرّف إىل البلديــات،

	ü ــق بضبــط معاليــم الرتخيــص يف إشــغال امللــك ــة ملــروع القــرار املتعلّ  اإلرساع يف إكســاب الصبغــة التنفيذيّ

العمومــي البحــري،

	ü،التأكيد عى مراجعة وتحين لزمة حويض تربية األساك بهرقلة واملنستر

	ü.2002 التأكيد عى تسوية املخالفات القامئة قبل إحداث الوكالة يف سنة

وبيّنــت نتائــج املتابعــة الثانيــة التــي تــّم عرضهــا عــى أنظــار املجلــس خــالل شــهر أكتوبــر مــن ســنة 2020 والتــي 

شــملت التوصيــات الســبعة عــر 17 املشــار إليهــا أعــاله، عــدم توفّــق مصالــح الوكالــة يف إنجــاز عديــد اإلصالحــات 

واقتصارهــا فقــط عــى إعــداد دليــل إجــراءات خــاّص بالوكالــة وتطويــر أعــال التنســيق مــع الهيــاكل املتدّخلــة يف 

مجــال حايــة امللــك العمومــي البحــري مــن االعتــداءات. 

 والســتكال مجهــودات اإلصــالح والتــدارك تقّدمــت الهيئــة يف إطــار املتابعــة الثانيــة لهــذا التقريــر الرقــايب بعــدد 

مــن التوصيــات التكميليــة وعددهــا 14 توصيــة تشــمل خاّصــة جوانــب تحديــد امللــك العمومــي البحــري ووجــوب 

ــة إىل وزارة  ــئ الرتفيهي ــرف يف املوان ــة الت ــز وإحال ــع وزارة التجهي ــرض بالتنســيق م ــن اللجــان املختصــة يف الغ تحي

الســياحة وذلــك بغايــة مراجعــة معاليــم اللزمــات. هــذا إىل جانــب التوصيــة مبواصلــة العمــل عــى إنجــاز الدراســة 

ــم  ــك العمومــي البحــري ومراجعــة معالي ــة إدارة التــرف يف املل ــك العمومــي البحــري ورقمن ــة بخارطــة املل الخاّص

ــك  ــة وكذل ــات املخالف ــوية الوضعي ــالح وتس ــى إص ــل ع ــة العم ــة إىل مواصل ــوة الوكال ــت دع ــي. ومتّ ــغال الوقت اإلش

ــة اإلجــراءات.  مواصلــة إنجــاز الوســائل التنظيميــة الخاصــة بهــا عــى غــرار الهيــكل التنظيمــي وأدلّ

توصيات المجلس: 
نظــرا ملحدوديــة نســبة اإلصــالح والتــدارك والتــي لـــم تتجــاوز 50 %، قــّرر املجلــس مواصلــة متابعــة هــذا 

ــة. ــر يف إطــار متابعــة ثالث التقري

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة الثانية

عدد المالحظات المتبقية من المتابعة السابقة عدد النقائص المستخرجة

27

مواصلة المتابعة1348

17
03

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

18

التصرف في الملك العمومي
البحري بواليات سوسة والمنستير

و المهدية
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

حول الترصف مبعهد الصحة والسالمة املهنية

شــملت متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة حــول التــرف مبعهــد الصحــة 

ــد  ــايل للمعه ــم اإلداري وامل ــة والتنظي ــالمة املهني ــة والس ــة الصح ــت مبنظوم ــص تعلّق ــّدة نقائ ــة ع ــالمة املهني والس

والتــرف يف الــراءات واملداخيــل وتقييــم األنشــطة املوكولــة للمعهــد، وقــد اســتخرجت الهيئــة مــن هــذا التقريــر 35 

مالحظــة للمتابعــة توزعــت كــا يــي:

 منظومة الصحة والسالمة املهنية: -	

	ü ضعــف التنســيق بــن املعهــد والهيــاكل املتدخلــة يف منظومــة الســالمة املهنيــة وهــو مــا أدى إىل عــدم إحــكام

مهمــة تخطيــط برامــج الوقايــة املوكولــة للمعهــد.

	ü ــه ــف أصناف ــن 2011 و2014 مبختل ــرتة ب ــا يف الف ــة خصوص ــالمة املهني ــة والس ــد الصح ــاط معه ــع نش تراج

ــي. ــري والتكوين ــي واملخ ــي والفن الطب

 التنظيم اإلداري واملايل للمعهد:               -	

	ü،عدم عرض الهيكل التنظيمي للمعهد عى سلطة اإلرشاف وعدم استصدار األمر الجديد املنظم له

	ü.عدم تعين وكيل دفوعات

 الترصف يف املداخيل: -3

	ü.عدم املصادقة عى مروع قرار مراجعة أمثان الخدمات املسداة من طرف املعهد

	ü.عدم إعداد دليل إجراءات خاص بالفوترة ومتابعة مدى تطبيقه

	ü.تسجيل عديد اإلشكاليات يف مستوى استخالص الفواتر

 تقييم األنشطة املوكولة للمعهد: -4

	ü تســجيل انخفــاض يف نشــاط إدارة الســالمة بنســبة 16 % يف مجمــوع العمليــات املنجــزة خــالل ســنوات

2013 - 2016 حيــث انحــدر العــدد الجمــي مبختلــف األنشــطة مــن 251 إىل 211.

	ü عــدم تقديــم تقاريــر النشــاط املعــدة مــن قبــل إدارة الســالمة املتعلقــة بأنشــطة تشــخيص ظــروف العمــل

لنتائــج تأليفيــة وتحليليــة حــول وضعيــة الســالمة يف املؤسســات التــي قامــت بزيارتهــا.

	ü عــدم توجيــه أغلــب الخدمــات املقدمــة للمؤسســات للقطاعــات األكــر تــرّضرا مــن حــوادث الشــغل واألمراض

ملهنية. ا

	ü عــدم التناســق بــن توزيــع حــوادث الشــغل واملجــال الجغــرايف لتدخــل إدارة الســالمة حيــث أّن مجــال تدخــل

املعهــد يف ميــدان الســالمة يشــمل أساســا املؤسســات املتواجــدة بتونــس الكــرى ونابــل وبنــزرت.

	ü ــا ــا قطاعي ــا وتوزيعه ــات ونوعيته ــدد امله ــن ع ــات ع ــم معطي ــى تقدي ــالمة ع ــر إدارة الس ــار تقاري اقتص

وجغرافيــا وافتقارهــا إىل تقييــم النشــاط باملقارنــة مــع األهــداف املرســومة ودراســة أثــر انعــكاس التدخــالت املنجــزة 

ــة. ــة مــن األخطــار املهني )املهــات( عــى الســالمة والوقاي
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	ü ــج ــم النتائ ــمح بتقيي ــالمة تس ــال الس ــة يف مج ــل دقيق ــج عم ــة وبرام ــداف كمي ــد أله ــاد املعه ــدم اعت ع

ــة. املحقق

	ü.2016 تراجع عدد الدورات التكوينيّة املرمجة من 42 دورة سنة 2013 إىل 17 دورة سنة

	ü عــدم تحديــد املردوديــة املاليــة للتحاليــل املنجــزة وعــدم تقييــم املخــر كوحــدة اقتصاديــة مــن خــالل ضبــط

مختلــف التكاليــف ومقارنتهــا باملداخيــل املحّققــة مــن النشــاط.

وقــد أفضــت املتابعــة األوىل التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى أنظــار املجلــس خــالل اجتاعــه لشــهر جانفــي 2019 

إىل اتّخــاذ املعهــد لجملــة مــن التدابــر التــي مّكنــت مــن تــدارك 19 نقيصــة مــن مجمــوع 35 تــّم إســتخراجها مــن 

التقريــر الرقــايب وبلغــت نســبة اإلصــالح خــالل هــذه املتابعــة 54 %. 

ومتثلــت أهــّم االصالحــات يف اعتــاد دليــل إجــراءات لتنظيــم مختلــف أصنــاف الــراءات وتــدارك بعــض النقائــص 

ــل املقابيــض مبتابعــة الخــالص عــن طريــق ســجّل  ــزام وكي ــرة وإل ــل إجــراءات الفوت بالنســبة للــراءات وتحيــن دلي

ــرة التدخــالت املســتعجلة للمعهــد لســنتي  ــام باإلجــراءات الرضوريــة وفوت ومتابعــة الفواتــر غــر املســتخلصة والقي

2017 و2018 وإحــكام إجــراءات التــرّف يف املخــزون ومراجعــة تقاريــر املخابــر قبــل إصدارهــا.

ــة وعددهــا 16 عرضــت عــى أنظــار  ــات تكميلي ــة بتوصي ــدارك تقّدمــت الهيئ ــود اإلصــالح والت والســتكال مجه

ــس خــالل جلســته لشــهر نوفمــر 2020. املجل

ــم مــا  ــن املعهــد مــن رفــع بعــض االخــالالت وتقدي ــر الرقــايب عن متّك ــة لهــذا التقري وقــد أفــرزت املتابعــة الثاني

ــن املعهــد مــن  ــة أو متقدمــة نســبيا ومل يتمّك ــد اإلصالحــات لـــ13 مالحظــة بصفــة كلي ــد التقــّدم يف إنجــاز عدي يفي

ــات.  ــم توضيحــات أو إصالحــات بخصــوص 03 توصي تقدي

وتتعلّق التوصيات التي تّم تسجيل تقّدم بخصوصها أساسا بالنقاط التالية:

	ü إرســاء تبــادل معطيــات بــن املعهــد والهيــاكل املتدخلــة عــى غــرار الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتاعــي

والصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض ومجامــع طــب الشــغل.

	ü.تسجيل تطّور يف نشاط املعهد مقارنة بالفرتات السابقة

	ü.مواصلة العمل عى إصدار الهيكل التنظيمي للمعهد بالتنسيق مع سلطة االرشاف

	ü.تعين وكيل دفوعات للمعهد

	ü إنجــاز مــروع قــرار ملراجعــة أمثــان الخدمــات املســداة مــن طــرف املعهــد مــع تحديــد قامئــة حريــة يف

ــه لســلطة االرشاف للمصادقــة. ــة وإحالت املنتفعــن بالخدمــات املجاني

	ü.إعداد دليل اجراءات خاص بالفوترة

	ü.تحّسن يف متابعة عمليات االستخالص

	ü.إعداد االحصائيات واملؤرشات السنوية لنشاط املعهد مبا يسّهل تقييم أدائه

ــر  ــاس أث ــق بقي ــر مــؤرشات تتعل ــرة، وهــو بصــدد تطوي ــة للفوت ــة معلوماتي ــد منظوم ــل مل ينجــز املعه ويف املقاب

ــز. ــد الخــاص باملرك ــاز التفق ــة مــن خــالل التنســيق مــع جه تدخــالت إدارة الســالمة املهني
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ويتّضــح مــن خــالل املتابعــة األوىل والثانيــة أّن املعهــد قــد متّكــن مــن رفــع اإلخــالالت بعنــوان 32 مالحظــة أي مــا 

ميثـّـل نســبة إنجاز يف حــدود 91 %. 

توصيات المجلس: 
نظــرا للتقــّدم يف إنجــاز التوصيــات، أقــّر مجلــس الهيئــة إيقــاف متابعــة هــذا امللــف مــع دعــوة املعهــد إىل 

مواصلــة العمــل عــىل تــاليف النقائــص املتبقيــة واســتكامل بقيــة التوصيــات. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة الثانية

عدد المالحظات المتبقية من المتابعة السابقة
عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

35

إيقاف المتابعة3291

16
13

81

19

التصرف بمعهد الصحة
والسالمة المهنية
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املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

حول الترصف يف صندوق القروض ومساعدة الجامعات املحلية

أفضــت متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العمومية حــول التــرف يف صنــدوق القــروض ومســاعدة 

ــايل  ــرف اإلداري وامل ــه الت ــض أوج ــق يف بع ــملت التدقي ــالل ش ــة وإخ ــتخراج 44 نقيص ــة إىل اس ــات املحلي الجاع

ــة والتــرف يف  ــوارد البري ــة والتــرف يف امل ــل أهــّم املــؤرشات املالي ــروض وتحلي ــة واســرتجاع الق ــاكل املداول وهي

الــراءات وتقييــم نشــاط الصنــدوق.

وتبعــا لنتائــج املتابعــة األوىل والتــي عرضــت عــى أنظــار مجلــس الهيئــة العليــا خــالل اجتاعــه لشــهر جانفــي 

2020، ســّجل قيــام الصنــدوق بإصــالح 30 نقيصــة متثّلــت خاّصــة يف ســداد الشــغور عــى مســتوى خطــة كاتــب عــام 

الصنــدوق وتركيــز لجنــة الســالمة املعلوماتيــة وإحــداث 5 فــروع جهويــة إضافيــة وتدعيــم مجــاالت تدخالتهــا بتعيــن 

محللــن ماليــن ملســاعدة البلديــات يف ضبــط خططهــا اإلســتثارية ومتكــن مهنــديس الفــروع مــن الوســائل اللوجســتية 

للقيــام مبهــام املتابعــة الفنيــة ملشــاريع البلديــات وتحيــن دليــل اإلجــراءات وإعــداد عقــد الرامــج للفــرتة 2018 /2020 

وتكليــف مكتــب دراســات مختــّص للقيــام مبهمــة تدقيــق للنظــام املعلومــايت الخــاص بالصنــدوق، باإلضافــة إىل إعــداد 

تطبيقــة إعالميــة مندمجــة مــع الحســابات املاليــة منــذ ســنة 2018 وهــي يف طــور االســتغالل وتحيــن دليــل التــرف 

يف املــوارد البريــة املعــّد يف ســنة 2002 ومصادقــة مجلــس إدارة الصنــدوق ســنويا عــى برنامــج اإلنتدابــات وتحّســن 

مــؤرشات اســتخالص الديــون وتقلـّـص الديــون الجمليــة منــذ ســنة 2017.  

 ويف املقابــل توّجهــت الهيئــة بـــ14 توصيــة تكميليــة تعلقــت بنقــاط تواصلــت متابعتهــا يف إطــار املتابعــة الثانيــة 

شــملت مــا يــي:

	ü إعــداد الدراســة االســرتاتيجية املتعلقــة بتحويــل الصنــدوق إىل مؤسســة ماليــة متخصصــة وإعــداد النصــوص

ــن ســلطة  ــاد ب ــدأ الحي ــه ضــان مب ــّم ضمن ــذي مــن املرمــج أن يت ــكل التنظيمــي وال ــة الهي ــك وخاّص املرتبطــة بذل

ــس اإلدارة. اإلرشاف ومجل

	ü .متابعة تعّهد الصندوق بإنجاز الدراسة املتعلقة باملخطط املديري لإلعالمية

	ü.متابعة النتائج املسّجلة بخصوص النسبة الحالية ملؤرش الديون املتخلدة/األصول املالية

	ü.تقديم التوضيحات الالزمة بخصوص ظروف إبرام وإنجاز بعض الصفقات

	ü ــة بالنســبة للمشــاريع ــل املردودي ــن تحلي ــن م ــة متّك ــات بالنســبة للمشــاريع االقتصادي ــدة بيان ــاز قاع إنج

ــتثنائية. ــروض االس ــك الق ــا يف ذل ــات مب ــن البلدي املقرتحــة م

	ü اعتــاد اللجنــة اإلداريــة املتناصفــة لتقييــم برامــج التكويــن املنجــزة ومواصلــة العمــل عــى إنجــاز مخطــط

التكويــن باملؤسســة.

	ü،2021/ 2020 التعّهد بتدعيم وحدة التدقيق الداخي بانتدابات جديدة خالل فرتة

	ü ــض ــهرية ببع ــادة الش ــات القي ــم لوح ــرف وتدعي ــة الت ــدة مراقب ــدة وح ــدة لفائ ــات جدي ــة إنتداب برمج

ــة. ــبية العام ــؤرشات املحاس امل

	ü.تدعيم تدخالت الفروع الجهوية ودعمها باملوارد املادية والبرية
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	ü وضــع سياســة اســتخالص للديــون ترتكــز عــى وســائل وآليــات أكــر فاعليــة ونجاعــة وتحســن مــؤرش الديــون

املتخلدة/األصــول املاليــة الــذي تبلــغ قيمتــه املرجعيــة 5 %.

	ü.التقيّد باإلجراءات القانونية يف مجال اإلنتدابات

	ü.تحسن متابعة املشاريع الوطنية

وقــد بيّنــت عمليــة املتابعــة الثانيــة والتــي عرضــت نتائجهــا عــى مجلــس الهيئــة العليــا خــالل شــهر أكتوبــر 2020، 

ــب  ــة األوىل باســتكال أغل ــه خــالل املتابع ــم التزام ــك رغ ــة إصالحــات فقــط وذل ــن إنجــاز ثالث ــدوق م متكــن الصن

اإلصالحــات خــالل الســدايس الثــاين لســنة 2020 عــى أقــى تقديــر. وتعلّقــت اإلصالحــات املنجــزة خاّصــة مبتابعــة 

ــم  ــع حج ــل تراج ــغ 19,6 % بفض ــون ليبل ــؤرش الدي ــن يف م ــجيل تحس ــتثنائية وبتس ــروض اس ــة بق ــاريع املمول املش

الديــون املتخلــدة وارتفــاع قيمــة األصــول املاليــة ومصادقــة مجلــس إدارة الصنــدوق عــى الدراســة املتعلقــة بتحويلــه 

ــة اإلصالحــات. إىل مؤسســة ماليــة متخصصــة، يف حــن مازالــت مصالحــه تواصــل إنجــاز بقيّ

وتبعــا لذلــك أقــّر مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر، والســتكال مجهــود اإلصــالح والتــدارك تقّدمــت 

الهيئــة بتوصيــات تكميليــة وعددهــا 11 تتعلــق يف مجملهــا خاصــة بإنجــاز الهيــكل التنظيمــي ومــّد الهيئــة بتوضيحــات 

بخصــوص املســائل االســرتاتيجية واملتعلّقــة بتحويــل الصنــدوق إىل مؤسســة ماليــة وتركيــز املحاســبة التحليليــة وتركيــز 

منظومــة ناجعــة ملتابعــة املشــاريع.

توصيات المجلس: 
ــار  ــات يف إط ــذ التوصي ــة تنفي ــة متابع ــة مواصل ــس الهيئ ــّرر مجل ــدارك، ق ــالح والت ــود اإلص ــتكامل مجه الس

ــة. ــة ثالث متابع

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة الثانية

عدد المالحظات المتبقية من المتابعة السابقة
عدد النقائص التي تّم تداركها خالل المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

44

مواصلة المتابعة3375

14
03

21

30

التصرف في صندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية
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المتابعات الثالثة
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املتابعتان الثانية والثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية

حول الترصف يف املعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجية

أبرز التقريــر الرقــايب الّصــادر عــن هيئــة الرقابــة العامــة للاليــة ســنة 2017 حــول التــرف يف املعهــد التونــيس 

للدراســات االســرتاتيجية وجــود عــّدة نقائــص شــملت بالخصوص التنظيــم اإلداري والتــرف يف األعــوان والتــرف يف 

األجــور واملنــح واالمتيــازات العينية والتــرف املــايل واملحاســبي والتــرف يف الدراســات والبحــوث.

وقــد متّــت حوصلــة أهــّم هــذه النقائــص يف 42 نقطــة وقعت مراســلة املعهد التونــيس للدراســات االســرتاتيجية 

بخصوصهــا ومتابعــة تنفيــذ اإلصالحــات بشــأنها.

ــي  ــهر جانف ــدوري لش ــه ال ــة يف اجتاع ــس الهيئ ــى مجل ــا ع ــّم عرضه ــي ت ــة األوىل الت ــج املتابع ــرزت نتائ وأب

ــق املعهــد يف تقديــم إصالحــات بخصــوص 19 توصيــة مــن ضمــن 42 تقّدمــت بهــا الهيئــة، ومتثّلــت أهــّم  2020 توفّ

ــي: ــا ي اإلصالحــات في

إعداد القوائم املالية وتقارير مراجعة الحسابات للسنوات 2015 /2016 /2017،

	ü.توزيع املهام واملشموالت وفقا للموارد البرية املتاحة

	ü ــام ــن مه ــبة ب ــة باملحاس ــة املكلف ــع املوظف ــاليف جم ــة وت ــوارد البري ــد بامل ــبة باملعه ــح املحاس ــم مصال دع

ــرة. متناف

	ü.اعتاد دفرت متابعة الصندوق مرقّا ومؤرشا

	ü إصــدار أذون مصلحــة لتنّقــل الســيارات واعتــاد منظومــة متّكــن مــن اســتخراج كشــف فــردي يف مصاريــف

صيانــة وإصــالح كل عربــة.

	ü.مبا ميّكن من متابعة املسافة املقطوعة  Agilis اعتاد منظومة التزود عن بعد

	ü.التعهد بإبرام اتفاقية لتنظيم العالقة مع مزودي قطع الغيار وورشات اإلصالح

	ü ــة ملحتــوى ــة والتعهــد بالعمــل عــى اعتــاد بطاقــة منوذجي ــة العلمي ــار الخــراء بتريــك اللجن إقــرار اختي

ملفــات الخــراء.

	ü .التعهد بتفعيل آلية االلحاق والتعاقد بحسب املوارد املالية املتاحة النتداب الباحثن

	ü.التعهد باعتاد محرض وثائق تسليم وتسلّم الدراسات

	ü 25 اعتــاد آليــة تراســل الكــرتوين مــع مختلــف الباحثــن واملتعاقديــن لتقديــم تقريــر أنشــطتهم قبــل يــوم

مــن كل شــهر.

	ü.االعتاد عى املوقع الرسمي للمعهد لنر وتجميع الدراسات املنجزة

ــبتمر 2020  ــهر س ــة لش ــس الهيئ ــى مجل ــت ع ــي عرض ــر الت ــذا التقري ــة له ــة الثاني ــال املتابع ــت أع ــد بيّن وق

ــا 06،  ــص وعدده ــن إصــالح بعــض النقائ ــاء م ــّدم أو االنته ــد إىل تســجيل تق ــق املعه ــة توفّ ــة بـــ 23 توصي واملتعلق

ــة: ــات التالي ــا باملالحظ ــق أساس وتتعلّ

	ü.إعداد مروع أمر يتعلق بالهيكل التنظيمي للمعهد

	ü ــق بضبــط قواعــد إبــرام وتنفيــذ صفقــات إعــداد مــروع أمــر ينقــح األمــر عــدد 599 لســنة 1995 واملتعلّ

املعهــد
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	ü.اسرتجاع مستحقات املعهد لدى ملحق سابق به

	ü.تسوية وضعية مستحقات املدير العام السابق املستقيل بعد استشارة سلطة االرشاف

	ü.تكليف مكتب للقيام بعمليات الجرد والقيد املحاسبي وإعداد دليل محاسبي

	ü.إعداد مذكّرة تنظيمية حول إجراءات إعداد وتسلّم الدراسات والبحوث

ويف املقابــل تواصــل إنجــاز اإلصالحــات بخصــوص التوصيــات املتبقيــة وعددهــا 17 والتــي تهــّم خاصــة التــرف يف 

الجوانــب التنظيميــة واإلداريــة واملاليــة والتــرف الفنــي ويف مقــّر املعهــد واملعــدات.

وقــد بيّنــت يف هــذا اإلطــار نتائــج املتابعــة الثالثــة للتقريــر الرقــايب، عــدم توفـّـق املعهــد إىل إيجــاد صيغــة مناســبة 

إلنجــاز هــذه اإلصالحــات بالّنظــر ســيا إىل اآلجــال التــي تتطلّبهــا يف بعــض األحيــان ومل يتــّم اســتكال إنجــاز ســوى 

04 توصيــات:

	ü إعــداد املعهــد مــروع قانــون أســايس ومــروع هيــكل تنظيمــي للمصادقــة عــى ســلطة االرشاف )يف املقابــل

مل يتــم إعــداد قانــون إطــار وأدلــة إجــراءات الرتباطهــا بالوثيقتــن األوليــن(.

	ü تقــّدم يف تركيــز أنظمــة املعلومــات والتعّهــد بإنجــاز تدقيــق للســالمة املعلوماتيــة خــالل الســدايس األول مــن

ســنة 2022.

	ü ــه ــد أو مديري ــة والخاصــة ببعــض أعــوان املعه ــات العالق ــد لتســوية بعــض الوضعي تواصــل مســاعي املعه

ــن. ــن املتعاقدي ــابقن أو الباحث ــن الس العام

	ü.القيام بعملية الجرد املادي للدراسات املتوفرة باملعهد يف اتنظار تقييمها محاسبيّا

 توصيات املجلس 

الســتكامل مجهــود اإلصــالح والّتــدارك، قــّرر املجلــس مواصلــة متابعــة هــذا امللــف مــع ضّمــه إىل التقريــر األخــري 
الــذي أعّدتــه هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة حــول نفــس الهيــكل. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

العدد الجملي للنقائص
التي تّم تداركها

النسبة الجملية
لإلصالح (%)

قرار مجلس الهيئة

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

42

مواصلة المتابعة مع ضّم الملف إلى التقرير الرقابي2969
الجديد المنجز من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

17
04

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

23

التصرف في المعهد التونسي
للدراسات االستراتيجية
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املتابعتان الثانية والثالثة لتقرير التفقدية اإلدارية واملالية

بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

حول الترصف يف معهد بورقيبة للغات الحية بتونس

واصــل مجلــس الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة النظــر يف متابعــة تقريــر التفقديــة اإلداريــة واملاليــة بــوزارة 
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي املتعلـّـق بالتــرف يف معهــد بورقيبــة للغــات الحيــة بتونــس.

وتهــّم املالحظــات التــي تــّم اســتخراجها مــن هــذا التقريــر التنظيم الهيــكي وتوزيــع املهــام والتــرف يف املــوارد 
ــة،  ــة للغــات الحي ــروع معهــد بورقيب ــدروس والتــرف يف ف ــة والتــرف املــايل والتــرف يف مصلحــة ســر ال البري
والتــرف يف وداديــة معهــد بورقيبــة للغــات الحيــة والتــرف يف ســكن املســتمعن األجانــب خــالل الــدورات الصيفيــة 
ــات  ــرف يف البناي ــباب والت ــف الش ــياحة ومصائ ــية لس ــة التونس ــر للجمعي ــاب بح ــة بب ــة املحلي ــرف يف الهيئ والت

والتجهيــزات ومغــازة املعهــد والتــرف يف مكتبــة املعهــد وتقييــم أداء املعهــد والعراقيــل واملعوقــات.

 علــا أنـّـه تــّم إنجــاز املتابعــة األوىل خــالل ســنة 2019 )تــّم عــرض امللــف خــالل مجلــس شــهر نوفمــر2019(، يف 
إطــار متابعــة القــرب والتــي أّدت إىل تقديــم إصالحــات بخصــوص 24 مالحظــة مــن مجمــوع 35 توصيــة أي بنســبة 
إنجــاز بلغــت حــوايل 69 %، وقــد تقّدمــت الهيئــة بالنســبة للمالحظــات املتبقيــة بثــاين توصيــات تــّم عرضهــا عــى 

أنظــار املجلــس خــالل شــهر ســبتمر2020 يف إطــار املتابعــة الثانيــة.

وقد أبرزت املتابعة الثانية توفّق املعهد إىل تقديم إصالحات بخصوص 03 مالحظات تتعلّق بالنقاط التالية:

	ü.اقرتاح مروع أمر لتقنن معاليم الدراسة واالختبارات باملعهد

	ü.تعهد القضاء مبلف الودادية

	ü.تقديم ما يفيد تحسن مؤرشات املعهد

ويف املقابل بقيت 05 توصيات دون إنجاز أو بنسبة إنجاز بطيئة وتتعلّق أساسا بالنقاط التالية:

	ü.مواصلة العمل عى استخالص املستحقات املالية للمعهد واملقّدرة مببلغ 387064.983 دينارا

	ü.تنظيم أعال كراء املقرات وإحالة امللف إىل القضاء

	ü ــّم إســنادها ملتقاعــد عــن عــدم تســجيل تقــّدم بخصــوص الــرف غــر القانــوين ملنحــة ســاعات تدريــس ت

طريــق مــدرّس بفــرع صفاقــس للمعهــد العــايل للغــات الحيــة بتونــس.

	ü ــّدرة ــب املق ــم تســجيل املســتمعن األجان ــت يف اســتخالص معالي ــق بالتثبّ ــا يتعل ــّدم في ــدم تســجيل تق ع

بحــوايل 500 أ د.

	ü.عدم تسجيل تقّدم بخصوص تعّهد إدارة املعهد اسرتجاع املراجع التي متّت إعارتها ومل تسرتجع

وقــد أقــّر املجلــس تبعــا للمتابعــة الثانيــة مواصلــة أعــال الهيئــة العليــا قصــد تحســن نســبة اإلصــالح عــى أن يتــّم 

إنجــاز املتابعــة الثالثــة يف آجــال مخترة.

ــة وســّجل  ــات املتبقي ــات بخصــوص الخمــس توصي ــم إجاب ــد إىل تقدي ــق املعه ــة توفّ ــرزت املتابعــة الثالث ــد أب وق
تحســن يف اســتخالص املســتحقات وتنظيــم عمليــات كــراء املقــرات ويف املقابــل بيّنــت مصالــح املعهــد عــدم متّكنهــا 



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

394

ــة املالحظــات. مــن اســرتجاع املراجــع وحرصهــا عــى مواصلــة مجهــود اإلصــالح بالنســبة لبقيّ

 توصيات املجلس 

ــاف متابعــة هــذا  ــس إيق ــّرر املجل ــدارك، ق ــود اإلصــالح والّت ــا اســتكامل مجه ــد يتطلّبه ــي ق بالنظــر لآلجــال الت
امللــّف وإحالــة متابعــة بقّيــة الّنقــاط إىل التفقديــة العامــة لــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي مــع مــّد الهيئــة 

ــج. باملســتجدات والنتائ

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف*:

نتائج المتابعة الثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة* عدد النقائص المستخرجة

35

إيقاف المتابعة 2880

05
01

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

20

حول التصرف في معهد
بورقيبة للغات الحية بتونس

)*(: بعــض التوصيــات تتعلــق بأكــر مــن مالحظــة.
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املتابعتان الثانية والثالثة لتقرير محكمة املحاسبات الثالثني حول الترصف

يف املركز الوطني للتكوين املستمر والرتقية املهنية

متحــورت أهــّم النقائــص املســتخرجة مــن تقريــر محكمــة املحاســبات الثالثــن حــول التــرف يف املركــز الوطنــي 
للتكويــن املســتمر والرتقيــة املهنيــة والتــي تولــت الهيئــة متابعتهــا، يف 35 نقطــة تهــم املحــاور التاليــة:

	üالتنظيم ونظام املعلومات

	üالتكوين املستمر املوّجه للمؤسسات

	üالتكوين املستمر املوّجه لألفراد

	üنظام التمويل عر التسبقات

	üنظام التمويل عر حقوق السحب

	üمراقبة األنشطة التكوينية يف إطار نظام التسبقة عى األداء

  وقد تّم خالل املتابعة األوىل لهذا التقرير إنجاز 23 إصالحا أو تقديم توضيحات بخصوصها.

وقــد شــملت املتابعــة الثانيــة التــي تــم عرضهــا عــى املجلــس خــالل شــهر أكتوبــر مــن ســنة 2020 متابعــة تنفيــذ 
التوصيــات التــي تهــم النقــاط التاليــة:

	ü،إصدار املقّررات التنظيمية املتعلقة مبعاهد الرتقية العليا للشغل 
	ü،نسبة املؤسسات واألعوان املنتفعن بالتكوين

	ü ،نسب وعدد االتفاقيات املرمة حول التكوين املوّجه لألفراد

	ü،نسب املتخرجن مقارنة باملرتسمن

	ü ،إصدار النصوص التطبيقية آللية إقرار مكتسبات الخرة

	ü،التقّدم يف إنجاز الدراسة االسرتاتيجية حول منظومة التكوين املستمّر

	ü،إعادة معالجة بعض حاالت عدم استحقاق االنتفاع بتدّخل آليات التكوين املهني

	ü،حاالت عدم االستحقاق الناتجة عن عدم الحضور

	ü،إعادة معالجة قبول 7 عقود تدريب غر مؤرش عليها

	ü،تركيز نظام معلومات مندمج

	ü،حاالت عدم استخدام املنافسة املستوجبة يف بعض عمليات التكوين أمام اللجنة املختّصة

	ü.مراجعة الحاالت التي تحتوي عى عدم تطابق يف األساء والسرة الذاتية يف عمليات التكوين

وقد توىل املركز القيام ببعض اإلصالحات وتقديم توضيحات بخصوص 06 توصيات منها متثلت فيا يي:

	ü ــم للوحــدات الجهويــة للتكويــن املســتمر مــن إصــدار القــرار عــدد 6757 مــؤرخ يف 20 ســبتمر2019 املنظّ
ــه  ــن املوّج ــة والتكوي ــة املهني ــة بنشــاط الرتقي ــص عــى وحــدة مكلّف ــع التنصي ــي والتشــغيل م ــن املهن ــر التكوي وزي

لألفــراد،
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	ü ــذه ــوان ه ــاركة أع ــبة مش ــن املستمر ونس ــات التكوي ــة بآلي ــات املنتفع ــبة املؤسس ــن يف نس ــجيل تحّس تس

ــا، ــة ملتابعته ــج واقعي املؤسســات ووضــع برام

	ü،التوّجه أكر نحو التكوين عن بعد لتحسن نسبة املتكّونن

	ü،تحسن عمليات متابعة حصص التكوين وتوفر الوثائق املثبتة ضمن امللفات

	ü،تسوية وضعية عقود التدريب املهني

	ü.تسوية وضعيات عدم تطابق معطيات املكّونن مع السر الذاتية املدرجة بامللفات

يف حــن بيّنــت املتابعــة الثالثــة التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى أنظــار املجلــس خــالل اجتاعــه املنعقــد بتاريــخ 15 
ــق املركــز يف إنجــاز إصالحــات أو تقديــم تريــرات بخصــوص04 مــن التوصيــات املتبقيــة، ومتثلــت  جــوان 2021، توفّ

أهــّم التوضيحــات أو اإلصالحــات يف النقــاط التاليــة:

	ü تقديــم تريــر بخصــوص تنظيــم العالقــة بــن املركــز ومؤسســات التعليــم العــايل يف مجــال التكويــن املســتمّر

وذلــك مبواصلــة تنفيــذ االتفاقيــات القدميــة وعــدم إبــرام اتفاقيــات جديــدة يف انتظــار صــدور نــص ينظــم العمليــة.

	ü.الروع يف إنجاز الصفقة املتعلقة بدراسة اسرتاتيجية حول املنظومة الوطنية للتكوين املستمر

	ü.اعتاد تطبيقة الترّف يف آليات التمويل بعد إصالحها وادخال التعديالت الرضورية

	ü تركيــز منظومــة مالــك لتمكــن املؤسســات املنخرطــة مــن تســجيل الكشــوفات البيداغوجيــة واملاليــة عــن 

بعــد وتقــوم التطبيقــة آليــا باحتســاب التكويــن األســايس دون تدّخــل األعــوان.

  ويف املقابــل دعــت الهيئــة العليــا إىل رضورة مواصلــة مجهــود اإلصــالح بالنســبة للنقــاط املتبقيــة وخاصــة فيــا 
يتعلــق مبتابعــة عمليــات التكويــن لــدى املؤسســات الخاصــة للتكويــن ومــا يســتوجبه مــن إمكانيــات وتحويــر لبعــض 
النصــوص ومواصلــة التثبّــت يف عمليــات طــرح كامــل مبلــغ التســبقة عــى األداء عــى التكويــن املهنــي بالنســبة لعــدد 

مــن املؤسســات.

 توصيات املجلس 

بالنظــر للتقــّدم املســّجل يف تنفيــذ الّتوصيــات، قــّرر املجلــس إيقــاف متابعــة هــذا امللــف مــع دعــوة املركــز إىل 
مواصلــة مجهــود اإلصــالح وتــاليف اإلخــالالت وإعــالم الهيئــة بالنتائــج.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

35

إيقاف المتابعة3394
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66

التصرف في المركز الوطني

للتكوين المستمر والترقية

المهنية

v
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املتابعتان الثانية والثالثة لتقرير التفقديّة العاّمة لوزارة التجهيز واإلسكان

والتهيئة الرتابّية حول تفّقد »مركز تجارب وتقنيات البناء«

29 إخــالال بعنــوان املتابعــة األوىل توّصــل املركــز إىل  اســتخرجت الهيئــة مــن هــذا التقريــر الرقــايب 

ــدارك واإلصــالح. ــودات الت ــة الســتكال مجه ــم 20 توصي ــّا اســتوجب تقدي ــا، م ــدارك 9 إخــالالت منه ت

ــا  ــح املركــز، فإنّه ــة مــن قبــل مصال ــه بالّرغــم مــن املجهــودات املبذول ــر أنّ ــة لهــذا التقري  وبيّنــت املتابعــة الثاني

بقيــت دون املطلــوب، حيــث مل يتــّم إنجــاز ســوى ثــالث )3( توصيــات مــن الـــ20 توصيــة التــي تقّدمــت بهــا الهيئــة 

العليــا )15 %( وتبــّن مــن خــالل عــرض نتائــج املتابعــة عــى أنظــار مجلــس الهيئــة يف شــهر نوفمــر مــن ســنة 2020 

أنــه مل يتــّم ســّد الشــغورات بحــوايل 25 % مــن الخطــط املمكنــة بالهيــكل التنظيمــي للمركــز منهــا 4 تتعلـّـق بخطــط 

وظيفيــة هاّمــة )مديــر و3 كواهــي مديــر(  وهــو مــا مــن شــأنه أن يتســبّب يف الحــد مــن نجاعــة التســير باملركــز، كــا 

مل يتــّم تنفيــذ مقتضيــات األمــر عــدد 1158 لســنة 2016 املــؤرخ يف 12 أو ت 2016 املتعلــق بإحــداث خاليــا الحوكمــة 

ــا دون  ــّم إحداثه ــي ت ــة الت ــر الجهويّ ــة للمخاب ــة القانونيّ ــّن أيضــا عــدم تســوية الوضعيّ ــط مشــموالتها، كــا تب وضب

ســند مرجعــي وقــد تعللــت مصالــح املركــز بعــدم اســتكال الدراســة التــي تقــوم بهــا حاليــا اإلدارة العاّمــة للجســور 

والطرقــات بالتنســيق مــع املركــز. 

ويف املقابــل رشعــت مصالــح املركــز يف تنفيــذ عــدد مــن التوصيــات دون اســتكالها وتتمثــل خاّصــة يف تكويــن فريق 

ــاد  ــوغ االعت ــة لبل ــي ســيتّم اعتادهــا ودراســة الســبل الكفيل ــار التجــارب الت ــة عمــل واختي ــد منهجيّ عمــل لتحدي

)accréditation( ومواصلــة املجهــودات الســتخالص املبالــغ املاليّــة التــي تــّم رصفهــا بــدون وجــه حــّق ملختلــف أعــوان 

املركــز وكذلــك الشــأن بالنســبة ملجــال العنايــة باألرشــيف ورقمنتــه وإيــالء العنايــة لوحــديت التدقيــق الداخــي ومراقبــة 

ــى  ــة تعن ــز بعــث خلي ــى يتســّنى للمرك ــن يف هــذا املجــال حت ــن إطاري ــز إىل تكوي التــرف مــن خــالل ســعي املرك

بالتدقيــق الداخــي ومبراقبــة التــرف يف املجالــن الفنــي مــن ناحيــة واإلداري واملــايل مــن ناحيــة أخــرى. كــا ســّجل 

ــة التــي أصدرهــا  مواصلــة املجهــودات لتحصيــل ديــون املركــز لــدى مختلــف الحرفــاء وتســوية أذون التــزّود اليدويّ

الحرفــاء العموميــون.

وبيّنــت عمليــة التقييــم لهــذا امللــف أّن نســق اإلصــالح كان بطيئــا بالنظــر إىل طبيعــة بعــض املالحظــات )اســتصدار 

مذكــرات عمــل، إنجــاز استشــارات لــراءات غــر معّقــدة، تســميات يف الخطــط الوظيفيّــة، إنجــاز برامــج تكويــن...( 

والتــي ال تتطلـّـب بالــرضورة حيــزا زمنيــا هامــا )ناهــزت الســنتن بالنســبة لهــذا التقريــر(. ومــن جانــب آخــر، وبالرغــم 

ــل  ــوزارة اإليجــايب لتنزي ــة مل تلمــس انخــراط ال ــإّن الهيئ ــوزارة ، ف ــة ال ــل تفقدي ــّم إعــداده مــن قب ــر ت مــن أّن التقري

مخرجــات تقريــر التفّقــد، وتبعــا لذلــك أوىص مجلــس الهيئــة مبواصلــة متابعــة هــذا امللــف.

وقــد أكــدت املتابعــة الثالثــة لهــذا التقريــر الرقــايب والتــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى أنظــار مجلــس الهيئــة يف شــهر 

ــز نســق  ــة مــن التــرّف ومتيّ ــق مبجــاالت هاّم ــد التوصيــات التــي تتعلّ ديســمر مــن ســنة 2021، عــدم إنجــاز عدي

اإلصــالح ، للمــرّة الثانيــة، بالبــطء بالّرغــم مــن أّن بعــض التوصيــات ال تتطلــب حيــزا زمنيــا هامــا إلنجازهــا، مثلــا متـّـت 

اإلشــارة إىل ذلــك أعــاله، عــى غــرار برامــج التكويــن وتنقيــح الهيــكل التنظيمــي والبــّت يف الوضعيــة القانونيــة للمخابــر 

التــي أحدثــت بــدون ســند مرجعــي وإنجــاز الدراســة املتعلقــة بإعــادة هيكلــة قطــاع الطرقــات.
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توصيات املجلس:

تبــنّي ملجلــس الهيئــة عــدم وجــود جــدوى يف مواصلــة املتابعــة عــىل مســتوى املجلــس، لــذا أقــّر بصفــة اســتثنائية 

ــذ  ــة متابعــة تنفي ــز واإلســكان إىل مواصل ــوزارة التجهي ــة ل ــة العاّم إيقــاف متابعــة هــذا امللــف مــع دعــوة التفقدي

اإلصالحــات ومــّد الهيئــة العليــا للرقابــة بالنتائــج املســجلة. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة
عدد التوصيات المنجزة خالل المتابعتين األولى والثانية

عدد النقائص المستخرجة

29

إيقاف المتابعة1655
بصفة إستثنائّية

17
04

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

23,5

12
تفقد مركز تجارب

وتقنيات البناء 
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املتابعة الثالثة للتقرير السابع والعرشين ملحكمة املحاسبات

يف جزئه املتعلق برشكة الدراسات والتنمية لسوسة الشاملية

اســتخرجت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة مــن التقريــر الســابع والعريــن ملحكمــة املحاســبات يف جزئــه 

املتعلـّـق بركــة الدراســات والتنميــة لسوســة الشــالية 28 مالحظــة للمتابعــة بعنــوان املتابعــة األوىل.

