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توطئة
يستعرض

التقرير الخامس والعشرون للهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية مجمل المتابعات التي
التصرف بالهياكل
أ ّمنتها الهيئة طيلة السنة المنقضية ،في إطار ما أوكل إليها من مشموالت في مجال متابعة
ّ
العمومية إنطالقا مما ترصده التقارير الرقابية من إخالالت ونقائص متفاوتة األهمية والخطورة .باإلضافة
إلى ذلك يأتي هذا التقرير على مجمل األنشطة التي قامت بها الهيئة العليا تكريسا للتو ّجه الذي تو ّخته منذ
سنتين والمتمثّل في تعزيز المقاربة الوقائية من خالل مرافقة المتصرفين العمومين قصد تطوير أساليب
التصرف وتحديث مناهجه بما يضمن التصرف الرشيد في المال العام وتحسين أداء الهياكل العمومية.
لقد سعت الهيئة العليا خالل السنة المنقضية إلى تعزيز دورها في مجال متابعة التقارير الرقابية من خالل
مزيد تفعيل المتابعة المستندية باإلضافة إلى إطالق الطور الثاني من مقاربة متابعة القرب وتوسيع نطاقها
حيث شملت هذه المرة  29تقريرا رقابيا توزعت على ثالثة قطاعات وهي البيئة والتجهيز والنقل إضافة
إلى جملة من التقارير التي أنجزتها هياكل الرقابة حول التصرف في أسطول السيارات والعربات اإلدارية.
وقد م ّكنت هذه العملية من إجراء مسح شامل لمجمل مهام الرقابة التي خضعت لها الهياكل العمومية العاملة
ضمن القطاعات الثالثة طيلة السنوات الخمس األخيرة وتأمين متابعتها بدقة .وقد توفقت الهيئة من خالل
أعمال متابعة القرب من تقييم مجهود اإلصالح وإستحثاث الهياكل العمومية على إستكمال اإلصالحات
صل إلى تحقيقها.
ورفع اإلخالالت التي رصدتها التقارير الرقابية ،وهو ما تبيّنه نسب اإلصالح التي تم التو ّ

وإذ تشيد الهيئة العليا بمستوى التجاوب والتفاعل اإليجابي الذي وجدته لدى الهياكل والوزارات المشمولة
بمتابعة القرب ،فإنّها تؤكد مرة أخرى على أن مستوى المتابعة الذاتية التي من المفروض أن تقوم بها الهياكل
بمجرد إنتهاء المهمة الرقابية اليزال دون المطلوب ،إن لم نقل منعدما تماما ،حيث
العمومية بصفة إرادية،
ّ
تحفظ التقارير الرقابية واليتم إستغاللها من قبل الهياكل العمومية لإلنطالق في مجهود إصالحي بناء على
ما يتم رصده من نقائص وإخالالت ،وبذلك يكاد ينحصر مجهود اإلصالح لدى الهياكل العمومية في حدود
ما تؤمنه الهيئة العليا من متابعة ومساءلة.
ويعد ذلك في حد ذاته مؤشر لمدى تمثل البعض من المتصرفين العموميين ألهداف ومقاصد الرقابة التي
تعتبر فرصة للوقوف على النقائص وإصالحها ،واإلستفادة من نتائجها ،بدال عن اإلدراك السائد الذي ال
يزال ينظر للرقابة على كونها مساءلة مسلطة وشكال من أشكال اإلستقصاء غير المرحب به ،وهذا ما يفسر
الصعوبات التي تواجهها هياكل الرقابة في إتمام المهام الرقابية والحصول على األجوبة المطلوبة.
ويمثل هذا
التصور عائقا في حدّ ذاته أمام تطوير التصرف العمومي .وقد عملت الهيئة على إيالء هذه
ّ
المسألة أهمية بالغة وسعت جاهدة من خالل تعاطيها مع هياكل التصرف إلى تغيير هذه النظرة ،من خالل
اإلحاطة بالمتصرف العمومي وتقريب المراقب من المتصرف.
وقد تجسّم هذا التوجه من خالل سعي الهيئة إلى إنجاز أنشطة وبرامج إضافية حيث لم تكتف بالعمل في
مجال المتابعة سواء كانت مستندية أوفي شكلها المستحدث المتمثل في متابعة القرب ،بل كثفت من نشاطها
الهادف إلى تعزيز المقاربة الوقائية وتقديم المرافقة والمساندة إلى الهياكل العمومية ،في شكل دورات
تدريبية وأيام دراسية .وفي هذا الصدد يتنزل إصدار دليل الممارسات الناجحة من أجل تصرف أفضل .وقد
قوبل هذا اإلصدار كسابقيه بإهتمام بارز وتجلّى ذلك من خالل إقبال عدد من الوزارات والهياكل العمومية
على تنظيم أيام دراسية لتقديم مضمون الدليل و تعميم الفائدة على نطاق واسع.

كمال العيادي
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عدد التقارير التي ت ّمت متابعتها:
تولّت الهيئة العليا للرقابة اإلداريّة والماليّة ،بعنوان سنة  ،2018دراسة ومتابعة  91تقريرا رقابيّا منها  34تقريرا في إطار متابعة
الرامية إلى تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها الهيئة ورفع
أولى ( )% 37و 57تقريرا في إطار متابعات الحقة ( )% 63أي مواصلة األعمال ّ
الرقابيّة والتي لم توفّق الهياكل المعنيّة في إتخاز تدابير اإلصالح الضروريّة لتجاوزها أو أنها قد شرعت
اإلخالالت التي تض ّمنتها التقارير ّ
في ذلك دون إستكمالها.
وقد استخرجت الهيئة من مجموع التقارير  4102إخالال تتطلّب المتابعة ،تم ّكنت الهياكل المعنيّة من تجاوز  3017منها أي ّ
أن
معدّل نسبة اإلصالح الجمليّة بلغ  % 74بعنوان مختلف المتابعات .وفي المقابل تقدّمت الهيئة بـ 1900توصية تكميليّة لتجاوز اإلخالالت
المتبقية .وبالتالي ّ
فإن المعدّل العام لإلصالح سنة  2018بلغ .% 62
الرقابة أو الطبيعة القانونيّة للهيكل فهي ّ
تتوزع حسب بيانات
أ ّما بخصوص توزيع مواضيع التقارير التي ت ّمت متابعتها حسب مجال ّ
الرسم البياني التالي:
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يالحظ من خالل الرسم البياني أعاله ّ
الرقابيّة شملت  23وزارة أي تقريبا كافّة الوزارات التابعة للسلطة التنفيذيّة بما فيها
أن متابعة التقارير ّ
وزارات السيادة .وقد إستأثرت عشر ( )10وزارات بحوالي  % 80من التقارير ( 72تقريرا) وفي المقابل ّ
فإن  8وزارات إستأثرت بنسبة
 % 9من التقارير وذلك بمعدّل تقرير بالنسبة لك ّل وزارة.
من جانب آخر ،تولّت الهيئة العل يا تأمين متابعة تقرير الرقابة الخصوصي الذي أنجزته دائرة المحاسبات والمتعلّق بـ''الهيئة العليا
المستقلّة لإلنتخابات'' ،وقد انعقدت للغرض جلستان بين الهيئتين للنظر في المجهودات التي بذلتها الهيئة العليا المستقلّة لإلنتخابات لرفع
اإلخالالت التي رصدها التقرير وذلك عقب مراسلة الهيئة العليا المستقلّة لإلنتخابات في الغرض.
وللغرض تولّت الهيئة العليا قبل ذلك ،وتحضيرا لهذين اإلجتماعين ،استخراج النقائص التي خلص إليها تقرير دائرة المحاسبات
وإرسالها إلى الهيئة العليا المستقلّة لإلنتخابات قصد معرفة اإلجراءات المتخذة بشأنها .وقد أفادت الهيئة العليا المستقلّة خالل الجلسة األولى
صل إلى إصالح عددا من اإلخالالت وهو ما ث ّمنته الهيئة العليا ،داعية إيّاها إلى مدّها باإلجابات بصفة رسميّة إلستكمال مراحل
أنّها قد ت ّم التو ّ
التصرف والعمل على تجاوز
المتابعة .وخالل الجلسة الثانية عبّرت الهيئة العليا المستقلّة لإلنتخابات عن استعدادها لإلرتقاء بمنظومة
ّ
اإلخالالت المرصودة ودعت في نفس الوقت إلى أن يقع تف ّهم بعض اإلخالالت بإعتبار خصوصيّة الهيئة التي تجد نفسها مطالبة بتحقيق نتائج
صة في مجال ال ّ
شراءات.
وتنظيم إنتخابات في أوقات وجيزة وهو ما يطرح لديها صعوبة على مستوى إحترام كافّة اإلجراءات ،خا ّ
وترى الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية أنه يمكن تجاوز مجمل االخالالت مع مراعاة خصوصية عمل الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات وذلك بمدها باألجوبة في أفضل اآلجال للنظر في طرق تالفيها مستقبال .لكن إلى غاية تاريخ إعداد التقرير لم تتم ّكن الهيئة العليا
صل باإلجابات الضروريّة في الغرض.
من استكمال عمليّة المتابعة نظرا لعدم التو ّ

 -Iعدد النقائص المستخرجة ونسبة اإلصالح:
تع ّهدت الهيئة العليا للرقابة اإلداريّة والماليّة خالل سنة  2018بدراسة ومتابعة  34تقريرا في إطار متابعة أولى أي حوالي ضعف
التقارير التي تع ّهدت بها بعنوان سنتي  2016و 16( 2017تقريرا).
وقد شملت المتابعة األولى مجاالت وهياكل خاضعة إلشراف  13وزارة ،وللغرض استخرجت الهيئة من التقارير الرقابيّة 1367
والتصرف
والتصرف في الشراءات والصفاقات العموميّة
التصرف على غرار التنظيم وأنظمة المعلومات
مالحظة تتعلّق بمختلف مجاالت
ّ
ّ
ّ
والتصرف في المخزون.
والتصرف المالي والمحاسبي
في الموارد البشريّة
ّ
ّ
وبيّنت المتابعة األولى تحقيق نسبة جمليّة لإلصالح بلغت  ،% 56أي ما يناهز معدّل نسبة اإلصالح السنويّة التي حققتها مختلف
الهياكل ( ،)% 62وذلك دون إعتبار إجراءات اإلصالح التي شرعت فيها الهياكل المعنيّة والتي لم يت ّم إستكمالها .وقد تقدّمت الهيئة بـ618
صة تلك
توصية تكميليّة بشأن النقائص المتبقية مع إستحثاث مختلف الهياكل في تنزيل إجراءات اإلصالح وإستكمالها في أقرب اآلجال خا ّ
التي ال تتطلّب آجاال وإمكانيات ماديّة وبشريّة ها ّمة.
ويل ّخص الجدول التالي أه ّم اإلستنتاجات التي يمكن إستخالصها من المتابعة األولى لـ 34تقريرا التي تولت الهيئة دراستها:
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عدد النقائص
الوزارة

المستخرجة

موضوع التقرير

()1
التصرف في أسطول السيارات برئاسة
ّ
الحكومة
رئاسة الحكومة

32

العدد الجملي
عدد التوصيات

للنقائص التي

المقدّمة على ضوء

تم تداركها

المتابعة األولى
)(2
4

28

نسبة
اإلصالح
والتدارك
()%
()2/1
88

التصرف في أسطول السيارات بوزارة
ّ
حقوق اإلنسان ومجلس المستشارين سابقا

14

2

***

***

()1

وزارة العدل
وزارة الدّفاع الوطني

التصرف في أسطول السيارات باإلدارة
ّ
سجون
العا ّمة لل ّ
المستشفى العسكري األصلي للتعليم
بتونس
الشركة التونسيّة للضمان
التصرف في المحجوز الوقتي بمكتب
ّ
الديوانة بحلق الوادي الشمالي

23

5

18

78

66

22

44

67

44

27

17

39

20

13

7

35

تقييم تأمين حضيرة سيارات الوزارات
وزارة الماليّة

والمؤسسات العموميّة (الشركة التونسيّة
للتأمين وإعادة التأمين)

18

1

***

***

()2

اإلدارة العا ّمة للديوانة
التصرف في المركز
مراقبة بعض أوجه
ّ
الطبّي للديوانة

105

69

36

34

30

6

24

80

وزارة التنمية
واإلستثمار والتعاون

الوكالة التونسيّة للتعاون الفنّي

42

18

24

57

الدّولي
وزارة التجارة

التصرف في أسطول السيارات بوزارة
ّ
التّجارة

17

4

13

76

تصرف لجنة تصفية األموال والقيم
تقييم
ّ
وزارة أمالك الدّولة
والشؤون العقاريّة

الراجعة لحزب التجمع الدستوري
الديمقراطي
وكالة المقابيض المحدثة لدى اإلدارة
الجهويّة للملكيّة العقارية بالمنستير

وزارة التجهيز
واإلسكان والتهيئة
الترابيّة

30

13

17

57

التصرف في البنايات التابعة لوزارة
ّ
التجهيز واإلسكان والتهيئة التّرابيّة
التصرف في نفقات وزارة التجهيز
ّ
واإلسكان والتهيئة الترابيّة

9

6

3

33

43

17

26

60

29

8

20

69
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وكالة التهذيب والتجديد العمراني

68

25

43

63

شركة تونس للطرقات السيّارة

58

10

48

83

اإلدارة الجهويّة للتجهيز بباجة

7

0

7

100

اإلدارة الجهويّة للتجهيز بصفاقس

31

14

17

55

التصرف بوزارة النّقل
ّ

57

24

33

58

41

4

37

90

التصرف بال ّ
شركة الوطنيّة للنقل بين
ّ
المدن

وزارة تكنولوجيات
اإلتصال واإلقتصاد

التصرف في أسطول السيارات بالديوان
ّ
الوطني للبريد

الرقمي
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

كليّة العلوم القانونيّة واإلقتصاديّة

66

41

25

38

كليّة الطب بسوسة

36

16

20

56

التقرير المتعلّق بالنفايات الخطرة

45

33

17

38

تقييم معالجة واستغالل المياه المستعملة

48

48

29

60

33

6

27

82

11

9

4

36

الديوان الوطني للتطهير

79

42

37

47

مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

47

26

21

45

48

16

32

67

24

18

9

38

وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

77

47

30

39

صحة والسالمة المهنيّة
معهد ال ّ

35

16

19

54

1367

618

758

56

والتصرف بجندوبة
ّ

التصرف في أسطول السيارات بالديوان
ّ
الوطني للتطهير
التصرف في نفقات وزارة البيئة والتنمية
ّ
وزارة الشؤون
المحليّة والبيئة

المستدامة

للتصرف
التصرف بالوكالة الوطنيّة
أوجه
ّ
ّ
في النفايات-جانفي 2014
التصرف بالوكالة الوطنيّة لحماية
أوجه
ّ
المحيط 2015 -
وزارة الشؤون
اإلجتماعيّة

34

8

26

76

المجموع

( :)1نظرا لطبيعة موضوع التقرير الرقابي فقد أقرّ مجلس الهيئة إنجاز متابعة خصوصي ّة مع وزارتي النقل وأمالك الدولة.
( :)2أقرّ مجلس الهيئة إنجاز متابعة خصوصية مع رئاسة الحكومة.

أن نسبة اإلصالح بعنوان المتابعة األولى قد تراوحت بين  % 33و % 100مع العلم ّ
ويالحظ من خالل معطيات الجدول أعاله ّ
أن
نسبة اإلصالح قد تجاوزت  % 54بالنسبة لـ 21تقريرا منها  17تقريرا ( )% 81ت ّمت متابعتها في إطار المقاربة الجديدة التي إعتمدتها الهيئة
منذ سنة  2017المتمثّلة في ''متابعة القرب'' والتي أ ّكدت جدواها في تسريع نسق اإلصالح مقارنة بالمتابعة المستنديّة.
وفي المقابل أفضت عمليات المتابعة الالحقة التي تعلقت بـ 57تقريرا ،دون إعتبار نتائج المتابعة األولى ،إلى تسجيل نسب إصالح
تراوحت بين  % 52و % 91وذلك حسب ما يبرزه الجدول التالي:
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عدد

النقائص

العدد الجملي للنقائص

التوصيات المنجزة خالل

نسبة اإلصالح

التقارير

المستخرجة

التي تم تداركها

المتابعة الحالية

الجمليّة ()%

8

467

404

59

87

1

23

12

1

52

17

914

759

92

83

7

310

251

36

81

6

402

332

29

83

قطاعات ومحاور

12

373

340

52

91

جمعيات وهياكل غير مصنّفة

6

235

191

46

81

11

2

2

18

2735

2291

317

84

مجال الرقابة أو طبيعة الهيكل
مصالح إدارية مركزيّة
وجهويّة
جماعات جهويّة ومحليّة
منشآت عموميّة وذات مساهمة
عموميّة
مؤسسات عموميّة ذات صبغة
إداريّة
مؤسسات عموميّة ال تكتسي
صبغة إداريّة

نقائص وتوصيات تكميليّة لهيكل آخر
متداخل في إجراءات اإلصالح
المجموع

57

 -IIعدد التقارير التي تم إنهاء متابعتها:
أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعتها خالل سنة  2018عدد  27تقريرا أي ما يمثل نسبة  % 30من التقارير التي
بلغ عدد التقارير التي ّ
ت ّمت متابعتها منها  5تقارير ت ّم إنجاز متابعتها في إطار متابعة القرب وهو ما يؤكد في جزء منه جدوى هذه الطريقة الجديدة .هذا وتجدر
اإلشارة إلى ّ
أن قرار إنهاء المتابعة يأخذ بعين اإلعتبار التقدّم الهام الحاصل على مستوى تجاوز اإلخالالت وتنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها
الهيئة ،كما ّ
أن القرار يتأسس على جملة من األسباب الموضوعيّة األخرى على غرار برمجة أو خضوع الهيكل المعني لعمليّة رقابة جديدة
أو أنّه قد شرع في اإلصالحات لكن تنزيلها وإستكمال تنفيذها قد يتطلّب مدّة طويلة أو يكون مرتبطا بتد ّخل هياكل أخرى.
وفي مثل هذه الحالة وغيرها توصي الهيئة سلطة اإلشراف بتكليف التفقديّة لمواصلة المتابعة ومدّ الهيئة بالنتائج المسجّلة.
وتجدر اإلشارة أيضا ،إلى ّ
أن نسبة اإلصالح قد تراوحت بين  % 55و % 100منها  23تقريرا ( )% 80سجّلت نسبة إصالح
تجاوزت الـ % 78أي أنها قد تجاوزت معدّل نسبة اإلصالح الجمليّة بعنوان مختلف المتابعات المشار إليها أعاله (.)% 74

تصدرت وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مجموع الوزارات بإنهاء متابعة خمسة تقارير،
تليها وزارة المالية ثم وزارة النقل.
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وقد تصدّرت وزارة الفالحة والموارد المائيّة والصيد البحري مجموعة الوزارات بـ 7تقارير أنهيت متابعتها تليها وزارة الماليّة بـ4
تقارير ث ّم وزارة النقل بـ 3أي أنها قد إستّأثرت بـ % 52من التقارير التي أنهيت متابعتها .ويبرز الرسم البياني التالي توزيع التقارير التي ت ّم
إنهاء متابعتها خالل سنة  2018حسب مختلف الوزارات.