وعــى إثــر اطاّلعهــا عــى تدابــر اإلصــالح املتخــذة خــالل املتابعــة األوىل وتقييمهــا لجهــود اإلصــالح، تقّدمــت الهيئــة 

بـــ22 توصيــة تكميليــة الســتكال مجهــودات التــدارك واإلصــالح من قبــل الّركة.

وقــد تبــّن خــالل املتابعــة الثانيــة توفـّـق الركــة يف إنجــاز 4 توصيــات فقــط ويف املقابــل بقيــت 18 توصيــة بصــدد 

اإلنجــاز، مــا إســتوجب مواصلــة املتابعــة.

وخــالل املتابعــة الثالثــة لهــذا التقريــر، تبــّن أّن الّركــة تولـّـت تحيــن االتفاقيــة الخاصــة بأعــوان رشكــة الدراســات 

ــت  ــة املتمثلــة يف إســناد وصــوالت البنزيــن لإلطــارات وقــد متّ ــازات العيني والتنميــة لسوســة الشــالية وإدراج االمتي

املصادقــة عــى تنقيــح االتفاقيــة مــن قبــل ســلطة اإلرشاف، كــا تــّم تعديــل تعريفــة اإلرســاء وإعــالم ســلطة اإلرشاف 

ــذ  ــة بتنفي ــام الرك ــة مــن جانفــي 2020، فضــال عــن قي ــذ بداي ــز التنفي ــدة حي ــم الجدي ــت املعالي ــد دخل ــك وق بذل

الحكــم القضــايئ واســتخالص كامــل الديــن املتعلــق بتســويغ شــقتن البنــة أخ رئيــس دولــة ســابق. 

مــن جهــة أخــرى، قّدمــت مصالــح الركــة تريــرات بخصــوص 12 توصيــة رشعــت يف تنفيذهــا علــا بــأّن البعــض 

ــس  ــع مجل ــّا دف ــات، م ــا األحــداث مبفعــول الزمــن وتغــر املعطي ــب تدخــل أطــراف أخــرى أو تجاوزته ــا يتطل منه

ــق  ــا تتعلّ ــم اســتكال إنجازهــا فإنّه ــي مل يت ــالث الت ــات الث ــا بخصــوص التوصي ــا. أّم ــاء متابعته ــرار إنه ــة إىل إق الهيئ

ــق حكــم صــادر  ــا وتطبي ــاء منه ــة واإلعف ــط رشوط التســمية يف الخطــط الوظيفي مبجــاالت إنجــاز االســتثارات وضب

لفائــدة الركــة ضــد أحــد املســتغلن ألحــد املحــالت.

ــع  ــف بالتنســيق م ــار القول ــة اإلجــراءات واملســاعي إلنجــاز الرنامــج االســتثاري دي ــة مواصل ــت الّرك كــا تول

بلديـّـة حــّام سوســة بغيــة إدراج طلــب رشكــة الدراســات والتنميــة لسوســة الشــالية تغيــر صبغــة عقــار مــن منطقــة 

ــة  ــك الشــأن بالنســبة ملواصل ــة. وكذل ــة للمدين ــة العمراني ــال التهيئ ــة ملث خــرضاء إىل ســكنية ضمــن املراجعــة الجزئي

املســاعي للتوّصــل إىل اتفــاق مــع النقابــة األساســيّة حــول ضبــط رشوط التســمية يف الخطــط الوظيفيــة واإلعفــاء منهــا. 

أّمــا بخصــوص تطبيــق الحكــم يف كــّف الّشــغب الــذي صــدر منــذ ســنة 2007 ضــد صاحــب أحــد املقاهــي وتغرميــه 

بالنســبة لفــرتة اســتغالله ألحــد املحــالت بــدون وجــه رشعــي ملــّدة تفــوق العريــن ســنة، فــإّن الركــة مل تقــّدم مــا 

يفيــد تنفيــذ الحكــم املذكــور.

توصيات املجلس: 

ــارات تتمثــل أساســا يف طــول اإلجــراءات بالنســبة لرفــع  ــة إنهــاء املتابعــة وذلــك لعــّدة اعتب أقــّر مجلــس الهيئ

ــي تتطلــب باألســاس تدخــل أطــراف أخــرى خارجــة عــن  ــر والت بعــض النقائــص واإلخــالالت التــي رصدهــا التقري

نطــاق الرشكــة )بلديــة املــكان/ القضــاء/ وزارة اإلرشاف القطاعــي/ نقابــة األعــوان/ نقابــة املالكــني...( وطبيعــة القطــاع 

الــذي تنشــط فيــه الرشكــة والــذي عــرف عديــد الصعوبــات خاصــة خــالل العرشيــة األخــرية، عــالوة عــىل تســجيل 

الرشكــة لنســبة إنجــاز هامــة بلغــت حــوايل نســبة 89 %.
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ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة

مآل التوصيات خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المقّدمة على ضوء المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

28

إنهاء المتابعة2589

18
نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

84

22
شركة الدراسات والتنمية

لسوسة الشمالية
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املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية

حول تدقيق حسابات صندوق ضحايا حوادث املرور

اســتخرجت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة مــن التقريــر الرقــايب الصــادر عــن هيئــة الرقابــة العامــة للاليــة حــول 

ــة لنزاعــات  تدقيــق حســابات صنــدوق ضحايــا حــوادث املــرور، 27 مالحظــة خــالل املتابعــة األوىل وّجهــت إىل اإلدارة العاّم

الّدولــة، كــا تــّم توجيــه 4 مالحظــات مــن الـــ27 املذكــورة إىل الهيئــة العاّمــة للتأمــن. وبنــاء عــى تدابــر اإلصــالح املتخــذة من 

قبــل الهيكلــن املشــار إليهــا أعــاله تقّدمــت الهيئــة بـــ21 توصيــة موزّعــة بــن 18 توصيــة إىل املكلـّـف العــاّم بنزاعــات الّدولــة 

و3 توصيــات إىل الهيئــة العاّمــة للتأمــن.

وبنــاء عــى إجابــة املكلّــف العــام بنزاعــات الّدولــة بعنــوان املتابعــة األوىل التــي متّــت اإلشــارة ضمنهــا بــأّن 4 توصيــات 

تخــّص باألســاس اإلدارة العاّمــة للمصالــح املشــرتكة بــوزارة أمــالك الّدولــة والشــؤون العقاريّــة، تــّم توجيــه هــذه املالحظــات 

إىل الــوزارة املذكــورة.

ــف  ــة بضع ــات الّدول ــاّم بنزاع ــف الع ــح املكلّ ــتوى مصال ــى مس ــة ع ــة الثالث ــوع املتابع ــالالت موض ــّم اإلخ ــت أه وتعلّق

مســاهمة املســؤولن عــى الحــوادث البدنيــة غــر املؤمنــة وعــدم تضمــن قــرارات الــرف بالتطبيقــة املعتمــدة يف الغــرض 

ــوان التعويضــات املنجــزة مبقتــى الصلــح وعــدم  ــة الدفــع بعن ــات والتأخــر الهــاّم املســّجل يف عملي ــا لســالمة املعطي ضان

تحديــد آجــال معقولــة لطلــب املعطيــات والبيانــات مــن املتــرّضر بخصــوص ملّفــات طلــب الصلــح وعــدم اعتــاد مقاييــس 

موحــدة مــن قبــل مصالــح الصنــدوق لتعويــض مصاريــف العــالج باملصحــات الخاصــة والتفــاوت يف عــدد امللفــات املتعّهــد بهــا 

مــن قبــل املقرريــن باإلضافــة إىل بعــض النقائــص املســّجلة عــى مســتوى اإلدارة العامــة للمصالــح املشــرتكة مــن حيث غيــاب 

دليــل إجــراءات محــّن ومذكــرات عمــل تضبــط إجــراءات تأديــة نفقــات الصنــدوق وعــدم إرفــاق نظــر مــن الحكــم ضمــن 

الوثائــق املوّجهــة ملراقــب املصاريــف.

ــة أساســا اإلخــالالت املرتبطــة بالفــوارق  ــة للتأمــن فقــد شــملت أعــال املتابعــة الثالث ــة العاّم ــا عــى مســتوى الهيئ أّم

املســّجلة يف مبلــغ مســاهمة املؤّمــن لهــم بــن مــا هــو مــدرج بحســابات الخزينــة العامــة للبــالد التونســية ومــا هــو مــّرح 

بــه للهيئــة العامــة للتأمــن والتقصــر يف متابعــة واســتخالص مســاهمة مؤسســات التأمــن مــن طــرف كل مــن الهيئــة العامــة 

للتأمــن واإلدارة العامــة لنزاعــات الدولــة.

ــة  ــز منظوم ــة العمــل عــى تركي ــة والشــؤون العقاري ــة وزارة أمــالك الّدول ــة مواصل ــّن للهيئ ــة، تب وخــالل املتابعــة الثالث

معلوماتيــة جديــدة مــع الحــرص عــى توفــر ضانــات الســالمة املعلوماتيــة مبــا يف ذلــك حايــة املعطيــات الشــخصية وتحديــد 

األشــخاص املخــّول لهــم الولــوج للمنظومــة بشــكل يضمــن تحديــد املســؤوليات مــع اإلشــارة إىل أّن هــذه املنظومــة الجديــدة 

ســتمّكن اإلدارة العاّمــة لنزاعــات الّدولــة مــن اســتخراج قامئــات يف بطاقــات اإللــزام املتعلقــة بحــوادث بدنيــة والتنســيق مــع 

القباضــات املاليــة لتحويــل املبالــغ املســتخلصة يف شــأنها لفائــدة الصنــدوق.

كــا تــّم صلــب الدوائــر املدنيّــة بــاإلدارة العاّمــة لنزاعــات الّدولــة تخصيــص فريــق عمــل مكلــف بدراســة ملفــات الصلــح 

وإمتــام كافـّـة اإلجــراءات مــع صنــدوق الضــان وذلــك بهــدف التقليــص مــن آجــال دراســة ملــف الصلــح وإعــداد كتــب الصلــح 

وقــرار الــرف يف أقــر اآلجــال وتــّم تقليــص آجــال طلــب البيانــات مــن املتــرّضر واالعتــاد عــى التعريفــة املعمــول بهــا يف 

املؤسســات االستشــفائية بالنســبة لتعويــض مصاريــف العــالج باملصّحــات الخاّصــة.

ــة  ــألداءات واإلدارة العامــة للمحاســبة العمومي ــة للتأمــن التنســيق مــع اإلدارة العامــة ل ــة العاّم ــل، تولــت الهيئ يف املقاب

ــة ملؤسســات التأمــن.   واالســتخالص بغــرض التثبــت مــن مــدى صّحــة احتســاب التصاريــح الجبائيّ

ــر الســتحثاث إجــراءات اإلصــالح  ــالفة الذك ــف األطــراف س ــع مختل ــرض م ــل للغ ــات عم ــد اجتاع ــة بعق ــت الهيئ وقام

ــورة. ــص املذك ــاوز النقائ ــول دون تج ــي تح ــات الت ــف الصعوب ــل مختل وتذلي
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توصيات املجلس: 

بالنظــر للفــرتة الزمنيــة الهامــة التــي يتطلبهــا إنجــاز بعــض التوصيــات، قــّرر مجلــس الهيئــة إنهــاء متابعــة هــذا 

التقريــر مــع التأكيــد عــىل رضورة مواصلــة املجهــودات لرفــع بقيــة اإلخــالالت ومــد الهيئــة بالنتائــج املحققــة.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثالثةالمتابعة األولىالهياكل المعنّية بأعمال المتابعة

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة

عدد التوصيات التي تّم تقديمها بعد إنجاز المتابعة األولى(1)

18

عدد المالحظات التي تّم استخراجها من التقرير النهائي

27

إنهاء المتابعة1659

08
01

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

12,5

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة

عدد التوصيات التي تّم تقديمها بعد إنجاز المتابعة األولى(1)

21

عدد المالحظات التي تّم استخراجها من التقرير النهائي

2713
01

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

08

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة

عدد التوصيات التي تّم تقديمها بعد إنجاز المتابعة األولى(1)

03

عدد المالحظات التي تّم استخراجها من التقرير النهائي

0403
0

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

0

المكّلف العام بنزاعات الّدولة

الهيئة العاّمة للتأمين.

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات التي تّم تقديمها بعد إنجاز المتابعة األولى

02
0

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

0

اإلدارة العاّمة
للمصالح المشتركة

بوزارة أمالك الّدولة
والشؤون العقارّية

04

المجموع

(1) تم إنهاء متابعة التوصية عدد 1 على مستوى اإلدارة العاّمة للمصالح المشتركة وتوجيه نفس التوصية إلى الهيئة العاّمة للتأمين كما تّم 
سحب عدد التوصيات الموّجهة إلى اإلدارة العاّمة للمصالح المشتركة بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارّية. 

(من بين الـ27) 

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

403

نتائج املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية

حول تدقيق حسابات صندوق مقاومة التلوث

تولــت الهيئــة متابعــة مختلــف اإلخــالالت والنقائــص التــي تضمنهــا التقريــر الرقــايب بخصــوص تدقيــق حســابات 

ــة لحايــة املحيــط ،  ــة للتــرّف يف النفايــات والوكالــة الوطنيّ صنــدوق مقاومــة التلــوث مــع كل مــن الوكالــة الوطنيّ

حيــث تــم توجيــه 28 مالحظــة إىل الوكالــة األوىل و19 مالحظــة إىل الوكالــة الثانيــة. 

وشــملت اإلخــالالت موضــوع أعــال املتابعــة الثالثــة أساســا بعــض النقائــص عــى مســتوى إجــراءات التــرف يف 

االعتــادات املســندة مــن الصنــدوق لفائــدة الوكالــة الوطنيــة للتــرف يف النفايــات وعــدم إنجــاز الوكالــة لعمليــات 

الجــرد الســنوية ألصولهــا الثابتــة والتأخــر يف إعــداد قوامئهــا املاليّــة وعــدم تضمــن محــارض توقيــف الصناديق الســنوية 

ــد الحــاالت وتجــاوز ســقف  ــد املــادي يف عدي ــة رصيدهــا املحاســبي بالرصي إمضــاء مراجــع الحســابات وعــدم مقارب

مصاريــف التنقــل واإلقامــة وغيــاب معايــر كتابيــة تنظــم رشوط قبــول أو رفــض فتــح الخــواص لنقــاط التجميــع.

ــة بــن مــا تــم  ــت أهــّم النقائــص بعــدم املقارب ــة املحيــط فقــد تعلّق ــة لحاي ــة الوطني ــا عــى مســتوى الوكال أّم

تحويلــه مــن قبــل البنــك املركــزي التونــيس بعنــوان فوائــد القــروض املســندة إىل املؤسســات الصناعيــة وبــن املبالــغ 

الواجــب تنزيلهــا بالحســاب املفتــوح لــدى الخزينــة العامــة وعــدم تفعيــل قــرارات ســحب املنــح بالنســبة للمشــاريع 

التــي مل تشــهد أي تقــدم يف اإلنجــاز وغيــاب معايــر قطاعيــة إلســناد املنــح مــن صنــدوق مقاومــة التلــوث وطــول آجــال 

إعــداد ملفــات الصنــدوق.

وقــد بينــت املتابعــة الثالثــة لهــذا التقريــر إنجــاز بعــض التوصيــات مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للتــرّف يف النفايات 

ــة 41  ــف اآللي ــتغالل ومصاري ــف االس ــوان مصاري ــة بعن ــادات املفتوح ــتهالك االعت ــبة إس ــن نس ــالل تحس ــن خ م

ــة بتقاريرهــا الثالثيــة مدّعمــة بالوثائــق  مبنظومــة إيكولــف والحــرص عــى موافــاة كافــة مؤسســات الرســكلة للوكال

ــر  ــكلة للتقاري ــّد رشكات الرس ــبة م ــأّن نس ــا ب ــة )عل ــن اإلتفاقيّ ــع م ــل التاس ــه الفص ــص علي ــا ين ــا مل ــة طبق املطلوب

ــد  ــة خــالل ســنتي 2019-2018 بلغــت حــوايل 90 %(، باإلضافــة إىل العمــل عــى إحــرتام اآلجــال عن املذكــورة للوكال

ــز التنفيــذ ورقمنــة مختلــف مراحــل إبــرام  ــة خاّصــة بعــد دخــول منظومــة »تونيبــس« حيّ إبــرام الصفقــات العموميّ

ــة. الصفقــات العمومي

أّمــا بالنســبة للوكالــة الوطنيــة لحايــة املحيــط، فقــد أبــرزت أعــال املتابعــة رشوع الوكالــة يف إتخــاذ اإلجــراءات 

ــاز  ــحب االمتي ــة لس ــى اللجن ــات ع ــرض امللف ــج وع ــد الرنام ــرتم عق ــي مل تح ــات الت ــبة إزاء املؤسس ــة املناس الزجري

بشــأنها.

وبالرغــم مــن توّصــل الوكالتــن إىل رفــع حــوايل ثلثــي اإلخــالالت والنقائــص التــي تضّمنهــا التقريــر الرقــايب ، إالّ أن 

ذلــك ال ميكــن أن يحجــب البــطء الشــديد لنســق اإلصــالح، خاصــة وأن بعــض اإلخــالالت ال تعتــر شــديدة التعقيــد 

ــادي  ــام بالجــرد امل ــة اإلجــراءات والقي ــف أدل ــداد مختل ــرار إع ــى غ ــا ع ــة إلصالحه ــرتة هاّم ــب باألســاس ف وال تتطل

ــغ التــي تــّم رصفهــا بــدون وجــه حــق بعنــوان  ملختلــف املنشــآت الراجعــة بالنظــر ألحــد الــوكاالت واســرتجاع املبال

ــع واســتصدار  ــح الخــواص لنقــاط التجمي ــول أو رفــض فت ــة تنظــم رشوط قب ــر كتابي مصاريــف التنقــل ووضــع معاي

املنشــور الــوزاري املتعلــق بالتنســيق بــن مختلــف املتدخلــن والــذي ســيوضح دور ومهــام كافـّـة املتدخلــن يف عمليّــة 

ســحب االمتيــازات نظــرا للتأخــر املســجل يف إنجــاز االســتثار املتعلــق بالحــّد مــن التلــوث وكذلــك اســتصدار الدليــل 

ــدوق مقاومــة  ــازات صن ــف امللفــات للحصــول عــى امتي ــة لدراســة مختل ــر القطاعيّ ــط املعاي ــذي يضب التطبيقــي ال

التلــوث والحــرص عــى التحكــم يف آجــال دراســة امللفــات قبــل عرضهــا عــى اللجنــة االستشــارية قصــد إســناد املنــح 

ــة املضمنــة بدليــل اإلجــراءات.  واحــرتام اآلجــال التقديريّ
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توصيات املجلس: 

بنــاء عــىل مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج، أقــّر مجلــس الهيئــة العليــا إنهــاء متابعــة هــذا التقريــر عــىل مســتوى 

املجلــس ودعــوة التفقديــة العامــة لــوزارة الشــؤون املحليــة والبيئــة ملواصلــة املتابعــة ومــّد الهيئــة العليــا بالنتائــج 

املســّجلة مــع مراســلة وزارة املالّيــة بخصــوص مســؤولية اللجنــة االستشــارية إلســناد منــح صنــدوق مقاومــة التلــوث 

يف مجــال إســناد االمتيــازات.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثالثةالمتابعة األولىالهياكل المعنّية بأعمال المتابعة

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة عدد التوصيات المقّدمة على ضوء المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

28

إنهاء المتابعة1968

13
04

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

31

17

الوكالة الوطنّية
للتصّرف في النفايات

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة عدد التوصيات المقّدمة على ضوء المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

19

إنهاء المتابعة1368

09
03

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

34

12

الوكالة الوطنّية لحماية المحيط

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة عدد التوصيات المقّدمة على ضوء المتابعة األولى

عدد النقائص المستخرجة

47

إنهاء المتابعة3268
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نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

32
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نتائج املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية

حول بعض أوجه الترصف باملركز الطبي للديوانة

اســتخرجت الهيئــة العليــا مــن التقريــر الرقــايب 30 مالحظــة للمتابعــة وبعــد االطـّـالع عــى تدابــر االصــالح املتخــذة 

وتقييــم جهــود املركــز يف هــذا الصــدد، تبــّن أن نســبة االصــالح بعــد املتابعتــن األوىل والثانيــة بلغــت 78 % مــن جملــة 

النقائــص واإلخــالالت املســتخرجة مــن التقريــر الرقايب. 

وتعلّقــت املالحظــات محــّل املتابعــة الثالثــة لهــذا التقريــر بالصيغــة القانونيــة التــي تخــّول للمركــز الطبــي للديوانة 

الحــق يف اســتغالل املقــر باعتبــار أن املركــز املذكــور مســتقل قانونــا عــن اإلدارة العامــة للديوانــة التــي أرشفــت عــى 

بنــاء املقــر وعــن  تعاونيــة أعــوان الديوانــة املمّولــة لعمليــة البنــاء، وحــول رضورة مراجعــة األمــر عــدد 2522 لســنة 

ــا للتغــرات التــي شــهدها  1998 املتعلــق بإحــداث املركــز الطبــي للديوانــة وبتنظيمــه اإلداري واملــايل لجعلــه مواكب

املركــز خاصــة عــى مســتوى املهــام وضبــط رشوط وإجــراءات إســناد الخدمــات الطبيــة للمركــز والــروع يف تطبيقهــا. 

كــا تعلّقــت النقائــص التــي رصدهــا التقريــر الرقــايب بعــدم اندمــاج التطبيقــات املســتغلّة مــن قبــل املركــز منــذ ســنة 

ــك خاصــة عــى مســتوى التــرف يف تســجيل املــرىض وإســناد  ــي واالستشــفايئ وذل ــة بالتــرف الطب 2015 واملتعلّق

بطاقــات العــالج وكذلــك عــى مســتوى عمليــات تســجيل العيــادات والتــرف يف الوصفــات وتوزيــع األدويــة.

وبيّنــت عمليــة املتابعــة الثالثــة اتّخــاذ املركــز الطبــي للديوانــة لتدابــر إصــالح عى غــرار الرتخيــص بصفة اســتثنائية 

لكافـّـة األعــوان والعملــة املنخرطــن يف تعاونيــة أعــوان الّديوانــة بالعــالج باملركــز الطبــي ومتكينهــم مــن بطاقــات عــالج 

مؤقتــة وذلــك يف انتظــار اســتكال اإلجــراءات املتعلّقــة بتنقيــح األمــر املنظـّـم للمركــز والعمــل عــى تذليــل الصعوبــات 

ــة بحســن اســتغالل املنظومــة اإلعالميــة ومراســلة تعاونيــة أعــوان الّديوانــة إليجــاد صيغــة قانونيــة لتســوية  املتعلّق

الوضعيــة القانونيــة للمقــّر مــّا مّكــن مــن تجــاوز بعــض النقائــص وتســجيل نســبة إصــالح إجاليــة بلغــت 87 %.

توصيات املجلس: 

نظــرا الرتبــاط تنفيــذ بعــض اإلصالحــات باســتكامل األطــر القانونيــة والرتتيبيــة الالزمــة التــي تســتوجب بعــض 

الوقــت خاصــة منهــا مراجعــة األمــر عــدد 		5	 لســنة 998	 املتعلــق بإحــداث املركــز الطبــي للديوانــة وبتنظيمــه 

اإلداري واملــايل وكذلــك إحــكام ضبــط رشوط وإجــراءات االنتفــاع بالخدمــات الطبيــة للمركــز، قــّرر املجلــس إنهــاء 

متابعــة هــذا التقريــر مــع دعــوة املركــز الطبــي للديوانــة إىل مواصلــة جهــوده قصــد تــاليف النقائــص املتبقيــة وخاّصــة 

املطالبــة بتخصيــص املقــّر الــذي يســتغله حاليــا لفائدتــه وتســوية وضعيتــه القانونيــة للتحــّوز بــه نهائيــا.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

موضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات التي تّم إنجازها كليا

عدد التوصيات التي واصلت الهيئة متابعتها ( متابعة ثالثة) عدد النقائص المستخرجة

30

إنهاء المتابعة2687

04
00

بعض أوجه التصرف
بالمركز الطبي للديوانة

نتائج المتابعة الثالثةالمتابعة األولى
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املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العاّمة للمصالح العمومية

حول التفّقد املعّمق بوكالة حامية وتهيئة الرشيط الساحيل

أبــرز تقريــر هيئــة الرقابــة العاّمــة للمصالــح العموميــة حــول تدقيــق بعــض أوجــه التــرّف بوكالــة حايــة وتهيئــة 
الريــط الســاحي وبتقييــم نشــاطها للفــرتة 2011 - 2015، عــددا مــن النقائــص واإلخــالالت اســتخرجت منهــا الهيئــة 
ــّم 58 نقطــة يف طــور املتابعــة  ــا يف طــور املتابعــة األوىل ث ــت متابعته ــة 77 نقطــة متّ ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب العلي

الثانيــة و48 نقطــة يف طــور املتابعــة الثالثــة.

وقــد ســّجلت الهيئــة خــالل املتابعــة الثالثــة تــدارك الوكالــة لـــ9 إخــالالت مــع تريــر مالحظتــن لتبلــغ بذلــك نســبة 

اإلصــالح الجمليــة منــذ انطــالق عمليــة املتابعــة 49 %. 

ومتحورت أبرز النقائص التي ال تزال قامئة فيا يي:

عىل مستوى الترصف اإلداري واملايل والصفقات العمومية:أ- 

	ü تســجيل تأخــر هــام يف قيــد العمليــات املحاســبية، وذلــك بســبب نقــص املــوارد البريــة مــن ناحيــة، وعجــز

الوكالــة عــن اســتغالل الجــزء املتعلــق باملحاســبة ضمــن املنظومــة املعلوماتيــة، مــن ناحيــة أخــرى، إضافــة إىل عــدم 

تعيــن مراقــب حســابات.

	ü غيــاب قانــون إطــار وعــدم القيــام بانتدابــات رغــم الحاجــة املاســة مــن املــوارد البريــة عــى مســتوى كافــة

مصالــح الوكالــة.

	ü عــدم احــرتام روزنامــة املخطــط التقديــري للصفقــات وتســجيل تأخــر عــى مســتوى فــرز وتقييــم العــروض

وختــم الصفقــات مــا تســبّب يف إشــكاليات مــع بعــض العارضــن.

عىل مستوى األنشطة الفنية والترصف يف امللك العمومي البحريب- 

	ü.عدم تحديد امللك العمومي البحري ما يحّد من نجاعة املراقبة

	ü تكــّرر االعتــداءات املرتكبــة عــى امللــك العمومــي البحــري خــالل فــرتة التدقيــق حيــث بلــغ عــدد االعتــداءات

التــي أحصتهــا الوكالــة 2260 مخالفــة متثّلــت أساســا يف البنــاء بالصلــب والتحــّوز بالخفيــف أو ردم الســباخ واالنتصــاب 

أو عــدم احــرتام رخــص اإلشــغال الوقتــي ورفــع رمــال واالعتــداء عــى الكثبــان الرمليــة.

	ü توقـّـف أعــال اللجنــة الفنيــة املكلفــة بالنظــر يف مطالــب تســوية مخالفــات االعتــداء عــى امللــك العمومــي

البحــري إضافــة إىل ضعــف نســبة تنفيــذ قراراتهــا مــن طــرف الســلط املحليــة.

	ü عــدم اعتــاد أمثلــة اإلشــغال الوقتــي للشــواطئ رغــم إعــداد الوكالــة لـــ33 مثــاال مــا أّدى إىل إشــغال أغلبيــة

الشــواطئ بشــكل مكثـّـف وعشــوايئ.

	ü عــدم تحيــن الرخــص املســندة قبــل ســنة 2014 والتــي أصبحــت منتهيــة الصلوحيــة مبقتــى أحــكام األمــر

عــدد 1847 لســنة 2014.

	ü عــدم مراجعــة عقــود الخمــس لزمــات املرمــة قبــل إحــداث الوكالــة ســنة 1995 مــّا حرمهــا مــن الحصــول

ــم اللزمــات رغــم  ــن معالي ــر ب ــاوت كب ــة عــى وجــود تف ــة، إضاف ــة البيئي ــوان املراقب ــا بعن عــى %10 مــن معاليمه

طبيعتهــا املاثلــة وعــدم تحيــن املســاحات املســتغلة بعنــوان اللزمــات.
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	ü ــة ــد األنظم ــة برص ــة املتعلّق ــات الجغرافي ــد البيان ــط قواع ــتوى ضب ــى مس ــص ع ــن النقائ ــدد م ــود ع وج

الســاحلية البيئيــة أهّمهــا عــدم تحديــد حاجيــات الوكالــة مــن البيانــات الجغرافيــة وعــدم اســتغالل مرصــد الريــط 

الســاحي للمعطيــات التــي توفّرهــا الدراســات الفنيــة املعــّدة مــن قبــل إدارة تهيئــة واســتصالح الريــط الســاحي 

وإدارة التــرف يف املنظومــات البيئيــة ونقــص املــوارد البريــة املوضوعــة عــى ذمــة املرصــد مبــا ميّكنــه مــن تأمــن 

كافــة األنشــطة التــي عهــدت إليــه بهــا.

وقــد عاينــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة مــن خــالل عمليــات املتابعــة أّن اســتكال تــدارك عــدد هــاّم مــن 
هــذه النقائــص مرتبــط بهيــاكل أخــرى وال ســيا:

وزارة البيئــة: فيــا يتعلــق بتحيــن الرخــص املســندة قبــل ســنة 2014 )والتــي أصبحــت منتهيــة الصلوحيــة مبقتــى 
أحــكام األمــر عــدد 1847 لســنة 2014(، واســتئناف أعــال اللجنــة الفنيــة املكلفــة بالنظــر يف مطالــب تســوية مخالفات 

االعتــداء عــى امللــك العمومــي البحــري

ــق بتحديــد املــواين الرتفيهيــة وذلــك قصــد توضيــح وضعيــة هــذه  وزارة الســياحة: فيــا يخــّص إصــدار األمــر املتعلّ
املوانــئ التــي أصبــح اإلرشاف عليهــا مــن صالحيــات وزارة الســياحة فيــا بقــي اســتخالص املعاليــم املتعلّقــة بهــا مــن 

مشــموالت الوكالــة.

وزارة التجهيــز واإلســكان: فيــا يتعلــق مبراجعــة تحديــد امللــك العمومــي البحــري وذلــك إثــر التغــرات املناخيــة التــي 
طــرأت خــالل العريتــن األخرتــن

الســلط املحليــة : فيــا يتعلــق بتنفيــذ قــرارات الهــدم عــى املخالفــن والتــي مل تتجــاوز نســبة التنفيــذ بخصوصهــا 
ــى  ــراف ع ــد األط ــّجع عدي ــا ش ــايب م ــا الرق ــام بدوره ــن القي ــات ع ــد البلدي ــس عدي ــة إىل تقاع ــدود 5 %، إضاف ح

ــك العمومــي البحــري. ــداء عــى املل االعت

توصيات املجلس

ــن  ــال ع ــرى، فض ــاكل أخ ــالالت بهي ــن اإلخ ــة م ــبة هاّم ــدارك نس ــتكامل ت ــاط اس ــة والرتب ــج املحّقق ــا للنتائ تبع

برمجــة مهمــة رقابيــة مشــرتكة مــن قبــل هيئــات الرقابــة العامــة بقطــاع البيئــة، قــّرر املجلــس إيقــاف متابعــة هــذا 

امللــف عــىل مســتوى الهيئــة، مــع دعــوة مصالــح الوكالــة إىل مواصلــة العمــل عــىل رفــع اإلخــالالت املتبقيــة وإنجــاز 

اإلصالحــات املطلوبــة، ومــّد الهيئــة بالنتائــج التــي ســيتّم التوصــل إليهــا يف هــذا الخصــوص.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد النقائص التي تّم تداركها كّليا

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

77

إيقاف المتابعة4049

48
11

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

23

التفّقد المعّمق بوكالة حماية
وتهيئة الشريط الساحلي
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املتابعة الثالثة لتقرير محكمة املحاسبات التاسع والعرشين 

حول الترصف يف رشكة تونس للطرقات السيارة

     أبــرز تقريــر محكمــة املحاســبات التاســع والعريــن حــول التــرف يف رشكــة تونــس للطرقــات الســيارة الصــادر 

ســنة 2016 عــددا مــن النقائــص اســتخرجت منهــا الهيئــة 58 مالحظــة للمتابعــة، تــّم إنجــاز وتريــر 52 منهــا خــالل 

املتابعتــن األوىل والثانيــة وشــملت املتابعــة الثالثــة 6 مالحظــات تعلّقــت بنظــام ومداخيــل االســتغالل والتــرف يف 

الصفقــات.

 وبيّنــت متابعــة القــرب املنجــزة خــالل مــارس 2021 أنــه مل يتــّم إحــراز أي تقــّدم يف خصــوص النقــاط املتعلقــة 

ــق بختــم الصفقــات. بنظــام ومداخيــل االســتغالل، مــع تســجيل تحّســن طفيــف فيــا يتعلّ

وتتمثل أهّم اإلخالالت والنقائص املتبقية يف:

	ü ــد رشكــة تونــس للطرقــات الســيارة لخســارة ماليــة قدرهــا 1,636 م.د نتيجــة االســتغناء عــن تجهيــزات تكبّ

ــزات  ــة التجهي ــر كاف ــزود بتوف ــام امل ــدم قي ــن ع ــال ع ــنة 2008 فض ــزة س ــات املرك ــف العرب ــبق لصن ــد املس التحدي

ــل 2008. ــذ 9 أفري ــة من ــة للصفق ــدة التعاقدي ــاء امل ــن انته ــم م ــة بالرغ ــات موضــوع الصفق واملكون

	ü تقصــر الركــة يف إعــداد التقريــر الفنــي الــذي ســيتّم عــى ضوئــه تحديــد الخســائر التــي تكبّدتهــا الركــة

واملطالبــة بالتعويــض أمــام القضــاء.

	ü عــدم التمكــن مــن مقاربــة املدخــول النظــري مــع املدخــول املــّرح بــه بالنســبة لبعــض الحواجــز وفقــدان

املعطيــات الخاصــة ببعــض املحطــات.

	ü ضعــف معــدل معاليــم اســتغالل املحطــات التــي تعمــل حســب نظــام األتــاوات املتغــرة حيــث بلــغ خــالل

فــرتة التدقيــق مــا قــدره 84 أد مقارنــة مبعــدل معاليــم اســتغالل املحطــات املنضويــة تحــت نظــام األتــاوات القــارة 

والــذي بلــغ 243 أد، مــع تقصــر الركــة يف تحيــن العقــود املرمــة مــع املحطــات والتــي انتهــى أجلهــا منــذ جــوان 

.2020

توصيات املجلس: 

رغــم عــدم تحقيــق أّي تقــّدم خــالل املتابعــة الثالثــة، فــإّن نســبة اإلصــالح الجمليــة بلغــت %90، وتبعــا لذلــك 

قــّرر املجلــس إنهــاء متابعــة هــذا امللــف.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الثانيةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

58

إنهاء المتابعة5290

00

06
التصّرف في شركة

تونس للطرقات السيارة
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املتابعة الثالثة للتقرير السنوي التاسع والعرشين ملحكمة املحاسبات

 يف جزئه املتعلق بالرشكة التونسية للضامن

ــة التونســية  ــق بالرك ــه املتعل ــة املحاســبات يف جزئ ــن ملحكم ــر الســنوي التاســع والعري ــة التقري ــت متابع بيّن
للضــان، تســجيل العديــد مــن النقائــص شــملت باألســاس تدّخــالت صناديــق وآليــات الّضــان وإجــراءات الّضــان 

ــر 44 مالحظــة للمتابعــة. ــة مــن هــذا التقري والتــرّف املــايل واإلداري بالركــة، وقــد اســتخرجت الهيئ

وقــد توفّقــت الركــة عــل إثــر املتابعــة األوىل مــن تــدارك 17 نقيصــة واخــالال مــن ضمــن الـــ 44 املشــار إليهــا أي 
بنســبة إنجــاز بلغــت 39 %.

أمــا بخصــوص بقيــة املالحظــات فقــد توّجهــت بخصوصهــا الهيئــة بـــ 27 توصيــة للركــة لتداركهــا خــالل املتابعــة 
ــد ضبــط التــرف يف الضــان  ــل البنــوك ومزي ــات يف متابعــة التمويــالت املقّدمــة مــن قب ــة، وتتلّخــص التوصي الثاني
ومجــاالت تدّخــل صنــدوق الضــان وتركيــز منظومــة الضــان اكســراس ومتابعــة االســتثارات النهائيــة والتأكّــد مــن 
ــل  ــل اإلجــراءات وتعدي ــة عــى دلي ــة واملصادق عــدم تجاوزهــا للســقف املحــّدد للضــان وضــان القــروض املجدول
تركيبــة مجلــس اإلدارة وتركيــز منظومــة مندمجــة للتــرف يف الركــة وتحســن متابعــة إســناد التمويــالت مــن قبــل 

البنــوك. 

وتبــّن مــن خــالل املتابعــة الثانيــة التــي تــّم عرضهــا عــى أنظــار املجلــس خــالل شــهر جويليــة 2020، أّن الركــة 
ــة بلغــت  قامــت بتجــاوز 4 نقائــص مــن ضمــن الـــ27 أي بنســبة إنجــاز بلغــت حــوايل 15 %، و بنســبة إنجاز جمليّ
حــوايل 48 %.  وقــد أبــرزت التوضيحــات املقّدمــة مــن الركــة التونســية للضــان يف شــأن املالحظــات التــي قامــت 

الهيئــة مبتابعتهــا اتّخــاذ جملــة مــن التدابــر التــي مّكنــت خاّصــة مــن تــدارك النقائــص التاليــة: 

	ü متابعــة املؤسســات وحثّهــا عــى مــّد الركــة التونســية للضــان بالوثائــق املثبتــة لقيمــة االســتثار الّنهــايئ

ــد مــن صحــة قيمتــه. لضــان التأكّ

	ü ــيس يف ــزي التون ــك املرك ــرّف البن ــرتة ت ــود إىل ف ــي تع ــتحقات الت ــرتجاع املس ــّف اس ــّدم يف مل ــجيل تق تس

الصنــدوق بقيمــة 15,828 م.د تجــاه الركــة التونســية لتأمــن التجــارة الخارجيــة وعــى بعــض البنــوك تتعلـّـق بإعــادة 

متويــل ديــون عــى الخــارج )الجزائــر وليبيــا والعــراق( وإيقــاف وزارة املاليــة للتتبّعــات ضــّد البنــوك املعنيــة.

	ü.تواصل توفر معلومات لدى الركة التونسية للضان حول مآل عديد القروض التي تّم ضانها

     أّمــا بخصــوص بقيّــة املالحظــات فقــد توّجهــت بخصوصهــا الهيئــة بـــ 22 توصيــة للركــة لتداركها خــالل املتابعة 
ــات الخاصــة بالضــان  ــات إىل جانــب بعــض املســائل املتعلقــة بتســوية بعــض الوضعي ــة، وتهــّم هــذه التوصي الثالث
والتمويــل وبعــض املســائل التنظيميــة التــي تهــّم أدلــة االجــراءات ومنظومــات التــرف اإلداري واملــايل والتــرّف يف 
املخاطــر، مالحظــات تتعلــق يف مجملهــا برتكيــز منظومــة ضــان اكســراس واملصادقــة عــى دليــل اإلجــراءات الخــاّص 

بالتــرف يف صنــدوق الضــان وتعديــل تركيبــة مجلــس اإلدارة ووضــع اســرتاتيجية عمــل واضحــة بالنســبة للركــة.

ــة، أّن الركــة قامــت بتجــاوز 11 نقيصــة مــن ضمــن الـــ22 أي بنســبة إنجــاز  ــج املتابعــة الثالث وقــد بيّنــت نتائ
ــوايل 75 %.  ــة ح ــبة اإلنجاز الجملي ــغ نس ــوايل 50 %، لتبل ــت ح بلغ

 ومتثلــت التدابــر املتخــذة خاصــة وضــع قامئــة ســلبية لألنشــطة التــي ال ميكنهــا االنتفــاع بتغطيــة صنــدوق الضــان 
ــك العاملــي  ــل البن ــل الضــان يف إطــار الرنامــج املمــّول مــن قب ــز منظومــة ضــان اكســراس( وتفعي )يف اطــار تركي
ــث  ــة حي ــم يف الطاق ــاريع التحك ــندة ملش ــروض املس ــان الق ــي لض ــاع الّصناع ــة يف القط ــة الطاقيّ ــوض بالّنجاع للّنه
قّدمــت الركــة إحصائيــات يف متابعــة هــذا النشــاط وتســوية بعــض امللفــات املتعلقــة بســقوط الحــّق يف الضــان 
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والترسيــع يف دراســة ملفــات إســناد الضــان ومواصلــة مجهــود اســرتجاع التســبقات وتســجيل امتنــاع الركــة عــن 
رصف تعويضــات أو تســبقات جديــدة لفائــدة املؤسســات املخلّــة والتــي تخلّــدت بذّمتهــا تســبقات مل يقــع إرجاعهــا.

      كــا بينــت املتابعــة تواصــل العمــل عــى اســتكال إنجــاز آليــة الضــان اكســراس والتــي تعلّقــت بهــا عديــد 
التوصيــات واملنظومــة املعلوماتيــة املندمجــة ودليــل اإلجــراءات ومراجعــة تركيبــة مجلــس االدارة.

 توصيات املجلس 

الســتكامل مجهــود اإلصــالح والّتــدارك، قــّرر املجلــس مواصلــة متابعــة هــذا امللــف مــع عقــد اجتــامع مــع ممثلــني 

عــن وزارة املاليــة واملديريــن العامــني للرشكــة التونســية للضــامن وبنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة مــن 

أجــل توضيــح التوّجهــات بخصــوص مــرشوع تركيــز بنــك الجهــات طبقــا ملــا ورد بقانــون املاليــة لســنة 9	0	 )تــّم 

عقــد هــذا االجتــامع بتاريــخ 09 ديســمرب		0	(.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة االثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

44

مواصلة المتابعة3375

22
11

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

50

التصرف بالشركة التونسية للضمان
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املتابعة الثالثة للتقرير الثامن والعرشين ملحكمة املحاسبات

حول الترصف يف األمالك العقارية ببلدية تونس 

إطّلــع مجلــس الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة خــالل اجتاعــه الــدوري لشــهر مــارس 2021 عــى نتائــج 
ــة  ــالك العقاري ــرّف يف األم ــق بالت ــه املتعلّ ــبات يف باب ــة املحاس ــن ملحكم ــن والعري ــر الثام ــة للتقري ــة الثالث املتابع

الخاصــة لبلديــة تونــس وأقــّر مواصلــة متابعــة 36 توصيــة لتــدارك النقائــص التــي أبرزهــا هــذا التقريــر. 

ويشــار يف هــذا الســياق إىل أن الهيئــة العليــا اســتخرجت مــن التقريــر 84 مالحظــة للمتابعــة شــملت بالخصــوص 
ــتلزامها  ــارات واس ــت يف العق ــا والتفوي ــتغاللها وصيانته ــا واس ــة وحايته ــة الخاص ــالك العقاري ــد األم ــاالت تحدي مج

وتوظيــف املعاليــم واســتخالصها.

وقــد تــّم عــرض نتائــج املتابعــة األوىل عــى مجلــس الهيئــة لشــهر أفريــل 2017، التــي أفضــت إىل اتّخــاذ البلديــة 
لبعــض اإلجــراءات التــي تداركــت مبوجبهــا 25 نقيصــة باإلضافــة إىل رشوعهــا يف تســوية بقيّــة الوضعيــات. 

أمــا نتائــج املتابعــة الثانيــة فقــد تــّم عرضهــا عــى املجلــس خــالل شــهر مــاي 2020 وتــّم مــن خاللهــا تــدارك 23 
نقيصــة .

ــة يف تحســن ظــروف حفــظ األرشــيف  ــة الثاني ــّم إنجازهــا يف مســتوى املتابع ــي ت ــل أهــّم االصالحــات الت وتتمث
وتقــّدم البلديــة يف نــر مطالــب التســجيل االختيــاري لــدى املحكمــة العقاريــة واســتكالها عمليــة الرجــوع يف اإلنتــزاع 
ــام  ــر والقي ــة البلفيدي ــا وتحســن ظــروف الحراســة والســالمة والتأمــن بحديق ــدت به ــى تعّه ــارات الت بالنســبة للعق
باملســاعي املطلوبــة لتســوية وضعيــة الجمعيــات الناشــطة واســرتجاع املقــرات البلديــة مــن الجمعيــات غــر الناشــطة 
بــدور الثقافــة واملالعــب وغرهــا مــن الفضــاءات وإقــرار زيــادات ســنوية يف معينــات الكــراء وتطبيــق كل الزيــادات 

املنصــوص عليهــا بالعقــود وتثقيــل مبالــغ الكــراء املضّمنــة بهــا بالنســبة ملختلــف أصنــاف املحــالت.

كــا قامــت البلديــة خاّصــة بإجــراء مســح شــامل لألســواق البلديــة ملدينــة تونــس ووضــع برنامــج تدّخــل ملتابعــة 
نتائجــه وإنهــاء أشــغال تنويــر ملعــب الزهــور وتكّفــل مصالــح وزارة التجهيــز بإعــادة تهيئــة قاعــة النارصيــة والقيــام 
باســتغالل قاعــات الرياضــة التــي مل يتــّم اســتغاللها عــى غــرار قاعــة البحــري بــن ســعيد وجنــاح مبركــب القرجــاين 
ــيدي  ــالم وس ــد الس ــيدي عب ــوق س ــن س ــكل م ــل ب ــة والتدخ ــس مصلح ــوص رئي ــة يف خص ــراءات تأديبيّ ــاذ إج واتّخ
البحــري وســيدي الرسيديــك و املالســن يف إطــار وضــع برنامــج لصيانــة األســواق واســتكال أشــغال ترميــم وإعــادة 
تهيئــة املــرسح البلــدي وإجــراء عديــد الحمــالت قصــد اســتخالص املعاليــم املتعلقــة بالوقــوف داخــل األســواق وتحيــن 
ــات  ــتغالل الجمعي ــة  اس ــغل وتنظيم مجاني ــة وش ــات رياض ــل جمعي ــن قب ــة م ــآت الرياضي ــتغالل املنش ــم اس معالي
للمنشــآت الرياضيــة لبلديــة تونــس وإعــداد قــرارات إخــالء ورفــع قضايــا يف الخــروج لعــدم الصفــة  بخصــوص املســاكن 
ــة  ــّل املســاكن املعني ــة أفضــت إىل اســرتجاع  ج ــة املطلوب ــروط القانوني ــاغلوها لل ــي ال يســتجيب ش ــة الت الوظيفي

باملالعــب الرياضيــة.

 وتــّم يف إطــار تفعيــل منهجيــة املتابعــة عــن قــرب، وعــالوة عــى الرتاســل االلكــرتوين لتــدارس إجابــات البلديــة 
واســتكالها بعنــارص اإلصــالح الرضوريــة، التواصــل مــع البلديــة وخاّصــة التفقديــة اإلداريــة واملاليــة بهــا للتنســيق بن 

مختلــف املصالــح يف إعــداد األجوبــة.

ومــن خــالل اإلطـّـالع عــى اإلجابــات الخاّصــة باملتابعــة الثالثــة التــي تــّم عرضهــا عــى مجلــس الهيئــة العليــا لشــهر 
ــق البلديــة يف إنجــاز إصالحــات أو تــدارك إخــالالت شــملت 16 مالحظــة، يف املقابــل لوحــظ  مــارس 2021، تبــّن توفّ

بــطء يف إنجــاز عــدد مــن اإلصالحــات وعــدم اتخــاذ إجــراءات بخصوصهــا، وتهــّم أساســا مــا يــي:
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	ü.إعداد منظومة مندمجة للترف يف األمالك العقارية البلدية وإعداد أدلّة إجراءات يف الغرض

تطوير أعال املتابعة واالستخالص ومتابعة املستلزمن.

	ü.تسوية الوضعيات العقارية والقانونية للعقارات محّل نزاع

	ü.تطوير مناهج أعال صيانة وتعّهد املنشآت الرياضية وتحسن طرق الترف فيها

	ü.مزيد ضبط وتنظيم تراتيب االنتصاب باألسواق واستخالص املعاليم املرتبطة بها

	ü.احرتام تراتيب السالمة والحاية باملنشآت واألسواق البلدية

	ü.تنظيم عمليات استغالل الفضاءات واملنشآت مبقابل أو يف إطار اتفاقيات

	ü.تسوية وضعية الحساب البني املفتوح بصفة مخالفة للتريع الجاري به العمل

 توصيات املجلس 

بالنظــر لعــدم توّفــق مصالــح البلديــة يف االنتهــاء مــن عمليــة اإلصــالح والتــدارك، وبنــاء عــىل أهميــة املالحظــات 
املتبقيــة، قــّرر املجلــس مواصلــة متابعــة هــذا امللف.  

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة االثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

84

مواصلة المتابعة 6476

36
16

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

44

التصرف في األمالك العقارية
الخاصة ببلدية تونس
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املتابعة الثالثة للتقرير املشرتك الصادر عن هيئة الرقابة العامة ألمالك

الدولة والشؤون العقارية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

وهيئة الرقابة العامة للاملية حول تقييم ترصف لجنة تصفية األموال

والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الدميقراطي

 

ــج  ــر 2020 يف نتائ ــّدوري لشــهر أكتوب ــه ال ــة خــالل اجتاع ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــس الهيئ نظــر مجل
ــة  ــة والشــؤون العقاري ــالك الدول ــة ألم ــة العام ــة الرقاب ــن هيئ ــايب املشــرتك الصــادر ع ــر الرق ــة للتقري ــة الثالث املتابع
وهيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة وهيئــة الرقابــة العامــة للاليــة حــول تقييــم تــرف لجنــة تصفيــة األمــوال 

والقيــم الراجعــة لحــزب التجمــع الدســتوري الدميوقراطــي.

ــوان املتابعــة األوىل شــملت اإلطــار  ــر الرقــايب املذكــور 30 مالحظــة بعن ــة اســتخرجت مــن التقري علــا وأّن الهيئ
ــرف يف  ــارات والت ــل والعق ــائل النق ــة وس ــة بتصفي ــة خاص ــا املتعلق ــم أعاله ــة وتقيي ــي للجن ــوين والتنظيم القان
الحســابات الجاريــة البنكيــة والريديــة واألســهم ويف املــوارد البريــة للتجمــع املنحــل وللــركات التــي كان يســاهم 

ــا. يف رأس ماله

وإتّضــح مــن خــالل املتابعــة األوىل التــي تــّم عرضهــا عــى أنظــار املجلــس خــالل اجتاعــه الــدوري لشــهر أفريــل 
2018 متّكــن اللجنــة مــن تجــاوز عديــد اإلخــالالت تعلّقــت خاّصــة بالنقــاط التاليــة:

	ü إحــداث خطــة منســق بالجلســة العامــة يتــوىّل متابعــة تنفيــذ القــرارات املتخــذة والتنســيق مــع الجهــات

ــة، املتدخل

	ü ــة ــم اللجن ــب وتدعي ــايض املراق ــرف الق ــن ط ــابات م ــب حس ــن مراق ــبة وتعي ــص يف املحاس ــداب مخت انت

ــاري، ــال العق ــن يف املج مبختص

	ü اعتــاد اســرتاتيجية يف تصفيــة أمــالك الحــزب املنحــّل تأخــذ بعــن االعتبــار طبيعــة ومكونــات الذمــة املاليــة

ملوضــوع التصفيــة وتتمثــل خاصــة يف التفويــت يف العنــارص التــي يخــى تلفهــا أو نقــص قيمتهــا كالســيارات واألثــاث 

والترسيــع يف تصفيــة الــركات التــي يســاهم التجمــع يف رأســالها و إحــداث متثيليــات جهويــة يف جميــع الواليــات 

لتحيــن واســتكال  عمليــات الجــرد واالســتقصاء باإلضافــة إىل  تنشــيط عمليــة بيــع العقــارات واالنطــالق يف التدقيــق 

يف الديــون املــّرح بهــا وتجميــع األرشــيف املوجــود مبؤسســات التجمــع ســواء بتونــس أو بالخــارج ومبــارشة عمليــة 

فــرز الوثائــق املاليــة والقانونيــة،

	ü،استكال عملية جرد وسائل النقل بواسطة ثالث خراء معينن من طرف السيد القايض املراقب

	ü مطالبــة وزارة الداخليــة بتســوية وضعيــة الســيارات التــي تحــت ترفهــا )56 ســيارة( يف عــدة مناســبات دون

التوصــل إىل نتيجــة وقيــام القــايض املراقــب بتعيــن خبــر لتقديــر القيمــة الرائيــة للســيارات املذكــورة قصــد البــدأ يف 

اجــراءات التفويــت فيهــا لــوزارة الداخليــة،

	ü ــش )دون ــوع التفتي ــيارات موض ــوص الس ــي بخص ــرس الوطن ــة للح ــة واإلدارة العام ــلة وزارة الداخلي مراس

ــة(، ــى أّي نتيج ــول ع الحص

	ü،2013 اسرتجاع السيارات التي تترف فيها وزارة الدفاع منذ سنة

	ü،التفويت يف 23 سيارة مببلغ جمي قّدر بـ 188  102دينارا
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	ü ــع الوثائــق ــه وتجمي ــالع عــى األرشــيف العقــاري للتجمــع ومعالجت ــك باالطّ اســتكال جــرد العقــارات وذل

القانونيــة املتعلقــة بأعــال اللجنــة وإحــداث خطــة ممثــل جهــوي للجنــة صلــب اإلدارات الجهويــة ألمــالك الدولــة 

بجميــع الواليــات،

	ü اســتكال الوضعيــة االســتحقاقية لجميــع العقــارات اعتــادا عــى معالجــة األرشــيف وفــرزه ونتائــج األبحــاث

العقاريــة املجــراة مــن طــرف املمثلــن الجهويــن للجنــة والتــي أســفرت عــن ارتفــاع عــدد العقــارات التــي يف تــرف 

اللجنــة مــن 2220 إىل 2498 عقــارا،

	ü ــروع يف ــة وال ــاكل العمومي ــض الهي ــا بع ــّوزت به ــي تح ــارات الت ــوص العق ــز بخص ــارض تحوي ــر مح تحري

ــة  ــتكال بقي ــار اس ــا يف انتظ ــوزة به ــة املتح ــاكل العمومي ــدة الهي ــا لفائ ــزء منه ــت يف ج ــّم التفوي ــد ت ــا. وق تقييمه

ــارات،  العق

	ü ــداءات ــا مــن االعت ــارات أخــرى لحايته ــذ عق ــواب ونواف ــارات وســّد أب ــة بعــض العق ــن حــراس لحاي تعي

ــارات األخــرى، ــة لعــدد مــن العق ــة بأشــغال الصيان ــام اللجن ــة إىل قي إضاف

	ü التنبيــه إداريــا عــى املتســوغن لتذكرهــم بــرضورة خــالص معيّنــات الكــراء املتخلــدة بذّمتهــم وتوجيــه تنابيــه

ــد  ــم. وق ــد بعضه ــة يف الخــالص ض ــا أصلي ــر قضاي ــة إىل ن ــم إضاف ــن منه ــّد املاطل ــذ ض ــدول تنفي ــق ع ــن طري ع

ــار ســنة 2017، ــارا ســنة 2011 إىل حــوايل 1662988 دين تطــورت مداخيــل الكــراء مــن 1736 دين

	ü ــع ــالم جمي ــراء وإع ــات الك ــداع معين ــة إي ــن بعملي ــة القامئ ــى هوي ــول ع ــة للحص ــة العام ــلة الخزين مراس

ــره،  ــي دون غ ــيس الكويت ــك التون ــوح بالبن ــة املفت ــاب التصفي ــراء بحس ــن الك ــل مع ــرضورة تنزي ــّوغن ب املتس

	ü مراســلة اإلدارة العامــة للمحاســبة العموميــة واالســتخالص قصــد تحويــل املبالــغ املودعــة بجميــع القباضــات

املاليــة إىل حســاب التصفيــة املفتــوح بالبنــك التونــيس الكويتــي،

	ü،مسك قامئة شاملة يف القضايا التي تّم رفعها من قبل اللجنة والبالغ عددها 409 قضية منها

	ü إعطــاء األولويــة يف التفويــت للعقــارات ذات القيمــة املرتفعــة وتكليــف 3 خــراء مــن طــرف القــايض املراقــب

لتقديــر قيمــة املقــر املركــزي للحــزب املنحــل الكائــن بشــارع محمــد الخامــس ورشوع اللجنــة منــذ تحّوزهــا بالعقــار 

يف شــهر مــارس 2015 يف أشــغال الصيانــة )تــّم كــراء املقــر لفائــدة وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة ابتــداء مــن 

أفريــل 2016 بنــاء عــى قــرار الجلســة العامــة وإذن القــايض املراقــب(،

	ü توصــل اللجنــة باالختبــارات املتعلقــة بالعقــارات والتفويــت يف أغلبهــا والحــرص عــى متابعــة الخــراء الذيــن

ســّجلوا تأخــرا يف تســليم تقاريرهــم بالتنســيق مــع القــايض املراقــب،

	ü اســتكال حجــج امللكيــة الخاصــة بالعقــارات وترســيم عــدد مــن العقــود املتحّصــل عليهــا مــن القباضــات

ــب التســجيل بالنســبة للعقــارات غــر املســّجلة، ــم عــدد مــن مطال ــة إىل تقدي ــة إضاف املالي

	ü ــل ــا إىل تحوي ــة املقاصــة ودعوته ــة عملي ــدم رشعي ــا بع ــة قصــد تذكره ــة والريدي ــات البنكي ــلة الهيئ مراس

ــات، ــض الوضعي ــوية بع ــل إىل تس ــة والتوّص ــاب التصفي ــغ إىل حس املبال

	ü .القيــام باالســتقصاء حــول حســابات األســهم والوقــوف عــى وجــود أســهم للحــزب لــدى 3 وســطاء بالبورصــة

وقــد ارتــأت الجلســة العامــة والقــايض املراقــب اإلبقــاء عــى التــرف يف محصولهــا بالحســابات املخصصــة لهــا لــدى 

الوســطاء بالبورصــة ســعيا ملزيــد املردوديــة،
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	ü ــرف ــابات يف ت ــن: حس ــا إىل صنف ــن تصنيفه ــي ميك ــارج والت ــع بالخ ــة للتجم ــابات الراجع ــد الحس تحدي

التجمــع وخارجــة عــن ميزانيــة البعثــات الدبلوماســية بالخــارج تولّــت اللجنــة غلــق البعــض منهــا وتحويــل أرصدتهــا 

ــات املرتبطــة بالحــزب  ــة، وحســابات راجعــة للتجمــع يف تــرف الجمعي ــة العامــة مبقتــى صكــوك دولي إىل الخزين

ــا(، ــة غلــق البعــض منهــا )ايطالي ــت اللجن املنحــّل والناشــطة بالخــارج تولّ

	ü تكليــف مصالــح املكلـّـف العــام بالقيــام بإجــراءات إكســاء األحــكام الصادرة بحــّل التجمــع بالصبغــة التنفيذية

بالخــارج بالبلــدان التــي بهــا حســابات بنكية،

	ü اســرتجاع وتحويــل أرصــدة البنــك الوطنــي الفالحــي والتنبيــه عــى مصالــح الركــة التونســية للبنــك قصــد

تســوية وضعيــة األرصــدة ثــّم نــر قضيــة ضّدهــا تبعــا لعــدم اســتجابتها لهــذا الطلــب.

والستكال مجهود اإلصالح والتدارك أقّر مجلس الهيئة استكال املتابعة مع تقديم 13 توصية تكميلية.

وقــد بيّنــت نتائــج املتابعــة الثانيــة التــي عرضــت عــى أنظــار املجلــس خــالل اجتاعــه لشــهر نوفمــر 2019 انجــاز 
04 توصيــات فقــط تتعلــق خاّصــة بالنقــاط التاليــة:

	ü،تدعيم اللجنة مبختصن يف املحاسبة

	ü.التفويت يف كل السيارات التي كان يترف فيها الحزب

	ü.تقديم ما يفيد تحويل املبالغ املودعة بالقباضات املالية بعنوان معينات كراء إىل حساب التصفية

	ü.مسك اللجنة لقامئة يف القضايا املرفوعة من طرفها

وقــد أفــرزت املتابعتــان األوىل والثانيــة، أّن اللّجنــة متّكنــت مــن رفــع اإلخــالالت بعنــوان 21 مالحظــة أي مــا ميثـّـل 
نســبة إنجــاز يف حــدود 70 %، ويف املقابــل بقيــت تســع )09( توصيــات دون تســجيل تقــّدم بخصوصهــا وتتــوزع كــا 

يــي:

	ü ــة بالتنســيق مــع وزارة ــق مبجــال جــرد وســائل الّنقــل وتســوية وضعيتهــا القانونيّ ثــالث )3( توصيــات تتعلّ

ــة. الداّخليّ

	ü ــة والتفويــت ــة العقــارات التــي تحــّوزت بهــا بعــض الهيــاكل العموميّ توصيــة تتعلّــق بإســتكال تقييــم بقيّ

فيهــا.

	ü ثــالث )3( توصيــات تتعلــق بالتــرّف يف الحســابات الجاريــة البنكيّــة والريديـّـة وتســوية وضعيتهــا بالتنســيق

مــع البنــوك املعنيّــة.

	ü توصيــة تتعلـّـق بالتدقيــق يف حســاب التصفيــة املفتــوح بالخزينــة العاّمــة للبــالد التونســيّة وإجــراء املقاربــات

الرضوريـّـة بــن املبالــغ املنزّلــة بــه واملبالغ املســتوجبة. 

	ü توصيــة تتعلـّـق بإكســاء األحــكام الصــادرة بحــّل التجّمــع بالصبغــة التنفيذيـّـة بالخــارج خاّصــة بالبلــدان التــي

بهــا حســابات بنكيّــة واالســتقصاء حــول إمكانيّــة وجــود أمــوال.

ــن خــالل اســتكال إجــراءات  ــة، م ــوزارة الداخلي ــة ب ــات املتّصل ــاز التوصي ــة إنج ــة الثالث ــّم خــالل املتابع ــد ت وق

ــه 676.500 د. ــغ قيمت ــل مبل ــا مقاب ــل مصالحه ــن قب ــتغلّة م ــيارات املس ــت يف الس ــّف التفوي ــوية مل تس
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  توصيات املجلس 

تبعا للنتائج املحققة، أقّر مجلس الهيئة إيقاف متابعة هذا امللف.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة االثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

30

إيقاف المتابعة2480

09
03

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

33

تقييم تصرف لجنة تصفية األموال
والقيم الراجعة لحزب التجمع

الدستوري الديمقراطي
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املتابعة الثالثة للتقرير السنوي التاسع والعرشين ملحكمة املحاسبات يف جزئه

املتعلق بكلية العلوم القانونية واالقتصاديّة والترصّف بجندوبة

ــة  ــوم القانوني ــة العل ــق بكلي ــه املتعل ــبات يف جزئ ــة املحاس ــرون ملحكم ــع والع ــنوي التاس ــر الس ــرز التقري أف
واالقتصاديّــة والتّــرّف بجندوبــة عــن وجــود عــّدة نقائــص تعلّقــت بالتّكويــن الجامعــي والبحــث العلمــي والتفتــح 
عــى املحيــط والتّســير والتّنظيــم ونظــام املعلومــات، وقــد اســتخرجت الهيئــة من هــذا التقريــر 66 مالحظــة للمتابعة.

 وقــد متّــت املتابعــة األوىل لهــذا التقريــر باعتــاد متــّي متابعــة القــرب وتــّم عــرض النتائــج عــى مجلــس الهيئــة 
يف اجتاعــه الــدوري لشــهر فيفــري 2019.

وبيّنــت املتابعــة توفّــق الكليــة يف إصــالح %62 مــن مجمــوع املالحظــات )41 مالحظــة مــن جملــة 66( وهــو مــا 
اســتوجب مــن الهيئــة تقديــم 25 توصيــة تكميليــة. 

غــر أّن أعــال املتابعــة الثانيــة التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى املجلــس يف اجتاعــه لشــهر نوفمــر 2019 مل تــرز 
تقّدمــا كبــرا يف اإلصالحــات حيــث مل تقــم الكليــة إالّ بتــاليف 06 توصيــات مــن ضمــن الـــ 25 توصيــة التــي تقدمــت بهــا 

الهيئــة يف حــن بقيــت 19 توصيــة دون إنجــاز.

ومتثّلت أهّم اإلصالحات وعمليات التدارك يف النقاط التالية:

	ü»فتح مناظرة داخلية النتداب أساتذة صنف »أ

	üتذكر أساتذة قسمي القانون العام والقانون الخاص برضورة االلتزام باعتاد أعداد املراقبة املستمرة

	üاعتاد معيار األرصدة املتحصل عليها يف اإلجازة يف انتقاء الطلبة املرتشحن للاجستر

	ü برمجــة منظومــة عــى مســتوى الجامعــة لتجميــع قواعــد البيانــات الخاصــة بــكل املؤسســات الراجعــة بالنظــر

ــة جندوبة لجامع

	üاقتناء منظومة للترف يف املوارد البرية من قبل جامعة جندوبة

	üتحسن األداء عى مستوى متابعة املوارد البرية والغيابات

ــدوري لشــهر ســبتمر 2020 لوحــظ  ــة ال ــس الهيئ ــا خــالل مجل ــي عرضــت نتائجه ــة الت ــة الثالث ومبناســبة املتابع

تحّســن يف تنفيــذ التوصيــات وإنجــاز اإلصالحــات، حيــث متّكنــت الكليــة مــن إنجــاز بعــض اإلصالحــات أو تســجيل 

ــق أساســا مبــا يــي: تقــّدم محــرتم بخصوصهــا وتتعلّ

	ü .)تحسن مؤرش تأطر الطلبة خالل السنة الجامعية 2019/2020 )25.69 طالب لكل مدرّس

	ü »ــف »أ ــتاذ صن ــف »ب« و 01 أس ــتاذ صن ــة 08 أس ــف »ب« وترقي ــف »أ« و06 صن ــتاذ صن ــداب 01 أس انت

ــة 2019/2020. ــنة الجامعي ــالل الس ــف »ب« خ ــتاذ صن ــة 06 أس ونقل

	ü تســجيل تحّســن يف اعتــاد التعليــم عــن بعــد بنســبة %20 مــن مجمــوع الســاعات املؤّمنــة حضوريــا خــالل

الســنة الجامعيــة 2020/2021 واعتــاد تطبيقــة تتيــح لطلبــة الكليــة التواصــل البيداغوجــي مــع أســاتذتهم عــن بعــد 

خــالل الســنة الجامعيــة 2019/2020.

	ü.مواصلة عملية جرد املكتبة ودعم الرصيد من الكتب
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	ü.توزيع التأطر عى األساتذة بالتساوي وحسب االختصاص

	ü.إعداد دليل إجراءات يحّدد مهاّم كل مركز واعتاد دليل إجراءات خاّص بشؤون الطلبة

	ü إصــدار بــالغ حــول احــرتام التوقيــت االداري واحالــة مــروع مقــّرر يضبــط تراخيــص وجــداول العمــل لألعوان

حســب الخدمــات إىل مصالــح وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي عــن طريــق جامعــة جندوبــة للمصادقة.

	ü اعتــاد منظومــة »بــروين« الخاّصــة بإعــارة الكتــب إىل األســاتذة والطلبــة مبــا يســاعد عــى متابعــة آجــال

اإلرجــاع.

	ü ضبــط مخطــط عمــل عــى امتــداد ثــالث ســنوات وقــع فيــه تحديــد أهــداف وحاجيــات الكليــة متاشــيا مــع

التــرف يف امليزانيــة.

	ü.تنفيذ الحكم ضّد متسّوغ املرب واملطالبة بسداد املتخلّدات

 توصيات املجلس 

بالنظــر لتوّفــق مصالــح الكليــة يف إنجــاز اإلصالحــات بالنســبة لعــدد مهــّم مــن التوصيــات املتبقيــة، أقــّر مجلــس 

الهيئة إنهــاء متابعــة هــذا امللــّف ودعــوة التفقديــة العاّمــة لــوزارة التعليــم العــايل ملواصلــة متابعــة النقطــة املتعلقــة 

بالتفويــت يف املعــدات اإلعالميــة املســتعملة.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة االثالثةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

66

إنهاء المتابعة 5989

19
12

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

63

التصرف  بكلية العلوم القانونية
واالقتصادّية والّتصّرف بجندوبة 
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المتابعات الالحقة األخرى
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املتابعتان الثالثة والرابعة لتقرير هيئة الرقابة العاّمة للمصالح العمومّية

املتعلق بالترصف بالوكالة الوطنية للترصف يف النفايات

ــق بالتــرف يف الوكالــة الوطنيــة  ــت الهيئــة متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة املتعلّ تولّ
للتــرف يف النفايــات مــن خــالل اســتخراج 58 مالحظــة للمتابعــة )علــا أّن املالحظــات تشــمل يف بعــض الحــاالت 
أكــر مــن نقطــة واحــدة( موزعــة عــى محــاور التنظيــم وأنظمــة املعلومــات والتــرف يف املخاطــر والتــرف املــايل 
والتــرف يف الــراءات والصفقــات ومنظومــة معالجــة زيــوت التشــحيم »إيكوزيــت« ونشــاط إزالــة النقــاط الســوداء 
ــة  ــارات والتــرف يف منظوم ــود تســويغ العق ــة بجــرادو والتــرف يف عق ــات الصناعي ــز معالجــة النفاي ــة مرك وتهيئ

»إيكولــف«.

ــّم عــرض نتائجهــا عــى مجلــس الهيئــة لشــهر جانفــي  ــت متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة أوىل ت وقــد متّ
2019، وأفــرزت متّكــن الوكالــة مــن تقديــم توضيحــات أو إصالحــات بخصــوص 28 نقطــة )تتعلــق يف أغلبهــا بانطــالق 

بعــض التتبعــات العدليــة( وتقديــم 30 توصيــة ملواصلــة متابعتهــا.

أمــا خــالل املتابعــة الثانيــة التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى مجلــس الهيئــة لشــهر ســبتمر 2019، فقــد مكنــت مــن 
ــار مــن خــالل إعــداد  ــة بعــن االعتب ــب التنظيمي ــة أخــذ املالحظــات املتعلقــة بالجوان ــّم خاّص ــة ته إنجــاز 15 توصي
ــر  ــق بتطوي ــا يتعلّ ــة في ــل الخارجــي خاّص ــرف يف التموي ــم حســن الت ــد، ودع ــي الجدي ــكل التنظيم مــروع الهي
ــن  ــة TUNEPS وتحس ــراط يف منظوم ــالل اإلنخ ــن خ ــات م ــرف يف الصفق ــن الت ــة وتحس ــوان الوكال ــاءات أع كف
ــا لصــدور  ــا تبع ــت إثارته ــي متّ ــا الت ــر ومتابعــة القضاي ــات خــالص الفوات ــم عملي ــة وتنظي ــراءات الجاري متابعــة ال
التقريــر الرقــايب. كــا تــّم تســجيل تطــّور يف التــرف يف منظومــة معالجــة زيــوت التشــحيم «إيكوزيــت« مــن خــالل 
العمــل عــى التحيــن املســتمّر لقاعــدة البيانــات الخاّصــة باملنظومــة مبــا ميّكــن مــن مواكبــة تعــّدد وتشــّعب أصنــاف 

الزيــوت املنتجــة والتنســيق مــع مختلــف املتدخلــن لتطويــر املنظومــة. 

 وتّم تجميع النقاط املتبّقية ضمن 10 توصيات موزعة كا يي:

	ü ثالث توصيات يتعلّق موضوعها األسايس بإعداد مروع الهيكل التنظيمي للوكالة وإحالته إىل رئاسة الحكومة

وذلك يف انتظار استيفاء كافّة اإلجراءات إلكسابه الصبغة التنفيذيّة.

	ü توصية تتعلّق برتكيز منظومة معلوماتية مندمجة للترف حيث قامت الوكالة باقتناء املعدات الالزمة

للمنظومة واالنتهاء من إعداد كراس رشوط يهّم الروط الدنيا القتناء الرمجية الالزمة.

	ü توصية تتعلّق باإلرساع يف إعداد دليل اإلجراءات الخاّص مبختلف أوجه الترّف بالوكالة وهو ما يتطلّب يف

جزء هاّم منه املصادقة عى الهيكل التنظيمي للوكالة.

	ü.توصية تتعلّق بإرساء مخطط للترف يف املخاطر والوقاية منها يكون متاشيا مع طبيعة نشاط الوكالة

	ü.توصية تتعلّق مبزيد إحكام الترّف يف الراء العمومي

ــّدم يف  ــجيل تق ــبتمر 2020 دون تس ــهر س ــة لش ــس الهيئ ــة عى مجل ــة الثالث ــج املتابع ــرض نتائ ــّم ع ــد ت      وق

اإلصالحــات املنجــزة بينــا مكنــت املتابعــة الرابعــة مــن تقــدم طفيــف بخصــوص بعــض النقــاط وإنجــاز البعــض اآلخــر 

تهــّم أساســا:

	ü.تقّدم بخصوص التوصيات التي تتعلّق بإعداد مروع الهيكل التنظيمي للوكالة واملصادقة عليه

	ü دعــم التطبيقــات اإلعالميــة واندماجهــا واســتغاللها بنســبة 80 % وتأجيــل تركيــز منظومــة معلوماتيــة
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ــدة. ــة جدي مندمج

	ü ــل ــط دلي ــة وضب ــارات الوكال ــع إط ــاملة لجمي ــة ش ــة اجتاعي ــاز موازن ــادات إلنج ــر االعت ــعي لتوف  الس

ــة. ــط الوظيفي ــات الخط ــدار بطاق ــراءات وإص إج

	ü.إقرار سلسلة من الدورات التكوينية يف مجال املخاطر يتّم من خاللها إنجاز املخطط الشامل للمخاطر

	ü.اعتاد مذكّرات عمل للترف يف الفواتر

 توصيات املجلس 

بالنظــر إىل انطــالق إنجــاز مهّمــة تدقيــق شــامل لقطــاع البيئــة تقــوم بــه هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث ولوجــود 
مهّمــة جاريــة تقــوم بهــا هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة، أقــّر مجلــس الهيئــة املنعقــد خــالل شــهر فيفــري 		0	، 
ــة الوطنيــة  ــل مبراقبــة التــرصف بالوكال ــة الــذي يتكّف ــة نتائجــه إىل فريــق الرقاب إيقــاف متابعــة هــذا امللــّف وإحال
للتــرصف يف النفايــات مــع دعــوة الوكالــة إىل مواصلــة عمليــة اإلصــالح بالنســبة للتوصيــات املتبقيــة وخاصــة تلــك 
املتعلقــة بالجوانــب التنظيميــة والتــرصف املحاســبي واملــايل واندمــاج املنظومــات املعلوماتيــة وتطويــر التــرصف يف 

املخاطــر. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الرابعةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

58

إيقاف المتابعة 4984

09
0

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

0

التصرف بالوكالة الوطنية للتصرف
في النفايات
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املتابعتان الثالثة والرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

والشؤون العقارية املتعلّق بالرصيد العقاري لديوان األرايض الدولية

 نظر مجلس الهيئة العليا خالل اجتاعه الدوري لشهر ماي 2021 يف نتائج املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة 

العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية املتعلّق بالرصيد العقاري لديوان األرايض الدولية.

 علــا وأّن الهيئــة العليــا اســتخرجت مــن هــذا امللــف 27 مالحظــة شــملت مجــاالت الترف يف الـــرّصيد العقــــاري 

املتكــّون مــن أرايض املـركبـــات الفـــالحية والرّصيــد العقــاري املتــأيت مــن قــرارات إسقـــاط الحــق واملســاكن اإلداريّــة 

ــة.  ــؤون العقاريّ ــة والّش ــالك الدول ــة ووزارة أم ــوان األرايض الدولي ــن دي ــة ب ــة العالق ــات العقاري ــة إىل الوضعي إضاف

ومتحــورت أبــرز املالحظــات املســتخرجة مــن التقريــر الرقــايب فيــا يــي:

	ü ،عــدم إعــداد محــارض تخصيــص بالنســبة للعقــارات الراجعــة مللــك الدولــة الخــاص التــي يســتغلها الديــوان

خالفــا ملــا اقتضــاه الفصــل 69 مــن قانــون املاليّــة لســنة 1991. 

	ü عــدم إحــداث اإلدارة الفرعيــة للشــؤون العقاريــة ومتابعــة هيكلــة األرايض الدوليــة خالفــا ملقتضيــات األمــر

عــدد 2430 لســنة 2001 املــؤّرخ يف 16 أكتوبــر 2001 املتعلّــق بضبــط الهيــكل التنظيمــي لديــوان األرايض الدوليــة.

	ü عــدم توفّــر بنــك معطيــات حــول الجوانــب العقاريــة لــألرايض الدوليــة املكّونــة للمركبــات الفالحيــة

والوحــدات الغذائيــة.  

	ü ــر عــدم تنظيــم الوثائــق املتعلقــة بالعقــارات التــي تــّم تخصيصهــا أو إحالتهــا لجهــات عموميــة، وعــدم توفّ

ــة  ــات العمومي ــارات للجه ــذه العق ــص ه ــة أو تخصي ــراءات إحال ــا إج ــي وصلته ــة الت ــد املرحل ــي تفي ــق الت الوثائ

ــتفيدة. املس

	ü عــدم مســك إدارات املركبــات مللفــات يف خصــوص التجّمعــات الســكنية التــي تركّــزت عــى العقــارات الراجعة

ــكنية  ــات الس ــر التجمع ــة لح ــة الوطني ــار اللجن ــا يف إط ــوية وضعيته ــراءات تس ــة إج ــدم متابع ــرّف وع ــا بالت له

والتوســعات العمرانيــة بــاألرايض الفالحيــة املحدثــة للغــرض بــوزارة التجهيــز واإلســكان.

	ü غيــاب أمثلــة هندســية محيّنــة تشــمل مختلــف مكّونــات الرصيــد العقــاري للمركبــات الفالحيــة مبــا يف ذلــك

املســاحات غــر القابلــة لالســتغالل الفالحــي.

	ü ــة لبعــض األخطــاء نتيجــة عــدم ــات الفالحي ــة الخــاص ببعــض املركب ــر حــر األمــالك العقاري ــن دفات تضّم

ــة. ــر بصفــة دوري تحيــن هــذه الدفات

	ü تحــّوز إدارة الغابــات وترفهــا الفعــي يف املســاحات الغابيــة التابعــة ملركــب »تاكلســة وادي العبيــد« دون

إمتــام اإلجــراءات الرتتيبيــة لإلحالــة.

	ü ،عــدم تقنــن اإلطــار العــام لتــرف الديــوان يف العقــارات املســرتجعة بعــد تنفيــذ قــرارات إســقاط الحــق 

ــورة  ــارات املذك ــة التــرف يف العق ــي تضمــن يف نفــس الوقــت نجاع ــل الت ــط إجــراءات التّرف والتموي وعــدم ضب

وكذلــك حقــوق وواجبــات الديــوان تجــاه الدولــة. 

	ü مالحظــة عــدة نقائــص عــى مســتوى بنــك املعطيــات الــذي متســكه اإلدارة العامــة لضبــط األمــالك العموميــة

فيــا يتعلــق باملســاكن التابعــة للديــوان، أهّمهــا عــدم تطابــق بيانــات اإلدارة العامــة املذكــورة وإحصائيــات الديــوان 

وتقــادم املعطيــات املخزّنــة مبــرور حــوايل 14 ســنة عــى تاريــخ تخزينهــا دون الحــرص عــى تحيينهــا. 
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	ü افتقــار الديــوان لقاعــدة بيانــات معلوماتيــة خاصــة باملســاكن اإلداريــة مــع وجــود 156 حالــة إشــغال غــر

قانونيــة عــى مجمــوع 216 مســكنا تابعــا للمركبــات الفالحيــة موضــوع التفقــد إضافــة إىل غيــاب شــبه كي لعمليــات 

الرتميــم والصيانــة للمســاكن اإلداريــة.

	ü ــة ــالك الدول ــة ووزارة أم ــوان األرايض الدولي ــن دي ــة ب ــة العالق ــة واملالي ــات العقاري ــوية الوضعي ــدم تس ع

ــوان  ــايل للدي ــي الح ــر االجتاع ــأن املق ــة يف ش ــة العقاري ــف املعاوض ــق مبل ــا يتعل ــة في ــة وخاص ــؤون العقاري والش

واملبنــى الكائــن بنهــج إيــران الــذي تشــغله اإلدارة العامــة للعقــارات الفالحيــة وملــّف الديــن املتعلــق بباقــي إيــرادات 

التفويــت العقــاري يف األرايض الفالحيــة التــي تــّم تســديدها لتعويــض املالكــن الخــواص عــن األرايض املنتزعــة وملــّف 

ــة للديــوان تبعــا لقــرارات إســقاط الحــق. ــد وصيانــة األرايض الدوليــة املحال تكاليــف تعّه

وقــد تبــّن مــن خــالل املتابعــة الثالثــة التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى املجلــس يف شــهر نوفمــر مــن ســنة 2020 

مواصلــة العمــل عــى تنفيــذ التســع التوصيــات املتبقيــة والتــي تتعلــق يف مجملهــا بــرضورة حــر الرصيــد العقــاري 

وتنظيــم عمليــة التــرف فيــه، إىل جانــب جــرد املســاكن اإلداريــة التابعــة للديــوان وحايــة األرايض مــن االعتــداءات 

بالقيام خاصــة بعمليــات التســجيل، هــذا إىل جانــب إصــدار إطــار قانــوين حــول التــرف يف األرايض املســرتجعة وذلــك 

باإلضافــة إىل تســوية الوضعيــات العقاريــة واملاليــة العالقــة بــن الديــوان ووزارة أمــالك الدولة.   

ــوان  ــهر ج ــالل ش ــس خ ــار املجل ــى أنظ ــا ع ــت نتائجه ــي عرض ــر الت ــذا التقري ــة له ــة الرابع ــض املتابع ومل تف

ــار  ــات املش ــول التوصي ــالت ح ــد املراس ــوان بتجدي ــى الدي ــتوى، واكتف ــذا املس ــى ه ــّدم ع ــق أي تق 2021 إىل تحقي

إليها وتوجيهها خاصــة إىل مصالــح وزارة أمــالك الدولــة، مــع مــّد الهيئــة بتوضيحــات بخصــوص جــداول جــرد املســاكن 

ــة. اإلداري

 توصيات املجلس 

بالنظــر للصعوبــات التــي يواجههــا الديــوان يف إنجاز بقيــة التوصيــات، الرتباطهــا خاّصــة مبصالــح وزارة أمــالك 

الدولــة والشــؤون العقاريــة، أقــّر املجلــس إيقــاف املتابعــة مــع عقــد اجتــامع مــع الــوزارة املعنيــة ومصالــح الديــوان 

بهــدف حلحلــة الوضعيــات العالقــة. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة االرابعةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

27

إيقاف المتابعة2074

09
02

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

22

التصرف في  الرصيد العقاري
لديوان األراضي الدولية
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املتابعتان الثالثة والرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

والشؤون العقارية حول الترصف يف الوكالة التونسية للتعاون الفني

بيّنــت املتابعــة األوىل لتقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة حــول التــرف يف الوكالــة 

التونســية للتعــاون الفنــي وجــود عــّدة نقائــص تعلّقــت أساســا بالتســير والتنظيــم العــام للوكالــة والتــرف اإلداري 

واملــايل واملحاســبي وتقييــم دورهــا يف منظومــة التعــاون الفنــي، اســتخرجت منهــا الهيئــة 42 مالحظــة للمتابعــة.

وقــد شــملت املتابعــة الثالثــة التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى املجلس خــالل شــهر ســبتمر 2020، النظــر يف أعــال 
ــار  ــون اإلط ــة كقان ــائل التنظيمي ــا باملس ــق يف مجمله ــي تتعلّ ــة والت ــة يف 17 توصي ــص املضّمن ــالح وتاليف النقائ اإلص
واملرتبطــة مبجلــس التعــاون الفنــي والعالقــة مــع الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والعمــل املســتقل ومــآل املشــاريع التــي 
كانــت مرمجــة ضمــن الدراســة االســرتاتيجية وتقديــم التوضيحــات الالزمــة بخصــوص ملفــات الصفقــات والــراءات، 

واملنظومــة املعلوماتيــة وتحســن مســك ومتابعــة ملفــات املتعاونــن. 

وقد بيّنت هذه املتابعة إنجاز بعض التوصيات مثل: 

	ü،اإلنتهاء من إعداد مروع هيكل تنظيمي واحالته عى مصالح رئاسة الحكومة

	ü،القيام بعمليات تفقد فجئية لصندوق الوكالة

	ü،إصالح وضعية الوظائف املتنافرة خاصة بالنسبة للمدقق الداخي

	ü ــة ــغل الخارجي ــواق الش ــتقبلية ألس ــات املس ــى الحاجي ــرف ع ــترافية للتع ــة اإلس ــة الدراس ــادة برمج إع

ــدة، ــغيل جدي ــرص تش ــواق وف ــاف أس واستكش

	ü،العمل عى تحين تركيبة املجلس الوطني للتعاون الفني

	ü ــالم وزارات ــم وإع ــتيفاء وثائقه ــة الس ــم اإللكرتوني ــن عناوينه ــر تحي ــن ع ــات املتعاون ــوية ملف ــل تس تواص

ــة. ــة والرتبي ــباب والرياض ــة وزاريت الش ــان خاص اإلرشاف يف االبّ

ــات  ــات الصفق ــة ملف ــّم خاص ــات ته ــاز إصالح ــات أو انج ــم توضيح ــن تقدي ــة م ــن الوكال ــل مل تتمّك    ويف املقاب
والــراءات التــي متـّـت اثارتهــا بالتقريــر الرقــايب وتســوية وضعيــة االزدواجيــة يف املهــاّم مــع الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل 
والعمــل املســتقل واملجهــودات املبذولــة لتوفــر فــرص تعــاون أكــر متاشــيا مــع التوقعــات املعــدة دوريــا يف الغــرض 

وانجــاز املنظومــة املعلوماتيــة املندمجــة وذلــك يف إطــار املخطــط املديــري لإلعالميــة.