توزيع التقارير التي ت ّم إنهاء متابعتها حسب الوزارات
وزارة التجارة
---------------3

وزارة التجهيز واإلسكان
والتهيئة الترابيّة
----------------------2

وزارة شؤون الشباب
والرياضة
---------------1

وزارة النّقل
------------3

وزارة الماليّة
--------------4

وزارة التربية
--------------1
وزارة التعليم
العالي والبحث
العلمي
------------1
وزارة التكوين
المهني والتشغيل
-----------1
وزارة التنمية
واإلستثمار والتعاون
الدّولي
--------------1
وزارة الصحّة
------------1
وزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى
سطة
والمتو ّ
---------------2
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وزارة الفالحة والموارد
المائيّة والصيد البحري
----------------------7

المتابعة المستندية
تولت الهيئة العليا خالل سنة  2018متابعة  91تقرير رقابة
وتفقد شملت عددا من مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت
العمومية والجماعات المحلية وجمعيات استخرجت منها
الهيئة  4025مالحظة.
وشملت عمليات المتابعة األولى  34تقريرا وأفضت إلى
تقديم  618توصية تكميلية بخصوصها قصد استكمال مسار
اإلصالح.
محل
ومن جهة أخرى واصلت الهيئة متابعة  57تقريرا كانت
ّ
متابعات سابقة من خالل دراسة وتقييم إجراءات اإلصالح
والتدارك المتّخذة لتجسيم التوصيات المقدمة والتأكد من
تقدم هياكل التصرف في تجسيمها.
مدى ّ
المسجلة إلى إقرار مجلس الهيئة
وقد أفضى تقييم النتائج
ّ
توصلت الهياكل المعنية إلى استكمال
إنهاء متابعة  23تقريرا
ّ
تقدم
هام في عملية
جميع االصالحات المطلوبة أو تسجيل ّ
ّ
تدارك النقائص.
وسيتم تقديم نتائج المتابعة المستندية للتقارير خالل هذا
الجزء مو ّزعة حسب الوزارات ومستوى المتابعة .وتجدر
اإلشارة أن الهيئة تمكّنت من إدراج مقاربة متابعة القرب عند
متابعة العديد من التقارير ،وهو ما يؤكد تملّك الهيئة لهذه
المقاربة الجديدة والتي مكنت من تفاعل أكبر مع مختلف
هياكل التصرف وساهمت في تحسين نتائج المتابعة.

رئاسة الحكومة

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

 -Iرئاسة
الحكومة الحكومة
رئاسة
.I
تولت الهيئة خالل سنة  2018متابعة تقريرين رقابيين خصت مصالح ومؤسسات راجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة ّ
موزعة حسب
مستوى المتابعة كما يلي:
•

متابعة ثالثة :تقرير واحد.

•

متابعة رابعة :تقريران.

✓ المتابعة الثالثة:

المطبعة الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة:
الرسمية للجمهورية
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة الثالثة لتقرير دائرة المحاسبات السابع والعشرين في بابه المتعلّق بالمطبعة ّ
التونسية وذلك مثلما يبينه الجدول التالي:
المتابعة األولى

موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

نتائج المتابعة الثالثة

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المقدمة

المتبقية

على ضوء

على ضوء

المتابعة

المتابعة

األولى

السابقة

عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد
الجملي
للنقائص
التي تم

النسبة
الجملية

قرار

لإلصالح

مجلس
الهيئة

()%

تداركها

المطبعة
الرسمية
للجمهورية

27

24

16

6

10

38

17

63

مواصلة
المتابعة

التونسية
صل إلى تطوير السياسة
أبرزت المتابعة الثالثة استكمال المطبعة إنجاز ست توصيات من جملة  16توصية المتبقية وتتعلق بالتو ّ
التسويقية للمؤسّسة على غرار القيام بدراسة استراتيجية باالستعانة بخبير في هذا المجال لتحديد آفاق المنشأة وتركيز المجهودات على
المنتوجات ذات المردودية العالية وتسجيل نتائج في مجال تطوير الجانب التنظيمي واإلجرائي للمؤسسة على غرار مواصلة تحيين وإتمام
أدلة اإلجراءات بالتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية واتخاذ التدابير الضرورية لتالفي النقائص الواردة بالتقارير حول نجاعة نظم الرقابة
بالتصرف في المخزون ووضع مخطط مديري
الداخلية ودعم هذا الجانب من النشاط كما سجل تنفيذ عدد ها ّم من اإلجراءات المتعلّقة
ّ
لإلعالمية للمؤسّسة والشروع في تنفيذه .كما قامت مصالح المطبعة بتكليف مكتب دراسات خارجي للقيام بتدقيق في السالمة المعلوماتية لسنة
 2014وإعداد مخطط ضمان استمراريتها.
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كما تبين من خالل المتابعة الثالثة أن المطبعة واصلت المساعي المتعلقة باستكمال وضع مؤشرات اإلنتاجية وتحيينها كما واصلت
اإلجراءات المتعلقة باقتناء وتركيز المنظومة الخاصة بالصيانة ( ،)GMAOوإجراءات إبرام بعض االتفاقيات الخاصة برفع النفايات.
ملف تسوية وضعيتها إزاء أحكام األمر عدد  2687لسنة  2006المتعلّق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو
والمؤسّسة بصدد معالجة
ّ
المخلة بالصحة أو المزعجة واستغاللها.
كما واصلت اللجنة المكلّفة بالتحضير إلرساء منظومة الجودة للحصول على عالمة إيزو أشغالها ،وذلك بوضع اآلليات واإلجراءات
الالزمة لالنخراط في هذه العالمة .ومن جهة أخرى تم اعتماد سياسة استراتيجية تجارية تقوم على تحيين األثمان بصفة دورية وفق معايير
وذلك في انتظار تركيز نظام المحاسبة التحليلية.
ومن ناحية أخرى ،تو اصل المطبعة المساعي في اتجاه دعم نشاط المكاتب الجهوية وتجهيزها بمستلزمات العمل الضرورية وذلك
بصفة تدريجية ومعالجة اإلشكاليات الناتجة عن الغيابات في الشبابيك الجهوية .كما تواصل المطبعة اإلجراءات المتعلقة باستخالص
المستحقات حيث تواصل اللجنة المشتركة متابعة ا لمستحقات المتخلدة بذمة الحرفاء قصد معالجتها والبت فيها وقد تم للغرض تركيز إجراء
يهدف إلى حث الحرفاء على خالص ما تخلّد بذمتهم.

قامت المطبعة باعتماد سياسة استراتيجية تجارية يتم من خاللها تحيين األثمان بصفة دورية وفق معايير
وذلك في انتظار تركيز نظام محاسبة تحليلية.
وبينت المتابعة تولي المطبعة إعداد مشروع هيكل تنظيمي وإحالته إلى سلطة اإلشراف ومواصلة تدارس مشروع قانون إطار
المؤسّسة كما تتواصل األشغال المتعلّقة بوضع جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمؤسسة.
ونظرا لتواصل إنجاز أغلب التوصيات المتبقية ،أ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.
✓ المتابعة الرابعة:
الرسمية
يبرز الجدول التالي نتائج المتابعة الرابعة للتقرير السنوي السابع والعشرين لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلّق بالمطبعة ّ
للجمهورية التونسية وكذلك تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التصرف في الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر وذلك
مثلما يبينه الجدول التالي:
المتابعة األولى
موضوع
التقرير

المطبعة
الرسمية
للجمهورية
التونسية
الشركة
الجديدة
للطباعة
والصحافة
والنشر
المجموع
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عدد النقائص
المستخرجة

نتائج المتابعة الرابعة

عدد التوصيات
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رئاسة الحكومة

الرسمية للجمهورية التونسية:
المطبعة ّ
الرسمية للجمهورية التونسية استكمال
أبرزت المتابعة الرابعة لتقرير دائرة المحاسبات السابع والعشرين فـي بابه المتعلّق بالمطبعة ّ
المطبعة إنجاز ست توصيات ( 3تم إنجازها و 3تقدمت مصالح المطبعة بنسبة هامة في إنجازها) من جملة  10توصيات المتبقية وتتعلق
باقتناء وتركيز المنظومة الخاصة بالصيانة ( )GMAOوالتي دخلت مرحلة اإلستغالل كما ت ّم الشروع في العمل بمقتضيات اإلتفاقية المبرمة
بين "المطبعة" ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتي تنص على تعويض أعوان الوكالة ألعوان المطبعة خالل تمتع األخيرين بعطلهم
السنوية وتم ضبط الهيكل التنظيمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بمقتضى األمر الحكومي عدد  563لسنة  2017المؤرخ في 05
ماي .2017
ملف تسوية وضعيتها إزاء أحكام األمر عدد  2687لسنة  2006المتعلّق بإجراءات
كما قامت مصالح المطبعة بمواصلة معالجة ّ
فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغاللها (ملف بصدد الدرس لدى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استكماله
من ط رف "المطبعة") ومواصلة العمل على دعم نشاط المكاتب الجهوية (الشبابيك الموحدة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد) وتجهيزها
بمستلزمات العمل الضرورية (تم تجهيز  15شباكا من جملة  20بالحواسيب وربطها بشبكة اإلعالمية للمطبعة وتشبيكها مع موقع الواب
الخاص باإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية) كما ت ّم إعداد جداول استبقاء الوثائق الخصوصية ومناقشتها وتعديلها مع مصالح األرشيف
الوطني وهي اآلن بصدد انتظار المصادقة.
كما تبين من خالل المتابعة الرابعة أن المطبعة واصلت المساعي المتعلقة باستكمال وضع مؤشرات اإلنتاجية وتحيينها .ومن ناحية
أخرى ،وفي إطار اإلعداد إلرساء منظومة الجودة للحصول على عالمة إيزو  ،ISOت ّم إحداث لجنة مكلّفة بوضع اآلليات واإلجراءات
الالزمة لإلنخراط في منظومة الجودة .كما تم إقرار سياسة استراتيجية تجارية يتم من خاللها تحيين األثمان بصفة دورية وفق معايير مدروسة
وذلك في انتظار تركيز نظام محاسبة تحليلية (تم نشر طلب عروض إلختيار مكتب مختص للمساعدة على وضع نظام محاسبة تحليلية تم
إعالنه غير مثمر وسيتم نشر طلب عروض ثان).
كما تبين مواصلة العمل على استخالص مستحقات "المطبعة" حيث تم إحداث لجنة خاصة بإشراف الرئيس المدير العام ،تضم
ممثلين عن إدارة المحاسبة والمالية واإلدارة التجارية وإدارة مراقبة التصرف وإدارة التدقيق الداخلي ،وهي تتولّى متابعة المستحقات المتخلدة
بذمة الحرفاء قصد معالجتها والبت فيها والحث على إعداد محاضر االعتراف بالدين ومحاضر جدولة الديون من قبل إدارة المحاسبة والمالية.
التزود إلى التأشيرة المسبقة من قبل
كما تم تركيز إجراء يهدف إلى حث الحرفاء على خالص ما تخلّد بذمتهم وذلك من خالل إخضاع طلبات
ّ
مصالح االستخالص قبل تلبيتها كما تم عرض هذه النقطة على أنظار مجلس اإلدارة في اجتماعيه بتاريخ  28سبتمبر  2017و 08مارس
 . 2018وتمت الدعوة خالل هاذين المجلسين إلى ضرورة استنفاذ كل الحلول بما فيها إجراءات التقاضي قصد العمل على استخالص
المستحقات كما تتجه الدعوة إلى تشريك مراقب الدولة في متابعة إجراءات االستخالص حيث أن المطة الخامسة من الفصل التاسع من األمر
عدد  5093لسنة  2013المتع لق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ينص على تولي مراقب الدولة مهمة متابعة تنفيذ اإلجراءات الرامية
إلى استرجاع مستحقات المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية ،في حين تقوم المطبعة بضبط حاجياتها من األعوان واإلطارات بصفة سنوية
باالعتماد على تراخيص سلطة اإلشراف .
ونظرا لتواصل إنجاز عدد من التوصيات الهامة ،أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.
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توصي الهيئة بتشريك مراقب الدولة في متابعة إجراءات االستخالص حيث أن المطة الخامسة من الفصل
التاسع من األمر عدد  5093لسنة  2013المتعلق بهيئة مراقبي الدولة ينص على تولي مراقب الدولة
مهمة متابعة تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى استرجاع مستحقات المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية.
الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنّشر:
بيّنت متابعة التقرير الخاص بالشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر أنّه قد ت ّم إنجاز  4توصيات ومواصلة تنفيذ  17توصية،
فقد أفادت الشركة بأنها تقوم بمتابعة حجم العمل الصحفي الذي ينجزه الصحفيون طبقا لمقاييس عمل متفق عليها كما وضعت إستراتيجية
شاملة للنهوض بالعمل التجاري فضال عن قيامها بتهيئة الفضاءات المخصصة للتخزين بطريقة مدروسة وبعث مغازات فرعية خاصة بكل
صنف من المواد توجد بمطبعة قصر السعيد وبالمقر االجتماعي للشركة وت ّم التفويت في جميع اآلالت التي لم تعد صالحة لالستعمال.
أما التدابير التي اتخذتها الشركة بعنوان تنفيذ التوصيات المتبقية التي تقدمت بها الهيئة والتي ال تزال قيد اإلنجاز ،فتمثلت في انكباب
الشركة على إعداد مشروع هيكل تنظيمي جديد وشروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط اإلعفاء منها إلحالتها على الجهات المختصة
للمصادقة وربط إعداد جذاذات الوظائف الخاصة بأعوان الشركة وانجاز دليل اإلجراءات بإصدار الهيكل التنظيمي في صيغته النهائيّة.
الرقابيّة ،حيث أن عددا من المؤسسات والمنشآت العموميّة
ويعتبر هذا النقص من المالحظات المشاعة والتي
تتعرض إليها عديد التقارير ّ
ّ
تفتقر إلى أدوات
التصرف المحمولة على كاهلها أو أنّها قد تجاوزتها األحداث ولم يقع تحيينها لتستجيب إلى متطلبات الواقع والوضع الجديد
ّ
للمؤسسة .فضال عن ذلك لوحظ طول اإلجراءات في إعداد الهياكل التنظيميّة وأدلّة اإلجراءات وجذاذات الوظائف وشروط التسمية في الخطط
التصرف العمومي وحوكمته وهو ما يتطلّب
الوظيفيّة واإلعفاء منها ...إلخ والمصادقة عليها إلكسابها الصبغة التنفيذيّة ويؤثر ذلك سلبا على
ّ
اتخاذ اإلجراءات الضروريّة بشأنها والحسم فيها بصفة نهائيّة.
ومن جانب آخر ،قامت الشركة باقتناء تطبيقة إعالمية مندمجة تجمع جل البرمجيات الموجودة حاليا وتغطي اغلبية أنشطتها ومختلف
العمليات التجارية والمالية والموارد البشرية وتم تكوين لجنة من إطارات الشركة لتجميع كل المذكرات والمقررات الصادرة عن اإلدارة
العامة والمتعلقة بالمنح واالمتيازات المسندة إلى األعوان قصد مراجعة نظام التأجير بالمؤسسة ووضع نظام تأجير خاص بها لعرضه على
سلطة اإلشراف للمصادقة في حين تم عرض منحة اإلنتاجية الخاصة بالصحافيين على مجلس اإلدارة وتمت المصادقة عليها.
كما أصبحت الشركة تقتصر في تعاملها مع وكاالت اإلشهار الخاصة بموجب عقود تحدد طريقة التعامل والخالص بالحاضر وتم
التخلي نهائيا عن طريقة الدفع المؤجل.
صة ،قصد استخالص الديون المتخلدة لدى الحرفاء
ولتحسين نسبة استخالص الدّيون ،تعاقدت الشركة مع شركة استخالص خا ّ
شركة .كما تواصل ال ّ
والنيابات مع مواصلة متابعة مآل القضايا الجزائيّة المرفوعة ضدّ أحد نيابات ال ّ
شركة مساعيها السترجاع ك ّميات أو
صحافة.
قيمة الورق التي ت ّمت سلفته من قبل بعض دور ال ّ
أقر مجلس الهيئة
وعلى ضوء ما ت ّمت اإلفادة باتخاذه من تدابير إصالح وإجراءات بعضها ت ّم تنفيذه والبعض اآلخر بصدد اإلنجازّ ،
مواصلة متابعة هذا الملف.
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 -IIوزارة الشؤون
الخارجية الخارجية
الشؤون
 . IIوزارة
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة تقريرين رقابيين خصا هياكل راجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الخارجية
ّ
موزعة حسب مستوى المتابعة كما يلي:
•

متابعة ثانية :تقرير واحد.