وأفــرزت املتابعــة الرابعــة لهــذا التقريــر التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى أنظــار املجلــس خــالل شــهر جــوان 2021 
مــا يــي:

	ü مصادقــة رئاســة الحكومــة عــى الهيــكل التنظيمــي واصــداره مبقتــى األمــر عــدد 206 لســنة 2021 املــؤرخ 

يف 07 افريــل 2021 ويف املقابــل مل تتــّم املصادقــة عــى القانــون اإلطــار.

	ü.عدم االنطالق يف استكال املنظومة املعلوماتية املندمجة بسبب عدم توفّر االعتادات

	ü.تقديم توضيحات وتريرات بخصوص ظروف إبرام وإنجاز بعض الصفقات والراءات

	ü.تكّفل الوكالة بإعداد برامج عمل سنوية تشمل الجانبن الكمي والنوعي
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	ü ــن ــع ســلطة االرشاف م ــي بالتنســيق م ــاون الفن ــس التع ــل مجل ــة بتفعي ــات املتعلق تواصــل إنجــاز التوصي

ــي  ــس الوطن ــق بإحــداث املجل ــر عــدد 2524 لســنة 1998 املــؤرخ يف 18 ديســمر 1998 واملتعل خــالل مراجعــة األم

للتعــاون الفنــي وبضبــط تركيبتــه وطــرق تســيره. 

	ü التعّهــد بإعــداد مــروع اتفاقيــة بــن الوكالــة التونســية للتعــاون الفنــي والوكالــة التونســية للتشــغيل والعمل

املســتقل للتنســيق يف إطــار التعــاون والتكامل.

 توصيات املجلس 

بالنظر للّنسق الذي تقّدمت به عملية اإلصالح والتي بلغت 83 %، قّرر املجلس إنهاء متابعة هذا امللف.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الرابعةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

42

إنهاء المتابعة3583

10
05

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

50

التصرف في  الوكالة التونسية
للتعاون الفني
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املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية املتعلق

بتفقد الترصف اإلداري واملايل بوزارة التنمية والتعاون الدويل     

 

ــة  ــر هيئ ــة الرابعة لتقري ــج املتابع ــى نتائ ــل 2021 ع ــدوري لشــهر أفري ــه ال ــس الهيئة خــالل اجتاع ــع مجل اطّل

الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة املتعلــق بتفقــد التــرف اإلداري واملــايل بــوزارة التنميــة والتعــاون الــدويل ، حيــث 

تــّم اســتخراج 117 مالحظــة مــن التقريــر تهــّم التنظيــم واملشــموالت وامليزانيــة والتــرف يف املــوارد البريــة والترف 

يف الــراءات والتــرف يف املمتلــكات والتــرف يف املنظومــات االعالميــة والتــرف يف بعــض وســائل املصالــح.

وقــد أفضــت املتابعــة األوىل التــي تــّم عرضهــا عــى مجلــس الهيئــة العليــا لشــهر جانفــي 2015 إىل إنجــاز إصالحات 

أو تقديــم تريــرات بخصــوص 88 مالحظــة وتقّدمــت عــى إثرهــا الهيئــة بـــ29 توصيــة تكميليــة للــوزارة مــن أجــل 

اإلصــالح.

وقــد أفــرزت نتائــج املتابعــة الثانيــة والثالثــة تــدارك 3 نقائــص ورشوع الــوزارة يف إنجــاز 10 توصيــات، تقّدمــت 

الهيئــة عــى إثرهــا بـــ16 توصيــة تكميليــة.

  يف حــن أفــرزت أعــال املتابعــة الرابعــة، إنجــاز ســت )6( مــن التوصيــات الســتة عــر )16( التــي تقّدمــت بهــا 

الهيئــة. 

وتهّم التوصيات التي تّم تالفيها خاصة النقاط التالية:

	ü.ضبط مشموالت الوزارة من خالل مراجعة الهيكل التنظيمي وتواصل مساعي إعداد أدلة االجراءات

	ü.تحديد املهام املوكولة لإلدارة العامة لألنظمة املعلوماتية وتوزيعها بن مختلف إداراتها الفرعية

	ü .تفعيل تطبيقتي الترف يف املنقوالت واملخزون

	ü مراســلة وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة )اإلدارة العامــة لنزاعــات الدولــة( قصــد مــّد الــوزارة مبــآل

القضيــة املرفوعــة مــن قبــل املكلــف العــام بنزاعــات الدولــة ضــد املســؤول الســابق عــن األســطول،

	ü ــى ــوزارة )مبن ــل ال ــن قب ــارشة م ــت مســتغلة مب ــي كان ــة للعقارات الت ــات القانوني تواصــل تســوية الوضعي

ــى ســاحة باســتور ومســتودع نهــج الســاحل(، ــزواوي ومبن ســاحة عــي ال

ــن يف خطــط  ــا واملعيّن ــة األعــوان امللحقــن لديه ــد تســوية وضعي ــوزارة خاصــة مبــا يفي ــّدم ال ــل، مل تتق ويف املقاب

وظيفيــة واردة بالهيــاكل التنظيميــة ملؤسســاتهم األصليــة، كــا مل تقــّدم توضيحــات بخصــوص الختــم النهــايئ لبعــض 

الصفقــات واالنتهــاء مــن تســوية وضعيــة بعــض املقــرّات التابعــة للــوزارة، كــا مل يتــّم مــّد الهيئــة مبصــر التتبّعــات 

القضائيــة التــي تهــّم ملــف املتــرف الســابق يف مقتطعــات الوقــود.

 توصيات املجلس 

بالنظــر للمــدة الزمنيــة الطويلــة نســبيا التــي اســتوجبتها هــذه املتابعــة وللفــرتة التــي شــملتها املالحظــات، قــّرر 

املجلــس إيقــاف متابعــة هــذا امللــف وإحالــة متابعــة النقــاط املتبّقيــة إىل تفقديــة الــوزارة.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:
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نتائج المتابعة الرابعةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

117

إيقاف المتابعة10590

16
04

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

25

التصرف اإلداري والمالي
بوزارة التنمية والتعاون الدولي
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املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

حول تقييم إنجاز الربنامج الوطني للبحث العلمي

ــاز  ــم إنج ــة حــول تقيي ــح العمومي ــة للمصال ــة العاّم ــة الرقاب ــر األويل لهيئ ــن التقري ــا م ــة العلي اســتخرجت الهيئ

ــة. ــي 50 مالحظ ــث العلم ــي للبح ــج الوطن الرنام

وعــى إثــر إطالعهــا عــى تدابــر اإلصــالح املتّخــذة، أقــر املجلــس إنهــاء املتابعــة بالنســبة لـــ24 مالحظــة )أي مــا 

ــن  ــه توصيت ــة إىل توجي ــالح باإلضاف ــدارك واإلص ــودات الت ــتكال مجه ــة الس ــم 27 توصي ــبة 48 %( وتقدي ــل نس ميثّ

ــة. ــة بالصناع ــوزارة املكلّف ــن إىل ال تكميليّت

وقــد بيّنــت نتائــج التقييــم أّن هــذه املنظومــة التــي تتّســم بشــموليتها ملختلــف اآلليات الرضوريــة للتشــاور وإنجاز 

الرامــج واملتابعــة والتقييــم ومتّكــن مــن تأطــر اســتعال املــوارد املاليــة والوســائل املاديــة والبريــة الهامــة املوضوعــة 

ــدة يف مجــال البحــث  ــات االســرتاتيجية املعتم ــص عــى مســتوى التوجه ــد النقائ ــت عدي ــة القطــاع، تضّمن عــى ذّم

ــم أنشــطة  ــة لتقيي ــة الوطني ــك عــى مســتوى ســر نشــاط الهيئ ــا ومتابعــة تجســيمها وكذل ــة تقييمه العلمــي وكيفي

البحــث العلمــي ومواردهــا وعــدم شــمولية تدّخلهــا وعــدم تفعيــل املرصــد الوطنــي للعلــوم والتكنولوجيــا مــّا ســاهم 

يف تعطـّـل املهــام املتعلقــة برتكيــز بنــوك وقواعــد معطيــات متّكــن مــن متابعــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة التــي 

تحققهــا املنظومــة الوطنيــة للبحــث وإنجــاز الدراســات ذات الصبغــة التقييميــة ، وتضخيــم عــدد الباحثــن املحتســبن 

يف إطــار املنظومــة مــع وجــود تداخــل أو تكــرار بــن مواضيــع البحــث املعلنــة مــن قبــل بعــض الوحــدات الراجعــة 

بالنظــر لقطــاع البحــث العلمــي وعــدم اإلقــرار بصفــة ثابتــة مبــدى جــدوى البحــوث العلميــة املعنيــة وأهميتهــا ومــدى 

مطابقتهــا لألولويــات الوطنيــة باإلضافــة إىل اإلشــكاليات املطروحــة بالنســبة للمؤسســات الجامعيــة ومؤسســات البحث 

عــى غــرار عــدم توفـّـر الحواســيب وضعــف التدفــق والنفــاذ إىل شــبكة األنرتنــت وتراكــم فواضــل االعتــادات لهيــاكل 

بحــث ســابقة ومشــاريع بحــث وطنيــة ودوليــة لتجــاوز مــدة اإلنجــاز املنصــوص عليهــا باالتفاقيــات.

ــاوز  ــى تج ــي ع ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــل وزارة التعلي ــة عم ــر، مواصل ــذا التقري ــة له ــة الحالي ــرزت املتابع وأب

مختلــف اإلشــكاليات والصعوبــات التــي يواجههــا القطــاع وذلــك بــإدراج توجهــــات وأهــــداف استـــراتيجية ضمــن 

ــج  ــن النات ــد إىل حــدود 1.2 % م ــات البحــث والتجدي ــر نفق ــرار تطوي ــي )2020-2016( عــى غ املخطــط الخمـاســ

املحــي الخــام وتدعيــم مســاهمة املنشــآت العموميــة والقطــاع الخــاص يف متويــل البحــث والتجديــد والتوجــه نحــو 

األنشــطة ذات املضامــن التكنولوجيــة الرفيعــة ومزيــد تطويــر املنظومــة الوطنيــة للبحــث والتجديــد. كــا تــّم إدراج 

مــروع االندمــاج بــن الهيئــة الوطنيــة لتقييــم أنشــطة البحــث العلمــي والهيئــة الوطنيــة للتقييــم وضــان الجــودة 

ــة  ــة الوضعي ــى مراجع ــاق ع ــط واالتف ــس املخطّ ــن نف ــاد ضم ــم واالعتمــ ــة للتقيي ــة وطني ــار وكال ــاد يف إط واالعت

القانونيــة للمرصــد الوطنــي للعلــوم والتكنولوجيــا مبناســبة مراجعــة التنظيــم الهيــكي للــوزارة حتــى يضطلــع مبهاّمــه 

عــى أفضــل وجــه ، باإلضافــة إىل التقليــص يف عــدد وحــدات البحــث يف اتّجــاه تجميعهــا وإعــادة هيكلتهــا يف شــكل 

مخابــر بحــث وتركيــز منظومــات وتطبيقــات إلحــكام التواصــل مــع املؤسســات الجامعيــة وهيــاكل البحــث والعمــل 

ــة  والتطبيقــات وتجميــع فواضــل االعتــادات وإعــادة توظيفهــا. عــى تحســن املنصــات الرقمي

وخلصت أعال املتابعة الرابعة إىل بلوغ نسبة إنجاز جمليّة بلغت 92 %. 
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توصيات املجلس 

ــوة  ــّف ودع ــة هــذا املل ــاء متابع ــا إنه ــة العلي ــس الهيئ ــّر مجل ــج، أق ــن نتائ ــه م ــّم التوصــل إلي ــا ت ــاء عــىل م بن

ــة. ــات املتبقي ــة التوصي ــة متابع ــي إىل مواصل ــث العلم ــة بالبح ــوزارة املكلّف ــة لل ــة العام التفقديّ

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الرابعةالمتابعة األولىالهياكل المعنّية بأعمال المتابعة

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

50

إنهاء المتابعة4692

10
06

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

60

الوزارة المكلفة بالبحث العلمي

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للتوصيات المنجزة

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

إنهاء المتابعة02100

02
نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

100

الوزارة المكلفة بالصناعة
(على إثر توجبيه توصيتين خالل المتابعة الثانية)

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

50

إنهاء المتابعة4692

12
08

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

67

المجموع
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املتابعة الرابعة للتقرير السنوي السادس والعرشين ملحكمة املحاسبات

يف جزئه املتعلّق مبستشفى األطفال بباب سعدون

واصلــت الهيئــة متابعتهــا للتقريــر الســنوي الســادس والعريــن ملحكمــة املحاســبات يف جزئــه املتعلـّـق مبستشــفى 

ــة  ــات الطبي ــداء الخدم ــايل وإس ــرف اإلداري وامل ــملت الت ــق ش ــة التدقي ــا أّن عملي ــعدون، عل ــاب س ــال بب األطف

ــات  ــة التعفن ــظ الصحــة ومتابع ــة وحف ــات التكميلي ــة والخدم ــة واملســتلزمات الطبي ــرف يف األدوي ــة والت والعالجي

ــفائية.  االستش

وقــد أبــرزت نتائــج املتابعــة الرابعــة التــي عرضــت عــى مجلــس الهيئــة خــالل اجتاعــه الــدوري لشــهر ســبتمر 

2020 تنفيــذ التوصيــات املتبقيــة مــن املتابعــات الســابقة )وعددهــا 13( أو تســجيل تقــّدم بشــأن تالفيهــا أو إصالحهــا. 

ومتثّلت أهّم اإلصالحات فيا يي:

	ü انخــراط املؤسســة يف برنامــج دعــم القــدرة التنافســية للخدمــات يف املجــال الصحــي والعمــل عــى وضــع

العديــد مــن الروتوكــوالت واإلجــراءات املتعلّقــة بالخدمــات العالجيــة املقّدمــة يف كل األقســام مــع مراعــاة خصوصيــة 

كل قســم.

	ü.إنجاز عمليات املراقبة عى النشاط التكميي الخاص ومواصلة املجهودات الرقابية يف هذا املجال

	ü ــم ــل جراحــة وتقوي ــة الباهظــة مث ــة لألنشــطة ذات التكلف ــة الحقيقي ــام بدراســة التكلف الحــرص عــى القي

العظــام.

	ü تفعيــل لجـنـــة مقـاومـــة الـتعـفـّنـــات ولجـنـــة الخـــدمات العـالجـيـــة والعمــل عــى تقديــم ما يفيد نشــاط

لجنــة األخالقيــات الطّبّيــة.

	ü التقــّدم يف إجــراءات إنجــاز تهيئــة قســم االســتعجايل وتركيــز تطبيقــة معلوماتيــة لتوجيــه املــرىض الوافديــن

عليــه.

	ü تقديــم مــا يفيــد احــرتام بروتوكــول إعــداد مخططــات درجــة حساســية البكتريــا يف حالــة وجــود تعّفنــات

إستشــفائية قبــل وصــف املضــادات الحيويــة للمــرىض.

	ü.استكال بقيّة اإلجراءات والروتكوالت املتعلقة بحفظ الصحة

	ü.اتخاذ إجراءات للحد من حاالت املهام املتنافرة يف مستوى الراءات

	ü تســجيل تقــّدم يف تركيــز وإدمــاج التطبيقــات اإلعالميــة الخاّصــة باألطبــاق الفّنيــة وامللــف الطّبّــي اإللكــرتوين

وإدمــاج التطبيقــات الخاّصــة باملخابــر واألشــعة وتطبيقــة الفوتــرة.

	ü.مواصلة العمل عى ضان استخالص املبالغ املستوجبة املتعلّقة باإليواء يف املستشفى

	ü.تسجيل تطّور يف عمليات االستخالص والسعي إىل استكال عمليات االستخالص املتبقية

وطبقا للنتائج املسجلة، أقر املجلس إنهاء متابعة هذا التقرير.
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 توصيات املجلس 

ــّم تســجيله مــن  بالنظــر إىل حــرص املستشــفى عــىل تــاليف اإلخــالالت الــواردة بالتقريــر الرقــايب، وبالنظــر ملــا ت

تقــّدم يف الغــرض، أقــّر املجلــس إنهــاء متابعــة هــذا امللــف.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الرابعةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

28

إنهاء المتابعة2382

13
08

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

61

التصرف  بمستشفى األطفال
بباب سعدون
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املتابعة الرابعة لتقـريـر محكمة املحاسبات الثامن والعرشين

يف بابه املتعلّق بوزارة الشؤون الخارجية

ــوزارة  ــق ب ــاب املتعلّ ــة إدراج الب ــت الهيئ ــن ملحكمــة املحاســبات، تولّ ــر الثامــن والعري ــر صــدور التقري عــى إث
ــة ضمــن أعــال املتابعــة.  الخارجي

ــة إىل  ــان األوىل والثاني ــت املتابعت ــر، وأفض ــن التقري ــة م ــة للمتابع ــرض 20 مالحظ ــة للغ ــتخرجت الهيئ ــد اس وق
ــة. ــة الـــ13 مالحظــة املتبقي ــة متابع ــة عــن 07 مالحظــات ومواصل اإلجاب

ــّم  ــي ت ــات الت ــد املالحظ ــة بعدي ــؤون الخارجي ــرار وزارة الش ــدم إق ــات ع ــذه املتابع ــالل ه ــن خ ــظ م ــا لوح ك
إدراجهــا بالتقريــر وعــدم التزامهــا بتعّهــدات اإلصــالح التــي وردت قبــل صــدور التقريــر النهــايئ ملحكمــة املحاســبات 

ــة األوىل. واملتابع

وتبعــا لذلــك تّم بتاريــخ 24 ســبتمر 2018، عقــد جلســة عمل مبقــّر الــوزارة بحضــور ممثلــن عــن اإلدارة العامــة 
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة بالــوزارة وعــن الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة مّكنــت مــن توضيــح جملــة مــن 
ــوزارة حــول  ــردود ال ــة ب ــّم عــى إثرهــا مــّد الهيئ ــة وت املســائل التــي بقيــت عالقــة يف إطــار املتابعتــن األوىل والثاني
ــة خــالل  ــا عــى أنظــار املجلــس يف إطــار متابعــة ثالث ــّم عرضه ــر 2018. وت ــخ 29 أكتوب ــة بتاري ــج املتابعــة الثالث نتائ

ــدوري لشــهر نوفمــر 2018. اجتاعــه ال

  وقــد انتهــى مجلــس الهيئــة بعــد تقييــم الــردود املذكــورة والتوضيحــات املقدمــة خــالل جلســة العمــل، إىل إقــرار 
إنهــاء 5 توصيــات توّصلــت الــوزارة إىل اســتكال إنجازهــا مــن ضمــن 13 توصيــة متبقيــة للمتابعــة شــملت:

	ü وضــع برامــج عمــل ســنوية وتقاريــر دوريـّـة مفصلــة حــول األنشــطة املنجــزة صلــب املصالــح الراجعــة بالنظــر

للــوزارة، أو البعثــات بالخــارج مــع التأكيــد عــى وجــود تنســيق وثيــق ومســتمّر بــن اإلدارات املركزيــة الّســاهرة عــى 

تنفيــذ مهّمــة التّعــاون الــدويل الثنــايئ ومتعــّدد األطــراف،

	ü اتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات يف إطــار إســناد رؤســاء البعثــات بالخــارج للقيــام بدورهــم يف التّنســيق بــن

ــف  ــم يف التعري ــاهمة منه ــاد، مس ــدان االعت ــدة يف بل ــاكل املتواج ــوزارات والهي ــي ال ــين وممث ــن التونس املتدّخل

ــوزارة  ــت ال ــث قام ــتثار حي ــب االس ــياحي وجل ــاري والس ــادي والتج ــادل االقتص ــات التب ــية ومبقّوم ــالد التونس بالب

ــة مــع مركــز النهــوض بالّصــادرات والرتخيــص لرؤســاء البعثــات بالخــارج يف إقامــة التظاهــرات  بإبــرام اتفاقيــة إطاريّ

االقتصاديــة والســياحية ومتويلهــا طبقــا للرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل إضافــة إىل اســتصدار تراخيــص مــن وزارة املاليــة 

ــوزارة إىل  ــا أشــارت ال ــات. ك ــن البعث ــاد بضــان م ــدان االعت ــة ببل ــاكل املعني ــدة الهي ــة لفائ ــح حســابات بنكي لفت

انخــراط رؤســاء البعثــات يف اســرتاتيجية الرتويــج لتونــس كوجهــة ســياحية واقتصاديــة مــن خــالل تنظيــم التظاهــرات 

ــه، ــة أو املســاهمة في الرتويجيّ

	ü ــدد 770 لســنة ــي ع ــر الحكوم ــى األم ــة مبقت ــوزارة الشــؤون الخارجيّ ــد ل ــكي الجدي ــم الهي صــدور التنظي

ــة لــكل إدارة  ــة حســب الحاجيــات الحقيقيّ 2018 املــؤرخ يف 7 ســبتمر 2018 الّــذي تضّمــن تحيينــا للخطــط الوظيفيّ

ــّم  ــة. كــا ت ــة وقســم، مــا ســيمّكن مــن تحقيــق التناســق بــن مركــز التكليــف واملهمــة املوكول عامــة وإدارة فرعي

الــروع يف التدقيــق يف الوضعيــة املتعلقــة بــرف مبالــغ دون وجــه حــق لفائــدة األعــوان الذيــن بــارشوا وظائــف 

رئيــس بعثــة دبلوماســية أو دامئــة أو قنصــل عــام والذيــن مل تقــع تســميتهم يف خطــة وظيفيــة، وامللحــق الــذي متتّــع 

بـــ »منحــة اآلحــاد« مبــا قيمتــه 15.616دينــارا، وتعهــدت الــوزارة بالقيــام باإلجــراءات القانونيــة الالّزمــة الســرتجاع أّي 

مبلــغ ثبــت الحصــول عليــه دون وجــه حــق،



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

434

	ü الــروع يف إعــداد القــرارات التطبيقيــة لألمــر الحكومــي املتعلـّـق بتنظيــم وزارة الّشــؤون الخارجيّــة، وخاّصــة

منهــا القــرار املتعلــق بتصنيــف البعثــات بالخــارج، إضافــة إىل التقيّــد مببــادئ الشــفافية واملنافســة يف انتــداب األعــوان 

املحليــن طبقــا ملــا تضّمنــه املنشــور عــدد 18 بتاريــخ 22 مــارس 2000 واملنشــور عــدد 44 بتاريــخ 24 نوفمــر 2015، 

مــع مراعــاة حساســية بعــض املهــام والشــغورات التــي تقتــي إقــرار بعــض االســتثناءات عــى غــرار املراكــز التــي مــن 

شــأنها املــّس مــن الســيادة الوطنيــة )مهــام أمنيّــة، مهــام تحتــاج قــدرا مــن الرّسيــة(. كــا أكّــدت الــوزارة بخصــوص 

ــة  ــدى البعث ــة ول ــدى اإلدارة املركزي ــر ل ــوان األج ــْن بعن ــْن محلي ــنادها لعون ــّم إس ــي ت ــة الت ــغ املالي ــرتجاع املبال اس

بالخــارج لفــرتة ناهــزت الشــهرين، أّن الســجّل الخــاص مبتابعــة هــذه الوضعيــات ال يتضّمــن أي متخلّــدات،

	ü ــة الخاّصــة باألســالك مــن الحــرص عــى إعتــاد الشــفافية يف التعيينــات بالخــارج واحــرتام النصــوص الرتتيبيّ

حيــث األقدميــة الدنيــا، وتريــك األطــراف االجتاعيــة يف وضــع معايــر التعيــن بالخــارج. 

يف املقابــل، تــّم إقــرار إنهــاء متابعــة بعــض التوصيــات عــدد 3 وعــدد 13 وعــدد 16 تبعــا للتوضيحــات املقّدمــة مــن 
الــوزارة والتــي شــملت النقطــة عــدد 3 املتعلقــة بتدعيــم فــرص االســتثار والتعــاون االقتصــادي مــع البلــدان االفريقيــة 
وتعزيــز التواجــد الديبلومــايس مبنطقتــي أمريكيــا الالتينيــة )املكســيك وفنزويــال( وجنــوب رشق آســيا )ماليزيــا(، حيــث 
أفــادت الــوزارة بــأن قــرار إحــداث متثيليــة ديبلوماســيّة بالخــارج، عــالوة عــى انعكاســاته املاليّــة، يجــب أن يأخــذ يف 
االعتبــار الجــدوى االقتصاديــة والسياســية املرجــوة منــه، مــع مالءمــة القــرار مــع التوجهــات التــي تفرضهــا األوضــاع 
االقتصاديــة محليــا وإقليميــا ، والتوصيــة عــدد 13 املتعلقــة بالتــرف يف الحســاب البنــي »الخارجيــة خــاّص« املفتــوح 
لــدى الركــة التونســية للبنــك والــذي أفــادت أنــه مــدرج ضمــن تبويــب ميزانيــة الــوزارة ضمــن »اعتــادات خاصــة 

بالســلط العموميــة« طبقــا ملقتضيــات قانــون املاليــة.

ــاص«  ــة خ ــاب »الخارجي ــة بالحس ــة الصيني ــغ الهب ــل مبل ــة بتنزي ــدد 16 املتعلق ــة ع ــوزارة التوصي ــّررت ال ــا ب ك
ــراءات  ــرور باإلج ــات دون امل ــام بالنفق ــا إىل القي ــدد 2 ولجوؤه ــاركة ع ــوال املش ــاب أم ــا إىل حس ــه الحق ــّم تحويل ث
العاديــة لعقــد املصاريــف واألمــر برفهــا، بالطّابــع االســتعجايل واملتأكّــد للمناســبة )املنتــدى العــريب الصينــي( وبأنــه 
مل يكــن ملصالحهــا الوقــت الــكايف للعــودة إىل مراقــب املصاريــف العموميــة بصفــة مســبقة، مؤكّــدة أنــه تــّم تصحيــح 

اإلجــراءات الحقــا عــى ســبيل التســوية.

ويف املقابل، تواصل تنفيذ 4 توصيات من خالل اتخاذ التدابر التالية:

متابعــة االتفاقيــات واملعاهــدات املربمــة مــع كّل مــن جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون 	 

ــي تشــوب العمــل مــع االتحــاد  ــد مــن اإلشــكاالت الت اإلســالمي واتحاد املغــرب العــريب، مــع اإلشــارة إىل أّن العدي

اإلفريقــي مرتبطــة باملنظمــة يف حــّد ذاتهــا، وأّن ســعي تونــس الحتضــان املؤمتــرات واالجتامعــات اإلفريقيــة جوبــه 

ــوزارة. ــاق إرادة ال ــن نط ــة ع ــورة والخارج ــات املذك بالصعوب

ــد	  ــن بع ــة ع ــات القنصلي ــرار الخدم ــىل غ ــات ع ــض الربمجي ــر بع ــة لتطوي ــامدات الالزم ــص االعت تخصي

e-consulaire، وتحديــد املواعيــد عــىل الخــط   e-rendez vous و توفــري االعتــامدات لبنــاء مقــّر ملكتــب املصادقــة 

قــادر عــىل اســتيعاب العــدد املتزايــد مــن املواطنــني مــن طالبــي الخدمــات القنصليــة إضافــة إىل انتــداب 50 كاتــب 

شــؤون خارجّيــة ومبــارشة عــدد هــاّم منهــم بــاإلدارة العاّمــة للشــؤون القنصلّيــة منــذ بدايــة ســنة 8	0	 مــاّم مكّــن 

مــن تجــاوز اإلشــكاليات التــي متّــت إثارتهــا بالتقريــر.

طلــب استشــارة املحكمــة اإلداريــة فيــام يتعلــق بوضعيــة 8	 عونــا تــّم ســنة 		0	 إرجاعهــم إىل العمــل 	 

بالــوزارة رغــم عــدم موافقــة رئاســة الحكومــة عــىل ذلــك ودون مراعــاة خطــورة األســباب التــي كانــت وراء انقطاعهم 

عــن العمــل.

متابعــة إجــراءات اســتصدار األمــر املتعلــق بتحّمــل الدولــة لنفقــات تعليــم أبنــاء الســفراء واألعــوان إضافــة 	 

إىل الــرشوع يف التدقيــق يف الوضعيــة املتعلّقــة بتحّمــل إحــدى الســفارات لنفقــات دون وجــه حــق بعنــوان مصاريــف 
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الدراســة ونصــف اإلقامــة يف ســنة 009	 والتعّهــد باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة الســرتجاع املبالغ املعنيــة.

واســتنادا ملــا ســبق بيانــه، وللتأكّــد مــن اســتكال تنفيــذ التوصيــات األربــع التــي رشعــت الــوزارة يف تجســيمها، أقــّر 

مجلــس الهيئــة مواصلــة متابعــة هــذا التقريــر يف إطــار متابعــة رابعــة والتــي مل تفــض إىل أي تقــدم بهــذا الخصــوص.

 توصيات املجلس 

بالنظــر إىل عــدم التمكّــن مــن الحصــول عــىل إجابــات بخصــوص تنفيــذ التوصيــات املتبقيــة، وأخــذا بعــني االعتبــار 
الفــرتة الزمنيــة التــي شــملها التقريــر الرقــايّب )4	0	/		0	(، أقــّر املجلــس إيقــاف متابعــة هــذا امللــف خاّصــة وأّن 

هنــاك مهّمــة جاريــة حاليــا بــوزارة الخارجيــة تنجزهــا هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الرابعةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

20

إيقاف المتابعة 1575

05
00

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

00

التصرف في وزارة الشؤون الخارجية
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نتائج املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة

ألمالك الدولة والشؤون العقارية املتعلق

بالترصف بوكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية

ــق بالتــرف  ــة املتعل ــة والشــؤون العقاري ــة العامــة ألمــالك الدول ــة الرقاب ــر هيئ ــة متابعتهــا لتقري واصلــت الهيئ
ــير  ــة بالتس ــرف املتعلق ــب الت ــّم جوان ــة ته ــمل 138 مالحظ ــذي ش ــة وال ــة الثقافي ــرتاث والتنمي ــاء ال ــة إحي بوكال
ــة  ــة واملــوارد البري ــري والتاريخــي والتــرف يف املنتوجــات الثقافي ــرتاث األث ــة واســتغالل ال ــم العــام للوكال والتنظي

ــبي.  ــايل واملحاس ــرف امل ــة إىل الت ــكات إضاف واملمتل

وقــد بيّنــت املتابعــة الرابعــة التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى مجلــس الهيئــة خــالل اجتاعــه الــدوري لشــهر ســبتمر 

2020، توفـّـق الوكالــة يف تــاليف أو تقديــم إصالحــات بخصــوص عــدد مــن التوصيــات املتبقيــة مــن املتابعــات الســابقة 

وعددهــا 08 مــن مجمــوع 18 توصيــة.

وتتعلّق التوصيات التي تّم إنجازها أو سّجل تقّدم بخصوص إنجازها باملالحظات التالية:

	ü ربــط مواقــع ومتاحــف باملقــر الرئيــيس باســتعال األليــاف البريــة إضافــة إىل القيــام مبهّمــة التدقيــق يف

الســالمة املعلوماتيــة للنظــام املعلومــايت للوكالــة وإنجــاز أعــال تصميــم وإنجــاز موقــع واب الوكالــة. 

	ü.إصدار مقّرر لتعديل معاليم استغالل املواقع األثرية

	ü.التثبت من احرتام متسّوغ مرب املوقع األثري بدقة لكراسات الروط عن طريق مهمة تفّقد

	ü ــدة بذّمتــه مــع املصاريــف والتزامــه إبــرام صلــح مــع متســّوغ فضــاء األكروبليــوم الســتخالص املبالــغ املتخلّ

بطــرح جميــع القضايــا.

	ü العمــل بتطبيقــة التــرف يف العطــل عــى منظومــة إنصــاف بالنســبة ألعــوان اإلدارة املركزيــة مــع العمــل مــع

املركــز الوطنــي لإلعالميــة عــى تعميمها.

	ü.إدراج الّساعات اإلضافيّة ألعوان املواقع واملتاحف واملعامل التاريخيّة ضمن بطاقات الخالص

	ü.تسوية الوضعية العقارية لعقار سبيطلة

	ü.التنصيص صلب اتفاقيات تسويغ معّدات الصوت واإلنارة عى غرامات التأخر

ويف املقابل مل تتوفّق الوكالة يف إمتام اإلصالحات بالنسبة للمالحظات املتبقية وعددها 10 وتتعلق خاصة بــ:

	ü،استصدار الهيكل التنظيمي للوكالة وقانون اإلطار وأدلّة اإلجراءات

	ü.إعداد دليل إجراءات املحاسبة التحليلية وتركيز هذه الوظيفة بالوكالة

	ü.وستارتور CTT اإلجراءات املتعلّقة بقضيّتي وكالتي األسفار

	ü ــس املؤسســة ــى مجل ــي وعرضــه ع ــم اإلشــغال الوقت ــد معالي ــة وواضحــة لتحدي ــس موضوعي ــط مقايي ضب

ــة. للمصادق

	ü ــة ــة املنتوجــات الثقافي ــة لخــزن ومتابع ــة املطلوب ــات الســالمة الفني إيجــاد فضــاء مالئم يســتجيب ملواصف

وحفــظ األرشــيف بالتــوازي مــع العمــل عــى تحســن ظــروف الخــزن والســالمة باملحــّل الــذي تــّم تســويغه للغــرض 

بجهــة ســكرة،

	ü ــة الســابق دون ــر الشــؤون اإلداريــة واملالي ــة التــي انتفــع بهــا مدي اســرتجاع قيمــة حصــص الوقــود اإلضافي

موجــب،
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توصيات املجلس 

أقــّر املجلــس مواصلــة متابعــة امللحوظــات املتبّقيــة ضمــن متابعــة التقريــر الرقــايب املتعلّــق بالتــرصف يف الوكالــة 
الــذي أنجزتــه هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة خــالل ســنة 9	0	. 

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الرابعةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

العدد الجملي للنقائص
التي تّم تداركها

النسبة الجملية
لإلصالح (%)

قرار مجلس الهيئة

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

138

مواصلة متابعة المالحظات المتبقية في إطار متابعة تقرير هيئة12893
الرقابة العاّمة للمالية لسنة2019 حول التصّرف في الوكالة.

18
08

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

44

التصرف في  وكالة إحياء التراث
والتنمية الثقافية
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املتابعتان الرابعة والخامسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول

الترصف يف الرشكة العامة للمقاوالت واملعّدات واألشغال »سومرتاجات«

واصلــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة مــن خــالل هــذه املتابعــة، اإلطّــالع عــى مــدى توفّــق الركــة يف 

تنفيــذ مقرتحــات اإلصــالح والتــدارك التــي كانــت قــد تقّدمــت بهــا الهيئــة مبناســبة تناولهــا بالــدرس التقريــر املذكــور، 

علــا وأّن الهيئــة اســتخرجت مــن خــالل هــذا التقريــر الرقــايب 75 مالحظــة تهــّم باألســاس التنظيــم ونظــام املعلومــات، 

والتــرف يف املــوارد البريــة والتــرف يف الصفقــات واملخزونــات والتــرف يف املعــدات والتدقيــق يف املشــاريع.

وقــد شــملت أعــال املتابعــة الرابعــة التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى املجلــس الـ12توصيــة التــي كانــت قــد تقّدمت 

بهــا الهيئــة منــذ املتابعــة األوىل والتــي مل يتســن إنجازهــا.

 ورغــم مــرور فــرتة زمنيــة طويلــة نســبيا بــن املتابعــة الثالثــة واملتابعــة الرابعــة ، إال أنـّـه مل يســّجل تقــّدم كبــر يف 

إنجــاز التوصيــات املعنيّــة التــي شــملت خاصــة:

	ü ــس ــل مجل ــن قب ــة م ــط الوظيفي ــناد الخط ــي ورشوط إس ــكل التنظيم ــايئ للهي ــروع النه ــة عى امل املصادق

اإلدارة ووزارة املاليــة يف انتظــار مصادقــة رئاســة الحكومــة مــع التــزام مصالــح الركــة بإعــداد قانــون اإلطــار مبجــرّد 

ــة. ــكل التنظيمــي وإســناد الخطــط الوظيفي ــة بالهي إصــدار النصــوص املتعلّق

	ü.تضمن مروع الهيكل التنظيمي مشموالت املدير العام املساعد وضبط مهاّمه

	ü.2019 تكليف مكتب مختّص مبهمة تحين دليل اإلجراءات سنة

	ü.ربط وتزويد أغلبية الحضائر بتطبيقة إعالمية خاصة بالتنقيط واإللتزام بتعميمها عى بقية الحضائر

	ü ــى ــل ع ــة العم ــة ومواصل ــابات املوازن ــة وحس ــون الرك ــر دي ــة تطه ــام بعملي ــراس رشوط للقي ــداد ك  إع

ــا. ــازع عليه ــا أو املتن ــكوك يف خالصه ــتحقات املش ــوية املس تس

من جانب آخر واصلت الركة العمل عى استيفاء اإلجراءات التالية:

	ü.دعم الزاد البري يف مجال اإلعالمية 

	ü.تسوية ملّف مستحقات الركة املتبقية بعنوان ملف سد املوىل

	ü ــراءات ــة ال ــنة 2019 مبنظوم ــذ س ــا من ــّم تعويضه ــات )ت ــة إلدارة الدراس ــة إعالمي ــاز تطبيق ــة إنج مواصل

ــخ 29 جــوان  ــة بتاري ــات الداخلي ــة للتــرف يف الصفق ــة إعالمي ــة عــى الخــط TUNEPS( وإرســاء منظوم العمومي

 .2020

	ü.2008 مواصلة استكال ختم الصفقات املنجزة كليا قبل سنة

	ü مواصلــة تطهــر املخزونــات غــر املتحركــة والتخلــص مــن الفصــول التــي مل تعــد تســتعمل أو التــي انتهــت

صلوحيتهــا مبــرور الزمــن مــن خــالل ضبــط قطــع الغيــار غــر الصالحــة لالســتعال وتقديــر قيمتهــا الرائيــة مــن قبــل 

مصالــح اإلدارة الجهويــة ألمــالك الدولــة بتونــس وإصــدار طلبــات عــروض يف الغــرض.

	ü االلتــزام بتســوية وضعيــة املديــر العــام املســاعد للركــة بإســناده ســيارة وظيفيــة وخصــم املنــح املتعلقــة

بالتنقــل مــن أجرتــه طبقــا للرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل.
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وقــد أبــرزت املتابعــة الخامســة التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى مجلــس الهيئــة العليــا خــالل شــهر جــوان 2021 

تقــّدم الركة بصفــة بطيئــة يف إنجــاز بقيــة التوصيــات ومواصلــة املســاعي لالنتهــاء مــن إنجازهــا وخاّصــة بالنســبة 

للمســائل واملرتبطــة بختــم الصفقــات ومواصلــة تطهــر املخزونــات وتســوية وضعيــة املديــر العــام املســاعد الســابق 

للركــة. 

 توصيات املجلس 

بالنظر ملا تّم إنجازه من توصيات ولطول اآلجال التي تطلبها متابعة هذا امللف، أقّر املجلس إيقاف متابعته 

باستثناء النقطة املتعلّقة بتسوية الوضعية املالية للمدير العام السابق التي أوىص املجلس بإحالتها للتفقدية العامة 

لوزارة التجهيز واإلسكان للمتابعة.

    من جانب آخر، أقرتح املجلس إدراج الرشكة ضمن الربمجة السنوية الجديدة ألعامل الرقابة ملزيد االطاّلع عىل 

وضعية الترصّف بها.

ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة الخامسةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

75

إيقاف المتابعة 7195

04
00

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

00

التصرف في الشركة العامة
للمقاوالت والمعّدات

واألشغال «سومتراجات»
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املتابعة السادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

والشؤون العقارية حول الترصف يف إدارة الشؤون

اإلدارية واملالية بإدارة امللكية العقارية

واصلــت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة، مــن خــالل هــذه املتابعــة لتقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك 

الدولــة والشــؤون العقاريــة حــول التــرف يف إدارة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بــإدارة امللكيــة العقاريــة، اإلطـّـالع عــى 

مــدى التوفـّـق يف تنفيــذ مقرتحــات اإلصــالح والتــدارك التــي كانــت قــد تقّدمــت بهــا الهيئــة خــالل املتابعــات الســابقة.

ــق أساســا بالتنظيــم اإلداري واملــايل لــإلدارة  ــا قــد اســتخرجت 53 مالحظــة للمتابعــة تتعلّ علــا وأن الهيئــة العلي

ــن  ــراءات ع ــرف يف ال ــوالت، والت ــدات واملنق ــود واملع ــيارات والوق ــرف يف الس ــرتكة، والت ــح املش ــة للمصال العام

ــايل. ــرف اإلداري وامل ــزود، والت ــات وأذون الت ــق الصفق طري

هــذا وقــد شــملت املتابعــة السادســة  التــي تــم عرضهــا عــى مجلــس الهيئــة خــالل اجتاعــه بتاريــخ 19 جانفــي 

ــاز  ــتكال  إنج ــة اس ــّم خاص ــابقة وته ــات الس ــن املتابع ــة م ــات املتبّقي ــاز 6 توصي ــدم يف انج ــر يف التق 2021 النظ

ــة  ــات املتعلق ــع التحفظ ــاعي لرف ــة املس ــة ومواصل ــة واملالي ــوارد البري ــرف يف امل ــال الت ــة يف مج ــة إعالمي منظوم

بقســط الهندســة املدنيــة الخــاص مبــروع بنــاء مقــّر اإلدارة الجهويــة للملكيــة العقاريــة بــن عــروس والبــّت يف ملــف 

مقاولــة »شــعبان إخــوان« ومواصلــة التنســيق مــع اإلدارة الجهويــة للتجهيــز بصفاقــس إلمتــام إجــراءات البــّت يف ملــف 

املقــاول »يوســف الغــريب« وتحميلــه القيمــة الجمليّــة ألشــغال رفــع التحفظــات و مواصلــة العمــل عــى حــل املشــكل 

الفنــي املتعلــق بــاإلدارة الجهويــة للملكيــة العقاريــة بسوســة، هــذا إىل جانــب إجــراء أعــال الجــرد عــى مســتوى 

مختلــف اإلدارات و تحيينــه آليــا واســرتجاع جملــة مــن املبالــغ املدفوعــة دون موجــب بعنــوان منــح تنقــل والتعّهــد 

مبواصلــة املســاعي الســرتجاع بقيــة املبالــغ.

 وقــد توفّقــت مؤسســة امللكيــة العقاريــة خــالل هــذه املتابعــة إىل تــاليف أو تــدارك النقائــص واإلخــالالت املتعلّقــة 

برتكيــز املنظومــة املعلوماتيــة الخاصــة بالتــرف يف املــوارد البريــة واملاليــة واجــراء أعــال الجــرد وعقــد استشــارة 

للنظــر يف وضعيــة مبنــى اإلدارة الجهويــة للملكيــة العقاريــة بسوســة. 