•

متابعة ثالثة :تقرير واحد.

✓ المتابعة الثانية:

وزارة الشؤون الخارج ّية:
يبرز الجدول التالي نتائج المتابعة الثانية لتقرير دائرة المحاسبات الثامن والعشرين في بابه المتعلق بوزارة الشؤون الخارجية:
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بيّنت المتابعة الثانية قيام وزارة الشؤون الخارجية بمسك سج ّل خاص بمتابعة حاالت الجمع بين التأجير بتونس والتأجير بالخارج
وإصدار أوامر باسترجاع المبالغ التي تم صرفها وإحالتها إلى المصالح المختصة بوزارة المالية لالستخالص مع التأكيد على ّ
أن هذا السجلّ
ال يتض ّمن أية مبالغ متخلّدة بذ ّمة األعوان بهذا العنوان.
وتم إرفاق كل اتفاقيات المشاريع المبرمة ببرامج تنفيذية والحرص على متابعة مقتضيات المعاهدات واالتفاقيات متعددة األطراف
إضافة إلى دعوة الوزارات الفنية المعنية بها كلما تسنى ذلك إلى حسن استغالل أحكام تلك االتفاقيات وخاصة منها المتعلقة بتنفيذ برامج
ومشاريع تعاون مع وكاالت األمم المتحدة بتونس وترشيد اللقاءات مع المس ؤولين التونسيين وإجراء تقييم شامل لبرامج التعاون مع البعثات
األممية في كلّ نهاية سنة.
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وتمسكت الوزارة بعدم وجود تنصيصات قانونية صريحة أو ضمنية تلزمها بالحصول على الموافقة الكتابية والصريحة لكلّ من
رئاسة الحكومة ووزارة المالية على إسناد األعوان المباشرين بال خارج والذين ليس لهم الحق في السكنى عينا بصفة استثنائية مسكنا بعقار
تسوغه حيث ينص الفصل  9جديد من األمر عدد  167لسنة  ،1973على أن إسناد هذا الحق يتم بمقتضى قرار من وزير
على ملك الدولة أو ّ
الشؤون الخارجية.
وتبيّن من جهة أخرى ،شروع الوزارة في إجراءات إنشاء أكاديمية ديبلوماسية وطنية وذات بعد إقليمي عربي وإفريقي حيث تم
تخصيص قطعة أرض للغرض والحصول على تمويل في شكل هبة من الصين بقيمة  30مليون دينار واالنطالق في إعداد المخططات الفنية
األولية للمشروع والنصوص القانونية المتعلقة بإحداث األكاديمية وتنظيمها.
كما تم فتح سفارات للجمهورية التونسية ببوركينا فاسو وبكينيا سنة  2017وإعادة فتح القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول
إضافة إلى فتح خط جوي مباشر بين تونس ومونتريال وخط جوي بين تونس و"كوتونو" .وتم تدارك التأخير المسجّل في تقديم تقارير تونس
الدورية أمام الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان ،من ذلك أنه تم خالل سنتي  2016و 2017تقديم ومناقشة التقرير األولي لتونس أمام لجنة
االختفاء القسري والتقرير الدوري الثالث أمام لجنة مناهضة التعذيب إضافة إلى تقديم التقرير الثالث لتونس أمام آلية االستعراض الدوري
الشامل ،ومناقشته أمام مجلس حقوق االنسان.
وتم كذلك إصدار منشور من رئاسة الحكومة ،باقتراح من وزارة الشؤون الخارجية ،تم بمقتضاه دعوة كافة الوزارات والمؤسسات
العمومية التونسية إلى المرور وجوبا عبر وزارة الشؤون الخارجية في مختلف أوجه تعاملها مع كافة الجهات األجنبية إضافة إلى لفت نظر
كافة الهياكل األجنبية المعنية سواء كتابيا أو شفويا إلى ضرورة المرور عبر وزارة الشؤون الخارجية وذلك بعد أن تمت دعوتها رسميا في
نهاية سنة  2016إلى توجيه كافة طلبات المقابالت إلى الوزارة .وقد تمت اإلشارة إلى التحسّن الكبير والملحوظ في هذا الجانب بداية من سنة
.2017
وشرعت الوزارة في إعداد المنظومة اإلعالمية الجديدة "الجالية  "3التي سيتم تعميمها تدريجيا على كافة البعثات واألقسام
والقنصليات بما سيم ّكن من توفير معلومات دقيقة ومحيّنة حول تركيبة الجالية وتوزيعها الجغرافي والديمغرافي والعمري وحسب الفئات .وتم
إعداد مشروع أمر يتعلّق بتجميع وتبسيط األحكام المتعلقة بتح ّمل الدولة لنفقات تعليم أبناء السفراء واألعوان لتفادي االشكاليات التي طرحت
س ابقا وإحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة .كما تم إصدار أوامر بإرجاع المبالع التي تم االنتفاع بها دون وجه حق بعنوان تعليم األبناء وإحالتها
إلى األمين العام للمصاريف القتطاع مبالغها من مرتب العون ،أو دعوته إلى إرجاعها للمحاسب العمومي لدى البعثة عند وجود المعني
ب الخارج وتحويلها إلى خزينة الدولة ،إضافة إلى اشتراط الترخيص المسبق في استرجاع مصاريف الدراسة مع بداية كل سنة دراسية استنادا
إلى جملة من الوثائق.
وفي المقابل ،تقدمت الوزارة بجملة من التوضيحات بخصوص اإلخالالت المسجلة في التصرف في "النفقات الخاصة بالسلط
العمومية" وتلك المتعلقة بعدم التقيد بأحكام مجلة المحاسبة العمومية في بعض مجاالت التصرف وتسمية أعوان في خطط وظيفية بإدارات
وممارستهم لمهامه م بإدارات أخرى وعدم احترام إجراءات االنتداب في بعض الحاالت.
واست نادا لما سبق بيانه ،أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير مع دعوة الوزارة إلى مزيد توضيح ردودها بخصوص النقاط
العالقة.
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✓ المتابعة الثالثة:

وزارة الشؤون الخارج ّية:
تبعا لقرار مجلس الهيئة بمواصلة المتابعة وبناء على طلب الوزارة تم بتاريخ  24سبتمبر  2018ت ّم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة
بحضور ممثلين عن اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بالوزارة وعن الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية م ّكنت من توضيح جملة من
المسائل التي بقيت عالقة في إطار المتابعتين األولى والثانية وتم على إثرها مدّ الهيئة بردود الوزارة حول نتائج المتابعة الثالثة وذلك كما هو
مبين بالجدول الموالي:
المتابعة األولى
موضوع
التقرير

نتائج المتابعة الثالثة

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد النقائص

المقدمة في

المتبقية من

المستخرجة

ضوء المتابعة

المتابعة

األولى

السابقة

عدد التوصيات
المنجزة خالل
هذه المتابعة

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد الجملي

النسبة

قرار

للنقائص

الجملية

مجلس

التي تم

لإلصالح

الهيئة

تداركها

(℅)

وزارة
20

الشؤون

16

12

08

04

67

16

80

الخارجية

مواصلة
المتابعة

وبينت المتابعة قيام الوزارة بوضع برامج عمل سنوية وتقارير دوريّة مفصلة حول األنشطة المنجزة صلب مصالحها المركزية،
والمستمر بين اإلدارات المركزية السّاهرة على تنفيذ مه ّمة التّعاون الدولي الثنائي ومتعدّد
أو البعثات بالخارج مع الحرص على التنسيق الوثيق
ّ
األطراف.
وتم اتخاذ جملة من االجراءات في إطار إسناد رؤساء البعثات بالخارج للقيام بدورهم في التّنسيق بين المتد ّخلين التونسيين وممثلي
وبمقومات التبادل االقتصادي والتجاري والسياحي
الوزارات والهياكل المتواجدة في بلدان االعتماد ،مساهمة منهم في التعريف بالبالد التونسية
ّ
صادرات والترخيص لرؤساء البعثات بالخارج في إقامة
وجلب االستثمار ،حيث قامت الوزارة بإبرام اتفاقية اطاريّة مع مركز النهوض بال ّ
التظاهرات االقتصادية والسياحية وتمويلها طبقا للتراتيب الجار ي بها العمل إضافة إلى استصدار تراخيص من وزارة المالية لفتح حسابات
بنكية لفائدة الهياكل المعنية ببلدان االعتماد بضمان من البعثات.
وتم إصدار التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة الشؤون الخارجيّة بمقتضى األمر الحكومي عدد  770لسنة  2018المؤرخ في  7سبتمبر
 2018الذي تضمن تحيينا للخطط الوظيفيّة حسب الحاجيات الحقيقيّة لكل إدارة عامة وإدارة فرعية وقسم ،مما سيم ّكن من تحقيق التناسق بين
مركز التكليف والمهمة المسندة .كما ت ّم الشروع في التدقيق في الوضعية المتعلقة بصرف مبالغ دون وجه حق لفائدة األعوان الذين باشروا
وظائف رئيس بعث ة دبلوماسية أو دائمة أو قنصل عام والذين لم تقع تسميتهم في خطة وظيفية ،والملحق الذي تمتع بـ"منحة اآلحاد" بما قيمته
 15.616دينارا ،وتعهدت الوزارة بالقيام باإلجراءات القانونية ال ّ
الزمة السترجاع أي مبلغ ثبت الحصول عليه دون وجه حق.
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إصدار التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة الشؤون الخارج ّية بمقتضى األمر الحكومي عدد  770لسنة 2018
المؤرخ في  7سبتمبر  2018الّذي تضمن تحيينا للخطط الوظيف ّية حسب الحاجيات الحقيق ّية لكل إدارة
عامة وإدارة فرعية وقسم ،مما سيمكّن من تحقيق التناسق بين مركز التكليف والمهمة المسندة.
وتم الشروع في إعداد القرارات التطبيقية لألمر الحكومي المتعلّق بتنظيم وزارة ال ّ
شؤون الخارجيّة ،وخاصة منها القرار المتعلق
بتصنيف البعثات بالخارج ،إضافة إلى التأكيد على تقيد الوزارة بمبادئ الشفافية والمنافسة في انتداب األعوان المحليين طبقا للنصوص
الجاري بها ال عمل ،مع مراعاة حساسية بعض المهام والشغورات التي تقتضي إقرار بعض االستثناءات.
كما بينت الوزارة بخصوص استرجاع المبالغ المالية التي تم إسنادها لعونين محليين بعنوان األجر لدى اإلدارة المركزية ولدى
البعثة بالخارج لفترة ناهزت الشهرين ،أن السجل الخاص بمتابعة هذه الوضعيات ال يتضمن أي متخلّدات .وتم التأكيد كذلك على ّ
أن التعيينات
بالخارج تتم في إطار الشفافية التامة وذلك من خالل احترام النصوص الترتيبيّة الخاصة باألسالك من حيث األقدمية الدنيا وتشريك األطراف
االجتماعية في وضع معايير التعيين بالخارج.
وبخصوص تدارك النقائ ص المتعلقة بدعم التعاون الثنائي من خالل تدعيم فرص االستثمار والتعاون االقتصادي مع البلدان االفريقية
وتعزيز التواجد الديبلوماسي بمنطقتي أمريكيا الالتينية (المكسيك وفنزويال) وجنوب شرق آسيا (ماليزيا) ،أفادت الوزارة بأن قرار إحداث
تمثيلية ديبلوماسيّة بالخارج ،عالوة على انعكاساته الماليّة ،يجب أن يأخذ في االعتبار الجدوى االقتصادية والسياسية المرجوة منه ،مع مالءمة
القرار مع التوجهات التي تفرضها األوضاع االقتصادية محليا وإقليميا ،معتبرة أن فتح سفارة في الوقت الحالي بماليزيا في ظل وجود تمثيل
المرجوة فضال عن انعدام أي إضافة من
ديبلوماسي لتونس بجنوب شرق آسيا (سفارات الصين ،كوريا الجنوبية ،أندونيسيا) ليس بالجدوى
ّ
فتح سفارتين بكل من المكسيك وفينيزويال مقارنة بما يتعيّن توفيره من اعتمادات لفائدة كل بعثة ،وأنّه من األجدى اإلبقاء على التمثيل
الديبلوماسي لتونس بأمريكا الالّتينيّة على مستواه الحالي بالبرازيل واألرجنتين.
بررت الوزارة لجوؤها إلى القيام بالنفقات دون المرور باإلجراءات العادية لعقد المصاريف واألمر بصرفها بال ّ
طابع االستعجالي
كما ّ
والمتأ ّكد للمناسبة حيث لم يكن لمصالحها الوقت الكافي للعودة إلى مراقب المصاريف العمومية بصفة مسبّقة ،مؤ ّكدة أنه تم تصحيح اإلجراءات
الحقا على سبيل التسوية.
وفي المقابل واصلت الوزارة متابعة االتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع ك ّل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون
ّ
المنظمات المذكورة من خالل الحضور الدائم لممثلي الوزارة
اإلسالمي واتحاد المغرب العربي ،واعتبار تونس عنصرا فاعال ومؤثرا في
صة في السنوات األخيرة ،وهو ما سيترجم باحتضان تونس للقمة العربية المقبلة خالل سنة .2019
في األعمال واالجتماعات الدوريّة ،خا ّ
وتم تخصيص االعتمادات الالزمة لتطوير بعض البرمجيات على غرار الخدمات القنصلية عن بعد  ،e-consulaireوتحديد
المواعيد على الخط  e-rendez-vousوتوفير االعتمادات لبناء مقر لمكتب المصادقة قادر على استيعاب العدد المتزايد من المواطنين من
طالبي الخدمات القنصلية إضافة إلى انتداب  50كاتب شؤون خارجيّة ومباشرة عدد هام منهم باإلدارة العا ّمة للشؤون القنصليّة منذ بداية سنة
 2018مما مكن من تجاوز االشكاليات التي تمت إثارتها بالتقرير.
وبينت المتابعة كذلك تواصل إجراءات استصدار األمر المتعلق بتح ّمل الدولة لنفقات تعليم أبناء السفراء واألعوان إضافة إلى
الشروع في التدقيق في الوضعية المتعلقة بتح ّمل إحدى السفارات لنفقات دون وجه حق بعنوان مصاريف الدراسة ونصف اإلقامة في سنة
 2009والتعهد باتخاذ االجراءات الالزمة السترجاع المبالغ المعنية.
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وا ستنادا لما سبق بيانه ،أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير مسجّال التقدم الملحوظ في تسوية النقاط العالقة.
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وزارة الدفاع
الوطني الوطني
الدفاع
-IIIوزارة
. III

تولت الهيئة النظر في نتائج المتابعة األولى للتقرير السنوي التاسع والعشرون لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلق بالمستشفى
العسكري األصلي للتعليم بتونس.
•

متابعة أولى :تقرير واحد.

✓ المتابعة األولى:

المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس:
موضوع التقرير
المستشفى العسكري
األصلي للتعليم بتونس

عدد النقائص

عدد النقائص التي

عدد النقائص التي تم

نسبة اإلصالح

قرار مجلس

المستخرجة

تم تداركها

تقديم توصيات بشأنها

والتدارك )(%

الهيئة

66

44

22

66

مواصلة
المتابعة

وتجدر اإلشارة إلى التقدم المهم في تدارك النقائص خالل المتابعة األولى حيث بلغت نسبة التدارك واإلصالح .% 66
وتتعلق المالحظات المثارة بالتنظيم والتسيير والنظام المعلوماتي وإسداء الخدمات العالجية والتصرف المالي والمحاسبي.

تمكّن المستشفى العسكري األصلي بتونس من تحقيق نسبة إصالح اعتبرها مجلس الهيئة هامة حيث
بلغت  % 66بعد المتابعة األولى.
وبينت هذه المتابعة عدم إعداد النظام الداخلي الخاص بالمستشفى طبقا لآلجال المتعهد بها وعدم استكمال العديد من أدلة اإلجراءات
والبطاقات الوصفية للوظائف وتركيز منظومة للمحاسبة التحليلية ومنظومة إعالمية لتألية ( )Automatisationالبريد الصادر والوارد
تشمل كل الهياكل وتمكن من إصدار األرقام التسلسليّة للمراسالت آليا .كما أشار التقرير إلى عدم استكمال التحويرات على تطبيقة القبول
والفوترة وتركيز منظومة معلوماتية شاملة وعدم توفر موقع تفاعلي يم ّكن من تقديم عديد الخدمات كأخذ المواعيد.
وممرضين
أما في مستوى إسداء الخدمات العالجية فقد تبين عدم استكمال اإلنتدابات المتعلقة باإلطارات الطبية من تقنيين في التخدير
ّ
بقسم المعالجة باألكسيجين المضغوط ومعدّي الصيدلة واإلطارات شبه الطبية خالل السنوات  2017و ،2018وعدم التمكن من تركيز عيادات
بعد الظهر وعدم التقدم في اإلجراءات المتعلقة باقتناء منظومة خاصة بقسم التشخيص باألشعة.