ويف املقابــل مــازال العمــل متواصــال بخصــوص التوصيــات املتعلقــة باســرتجاع بقيــة األمــوال املروفــة دون وجــه 

ــم النهــايئ لصفقــة اإلدارة  ــة بصفاقــس والخت ــن واســتيفاء حــّل مشــكل صفقــة اإلدارة الجهوي ــن متقاعدي حــق لعون

الجهويــة لــن عــروس.

 توصيات املجلس 

اعتبــارا إىل أّن نســبة اإلصــالح الجمليــة بلغــت حــويل 94 %، أقــّر املجلــس إيقــاف متابعــة هــذا امللــف مــع دعــوة 

اإلدارة املعنّيــة إىل رضورة اســتيفاء رفــع اإلخــالالت املتبقيــة.
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ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة السادسةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

قرار مجلس الهيئةالنسبة الجملية لإلصالح (%)العدد الجملي للنقائص التي تّم تداركها

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

53

إيقاف المتابعة 5094

06
03

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

50

التصرف في إدارة الشؤون اإلدارية
والمالية بإدارة الملكية العقارية
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املتابعة السابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية واإلدارة العامة لالمتيازات املالية

والجبائية حول سحب االمتيازات املالية والجبائية املسندة يف القطاع الصناعي

      واصلــت الهيئــة العليــا للرقابــة االداريــة واملاليــة مــن خــالل املتابعــة الســابعة لتقريــر هيئــة الرقابــة العامــة 

للاليــة واإلدارة العامــة لالمتيــازات املاليــة والجبائيــة حــول ســحب االمتيــازات املاليــة والجبائيــة املســندة يف القطــاع 

الصناعــي، االطـّـالع عــى مــدى التوفـّـق يف تنفيــذ مقرتحــات اإلصــالح والتــدارك التــي كانــت قــد تقدمــت بهــا مبناســبة 

متابعاتهــا الســابقة.

علــا وأّن الهيئــة العليــا اســتخرجت مــن هــذا التقريــر 24 مالحظــة متّــت متابعتهــا تباعــا، وقــد بيّنــت املتابعــات 

الســابقة إنجــاز 19 توصيــة وإقــرار مواصلــة متابعــة الـــ 05 توصيــات املتبّقيــة.

وأبــرزت نتائــج املتابعــة الســابعة التــي تــّم عــرض نتائجهــا عــى مجلــس الهيئــة بتاريــخ 19 جانفــي 2021، تقّدمــا 

محتشــا يف عمليــة اإلصــالح بالنســبة للتوصيــات املتبقيــة للمتابعــة. 

  وتتعلـّـق التوصيــات املتبّقيــة والتــي مازالــت وكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد بصــدد إنجازهــا أساســا بالتثبــت 

يف عــدم انتفــاع بقيــة املشــاريع املعنيــة بقــرارات الســحب املمضــاة مــن قبــل وزيــر الصناعــة )76 مروعــا( بامتيــازات 

جبائيــة ويف ســحب االمتيــازات الجبائيــة بالنســبة لـــ )67( مــروع ويف تواصــل التّثبــت يف وضعيــة املشــاريع املتبّقيــة 

ــن  ــازات الباعث ــة و85 مروعــا منتفعــا بامتي ــة الجهوي ــازات يف إطــار التنمي ــة 772 مروعــا منتفعــا بامتي مــن جمل

الجــدد بهــدف التأكّــد مــن اإلنجــاز الفعــي واقــرتاح ســحب االمتيــازات املســندة لهــا عنــد االقتضــاء.

 كــا أفــادت مصالــح الوكالــة أنّهــا كلّفــت اإلدارات الجهويــة مبتابعــة وضعيــة باقــي املشــاريع التــي متتّعــت بــرف 

قســط واحــد مــن املنــح املصــادق عليهــا لفائدتهــا )9 مشــاريع يف إطــار التشــجيع عــى التنميــة الجهويــة ومــروع 

بعنــوان الباعثــن الجــدد( وذلــك قصــد الوقــوف عــى مــدى إنجــاز االســتثارات املصــادق عليهــا واتّخــاذ اإلجــراءات 

الالزمــة عنــد االقتضــاء.

مــن جانــب آخــر لوحــظ أنــه تــّم التخــّي عــن إنجــاز منظومــة معلوماتيــة مندمجــة للتــرف يف االمتيــازات مــن 

حيــث إســنادها وســحبها يف انتظــار تركيــز هيــكل واحــد يعنــى باالســتثار مبــا يف ذلــك إســناد وســحب االمتيــازات. 

توصيات املجلس 

أقــّر املجلــس ضــّم هــذا امللــف إىل متابعــة التقريــر الرقــايب الصــادر عــن هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة بخصــوص 

تقييــم إجــراءات متابعــة قــرارات ســحب االمتيــازات املاليــة والجبائيــة ومواصلــة متابعــة النقــاط املتبقيــة بالتــوازي 

مــع التقريــر الجديــد. 
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ويلخص الجدول التايل نتائج متابعة هذا امللف:

نتائج المتابعة السابعةالمتابعة األولىموضوع التقرير 

العدد الجملي للنقائص
التي تّم تداركها

النسبة الجملية
لإلصالح (%)

قرار مجلس الهيئة

عدد التوصيات المنجزة خالل هذه المتابعة

عدد التوصيات المتبقية من المتابعات السابقة عدد النقائص المستخرجة

24

ضّم الملف إلى ملّف متابعة التقرير المتعلق بنتائج تقييم1979
إجراءات متابعة قرارات سحب االمتيازات المالية والجبائية

05
00

نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة (%)

00

متابعة قرارات سحب االمتيازات
المالية والجبائية في القطاع الصناعي
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الباب اخلامس

التوصيات





ــة  ــة ومتابع ــر الرقابيّ ــتغالل التقاري ــة وإس ــة بدراس ــد الهيئ ــد تعه بع

تنفيــذ نتائجهــا خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر 2020 - 2021، وبعــد تقييــم 

مجهــودات اإلصــالح والتــدارك التــي تــّم إتخاذهــا ســواء مــن قبــل الهيــاكل التــي 

خضعــت لعمليــة الرقابــة و/أو مــن قبــل وزارات إرشافهــا و/أو مــن قبــل هيــاكل أخــرى 

معنيّــة بعمليــة املتابعــة مــن أجــل تجــاوز مختلــف النقائص واإلخــالالت التــي رصدتها تلك 

التقاريــر ، تتقــدم الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة  بجملــة مــن التوصيــات واإلقرتاحات 

التــي تهــدف مــن جهــة ، إىل تــاليف النقائــص واإلخــالالت وتحســن طــرق وأســاليب التــرّف 

ــر  ــة نحــو األفضــل، ومــن جهــة أخــرى إىل تطوي ــاكل العمومي ــأداء الهي العمومــي واإلرتقــاء ب

منظومــة الرقابــة والتفقــد والتدقيــق يف القطــاع العمومــي وإكســاب عمــل الهيــاكل الرقابيــة 

أكــر نجاعــة وفاعليــة.

التوصيات
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يســتنتج مــن خــالل أعــال املتابعــة التــي تولـّـت الهيئــة تأمينهــا أّن عديــد اإلخــالالت والنقائــص التــي 
تضمنتهــا مختلــف التقاريــر الرقابيّــة خــالل الســنوات الفارطــة عــى مســتوى مختلــف مجــاالت التــرف، 
ال زالــت قامئــة وتتكــّرر يف أغلــب التقاريــر، منهــا مــا تعلّــق بالتنظيــم العــام واإلجــراءات )غيــاب بعــض 
أدوات التــرف أو عــدم مواكبتهــا للواقــع الحــايل ولتقنيــات التــرّف الحديــث ،عــدم ضبــط األهــداف 
ــة بــن ســلطة اإلرشاف والهيــكل املعنــي...(، ومنهــا مــا هــو متصــل بعــدم تطويــر  ضمــن وثيقــة تعاقديّ
ــك فيــا  ــة وعــدم تحقيــق اإلندمــاج بينهــا ، أو كذل ــاكل العمومي ــدى الهي نظــم املعلومــات املعتمــدة ل
يتصــل بعــدم إحــكام التــرّف يف املــوارد البريــة واملاليــة املوضوعــة عــى ذّمــة الهيــاكل العموميــة أو 
برتاكــم النقائــص وإإلخــالالت يف مجــاالت التــرف املــايل واملحاســبي والتــرف يف املمتلــكات  والتــرف 

يف الــراءات.

وتعتــر الهيئــة يف هــذا الســياق ، أّن مواصلــة رصــد مثــل هــذه اإلخــالالت وتكرارهــا بالتقاريــر الرقابيّــة 
ليســت فقــط مســألة ظرفيّــة ، بــل أصبحــت مســألة هيكليّــة ناتجــة عــن تراكــم  ألعــال تــرف موهونة، 
ــة مــن خــالل معالجــة  ــة وأفقي ــة الوقــوف عندهــا ومعالجتهــا بصفــة جذريّ وهــو مــا يســتوجب حتميّ
األســباب الحقيقيــة لحدوثهــا وإعــادة النظــر يف بعــض النصــوص التريعيّــة والرتتيبيّــة وتدعيــم التكويــن 
ــة  ــاكل العمومي ــل املســؤوليات ملســري الهي ــات وتحمي ــة وحوكمــة اإلنتداب ــاكل العمومي والتأطــر بالهي
مبختلــف درجاتهــم  ودعمهــم مــن قبــل الدولــة مــن أجــل فــرض احــرتام الرتاتيــب يف مختلــف مجــاالت 
التــرّف العمومــي وكذلــك مــن خــالل تحّمــل ســلط اإلرشاف ملســؤولياتها والحــرص عــى إرســاء نظــام 
تقييــم ومتابعــة دوريّــة ومعّمقــة لنتائــج التــرّف ومعالجــة مختلــف النقائــص والتجــاوزات يف اإلبــان. 

كــا تؤكــد الهيئــة عــى رضورة تعميــم إســتعال التطبيقــات املعلوماتيــة يف مختلــف مجــاالت 
التــرّف العمومــي وتطويــر النظــم املعلوماتيــة املعتمــدة وتحقيــق اإلندمــاج بينهــا مبــا يســمح بالتبــادل 
اإللكــرتوين الحينــي للمعطيــات بــن الهيــاكل العموميــة والقيــام بالتقاطعــات الالزمــة التــي تســمح مــن 
جهــة برتشــيد النفقــات العموميــة ومــن جهــة أخــرى بدعــم مــوارد الدولــة والرفــع مــن جــودة الخدمــات 

املســداة للمواطنــن. 

على مستوى تطوير
منظومة التصّرف العمومي 

01
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وبالنظــر إىل أهميّــة اإلخــالالت التــي رصدتهــا أعــال املتابعــة مــن حيــث درجــة خطورتهــا وتواترهــا 

ــوارد  ــرّف يف امل ــن الت ــة وحس ــار الحوكم ــى مس ــلبيّة ع ــا الس ــة ، وتأثراته ــر الرقابيّ ــف التقاري مبختل

العموميــة واملرفــق العــام، ارتــأت الهيئــة التمييــز بــن نوعــن مــن التوصيــات، منهــا مــا هــو عــام وينطبــق 

ــه  ــات متــت بلورتهــا مــن خــالل مــا تعهــدت ب عــــى جــّل مجــاالت التــرّف العمومــي ، وهــي توصي

الهيئــة العليــا مــن متابعــة لتقاريــر الرقابــة والتفقــد والتقييــم عــى إمتــداد الســنوات الســابقة، ومنهــا 

مــا هــو خــاص يف شــكل توصيــات خصوصيــة تتّعلــق مبلفــات معيّنــة كانــت محــل متابعــة خــالل الفــرتة 

املنقضيــة املشــمولة بالتقريــر الســنوي الحــايل . 

	 - التوصيات العامة:

     تشمل هذه التوصيات مختلف جوانب الترّف العمومي وتتعلّق أساسا بـ:

1    وجــوب العمــل عــى تطويــر نظــم املعلومــات املعتمــدة مبختلــف الهيــاكل العموميّــة وإحــكام 

الرتابــط بينهــا والحــرص عــى تحقيــق إندماجهــا مبــا يســمح بالتبــادل الحينــي للمعطيــات بينهــا، وإنجــاز 

املنصــة الوطنيــة للتبــادل البينــي للمعطيــات املنصــوص عليهــا باملرســوم عــدد 31 لســنة 2020 املــؤرخ 

ــر  ــا واألم ــن معه ــاكل واملتعامل ــن الهي ــات ب ــادل اإللكــرتوين للمعطي ــق بالتب يف 10 جــوان 2020 املتعل

عــدد 777 لســنة 2020 الصــادر تطبيقــا ألحكامــه.

ــة الســيادية وتصنيفهــا  ــة بوجــوب تعريــف املنظومــات املعلوماتي ويف نفــس الســياق، تــويص الهيئ

واإلرساع يف تركيــز آليــات التبــادل اإللكــرتوين بــن مختلــف املراكــز اإلعالميّــة القطاعيّــة وتوضيــح العالقــة 

بينهــا وبــن املركــز الوطنــي لإلعالميّــة وتوفــر مقومــات النجــاح الالزمــة إلرســاء نظــام معلومــايت وطنــي 

مندمــج يف إطــار سياســة وطنيــة واضحــة وشــاملة يتصــدر أولوياتهــا تحقيــق هــذا املــروع االســرتاتيجي 

لهام. ا

2    إعــادة النظــر يف أهــداف الدولــة وأولوياتهــا وتحديــد طبيعــة دورهــا يف املؤسســات واملنشــآت 

العموميّــة والــركات ذات املســاهات العموميــة ، مــع ضبــط االلتزامــات املحمولــة عــى كاهــل هــذه 

ــي  ــق العموم ــات املرف ــا وأولوي ــي تنشــط فيه ــات الت ــة القطاع ــار لطبيع األخــرة واألخــذ بعــن االعتب

ــوىّل متابعــة حافظــة  ــد يت ــزي موّح ــكل مرك ــاكل ضمــن هي ــد اإلرشاف األفقــي عــى هــذه الهي وتوحي

ــل مســؤوليات تــرّف بهــا. ــة ويضمــن حســن التنســيق والنجاعــة دون تحّم املســاهات العمومي
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3     الرجــوع إىل صيغــة عقــود األهــداف وعقــود الرامــج املرمــة مع املؤسســات واملنشــآت العمومية 

ومنــح هيــاكل التــرف بهــا كل الصالحيــات الالزمــة لتحقيــق هــذه الرامــج واألهــداف مــع متابعــة 

تنفيذهــا وتقييمهــا مــن خــالل إدراج مــؤرشات قابلــة لتقييــم املجهــودات املبذولــة ســواء مــن طــرف 

الهيــكل املعنــي أو كذلــك مــن قبــل هيــاكل املســاندة. 

4    تعميــم الفصــل بــن وظيفتــي التســير واملراقبــة مــن خــالل الفصــل بــن مهــام رئاســة مجلــس 

ــط يف  ــة تضب ــة زمني ــا لجدول ــة طبق ــف املنشــآت العموميّ ــة للمنشــأة عــى مختل اإلدارة واإلدارة العام

الغــرض، مــع رضورة القيــام بالتقييــم الــدوري ألعــال مجلــس اإلدارة وكذلــك تحيــن دليــل املترفــن 

ــة الــذي صــدر منــذ شــهر أكتوبــر 1995 والحــرص عــى إعــداد  لــدى مجالــس إدارة املنشــآت العموميّ

وتنفيــذ برنامــج تكويــن خصــويص لهــم يف هــذا املجــال.

5    صياغــة ميثــاق للتــرف الســليم يف املســاهات واملؤسســات واملنشــآت العموميّة يحــّدد بوضوح 

املهــام واملســؤوليات بــن رئاســة الحكومــة ووزارة املاليــة ووزارات اإلرشاف القطاعــي واملســؤولن األول 

عــن التســير بهــذه املؤسســات واملنشــآت والــركات ذات املســاهات العموميــة ومجالــس اإلدارة أو 

مجالــس املؤسســة.

ــة  ــن جمل ــة يتضّم ــة للمؤسســات واملنشــآت العمومي ــاكل التنظيمي ــداد إطــار مرجعــي للهي 6   إع

ــرار  ــى غ ــة ع ــاكل التنظيمي ــاريع الهي ــداد مش ــد إع ــا عن ــه اعتاده ــي يتّج ــات الت ــؤرشات واملعطي امل

طبيعــة نشــاطها وأهميــة ميزانيتهــا الســنوية وطــرق متويلهــا واملــوارد البريــة الالزمــة لتســيرها مبــا 

مــن شــأنه الترسيــع يف آجــال املصادقــة عليهــا وتجــاوز النقائــص واإلخــالالت املرتبطــة بهــا والتقليــص 

ــاكل يف مســارات إعتادهــا. مــن تداخــل الهي

ــات  ــف املؤسس ــامل ملختل ــرد ش ــة ج ــام بعملي ــاإلرساع بالقي ــال ب ــذا املج ــة يف ه ــويص الهيئ ــا ت ك

واملنشــآت العموميّــة التــي تفتقــد إىل أدوات التــرف الرضوريــة وتجاوز هــذه الوضعيّــة يف إطار جدولة 

ــة تضبــط للغــرض بالتنســيق مــع وحــدة متابعــة تنظيــم املؤسســات واملنشــآت العمومية برئاســة  زمنيّ

الحكومــة .  
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ــآت  ــات واملنش ــي باملؤسس ــق الداخ ــاكل التدقي ــرّف وهي ــة الت ــاكل مراقب ــر هي ــم وتطوي 7    دع

ــاكل  ــوة هي ــة ودع ــاءات املختص ــا بالكف ــة وتدعيمه ــاهات العمومي ــركات ذات املس ــة وال العمومي

املداولــة والتســير إىل إعطــاء األهميــة املطلوبــة ألعــال هــذه الهيــاكل وتقييــم أدائهــا وقدرتهــا عــى 

كشــف مواطــن ضعــف منظومــة الرقابــة الداخليــة واقــرتاح إجــراءات اإلصــالح الرضوريـّـة، مــع وجــوب 

ــر عــدد 1158 لســنة 2016  ــات األم ــا ملقتضي ــة طبق ــا الحوكمــة املحدث ــة لخالي ــام املوكول ــح امله توضي

وإعــادة رســم حــدود تدخلهــا باعتبــار تداخــل مهاّمهــا يف عديــد األحيــان مــع املهــام املوكلــة إىل وحدات 

التدقيــق الداخــي .

8    تعميــم اللجــان الدامئــة للتدقيــق املنبثقــة عــن مجالــس اإلدارة بالنظــر إىل أهميتهــا يف تعزيــز 

الرقابــة الداخليــة ومتابعــة اإلجــراءات املتّخــذة لتجــاوز النقائــص الــواردة مبختلــف التقاريــر الرقابيــة.

ــاكل  ــرّف بالهي ــاالت الت ــة مج ــا لكاف ــوب تغطيته ــراءات ووج ــة اإلج ــدوري ألدلّ ــن ال 9     التحي

العموميــة والحــرص عــى تطبيقهــا وإعــداد جــذاذات وظائــف لتحديد املهــام والصالحيات واملســؤوليات 

وتفــادي التداخــل بينهــا.

10   تكريــس الشــفافية املاليــة عــــى مســتوى املؤسســات واملنشــآت العموميــة مــن خــالل التقيّــد 

باآلجــال القانونيــة إلعــداد القوائــم املاليــة تطبيقــا ملقتضيــات القانــون عــدد 9 لســنة 1989 املــؤرخ يف 

ــة والقانــون عــدد 52 لســنة 2018 املتعلــق  1 فيفــري 1989 املتعلــق باملســاهات واملنشــآت العموميّ

بالســجل الوطنــي للمؤسســات، وتفــادي حــاالت التأخــر التــي مــن شــأنها التأثــر ســلبا عــى وثوقيــة 

ومصداقيــة البيانــات املاليــة.

يف هــذا اإلطــار ، ال بــّد مــن التأكيــد عــى وجــوب التســجيل بالســجل الوطنــي للمؤسســات واحــرتام 

مختلــف االلتزامــات التــي تــّم التذكــر بهــا ضمــن منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 17 الصــادر بتاريــخ 

ــر األداء  ــابات وتقاري ــي الحس ــر مراجع ــة وتقاري ــم املالي ــهار القوائ ــة إش ــول إلزامي ــاي 2020 ح 18 م

باملؤسســات واملنشــآت العموميــة.
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11  حوكمــة التــرّف يف أســطول الســيارات والعربــات مــن خــالل تشــديد عمليــات املراقبــة 

ــة والحــرص عــى اســتغالل  ــات الصيان ــة لعملي ــات والســيارات واملتابعــة الدوري عــى اســتعال العرب

ــة  ــام مراقب ــز نظ ــم تركي ــرار تعمي ــى غ ــطول ع ــرف يف األس ــة الت ــة يف متابع ــات الحديث التكنولوجي

ــة  ــاد منظوم ــة وإعت ــات والســيارات والدراجــات اإلداريّ ــة العرب ــل عــى كافّ ــة لوســائل النق إلكرتوني

ــب.  ــذا الجان ــؤوليات يف ه ــل املس ــود وتحمي ــزود بالوق ــة للت ــة الذكي البطاق

12   الحــرص عــى الحايــة املاديـّـة والقانونيّــة للممتلــكات العموميــة وتســوية الوضعيــات العقاريــة 

للممتلــكات وإحــكام متابعتهــا مــن خــالل الجــرد الســنوي لألصــول الثابتــة مــن العقــارات واملنقــوالت 

ــاد  ــات واعت ــة املخزون ــا ومتابع ــة عليه ــا واملحافظ ــد بصيانته ــة والتعه ــات الرضوريّ ــام باملقارب والقي

منظومــة معلوماتيــة وطنيــة لتخصيــص العقــارات الدوليــة والتــرف فيهــا. 

ــّد  ــع ح ــة ووض ــاكل العمومي ــر للهي ــة بالّنظ ــة الرّاجع ــاكن الوظيفي ــرّف يف املس ــكام الت 13   إح

للتجــاوزات الحاصلــة يف هــذا املجــال بخصــوص حــاالت إشــغالها بــدون صفــة والتنســيق مــع مصالــح 

ــف العــاّم بنزاعــات الّدولــة مــن أجــل القيــام باإلجــراءات القضائيــة املســتوجبة الســرتجاع هــذه  املكلّ

ــذ ســنة 1972 )األمــر عــدد  ــذي صــدر من ــذا املجــال ال ــارات وإعــادة النظــر يف األمــر املنظــم له العق

199 لســنة 1972 املــؤرخ يف 31 مــاي 1972 املتعلــق بنظــام إســكان املوظفــن املدنيــن التابعــن للدولــة 

ومختلــف النصــوص املنقحــة واملتممــة لــه خاصــة األمــر عــدد 2389 لســنة 2003 املــؤرخ يف 17 نوفمــر 

ــاي 1989  ــمؤرخ يف 30 م ــدد 574 لســنة 1989 الـ ــر ع ــع ســحب نفــس املالحظــة عــى األم 2003( م

املتعلــق بضبــط نظــام إســكان أعــوان البلديــات املنقــح واملتمــم باألمــر عــدد 914 لســنة 2000 املــؤرخ 

ــاي 2000.  يف 2 م

كــا تــويص الهيئــة بإحــكام التنســيق بــن  الهيــاكل املكلفــة مبتابعــة املســاكن اإلداريــة الشــاغرة يف 

مســتوى كل وزارة أو تكليــف وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة مبتابعــة هــذا امللــف.
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ــو  ــات نح ــه اإلنتداب ــالل توجي ــن خ ــام م ــاع الع ــة يف القط ــوارد البري ــرّف يف امل ــكام الت 14   إح

ــدأي  ــرتام مب ــع اح ــداب م ــدأ لالنت ــرة كمب ــاد املناظ ــة واعت ــاكل العموميّ ــة للهي ــات الحقيقيّ الحاجي

ــت  ــي متّ ــداب الت ــل املســؤوليات بالنســبة لحــاالت االنت ــام املرتشــحن والشــفافية وتحمي املســاواة أم

ــة.  ــغ القانونيّ ــارج الصي خ

ــة باللجــوء  ــاكل العمومي ــة بالنســبة لبعــض الهي ــم املــوارد البري كــا يتجــه يف ذات اإلطــار، تدعي

إىل صيــغ قانونيــة أخــرى غــر االنتــداب وتيســر عمليــات النقــل أو اإللحــاق مــع الحــرص عــى تفعيــل 

مقتضيــات األمــر عــدد 315 لســنة 2020 املــؤرخ يف 19 مــاي 2020 واملتعلــق بالحــراك الوظيفــي لألعوان 

ــل 2022  ــؤرخ يف 18 أفري ــنة 2022 امل ــدد387 لس ــر ع ــة واألم ــات املحلي ــدة الجاع ــن لفائ العمومي

املتعلــق بالتنقــل الوظيفــي لألعــوان العموميــن لفائــدة الــوزراء واملؤسســات العموميــة ذات الصبغــة 

اإلداريــة.

15    وضــع نظــم تأجــر تحفيزيــة تشــّجع عــــى إســتقطاب املهــارات والكفــاءات العاليــة واملحافظــة 

عليهــم بالقطــاع العمومــي خاصــة بالنســبة لبعــض اإلختصاصــات وذلــك عــى أســاس تعاقــدي محــّدد 

ــة  ــع مــن مســتوى التأطــر مــن خــالل إعــداد برامــج ســنوية أفقيّ ــك الرف يف الزمــن واألهــداف. وكذل

ــن  ــاف األعــوان العمومي ــب وأصن ــف الرت ــة ملختل ــن املســتمر والرســكلة عــى أن تكــون إلزاميّ للتكوي

وتؤمنهــا خاصــة مــدارس التكويــن املتخصصــة عــى غــرار املدرســة الوطنيّــة لــإلدارة   واملدرســة الوطنيــة 

للاليّــة وتغطــي مختلــف مجــاالت التــرف. 

16   تطبيــق مخرجــات نظــم مراقبــة الحضــور واملواظبــة لألعــوان ووضــع معايــر ومــؤرشات 

موضوعيــة وقابلــة للقيــس لتقييــم األداء وإعــادة النظــر يف طريقــة إحتســاب منحــة اإلنتــاج والعــدد 

املهنــي ومراقبــة التــرّف يف عطــل املــرض مبختلــف أصنافهــا وطــرق احتســاب الســاعات اإلضافيــة مبــا 

يتــالءم مــع اإلنجــاز الفعــي للعمــل. 

17   إعتــاد إطــار مرجعــي لحوكمــة التــرّف يف الصناديــق االجتاعيــة وترشــيد نفقاتهــا ومتابعــة 

املنــح واالمتيــازات املســندة لألعــوان مــع التثبّــت مــن رصف هــذه املنــح ملســتحقيها.
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ــن  ــه لوضــع أعــوان عمومي ــّم اللجــوء إلي ــذي يت ــاء العمــل بإجــراء الوضــع عــى الذمــة ال 18   إنه

عــى ذّمــة هيــاكل أو منظــات وطنيــة مــع تحميــل مؤسســاتهم األصليــة  ألعبــاء التأجــر  واملســاهات 

االجتاعيــة الخاصــة بهــم دون ســند قانــوين يُجيــز ذلــك بالرجــوع إىل القانــون عــدد 112 لســنة 1983 

ــات  ــة والجاع ــوان الّدول ــام ألع ــايس الع ــام األس ــط الّنظ ــق بضب ــمر 1983 املتعلّ ــؤرخ يف 12 ديس امل

ــؤرخ يف 5 أوت 1985  ــنة 1985 امل ــدد 78 لس ــون ع ــة والقان ــات العمومي ــة واملؤسس ــة املحلي العمومي

ــة  ــة الصناعي ــة ذات الصبغ ــن واملؤسســات العمومي ــوان الّدواوي ــط النظــام األســايس ألع ــق بضب املتعلّ

والتجاريــة والــركات التــي متلــك الّدولــة أو الجاعــات العموميــة املحليــة رأس مالهــا بصفــة مبــارشة  

، واإلقتصــار يف هــذا الجانــب فقــط عــى الحــاالت التــي تــّم التنصيــص عليهــا رصاحــة مبوجــب نصــوص 

ــون األســايس عــدد  ــة الصــادرة مبوجــب القان ــة الجاعــات املحلي ــة عــى غــرار مجل ــة أو ترتيبيّ قانونيّ

29 لســنة 2018 املــؤرخ يف 9 مــاي 2018 واألمــر عــدد 3272 لســنة 2014 املــؤرخ يف 7 أوت 2014 

املتعلــق بوضــع األعــوان العموميــن عــى ذمــة الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات مبناســبة اإلنتخابــات 

ــق بالحــراك  و اإلســتفتاء  و األمــر  الحكومــي عــدد 315 لســنة 2020 املــؤرخ يف 19 مــاي 2020 املتعلّ

الوظيفــي لألعــوان العموميــن لفائــدة الجاعــات املحليــة. 

19   تحقيــق نجاعــة الــراءات والصفقــات العموميــة مــن خــالل إحــكام ضبــط الحاجيــات وإعــداد 

كراســات الــروط وتحقيــق املوازنــة بــن الكلفــة والجــودة وإعــداد أدلّــة إجــراءات عاّمــة وخصوصيــة 

وتنظيــم صفقــات عامــة إذا كان لهــذا التجميــع فوائــد فنيــة أو ماليــة ، بالنســبة للــراءات املشــرتكة 

ــتهلكات  ــزات واملس ــل والتجهي ــائل النق ــاث ووس ــات األث ــرار مقتني ــى غ ــن ع ــرتين العمومي ــن املش ب

اإلعالميــة والصيانــة واقتنــاء قطــع الغيــار، وتفعيــل التنســيق بــن مختلــف الهيــاكل الرقابيــة املتدّخلــة 

يف هــذا املجــال وتطويــر منظومــة التظلّــم والطعــن مبــا يكــرّس مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن 

املتعاملــن االقتصاديــن وإيــالء األهميــة القصــوى ملتابعــة تنفيــذ الصفقــات العموميــة وإعــداد منهجيــة 

موّحــدة لتدقيــق تنفيذهــا وتســوية ملّفــات الختــم النهــايئ ونــر كّل البيانــات املتعلّقــة بإبــرام وتنفيــذ 

الصفقــات العموميــة للعمــوم. 

20    إعــداد دليــل لإلجــراءات املرتبطــة باســتخالص الّديــون واملســتحقات وإحــكام تطبيقهــا وتركيــز 

نظــام معلومــايت ميّكــن مــن متابعــة مســتحقات الهيــاكل العموميــة قصــد الحفــاظ عــى حقــوق الدولــة 

والهيــاكل العموميّــة ومكاســبها والقيــام بالتتبعــات اإلداريــة والقانونيــة املســتوجبة يف اآلجــال.  
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	 - التوصيات الخصوصية: 

تهــّم هــذه التوصيــات بعــض امللفــات والرامــج العموميــة والقطاعيــة التــي كانــت موضــوع متابعــة 

خاصــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر وتتعلـّـق أساســا بـــ:

1    رضورة الحســم يف أقــرب اآلجــال ، وعــى أعــى مســتوى مــن الدولــة ، يف مــآل امللــف املتعلــق 

ــاب املتوســط«  ــة »ســا ديب« حــول إنجــاز مــروع »ب ــع رشك ــة  م ــة اإلســتثار  املرم ــذ إتفاقي بتنفي

املتعلّــق بتهيئــة ضفــاف بحــرة تونــس الجنوبيــة وتحويــل املينــاء التجــاري القديــم إىل مينــاء ترفيهــي، 

واتخــاذ اإلجــراءات والقــرارات الرضوريـّـة لحلحلــة هــذا امللــف مــع الطــرف املســتثمر ســواء بإســتئناف 

ــادة  ــة وإع ــة املعني ــع الرك ــة م ــة املرم ــة أو بفســخ اإلتفاقي ــال معقول ــة يف آج ــذ هــذه اإلتفاقي تنفي

النظــر يف كيفيــة تنفيــذ هــذا املــروع الضخــم بتصــورات وطــرق جديــدة وبالراكــة مــع مســتثمرين 

ــروع  ــذا امل ــذ ه ــر تنفي ــن تأخ ــة ع ــرة الناجم ــلبية الكب ــات الس ــر إىل اإلنعكاس ــك بالنظ ــدد، وذل ج

لنحــو 15 ســنة عــى الدولــة التونســية رغــم موقعــه وقيمتــه املاليــة ، وعــدم متّكــن الدولــة التونســية 

مــن اســتغالل الرصيــد العقــاري الهــام الــذي وفّرتــه لهــذا املــروع وبرمجــة أي تدخــل عــى النســيج 

العمــراين القائــم وســط العاصمــة .

ــة مــن أجــل  ــة والشــؤون العقاري ــح وزاريت الفالحــة وأمــالك الدول 2     إحــكام التنســيق بــن مصال

القيــام بعمليــة جــرد شــامل للعقــارات الدوليــة الفالحيــة وإحــكام التــرف فيهــا وصيانتهــا ومتابعــة 

ــة باســتغاللها والعمــل عــى تحســن مردوديتهــا.  تنفيــذ االتفاقيــات املتعلّق

كــا تــويص الهيئــة يف ذات الســياق بــاإلرساع يف إعــادة توظيــف العقــارات الدوليــة الفالحيــة 

املســرتجعة وتقييــم مــدى التوفــق يف تنفيــذ خطــة إعــادة هيكلــة األرايض الدوليّــة وتحقيــق األهــداف 

ــا.  املرجــوة منه
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3     إحــداث وحــدة تــرف حســب األهــداف مبصالــح رئاســة الحكومــة تكلــف خاصــة بإرســاء نظــام 

معلومــايت وطنــي مندمــج وإحــكام التنســيق بــن األطــراف املتدخلة يف مجال ضبــط وتنفيذ االســرتاتيجية 

الوطنيــة لرقمنــة اإلدارة وتطويــر اإلدارة اإللكرتونيــة وتحديــد املهــام والصالحيــات واملســؤوليات بدقــة 

ووضــوح ، ســيّا بــن وحــدة االدارة االلكرتونيــة برئاســة الحكومــة ووزارة تكنولوجيــات االتصــال  واملركــز 

ــة  ــالمة املعلوماتي ــة للس ــة الوطني ــة والوكال ــة املتخصص ــز اإلعالمي ــف مراك ــة ومختل ــي لإلعالمي الوطن

والوكالــة التونســية لألنرتنــات  وإيــالء األهميــة القصــوى إىل إرســاء البنيــة التحتيــة الســتغالل مختلــف 

املنظومــات املعلوماتيــة وتفعيــل مشــاريع الرتابــط البينــي .

4    إيــالء العنايــة الالزمــة لتكويــن الســجل املعلومــايت الوطنــي حــول عقــود اللزمــات الــوارد بالفصــل 

ــط رشوط  ــق بضب ــاي 2020 واملتعل ــؤرخ يف 20 م ــنة 2020 امل ــدد316 لس ــي ع ــر الحكوم ــن األم 58 م

ــام  ــاع الع ــن القط ــة ب ــود الراك ــبة لعق ــأن بالنس ــك الش ــا وكذل ــات ومتابعته ــح اللزم ــراءات من وإج

والقطــاع الخــاص ، وهــو مــا يتطلـّـب أّوال متابعــة تنفيــذ أصحــاب اللزمــات وعقــود الراكــة اللتزاماتهــم 

مــن خــالل تقديــم تقريــر ســنوي حــول متابعــة تنفيــذ عقــود اللزمــات وعقــود الراكــة بــن القطــاع 

العــام والقطــاع الخــاص ثــّم يف مرحلــة الحقــة تقييمهــا والنظــر يف مــدى إنجــاز األهــداف املرتقبــة منهــا 

يف دفــع االســتثار والتنميــة.

ــاوزات  ــن التج ــه م ــري وحايت ــي البح ــك العموم ــد املل ــراءات تحدي ــتكال إج 5     اإلرساع يف إس

ومراجعــة طــرق إحتســاب معاليــم اإلشــغال الوقتــي لهــذا امللــك ومراجعــة األتــاوات املســتوجبة بعنوان 

لزمــات إســتغالل املوانــئ الرتفيهيــة البحريــة.

ــة  ــاكل العمومي ــل الهي ــن قب ــة املســندة م ــة والجبائي ــازات املالي ــح واالمتي ــة املن 6     إحــكام متابع

ــة  ــة مندمجــة مــن أجــل توفــر املعلومــة بصفــة حيني ــة وطني والعمــل عــى إحــداث تطبيقــة إعالمي

ــة الالزمــة ضــد املخالفــن يف آجــال مختــرة  ملختلــف املتدخلــن واإلرساع باتخــاذ اإلجــراءات القانوني

وتوحيــد الجهــة التــي تصــدر العقوبــات وتســهر عــى تنفيذهــا، مــع وجــوب تحمــل اللجــان االستشــارية 

إلســناد املنــح ومختلــف املتدخلــن ملســؤولياتهم يف هــذا املجــال وتدعيــم عمليــات التفقــد امليــداين عــى 

املســتوى الجهــوي واملحــي. 

ــة وزارة  ــة عالق ــه ومراجع ــدة لحوكمت ــّورات جدي ــط تص ــة وضب ــاع الرياض ــة قط ــادة هيكل 7     إع

ــدة  ــايل لفائ ــير اإلداري وامل ــال التس ــة يف مج ــم دورات تكويني ــة وتنظي ــات الرياضي االرشاف بالجامع

مســّري الجامعــات الرياضيــة بالنظــر إىل النقائــص واإلخــالالت املســجلة عــى مســتوى التــرف اإلداري 

واملــايل بهــذه الهيــاكل.
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ــم  ــاع التعلي ــا يف قط ــة وتوجهاته ــل الدول ــن قب ــدة م ــرتاتيجية املعتم ــداد االس ــع يف إع 8     الترسي

ــالءم مــع تطــور  ــذا القطــاع الصــادر ســنة 2000 مبــا يت ــم له ــون املنظّ العــايل الخــاص ومراجعــة القان

الحاجيــات وتحقيــق معايــر الجــودة والتكامــل بــن القطاعــن العــام والخــاص واإلنفتــاح عــى املحيــط 

الخارجــي مــع دعــم الــدور الرقــايب لــوزارة التعليــم العــايل والــدور املوكــول للمراصــد املوجــودة مبختلف 

الجامعــات.

ــة وتعزيــز الحوكمــة الداخليــة للتــرّف يف  9     مراجعــة املنظومــة القانونيــة لألقطــاب التكنولوجيّ

ــاق  ــة اإلجــراءات وإعــداد ميث ــة وأدلّ الــركات املســّرة لألقطــاب مــن خــالل إرســاء األدوات التنظيمي

عمــل ومرجــع وطنــي للتــرّف يتــّم مــن خاللــه إضفــاء أكــر مرونــة عــى التــرف يف هــذه الــركات 

مبــا يحقــق أهــداف إحداثهــا وانخراطهــا يف مجهــودات اإلحاطــة واملســاندة للباعثــن الشــبان وحســن 

اســتغالل اإلمكانيــات املتوفــرة.

ــرى  ــل املؤسســات الصغ ــك متوي ــي بن ــه املســتقبي بخصــوص وضعيت ــح التوّج 10     وجــوب توضي

ــه  ــات املنصــوص علي ــك الجه ــة مبــروع إحــداث بن ــة التونســيّة للضــان يف عالق واملتوســطة والرك

ــة لســنة 2019 . ــون املالي بقان

11   وضــع األطــر القانونيــة الخاّصــة بالتــرّف اإلداري واملــايل للتعاونيــات الخاصــة باألعــوان 

العموميــن مــن أجــل تحديــد مجــاالت تدخلهــا وضبــط قواعــد التــرف الرشــيد يف مواردهــا وتنظيــم 

ــا . ــة عليه ــة والخارجي ــة الداخلي الرقاب

12    إعــادة تنظيــم قطــاع بيــع الكحــول وتطويــر حوكمتــه مــن خــالل إحــكام التنســيق بــن مختلــف 

املتدخلــن يف مجــال توريــد واســتغالل وبيــع الكحــول مــع رضورة مراجعــة أســعار بيع الكحــول وإعتاد 

آليــة تعديــل تضمــن تحقيــق التوازنــات املاليــة لوكالــة الكحــول وتحــّد مــن إنتشــار املســالك املوازية.

13   مراجعــة دور جمعيــات العمــل التنمــوي املوجــودة بـــاملؤسسات الرتبويّــة بعــد إنجــاز عمليــة 

ــة.  تقييــم يف الغــرض وإخضاعهــا لعمليــات رقابــة دوريّ

14    حســن توظيــف اإلمكانيــات املتاحــة باملركــب الصحــي بجبــل الوســط وتنويــع الخدمــات التــي 

ــون  ــاء يتمتع ــع حرف ــل م ــى التعام ــار ع ــدم االقتص ــز وع ــرايف املتميّ ــه الجغ ــا موقع ــن أن يقدمه ميك

بالتغطيــة الصحيــة مــن الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض أو إبــرام اتفاقيــات مــع بعــض الركات 

ــة  ــة التــداوي بامليــاه املعدنيّ ــة وتســويق خصوصيّ للتكفــل بأعوانهــا يف مجــال التــداوي بامليــاه الطبيعيّ

واإلعتــاد عــى سياســة تجاريــة واتصاليــة ناجعــة. 
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15     اإلرساع يف املصادقة عى كراس الروط املتعلّق بتنظيم قطاع تجميع الحبوب

16     دعــم منظومــة »إيكوزيــت« البيئيــة إلســتعادة وتكريــر زيــوت التشــحيم املســتعملة والتصــّدي 

للتجميــع العشــوايئ لهــذه الزيــوت مــن قبــل بعــض الــركات مــن خــالل تكثيــف املراقبــة امليدانيــة مــن 

قبــل الهيــاكل املختّصــة )وزارة البيئــة، الوكالــة الوطنيــة للتــرّف يف النفايــات، الوكالــة الوطنيــة لحايــة 

املحيــط( والتنســيق مــع الركــة التونســية ملــواد التزييــت.
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على مستوى تطوير وظائف الرقابة 
والتدقيق والتفقد في القطاع العمومي

02

ــة  ــاكل الرقابي ــدد الهي ــا بتع ــي حالي ــاع العموم ــق يف القط ــد والتدقي ــة والتفق ــة الرقاب ــز منظوم تتميّ
وتداخــل اختصاصاتهــا مــع تشــتت النصــوص املنظمــة لهــا وغيــاب رؤيــة شــاملة ومتكاملــة عــى املســتوى 

اإلســرتاتيجي تضبــط املخاطــر وتحــدد أولويــات التدخــل عــى املســتوى الوطنــي.
كــا تعــاين املنظومــة الحاليــة مــن محدوديــة اإلمكانيــات البريــة واملاديــة واللوجســتية املوضوعــة 
عــى ذمــة الهيــاكل الرقابيــة مقارنــة بحجــم املهــام املوكولــة لهــا ومــن تقييــد مجــاالت عملهــا ســواء عــى 

مســتوى الرمجــة أو عــى مســتوى ســر املهــام الرقابيــة أو عــى مســتوى تثمــن مخرجــات أعالهــا.
ــة  ــة ضمــن املنظوم ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــه الهيئ ــذي تحتل ــع املحــوري ال ــارا للموق واعتب
الرّقابيــة، وإميانــا منهــا بالــدور الــذي ميكــن أن تؤّمنــه الهيــاكل الرقابيــة يف دعــم وإســناد جهــود الدولــة 
ــق  ــة عــى تعمي ــام ومكافحــة الفســاد، حرصــت الهيئ ــال الع ــرف يف امل ــة إىل ضــان حســن الت الرامي
التفكــر والنقــاش مــع مختلــف مكونــات املنظومــة الرقابيــة يف إطــار مقاربــة تشــاركية، مــن أجــل ضبــط 
تصــور جديــد ملنظومــة الرقابــة والتدقيــق والتفقــد يف القطــاع العمومــي وإضفــاء أكــر نجاعــة وفاعليــة 

عــى عمــل الهيــاكل الرقابيــة.
 وقــد تولّــت الهيئــة يف هــذا الخصــوص، ويف إطــار عالقــة التعــاون التــي تجمعهــا مــع برنامــج األمــم 
املتحــدة اإلمنــايئ، تنظيــم ثــالث ورشــات تفكــر ونقــاش جمعــت عــددا هامــا مــن املراقبــن العموميــن 
واملتفقديــن مبختلــف أصنافهــم ورتبهــم وتــّم خاللهــا التــداول يف املســائل ذات الصلــة بتشــخيص واقــع 
ــة  ــة الرقاب ــر منظوم ــة لتطوي ــاق املمكن ــا واآلف ــة أمامه ــات املطروح ــا والتحدي ــة حالي ــة الرقابي املنظوم

ــق والتفقــد يف القطــاع العمومــي. والتدقي
وقــد متحــورت أبــرز مخرجــات هــذه اللقــاءات حــول مقرتحــات تهــدف إىل تطويــر منظومــة الرقابــة 

والتفقــد والتدقيــق يف القطــاع العــام ميكــن تلخيــص أبرزهــا فيــا يــي:



1     أهميــة توحيــد الــرؤى ومناهــج العمــل يف إطــار اســرتاتيجية وطنيــة شــاملة للرقابــة مــع وضــع 

ــع  ــم ووض ــاالت تدخله ــتويات ومج ــد مس ــن )cartographie des acteurs( وتحدي ــة املتدخل خارط

آليــات التنســيق بينهــم. 