أشار التقرير إلى عدم استكمال التحويرات على تطبيقة القبول والفوترة وتركيز منظومة معلوماتية
شاملة وعدم توفر موقع تفاعلي يمكّن من تقديم عديد الخدمات كأخذ المواعيد.
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كما لوحظ عدم توفير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الوسائل والمعدات المتمثلة في محالت لخزن نفايات االنشطة الصحية
الوسيطة والمركزية وكذلك المعدات الدارجة » «Chariotsلجمع ولنقل هذه النفايات داخل المستشفى وتأخر المستشفى في استعمال سجل
خاص بالمتابعة اليومية لبرنامج التصرف في نفايات األنشطة الصحية ودليل التصرف في هذه النفايات ،باإلضافة إلى عدم تجديد قنوات
المياه المستعملة بالمستشفى.
ومن جهة أخرى ،لم يتم ربط المنظومة اإلعالمية للصيدلية بقاعدة بيانات تحليل الوصفات الطبية وعدم مصادقة اللجنة االستشفائية
ليقظة حقن الدم على اإلجراءات المتعلقة بالتصرف في أكياس الدم المطلوبة في صورة تأجيل أو إلغاء عملية حقن الدم وعدم استكمال تركيز
تطبيقية إعالمية لمتابعة مخزون الدم االحتياطي.
هذا ولم يتم إنهاء عملية إحصاء وضبط التجهيزات الطبية غير المستغلة والعمل على إعادة استغاللها وتوظيفها باإلضافة إلى عدم
تعزيز أسطول سيارات اإلسعاف بالمستشفى وتقليص مدة إصالح السيارات.
أما على مستوى التصرف المالي والمحاسبي ،فلم يتم استكمال المجهودات لتسوية بقية الملفات العالقة مع الصندوق الوطني للتأمين
على المرض قصد االستخالص المبالغ المتخلدة لديه وتم تسجيل بعض حاالت تجزئة الشراءات العمومية.
وأوصت الهيئة باستكمال إعداد النظام الداخلي الخاص للمستشفى طبقا لآلجال المتعهد بها وإعداد بقية أدلة اإلجراءات والبطاقات
الوصفية للوظائف .ودعت الهيئة إلى مواصلة المساعي لتصنيف المستشفى واستكمال تركيز نظام المحاسبة التحليلية وإنجاز التحويرات على
تطبيقة القبول والفوترة وتركيز منظومة معلوماتية شاملة مع السعي إلى توفير موقع تفاعلي يم ّكن من تقديم عديد الخدمات عن بعد كأخذ
المواعيد .باإلضافة إلى استكمال برنامج انتدابات اإلطارات الطبية للسنوات  2017و 2018وبرنامج االنتداب بالنسبة لإلطارات الطبية لسنة
 . 2019وتنفيذ التعهد المتعلق بتركيز العيادات بعد الظهر بداية من شهر جانفي  2019واستيفاء الشروط المتعلقة بمسك السجلّ الذي تدون
فيه كافة المعطيات حول النفايات.

دعت الهيئة إلى مواصلة المساعي لتصنيف المستشفى واستكمال تركيز نظام المحاسبة التحليلية وإنجاز
التحويرات على تطبيقة القبول والفوترة وتركيز منظومة معلوماتية شاملة مع السعي إلى توفير موقع
تفاعلي يمكّن من تقديم عديد الخدمات عن بعد كأخذ المواعيد.

وقد أقر مجلس الهيئة مواصلة أعمال المتابعة بخصوص هذا الملف وأوصى بتدعيم مجهود اإلصالح.
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وزارة الشؤون الدينيّة
الدينية
الشؤون
-IVوزارة
. IV
ّ
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة الرابعة للتقرير الخامس والعشرين لدائرة المحاسبات حول التصرف في وزارة الشؤون الدينية.
ويحوصل الجدول التالي نتائج هذه المتابعة:
•

متابعة رابعة :تقرير واحد.

✓ المتابعة الرابعة:

وزارة الشؤون الدّينيّة:
المتابعة األولى
عدد
موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

التوصيات
المقدّمة
على ضوء
المتابعة
األولى

نتائج المتابعة الرابعة
عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المتبقية من

المنجزة

المتابعة

خالل هذه

السابقة

المتابعة

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد
الجملي
للنقائص
التي ت ّم
تداركها

النسبة
الجمليّة
لإلصالح
()%

وزارة
الشؤون

28

13

8

الدينية

1

7

12,5

21

75

قرار
مجلس
الهيئة

مواصلة
المتابعة

واصلت الوزارة مجهوداتها لتنفيذ بقيّة التوصيات التي تقدّمت بها الهيئة حيث ت ّم اإلنتهاء من عملية الفرز وتنظيم األرشيف الخاص
بالمعالم الدينية كما ت ّم رصد مبالغ ماليّة بميزانيّة  2018القتناء المنظومات الخاصة باألرشيف الجاري ورقمنة الوثائق التاريخية والجويّة
الخاصة بوزارة الشؤون الدينية .أ ّما بخصوص عمليّة الرقمنة فهي ال تزال في طور اإلنجاز كما أنّه لم يتم تخصيص محالت لحفظ األرشيف
صة .أ ّما فيما يتعلق باستكمال الوزارة لعمليات الجرد الخاصة
نظرا لنقلة بعض مصالح الوزارة إلى مقر جديد ال يتوفر به المواصفات الخا ّ
صة فقد تبين أنها ال تزال في طور اإلنجاز .فضال
بالمكاسب داخل الجوامع والمساجد وتنزيل المعطيات المتعلقة بالجرد صلب المنظومة الخا ّ
لمكونة له ،حيث
عن ذلك لم تقدّم الوزارة أيّة توضيحات بخصوص مدى تقدّم إنجاز مخططها المتعلّق باإلعالميّة وحوسبة بعض العناصر ا ّ
ت ّمت اإلشارة فقط إلى حوسبة األرشيف وإعداد تطبيقة جديدة تعنى بالتصرف في اإلطارات والمعالم الدينيّة بما في ذلك المؤدبين لكن في
المقابل واصلت الوزارة استغالل المنظومة القديمة ''أئ ّمة''.

عدم استكمال الوزارة لعمليات الجرد الخاصة بالمكاسب داخل الجوامع والمساجد وتنزيل المعطيات
المتعلقة بالجرد صلب المنظومة الخاصّة.
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الدينية
وزارة الشؤون
ّ

وواصلت إدارة المعالم الدينية التنسيق مع اإلدارات الجهويّة للشؤون الدينيّة الستكمال الوثائق المنقوصة لملفات المعالم الدينية ،كما
صصة للمعالم الدينية إلحالتها إلى اإلدارات الجهوية للشؤون الدينية قصد تعميرها .إضافة إلى ذلك ،تواصل
ت ّم تحيين البطاقة الوصفية المخ ّ
للتصرف والبيوعات) لموافاتنا
الوزارة التنسيق مع وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية (اإلدارة العامة لالقتناء والتحديد واإلدارة العامة
ّ
صصة للمعالم الدينية والتي سبق إحالة ملفاتها إلى الوزارة المذكورة إلتمام إجراءات ترسيمها ،وقد ت ّمت موافاتها
بشهائد ترسيم العقارات المخ ّ
صة بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية لمراجعة المنشور المتعلّق بضبط
بـ 145شهادة ترسيم ،مع السعي إلى التنسيق مع المصالح المخت ّ
صصة إلحداث أو توسعة المعالم الدينية قبل
مقاييس وكيفية صياغة عقود الهبة وشهائد التخصيص وشروط قبول العقارات المتعلّقة بها والمخ ّ
نشره والعمل بمقتضياته وإبرام اتفاقية بين الوزارة وديوان قيس األراضي والمسح العقاري الستقصاء وتحديد المعالم الدينية وضبط المساحات
صصة لها واستخراج األمثلة الهندسية.
المخ ّ
مدعوة إلى استحثاث اإلجراءات التي شرعت في تنفيذها لتجسيم بقيّة التوصيات العالقة.
وتبقى الوزارة
ّ
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وزارة المالية
املالية
-Vوزارة
.V

نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة  09تقارير رقابية خصت هياكل راجعة بالنظر إلى وزارة المالية ّ
موزعة
حسب مستوى المتابعة كما يلي:
•

متابعة أولى :أربعة تقارير.

•

متابعة ثالثة :تقرير واحد.

•

متابعة رابعة :تقريران اثنان.

•

متابعة خامسة :تقرير واحد.

•

متابعة سادسة :تقرير واحد.

✓ المتابعة األولى:
اطلع مجلس الهيئة على نتائج المتابعة األولى لتقريري هيئة الرقابة العامة للمالية حول مراقبة بعض أوجه التصرف في المركز
الطبي للديوانة وحول التصرف في المحجوز الوقتي بمكتب الديوانة بحلق الوادي الشمالي والتقرير التاسع والعشرون لدائرة المحاسبات في
بابه المتعلق باإلدارة العامة للديوانة وبابه المتعلق بالشركة التونسية للضمان مثلما يبرزه الجدول التالي:
عدد
موضوع التقرير

عدد النقائص
المستخرجة

النقائص
التي

نسبة اإلصالح
عدد النقائص التي ت ّم
تقديم توصيات بشأنها

مراقبة بعض أوجه التصرف في
المركز الطبي للديوانة
اإلدارة العامة للديوانة

الهيئة
()%

ت ّم تداركها
الشركة التونسية للضمان

والتدارك

44

17

27

39

30

24

06

80

105

36

69

34

التصرف في المحجوز الوقتي
بمكتب الديوانة بحلق الوادي

20

07

13

35

الشمالي
المجموع

36

199

84

قرار مجلس

115

188

مواصلة
المتابعة
مواصلة
المتابعة
مواصلة
المتابعة
مواصلة
المتابعة
***
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الشركة التونسية للضمان:
بينت المتابعة األولى للتقرير المتعلق بالشركة التونسية للضمان تسجيل العديد من النقائص شملت باألساس تد ّخالت صناديق وآليات
والتصرف المالي واإلداري بالشركة ،وقد استخرجت الهيئة من هذا التقرير  44مالحظة للمتابعة .هذا وتجدر
الضّمان وإجراءات الضمان
ّ
اإلشارة إلى أن ه تم إنجاز هذه المتابعة األولى طبقا للمنهجية الجديدة المعتمدة بالهيئة العليا حيث توجه فريق من المكلفين بمأمورية لديها إلى
الشركة التون سية للضمان وتم عقد اجتماع مع إطاراتها بتاريخ  22جانفي  2019لمناقشة مختلف اإلخالالت المستخرجة.
صة في ضمان كلّ التمويالت التي ت ّم إسنادها
وتبين بخصوص تد ّخالت الصندوق وآليات الضّمان محدودية مشاركة البنوك الخا ّ
صغرى والمتوسّطة ومحدودية الت ّعريف باإلجراءات الخاصة بمجال تدخل آليات الضمان وباآلجال المعتمدة في تعاملها
لفائدة المؤسّسات ال ّ
صة لصغار ومتوسّطي الفالحين.
مع المؤسّسات البنكيّة التّابعة للقطاع
الخاص وضعف الدعم الموجه لضمان التّمويالت المسندة خا ّ
ّ
الممول من قبل البنك العالمي للنّهوض بال ّنجاعة الطاقيّة
هذا ،باإلضافة إلى عدم استكمال تفعيل الضمان المبرمج في إطار البرنامج
ّ
صناعي لضمان القروض المسندة لمشاريع التحكم في الطاقة وعدم استكمال صرف االعتمادات بالنسبة لملف SOPRODITE
في القطاع ال ّ
الذي حصل على الموافقة النهائيّة لضمان القروض رغم إمضاء كتب االتفاق .وتجدر المالحظة إلى وجود مشاريع إلعادة النّظر في مجاالت
صندوق بما يم ّكن من توسيع مجال ضمانه.
تد ّخل ال ّ
أما فيما يتعلق بإجراءات الضمان ،فقد أشار التقرير إلى عدم استكمال الشركة التونسية للضمان متابعة المؤسسات بحثها على مدها
بالوثائق المثبتة لقيمة االستثمار النّهائي لضمان التأكد من صحة قيمة االستثمار النهائي وعدم تضمن بعض الملفات المتعلّقة بضمان القروض
المجدولة لعقود القروض ،وتسجيل تأخير هام إلمضاء بعض كتب االتفاق الذي يترتب عنه صرف التسبقة ،وكذلك تسجيل تأخير في مستوى
االستجابة لدفع تسبيقات بمقتضى األمر بالدفع لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالنسبة للملفات التي تحصلت على تسبقه بمقتضى أمر
بالدفع .هذا مع وجود تأخير هام في صرف فوائد إعادة التّمويل وفي انطالق التتبع القضائي الذي بلغ في بعض الحاالت السنتين من تاريخ
ّأول عدم خالص.
ومن جهة أخرى ،لم تصادق وزارة المالية على مشروع دليل اإلجراءات المتعلق بضبط شروط وطرق االنتفاع بتدخل الصندوق
الذي تم إرساله إليها إلبداء الرأي فيه وعدم ا ستكمال تركيز اآللية الجديدة (ضمان إكسبراس) وعدم التركيز النهائي للمنظومة اإلعالمية
الجديدة التي تأخذ بعين االعتبار تقييم المخاطر.
التصرف المالي واإلداري ،فقد تبين عدم إجراء رقابة الحقة على البنوك من طرف مختلف المتدخلين في ملف
أما في مستوى
ّ
الضمان للتأ ّكد من صحّة وشموليّة العمولة البنكية التي وقع التّصريح بها .وعدم تسوية ملف اإلتحاد البنكي للصناعة والتجارة وخالص الدين
المستوجب خاصة أن آخر اجتماع مع هذا البنك التأم بتاريخ  20نوفمبر  1999وهو ما يعني عدم متابعة هذا الملف منذ ذلك التاريخ حسب
إفادة الشركة .كما لم يتم استكمال استرجاع المستحقات التي تعود إلى فترة تصرف البنك المركزي التونسي في الصندوق بقيمة  15,828م.د
تجاه الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وعلى بعض البنوك تتعلّق بإعادة تمويل ديون على الخارج (الجزائر وليبيا والعراق) وإيقاف
وزارة المالية للتتبعات ضد البنوك المعنية.

عدم إجراء رقابة الحقة على البنوك من طرف مختلف المتدخلين في ملف الضمان للتأكّد من ص ّحة
وشمول ّية العمولة البنكية التي وقع الت ّصريح بها.
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وتبين أن الشركة في غياب معلومات شاملة عن سداد القروض الممنوحة من المؤسسات المالية لحرفائها فيما يتعلق بنظام ضمان
والتعرف على مآلها وتقييم المخاطر المتعلّقة بها .كما لم تتخذ
المؤسّسات الصغرى والمتوسطة لم تتولّى متابعة القروض التي حل أجلها
ّ
اإلجراءات الكفيلة بإبراز الوضعية الحقيقية للتوازنات المالية لنظام الضمان واالكتفاء بتضمينها بتقارير النشاط السنوية .ولم تستكمل إعداد
دليل اإلجراءات الخاص باآللية الجديدة (ضمان اكسبراس) المبرمج في إطار الدعم المقدم من البنك الدولي.
ولتجاوز هذه اإلخالالت تم إيقاف العمل بآلية ضمان القروض المسندة في إطار اإلجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات اإلقتصادية
المتضررة خالل الفترة الممتدة من شهر ديسمبر  2010إلى موفّى سنة  2011وذلك منذ سنة  ،2011وإحالة مواردها وتعهداتها إلى آلية
ضمان إكسبراس المحدثة سنة  .2018واالكتفاء باعتماد الصندوق الوطني للضمان في تغطية القروض على النظام التصريحي وعدم وجوبية
اإلدالء بالوثائق المصاحبة لإلثبات واال كتفاء بالمطالبة بوثائق اإلثبات عند تفعيل الضمان .وتم إدراج تحفظ عند قبول التصاريح يتعلق
بالمطالبة بمبلغ االستثمار عند عدم التنصيص عليه في التصريح وبتصنيف الفالح المنتفع بصنف "ج" .وسعت الشركة إلى إيقاف تغطية
ضمان القروض القصيرة المدى التي أسندت في شكل منح في انتظار صرف قرض االستثمار منذ سنة .2014

غياب معلومات شاملة عن سداد القروض الممنوحة من المؤسسات المالية لحرفائها فيما يتعلق بنظام
سسات الصغرى والمتوسطة.
ضمان المؤ ّ
وأبرزت التوضيحات المقدمة سعي الشركة إلى تكثيف المتابعة لطلبات الضمان الحالية وتسوية القديمة منها وإلحاق عقود القروض
ومعاهدات حاملي األسهم وجداول سداد القروض والمساهمات للملفات المنتفعة بالضمان .وبينت تقيدها بقرار مجلس اإلدارة الذي اعتبر أنه
ابتداء من غرة نوفمبر  2012سيتم اعتماد تاريخ  3أشهر من تاريخ صرف القرض كأجل أقصى للتصريح بالقروض وكل التصاريح
صلة على الموافقة المبدئية التي تتجاوز هذا األجل تصبح الغية بصفة آلية .واستغنت عن العمل بأجل  3أشهر من تاريخ
بالقروض المتح ّ
الفعل المنشئ لطلب تفعيل الضمان وذلك بعد مراجعة دليل ا إلجراءات وقبول المطالب في تاريخ ورودها على الشركة ،واعتماد هذا التاريخ
لتصفية فوائض الخزينة.
كما أنها كثفت ،من جديد ،اللقاءات السنوية مع المؤسسات المقرضة للنظر في تقدم اإلجراءات القضائية بخصوص الملفات التي
هي في طور النزاع .ومن جهة أخرى قامت الشركة منذ مطلع سنة  2015باستشارة البنوك الخاصة والعمومية للبحث على أحسن نسبة
لتحسين مردودية ا لموارد الموظفة وهو ما أدى إلى تسجيل تحسن في مردودية الموارد المتاحة .وعلى صعيد آخر ،اعتمدت هيكال تنظيميا
يوضح توزيع الوظائف وينظم العالقات الهرمية وعالقات التكامل بين مختلف أعوان ال ّ
شركة واعتمدت كذلك دليل إجراءات خاص بالتصرف
صصة لكل عون كما أجرت تدقيقا حول
في الملفات وحفظها والتصرف في شؤون األعوان واعتماد بطاقات وظيفية لمعرفة الوظائف المخ ّ
سالمة النّظم المعلوماتيّة في .2017

كثفت الشركة ،من جديد ،اللقاءات السنوية مع المؤسسات المقرضة للنظر في تقدم اإلجراءات القضائية
بخصوص الملفات التي هي في طور النزاع.
والستكمال مجهودات اإلصالح أكدت الهيئة على مواصلة الشركة التونسية للضمان مجهودات التعريف باإلجراءات الخاصة بمجال
الخاص ،ومواصلة المجهودات
تدخل مختلف آليات الضمان وباآلجال المعتمدة في تعاملها مع المؤسّسات البنكيّة التّابعة باألخص للقطاع
ّ
لمتابعة المؤسسات وحثها على مد الشركة بالوثائق المثبتة لقيمة االستثمار النّهائي لضمان التأكد من صحة قيمته النهائية.
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ومن جهة أخرى طالبت الهيئة بمدها بنتائج تركيز اآللية الجديدة (ضمان إكسبراس) ومدها بمدى التقدم في تركيز المنظومة
اإلعالمية الجديدة التي تأخذ بعين االعتبار تقييم المخاطر .كما أوصت بمزيد التحكم في مدة معالجة الملفات ،ومدها بالمدة التي تم تسجيلها
في الفترة الم اضية إلمضاء كتب االتفاق واالستجابة لدفع التسبقات مقارنة بتاريخ إمضاء كتب االتفاق وكذلك اآلجال المسجلة حاليا لصرف
فوائد إعادة التّمويل واتخاذ التدابير الالزمة للتقليص من هذه اآلجال .وحثت الهيئة على العمل على استرجاع التسبقات والتقيد باآلجال
المنصوص عليها بدليل اإلجراءات.
كما طالبت الهيئة بالتنسيق مع وزارة اإلشراف وحثها على اتخاذ التدابير الرقابية الالحقة في مستوى البنوك للتأ ّكد من صحّة
وشموليّة العمولة التي وقع التّصريح ب ها ومواصلة المساعي لتسوية ملف االتحاد البنكي للصناعة والتجارة وخالص الدين المستوجب،
واست رجاع المستحقات التي تعود إلى فترة تصرف البنك المركزي التونسي في الصندوق بقيمة  15,828م.د تجاه الشركة التونسية لتأمين
التجارة الخارجية وعلى بعض البنوك تتعلّق بإعادة تمويل ديون على الخارج (الجزائر وليبيا والعراق) ومدها باألسباب المبررة إليقاف
وزارة المالية للتتبعات ضد البنوك المعنية.
كما أكدت الهيئة على مواصلة متابعة مآل القروض التي ح ّل أجلها وتقييم المخاطر المحتملة المتعلّقة بها وتكوين المدّخرات
صندوق والسعي إلى إيجاد آلية للضغط على هذه البنوك لتوفير
الضروريّة في شأنها بما يم ّكن من إبراز الوضعيّة الحقيقيّة للتّوازن المالي لل ّ
المعطيات الالزمة حول وضعية القروض التي حل أجلها.
إلى استكمال إعداد دليل اإلجراءات الخاص باآللية الجديدة (ضمان اكسبراس) واستكمال إعداد منظومة معلوماتية موحدة ومندمجة
للشركة واإلسراع بتركيز منظومة لتقييم مخاطر التمويالت المتعلقة بالمشاريع المقدمة للضمان وإعالمها بالتقدم الحاصل في مستوى برنامج
التعاون مع البنك الدولي الذي انطلق منذ  . 2016هذا وأكدت الهيئة على ضرورة توضيح التوجهات المستقبلية للشركة بالتنسيق مع وزارة
المالية وخصوصا فيما يتعلق ببعث بنك الجهات.

تؤكد الهيئة على مواصلة متابعة مآل القروض التي ح ّل أجلها وتقييم المخاطر المحتملة المتعلّقة بها
وتكوين المدّخرات الضرور ّية في شأنها بما يمكّن من إبراز الوضع ّية الحقيق ّية للتّوازن المالي للصّندوق،
وعلى ضرورة توضيح التوجهات المستقبلية للشركة بالتنسيق مع وزارة المالية وخصوصا فيما يتعلق
ببعث بنك الجهات.
وتبعا لذلك أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة التوصيات المذكورة.

المركز الطبي للديوانة:
كشف تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول مراقبة بعض أوجه التصرف في المركز الطبي للديوانة عن عدّة نقائص تعلقت باإلطار
القانوني والتنظيمي وتقييم مؤشرات النشاط وبالتصر ف المالي واإلداري وبالتصرف االستشفائي .وقد استخرجت الهيئة من هذا التقرير 30
مالحظة للمتابعة.
ففي ما يتعلق باإلطار القانوني والتنظيمي وتقييم مؤشرات النشاط ،تبين عدم وضوح الصيغة القانونية لتحوز المركز بالمقر حيث
لم يقع تقديم أي وثيقة تبين صيغة استغالله من قب ل مصالح المركز وعدم وضوح العالقة التي تربط المركز كمؤسسة عمومية ذات صبغة
إدارية ذات ميزانية ملحق ة لوزارة المالية باإلدارة العامة للديوانة إضافة إلى عدم تحيين األمر المنظم لمهام ومشموالت المركز منذ إحداثه
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سنة  1998وعدم إصدار قرارات أو مناشير تفسيرية من مصال ح وزارة المالية لتنظيم بعض مجاالت استغالل خدماته .كما تبين استغالل
الخدمات الصحية للمركز أساسا من طرف أعوان الديوانة وعائالتهم المتواجدين بجهة تونس الكبرى والواليات القريبة منها نسبيا وعدم
تسجيل أية نفقات بعنوان إرجاع المصاريف الطبية رغم أن الفصل الثاني من األمر عدد  2522لسنة  1998المتعلق بإحداث المركز يسمح
بذلك.
وعلى مستوى التصرف المالي واإلداري ،فقد لوحظ تكليف بعض األعوان باإلشراف على المصالح التابعة لإلدارة الفرعية للشؤون
اإلدارية والمالية والتجهيز بمقتضى مذكرات داخلية وانتداب أعوان بالمركز الطبي للديوانة عن طريق التعاقد قصد سد ّ الشغورات مع تجديد
عقودهم لفترات تراوحت بين سنة وعشرة سنوات .كما تبين عدم الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية عند إسناد أحد
إطارات المؤسسة رخصة الستغالل سيارة مصلحة ألغراض شخصية ومواصلة إسناده حصص الوقود الشهرية واستغالله السيارة حتى بعد
إلغاء الرخصة إضافة إلى غياب مؤيدات تبين االنجاز الفعلي للمأموريات موضوع التسبقات المسندة وعدم توفر تقارير المهمات ومؤيدات
تسوية التسبقات في العديد من الحاالت.
وسجّلت عدة نقائص على مستوى إنجاز االستشارات الختيار المزودين قبل سنة  2010من بينها عدم اعتماد طلبيات دقيقة وعدم
تقبل العروض في ظروف مغلقة وعدم تعي ين لجنة فتح وفرز للعروض باإلضافة إلى االعتماد اآللي على أذون تزود يدوية .ولوحظ عدم
اعتماد دفتر جرد للممتلكات طبقا لمقتضيات الفصول  214و 215من مجلة المحاسبة العمومية وعدم استغالل تطبيقة منقوالت التي تم اقتناؤها
بكلفة تقدر بـ 1680دينار وتركيزها منذ .2010
التصرف االستشفائي ،تبين وجود نقص كبير في طاقة استيعاب الطلب المتعلق ببعض االختصاصات الطبية كطب
وعلى مستوى
ّ
العظام والمفاصل وطب العيون وطب األنف واألذن والحنجرة وإسداء خدمات التصوير باألشعة دون االعتماد على خبرات طبيب مختص
بعد إنهاء إلحاق الطبيب السابق وتوقف المركز عن إسداء هذه الخدمات إثر تسجيل عطب فني على مستوى جهاز الكشف باألشعة.
كما تبين عدم وجود ترابط بين تطبيقة تسجيل المرضى وتطبيقة إسناد بطاقات العالج إذ ال يمكن رصد المنتفعين بخدمات المركز
من غير المنتمين لسلك الديوانة أو من غير أفراد عائالتهم وعدم وجود أي ربط بين عمليات التسجيل المدرجة بتطبيقة تسجيل العيادات
وتطبيقة توزيع األدوية المستغلة من طرف الصيدلية.

وجود نقص كبير في طاقة استيعاب الطلب المتعلق ببعض االختصاصات الطبية كطب العظام والمفاصل
وطب العيون وطب األنف واألذن والحنجرة وإسداء خدمات التصوير باألشعة.
وكشف التقرير كذلك عن تمكين أعوان المركز الصحي والعملة من غير سلك الديوانة من الخدمات الصحية للمركز في غياب نص
يؤطر هذه العملية وعدم استغالل جل األطباء بالمركز ،خاصة المتعاقدين منهم ،لتطبيقة التصرف في العيادات والوصفات المركزة لديهم
وعدم إصدار مذكرات أو مناشير تفسيرية داخلية تبين شروط وإجراءات إسناد بطاقات العالج من حيث الوثائق المطلوبة أو مدة الصلوحية.
كما تمت تسجيل عدد من النقائص على مستوى وظائف التطبيقة االعالمية الخاصة بالتصرف في الصيدلية من ذلك عدم تمكين المستعمل
من متابعة استغالل المخزون والتنبيه لنفا د األدوية وعدم تفصيل األدوية الموزعة لكل مريض وضياع المعطيات الخاصة بتفصيل األدوية
المسلمة قبل أوت  2011إثر تسجيل عطب فني إضافة إلى عدم اندماج التطبيقة مع التطبيقات الخاصة بالتسجيل والعيادات.
صل المركز إلى تدارك عدد هام من النقائص المسجلة حيث تم إعداد مشروع لتنقيح األمر عدد  2522لسنة 1998
وبينت المتابعة تو ّ
المؤرخ في  18ديسمبر  1998والمنظم لمهام المركز الطبي للديوانة وتكوين لجنة تتولى دراسته وإعادة صياغته إضافة إلى إبرام اتفاقية مع

40

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

وزارة املالية

وزارة الدفاع الوطني تم ّكن أعوان الديوانة وعائالتهم من االنتفاع بخدمات المستشفيات والمصحات العسكرية الموجودة بكامل تراب
الجمهورية والترفيع دوريا في مبلغ االتفاقية وقيام تعاونية أعوان الديوانة بإبرام اتفاقية مع شركات تأمين على المرض للتكفل بتأمين الخدمات
الصحية ألعوان الديوانة وعائالتهم.
كما تم تنظيم عملية توزيع قصاصات الوقود وذلك بتخصيص دفتر للغرض يتم مسكه من قبل وكيل دفوعات المركز واسترجاع
السيارة اإلدارية التي تم استغاللها ألغراض شخصية من قبل أحد األعوان والتقيد بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية
مع تأ مين التكوين لفائدة أعوان وإطارات المركز في هذا المجال إضافة إلى إجراء جرد سنوي لمعدات المركز وتحيينه دوريا وتركيز تطبيقة
إعالمية للتصرف في المخزون ومنظومة إعالمية جديدة للتصرف الطبي واالستشفائي بكامل المركز الطبي.
وتولى المركز اقتناء جهاز جديد ومتطور للكشف باألشعة بقيمة جملية تقدر بـ 168أ.د سنة  2014وجهاز كشف بالموجات فوق
الصوتية بقيمة جملية قدرها  190أ.د والشروع في استغاللهما إضافة إلى إصالح جهاز الكشف باألشعة للثدي وإعادة استعماله وتعزيز
المركز بثالثة أطباء مختصين في التصوير باألشعة وفنّي سامي في التصوير الطبي.
كمعرف أساسي لتسجيل المرضى باستعمال التطبيقة اإلعالمية إثر تألية الملفات الطبية
وتم االعتماد على رقم بطاقة المعالجة
ّ
المخول لهم االنتفاع بها
للمنتفعين بخدمات المركز الطبي وإصدار عديد المذكرات التي تضبط عملية إسناد بطاقات العالج واألشخاص
ّ
وتسجيل عمليات تسلّم األدوية بالنسبة لكل مريض بالمنظومة اإلعالمية اعتمادا على رقم بطاقة المعالجة بما في ذلك األطباء المباشرون
بالمركز.
والستكمال مجهود اإلصالح والتدارك ،أوصت الهيئة باستكمال إجراءات مراجعة األمر عدد  2522لسنة  1998المتعلق بإحداث
المركز الطبي للديوانة و بتنظيمه اإلداري والمالي لجعله مواكبا للتغيرات التي شهدها المركز خاصة على مستوى المشموالت وبالعمل على
إصدار إطار ترتيبي يضبط شروط وإجراءات إسناد الخدمات الطبية للمركز.
ودعت الهيئة إلى تدارك النقائص المتعلقة بعدم اندماج التطبيقات تبعا لتركيز المنظومة اإلعالمية للتصرف الطبي واالستشفائي سنة
 2015وذلك خاصة على مستوى التصرف في تسجيل المرضى وإسناد بطاقات العالج وتسجيل العيادات والتصرف في الوصفات وتوزيع
األدوية م ّما يم ّكن من تفادي انتفاع أشخاص ال يحق لهم االنتفاع بخدمات المركز طبقا للنصوص الجاري بها العمل من ناحية ،ويساعد على
إحكام التصرف في األدوية من ناحية ثانية.
كما أكدت الهيئة على ضرورة ضبط اإلطار الترتيبي الذي ينظم عملية التسليم المجاني لألدوية من طرف المركز استنادا إلى
وصفات مسلمة من أطباء من خارج المركز وعلى تأطير عملية تسليم األدوية بعنوان ملفات طبية خاصة باألطباء المباشرين من خالل تحديد
سقف لهذا النوع من االستهالك على مستوى المنظومة االعالمية.

توصي الهيئة باستكمال إجراءات مراجعة األمر عدد  2522لسنة  1998المتعلق بإحداث المركز الطبي
للديوانة وبتنظيمه اإلداري والمالي لجعله مواكبا للتغيرات التي شهدها المركز خاصة على مستوى
المشموالت وبالعمل على إصدار إطار ترتيبي يضبط شروط وإجراءات إسناد الخدمات الطبية للمركز.
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اإلدارة العامة للديوانة:
بالتصرف في
كشف التقرير التاسع والعشرون لدائرة المحاسبات في بابه المتعلق باإلدارة العامة للديوانة عن عدّة نقائص تعلقت
ّ
الغش والتهريب وبالتنظيم ونظام المعلومات.
وبالتصرف في اإليداع والحجز وبدور مصالح الديوانة في مقاومة
األنظمة الديوانية التوقيفية
ّ
ّ
وقد استخرجت الهيئة من هذا التقرير  105مالحظة للمتابعة.
المسواة بعنوان مختلف األنظمة الديوانية على
التصرف في األنظمة الديوانية التوقيفية ،تبين أهمية حجم التصاريح غير
فبخصوص
ّ
ّ
غرار نظام التحويل الف ّعال ونظام التحويل غير الف ّعال وأنظمة التحويل تحت المراقبة الديوانية للتصدير الك ّلي أو الجزئي وأنظمة المستودعات
الموردة أو المنتوجات شبه
الديوانية مما ترتّب عنه حرمان خزينة الدّولة من موارد إضافية إلى ارتفاع مخاطر تسريب البضائع
المحولة أو
ّ
ّ
التعويضية إلى السوق المحلية.
كما لوحظ ضعف عدد الطلبات المقدّمة من قبل قبّاض الديوانة لدى المؤسّسات الضامنة بخصوص تفعيل الضمانات الماليّة المتّصلة
صة تلك المتعلّقة بنظام التحويل الف ّعال حيث بلغ الحجم الجملي للضمانات غير المف ّعلة حوالي  57م.د وقبول القيمة
بتسوية التصاريح وخا ّ
بالرغم من عدم دقتها واعتمادها كأساس الحتساب المعاليم واألداءات وهو ما انعكس
المصرح بها من قبل المؤسّسات المعنية دون التثبّت فيها ّ
ّ
سلبا على قيمة هذه المعاليم واألداءات.
المستمرة على المؤسّسات المنضوية تحت األنظمة التوقيفية وعدم قيام هؤالء
وسجّل نقص في عدد األعوان المك ّلفين بالرقابة
ّ
األعوان بعمليات الجرد السنوية المنصوص عليها باألمر عدد  423لسنة  1994المتعلّق بضبط طرق المراقبة الديوانية للمؤسسات المصدرة
كليا وتحديد شروط تح ّمل المصاريف المتعلقة بها.
صة في ظلّ غياب تطبيقة إعالمية في
وأمام عدم مسك وضعية دقيقة حول مستحقات الدّولة بعنوان الرقابة الديوانية
المستمرة خا ّ
ّ
الغرض ،ت ّم تقدير حجم مصاريف الرقابة غير المستخلصة من المؤسّسات والمستودعات الخاضعة لهذه الرقابة بالنسبة لعشرين مكتبا في
المستمرة
سنة  2013بما يقارب  1,5م.د .وتبين ضعف المراقبة الميدانية التي تقوم بها مصالح الديوانة على المؤسّسات التي ال تخضع للرقابة
ّ
الموردة أو
صة تلك المنضوية تحت نظام التحويل الفعّال بما من شأنه أن ال يم ّكن من الوقوف على عمليات االختالس المحتملة للبضائع
وخا ّ
ّ
المنتجات التعويضية أو تخصيص وجهة ديوانية غير مقبولة لها.