ــة  ــا يف برمج ــون مرجع ــي لتك ــتوى الوطن ــى املس ــر » ع ــة املخاط ــاء »مركزي ــى إرس ــل ع 2     العم

أعــال الرّقابــة والتفّقــد انطالقــا مــن تجميــع مخرجــات التقاريــر الرقابيــة ومعالجــة معلوماتهــا 

ــق  ــاد التدقي ــل بإعت ــات التدخ ــد أولوي ــة وتحدي ــام الرقابي ــع امله ــدة يف توزي ــة جدي ــاد مقارب وإعت

حســب املخاطــر و/أو التدقيــق يف األداء .

ــة  ــية املتعلق ــوص األساس ــة النص ــة ومراجع ــة الرقاب ــة ملنظوم ــة الحالي ــر يف الهيكل ــادة النظ 3     إع

بهيــاكل الرقابــة مبــا يضمــن مــن جهــة التخّصــص يف مجــاالت الرقابــة، ومــن جهــة أخــرى التكامــل يف 

ــن كل  ــع ضــان حســن التناســق والتنســيق ب ــة، م ــات املنظوم ــف مكون ــن تدخــالت مختل األدوار ب

ــد .  ــة تحــت إطــار جامــع  وموّح خطــوط الرقاب

4     االتفــاق حــول إحــداث مجلــس أعــى للرقابــات تحــت إرشاف الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة 

واملاليــة يتــوىل تجميــع كل هيــاكل الرقابــة مبختلــف أصنافهــا وتأمــن حســن التنســيق بينهــا والتكامــل 

يف األدوار وتطويــر مناهــج العمــل وإعــداد رؤيــة اســترافية لكافــة الوظائــف الرقابيــة.

ــم  ــالث ودمجه ــة الث ــة العام ــات الرقاب ــد هيئ ــروع توحي ــول م ــر ح ــاش والتفك ــق النق 5     تعمي

مــع الهيئــة العليــا للرقابــة يف إطــار هيــكل واحــد يتــوىل ضبــط برامــج التدخــل الرقــايب وتأمــن أعــال 

ــة العامــة للتــرف ومتابعــة تنفيــذ اإلصالحــات. املراقب

ــة  ــة الوطني ــه املدرس ــذي تؤمن ــن ال ــويص للمراقب ــن الخص ــايس والتكوي ــن األس ــر التكوي 6     تطوي

لــإلدارة وكذلــك التكويــن املســتمر ، مــع إيــالء عنايــة خاصــة بالتكويــن اإلشــهادي الــذي أصبــح أحــد 

ــي. ــق الحكوم ــة أو التدقي ــة الرقاب ــزات األساســية ملارســة وظيف املمي

ــى  ــل ع ــر والعم ــف التقاري ــودة مختل ــان ج ــم لض ــة والتقيي ــة للرقاب ــر الدوليّ ــاد املعاي 7     اعت

ــا. ــارف عليه ــة املتع ــر الدوليّ ــا باملعاي ــال استئناس ــذا املج ــة يف ه ــر وطنيّ ــتصدار معاي اس
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8     رضورة تدعيــم املــوارد البريــة واملاديــة املوضوعــة عــى ذمــة الهيــاكل الرقابيــة وتوفــر وســائل 

ــة،  ــة الحديث ــة والتطبيقــات املعلوماتي ــة الرقاب ــن كأدل ــة للمراقب ــة الرضوري العمــل اللوجســتية واملهني

ــة وجــودة  ــام الرقابي ــن حســن ســر امله ــا يضم ــل مب ــات العم ــر مناهــج وآلي ــى تطوي ــل ع ــع العم م

ــة.  مخرجاتهــا ومطابقتهــا للمعايــر الدولي

9     ربــط الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة وبقيــة الهيــاكل الرقابيــة باملنظومــات املعلوماتيــة 

الوطنيــة املعتمــدة )عــى غــرار منظومــة أدب، إنصــاف، رفيــق، مدنيــة، منظومــة الضــان االجتاعــي، 

ــة  ــة ونجاع ــة املعلوم ــن موثوقي ــن أجــل تأم ــة ...( م ــراءات العمومي ــة ال ــة، منظوم ــة العقاري امللكي

ورسعــة إنجــاز املهــام الرقابيــة.

10   إرســاء منظومــة معلوماتيــة مندمجــة بهــدف تســهيل التنســيق والتكامــل بــن مختلــف الهيــاكل 

الرقابيــة ومتكــن املراقبــن مــن املعلومــة الحينيــة والدقيقــة عــى املســتوى املركــزي والجهــوي. وتحقيــق 

التواصــل بــن مختلــف هيــاكل املنظومــة الرقابيــة واإلســتفادة مــن القــدرات املاديــة والبريــة املتوفــرة 

لــدى كل هيــكل رقــايب واســتغالل التقاريــر ونتائــج أعــال الرقابــة الصــادرة عنــه نظــرا ألهميــة دور كل 

هيــكل رقــايب ضمــن املنظومــة الرقابيــة.

ــة   ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــدة الهيئ ــزايئ لفائ ــاء الج ــى القض ــة ع ــق اإلحال ــرار ح 11    إق

بالنســبة للمخالفــات التــي تكتــيس صبغــة جزائيــة وحــق اإلحالــة عــى محكمــة املحاســبات بالنســبة 

ألخطــاء التــرف . 

ــة للعمــوم طبقــا للنصــوص  ــر الرقابي ــة مــن خــالل نــر التقاري ــج األعــال الرقابي 12    تثمــن نتائ

ــر الحكومــي عــدد375  ــات األم ــة املعتمــدة وملقتضي ــر الدولي ــا العمــل وللمعاي ــة الجــاري به القانوني

لســنة 2020 املــؤرخ يف 29 جــوان 2020 املتعلــق بتنظيــم عمليــة نــر تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر 

املتابعــة الصــادرة عنهــا.

13   دعــم منظومةالرقابــة املســبّقة بالنظــر إىل دورهــا الوقــايئ الهــام يف تفــادي وقــوع املترّفــن يف 

أخطــاء التــرّف ومالمئتهــا مــع قواعــد وتوجهــات التــرّف يف امليزانيــة حســب األهــداف واملــرور مــن 

رقابــة املطابقــة إىل رقابــة تقييــم األداء واملردوديــة.

14   تطويــر الوظائــف املوكولــة ملراقبــي الدولــة مــن خــالل تحديــد مجــاالت تدخلهــم عــى ضــوء 

ــة عــى  ــر نجاع ــي أك ــي بشــكل يضف ــرّف العموم ــب الت ــة لبعــض جوان درجــات الخطــورة املحتمل

ــاء  ــة أثن ــات منظومــة الرقاب ــة وبقيــة مكون مهامهــم ، مــع إحــكام التنســيق بــن هيئــة مراقبــي الدول

ــذ اإلصالحــات. ــة يف متابعــة تنفي ــي الدول ــة وســرها وتريــك مراقب برمجــة املهــام الرقابي
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ــاكل  ــذه الهي ــم ه ــوزارات ودع ــايل بال ــد اإلداري وامل ــاكل التفق ــي لهي ــار التنظيم ــد اإلط 15    توحي

ــة موحــدة  ــة وإعــداد مرجعي ــة الحديث بالكفــاءات املختصــة يف املجــال الرقــايب وبالوســائل التكنولوجي

ملهنــة التفقــد مــع رضورة تطويــر مناهــج وبرامــج التكويــن وبنــاء القــدرات مبــا يتالئــم مــع املعايــر 

ــة يف هــذا املجــال. الدولي

16    إعــداد أدلــة منهجيــة توّحــد منهجيــة العمــل عــى مســتوى كل هيكل رقــايب وتؤطــر االجتهادات 

الفرديــة للمراقبــن وتكــرّس املارســات الفضــى وآليــات الرقابــة الناجعــة باإلضافــة إىل وضــع أمنــوذج 

موحــد يضبــط منهجيــة إعــداد التقاريــر الرقابيــة.  

ــم  ــة مــن خــالل تنظي ــة داخــل املؤسســات واملنشــآت العمومي ــة الداخلي ــر نظــم الرقاب 17    تطوي

صالحيــات هيــاكل التدقيــق الداخــي والحــرص عــى تعيــن الكفــاءات الرقابيــة ضمــن هــذه الهيــاكل 

مــع تفــادي التداخــل يف املهــام مــع هيــاكل أخــرى داخــل املؤسســات واملنشــآت العموميــة عــى غــرار 

خاليــا الحوكمــة وإدارات التفقــد. كــا يتجــه يف ذات الســياق، تعميــم اللجــان الدامئــة لتدقيــق الداخــي 

صلــب هــذه الهيــاكل والعمــل عــى متابعــة نشــاطها وإرســاء مواصفــات وطنيــة للتدقيــق الداخــي.



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

463

الباب السادس

تنسيق برامج
تدخل هياكل الرقابة والتفّقد
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طبقا ألحكام الفصل الثاين من القانون عدد 50 لسنة 1993 املؤرخ يف 3 ماي 1993 املتعلق بالهيئة العليا 

للرقابة اإلدارية واملالية، تتوىّل الهيئة تنسيق برامج تدخل هياكل الرقابة العامة ملصالح الدولة واملنشآت 

العمومية.

يف هــذا اإلطــار، تولــت الهيئــة مراســلة هيئــات الرقابــة العامــة والتفقديــات الوزاريــة مــن أجــل تجميــع 
برامــج تدخالتهــا، كــا تولـّـت مراســلة محكمــة املحاســبات قصــد الحصــول عــى برنامــج تدخلها الســنوي.

وعــى ضــوء الرنامــج الســنوي لتدخــل محكمــة املحاســبات، الــذي متّــت املصادقــة عليــه قبــل الجلســة 
العامــة للمحكمــة بتاريــخ 05 جانفــي2021، تــّم تنظيــم جلســة عمــل مــع رؤســاء هيئــات الرقابــة العامــة 

مــن أجــل تنســيق برامــج تدخــل هــذه الهيئــات مبــا يضمــن:

	ü،تفادي حاالت ازدواجية الرمجة والتداخل عى مستوى اإلنجاز

	ü،الحرص أكر ما ميكن عى إيجاد تكامل يف عمليات الرقابة والتفقد

	ü،التثبت من إدراج مهام تشمل التدقيق يف برامج وسياسات عمومية مختلفة

	ü،النظر يف إمكانية القيام مبهات رقابية مشرتكة مبا من شأنه تطوير نجاعة التدّخل الرقايب

	ü ضــان تنــّوع الرنامــج العــام الســنوي لتدخــل هيــاكل الرقابــة العامــة والتفقــد ليشــمل مختلــف
املصالــح املركزيــة والجهويــة واملؤسســات العموميــة اإلداريــة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة والركات 

ذات املســاهات العموميــة والجمعيــات والهيــاكل األخــرى غــر املصّنفــة.

عىل مستوى برامج تدخل هياكل الرقابة العامة: ( 	

     يحتــوي الرنامــج الســنوي العــام للرقابــة عــى املهــام الرقابيــة املرمــج القيــام بهــا مــن قبــل هيــاكل 
الرقابــة العامــة واملصــادق عليهــا مــن قبــل ســلط اإلرشاف. 

ــى  ــنة 2021   ع ــوان س ــة بعن ــة العام ــاكل الرقاب ــل هي ــنوي لتدخ ــام الس ــج الع ــتمل الرنام ــد اش  وق
31 مهمــة رقابــة وتدقيــق معّمــق و9 مهــام تقييــم لرامــج وسياســات عموميــة )دون احتســاب املهــام 
ــق يف  ــة للتدقي ــة مرمج ــة و63 مهّم ــة العام ــاكل الرقاب ــبة لهي ــي2021 بالنس ــخ 01 جانف ــة بتاري الجاري

ــة(. ــة للالي ــة العام ــة الرقاب ــبة لهيئ ــة بالنس ــوارد خارجي ــة مب ــاريع املمول ــابات املش حس
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وقد توزّعت املهام الرقابية املرمجة بعنوان سنة 2021 حسب بيانات الجدول التايل:

العدد الجملي 
لمهام التدقيق 

والرقابة 
والتقييم

تقييم 
برامج 

وسياسات 
عمومية 

الجمعيات 
والهياكل 

غير 
المصّنفة

المؤسسات 
والمنشآت العمومية 

والشركات ذات 
المساهمات 
العمومية 

المصالح 
المركزية 
والجهوية 

والمؤسسات 
العمومية 

اإلدارية

هيئات الرقابة العامة

14 3 6 3 2 هيئة الرقابة العامة 
للمصالح العمومية

20 6 6 7 1 هيئة الرقابة العامة 
للمالية

6 - - 3 3
هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 
والشؤون العقارية

40 9 12 13 6 المجموع 

100% 22,5% 30% 32,5% 15 % النسبة

ــاكل  ــف الهي ــن مختل ــة ب ــة العام ــات الرقاب ــل هيئ ــج تدّخ ــع برام ــايل توزي ــاين الت ــم البي ــح الرس ويوّض
ــق. ــة للتدقي الخاضع

توزيع برامج تدخل هيئات الرقابة العامة لسنة 2021
حسب طبيعة الهياكل الخاضعة للتدقيق

المصالح المركزية والجهوية
والمؤسسات العمومية اإلدارية

المؤسسات والمنشآت العمومية 
والشركات ذات المساهمات العمومية

الجمعيات والهياكل غير المصّنفة

تقييم برامج وسياسات عمومية

% 15

% 32,5
% 30

% 22,5
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     ومتثّــل املؤسســات واملنشــآت العموميــة والــركات ذات املســاهات العموميــة نســبة 32.5 % مــن 
ــة  ــة ببقيّ ــق وهــي النســبة األعــى مقارن ــاكل الخاضعــة للتدقي ــم بالهي ــق والتقيي ــام التدقي مجمــوع مه
الهيــاكل، بالنظــر إىل دورهــا االقتصــادي واالجتاعــي الهــام ومــا لــه مــن تأثــر عــى السياســات القطاعيــة 

والتوازنــات املاليــة للدولــة. 

كــا تحظــى مهــام تقييــم الرامــج والسياســات العموميــة بنســبة مهّمــة بالنظــر لتطــّور املهــام املوكلــة إىل 
هيــاكل الرقابــة والتدقيــق يف هــذا املجــال بشــكل ميّكــن مــن تطويــر أســاليب العمــل املعتمــدة وإرســاء 
وتعديــل بعــض السياســات والرامــج العموميــة عــى أســس ثابتــة وعلميــة مبــا مــن شــأنه تطويــر التدخــل 

االقتصــادي واالجتاعــي للدولــة.  

ــة  ــاد مقارب ــة باعت ــاكل الرقابي ــف برامــج الهي ــن مختل ــة التنســيق ب ــر وظيف ــة إىل تطوي وتســعى الهيئ
جديــدة ترتكــز عــى تحديــد أولويــات الرمجــة والتدخــل بالرجــوع إىل خارطــة املخاطــر عــى املســتوى 
ــة  ــق نجاع ــا يحّق ــة مب ــال الرقاب ــرتاتيجي ألع ــط االس ــتراف والتخطي ــات االس ــر عملي ــي وتطوي الوطن

ــة. ــة الرقابي الوظيف

عىل مستوى برامج تدخل التفقديات العامة الوزارية: ( 	

ــه  ــة، طبقــا ملــا تضمنت ــات العامــة الوزاري ــن الرنامــج الســنوي العــام للتدخــل بالنســبة للتفقدي  تضّم
ــام  ــد وبحــث مرمجــة )دون احتســاب امله ــة تفّق ــة، 904 عملي ــواردة عــى الهيئ ــة ال املراســالت الوزاري
الجاريــة بالنســبة لعديــد الــوزارات مبــا يف ذلــك وزارة الرتبيــة باعتبــار خصوصيــة األبحــاث ومهــام التفقــد 

املتواصلــة باملؤسســات الرتبويــة والهيــاكل املتّصلــة بهــا(.
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ــد  ــكل العمومــي الخاضــع للتفّق ــة حســب طبيعــة الهي وقــد توزّعــت مختلــف هــذه التدخــالت الرقابي
والبحــث كــا يــرزه الجــدول التــايل:  

العدد 
الجملي 
لمهام 
التفقد 
واألبحاث

الجمعيات 
والهياكل غير 

المصّنفة

المؤسسات 
والمنشآت 
العمومية 
والشركات 

ذات 
المساهمات 
العمومية  

المؤسسات 
العمومية 
اإلدارية 

والجماعات 
المحلية

المصالح 
المركزية 
والجهوية 

التفقديات العامة الوزارية

218 - - - 218 التفقدية العامة للقوات المسّلحة بوزارة الدفاع الوطني

25 - - 2 23 التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية

10 - - 5 5 التفقدية العامة لوزارة العدل

11 - 10 - 1 التفقدية العامة لوزارة النقل واللوجستيك

7 - - 1 6 التفقدية العامة لوزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية

4 1 1 1 1 التفقدية العامة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 
البحري

188 2 1 1 184 التفقدية العامة لوزارة الصحة

16 - 16 - - التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة

12 - 1 9 2 التفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

264 129 4 126 5 التفقدية العامة لوزارة التربية

50 1 - 1 48 التفقدية العامة لوزارة الشؤون الدينية

18 4 5 2 7 التفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية

16 3 1 - 12 التفقدية العامة لوزارة المرأة واألسرة وكبار السن

13 6 1 3 3 التفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة

5 - 1 - 4 التفقدية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني 

7 1 5 - 1 التفقدية العامة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية

14 1 4 1 8 التفقدية العامة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات

5 - 4 - 1 التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات االتصال

6 6 - - - التفقدية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة 
والتونسيين بالخارج

8 4 - 2 2 التفقدية العامة لوزارة الشؤون االجتماعية

3 - - 3 - التفقدية العامة لوزارة البيئة والشؤون المحلية

4 - - 3 1 التفقدية العامة لوزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار 
)قسم التنمية واالستثمار  والتعاون الدولي(

904 158 57 157 532 المجموع

100% 4.5% 8.3% 4.8% 82.3% النسبة )*(

مالحظة )*(: تّم احتساب النسبة الجملية دون األخذ بعني االعتبار ملهام وزارة الرتبية باعتبار نوعية التدخالت الخصوصية واملستمرة 
           باملؤسسات الرتبوية والجمعيات ذي العالقة.
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ــاكل  ــز مهــام التفقــد واألبحــاث املرمجــة بالهي ــواردة ضمــن الجــدول أعــاله ، تركّ      وتــرز البيانــات ال
املركزيــة والجهويــة التابعــة للــوزارات بنســبة تفــوق 82 % باعتبارهــا متثّــل نســبة هامــة مــن الهيــاكل 
العموميــة التــي تكــون موضــوع عرائــض أو شــكايات أو إحــاالت مــن الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 
ــات  ــا تبقــى نســبة الجمعي ــا العنــر األســايس لرمجــة مهــاّم التفقــد واألبحــاث، بين ــل غالب والتــي متثّ
والهيــاكل غــر املصّنفــة األخــرى محــدودة باعتبــار مــا تتطلّبــه هــذه الهيــاكل مــن تدقيــق شــامل ومعّمــق 
ورقابــة مســتندية وميدانيــة لفــرتة هاّمــة نســبيّا وهــو مــا يســتوجب فريــق عمــل متكامل يجمــع مختلف 
االختصاصــات ، يف حــن تشــكو جــّل التفقديــات الوزاريــة حاليــا مــن محدوديــة  عــدد اإلطــارات املنتميــة 

لهــا والــذي غالبــا مــا يكــون أقــّل مــن عــدد الخطــط املنصــوص عليهــا باألمــر املنظـّـم لهــا.

ويوّضــح الرســم البيــاين التــايل توزيــع برامــج تدّخــل التفقديــات العامــة الوزاريــة لســنة 2021 حســب 
طبيعــة الهيــاكل الخاضعــة للتفقــد. 

توزيع برامج تدّخل التفقديات العامة الوزارية بعنوان سنة 2021
حسب طبيعة الهياكل الخاضعة للتفقد

الجمعيات والهياكل غير المصّنفة

المؤسسات والمنشآت العمومية
والشركات ذات المساهمات العمومية

المؤسسات العمومية اإلدارية
والجماعات المحلية

المصالح المركزية والجهوية

% 8,3
% 4,5

% 4,8

% 82,3

ويوّضــح الجــدول التــايل عــدد اإلطــارات املنتميــة ملختلــف التفقديــات العامــة الوزارية حســب املراســالت 
الــواردة عــى الهيئــة والــذي يبلــغ حاليــا 220 إطــارا موزّعــا عــى 21 تفقديــة عامــة وزاريــة )دون إعتبــار 

وزارة الدفــاع الوطنــي التــي مل تــدل بعــدد اإلطــارات العاملــة بالتفقديــة العامــة للقــوات املســلحة(.
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عدد اإلطارات التفقديات العامة  الوزارية 

- 1  - التفقدية العامة للقوات املسلّحة بوزارة الدفاع الوطني

22 2  - التفقدية املركزية ملصالح وزارة الداخلية

4 3  - التفقدية العامة لوزارة العدل

6 4  - التفقدية العامة لوزارة النقل 

5 5  - التفقدية العامة لوزارة التجهيز واإلسكان 

9 6  - التفقدية العامة لوزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

50 7  - التفقدية العامة لوزارة الصحة

9 8  - التفقدية العامة لوزارة الصناعة واملناجم والطاقة

8 9  - التفقدية العامة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

30 10  - التفقدية العامة لوزارة الرتبية

4 11  - التفقدية العامة لوزارة الشؤون الدينية

9 12  - التفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية

5 13  - التفقدية العامة لوزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن

11 14  - التفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة

8 15  - التفقدية العامة لوزارة التشغيل والتكوين املهني 

3 16  - التفقدية العامة لوزارة السياحة 

6 17  - التفقدية العامة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات 

11 18  - التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات االتصال

5 19  - التفقدية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج

8 20  - التفقدية العامة لوزارة الشؤون االجتاعية

3 21  - التفقدية العامة لوزارة البيئة 

4 22  - التفقدية العامة لوزارة االقتصاد والتخطيط 

220 املجموع
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      ويّعــد عــدد اإلطــارات العاملــة حاليــا بهيــاكل التفقــد الوزاريــة محــدودا بالرجــوع إىل حجــم املهــام 
ــة أو مؤسســات  ــد ســواء كانــت وزارات ومصالــح جهوي ــاكل الخاضعــة للتفّق ــة إليهــا وعــدد الهي املوكول
عموميــة إداريــة أو مؤسســات ومنشــآت عموميــة أو مســاهات عموميــة أو جمعيــات وهيــاكل أخــرى، 
وهــو مــا يتســبّب يف تأجيــل عديــد املهــام املرمجــة خاّصــة يف ظــل تزايــد طلبــات األبحــاث، األمــر الــذي 
يســتوجب حتــا تدعيــم هــذه الهيــاكل بالكفــاءات املختصــة يف املجــال الرقــايب وبالوســائل التكنولوجيــة 
الحديثــة، عــالوة عــى تطويــر مناهــج وبرامــج التكويــن وبنــاء القــدرات مبــا يتالئــم مــع املعايــر الدوليــة 

يف هــذا املجــال.
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مة
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ت

ديا
فق

الت

عدد اإلطارات

عدد إطارات التفقديات العامة الوزارية  

0 10 20 30 40 50

التفقدية العامة لوزارة التنمية واالستث�ر والتعاون الدويل
التفقدية العامة لوزارة البيئة

التفقدية العامة لوزارة الشؤون االجت�عية
التفقدية العامة لوزارة الشؤون الخارجية

التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات اإلتّصال
التفقدية العامة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات

التفقدية العامة لوزارة السياحة
التفقدية العامة لوزارة التشغيل والتكوين املهني

التفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة
التفقدية العامة لوزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن

التفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية
التفقدية العامة لوزارة الشؤون الدينية

التفقدية العامة لوزارة الرتبية
التفقدية العامة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

التفقدية العامة لوزارة الصناعة واملناجم والطاقة
التفقدية العامة لوزارة الصحة

التفقدية العامة لوزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري
التفقدية العامة لوزارة التجهيزواإلسكان

التفقدية العامة لوزارة النقل
التفقدية العامة لوزارة العدل

التفقدية املركزية ملصالح وزارة الداخلية
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الندوة السنوية
للهيئة العليا للّرقابة اإلدارية والمالية

 » نشر التقارير الّرقابية: دعامة لتكريس الشفافية والمساءلة «
29 جوان 2021



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

476



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

477

I – اإلطار العام للندوة السنوية :

تزامــن تنظيــم النــدوة الســنوية للهيئــة العليــا للرّقابــة اإلداريــة واملاليــة لســنة 2021 مــع مــرور ســنة عــى صــدور 
ــات  ــر هيئ ــة نــر تقاري ــق بتنظيــم عملي األمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 املــؤرخ يف 29 جــوان 2020 املتعلّ

الرقابــة وتقاريــر املتابعــة الصــادرة عنهــا.

ــات هــذا األمــر  ــق مقتضي ــة لتطبي ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــا الهيئ ــي توليه ــة القصــوى الت ونظــرا لألهمي
ــات الشــفافية  ــس مقتضي ــة وتكري ــات الرقابيّ ــف الهيئ ــل مختل ــى تثمــن عم ــق ع ــر عمي ــن أث ــه م ــا ل ــي مل الحكوم
ــّم  ــع، ت ــات لتجســيده عــى أرض الواق ــن متطلب ــا يطرحــه م ــة وم ــاكل العمومي واملســاءلة عــى مســتوى عمــل الهي
تنظيــم هــذه النــدوة تحــت ســامي إرشاف ســيادة رئيــس الجمهوريــة تحــت عنــوان “ نــرش التقاريــر الرّقابّيــة: دعامــة 

ــس الشــفافية واملســاءلة”. لتكري

وتنــدرج عمليــة نــر التقاريــر الرقابيــة يف إطــار حــرص الدولــة عــى حســن التــرّف يف املــال العمومــي واتخــاذ 
التدابــر الالزمــة لرفــه حســب أولويــات االقتصــاد الوطنــي والعمــل عــى منــع الفســاد وتكريــس قواعــد الشــفافية 
والنجاعــة والنزاهــة واملســائلة. كــا تنــدرج أيضــا يف إطــار تطبيــق مقتضيــات القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 
املــؤرخ يف 24 مــارس 2016 واملتعلــق بالحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة التــي توجــب أحــكام الفصــل 6 منــه النــر بصفــة 

دوريــة ويف شــكل قابــل لالســتعال لتقاريــر الهيئــات الرّقابيــة طبقــا للمعايــر املهنيــة الدوليــة.

كــا يتنــزل تنظيــم هــذه النــدوة يف إطــار تحقيــق االلتــزام املحمــول عــى الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة 
بالتنســيق مــع مختلــف الهيــاكل الرقابيــة يف إطــار التعهــد الثــاين لخطــة العمــل الرابعــة لراكــة الحكومــة املفتوحــة 
واملتعلـّـق بتعزيــز الشــفافية واملســاءلة فيــا يخــّص التقاريــر الرقابيــة والــذي يهــدف إىل نــر التقاريــر الرقابيــة وفقــا 
ألحــكام األمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 ووضــع منظومــة الكرتونيــة ملتابعــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة بهــذه 

التقاريــر.

وتلتــزم هيئــات الرقابــة واملتابعــة وفقــا ألحــكام الفصلــن األّول والثــاين مــن األمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 
املذكــور أعــاله بنــر تقاريــر تأليفيــة ســنوية تتضّمــن نتائــج أعالهــا يتــّم إعدادهــا وفقــا للمعايــر املهنيــة الدوليــة 

املعمــول بهــا يف مجــال الرقابــة وذلــك يف آجــال محــددة.
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ــّن  ــي يتع ــات الت ــادئ واملقتضي ــه أعــاله، املب ــي املشــار إلي ــر الحكوم ــن األم ــث م ــط الفصــل الثال ــل ضب يف املقاب
احرتامهــا عنــد نــر التقاريــر الرقابيــة واملتصلــة خاّصــة مبقتضيــات األمــن العــام والدفــاع الوطنــي والعالقــات الدوليــة 
ــات  ــط يف قطاع ــي تنش ــة الت ــاكل العمومي ــآت والهي ــة باملنش ــرتاتيجية الخاّص ــخصية واالس ــات الش ــة املعطي وحاي

ومجــاالت تنافســية.

وتســعى الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة مــن خــالل تنظيمهــا لهــذه النــدوة إىل التحســيس بأهميــة نــر 
ــن  ــي يتع ــة الت ــات املهني ــط واملتطلب ــح الضواب ــاءلة وتوضي ــفافية واملس ــدأي الش ــس مب ــة يف تكري ــر الرقابي التقاري
مراعاتهــا مــن قبــل الهيئــات الرقابيــة أثنــاء عمليــة النــر مــن أجــل حســن تبليــغ مخرجــات أعالهــا وفقــا للمعايــر 

املهنيــة الدوليــة املعمــول بهــا مــع االســتئناس بالتجــارب املقارنــة الناجحــة يف هــذا املجــال. 

وتوجــه اهتــام الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة يف هــذا اإلطــار إىل كافــة ممثّــي الهيئــات الرقابيــة وإىل 
بقيــة األطــراف ذات العالقــة مبســألة نــر التقاريــر مــن ممثــي هيــاكل التــرّف ونــّواب الشــعب واإلعالميــن وممثــي 
ــة الناجحــة يف  منظــات املجتمــع املــدين، مــن خــالل برنامــج يهــدف للتعريــف باملعايــر الدوليــة والتجــارب املقارن
هــذا املجــال وإىل بيــان واقــع التجربــة الوطنيــة يف نــر التقاريــر الرقابيــة والتحديــات املطروحــة وتعميــق النقــاش 

حــول الضوابــط واملتطلبــات التــي يتعــّن أخذهــا بعــن االعتبــار أثنــاء عمليــة النــر.

كــا تولـّـت الهيئــة بهــذه املناســبة، ويف إطــار حرصهــا عــى توفــر األدلـّـة والوثائــق املرجعيــة التــي تســاهم يف دعــم 
قــدرات املراقبــن العموميــن وتثمــن مخرجــات أعالهــم، إصــدار وثيقــة مرجعيــة تحــت عنــوان »املارســات الجيّــدة 
ــة النــر واإلطــار القانــوين والرتتيبــي  ــة بعملي ــاول باألســاس املفاهيــم األساســية املتصل ــة« تتن ــر الرقابي لنــر التقاري
ــا يف هــذا املجــال وأفضــل الطــرق للتواصــل اإلعالمــي بشــأن مخرجــات  ــة املعمــول به ــر الدولي ــا واملعاي املنظــم له

التقاريــر الرقابيــة مــع بيــان الضوابــط التــي تحكــم عمليــة النــر وحوصلــة للتجربــة الوطنيــة يف هــذا الخصــوص.

II – برنامج الندوة السنوية :
تضّمن برنامج الندوة السنوية للهيئة لسنة 2021 ثالث جلسات خصصت التداول يف املحاور التالية:

الجلسة األوىل: املعاير الدولية والتجارب املقارنة يف نر تقارير الرّقابة

الجلسة الثانية: التجربة التونسية يف نر التقارير الرقابية: الواقع والتحديات 

الجلسة الثالثة: ضوابط ومقتضيات نر التقارير الرقابية
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برنامج الندوة 

استقبال املشاركني 8:30

الجلسة االفتتاحية

السيد  حسن بالضياف املستشار لدى رئيس الجمهورية املكلف بالشؤون اإلقتصادية 9 :00

السيد عامد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية 9 :	0

الســيد بــدر الديــن القمــودي، رئيــس لجنــة اإلصــالح اإلداري والحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد 

ومراقبــة التــرف يف املــال العــام مبجلــس نــواب الشــعب

9 :30

السيد نجيب القطاري، الرئيس األول ملحكمة املحاسبات 9 :40

الجلسة األولى: 
المعايير الدولية والتجارب المقارنة في نشر تقارير الرقابة

رئاسة الجلسة: السيد سليم الهنتايت، رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية 

املقّررة: السيدة رجاء بن سايس، مراقب عام للالية

		 :45-	0 :	5

نرش التقارير الرقابية يف خطة العمل الوطنية لرشاكة الحكومة املفتوحة

السيد خالد السالمي، مدير عام وحدة اإلدارة االلكرتونية

املعايري الدولية يف نرش تقارير الرقابة

السيد ميخائيل بالرابح، مراقب عام للمصالح العمومية

التجارب املقارنة يف نرش تقارير الرقابة 

السيد رشف الدين اليعقويب، مراقب عام ألمالك الدولة والشؤون العقارية 

املعايري الدولية يف النفاذ إىل تقارير الرقابة الداخلية للمؤسسات واملنشآت العمومية

السيد ماهر قعيدة، نائب رئيس هيئة الخراء املحاسبن

اسرتاحة 		 :45

الجلسة الثانية:
التجربة التونسية في نشر التقارير الرقابية: الواقع والتحديات.

رئاسة الجلسة: السيد سامي حامدي، رئيس هيئة مراقبي الدولة

املقّررة: السيدة منى امليك، مراقب رئيس للمصالح العمومية

نرش تقارير محكمة املحاسبات 00:		-3:30	

السيدة فاطمة الزهراء سلوم، رئيسة قسم مبحكمة املحاسبات 
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تجربة الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية يف نرش تقريرها السنوي 

السيد سامي قعيش، مراقب عام للمصالح العمومية

ومكلّف مبأمورية بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية

	3:30-		:00

حول نرش تقارير هيئات الرقابة العامة

 السيد فتحي شفرود، مراقب عام للالية ورئيس الجمعية التونسية للمراقبن العمومين

حول نرش تقارير الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية

الســيد عــادل الغــزي، مراقــب عــام للمصاريــف العموميــة ورئيــس جمعيــة إطــارات الرقابــة والتفقــد 

ACCIA والتدقيــق بالهيــاكل العموميــة

تجربة الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف نرش تقاريرها

السيدة نعيمة بوليلة، خبرة مستشارة لدى الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

نقاش

اسرتاحة غداء 	3 :30

الجلسة الثالثة: ضوابط ومقتضيات نشر التقارير الرقابية
رئاسة الجلسة: السيد رمزي جالل، رئيس هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

ــة  ــا للرقاب ــة العلي ــة بالهيئ ــف مبأموري ــام ومكلّ ــة ع ــب دول ــايف، مراق ــالء الس ــيدة نج ــّررة: الس املق

ــة ــة واملالي اإلداري

	7 :00- 	5 :00

النفاذ إىل التقارير الرقابية عىل ضوء قرارات هيئة النفاذ إىل املعلومة

الســيد عــامد الحزقــي، رئيــس الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة والرئيــس الســابق لهيئــة النفــاذ 

املعلومة إىل 

حامية املعطيات الشخصية بتقارير الرقابة املعّدة للنرش

السيد شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحاية املعطيات الشخصية

حامية املعطيات االسرتاتيجية الخاصة باملنشآت واملؤسسات العمومية 

السيد نبيل بن صميدة، الرئيس املدير العام للركة الوطنية لتوزيع البرتول

مبدأ رسية التحقيق وعالقته بنرش التقارير الرقابية

السيد محمد كمون، قايض تحقيق أّول بالقطب القضايئ االقتصادي واملايل

وضوح املعطيات وقابليتها للفهم بالتقارير املعدة للنرش

السيد كريم بالحاج عيىس، مراقب عام للمصالح العمومية وممثل مكتب املادة 19 بتونس

نقاش 

تقديم التقرير النهايئ وتوصيات الندوة السنوية

السيد محمد بوعزيز، قايض مايل، ومكلف مبأمورية بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية

	7 :30

كلمة اختتام أشغال الندوة السنوية

السيد عامد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية

	7 :45
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III– توصيات الندوة السنوية :

ــة  ــات وأهمي ــق النقاش ــالت وبعم ــراء املداخ ــنة 2021 ب ــة لس ــنوية للهيئ ــدوة الس ــات الن ــف جلس ــزت مختل متيّ
ــة وتكريســها عــى أرض الواقــع. وقــد خلصــت  ــر الرقابي ــة نــر التقاري التصــّورات واملقرتحــات بهــدف إنجــاح عملي

ــي:  ــا ي ــات يذكــر منهــا خاصــة م ــة مــن املقرتحــات والتوصي مختلــف األشــغال إىل جمل

عى مستوى الجلسة االفتتاحية:

أهمية نر التقارير الرقابية وتكريس مبدأي الشفافية والحق يف النفاذ إىل املعلومة.	 

ــة 	  ــي ومكافح ــرف العموم ــيد الت ــى ترش ــا ع ــة وأثره ــال الرقابي ــج األع ــى نتائ ــاح ع ــة اإلفص أهمي
ــاد. الفس

ــر 	  ــك صياغــة ون ــة مبــا يف ذل ــر الدولي ــا للمعاي ــايب وفق ــر أســاليب ومناهــج العمــل الرق رضورة تطوي
ــة. ــر الرقابي التقاري

استعجال تطبيق النصوص القانونية والرتتيبية املتعلقة بنر التقارير الرقابية.	 

رضورة إرســاء منظومــة ضــان جــودة العمــل الرقــايب والتــي تشــمل بالخصــوص صياغــة ونــر التقاريــر 	 
الرقابية.

تثمن تجربة محكمة املحاسبات يف نر التقارير الرقابية واالستئناس بها.	 

وجــوب احــرتام ضوابــط ومقتضيــات صياغــة ونــر التقاريــر الرقابيــة وفقــا للمعايــر الدوليــة 	 
وللمارســات الفضــى يف هــذا املجــال.

التأكيد عى أهمية متابعة مخرجات التقارير الرقابية.	 
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عىل مستوى الجلسة األوىل:

املعايري الدولية والتجارب املقارنة يف نرش تقارير الرقابة 
التأكيــد عــى أهميــة انخــراط الجمهوريــة التونســية يف مبــادرة رشاكــة الحكومــة املفتوحــة وتكريــس 	 

حــق النفــاذ إىل املعلومــة ضمــن املارســات الفعليــة.

التأكيد عى وجوب إعداد دليل إجراءات يعنى بنر التقارير الرقابية.	 

رضورة العمــل عــى إرســاء منصــة الكرتونيــة وقاعــدة بيانــات مبــا يســمح بتحقيــق التبــادل االلكــرتوين 	 
للتقاريــر الرقابيــة وحســن متابعــة تنفيــذ التوصيــات.

وجــوب االســتئناس باملعايــر الدوليــة للرقابــة الداخليــة التــي وضعهــا املعهــد الــدويل للمدققــن 	 
الداخليــن )IIA( خاّصــة منهــا سلســلة املعايــر 2400 املتعلقــة بنــر نتائــج التدقيــق الداخــي.

ــا 	  ــة منه ــبة )INTOSAI( خاص ــة واملحاس ــة املالي ــا للرقاب ــزة العلي ــة لألجه ــر الدولي ــتئناس باملعاي االس
ــة. ــغ املمكن ــف الصي ــا مبختل ــل حوله ــة والتواص ــر الرقابي ــر التقاري ــن بن ــن املتعلق ــابع والثام ــن الس املبدأي

ــة النــر 	  ــة ووجــوب عــدم التأخــر يف عملي ــر الرقابي ــت املناســب لنــر التقاري ــار التوقي ــة اختي أهمي
ــة. ــر الرقابي ــة ملخرجــات هــذه التقاري ــة الالزم ــق النجاعــة والفاعلي لتحقي

رضورة املــرور مــن حــق االطــالع والنفــاذ إىل املعلومــة إىل سياســة اتصاليــة شــاملة ومتكاملــة للهيئــات 	 
الرقابيــة.

شمول عملية النر للرامج الرقابية وعدم االقتصار عى التقارير الرقابية.	 

تحديــد الــروط الالزمــة لنــر التقاريــر الخصوصيــة لــي ال يتــم حجــب هــذا الصنــف مــن التقاريــر 	 
الرقابيــة.

رضورة االســتئناس ببعــض التجــارب الناجحــة يف مجــال نــر التقاريــر الرقابيــة مثــل تجــارب التفقديــة 	 
.)GAO( ومكتــب املســاءلة األمريــي )NAO( ومكتــب التدقيــق الريطــاين )IGF( العامــة للاليــة بفرنســا
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عىل مستوى الجلسة الثانية:

التجربة التونسية يف نرش التقارير الرقابية )الواقع والتحديات(
 أهميــة االســتئناس بتجربــة محكمــة املحاســبات يف نــر التقاريــر الرقابيــة نظــرا للخــرة التــي اكتســبتها 	 

املحكمــة يف هــذا املجــال مــن خــالل مــا يزيــد عــن 10 ســنوات.