المستمرة خاصّة في ظ ّل
أمام عدم مسك وضعية دقيقة حول مستحقات الدّولة بعنوان الرقابة الديوانية
ّ
سسات
غياب تطبيقة إعالمية في الغرض ،ت ّم تقدير حجم مصاريف الرقابة غير المستخلصة من المؤ ّ
والمستودعات الخاضعة لهذه الرقابة بالنسبة لعشرين مكتبا في سنة  2013بما يقارب  1,5م.د.
التصرف في اإليداع والحجز ،فقد لوحظ عدم معاينة إنزال البضائع باألرصفة بصفة آلية حيث تكتفي مصالح
أما على مستوى
ّ
الديوانة بالمعطيات الواردة بجدول الفوارق الذي يعدّه أمين السفينة ومستغلّو مساحات التسريح م ّما يحول دون التأ ّكد من دقّة المعلومات
التصرف في هذه البضائع بطرق غير شرعية .كما
وشموليتها ودون ضبط البضائع الموجودة بهذه الفضاءات ويساهم في الترفيع في مخاطر
ّ
تبين نقص في استخالص المعاليم واألداءات المستوجبة بعنوان البضائع التي يتم اعتماد إجراءات مبسطة بشأنها فضال عن النقص في دقّة
المعطيات حول العمليات الديوانية وأهمية التصاريح التي ت ّم إيداعها لدى مختلف المكاتب الديوانية دون أن يت ّم دفع األداءات والمعاليم بعنوانها
صة بمبلغ  94,537م.د في موفّى شهر أوت .2013
حيث بلغ عددها  85.854تصريحا تعلّقت بمنشآت عمومية وخا ّ
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لوحظ عدم معاينة إنزال البضائع باألرصفة بصفة آلية حيث تكتفي مصالح الديوانة بالمعطيات الواردة
بجدول الفوارق الذي يعدّه أمين السفينة ومستغلّو مساحات التسريح م ّما يحول دون التأكّد من دقّة
المعلومات وشموليتها ودون ضبط البضائع الموجودة بهذه الفضاءات ويساهم في الترفيع في مخاطر
التصرف في هذه البضائع بطرق غير شرعية.
ّ

ولوحظ كذلك ارتفاع كمية البضائع المودعة والتي تجاوزت مدّة البقاء المحدّدة بأربعة أشهر وقصور منظومة "سندا" عن تحديد
قائمة البضائع التي لم يت ّم رفعها في اآلجال أو البضائع التي تجاوزت اآلجال المحدّدة لبقائها بمخازن ومساحات التسريح الديواني بصفة دقيقة
واستناد قابض الديوانة حصرا إلى البيانات المقدّمة من قبل مستغلّي هذه المخازن والمساحات بما من شأنه أن يحدّ من نجاعة رقابة مصالح
الديوانة السيما فيما يتعلّق برفع البضائع فضال عن مخاطر االستيالء على بضائع تحت القيد الديواني أو التفويت فيها بالسوق المحليّة.
كما كشف التقرير عن افتقار مصالح الديوانة إلى فضاءات خزن مهيأة وقابلة الستيعاب كل البضائع المودعة أو المحجوزة وعدم
تسوية وضعية البضائع بالمستودع العمومي التي تجاوز مكوثها به آجال البقاء المحدّدة بخمس سنوات والتي يعود بعضها إلى الفترة -2001
 2008ومواصلة استغالل هذا المستودع العمومي الوحيد بمقتضى لزمة انتهت صلوحيتها منذ سنة  1996دون أن يت ّم تجديدها.
وتبين كذلك أهمية حجم البضائع المحجوزة في مستوى بعض المكاتب الديوانية م ّما أدّى إلى تراكمها بفضاءات الخزن وتدهور
ظروف خزنها وفي بعض األحيان إلى تلفها وفقدانها لقيمتها باإلضافة إلى ارتفاع مخاطر رفعها بطرق غير قانونية أو تعرضها إلى السرقة.

ارتفاع كمية البضائع المودعة والتي تجاوزت مدّة البقاء المحدّدة بأربعة أشهر وقصور منظومة "سندا"
في تحديد قائمة البضائع التي لم يت ّم رفعها في اآلجال أو البضائع التي تجاوزت اآلجال المحدّدة لبقائها
بمخازن ومساحات التسريح الديواني بصفة دقيقة.
الغش والتهريب ،أشار التقرير إلى عدم توفّر بنك معطيات لدى مصالح الديوانة
وبخصوص دور مصالح الديوانة في مقاومة
ّ
الغش المرتكبة باإلضافة إلى عدم إعداد بحوث في المجال لتوجيه أعمال التقصي والرقابة واتخاذ
المهربين ومختلف أعمال
بخصوص
ّ
ّ
اإلجراءات المناسبة لحماية االقتصاد الوطني واقتصار نشاط مكتب االستعالمات باإلدارة العا ّمة للديوانة على مراقبة األعوان بميناء حلق
األولية في بعض الملفات التي تحال إليه من اإلدارة العا ّمة وهي مهام ال
الوادي خالل عودة التونسيين المقيمين بالخارج والقيام باألبحاث ّ
صا في المجال اإلستعالماتي وهو ما أثّر سلبا في
تندرج صلب مهامه األصلية إضافة إلى عدم تلقي ج ّل أعوان المكتب تكوينا أو تدريبا خا ّ
نشاطه.
بالتصرف في المخاطر المتّصلة بالتصاريح الديوانيّة ،تبين االعتماد على منظومة االنتقائية التي ال تأخذ بعين االعتبار
وفيما يتعلّق
ّ
الغش في القيمة أو المنشأ أو التعريفة وكذلك سوابق الذين صدرت ضدّهم أحكام قضائية باتّة أو الذين لديهم ملفات
المصرح في مجال
سوابق
ّ
ّ
لدى إدارة النزاعات.
موردوها إلى التخفيض في القيم المصرح بها في
صة للتصاريح المتعلّقة بالبضائع
وتبين عدم إيالء أه ّمية خا ّ
الموردة والتي يعمد ّ
ّ
يصرحون بها في السّابق وأن نسبة  % 19من وثائق إثبات المنشأ التي تمت مراقبتها بصفة
حدود "قيم المنحى" مقارنة بالقيم التي كانوا
ّ
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الحقة خالل الفترة  2013-2009غير سليمة إضافة إلى طول آجال إصدار قرارات التبنيد حيث يجبر المتعامل االقتصادي خاللها على
احتساب األداءات والمعاليم الديوانية األرفع ومن ث ّم تسويقها بالسوق المحليّة بأسعار مرتفعة.
وعلى الرغم من إحداث  16فرقة للحراسة والتفتيشات في المناطق التي تشكو نقصا في المراقبة سنة  2012غير أنه لم يت ّم إلى
غاية  21جوان  ،2014تركيز سوى ثالث فرق بك ّل من الفحص وباجة والكاف وهو ما من شأنه أن يترك فجوات يمكن استغاللها من قبل
المهربة
صة بمناطق عبور البضائع
المهربين .وتجاوزت نسبة أعوان وإطارات الحرس الديواني المعيّنين بمناطقهم األصلية  % 60وذلك خا ّ
ّ
ّ
مثل جندوبة والكاف والقصرين وقفصة ومدنين إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بالنسبة لعدّة فرق.
كما أشار التقرير إلى إثقال كاهل إدارة الحرس الديواني بمها ّم ليست من مها ّمها على غرار التبليغ باإلعالمات بالديون المث ّقلة
المورد عبر الموانئ مما ال يساعدها
والمشاركة في تفتيش وحدات شحن قطع الغيار المستعملة ببن عروس وتشريكها في تعداد شحنات الموز
ّ
على التفرغ لمهامها األصلية والمتمثّلة أساسا في مكافحة التهريب وفي حراسة الحدود البرية والبحرية وفي التفتيش عن مرتكبي المخالفات
الديوانية.
وتبين عدم استيفاء بعض مخازن ومساحات التسريح الديواني المستغلّة من قبل خواص للشروط القانونية المتعلّقة بإنشائها واستغاللها
وغياب مرافقة البضائع إليها وتفاقم عمليات
الغش وعدم إحداث "لجنة المصالحة واالختبار الديواني" المكلفة بمعالجة النزاعات الناشئة بين
ّ
إدارة الدّيوانة والمتعاملين معها ،بخصوص تبنيد البضاعة أو تحديد قيمتها أو منشئها ،طبقا للفصل  122من مجلة الدّيوانة إضافة إلى عدم
تركيز اللجان المكلّفة بدراسة مطالب الصلح طبقا للفصل  322من مجلّة الدّيوانة وعدم ضبط شروط وإجراءات مراجعة قرارات الصلح.

ضعف أنظمة المعلومات وعدم اندماج التطبيقات المستعملة من طرف المصالح الديوانية وهو ما يحول
دون التمكن من استخالص الديون المستوجبة بالنجاعة الالزمة.
كما لم يتم إصدار التفويضات الضرورية من قبل وزير المالية لفائدة كلّ من مدير األبحاث الديوانية والمديرين الجهويين إلثارة
الدعوى العمومية ،ولفائدة مدير النزاعات والتتبعات والمديرين ا لجهويين للديوانة للطعن باالستئناف ولفائدة المدير العا ّم للديوانة للطعن
بالتعقيب في األحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة م ّما أدى أحيانا إلى الحكم ببطالن اجراءات التتبع في القضايا الديوانية والصرفية.
ولوحظ كذلك عدم إحالة جل الهياكل المكلفة بالنزاعات لطلبات اإلدارة إال بعد حوالي ثالث سنوات من تاريخ رفع المخالفة وعدم
حرص مصلحة التثقيل بإدارة النزاعات والتتبعات على تثقيل المبالغ المحكوم بها في اإلبان ومنذ استالمها عالوة على عدم تجاوز نسبة
صرفيّة في موفى سنة  2013بك ّل قباضات الديوانة % 0,01من جملة الديون المثقّلة.
استخالص الديون المثقّلة بعنوان الخطايا الديوانية وال ّ
أما على مستوى التنظيم ونظام المعلومات ،فقد أشار التقرير إلى عدم مطابقة التنظيم الهيكلي على مستوى جلّ المصالح المركزية
نص عليه األمر عدد  1845المؤرخ في  6سبتمبر  1994كما ت ّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وإلى شغور  210خطة
والخارجية لما ّ
وظيفية بالرغم من توفّر الشروط القانونية لدى  410عونا إلشغالها إضافة إلى ارتفاع نسبة التأطير باإلدارة العا ّمة للديوانة والتي ناهزت 65
 %وعدم اعتماد االختصاص أو الخبرة وعدم مراعاة التوازن بين مختلف اإلدارات عند توزيع األعوان على مواقع العمل.
المقرات لشروط حفظ الوثائق خاصة أمام كثرة التصاريح الديوانية على غرار فضاء األرشيف
وتم الوقوف على عدم استجابة بعض
ّ
مقر اإلدارة العا ّمة للديوانة الذي قدّرت كلفته
بالمكتب الجهوي ببن عروس وإدارة األبحاث الديوانية فضال عن التأخير في إنجاز مشروع بناء ّ
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بحوالي  30م.د والذي انطلقت أشغاله منذ سنة  2005وإنجاز اإلدارة العا ّمة للديوانة عددا من الصفقات ت ّم خالصها كليّا دون أن يت ّم تحقيق
المرجوة من إنجازها وهو ما ألحق ضررا ماليا بخزينة الدّولة.
الفائدة
ّ
وأشار التقرير إلى ضعف االندماج بين التطبيقات المتوفرة لدى االدارة العا ّمة للديوانة .فعلى سبيل المثال ال تم ّكن منظومة "سندا"
الموردة أو المصدّرة م ّما ال يساعد
بالنظر إلى عدم ارتباطها بتطبيقة الديون المث ّقلة من التثبّت من وجود ديون مثقّلة على كاهل المؤسّسة
ّ
على استخالص هذه الديون .كما لوحظ عدم ربط منظومة الديون المثقّلة بمنظومة "رفيق" وهو ما يحول دون تثبّت قابض الديوانة من
التصرف
الوضعية الجبائية للمطالب بالدّين ومن قائمة ممتلكاته قبل اللجوء إلى اإلجراءات الجبرية .وال يم ّكن نظام المعلومات بخصوص
ّ
في اإليداع والحجز من التصنيف الحيني للبضائع حسب مدّة بقائها بالمخازن وال حسب طبيعتها حيث تقتصر المنظومة على القيام بجرد
دوري لهذه البضائع.
ولوحظ كذلك نقص في استعمال اإلعالميّة بالنسبة إلى اإليداع والحجز وعدم تضمن التطبيقة وظيفة تم ّكن من جرد البضائع
المحجوزة بالنّسبة إلى ك ّل مخزن على حدة ومن إجراء تسوية جزئيّة للبضائع المحجوزة .وتم تركيز التطبيقة المتعلّقة باإليداعات لضمان
الحقوق بصورة مستقلّة ودون ربطها بمنظومة "سندا" وهو ماحال دون إمكانية ربط متابعة تسوية العمليّات المدرجة بهذه التطبيقة بالمعطيات
المتّصلة بالعمليّات التجارية المض ّمنة بمنظومة "سندا".
وفي إطار متابعة الهيئة للتقرير ،لم تشمل الردود المقدمة من اإلدارة العامة للديوانة سوى  69مالحظة من ضمن  105مالحظة
محل المتابعة .وتبين اتخاذ اإلدارة العامة للديوانة لجملة من اإلجراءات الرامية إلى إحكام متابعة وتسوية التصاريح بعنوان نظام التحويل
الفعّال م ّما م ّكن من تسوية حوالي   75من التصاريح المسجلة تحت هذا النظام إلى حدود شهر أوت  2018إضافة إلى العمل على تعديل
التطبيقة المعلوماتية بما يسمح خاصة بإيقاف التوريد تحت هذا النظام بالنسبة للمتعاملين الذين يتخلد بذمتهم عدد من التصاريح السابقة غير
المسواة.
ّ
الموردة تحت نظام
كما بينت المتابعة سعي المصالح الديوانية الجهوية إلى استخالص المعاليم واألداءات المستوجبة على البضائع
ّ
التحويل الفعّال والتي لم تتم إعادة تصديرها ،حيث تم منذ سنة  2014استخالص  7,670مليون دينار بهذا العنوان إضافة إلى العمل على
تألية عملية تصفية الكميات المصدّرة باالعتماد على البطاقة الفنية لعملية التصنيع المصادق عليها من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة
وذلك لضمان متابعة دقيقة لنظام التحويل غير الف ّعال.
وتم تطوير تطبيقة معلوماتية جديدة تهدف إلى تيسير حصول المتعامل على تأشيرة الشحن أو الخروج والشروع في تجربتها وتم
صة منها تلك المنضوية تحت نظام التحويل
إحداث خاليا على مستوى اإلدارات الجهوية للقيام بالمتابعة
المستمرة لبعض المؤسّسات وخا ّ
ّ
الف ّعال والحرص على تعزيزها بالوسائل المادية والبشرية بالتنسيق مع المديرين الجهويين باإلضافة إلى الشروع في دراسة إمكانية تعويض
المستمرة على المؤسّسات المنضوية تحت األنظمة التوقيفية بصيغ مراقبة جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة على غرار المراقبة عن
الرقابة
ّ
بعد بواسطة أجهزة كاميرا تكون مرتبطة بقاعة عمليات جهوية وأخرى مركزية.
وتم تطوير أداء مكتب االستعالمات حيث أصبح نشاطه يرتكز على مكافحة التهريب والجريمة الديوانية المنظمة ومد ّ القيادة
بالمعلومة االستراتيجية التي تساعدها على أخذ القرار المناسب وانتفع ضباط وأعوان المكتب بالتكوين في عدة مجاالت استعالماتية وأمنية
واقتصادية .وقد أفادت اإلدارة العامة للديوانة بأنه سيتم الشروع في أواخر سنة  2018في إنجاز برنامج لتحسين نظام التصرف في
االستعالمات وذلك ضمن المخطط االستراتيجي للديوانة التونسية .2023-2019
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تسجيل اتخاذ اإلدارة العامة للديوانة لعديد اإلجراءات لتالفي النقائص المتعلقة بضعف أنشطة
االستعالمات لتعزيز دورها في مكافحة التهريب والجريمة الديوانية المنظمة.
وفي إطار البرنامج الثالث لتطوير الصادرات ،تم إعداد كراس شروط خاص بمنظومة االنتقائية المزمع إحداثها صلب النظام
المعلوماتي الجديد الخاص بالديوانة وتسليمها للخبير وإعداد بنك معلومات خاص بإدارة األبحاث الديوانية يتعلق بالغش وتركيز  3فرق جديدة
للحرس الديواني بكل من الرقاب وسيدي عيش وقرمبالية وبناء مقر جديد لفرقة الجريصة وإصالح مقر بن قردان إضافة إلى تنفيذ خطة
لتأمين المعبر الحدودي براس جدير مما م ّكن من تحقيق نتائج إيجابية مقارنة بما كان يشهده المعبر من انفالت.
وتم كذلك جرد مخازن ومساحات التسريح الديواني الناشطة واعتماد المرافقة الديوانية عند نقل الحاويات والمجرورات من الميناء
إلى المخازن المذكورة وذلك حسب تقدير مصالح الديوانة بالمكتب وإصدار دليل إجراءات يتعلّق بإيداع البضائع بمخازن ومساحات التسريح
الديواني وتسريحها وإدراج شرط تجهيز المخزن بأجهزة مراقبة بالكاميرا ضمن شروط المصادقة على المح ّل المزمع استغالله.
ك ما تم إعداد مشروع أمر يتعلق بلجنة المصالحة واالختبار الديواني والتقدم في إجراءات استصدار األمر المتعلق بضبط تركيبة
اللجنة المركزية واللجان الجهوية للصلح وطرق سيرها .وتم تنقيح الفصل  318من مجلة الديوانة صلب قانون المالية لسنة  2015وذلك
بحذف التنصيص على التف ويض ممن له اختصاص إثارة وممارسة الدعوى وبذلك أصبح المديرون الجهويون أو مدير إدارة النزاعات
والمدير العام في غير حاجة لتفويض لممارسة حقهم في إثارة وممارسة ال دعوى .وتم الشروع في تطوير منظومة إعالمية للنزاعات تشمل
متابعة القضايا في التنفيذ قصد تجاوز الصعوبات المتعلقة بتنفيذ األحكام وتثقيلها و وضع جزء منها يشمل تسجيل الدين المثقل واالطالع
عليه وتعديله من طرف قباض الديوانة حيز االستغالل واتخاذ جملة من اإلجراءات لتحسين نسبة استخالص الديون المثقّلة بعنوان الخطايا
صرفيّة ساهمت في تسجيل تحسّن على مستوى استخالص هذه الديون خالل السبعة أشهر األولى لسنة .2018
الديوانية وال ّ
وتم إعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بإعادة تنظيم اإلدارة العامة للديوانة وإحالته إلى وزارة المالية والشروع في إجراءات اعتماد
التدبير التوقّعي للموارد البشرية حسب الكفاءات الذي من المنتظر استكمال مختلف عناصره مع بداية سنة .2019
كما تم إنجاز أشغال تهيئة فضاءات األرشيف بكل من المكتب الجهوي ببنعروس وإدارة األبحاث الديوانية والعمل على تكوين فريق
مقر اإلدارة العا ّمة للديوانة وذلك من خالل دعم المتابعة
عمل يعنى بتنظيم أرشيف إدارة األبحاث والعمل على تدارك التأخير المسجّل في بناء ّ
والمعاينة الميدانية لضمان احترام المقاول لتعهداته.
ومن جهة أخرى ،تم إقرار مشروع تطوير النظام المعلوماتي للديوانة ضمن برنامج تعصير اإلدارة العامة للديوانة خالل المجلس
الوزاري بتاريخ  7سبتمبر 2015وبرمجة إنجازه في إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات " ،"PDE3بتمويل من البنك الدولي والشروع
في إجراءات إبرام الصفقة الخاصة به.
وتم تكثيف المساعي بالتنسيق مع األطراف المتدخلة قصد تنشيط عمليات استخالص الديون المثقلة من خالل تفعيل ربط قباضات
الديوانة بمنظومتي "صادق" و"رفيق" .وقد تم ربط كل من إدارة االستخالص وإدارة النزاعات والتتبعات بهاتين المنظومتين وتكوين
المستعملين عليها .كما تمت مراجعة تطبيقة متابعة الديون المثقلة بمنظومة "سندا" ووضعها حيز االستغالل الفعلي في انتظار المراجعة الكلية
للتطبيقة في إطار مشروع تطوير النظام المعلوماتي للديوانة.
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والستكمال مجهود اإلصالح والتدارك ،أوصت الهيئة بإدراج ضوابط بالتطبيقة المعلوماتية تم ّكن من إيقاف التوريد تحت نظام
مسواة وبمواصلة المجهودات الستخالص المعاليم واالداءات المستوجبة
التحويل الفعال بالنسبة للمتعاملين الذين تتخلد بذمتهم تصاريح غير ّ
على البضائع الموردة تحت هذا النظام ومدها بنسبة االستخالص المسجلة في هذا المجال مقارنة بالمبالغ المستحقة.
ودعت الهيئة إلى ضمان المتابعة الدقيقة لألنظمة الديوانية األخرى على غرار أنظمة التحويل تحت المراقبة الديوانية للتصدير الكلّي
المحولة أو التعويضية إلى السوق المحلية.
الموردة أو المنتوجات شبه
أو الجزئي وذلك بهدف التصدي لمخاطر تسريب البضائع
ّ
ّ
وأكدت الهيئة كذلك على ضرورة تدعيم الرقابة للتثبت من القيمة الحقيقية للبضائع المصدّرة والمصرح بها في إطار نظام التحويل
غير الفعال واعتمادها كأساس الحتساب قيمة المعاليم واألداءات المستوجبة وقيمة الضمانات المالية المقدّمة بشأنها وتحديد وتوحيد اإلجراءات
واآلليات المعتمدة لضبط قيمة البضائع المصرح بها من قبل المؤسسات المصدرة كليا ودعوة المكاتب الديوانية إلى تفادي النقائص المسجّلة
وتداركها.
وطلبت الهيئة موافاتها باإلجراءات التي تم اتخاذها لتدارك النقائص المسجلة على مستوى متابعة مستحقات الدولة بعنوان الرقابة
الديوانية المستمرة على المؤسّسات والمستودعات وبنتائج إصالح قطاع المالبس المستعملة بمختلف محاوره وتكثيف التحريات الميدانية
والوثائقية من قبل المصالح المختصة لرصد المخالفات واتخاذ االجراءات الالزمة بشأنها.

توصي الهيئة بإدراج ضوابط بالتطبيقة المعلوماتية تمكّن من إيقاف التوريد تحت نظام التحويل الفعال
مسواة وبمواصلة المجهودات الستخالص المعاليم
بالنسبة للمتعاملين الذين تتخلد بذمتهم تصاريح غير
ّ
واالداءات المستوجبة على البضائع الموردة تحت هذا النظام.
كما دعت الهيئة إلى استكمال إجراءات إرساء نظام معلوماتي موحّد وناجع يم ّكن من متابعة وضعية المؤسسات المنضوية تحت
صة في ما يتعلّق بتسوية التصاريح الديوانية ومآل البضائع ،ووض ع اآلليات الكفيلة بضمان الحصول على معطيات
نظام التصدير الكلي خا ّ
دقيقة وشاملة حول البضائع التي يتم إنزالها باألرصفة والتصدّي لمخاطر حصول معامالت غير قانونية بشأنها إضافة إلى تسوية مطالب
اإلذن بالرفع والوسق غير المسواة واستخالص المعاليم واألداءات المستوجبة بعنوانها ومدها بالنتائج التي تم التوصل إليها خاصة على
مستوى مكاتب تونس الميناء وبن عروس وتونس قرطاج ورادس.
وأوصت الهيئة كذلك بمزيد التحكم في آجال التسريح الديواني وتعميم التطبيقات اإلعالميّة الجديدة التي تم تركيزها بالنّظام اإلعالمي
"سندا" على بقية ال مكاتب وتقييم مدى مساهمة هذه التطبيقات في ضمان نجاعة وسرعة التصرف في البضائع التي لم يت ّم رفعها في اآلجال
أو البضائع التي تجاوزت اآلجال المحدّدة لبقائها بمخازن ومساحات التسريح الديواني.
وتم التأكيد على ضرورة الحرص على توفير فضاءات خزن مهيأة وقابلة الستيعاب ك ّل البضائع المودعة أو المحجوزة لتفادي
النقائص المشار إليها بالتقرير ووضع آليات متابعة ناجعة للبضائع المخزنة بالمستودعات لتفادي مكوثها لمدّة تفوق اآلجال القانونية المحددة
بسنتين وتسوية وضعية البضائع الماكثة بالمستودع العمومي لمدة تجاوزت اآلجال المحددة وخاصة منها تلك التي تعود إلى ما قبل سنة 2008
والحرص على التقيد بأحكام الفصل  174من مجلة الديوانة فيما يتعلّق باستغالل هذا المستودع.
ودعت الهيئة إلى مدها باإلجراءات التي تم اتخاذها لحث القباض على التسريع في التفويت في المواد االستهالكية الغذائية القابلة
للتّلف تفاديا إلتالفها وبما يفيد قيام مصالح الديوانة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتصرف في األموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو
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االسترجاع لفائدة الدولة قصد إعداد جرد شامل ودقيق للبضائع المصادرة بجميع المكاتب الديوانية وبالنتائج التي تم التوصل إليها في هذا
الخصوص.
كما أوصت الهيئة بالعمل على استكمال تركيز فرق وفصائل الحرس الديواني التي تم إحداثها في بقية المناطق التي تشكو نقصا في
المراقبة وبمواصلة إعادة توزيع أعوان وإطارات الحرس الديواني المعيّنين بمناطقهم األصلية وخاصة منهم المعيّنون بمناطق عبور البضائع
المهربة وبتدعيم الفرق التي تشك و نقصا في الموارد البشرية الالزمة لتأمين الحراسة المستمرة إضافة إلى مزيد الحرص على عدم إثقال
ّ
تفرغها لمهامها األصلية والمتمثّلة أساسا في مكافحة التهريب وفي
كاهل فرق الحرس الديواني بمها ّم ال تندرج ضمن مشموالتها بما يضمن ّ
حراسة الحدود البرية والبحرية وفي التفتيش عن مرتكبي المخالفات الديوانية.

توصي الهيئة باعتماد مقاييس موضوعية وشفافة في تحديد مبالغ الخطايا الصلحية.
وسجلت الهيئة االجراءات التي تم اتخاذها إلحكام متابعة مخازن ومساحات التسريح الديواني المستغلّة من قبل خواص وأوصت
بمدها بما يفيد استكمال عملية مسح هذه المخازن والمساحات للتثبت من مدى احترام شروط االستغالل وباإلجراءات التي تم اتخاذها ضد
المستغلين الذين ثبتت مخالفتهم لهذه الشروط.
كما دعت الهيئة إلى العمل على اعتماد مقاييس موضوعية وواضحة في تحديد مبالغ الخطايا الصلحية تفاديا للتفاوت المسجل في
هذا المجال والناتج أساسا عن السلطة التقديرية الواسعة للجهة المانحة للصلح وإلى مواصلة الجهود الرامية إلى تدارك التأخير المسجل في
إحالة طلبات اإلدارة إلى المحاكم وفي تثقيل المبالغ المحكوم بها واستكمال تركيز المنظومة اإلعالمية الخاصة بالنزاعات وتمكين إدارة
صرفيّة.
النزاعات والتتبعات من استغاللها ومواصلة الجهود لتحسين استخالص الديون المثقّلة بعنوان الخطايا الديوانية وال ّ
وأوصت الهيئة بمواصلة اإلجراءات التي تم اتخاذها لتحسين ظروف حفظ الوثائق واألرشيف بكل من المكتب الجهوي ببن عروس
وإدارة االبحاث الديوانية واستكمال إنجاز مشروع بناء مقر اإلدارة العامة للديوانة ومدها بما يتم التوصل إليه بخصوص تركيز نظام معلوماتي
متكامل للديوانة.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع الهياكل المختصة الستحثاث نسق عمليات تألية وثائق المراقبة الفنية والوثائق المصاحبة
للتصريح الديو اني حتى يتسنى إدراجها بمنظومة تبادل المعطيات اإللكترونية في أقرب اآلجال ومد الهيئة بنتائج عملية مراجعة التطبيقات
المتوفرة لدى االدارة العا ّمة لل ديوانة وتحقيق االندماج بينها وذلك في إطار مشروع تطوير النظام المعلوماتي للديوانة.

التصرف في المحجوز الوقتي بمكتب الديوانة بحلق الوادي الشمالي:
أما فيما يخص تقرير هيئة الرقابة العامة حول التصرف في المحجوز الوقتي بمكتب الديوانة بحلق الوادي الشمالي المنجز خالل
سنة  2014فقد كشف هذا التقرير عن عدّة نقائص تعلقت بمساحات الحجز وبالتصرف اليدوي في عمليات الحجز وبتسوية المحجوزات
الوقتية إضافة إلى نقائص متعلقة بالتطبيقة المعتمدة للتصرف في المحجوزات الوقتية ونقائص تمت مالحظتها بمناسبة المعاينات الميدانية.
وتض ّم ن التقرير جملة من التوصيات المفصلة لتجاوز النقائص المذكورة استخرجت منها الهيئة  20توصية للمتابعة.
فبخصوص مساحات الحجز ولتدارك النقائص المسجلة ،أ وصت هيئة الرقابة بتهيئة الفضاءات الكافية لحفظ المحجوزات الوقتية
التعرف بسهولة وبك ّل دقة على مكان حفظها وبالتنسيق مع مصالح ديوان البحرية
وتصنيف البضائع حسب طبيعتها وترتيبها بشكل يم ّكن من
ّ
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التجارية والموانئ قصد النظر في إمكانية تخصيص ف ضاءات إضافية لحفظ المحجوزات الوقتية والتصرف فيها إضافة إلى تأمين التكوين
الالزم لألعوان المكلفين بالتصرف في هذه المحجوزات.
أما فيما يت علق بالتصرف اليدوي في عمليات الحجز ،فقد دعت هيئة الرقابة إلى االعتماد حصريا على التطبيقة المستغلة في التصرف
في المحجوزات الوقتية وعدم اللجوء إلى المعالجة اليدوية إالّ في الحاالت القصوى على أن يتم إدراج المعطيات في اإلبان بالتطبيقة وإلى
اعتماد دفتر لمتابعة كنشات الوصوالت اليدوية المسلمة إلى األعوان المكلفين بالحجز المؤقت ودفتر لمتابعة استعمال الوصوالت اليدوية
(مرقم ومؤشر عليه من قبل قابض الديوانة) يدرج به أساسا الترقيم التسلسلي للوصوالت اليدوية المستعملة وسبب استعمالها وتاريخ إدراج
المعطيات المضمنة بها بالتط بيقة المخصصة للتصرف في المحجوزات المؤقتة وإخضاعه دوريا لمراقبة قابض الديوانة .كما دعت هيئة
الرقابة إلى استغالل الوظيفة الم تعلقة باستخراج القصاصات المتعلقة بالبضائع المحجوزة مؤقتا من التطبيقة (في شكل )code à barres
وإلصاقها بالفصول المعنية وتمكين المصالح المعنية من المعدات القارئة للرموز  code à barresوذلك تسهيال لعمليات جردها بصفة دورية.
ومن جهة أخرى ،ولتدارك النقائص المتعلقة بتسوية المحجوزات الوقتية ،تم التأكيد على ضرورة النظر في إمكانية التفويت في
المحجوزات حسب طبيعتها لفائدة الشركات والتجار الناشطين في قطاعات مرتبطة بالبضائع المحجوزة (خاصة بالنسبة لقطع الغيار) والتنسيق
بين مختلف األطراف اإلدارية المعنية قصد تحديد صيغ التفويت وإجراءاته واعتماد صيغة تقضى بالتفويت في قطع غيار السيارات المستعملة
إلى األشخاص الطبيعيين والمعنويين المتمتعين بتراخيص سنوية لتوريد هذا الصنف من البضائع (وفقا لنظام حصص) على أن تطرح
الكميات المسندة في هذا اإلطار من الحصص المخصصة سنويا لفائدتهم والتنصيص صلب كراس الشروط على ّ
أن جزءا من الحصص
المخصصة لهؤالء يتأتى وجوبا من قطع الغيار المحجوزة لدى الديوانة.
وبخصوص التطبيقة المع تمدة للتصرف في المحجوزات الوقتية ،أوصت هيئة الرقابة بإيجاد ربط آلي بين التطبيقة المعتمدة
الستصدار وصوالت خالص األداءات والمعاليم المستوجبة والتطبيقة المعتمدة للتصرف في المحجوزات الوقتية بشكل يم ّكن من االدراج
اآللي لرقم الوصل وتاريخه والمبالغ المستخلصة بشأن البضائع المسواة وكميتها وإدخال التعديالت الضرورية على الوظيفة المتعلقة بالتسوية
الجزئية للبضائع المحجوزة وقتيا وذلك باعتماد مرجع وصل الحجز الوقتي األصلي دون غيره في العمليات المذكورة لتمكين المسؤولين من
معطيات حينية ودقيقة بخصوص وضعية المحجوزات بما يمكنهم من اتخاذ اإلجراءات المناسبة في اإلبان.
كما دعت هيئة الرقابة إلى إيجاد رقابة آلية ضمن التطبيقة لضمان التالؤم بين الطريقة المعتمدة إلنجاز عملية التسوية (تقديم ترخيص
 دفع معاليم  -إرجاع بضاعة إلى الخارج  )....-مع السبب الذي ت ّم من أجله حجز البضاعة بصفة مؤقتة وإدراج قاعدة البيانات التي تتضمنأرقام المعرفات الجبائية وأرقام بطاقات التعريف الوطنية ضمن تطبيقة التصرف في المحجوزات الوقتية وربطها بالبيانات المدرجة بهذه
األخيرة وتحديدا رقم بطاقة التعريف الوطنية.
وتمت التوصية كذلك بإحداث خانة يدرج بها وجوبا الرقم التسلسلي المسند من قبل المصنع بالنسبة إلى البضائع التي تخضع لذلك
(األجهزة االلكترونية ،محركات السيارات ،الدراجات النارية )...والقيام بالتعديالت الالزمة على التطبيقة بشكل يم ّكن من التعرف على عون
الديوانة الذي قام بعمليات تسوية المحجوزات الوقتية لتحديد المسؤوليات في الحاالت التي تقتضي ذلك.
وفيما يتعلق بالنقائص التي تمت مالحظتها بمناسبة المعاينات الميدانية ،أوصت هيئة الرقابة بتكوين فريق عمل قصد تطهير وضعية
المحجوزات الوقتية يتولى القيام بأعمال الجرد المادي ومقاربة نتائجه بالوضعية المضمنة بالتطبيقة وضبط الفوارق المتعلقة بالبضائع غير
الموجودة ماديا وتلك الموجودة والتي لم يتم إدراجها بالتطبيقة المستغلة للتصرف في المحجوزات الوقتية وتبريرها بالوثائق المتوفرة وتحيين
الوضعيّة على مستوى التطبيقة إضافة إلى ضبط قائمة البضائع غير الموجودة ماديا والتي لم يتوفر بشأنها مدعمات تفيد طريقة تسويتها
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لتحديد المسؤوليات بشأنها ووضع اآلليات واإلجراءات الضروريّة وتخصيص الموارد البشرية والمادية المطلوبة للقيام بصفة دورية ومرة
في السنة على األقل بجرد المحجوزات الوقتية بإشراف قابض الديوانة.