ــر 	  ــر التقاري ــة ون ــل لصياغ ــرات عم ــراءات ومذك ــة إج ــالل أدل ــن خ ــق م ــار موث ــاد مس رضورة اعت
ــة. الرقابي

ــن 	  ــن تثم ــن م ــة متك ــات الرقابي ــة للهيئ ــة اتصالي ــن سياس ــرتاتيجي يتضم ــط اس ــاد مخط رضورة اعت
ــة. ــر الرقابي ــات التقاري مخرج

رضورة اعتــاد حلــول مبتكــرة لنــر التقاريــر الرقابيــة مــع اســتعال الوســائط االلكرتونيــة والســمعية 	 
البريــة وغرهــا مــن الوســائل األخــرى لتبليــغ ونــر مخرجــات أعــال الهيئــات الرقابيــة.

ــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة فيــا يتصــل بدراســة واســتغالل التقاريــر 	  االســتئناس بتجربــة الهيئــة العلي
الرقابيــة ومتابعــة تنفيــذ اإلصالحــات بهــدف تأكيــد نجاعــة وفعاليــة العمليــة الرقابيــة بصفــة عامــة.

ــدف 	  ــة به ــر الرقابي ــة التقاري ــد صياغ ــة عن ــات الفني ــط واملتطلب ــن الضواب ــة م ــرتام مجموع رضورة اح
النــر مــع التأكيــد عــى النــر يف صيغــة تتســم بالوضــوح والدقــة وقابلــة للفهــم مــن قبــل املواطــن وكل الفئــات 

ــايب. ــر الرق ــة للتقري املتلقي

ــات 	  ــك نظــرا الختــالف مهــام الهيئ ــة للنــر وذل ــة القابل ــر الرقابي ــد أشــكال التقاري العمــل عــى تحدي
الرقابيــة )أبحــاث، تقييــم، رقابــة معمقــة، إبــداء رأي حــول القوائــم املاليــة وبصفــة عامــة حــول معطيــات ذات صبغــة 

ماليــة ...(.

رضورة إحــكام التواصــل مــع األطــراف ذات العالقــة بالتقاريــر الرقابيــة )املواطــن، كافــة الســلط 	 
العموميــة، هيــاكل التــرف ...( بهــدف بلــوغ األهــداف املرجــوة مــن عمليــة النــر.

رضورة إحــداث موقــع واب خــاص بالهيئــات الرقابيــة لنــر تقاريرهــا والعمــل عــى نــر تقاريــر الرقابــة 	 
مبواقــع خاصــة بالهيئــات الرقابيــة ولــدى وزارات االرشاف القطاعــي بهــدف تعميــم وتوســيع نطــاق عمليــة النر.
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عىل مستوى الجلسة الثالثة: 

ضوابط ومقتضيات نرش التقارير الرقابية
ــر 	  ــق بن ــا بتعلّ ــة في ــاذ إىل املعلوم ــة بالنف ــة املتصل ــة والرتتيبي ــات القانوني ــرتام املقتضي ــوب اح وج

التقاريــر الرقابيــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار ملقتضيــات األمــن العــام والدفــاع الوطنــي والعالقــات الدوليــة وملتطلبــات 
ــات االســرتاتيجية للمؤسســات الناشــطة يف قطاعــات تنافســية. ــة املعطي ــات الشــخصية وحاي ــة املعطي حاي

رضورة املوازنة بن تكريس الشفافية والضوابط الخاصة ببعض املجاالت: 	 

الموازنة بين تكريس الشفافية والضوابط الخاصة ببعض المجاالت

الحق في
النفاذ إلى المعلومة

حماية
المعطيات الشخصية

لمقتضيات األمن العام
والدفاع الوطني

والعالقات الدولية

حماية
المعطيات االستراتيجية

تصنيــف الوثائــق واملعطيــات لــدى املؤسســات واملنشــآت العموميــة بهــدف تحديــد املعطيــات القابلــة 	 
للنــر ضمــن التقاريــر الرقابيــة خاصــة فيــا يتعلــق باملعطيــات االســرتاتيجية.

وجــوب معالجــة بعــض املعطيــات االســرتاتيجية والتجاريــة واالقتصاديــة للمؤسســات واملنشــآت 	 
العموميــة معالجــة خصوصيــة قبــل نرهــا للعمــوم وتضمينهــا بالتقاريــر الرقابيــة.

أهميــة مخرجــات التقاريــر الرقابيــة واســتغاللها خاصــة مــن قبــل القضــاء الجــزايئ وعــدم تعــارض نــر 	 
التقاريــر الرقابيــة مــع مبــدأ رسيــة التحقيــق.

ــارص 	  ــة بالعن ــر الرقابي ــات واملقرتحــات ضمــن التقاري ــة املالحظــات والتوصي ــد صياغ ــد عن رضورة التقي
ــة:  التالي

ضوابط متصلة بصياغة المالحظات والتوصيات والمقترحات بالتقارير الرقابية

المعيار الرقابي / الممارسات الفضلى

االخالالت / النقائص / التجاوزات

عينة / أمثلة / جداول ملحقة

األثر المالي / األداء

التكييف القانوني

التوصيات / المقترحات
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استغالل مخرجات التقارير الرقابية

المساءلة
وتقييم األداء

متابعة تنفيذ
اإلصالحات واقتراح

مراجعة البرامج والسياسات

الدراسات
والتكوين واألدلة
والوثائق المرجعية

رضورة احــرتام مجموعــة مــن الضوابــط عنــد صياغــة التقاريــر الرقابيــة بهــدف جعلهــا »تقاريــر رقابيــة 	 
ذكيــة SMART« تتســم بالعنــارص التاليــة:

) Specific ( الوضوح والدقة -

) Measurable ( القابلية للقياس -

)Achievable( الواقعية والقابلية للتحقق -

)Relevant( املالمئة -

)Timeliness( التوقيت املناسب -

رضورة استغالل مخرجات التقارير الرقابية من أجل:	 

- املساءلة وتقييم األداء

- متابعة تنفيذ اإلصالحات واقرتاح مراجعة

-  الرامج والسياسات

- إنجاز الدراسات والتكوين واألدلة والوثائق

املرجعية

 ضوابط عامة متصلة بصياغة التقارير الرقابية 

الوضوح والدقة
( Specific )

القابلية للقياس
( Measurable )

التوقيت المناسب
(Timeliness)

المالئمة
(Relevant)

الواقعية
والقابلية للتحقق
(Achievable)

SMART
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التقاريــر  لنشــر  الجّيــدة  »الممارســات   : المرجعيــة  الوثيقــة  إصــدار   -  IV

الّرقابّيــة«
ــق  مبناســبة مــرور ســنة عــى صــدور األمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 املــؤّرخ يف 29 جــوان 2020 املتعل
بتنظيــم عمليــة نــر تقاريــر هيئــات الرّقابــة وتقاريــر املتابعــة الصــادرة عنهــا وتزامنــا مــع تنظيــم ندوتهــا الســنوية 
تحــت ســامي إرشاف ســيادة رئيــس الجمهوريــة تحــت عنــوان » نــرش التقاريــر الرّقابّيــة دعامــة لتكريــس الشــفافية 
ــات  ــوان » املامرس ــت عن ــة تح ــة مرجعي ــدار وثيق ــة إص ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرّقاب ــة العلي ــت الهيئ ــاءلة«، تولّ واملس
الجّيــدة لنــرش التقاريــر الرّقابّيــة« وضعتهــا عــى ذّمــة املراقبــن العموميــن وجميــع األطــراف املعنيــة بالشــأن الرقــايب. 

ــر  ــاهمة يف ن ــة إىل املس ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرّقاب ــة العلي ــعي الهيئ ــار س ــة يف إط ــذه الوثيق ــداد ه ــزّل إع ويتن
الوعــي بأهميّــة نــر التقاريــر الرّقابيّــة يف تنميــة ثقافــة املواطنــة وتكريــس مبــادئ الشــفافية واملســاءلة عــى مســتوى 
عمــل الهيــاكل العموميــة وكذلــك يف إطــار ســعيها إىل تثمــن عمــل املراقبــن العموميــن والحــرص عــى ضــان تبليــغ 

مخرجــات املهــات الرقابيــة وحســن اســتغاللها مــن قبــل املســتعملن. 

ــي  ــا الت ــة جهوده ــة، مواصل ــذه الوثيق ــدار ه ــالل إص ــن خ ــة م ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرّقاب ــة العلي ــل الهيئ وتواص
ــع  رشعــت فيهــا خــالل الســنوات األخــرة وذلــك بتوفــر األدلــة والوثائــق املرجعيــة وتدعيــم قــدرات املراقبــن والرّف
مــن كفاءاتهــم وتثمــن جهودهــم ومخرجــات أعالهــم مبــا يســاهم يف تحســن أداء الهيــاكل العموميــة ويحافــظ عــى 

املــال العمومــي.

  وقــد متثّلــت هــذه الجهــود خاصــة يف إصــدار » الدليــل املنهجــي للمتفقــد اإلداري 
واملــايل يف تونــس« )2020( ومدّونــة أخالقيــات املتفقــد اإلداري واملــايل والفنــي يف 
تونــس«  )2020( ودليــل املارســات الفضــى مــن أجــل حوكمــة رشــيدة للمؤسســات 
واملنشــآت العموميــة« ) 2019 ( والدراســة الخصوصيــة حــول »العــرة أخطــاء األكــر 
شــيوعا يف مجــال التــرّف العمومــي« ) 2018 ( ودليــل املتــرّف العمومــي الجتنــاب 

ــرّف) 2017 (. ــاء الت أخط

وتتضّمــن هــذه الوثيقــة املرجعيــة أساســا أبــرز املفاهيــم األساســيّة املتّصلــة باملجــال 
ــة  ــادئ وخاّص ــم املب ــة وأه ــر الرقابي ــر التقاري ــي لن ــوين والرتتيب ــار القان ــايّب واإلط الرّق
االلتزامــات واملعايــر املهنيــة الدوليــة املعمــول بهــا يف خصــوص نــر التقاريــر الرّقابيّــة 

والتواصــل الخــاص مــع األطــراف املتلقيــة للتقاريــر مــن أجــل تثمــن مخرجاتهــا. 

كــا تتطــرّق هــذه الوثيقــة املرجعيــة إىل أهــّم املتطلبــات والضوابــط التــي تحكــم عمليــة نــر التقاريــر الرّقابيّــة 
فضــال عــن حوصلــة للتجربــة التونســية يف هــذا املجــال. 
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النشاط الخارجي للهيئة



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

488



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

489

 شــاركت الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر يف عديــد اللقــاءات والورشــات 
ذات العالقــة مبجــايل التــرف العمومــي والرقابــة والتــي تــم تنظيمهــا ســواء مــن قبــل الهيــاكل والهيئــات الرســمية 
عــى غــرار محكمــة املحاســبات أو الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد أو كذلــك مــن قبــل جمعيــات ناشــطة يف املجــال 

الرقــايب مثــل الجمعيــة التونســية للمراقبــن العموميــن أو منظــات ومكاتــب غــر حكوميــة.

وفيا يي عرض ألبرزها:

1 -  مع محكمة المحاسبات:
شــاركت الهيئــة العليــا للرقابــة االداريــة واملاليــة 
ــا  ــي نظمته ــدوات الت ــة والن ــاءات العلمي ــد اللق يف عدي
ــذي انتظــم  ــى ال ــرار امللتق ــة املحاســبات عــى غ محكم
بدعــم مــن املركــز الوطنــي ملحاكــم الواليــات NCSC يوم 
24 مــاي 2021 حــول »مســتجدات أخطــاء التــرف عــى 
ــالح  ــبات وإص ــة املحاس ــايس ملحكم ــون االس ــوء القان ض
منظومــة املاليــة العموميــة« ، وهــو لقــاء أكّــد مــن 
خاللــه رئيــس الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة يف 
ــة النهــوض  ــي ألقاهــا عــى أهمي ــة الت الكلمــة اإلفتتاحي
تشــهده  الــذي  الرتاجــع  ظــّل  يف  العمومــي  بالتــرف 
الهيــاكل العموميــة عــى هــذا املســتوى خــالل الســنوات األخــرة 
ــاد  ــا، عــدم اعت ــدرة اإلدارة عــى تعويضه ــاءات وعــدم ق ــد األســباب لعــل أبرزهــا مغــادرة الكف والناجــم عــن عدي
الكفــاءة يف التعيينــات وفقــدان قيمــة العمــل كقيمــة حضاريــة وتراجــع ســلطة املســؤول صلــب الهيــاكل العموميــة.

ــر  ــا تراجــع مســتوى التــرف العمومــي إال وازدادت الحاجــة اىل دعــم وتطوي ــه كل ــة أن ــّن رئيــس الهيئ  كــا ب
ــم  ــتوى دع ــى مس ــة أو ع ــات القانوني ــر الصالحي ــتوى تطوي ــى مس ــواء ع ــد س ــق والتفّق ــة والتدقي ــف الرقاب وظائ
اإلمكانيــات البريــة واللوجســتية. وأشــار رئيــس الهيئــة إىل وجــوب تعزيــز الجانــب الوقــايئ يف عمــل الهيــاكل الرقابيــة 
بالنظــر خاصــة إىل االكراهــات الواقعيــة والقانونيــة التــي يواجههــا املتــرف العمومــي. وذكّــر يف هــذا الســياق باألدلــة 
ــن خــالل الســنوات  ــة املترف ــا عــى ذم ــة عــى إصدارهــا ووضعه ــا للرقاب ــة العلي ــي حرصــت الهيئ والدراســات الت
ــا يف ترشــيد  ــر مرجعــا هام ــذي يعت ــاب أخطــاء التــرصف« ال ــل املتــرصف العمومــي الجتن األخــرة عــى غــرار »دلي
ــل  ــنة و«دلي ــن س ــن عري ــر م ــداد أك ــى امت ــايل ع ــر امل ــرة الزج ــه قضــاء دائ ــن فق ــا م ــي انطالق ــرف العموم الت
ــر مرجعــا هامــا يف  ــذي يعت ــة.« ال املامرســات الفضــىل مــن أجــل حوكمــة أفضــل للمؤسســات واملنشــآت العمومي

ــا. ــاء بآدائه ــة واإلرتق حســن حوكمــة املؤسســات واملنشــآت العمومي

ــة  ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي كــا واكبــت الهيئ
واملاليــة ممثلــة يف رئيســها الســيد عــاد الحزقــي 
محكمــة  نظمتــه  الــذي  امللتقــى  فعاليــات 
املحاســبات بالتعــاون مــع املركــز الوطنــي ملحاكم 
الواليــات بتاريــخ 30 جــوان 2021 تحــت عنــوان 
“حوكمــة التــرصف يف القطــاع العــام: مدخــل 
للتوقــي مــن الفســاد« والــذي شــهد حضــور كل 
مــن محافــظ البنــك املركــزي ووزيــر تكنولوجيات 

اإلتصــال .
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وقــد بــّن رئيــس الهيئــة خــالل مداخلتــه الهــّوة الشاســعة املوجــودة حاليــا بــن الرتســانة القانونيــة واملؤسســاتية 
ــن  ــد م ــا أن العدي ــي مبيّن ــاع العموم ــرّف يف القط ــع الت ــن واق ــي وب ــرف العموم ــة الت ــال حوكم ــرة يف مج املتوف
هــذه النصــوص مل يتــّم تطبيقهــا، كــا أنــه مل يتــم إرفاقهــا بالوســائل املاديــة والبريــة واللوجســتية الالزمــة لتنزيــل 

ــع. ــا عــى أرض الواق مقتضياته

2 - مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: 
حرصت الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية عى إرساء 

عالقة تعاون متينة مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
بالنظر إىل التكامل يف األدوار املوجود بن عمل الهيئتن.

للرقابــة  العليــا  الهيئــة  شــاركت  اإلطــار،  هــذا  يف 
اإلداريــة واملاليــة يــوم 02 أفريــل 2021 يف فعاليــات اللقــاء 
الــذي نظّمتــه الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لإلعــالن 
ــة  ــة للحوكم ــرتاتيجية الوطني ــار اإلس ــالق مس ــى »إنط ع
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، «6	0	-		0	. وقــد شــّدد 
رئيــس الهيئــة خــالل كلمتــه املوجــزة يف افتتــاح هــذا اللقاء 
عــى رضورة تريــك هيــاكل الرقابــة العامــة والهيئــة العليــا 
للرقابــة اإلداريــة واملاليــة يف رســم االســرتاتيجية الجديــدة ملكافحــة الفســاد وضبــط خطــط عملهــا نظــرا ملــا راكمتــه 
هــذه الهيــاكل مــن خــرة ودرايــة بالنقائــص ومواطــن الخلــل عــى مســتوى التــرّف العمومــي وملــا تتوفــر عليــه هــذه 

ــة. ــاءات يف مجــايل التــرف والرقاب ــة مــن كف ــات الرقابي الهيئ

ــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة يف أشــغال اليــوم الــدرايس الــذي إنتظــم بتاريــخ 7 أفريــل  كــا شــاركت الهيئــة العلي
ــة ملكافحــة  ــة الوطني ــل الهيئ ــوان »حوكمــة التــرصف يف املــال العــام: املامرســات الفضــىل« مــن قب 2021 تحــت عن
الفســاد بالتعــاون مــع املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات بتونــس. وقــد ألقــى رئيــس الهيئــة العليــا للرقابــة 
اإلداريــة واملاليــة بهــذه املناســبة كلمــة افتتاحيــة أكّــد مــن خاللهــا عــى أن حوكمــة التــرف يف املــال العــام تقتــي 
تنســيق تظافــر جهــود جميــع األطــراف املتداخلــة بــدًءا بالهيــاكل التــي تتــوىل تنفيــذ السياســات العموميــة والتــرف 
يف املــال العــام ثــم خطــوط الرقابــة عــى التــرف العمومــي ووصــوال إىل الهيئــات العموميــة املســتقلة ومنظــات 
املجتمــع املــدين ودورهــا يف تنميــة ثقافــة املســاءلة والشــفافية والوعــي اإلجتاعــي مبخاطــر الفســاد مرورا بالســلطتن 
التريعيــة والقضائيــة ومســؤولياتها يف تأمــن اإلطــار القانــوين واملؤسســايت الــالزم لضــان حســن التــرف يف املــال 

العــام والتصــدي لثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب.

ــة  ــق يف حوكم ــد والتدقي ــة والتفق ــاكل الرقاب ــول لهي ــام املوك ــدور اله ــا عــى ال ــة العلي ــس الهيئ ــد الســيد رئي وأكّ
التــرّف يف املــال العــام ســواء عــى مســتوى برمجــة املهــام الرقابيــة وتحديــد األولويــات الوطنيــة أو عــى مســتوى 
تنفيــذ املهــات الرقابيــة ومآالتهــا واالســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة الحديثــة واملنظومــات املعلوماتيــة املتاحــة أو 
عــى مســتوى تطويــر الرقابــة عــى األداء. كــا أشــار رئيــس الهيئــة إىل حــرص الهيئــة العليــا عــى عقــد لقــاءات دوريــة 
مــع الهيــاكل املعنيــة باملتابعــة ومــع كل الجهــات ذات العالقــة بتنفيــذ اإلصالحــات مــن أجــل حســن تنفيــذ مخرجــات 
التقاريــر الرقابيــة وتذليــل الصعوبــات التــي يواجههــا املترفــون، مضيفــا أنــه ســيتم العمــل خــالل الفــرتة القادمــة 
عــى إرســاء قاعــدة بيانــات ومنظومــة معلوماتيــة متطــورة تســمح بالتواصــل والتنســيق بــن الهيئــة العليــا وهيــاكل 
ــد عــى وجــوب ربــط  الرقابــة والتفقــد وبحســن متابعــة تنفيــذ التوصيــات مــع هيــاكل التــرّف العمومــي. كــا أكّ
هيــاكل الرقابــة العامــة والهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة باملنظومــات املعلوماتيــة الوطنيــة املتوفــرة مــن أجــل 

ضــان رقابــة أرسع وأنجــع وأقــل كلفــة.
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ــام  ــة ع ــب دول ــت الســيدة نجــالء الســايف، مراق ــا تناول ك
ومكلفــة مبأموريــة لــدى الهيئــة العليا، خــالل مداخلتها مبناســبة 
أشــغال هــذا اليــوم الــدرايس، املقاربــة الوقائيــة يف عمــل الهيئــة 
ــة  ــا الهيئ ــي أصدرته ــة الت ــات واألدل ــرض الدراس ــالل ع ــن خ م
لفائــدة املترفــن العموميــن وهيــاكل التفقــد والتــي تهــدف 
ــم  ــر وتعمي ــن ون ــن العموم ــدرات املترف ــن ق ــع م إىل الرف
املارســات الفضــى التــي تســاعد أصحــاب القــرار عــى تفــادي 
ــدرات  ــم ق ــك إىل دع ــرف الســليم وكذل ــد الت اإلخــالل بقواع

املراقبــن العموميــن.

3 - مع الجمعية التونسية للمراقبين العموميين:

ــة  ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــاركت الهيئ ش
واملاليــة يــوم 10 مــارس 2021 يف فعاليــات 
الجمعيــة  نظمتهــا  التــي  العمــل  ورشــة 
بالتعــاون  العموميــن  للمراقبــن  التونســية 
مــع منظمــة املركــز الوطنــي ملحاكــم الواليــات 
»NCSC« تحــت عنــوان » الشــفافية دعامــة 

لتكريــس املســاءلة يف القطــاع العــام«.

ــد الســيد عــاد الحزقــي رئيــس الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة خــالل كلمتــه االفتتاحيــة بهــذا  وقــد أكّ
ــر أســاليب  ــدأي الشــفافية واملســاءلة يف القطــاع العــام بالنظــر إىل دورهــا يف تطوي ــز مب ــة تعزي ــاء عــى أهمي اللق
التــرف العمومــي ودعــم ثقــة العمــوم يف هيــاكل الدولــة. كــا بــّن يف هــذا اإلطــار، أن النصــوص القانونيــة والرتتيبيــة 
ــق بالحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة واألمــر  الجــاري بهــا العمــل وأهمهــا القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 املتعلّ
عــدد 375 لســنة 2020 املتعلــق بنــر التقاريــر الرقابيــة توجــب عــى هيــاكل الرقابــة نــر التقاريــر الرقابيــة الصــادرة 
ــة مــن قبــل  عنهــا عــى املواقــع الرســمية للــوزارات التــي ترجــع لهــا بالنظــر مبــا يســاهم يف تثمــن الجهــود املبذول
املراقبــن العموميــن والتعريــف بأعــال هــذه الهيــاكل ويف تنميــة ثقافــة املواطنــة لــدى العمــوم مــن خــالل ترســيخ 

مبــادئ الشــفافية واملســاءلة. 

كــا شــاركت الهيئــة العليــا للرقابــة يف 
فعاليــات النــدوة التــي نظمتهــا الجمعيــة 
بالراكــة  العموميــن  للمراقبــن  التونســية 
الواليــات   ملحاكــم  الوطنــي  املركــز  مــع 
«NCSC» بتاريــخ 31 مــارس 2021  تحــت 
حوكمــة  دعــم  يف  الرقمنــة  »دور  عنــوان 
التــرصف يف القطــاع العمومــي وتطويــر مهــن 
ــة  ــد رئيــس الهيئ ــة والتدقيــق« وقــد أكّ الرقاب
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ــة  ــر البني ــة و عــى رضورة تطوي ــاكل العمومي ــع الهي ــدى جمي ــة ل ــة الرقمي ــر الثقاف ــة ن ــى أهمي ــه ع خــالل كلمت
التحتيــة الرقميــة لتمكــن املواطنــن مــن االســتفادة مــن الخدمــات املقّدمــة لهــم عــى الخــط عــر ســعة عاليــة ،مذكّــرا 
ــا النصــوص التــي صــدرت  ــا عــى املســتوى الوطنــي وخاصــة منه ــرة حالي ــة املتوفّ يف هــذا اإلطــار بالرتســانة القانوني
خــالل النصــف األول مــن ســنة 2020 تزامنــا مــع جائحــة كورونــا والتــي طــّورت العمــل عــن بعــد يف جميــع املجــاالت 
)اإلدارة ، القضــاء ،الخدمــات الصحيــة ....(وكذلــك النصــوص املتعلقــة بالرتابــط البينــي للمعطيــات وباملعــرّف الوحيــد 

ــوم . ــدة العم ــة لفائ ــات املقدم ــر الخدم ــة اإلدارة وتطوي ــار رقمن ــع مس ــاهم يف دف ــي تس ــا والت وغره

ــة  ــة الرضوري ــائل املعلوماتي ــد بالوس ــة والتفق ــاكل الرقاب ــم هي ــاء عــى وجــوب دع ــا شــّدد خــالل هــذا اللق  ك
ــج  ــر مناه ــل تطوي ــن أج ــة م ــة الحديث ــات الرقمي ــتغالل التقني ــن اس ــان حس ــي ولض ــور التكنولوج ــة التط ملواكب

ــايب.  ــل الرق ــاليب العم وأس

يف نفــس اإلطــار، تــوىّل الســيد فيصــل شــعبان، مراقــب عــام للمصالــح العموميــة ومكلــف مبهمــة لــدى الهيئــة، 
تقديــم مداخلــة خــالل هــذا اللقــاء أكّــد مــن خاللهــا عــى النقائــص املوجــودة حاليــا عــى مســتوى أنظمــة املعلومــات 
املعتمــدة وعــدم تحقــق اإلندمــاج بينهــا، مشــددا عــى رضورة ربــط هيــاكل الرقابــة والتدقيــق مبختلــف املنظومــات 

املعلوماتيــة املتوفــرة عــى املســتوى الوطنــي مــن أجــل ضــان نجاعــة ورسعــة العمــل الرقــايب.

4 - مشاركات في أنشطة مختلفة:
ــد اللقــاءات ذات العالقــة       شــاركت الهيئــة يف عدي
مبجــاالت إختصاصهــا عــى غــرار امللتقــى الحــواري الــذي 
 TV Talk تــم تنظيمــه بتاريــخ 24 جــوان 2021 يف صيغــة
Show مــن قبــل مجموعــة مــن منظــات املجتمــع املــدين 
الناشــطة يف مجــال حوكمــة التــرف عــى غــرار الجمعيــة 
التونســية  الجمعيــة  العموميــن،  للمراقبــن  التونســية 
ملراقبــي التــرّف واملســؤولن املاليــن ،جمعيــة مراقبــون 
ــا   ــت إفريقي ــب ديلوي ــاهمة مكت ــزان ، مبس ــة مي وجمعي
حــول موضــوع » الفســاد يف إفريقيــا، وداعــا للممنوعــات« 
 LA CORRUPTION EN AFRIQUE, ADIEU  «

LES TABOUS!« والــذي جمــع ثلــة مــن الخــراء والجامعيــن مــن تونــس وكنــدا وتنــاول بالنقــاش والتفكــر محوريــن 
أساســين يتعلّــق أولهــا مبوضــوع »الفســاد بــن الجانــب الوقــايئ والجانــب العالجــي« أمــا املحــور الثــاين فقــد تنــاول 

مســألة »الرقمنــة ومــدى مســاهمتها يف الحــّد مــن الجرائــم املاليــة«. 

كــا شــاركت الهيئــة العليــا للرقابة 
اإلداريــة واملاليــة يف امللتقــى الــذي 
للتعــاون  األملانيــة  الوكالــة  نظمتــه 
الــدويل GIZ حــول » مكافحــة الفســاد 
وآفــاق  تحديــات  نحــو  تونــس:  يف 
بتاريــخ 04 و05 نوفمــر  جديــدة » 
2021 بحضــور عــدد مــن األطــراف 
الفاعلــة يف مجــال مكافحــة الفســاد 
مــن القطاعــن العــام والخــاص إضافــة 
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إىل بعــض مكونــات املجتمــع املــدين وذلــك قصــد الوقــوف عــى اإلنجــازات التــي تحققــت يف هــذا املجــال وتشــخيص 
النقائــص والعوائــق الحاليــة وســبل تجاوزهــا مــع تقديــم نبــذة عــن التجــارب املقارنــة يف التعامــل مــع ظاهــرة الفســاد.

ــة مكافحــة  ــى تشــخيصا لوضعي ــذا امللتق ــة له ــه االفتتاحي ــي يف كلمت ــّدم الســيد عــاد الحزق ويف هــذا اإلطــار، ق
ــا ، مســتعرضا مــن جهــة املكتســبات التــي تحققــت عــى مســتوى الرتســانة القانونيــة انطالقــا مــن  الفســاد يف بالدن
املرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 املتعلــق مبكافحــة الفســاد والقانــون األســايس عــدد 26 لســنة 2015 املتعلــق 
مبكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال مــرورا بالقانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 املتعلــق بالنفــاذ إىل املعلومــة 
والقانــون األســايس عــدد 10 لســنة 2017 املتعلــق باإلبــالغ عــن الفســاد وحايــة املبلّغــن وصــوال إىل القانــون عــدد 46 
لســنة 2018 املتعلّــق بالتريــح باملكاســب واملصالــح ومبكافحــة اإلثــراء غــر املــروع وتضــارب املصالــح،  فضــال عــن 
اإلنجــازات التــي تحققــت عــى املســتوى املؤسســايت مــن خــالل إحــداث الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد وهيئــة 
ــة  ــا الحوكم ــايل وخالي ــادي وامل ــايئ االقتص ــب القض ــة والقط ــل املالي ــية للتحالي ــة التونس ــة واللجن ــاذ إىل املعلوم النف
الرشــيدة بالهيــاكل العموميــة وكذلــك إرســاء االســرتاتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد 2016-2020 
،غــر أنّــه بــن مــن جهــة أخــرى أنــه بالرغــم مــن أهميــة هــذه املكتســبات، فــإن الفســاد ال يــزال بأشــكاله املختلفــة 
ــة  ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــة للتنمي ــود الوطني ــا يعطــل الجه ــالد مب ــّدد املســار الدميقراطــي للب ينخــر املجتمــع ويه
ــة ، منظــات  ــزة الدول ــود )أجه ــر كل الجه ــن تضاف ــد م ــه ال ب ــد أن ــة، وأكّ ــزة الدول ــة املواطــن بأجه ــن ثق وميــّس م
املجتمــع املــدين ، اإلعــالم ..( للحــّد مــن تداعيــات هــذه اآلفــة وتغيــر الســلوكيات نحــو األفضــل مقرتحــا إعــادة النظــر 
ــّم اعتادهــا يف الســابق وتطويرهــا وإحــكام التنســيق بــن مختلــف األطــراف الفاعلــة يف  يف مناهــج العمــل التــي ت

مجــال مكافحــة الفســاد وتطويــر قدراتهــا وإمكانياتهــا. 

ــة  ــات املنظوم ــة مكّون ــى كافّ ــا ع ــار انفتاحه ــة ويف إط ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــاركت الهيئ ــا ش      ك
الرقابيــة، يف فعاليــات امللتقــى الســنوي ملراقبــي املصاريــف العموميــة الــذي انتظــم بتاريــخ 14 ديســمر 2021 تحــت 
عنــوان “أي تصــورات ملزيــد ترشــيد اإلنفــاق العمومــي يف ظــّل تحديــات امليزانيــة” ، وكذلــك يف فعاليــات اللقــاء التــي 
نظّمــه املركــز الوطنــي لســجل املؤسســات تحــت ســامي إرشاف رئيســة الحكومــة بتاريــخ 15 ديســمر 2021 مبناســبة 
إطــالق املنّصــة االلكرتونيــة لتســجيل املؤسســات عــن بعــد تحــت شــعار “رقمنــة االدارة واملؤسســة يف خدمــة النمــو 

االقتصــادي”. 
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حول تطوير المنظومة الرقابية
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ــاء  ــام وإضف ــاع الع ــق يف القط ــد والتدقي ــة والتفق ــة الرقاب ــر منظوم ــول تطوي ــرتكة ح ــة مش ــورة رؤي ــار بل يف إط

ــات  ــتجيب ملقتضي ــا يس ــا مب ــل يف األدوار بينه ــق التكام ــة وتحقي ــات الرقابي ــال الهيئ ــى أع ــة ع ــن النجاع ــد م مزي

حســن التــرف يف املــال العــام ويعــزز مــن قــدرات الدولــة يف ترســيخ مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، 

ــب  ــايئ »PNUD« مكت ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــع برنام ــاون م ــة املالية بالتع ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــت الهيئ نظّم

ــد. ــاكل التفق ــة وهي ــاكل الرقابي ــف الهي ــاش شــملت مختل ــس، ورشــات تفكــر ونق تون

وقــد إنتظمــت الورشــة األوىل بتاريــخ 30 نوفمــر 2021  بنــزل »Four Seasons« بضاحيــة قمــرت حــول موضــوع 

» تطويــر منظومــة الرقابــة العامــة » مبشــاركة رئيــس وأعضــاء الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة ورؤســاء هيئــات 

الرقابــة العامــة الثــالث وممثلــن عــن مختلــف الرتــب املنتميــة إىل هــذه الهيئــات وممثلــن عــن الجمعيــة التونســية 

ــة  ــراتون بالعاصم ــزل الش ــمر 2021 بن ــخ 21 ديس ــة بتاري ــة الثاني ــت الورش ــن إنتظم ــن ، يف ح ــن العمومي للمراقب

ــد والتدقيــق يف القطــاع العــام« مبشــاركة رؤســاء هيئــة مراقبــي  ــة والتفّق ــر منظومــة الرقاب تحــت موضــوع  » تطوي

ــا للطلــب العمومــي وممثلــن عــن  ــة ملراقبــة املصاريــف العموميــة وممثــل عــن الهيئــة العلي ــة والهيئــة العاّم الدول

ــة  ــق الداخــي باملنشــآت العمومي ــاكل التدقي ــن عــن بعــض هي ــات وممثل ــة إىل هــذه الهيئ ــب املنتمي ــف الرت مختل

وكذلــك ممثلــن عــن جمعيــة إطــارات الرقابــة والتفقــد والتدقيــق بالهيــاكل العمومية والجمعيــة التونســية للمدققــن 

الداخلــن .

ــان أبــرز التحديــات  ــام بتشــخيص املنظومــة الرقابيــة يف الوقــت الراهــن وبي ــل اللقــاءان مناســبة هامــة للقي ومثّ

املطروحــة أمــام املراقبــن العموميــن وكذلــك للتــداول حــول اإلصالحــات املرتقبــة واآلفــاق املمكنــة مــن أجــل تطويــر 

هــذه املنظومــة بجميــع مكوناتهــا واإلرتقــاء بــأداء الهيــاكل الرقابيــة.
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الورشة األولى
حول » تطوير منظومة الرقابة العامة«

ــس  ــورة رئي ــر املذك ــة التفك ــات ورش ــارك يف فعالي  ش

وأعضــاء الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة ورؤســاء 

ــف  ــن عــن مختل ــالث وممثل ــة الث ــة العام ــات الرقاب هيئ

رئيــس  وكذلــك  الهيئــات  هــذه  إىل  املنتميــة  الرتــب 

الجمعيــة التونســية للمراقبــن العموميــن وممثلــن عــن 

هــذه الجمعيــة ، مــن أجــل التفكــر والنقاش حول الســبل 

املمكنــة لتطويــر منظومــة الرقابــة العامــة يف عالقــة مبهــام 

ــة  ــا للرقاب ــة العلي ــالث والهيئ ــة الث ــة العام ــات الرقاب هيئ

ــان  ــة لض ــارات املمكن ــر يف الخي ــة والنظ ــة واملالي اإلداري

أكــر نجاعــة وفعاليــة ألعالهــم، وذلــك إّمــا بالعمــل عــى توحيــد هيئــات الرقابــة العامــة هيكليــا ووظيفيــا ودمجهــا 

مــع الهيئــة العليــا للرقابــة يف إطــار هيــكل وحيــد وجامــع يتــوىل أعــال الرقابــة والتقييــم واملتابعــة طبقــا للمــروع 

القديــم الــذي تــّم إعــداده يف الغــرض ســنة 2012 مــع تطويــره عــى ضــوء املســتجدات الحديثــة التــي طــرأت عــى 

املشــهد القانــوين واملؤسســايت، وإمــا باملحافظــة عــى الهيكلــة الحاليــة ملنظومــة الرقابــة العامــة القامئــة عــى تبعيــة 

هيئــات الرقابــة العامــة اىل رئاســة الحكومــة والــوزارات املعنيــة مــع العمــل عــى دعــم االســتقاللية الوظيفيــة لهــذه 

لهيئــات وتطويــر وســائل ومناهــج عملهــا ، مــع تطويــر الصالحيــات املتعلقــة بالهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة 

يف مجــايل التنســيق واملتابعــة مــن خــالل دعــم مهــام اإلســتراف والتخطيــط اإلســرتاتيجي وإقــرار حــق اإلحالــة عــى 

القضــاء وعــى محكمــة املحاســبات يف حالــة ثبــوت أخطــاء تــرف. 

كــا تنــاول هــذا اللقــاء أيضــا التصــورات 

العامــة حــول ســبل تطويــر منظومــة الرقابــة 

ــق يف القطــاع العمومــي وحــول  ــد والتدقي والتفق

ــة  ــة الرقابي ــات املنظوم ــي مكون ــع باق ــة م العالق

)الهيئــة العامــة ملراقبــة املصاريــف العموميــة، 

هيئــة مراقبــي الدولــة، الهيئــة العليــا للطلــب 

العمومــي، التفقديــات الوزاريــة، هيــاكل التدقيــق 

العموميــة(  واملنشــآت  باملؤسســات  الداخــي 

والــدور الــذي ميكــن أن تؤمنــه الهيئــة العليــا 

ــا  ــر إىل موقعه ــة ، بالنظ ــة واملالي ــة اإلداري للرقاب

املحــوري يف تحقيــق التكامــل بــن مختلــف الهيــاكل الرقابيــة وضــان حســن التنســيق بينهــا. 

وقد متحورت أبرز مخرجات هذا اللقاء حول ما يي:

· إجــاع أغلــب املشــاركن عــى أّن التوقيــت مناســب لتقديــم مــروع إصــالح يتعلّــق بتطويــر عمــل هيئــات 	

ــال يف مجــال  ــق مســاهمتها بشــكل فع ــة ويحق ــة والفاعليّ ــن النجاع ــدا م ــا مزي ــا يكســب أعاله ــة مب ــة العاّم الرقاب

ــة الرشــيدة. ــام وإرســاء قواعــد الحكوم ــال الع مكافحــة الفســاد واملحافظة عــى امل
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· إجــاع عــدد كبــر مــن املشــاركن أنـّـه ميكــن اإلنطــالق مــن مــروع القانــون الــذي تــّم إعــداده ســنة 2012 	

ــد يأخــذ بعــن  ــّص جدي ــوان ســنة 2012( إلعــداد مــروع ن ــة بعن ــا للرقاب ــة العلي ــر الســنوي للهيئ )منشــور بالتقري

ــة واملروعــن  ــة والرتتيبيّ ــايب والتطــورات التريعيّ ــذ ســنة 2012 يف املشــهد الرق ــة من ــار املســتجّدات الحاصل اإلعتب

ــة التونســيّة للمراقبــن العموميــن. األخريــن الذيــن تــّم إعدادهــا مــن قبــل الجمعيّ

· وجــوب اعتــاد سياســة املراحــل يف مســار التوحيــد مــن خــالل البــدء بتوحيــد األنظمــة األساســيّة الخاّصــة 	

وأنظمــة التأجــر، ودعــم اإلســتقالليّة الوظيفيــة لهيئــات الرقابــة العامــة عــى مســتوى برمجــة املهــام الرقابيّــة وســرها 

والتعهــد التلقــايئ ببعــض املهــّات وعــى مســتوى تســمية رؤســاء الهيئــات الرقابيّــة وامليزانيّــات الســنويّة املخصصــة 

لهــا والتــرّف يف املســار املهنــي للمراقبــن. 

· ــإلدارة 	 ــة ل ــه املدرســة الوطني ــذي تؤمن ــن ال ــن الخصــوص للمراقب ــن األســايس والتكوي ــر التكوي رضورة تطوي

وكذلــك التكويــن املســتمر وخاصــة التكويــن اإلشــهادي الــذي أصبــح أحــد املميــزات األساســية ملارســة وظيفــة الرقابــة 

أو التدقيــق الحكومــي.

· وجــوب اعتــاد املعايــر الدوليّــة للرقابــة والتقييــم لضــان جــودة مختلــف التقاريــر التــي تصدرهــا هيئــات 	

الرقابــة العاّمــة والعمــل عــى اســتصدار معايــر وطنيّــة يف هــذا املجــال استئناســا باملعايــر الدوليّــة املتعــارف عليهــا.

· وجــوب تخصيــص جــزء هــام مــن أعــال هيئــات الرقابــة العاّمــة للقيــام بـ’’مهــات تقييــم’’ وعــدم االقتصــار 	

عــى مهــات الرقابــة التقليديّــة والعمــل عــى أن تصبــح هــذه الهيئــات قــّوة اقــرتاح يف مجــال ‘’اإلصــالح’’ للتــرف 

العمومــي وللسياســات العموميّــة وغرهــا مــن املجــاالت وأن يصبــح للتقريــر الرقــايب ‘’أثــر’’ عــى الشــأن العــام.

· بالنســبة لعالقــة هيئــات الرقابــة العاّمــة بالهيئــات األخــرى، تباينــت اآلراء بــن مــن يعتــر أّن املشــهد الرقــايب 	

قــد تغــّر بعــد ســنة 2012 ووجــب أخــذ ذلــك بعــن اإلعتبــار وأنــه يوجــد عالقــة تكامــل وليــس تنافــر بــن مختلــف 

الهيئــات املكّونــة للمشــهد الرقــايب الحــايل ويجــب فقــط توضيــح املهــام بالنســبة لــكل منهــا وتجنــب حــاالت التداخــل 

ــة والنظــام املؤسســايت الحــايل قــد حــدد بصفــة  ــة الحاليّ املمكنــة، يف حــن يعتــر البعــض اآلخــر أّن النصــوص الرتتيبيّ

ــة  ــاكل للنصــوص الرتتيبيّ ــل يف عــدم احــرتام بعــض الهي ــايب وأن املشــكل األســايس يتمث ــكل رق ــام كّل هي واضحــة مه

القامئــة.

· ــة يف إنجــاح مســار اإلصــالح 	 ــة واملاليّ إجــاع املشــاركن عــى الــدور املحــوري للهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريّ

ــة  ــة معتريــن بأنهــا أفضــل جهــة ميكــن أن تكــون حامل ــة وتطويرهــا وإكســابها أكــر نجاعــة وفاعليّ ملنظومــة الرقاب

لهــذا املــروع اإلصالحــي.  

· تأكيــد املشــاركن عــى وجوبيّــة إرســاء سياســة اتصاليــة ناجعــة لهيئــات الرقابــة العاّمــة وذلــك ملزيــد التعريف 	

ــاّم والتصــّدي لســوء  ــال الع ــة امل ــا يف مجــال حاي ــوم به ــي تق ــودات الت ــا وتثمــن املجه ــا ومبخرجــات أعاله مبهاّمه

التــرّف مبختلــف أشــكاله ومجاالتــه.



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

498

الورشة الثانية
حول »تطوير منظومة الرقابة والتفّقد والتدقيق«

شــهدت هــذه الورشــة مشــاركة رؤســاء هيئــة مراقبــي 
ــة  ــف العمومي ــة املصاري ــة ملراقب ــة العاّم ــة والهيئ الدول
وممثلــة عــن الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي وممثلــن 
عــن مختلــف الرتــب املنتميــة إىل هــذه الهيئــات وكذلــك 
ممثلــن عــن هيــاكل التدقيــق الداخــي ببعــض املنشــآت 
ــات ذات عالقــة  ــة الكــرى وممثلــن عــن جمعي العمومي
ــد  ــة والتفق ــارات الرقاب ــة إط ــوع الورشــة )جمعي مبوض
ــة  ــة » ACCIA« والجمعي ــاكل العمومي ــق بالهي والتدقي

.)»ATAI « ــن ــن الداخل التونســية للمدقق

ــة  ــة الرقاب ــر منظوم ــة لتطوي ــورات املمكن ــول التص ــة ح ــة الصباحي ــالل الحص ــاش خ ــال النق ــح مج ــّم فت ــد ت وق
والتفقــد والتدقيــق يف القطــاع العــام وذلــك يف عالقــة مبهــام الهيــاكل الرقابيــة ومجــاالت تدخلهــا مــن أجــل ضــان 
أكــر قــدر مــن النجاعــة والفعاليــة ملنظومــة الرقابــة العموميــة وتحقيــق التكامــل املنشــود يف األدوار بــن مختلــف 

ــا. مكوناته

ــاش  ــا للنق ــّم تخصيصه ــد ت ــائية فق ــة املس ــا الحص أم
حــول تصــورات مختلــف هــذه الهيــاكل الرقابيــة لعالقتهــا 
ــذي  ــدور ال ــة وال ــة واملالي ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي بالهيئ
ميكــن أن تؤمنــه هــذه األخــرة، باعتبــار موقعهــا املحــوري 
املخاطــر  خارطــة  تحديــد  يف  الرقابيــة،  املنظومــة  يف 
وأولويــات التدخــل الرقــايب وتأمــن حســن التنســيق بــن 
ــاالت  ــر مج ــة وتأط ــة الرقابي ــات املنظوم ــف مكّون مختل
تدخلهــا وتطويــر ســبل التعــاون املمكنــة بينهــا مبــا يحقــق 

ــة. ــة الرقابي ــة الوظيف نجاع

وخلصت أهم توصيات هذه الورشة إىل مايي:

· االتفــاق حــول تــويّل الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة دور املنّســق بــن كافــة الهيــاكل الرقابيــة وقيــادة 	

مــروع اصــالح املنظومــة الرقابيــة باعتبــار الحاجــة امللحــة إىل هيــكل جامــع يؤطــر أعــال مختلــف هيــاكل الرقابــة 

مبختلــف أصنافهــا وينّســق بينهــا فضــال عــن تقييــم أداءهــا.

· مواصلــة العمــل وفقــا لقواعــد املنظومــة الرقابيــة الحاليــة والحفــاظ عــى الرقابــة املســبّقة وإيالئهــا األهميــة 	

الالزمــة نظــرا لدورهــا الوقــايئ الهــام يف تفــادي وقــوع املترّفــن يف أخطــاء التــرّف والتحكــم يف اإلنفــاق العمومــي، 

بالنظــر ســيا إىل خصوصيــات وواقــع التــرّف العمومــي يف بالدنــا مقارنــة بالتجــارب املقارنــة. 

· متّســك كل هيــكل رقــايب بصالحياتــه األساســية التــي تنــدرج يف إطــار الرقابــة املســبّقة واملتزامنــة رغــم مــا 	

شــهدته بعــض األنظمــة األساســية خــالل العريــة األخــرة مــن إضافــة لبعــض املهــام التــي تدخــل يف إطــار الرقابــة 

الالحقــة.
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· ــة 	 ــف العمومي ــد أن مراقــب املصاري ــة املســبّقة وأعــال التــرّف والتأكي ــن أعــال الرقاب ــز ب رضورة التميي

غــر مســؤول عــن أخطــاء التــرّف وهــو مطالــب ببــذل عنايــة عنــد التأشــر عــى النفقــات العموميــة والعمــل عــى 

تفــادي وقــوع املتــرّف العمومــي يف الخطــأ.

· وجــوب مالمئــة وظيفــة الرقابــة املســبّقة لقواعــد وتوجهــات التــرّف يف امليزانيــة حســب األهــداف واملــرور 	

مــن رقابــة املطابقــة إىل رقابــة تقييــم األداء واملردوديــة.

· ــادات 	 ــر االجته ــايب ويؤط ــكل رق ــتوى كل هي ــى مس ــل ع ــة العم ــد منهجي ــي يوّح ــل منهج ــة إىل دلي الحاج

الفرديــة للمراقبــن ويكــرّس املارســات الفضــى وآليــات الرقابــة الناجعــة باإلضافــة إىل وضــع أمنــوذج موحــد يضبــط 

ــة.   ــر الرقابي ــة إعــداد التقاري منهجي

· ــك 	 ــرى وذل ــة أخ ــن جه ــة م ــاكل الرقاب ــن هي ــة ب ــل والراك ــة والتكام ــن جه ــتقاللية م ــن االس ــق ب التوفي

بتقريــب وجهــات النظــر وتحقيــق التواصــل بــن مختلــف هيــاكل املنظومــة الرقابيــة واإلســتفادة مــن القــدرات املاديــة 

والبريــة املتوفــرة لــدى كل هيــكل رقــايب واســتغالل التقاريــر ونتائــج أعــال الرقابــة الصــادرة عنــه نظــرا ألهميــة دور 

كل هيــكل رقــايب ضمــن املنظومــة الرقابيــة.

· ــة 	 ــة اإلداري ــا للرقاب ــة العلي ــا الهيئ ــرف عليه ــة ت ــة مندمج ــة معلوماتي ــاء منظوم ــة إىل إرس ــة امللح الحاج

واملاليــة بهــدف تســهيل التنســيق والتكامــل بــن مختلــف الهيــاكل الرقابيــة ومتكــن املراقبــن مــن املعلومــة الحينيــة 

والدقيقــة عــى املســتوى املركــزي والجهــوي.

· برمجــة مهــام رقابيــة مشــرتكة بــن مختلــف هيــاكل الرقابــة العامــة وهيــاكل الرقابــة املتخصصــة وذلــك بهدف 	

ضــان نجاعــة العمــل الرقــايب وتجــاوز إشــكالية النقــص يف املــوارد البريــة بهــا.

· ــة ومدققــي 	 ــف العمومي ــي املصاري ــة ومراقب ــي الدول ــة العامــة ومراقب ــات الرقاب ــن هيئ ــة التنســيق ب أهمي

ــة. ــة امليداني ــذ املهــات الرقابي ــد تنفي ــة عن الصفقــات العمومي

· ــاءات 	 ــن الكف ــة والحــرص عــى تعي ــة داخــل املؤسســات واملنشــآت العمومي ــة الداخلي ــر نظــام الرقاب تطوي

ضمــن هيــاكل التدقيــق الداخــي وتدعيــم آلياتهــا وتعميــم اللجــان الدامئــة للتدقيــق مــع العمــل عــى متابعــة نشــاطها 

وإرســاء مواصفــات وطنيــة للتدقيــق الداخــي.

· ــوص 	 ــى نص ــة مبقت ــآت العمومي ــات واملنش ــب املؤسس ــي صل ــق الداخ ــات إدارات التدقي ــم صالحي  تنظي

قانونيــة وترتيبيــة قصــد تجــاوز التداخــل يف املهــام مــع إدارات أخــرى داخــل املؤسســات العموميــة عــى غــرار خاليــا 

ــد. ــة وإدارات التفق الحوكم

· العمل عى تثمن توصيات التقارير الرقابية ونرها للعموم إبان إعدادها وتنفيذ توصياتها ومتابعتها. 	

· أهميــة التكويــن اإلشــهادي للمراقــب العمومــي وتعزيــز قدراتــه حتــى يتمّكــن مــن مجابهــة التحديــات التــي 	

يفرضهــا واقــع التــرّف العمومــي وتطــوره عــى املســتوين التريعــي والرتتيبــي.  

· االتفــاق حــول وجــوب إحــداث مجلــس أعــى للرقابــة اإلداريــة واملاليــة صلــب الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة 	

واملاليــة يتــوىل تجميــع كل هيــاكل الرقابــة مبختلــف أصنافهــا والتنســيق بينهــا وتطويــر مناهــج العمــل وإعــداد رؤيــة 

شــاملة واســترافية لكافــة الوظائــف الرقابيــة.
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· ــه 	 ــد توجي ــة قص ــر الرقابي ــن التقاري ــا م ــا انطالق ــة العلي ــب الهيئ ــر صل ــة مخاط ــاء مركزي ــى إرس ــل ع العم

تدخــالت الهيــاكل الرقابيــة وتحديــد أولويــات التدّخــل حســب خارطــة للمخاطــر وارســاء وحــدات لدعــم املنظومــة 

ــة. ــر الرقابي ــاكل وتثمــن التقاري ــة اداء الهي ــات ومتابع ــة املعلوم ــة عــى مســتوى التأطــر وأنظم الرقابي

· أهميــة توحيــد الــرؤى ومناهــج العمــل يف إطــار اســرتاتيجية وطنيــة للرقابــة وتوحيــد اآلليــات عــى مســتوى 	

كافــة الهيــاكل مــع وضــع خارطــة املتدخلــن )cartographie des acteurs( وتوحيــد الوظيفــة الرقابيــة ووضــع آليــات 

التنســيق بينهــا. 

ورشة التفكير الثالثة حول
 »منظومة التفقد في القطاع العمومي وآفاق تطويرها«

يف إطــار اللقــاءات التــي تــم تنظيمهــا مــن أجــل بلــورة 

رؤيــة مشــرتكة حــول تطويــر منظومــة الرقابــة والتفقــد 

والتدقيــق يف القطــاع العمومــي وإضفــاء مزيــد مــن 

النجاعــة عــى أعــال مختلــف الهيــاكل الرقابيــة وتحقيق 

التكامــل يف األدوار بينهــا مبــا يســتجيب ملقتضيــات حســن 

ــة  ــدرات الدول ــن ق ــزز م ــام ويع ــال الع ــرف يف امل الت

ــع  ــاون م ــة بالتع ــت الهيئ ــاد، نظّم ــة الفس ــى مكافح ع

برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ » PNUD « مكتــب 

تونــس ورشــة تفكــر حــول » منظومــة التفقــد يف القطــاع 

العمومــي وآفــاق تطويرهــا »، وذلــك مبشــاركة رؤســاء التفقديــات العامــة الوزاريــة وبعــض التفقديــات املتخّصصــة 

لــدى املصالــح املركزيــة بالــوزارات واملؤسســات واملنشــآت العموميــة والجاعــات املحليــة و ممثلــن عــن الجمعيــة 

التونســية للمدققــن الداخليــن  وعــن الجمعيــة التونســية للمراقبــن العموميــن وذلــك مــن أجــل تعميــق النقــاش 

ــر منظومــة التفقــد يف القطــاع العمومــي يف عالقــة باملناهــج  ــة لتطوي والتفكــر حــول التصــورات املســتقبلية املمكن

واآلليــات املعتمــدة والوظائــف الجديــدة إلرســاء أنظمــة رقابــة داخليــة ناجعــة وفعالــة مــن شــأنها تعزيــز الحوكمــة 

ــر القــدرة عــى األداء. وتطوي

كــا متحــور موضــوع اللقــاء حــول تصــورات مختلــف 

هيــاكل التفّقــد لعالقتهــا بالهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة 

إطــار  يف  الرقــايب  املشــهد  مكّونــات  وببقيــة  واملاليــة 

التكامــل املنشــود بينهــا، والــدور الــذي ميكــن أن تؤمنــه 

ــا  ــار موقعه ــاص باعتب ــكل خ ــة بش ــا للرقاب ــة العلي الهيئ

قــدرات  دعــم  يف  الرقابيــة،  املنظومــة  يف  املحــوري 

التفقديــات وإمكانياتهــا وتطويــر وســائل ومناهــج عملهــا 

وتعزيــز التنســيق بينهــا وبــن مختلــف مكونــات املنظومة 

ــة.  الرقابي
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وخلصت أهم توصيات هذه الورشة إىل ما يي:

· إجــاع الحضــور عــى الــدور الهــام املنــاط بعهــدة التفقديــات الوزاريــة ضمــن املشــهد الرقــايب وكذلــك ضمــن 	

الهيــكل التنظيمــي لــكل وزارة بالرغــم مــن النقائــص املوجــودة حاليــا عــى مســتوى:

ü املوارد البريّة املتخّصصة،	

ü املوارد املاديّة واللوجستيّة،	

ü التكوين الخصويص والتكوين اإلشهادي،	

· إعتبار العمل ضمن التفقديات الوزارية غر مستقطب للكفاءات نظرا ملحدوديّة اآلفاق املهنيّة.	

· وجــود تحديــات جديــدة بالنســبة لعمــل تفقديــات الــوزارة مــن خــالل اإلنتقــال مــن ‘’رقابــة املطابقــة’’ إىل 	

‘’رقابــة األداء’’ يف ظــل القانــون األســايس الجديــد للميزانيــة الــذي أرىس مبــدأ التــرف حســب االهــداف،  

· ــة ليســتوعب التغــرات والتحديــات 	 ــة اإلداريــة واملاليّ ــا للرقاب وجوبيــة مراجعــة النــص الحــايل للهيئــة العلي

يف املشــهد الرقــايب مبــا ميكــن الهيئــة العليــا للرقابــة أن تكــون القاطــرة يف مجــال اإلصــالح املنشــود خاصــة مــن خــالل 

إرســاء الخارطــة الوطنيّــة للمخاطــر أو مركزيّــة املخاطــر وكذلــك منحهــا صالحيــات أوســع عــى غــرار إمكانيــة إحالــة 

امللفــات إىل القضــاء )العــديل واملــايل(.

· النظــر يف إيجــاد صيغــة للتعامــل بــن الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة والتفقديــات الخصوصيّــة )عــى 	

ــق  ــدات التدقي ــات ووح ــة( والتفقدي ــة للديوان ــألداءات أو اإلدارة العاّم ــة ل ــاإلدارة العام ــة ب ــة الخاص ــرار التفقدي غ

الداخــي باملؤسســات واملنشــآت العموميّــة لتثمــن أعالهــم مــن خــالل تأمــن متابعــة لهــا وإفرادهــم بتكويــن وتأطــر 

خصوصيــن.

· ــة للمتفقديــن وإيجــاد صيغــة إلرشاف مــزدوج بــن الهيئــة العليــا 	 ــة واملاديّ وجــوب توفــر الحايــة القانونيّ

للرقابــة اإلداريــة واملاليــة ووزارة اإلرشاف القطاعــي عــى التفقديــات خاصــة فيــا يتعلـّـق بالتــرّف يف الجانبــن املهنــي 

والوظيفــي. 

· إيجاد صيغة أفضل يف التعامل مع تقارير التفقد من قبل السلطة القضائيّة.	

· إجــاع أغلــب املشــاركن عــى إعتبــار أّن مــن أهــم مقّومــات إصــالح منظومــة الرقابــة والتفقــد والتدقيــق 	

الرتكيــز عــى ‘’مبــدأ االســتقاللية’’ وذلــك عــى املســتوين الوظيفــي والهيــكي معتريــن أّن ذلــك ال يعنــي باألســاس 

عــدم إمكانيــة التدخــل للســلطة التنفيذيّــة عنــد عمليّــة الرمجــة الســنويّة أو تنفيــذ مهــّات تفّقــد عاجلــة بــل يتــم 

ذلــك مــن خــالل إيجــاد نــوع مــن الراكــة املرنــة بــن هيــكل التفقــد وهيــكل اإلرشاف يف تحديــد وضبــط الرنامــج 

ــة للتأثــر عــى مخرجــات أعــال عمليــة  الســنوي للتفقــد وأّن ‘’اإلســتقالليّة’’ تتلّخــص أساســا يف عــدم وجــود إمكانيّ

التفقــد. 

· وجــود حاجــة إىل إعــداد دليــل منهجــي يوّحــد منهجيــة عمــل املتفقديــن باإلضافــة إىل إمكانيّــة وضــع أمنــوذج 	

موحــد يضبــط منهجيــة إعــداد تقاريــر التفّقد.  

· ــة يف أعــال التفقــد يعتــر مــن الركائــز األساســيّة لضــان جــودة مختلــف التقاريــر 	 اعتــاد املعايــر الدوليّ

ــر  ــا باملعاي ــال استئناس ــذا املج ــة يف ه ــر وطنيّ ــى اســتصدار معاي ــل ع ــع رضورة العم ــات م ــا التفقدي ــي تصدره الت

ــا. ــة املتعــارف عليه الدوليّ

· اقــرتاح إعــادة النظــر يف تركيبــة مجلــس الهيئــة العليــا الــذي تغيــب عنــه التفقديــات الوزاريـّـة وذلــك بإســتثناء 	

وزارة الداخليّــة وإيجــاد طريقــة لتمثيليــة أوســع لبقيــة التفقديات.

· أهميّة استصدار نظام أسايس خاص باملتفقدين والنظر يف إحداث هيئة عليا للتفقد والتقييم. 	
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جدول تأليفي للمتابعات األولى للتقارير الرقابية
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قرار المجلس الهيكل الرقابي التقرير الرقابي موضوع المتابعة تاريخ اجتماع 
مجلس الهيئة   

مواصلة املتابعة 
هيئة الرقابة العامة 

للالية

مراقبة الترف وحسابات تعاونية موظفي 

الرطة واألمن والسجون واإلصالح
1 30 سبتمر 2020

مواصلة املتابعة
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(

حول أوجه الترف يف الديوان الوطني للحاية 

املدنية 
04 نوفمر 2020 2

مواصلة املتابعة
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 30(
بنك متويل املؤسسات الصغرى وااملتوسطة 02 ديسمر 2020 3

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

 تفقد بعض أوجه الترف بالوكالة 

العقارية الصناعية
02 ديسمر 2020 4

مواصلة املتابعة
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 30(

مصحتا الصندوق الوطني للضان اإلجتاعي 

بالعمران وحي الخرضاء
02 ديسمر 2020 5

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للالية

 حسابات و ترف

 تعاونية القضاة 
19 جانفي 2021 6

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للالية

 نتائج تقييم إجراءات متابعة قرارات سحب 

اإلمتيازات املالية والجبائية 
19 جانفي 2021 7

مواصلة املتابعة
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(
صندوق الودائع و االمانات  8 23 فيفري 2021

مواصلة املتابعة
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(
منظومة صيانة شبكة الطرقات املرقّمة  9 23 فيفري 2021

مواصلة املتابعة
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(

 الركة التونسية للتأمن 

و إعادة التأمن ستار
10 23 فيفري 2021

مواصلة املتابعة 

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

رشكة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 11 30 مارس 2021

إيقاف املتابعة مع دعوة 

التفقدية املركزية لوزارة 

الداخلية ملواصلة متابعة 

تنفيذ التوصيات املتبقية 

وإعالم الهيئة بالنتائج.

التفقدية املركزية 

لوزارة الداخلية
والية القروان 30 مارس2021 12

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للالية
تدقيق أداء وزارة التكوين املهني والتشغيل 13 30 مارس 2021
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مواصلة املتابعة 
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(
مركز مراقبة األداءات صفاقس 1  14 30 مارس 2021

مواصلة املتابعة 
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(
مركز مراقبة األداءات صفاقس 2 15 30 مارس 2021

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للالية

مراقبة ترف وحسابات الجامعة التونسية 

لكرة القدم
16 30 مارس 2021

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

 تفقد بعض أوجه الترف 

مبؤسسة التلفزة التونسية
17 30 مارس 2021

مواصلة املتابعة

التفقدية العامة 

لوزارة الصناعة 

املناجم والطاقة 

رشكة اسمنت أم االكليل 18 25 ماي 2021

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية 

تفقد بعض أوجه الترف بركة النهوض 

باملساكن اإلجتاعية 
15 جوان 2021 19

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للالية 

مراقبة ترف وحسابات املركب الصحي بجبل 

الوسط
15 جوان 2021 20

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية 

نتائج تدقيق بعض أوجه الترف يف مركز 

 الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية

 و االستشفائية

15 جوان 2021 21

مواصلة املتابعة 
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتاعية 
15 جوان 2021 22

مواصلة املتابعة

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

الترف بالركة التونسية ملواد التزييت 15 جوان 2021 23

مواصلة املتابعة 
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(

إرشاف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

عى املؤسسات الخاصة للتعليم العايل
22 جوان 2021 24

مواصلة املتابعة

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

الترف بالركة الجهوية للنقل ببنزرت 15 جويلية 2021 25

مواصلة املتابعة 
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(
املندوبية الجهوية للرتبية بسوسة 15 جويلية 2021 26
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مواصلة املتابعة 

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

تقييم و إعادة توظيف العقارات الدولية 

الفالحية املسرتجعة 
15 جويلية 2021 27

مواصلة املتابعة

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

أوجه الترف باملعهد الوطني للرصد الجوي 15 جويلية 2021 28

مواصلة املتابعة 
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 31(

 األرايض الفالحية

املهيكلة
15 جويلية 2021 29

مواصلة املتابعة 
هيئة الرقابة العامة 

للالية

 تفقد بعض أوجه الترف مبركز اإلعالمية 

لوزارة املالية 
14 أكتوبر 2021 30

مواصلة املتابعة

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

الترف باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

مبنوبة 
14 أكتوبر 2021 31

إنهاء املتابعة مع دعوة 

التفقدية العامة لوزارة 

التجهيز واإلسكان إىل 

مواصلة متابعة اإلخالالت 

التي مل يتّم استكال 

إصالحها.

التفقدية العامة 

لوزارة التجهيز 

واإلسكان 

تفقد نهايئ 

باإلدارة الجهوية للتجهيز بسوسة 14 أكتوبر 2021 32

مواصلة املتابعة 
محكمة املحاسبات 

)التقرير عدد 30(
االسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة اإللكرتونية 09 نوفمر2021 33

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للالية

مراقبة ترف وحسابات الجامعة التونسية 

أللعاب القوى 
09 نوفمر2021 34

مواصلة املتابعة
هيئة الرقابة العامة 

للالية
مراقبة بعض أوجه الترف بوكالة الكحول 16ديسمر 2021 35

إيقاف املتابعة مع إحالة 

امللّف إىل التفقدية العامة 

لوزارة الصناعة واملناجم 

والطاقة الستكال متابعة 

إنجاز التوصيات وإعالم 

الهيئة بالنتائج. 

التفقدية العامة 

لوزارة الصناعة 

واملناجم والطاقة

مراقبة بعض أوجه الترف اإلداري واملايل 

لدى الركة الوطنية لعجن الحلفاء والورق 

بالقرين

16ديسمر 2021 36





جدول تأليفي للمتابعات الالحقة للتقارير الرقابية 
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قرار المجلس
مستوى 
المتابعة

 الهيكل
 الرقابي

الملّف موضوع 
المتابعة

تاريخ اجتماع
مجلس الهيئة 

 

إنهاء املتابعة مع دعوة املؤسسة اىل اإلرساع يف 

استخالص املبالغ التي تّم رصفها بدون وجه 

حق )قّدمت املؤسسة ما يفيد تسوية هذه 

املسألة وتّم إقرار إنهاء متابعة التوصية يف 

اجتامع مجلس الهيئة العليا املنعقد بتاريخ  

04 نوفمرب0	0	( .

متابعة ثانية 
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

ترصف وحسابات  

املركز الدويل  

لتكنولوجيات البيئة 

	 30 سبتمرب 0	0	 

إنهاء املتابعة مع دعوة الرشكة إىل مواصلة 

جهودها قصد تاليف النقائص املتبقية وإعالم 

الهيئة العليا بالنتائج.

متابعة ثانية 

التفقدية العامة 

 لوزارة الفالحة 

واملوارد املائية 

والصيد البحري

تفقد معّمق ألوجه 

الترصف اإلداري 

واملايل برشكة استغالل 

 قنال 

وأنابيب مياه الشامل

	 30 سبتمرب 0	0	 

إنهاء املتابعة مع دعوة الوكالة إىل استكامل 

مجهودات اإلصالح املتبقية وإحالة ملّف 

الصفقة املتعلّقة بأشغال التنوير العمومي 

بأحياء النور 	و	و3 بالكبارية من والية تونس 

إىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

متابعة ثانية 
محكمة املحاسبات 

-تقرير عدد  30-

 وكالة التهذيب 

والتجديد العمراين 
3 30 سبتمرب 0	0	 

مواصلة املتابعة متابعة ثانية 

التفقدية اإلدارية 

واملالية بوزارة 

 التعليم العايل 

و البحث العلمي

الترصف يف معهد 

 بورقيبة 

للغات الحية

4 30 سبتمرب 0	0	 

مواصلة املتابعة . متابعة ثانية 
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

الترصف يف املعهد 

التونيس 

للدراسات 

االسرتاتيجية 

5 30 سبتمرب 0	0	 

مواصلة املتابعة متابعة ثالثة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

الترصف بالوكالة 

الوطنية للترصف يف 

النفايات

6 30 سبتمرب 0	0	 

مواصلة املتابعة . متابعة ثالثة

محكمة املحاسبات 

 -تقرير عدد

-	9 

كلية العلوم  القانونية 

واالقتصادية والترصف 

بجندوبة

7 30 سبتمرب 0	0	 

مواصلة املتابعة . متابعة ثالثة

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

حول الترصف  يف 

الوكالة التونسية  

للتعاون الفني

6 أكتوبر 0	0	  8

إيقاف املتابعة مع تكليف التفقدية العامة 

لوزارة الشؤون املحلية و البيئة مبتابعة تنفيذ 

التوصيات و مّد الهيئة العليا بالنتائج .

متابعة ثالثة
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

 التدقيق يف حسابات 

صندوق مقاومة 

التلوث

6 أكتوبر 0	0	  9
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مواصلة املتابعة متابعة رابعة

هيئة الرقابة  العامة  

 ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

الترصف بوكالة إحياء 

 الرتاث

 و التنمية الثقافية

6 أكتوبر 0	0	  	0

إنهاء املتابعة باعتبار استكامل إنجاز جملة 

اإلخالالت الواردة بالتقرير الرقايب.
متابعة رابعة

محكمة املحاسبات 

-تقرير عدد 6	 -

 مستشفى األطفال

 باب سعدون
6 أكتوبر 0	0	  		

مواصلة املتابعة متابعة رابعة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

الترصف يف الرشكة 

 العامة للمقاوالت 

واألشغال 

)سومرتاجات(

6 أكتوبر 0	0	  		

إنهاء املتابعة مع دعوة التفقدية العامة 

للوزارة املكلفة بالبحث العلمي إىل مواصلة 

متابعة  التوصيات املتبقية ومّد الهيئة العليا  

بالنتائج.

متابعة رابعة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

 حول تقييم إنجاز 

الربنامج الوطني 

للبحث العلمي

6 أكتوبر 0	0	  	3

مواصلة املتابعة متابعة ثانية 
محكمة املحاسبات 

-تقرير عدد  30-

الترصف يف املركز 

 الوطني للتكوين

 املستمر  والرتقية 

املهنية

04 نوفمرب 0	0	 	4

مواصلة املتابعة متابعة ثانية 
محكمة املحاسبات 

-تقرير عدد  30-

الترصف يف امللك 

العمومي البحري 

بواليات سوسة 

واملنستري واملهدية

04 نوفمرب 0	0	 	5

مواصلة املتابعة متابعة ثانية 
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

الترصف يف صندوق 

 القروض

 و مساعدة الجامعات 

املحلية

04 نوفمرب 0	0	 	6

إنهاء املتابعة باعتبار استكامل إنجاز 

التوصيات الّصادرة عن الهيئة.
متابعة ثانية 

التفقدية العامة 

لوزارة التعليم 

 العايل 

و البحث العلمي

تفقد الترصف 

باملدرسة العليا 

الخاصة  للمهندسني 

والدراسات  

التكنولوجية بتونس

04 نوفمرب 0	0	 	7

إيقاف املتابعة باعتبار تسجيل نسبة إصالح 

هامة.
متابعة ثانية 

هيئة الرقابة العامة  

للاملية

الترصف يف صندوق 

االنتقال الطاقي
04 نوفمرب 0	0	 	8

إيقاف املتابعة وقتيا مع إعالم رئاسة الحكومة 

بحيثّيات امللّف وظروف العمل الحالية 

بالهيئة.

متابعة ثانية 
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

تدقيق الترصف 

اإلداري واملايل بالهيئة 

الوطنية لحامية 

املعطيات الشخصية

04 نوفمرب 0	0	 	9

مواصلة املتابعة متابعة ثانية 

التفقدية العامة 

لوزارة التجهيز  

واإلسكان 

الترصف يف تفقد مركز 

 التجارب 

و تقنيات البناء

04 نوفمرب 0	0	 	0
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إنهاء املتابعة مع ضّم امللفني واحالة نتائج 

املتابعات عىل محكمة املحاسبات التي 

برمجت مهمة رقابية عىل الديوان.

متابعة ثانية 

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

تفقد بعض أوجه 

الترصف بديوان 

الحبوب 

04 نوفمرب 0	0	 		

إنهاء املتابعة مع ضّم امللفني واحالة نتائج 

املتابعات عىل محكمة املحاسبات التي 

برمجت مهمة رقابية عىل الديوان.

متابعة ثانية 
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

تفقد بعض أوجه 

الترصف بديوان 

الحبوب 

04 نوفمرب 0	0	 		

إيقاف املتابعة نظرا للتقّدم يف إنجاز 

التوصيات واآلجال التي يتطلّبها تجاوز بقّية 

اإلخالالت.

متابعة ثالثة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

تقييم ترصف لجنة 

تصفية األموال والقيم 

الراجعة لحزب 

التجمع الدستوري 

الدميقراطي

04 نوفمرب 0	0	 	3

إنهاء املتابعة باعتبار تحقق نسبة إصالح 

هامة.
متابعة ثانية 

هيئة الرقابة العامة  

للاملية

مراقبة ترصف 

وحسابات االتحاد 

التونيس للفالحة 

والصيد البحري

	0 ديسمرب 0	0	 	4

مواصلة املتابعة متابعة ثانية 
محكمة املحاسبات 

-تقرير عدد 8	-

الديوان الوطني 

للتطهري
	0 ديسمرب 0	0	 	5

إيقاف املتابعة مع إحالة التقرير للهيئة 

الوطنية ملكافحة الفساد بخصوص بعض 

الوضعيات.

متابعة ثانية 
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

مراقبة  ترصف  

وحسابات  إذاعة  

شمس أف أم  ) 

تونيزيا برود كستينغ(

	0 ديسمرب 0	0	 	6

إيقاف املتابعة ودعوة املركز إىل مواصلة 

املتابعة بالتنسيق مع وزارة اإلرشاف وإعالم 

الهيئة العليا بالنتائج.

متابعة ثانية 
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

تفقد لبعض أوجه 

الترصف باملركز 

اإلفريقي لتحسني 

مستوى الصحفيني 

واإلتصاليني

	0 ديسمرب 0	0	 	7

إيقاف املتابعة باعتبار تحقيق نسبة إصالح 

هامة.
متابعة ثانية 

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

الترصف يف معهد 

السالمة  والصحة 

املهنية

	0 ديسمرب 0	0	 	8

إنهاء املتابعة لتسجيل تقّدم  هام يف تنفيذ 

اإلصالحات.
متابعة ثانية 

هيئة الرقابة العامة  

للاملية

تفقد مؤسسة دار 

 الصباح و تقييم 

وضعيتها املالية

	0 ديسمرب 0	0	 	9

مواصلة املتابعة متابعة ثالثة

هيئة الرقابة  العامة  

 ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

الرصيد العقاري  

لديوان األرايض 

الدولية

	0 ديسمرب 0	0	 30

إيقاف املتابعة مع التأكيد عىل رضورة 

استكامل املؤسسة املعنية املجهودات لرفع 

اإلخالالت يف أقرب اآلجال وإفادة الهيئة العليا 

مبا تّم إنجازه.

متابعة ثانية
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

  نتائج التدقيق  يف 

 بعض أوجه

 الترصف مبؤسسة 

اإلذاعة التونسية

9	  جانفي 		0	 3	



  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

516  
   التقرير السنوي السابع والعشرون 2021-2020

إيقاف املتابعة نظرا لتعّهد القضاء بالجانب 

الجزايئ مع دعوة مصالح التعاونية إىل مواصلة 

املجهودات لرفع اإلخالالت املتبقية وموافاة 

الهيئة العليا مبا تّم إنجازه يف الغرض.

متابعة ثانية
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

   نتائج مراقبة ترصف 

 وحسابات 

تعاونية موظفي 

 اإلذاعة 

والتلفزة التونسية

9	 جانفي 		0	 3	

مواصلة املتابعة متابعة ثانية

التفقدية العامة 

لوزارة الصناعة 

واملناجم والطاقة

   تقييم أداء رشكة 

تنمية واستغالل  

فضاء األنشطة 

االقتصادية بجرجيس

9	 جانفي 		0	 33

إيقاف املتابعة مع دعوة التفقدية العامة 

لوزارة الصناعة إىل مواصلة املتابعة و إعالم 

الهيئة بالنتائج املحققة .

متابعة ثانية

التفقدية العامة 

لوزارة الصناعة 

واملناجم والطاقة

حول مختلف 

الجوانب التنظيمية 

ومجاالت الترصف 

باملعهد الوطني 

للمواصفات  وامللكية 

الصناعية

6	 جانفي 		0	 34

مواصلة املتابعة مع مراسلة رئاسة الحكومة 

ووزارة املالية من أجل توضيح التوجهات 

بخصوص بنك متويل املؤسسات الصغرى 

واملتوسطة والرشكة التونسية للضامن  وعقد 

اجتامع يف الغرض.

متابعة ثالثة

محكمة املحاسبات 

 -تقرير عدد

-	9 

الرشكة التونسية 

للضامن
6	 جانفي 		0	 35

إيقاف املتابعة مع دعوة املؤسسة إىل رضورة 

مواصلة رفع اإلخالالت املتبقية.
متابعة سادسة

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

حول الترصف يف 

 الشؤون اإلدارية 

واملالية بإدارة امللكية 

العقارية

6	 جانفي 		0	 36

ضّم هذا امللف إىل امللف املتعلق بنتائج تقييم 

إجراءات متابعة قرارات سحب االمتيازات 

املالية والجبائية

متابعة سابعة
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

سحب االمتيازات 

 املالية والجبائية

 املسندة يف القطاع 

الصناعي

9	 جانفي 		0	 37

إنهاء املتابعة باعتبار توّفق الجامعة يف إنجاز 

نسبة إصالح هامة .
متابعة ثانية

هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

 تقييم الترصف

 يف الجامعة االفرتاضية
3	 فيفري 		0	 38

إنهاء املتابعة متابعة ثالثة
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

تدقيق حسابات 

صندوق ضحايا 

حوادث املرور

3	 فيفري 		0	 39

إنهاء املتابعة باعتبار إنجاز أو تربير عمليات 

اإلصالح.
متابعة ثالثة

 محكمة املحاسبات

- تقرير عدد 7	 -

رشكة الدراسات و 

 التنمية

 لسوسة الشاملية

3	 فيفري 		0	 40
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إيقاف املتابعة نظرا لقيام فريق من هيئة 

الرقابة العامة للمصالح العمومية مبهّمة تفقد 

يف نفس الفرتة بنفس الوزارة و سيتّم مّد 

الهيئة العليا بالتقرير النهايئ للمهّمة ملتابعته.

متابعة رابعة
محكمة املحاسبات 

-تقرير عدد 8	-

وزارة الشؤون 

الخارجية
3	 فيفري 		0	 4	

إيقاف املتابعة باعتبار املهّمة الرقابية الحالية 

للفريق الرقايب املشرتك حول وزارة البيئة 

واملؤسسات التابعة لها .

متابعة رابعة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

مراقبة ترصف و 

حسابات الوكالة 

الوطنية للترصف يف 

النفايات

3	 فيفري 		0	 4	

إيقاف املتابعة باعتبار املهّمة الرقابية الحالية 

للفريق الرقايب املشرتك حول وزارة البيئة 

واملؤسسات التابعة لها .

متابعة ثالثة
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

وكالة حامية املحيط

و تهيئة الرشيط 

الساحيل

30 مارس 		0	 43

إنهاء املتابعة. متابعة ثالثة

محكمة املحاسبات 

 -تقرير عدد

-	9 

رشكة تونس للطرقات 

السيارة
30 مارس 		0	 44

مواصلة املتابعة  متابعة ثالثة
محكمة املحاسبات 

-تقرير عدد 8	-

الترصف يف األمالك 

 العقارية

 الخاصة لبلدية تونس

30 مارس 		0	 45

مواصلة املتابعة مع األخذ بعني االعتبار 

للتقرير الحديث الصادر عن هيئة الرقابة 

العامة للمصالح العمومية حول نفس 

املؤسسة.

متابعة ثانية
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

تدقيق و تقييم ترصف 

وحسابات مصالح 

رئاسة الجمهورية

46 5	 ماي 		0	

إيقاف املتابعة مع التأكيد عىل رضورة التزام 

الوزارة باآلجال التي حددتها )مارس 		0	( 

لدخول املنظومة املندمجة حّيز االستغالل.

متابعة ثانية
محكمة املحاسبات- 

تقرير عدد	3-

الترصف يف الدين 

العمومي الخارجي 

عىل مستوى الوزارة 

املكلفة بالتنمية 

واالستثامر  والتعاون 

الدويل

47 5	 ماي 		0	

مواصلة املتابعة متابعة ثانية
هيئة الرقابة العامة 

للاملية

مراقبة حسابات رشكة 

الجنوب للخدمات
48 5	 ماي 		0	

إنهاء املتابعة مع دعوة اإلدارة العامة للديوانة 

إىل مواصلة جهودها قصد تاليف النقائص 

املتبقية وإعالم الهيئة العليا بذلك.

متابعة ثانية
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

الترصف يف 

املحجوزات الوقتية 

باملكتب الحدودي 

مبيناء حلق الوادي 

الشاميل

49 5	 ماي 		0	

إيقاف املتابعة وتكليف تفقدية الوزارة 

باستكامل املتابعة. 
متابعة رابعة

هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

الترصف يف الشؤون 

اإلدارية و املالية 

بوزارة التنمية 

والتعاون الدويل

50 5	 ماي 		0	
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إيقاف املتابعة و مراسلة سلطة االرشاف قصد 

دعوتها إىل تعيني لجنة مقابيض مع تحميل 

املسؤوليات حول  اإلخالالت ذات الصبغة 

الجزائية و إحالة متابعة بقّية النقاط إىل 

التفقدية العامة لوزارة التعليم العايل ومّد 

الهيئة بالنتائج.

متابعة ثالثة

التفقدية اإلدارية 

واملالية  بوزارة 

التعليم العايل 

والبحث العلمي       

الترصّف يف معهد 

بورقيبة للغات الحية
		 جوان 		0	 5	

إيقاف املتابعة  مع دعوة التفقدية العامة 

للوزارة إىل مواصلة متابعة التوصيات املتبقية 

ومّد الهيئة العليا بالنتائج.

متابعة ثالثة
محكمة املحاسبات 

-تقرير عدد  30-

املركز الوطني 

للتكوين املستمر  

والرتقية املهنية

		 جوان 		0	 5	

تأجيل البت يف امللف ملتابعته مع امللف  

املتعلق مبهمة تقييم إعادة توظيف العقارات 

الدولية و عقد اجتامع مع وزارة أمالك الدولة 

وديوان األرايض الدولية لللنظر يف اإلشكاليات 

العالقة.

متابعة رابعة

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

الرصيد العقاري 

لديوان األرايض 

الدولية

		 جوان 		0	 53

إنهاء املتابعة بالنظر لتحقق نسبة هامة من 

االصالح.
متابعة رابعة

هيئة الرقابة العامة 

ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية

الوكالة التونسية 

للتعاون الفني
		 جوان 		0	 54

إيقاف املتابعة مع دعوة التفقدية الوزارية إىل 

مواصلة متابعة بقّية التوصيات العالقة.
متابعة خامسة

هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

رشكة املقاوالت 

واملعدات واالشغال » 

سومرتاجات«

		 جوان 		0	 55

إنهاء املتابعة متابعة ثالثة
هيئة الرقابة العامة  

للاملية
املركز الطبي للديوانة  		 جوان 		0	 56

مواصلة املتابعة
متابعة ثانية

محكمة املحاسبات 

-تقرير عدد  30-

الترصف مبصحتي 

الصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي 

بالعمران و حي 

الخرضاء

4	 أكتوبر 		0	 57

إيقاف املتابعة وضّم امللف  مع التقرير الرقايب 

ااملنجز من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح 

العمومية .

متابعة ثالثة
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

الترصّف يف املعهد 

التونيس للدراسات 

االسرتاتيجية

4	 أكتوبر 		0	 58

إنهاء املتابعة متابعة ثانية
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

تدقيق أداء وزارة 

التكوين املهني 

والتشغيل

09 نوفمرب		0	 59

مواصلة املتابعة   متابعة ثانية
هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

تفّقد بعض أوجه 

الترصف  يف الوكالة 

العقارية الصناعية

09 نوفمرب		0	 60
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مواصلة املتابعة
متابعة ثانية

هيئة الرقابة العامة 

للمصالح العمومية

تدقيق بعض أوجه 

الترصف يف مركز 

الدراسات الفنية 

والصيانة البيولوجية 

الطبية واالستشفائية

09 نوفمرب		0	 6	

إنهاء املتابعة مع تكليف التفقدية العامة 

لوزارة التجارة  وتنمية الصادرات مبتابعة 

إنجاز التوصيات املتبقية.

متابعة ثانية

التفقدية العامة 

لوزارة التجارة 

وتنمية الصادرات 

تفقد محوري إلدارة 

الشؤون اإلدارية 

واملالية بوزارة التجارة
09 نوفمرب		0	 6	

مواصلة املتابعة  متابعة ثانية
هيئة الرقابة العامة  

للاملية

تفقد بعض أوجه 

الترصف وحسابات 

املركب الصحي بجبل 

الوسط

6	ديسمرب 		0	 63

مواصلة املتابعة  متابعة ثانية
محكمة املحاسبات- 

تقرير عدد	3-

 أوجه الترصّف يف 

القطب التكنولوجي 

بربج السدرية

6	ديسمرب 		0	 64

إيقاف املتابعة مع دعوة التفقدية العامة 

لوزارة التجهيز واإلسكان الستكامل متابعة 

املالحظات املتبقية وإعالم الهيئة العليا 

بالنتائج

متابعة ثالثة

التفقدية العامة 

لوزارة التجهيز 

واإلسكان 

تفقد مركز تجارب 

وتقنيات البناء
6	ديسمرب 		0	 65



إصدارات الهيئة العليا

للرقابة اإلدارية والمالية

إصدارات الهيئة العليا

للرقابة اإلدارية والمالية



إصدارات الهيئة العليا

للرقابة اإلدارية والمالية

إصدارات الهيئة العليا

للرقابة اإلدارية والمالية



85، شارع الحرية تونس 1002

71784787 - 71790163

71782748

http://www.hccaf.tn

facebook.com/hccaf

hccaf@hccaf.tn

إصدار: 

تصميم وطباعة : 
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