توصي الهيئة بتكثيف عمليات التفويت بالبيع واإلحالة في جميع المحجوزات القابلة للتلف بناء على
أذون قضائية بعد تقييم البضائع من طرف الخبراء.
وبينت المتابعة األولى للتقرير اتخاذ جملة من تدابير اإلصالح ،حيث تمت تهيئة فضاءات الحجز المؤقت وإضافة مخزن حجز
مؤقت جديد بالفضاء عدد  6بالميناء تحفظ به المحجوزات ذات القيمة أو القابلة للكسر بشكل يمكن من التعرف بسهولة على مكان إيداعها
دون أن يعتريها تلف أو نقصان .وتم التنسيق مع مصالح الديوان البحرية التجارية والموانئ التي تولت إنجاز وتهيئة مخزن الحجز المؤقت
السابق الذكر بالفضاء عدد  6باإلضافة إلى تهيئة مخزني الحجز  F1و F2وذلك بتركيز أبواب جديدة وأعمدة ترصيف تم ّكن من ترتيب
البضائع بكل دقة .كما تم تأمين التكوين المستمر ألعوان الحجز من قبل ضابط يتولى بدوره السهر على حسن مسك سجالت وكيفية الحجز
وترصيف البضائع.
وت ّم حصر اللجوء إلى المعالجة اليدوية لعمليات الحجز المؤقت في الحاالت القصوى المتعلقة بحصول خلل تقني على المستوى
المركزي لمنظومة "سندا" وإدراج بيانات الحجز مباشرة بعد عودة المنظومة اآللية لالشتغال من طرف العون الذي تولى عملية الحجز.
وت ّم كذلك اعتماد سجل يدوي بك ّل مخزن حجز يتم تضمينه كافة عمليات الحجز بالتوازي مع المنظومة اإلعالمية مرقّم ومؤ ّ
شر
عليه من قبل القابض ويتضمن الترقيم التسلسلي للوصوالت اليدوية وآلية وأماكن اإليداع وطرق التسوية وإخضاع هذا السجل للمراقبة
المستمرة والشروع في إجراءات اقتناء آلتي طباعة الملصقات غير قابلة للتلف لتركيزهما بخلية الحجز.
وت ّم الحرص عل ى التفويت بصفة مستمرة سواء بالبيع أو باإلحالة لجميع المحجوزات من قطع غيار ومواد قابلة للتلف ومالبس بناء
على أذون قضائية بالبيع صادرة عن المحاكم مرجع النظر وبعد تقييمها من طرف خبراء عدليين بحيث تم التخلص نسبيا من المحجوزات
المتراكمة والتي غطت جميع فضاءات الحجز والعمل جار للتصرف في المحجوزات التي تجاوزت فترة إيداعها أجل  60يوما.
والستكمال مجهود اإلصالح والتدارك ،دعت الهيئة إلى مدها بما يتم التوصل إليه بخصوص استغالل الوظيفة المتعلقة باستخراج
القصاصات المتعلقة بالبضائع الم حجوزة مؤقتا من التطبيقة وإلصاقها بالفصول المعنية وتمكين المصالح المعنية من المعدات القارئة للرموز
وإلى العمل على تنفيذ التوصيات المقدمة من هيئة الرقابة العامة للمالية بهدف تدارك النقائص المسجلة على مستوى التطبيقة المعتمدة للتصرف
في المحجوزات الوقتية ومدها بالنتائج التي يتم التوصل إليها في المجال.
كما تم التأكيد على ضرورة الحرص على إنجاز أعمال الجرد المادي للمحجوزات الوقتية وضبط الفوارق مقارنة بالوضعية
المضمنة بالتطبيقة وتبريرها ثم تحيين الوضعيّة على مستوى التطبيقة إضافة إلى تحديد المسؤوليات بشأن البضائع غير الموجودة ماديا والتي
لم يتوفر بشأنها مدعّمات تفيد طريقة تسويتها والحرص على الجرد الدوري للمحجوزات الوقتية تحت إشراف قابض الديوانة.
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✓ المتابعة الثالثة:

المركز الجهوي لمراقبة األداءات ببن عروس:
يحوصل الجدول التالي المتابعة الثالثة للتقرير السنوي السادس والعشرون لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلّق بالمركز الجهوي
لمراقبة األداءات ببن عروس.

المتابعة األولى
موضوع
التقرير

نتائج المتابعة الثالثة

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد

عدد

عدد النقائص

المقدمة على

المتبقية على

التوصيات

التوصيات

المستخرجة

ضوء المتابعة

ضوء المتابعة

المنجزة خالل

المتبقية

األولى

السابقة

هذه المتابعة

للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد

النسبة

الجملي

الجملية

للنقائص

لإلصالح

التي تم
تداركها

قرار
مجلس
الهيئة

()%

مركز
مراقبة

47

األداءات

20

11

09

02

81

45

96

إنهاء
المتابعة

ببن عروس

أفضت عملية المتابعة الثالثة لعدد من النقائص واإلخالالت التي أبرزها التقرير السنوي السادس والعشرون لدائرة المحاسبات في
جزئه المتعلّق بالمركز الجهوي لمراقبة األداءات ببن عروس إلى الوقوف على أه ّم اإلجراءات التي ت ّم اتخاذها في إطار تنفيذ المقترحات
والتوصيات التي تقدّمت ب ها الهيئة خالل المتابعتين السابقتين حيث تم تفعيل التنظيم الهيكلي للمركز الجهوي على ضوء األمر عدد  94لسنة
 2008من قبل اإلدارة العامة لألداءات وقد تم سدّ الشّغور في وظيفة اإلرشاد والتوجيه.
كما تم اعتماد آليات التواصل الحديثة وتكثيف العمل الميداني في تكامل بين المصالح المركزيّة والجهوية على غرار:
✓ التذكير اآللي إليداع التصاريح ( .)relance automatique
✓ حمالت التوعية والتحسيس وذلك بواسطة اإلرساليات القصيرة والومضات عبر وسائل اإلعالم واعداد مطويات تفسيرية للنصوص
الجبائية وتوزيعها على جميع مكاتب مراقبة األداءات ...
✓ تطهير الجذاذية وذلك بتكثيف عمليات المسح الجغرافي للمطالبين باألداء (المتوقفين عن النشاط -تغيير عناوين ممارسة النشاط.)...
صدد اعتماد المعرف الوحيد ) )identifiant uniqueلغاية توحيد المعطيات الخاصة
وقد اقترح المركز الجهوي في هذا ال ّ
وبالرغم من وجاهته،
بالمطالبين بالضريبة (جباية – الصندوق الوطني للضمان االجتماعي – صندوق التامين على المرض  )...وهو إجراء،
ّ
يتطلّب توجّها وطنيّا شامال في الغرض.
ت ّم إنشاء خلية تهتم بدراسة ملفات إرجاع الفائض على القيمة المضافة وتدارك التأخير المسجل وإعالم المطالبين بالضريبة بالنقائص
المضمنة بمطالبهم في اإلبان كما ت ّم التوسيع في مشموالت المركز للبت في مطالب االسترجاع التي تتضمن مبالغ قابلة لإلرجاع تساوي أو
تفوق  1مليون دينارا بالنسبة لألشخاص المعنويين و 0,5مليون دينار بالنسبة لألشخاص الطبيعيين مما أدى إلى تسجيل تحسن في معالجة
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الملفات بالنسبة لعمليات التصدير وتقلص المعدل من  91يوما الي  72يوما في حين يبقى معدل اإلرجاع بالنسبة لعمليات االستثمار في حدود
 128يوما نظرا الرتباطه بعمليات المعاينة الضرورية لمكان االستثمار المنجزة ضمن المجال الترابي لمراكز جهوية أخرى.
وبخصوص مراجعة األنظمة المعلوماتية وصيانة المعدّات اإلعالمية تم تجديد الحواسيب المركزية الخاصة بالمنظومات االعالمية
من قبل مركز االعالمية لوزارة المالية وتركيز التطبيقة االعالمية التي تمكن رئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية ومدير إدارة
المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة األداءات من إسناد حق الولوج لمنظومة "صادق" لألعوان الراجعين لهم بالنظر وذلك
على غرار منظومة "رفيق".
من جانب آخر بيّنت اإلدارة العا ّمة أ ّن متابعة المنظومة االعالمية "رفيق" أفضت إلى الوقوف على العديد من النّقائص التي ال
يمكن تداركها إال في إطار تجدي د نظام المعلومات الخاص بالجباية واالستخالص الذي يأخذ بعين االعتبار التقنيات االعالمية الحديثة على
غرار حوسبة المعلومات التي توفرها جرائد عدول اإلشهاد.
ونظرا لتقدم عملية اإلصالح والتدارك أقر المجلس إنهاء متابعة هذا الملف على مستوى الهيئة.
✓ المتابعة الرابعة:
اطلع مجلس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية على نتائج المتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية لسنة  2010حول
تدقيق تصرف وحسابات الصندوق الخاص بالتنمية الفالحية والصيد البحري لسنتي  2006و 2007ومراقبة صرف االمتيازات المالية على
مستوى البنك الوطني الفالحي .وتقرير دائرة المحاسبات الرابع والعشرون في جزئه المتعلق بالتصرف في أمانات المال الجهوية بواليات
تونس الكبرى .وذلك مثلما يحوصله الجدول التالي:

المتابعة األولى

موضوع التقرير

عدد النقائص
المستخرجة

نتائج المتابعة الرابعة

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المقدمة على

المتبقية على

ضوء المتابعة

ضوء المتابعة

األولى

السابقة

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المنجزة خالل

المتبقية

هذه المتابعة

للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد

النسبة

الجملي

الجملية

قرار

للنقائص

لإلصالح

مجلس

التي تم
تداركها

الهيئة
()%

التدقيق والتصرف
في حسابات
الصندوق الخاص

52

33

15

12

3

80

49

94

بالتنمية الفالحية

إنهاء
المتابعة

والصيد البحري
التصرف في
أمانات المال
الجهوية بواليات

66

21

07

4

3

57

63

95

إنهاء
المتابعة

تونس الكبرى
المجموع

52

118

54

22

16

6

137

112

189
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الصندوق الخاص بالتنمية الفالحية والصيد البحري:
بينت عملية المتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية لسنة  2010حول تدقيق تصرف وحسابات الصندوق الخاص بالتنمية
الفالحية والصيد البحري لسنتي  2006و 2007ومراقبة صرف االمتيازات المالية على مستوى البنك الوطني الفالحي إنجاز العديد من
التع ّهدات طبقا للتوصيات السابقة التي ضبطها مجلس الهيئة مرفقة بمالحق وتع ّهدات تفيد بتقدّم هام في اإلنجاز والتّفعيل على غرار إرساء
النظام المعلوماتي حيث تعهد البنك بإرساء نظام معلوماتي جديد وأنجز عملية التجربة بنجاح وشرع في تركيز هذا النظام الجديد تدريجيا
على مستوى الفروع فيما يخص صرف المنح وبقي النظام المعلوماتي الجديد الخاص بصرف ومتابعة القروض في طور التجربة على
مستوى اإلدارة المركزية إلنجاز التعهدات وسيتم تعميمه على الفروع عند االنتهاء من التجربة بنجاح وبالتّوازي مع هذا اإلجراء يت ّم تصحيح
بعض التسجيالت المحاسبية فيما يخص تثقيل القروض العقارية وأذون الصرف الصادرة عن وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية.
ومن جهة أخرى ،يواصل البنك العمل بمقتضيات قانون المالية لسنة  2012والمتعلقة بالتخلّي عن ديون الفالحين والتي بلغت الى
غاية 31ديسمبر  2017حوالي  156م د منها  61.5م د أصال .وإلتمام إنجاز هذه المهام وفي إطار إعادة هيكلة البنك ت ّم احداث إدارة مركزية
للحلول وإدارة للتسوية الرضائية ووضع برنامج عمل يعتمد على المتابعة القريبة لكل المتخلدات بما في ذلك المتخلدات على موارد الدولة،
ويقوم البنك بمد وزارة المالية بتقرير مفصل ومحين في الغرض.
وبناء على ما سبق ذكره ،وحيث ت ّم تسجيل تقدّم هام في إنجاز كافّة التوصيات وخاصة فيما يتعلق بإرساء أنظمة معلومات مندمجة
مع األطراف اإلدارية العمو مية وباعتبار المتابعة المتواصلة التي تقوم بها المصالح المختصة بكل من وزارة المالية ووزارة الفالحة والموارد
المائيّة والصيد البحري ت ّم إقرار إنهاء متابعة هذا الملف على مستوى الهيئة مع توجيه توصية لكافة األطراف بضرورة اإلسراع العتماد
المعالجة االلكترونية للملفات وتبادل المعطيات.

أمانات المال الجهوية بواليات تونس الكبرى:
أما بخصوص تقرير دائرة المحاسبات الرابع والعشرون في جزئه المتعلق بالتصرف في أمانات المال الجهوية بواليات تونس
الكبرى فقد بينت عملية المتابعة الرابعة لتقرير دائرة المحاسبات الرابع والعشرون حول التصرف في أمانات المال الجهوية بواليات تونس
الكبرى إنجاز أ هم التوصيات التي ضبطها مجلس الهيئة خالل جلساته السابقة ( ) 3والتي تمحورت حول تطوير منظومة "رفيق" حيث تم
إعداد كراس شروط وإحالته على مركز اإلعالمية بوزارة المالية بتاريخ 16كتوبر  2016لتحيين الوظيفة الخاصة بمرصد أمانات المال
الجهوية وتم االنتهاء من اجراءات ال منافسة وقد بلغ الملف حاليا مرحلة قبول العروض.
وتنظر اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل في السبل الكفيلة بمراجعة اإلجراءات
الحالية لتنفيذ األحكام القاضية بالخطايا وخاصة فيما يتعلق بالربط اآللي بين المحاكم ومصالح وزارة المالية.
وفي هذا اإلطار تم االتفاق مع مصالح وزارة العدل الستئناف العمل المشترك إلرساء إجراءات لتبادل المعطيات آليا بين المحاكم
ومصالح وزارة المالية.
ومن جهة أخرى أحدثت لجنة باإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص إلعداد مشروع دليل إجراءات تهيئة ومراقبة حساب
التصرف السنوي لمحاسبي الدولة والوثائق المؤيدة له .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص تسعى الستكماله
مع دائرة المحاسبات.
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تتولّى اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل في السبل
ال كفيلة بمراجعة اإلجراءات الحالية لتنفيذ األحكام القاضية بالخطايا وخاصة فيما يتعلق بالربط اآللي بين
المحاكم ومصالح وزارة المالية.
وبخصوص البلديات المجهزة باإلعالمية الذي يتطلب إدراج معطيات إضافية حول إجراءات التتبع ضمن قائمة بقايا االستخالص،
يتم التنسيق مع مركز اإلعالمية لوزارة المالية لألخذ بعين االعتبار لهذه المعطيات.
وحيث اطلع مجلس الهيئة على التّقدم الجادّ في إنجاز كافّة التوصيات وباعتبار ارتباط االنتهاء بعدة وزارات على غرار العدل
والداخلية والجماعات ال محلية والبيئة من جهة ومواصلة مختلف اللجان ألعمالها من جهة أخرى وضرورة مراجعة نصوص قانونية لبلورة
وتقرر إنهاء متابعة هذا الملف.
المراجعات
ّ
✓ المتابعة الخامسة:

شركة بورصة تونس لألوراق المالية:
يحوصل الجدول التالي تقرير نتائج المتابعة الخامسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التصرف في شركة بورصة
تونس لألوراق المالية.
نتائج المتابعة الخامسة

المتابعة األولى

نسبة
موضوع
التقرير

عدد النقائص
المستخرجة

عدد التوصيات
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المتبقية من
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المتابعة

المنجزة خالل

المتبقية

المتابعة
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السابقة

هذه المتابعة

للمتابعة

العدد الجملي
للنقائص
التي تم
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النسبة
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()%

()%
التصرف في
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32

18

8

1

7

13

25

78

مواصلة
المتابعة

تونس

بينت المتابعة الخامسة لهذا التقرير شروع الشركة في إجراءات تطوير نظامها المعلوماتي من خالل إعداد وثيقة توجيهية محيّنة
للغرض تتعلق بالفترة  2020- 2018والموافقةعلى اعتمادها من قبل اإلدارة العامة.
وتواصلت في المقابل عملية تجسيم بقية التوصيات وذلك من خالل إعداد كراس شروط إلنجاز منظومة متكاملة من بين محاورها
إنجاز دليل خاص بالتصرف في الوثائق وإطالق استشارة للغرض باإلضافة إلى تركيز وحدة لحفظ األرشيف والتصرف فيه .كما ت ّم تشخيص
وضعية الموارد البشريّة ،عن طريق مكتب تدقيق ،واعتماد مراجع للكفاءات ثم إجراء تقييم فردي تمت على أساسه تسمية اإلطارات في
الوظائف الجديدة وتم تحيين دليل اإلجراءات واعتماده وإعداد مشروع تنقيح النظام األساسي للشركة في اتجاه تخصيص  3مقاعد ألعضاء
مستقلين بمجلس اإلدارة في انتظار عرضه على المصادقة.

54

وزارة املالية

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

وأقرت الشركة تطبيق تخفيض إضافي لنسبة العموالت الخاصة بسندات الدّين من أجل تشجيع السوق الثانوية الرقاعية مما نتج عنه
ارتفاع حجم التداول في هذه السوق بنسبة  % 84سنة  2017مقارنة بسنة  2016إضافة إلى إطالق منحى فائدة واعتماده من طرف المتدخلين
في تحديد قيمة اإلصدار وتقييم رقاع الخزينة وسندات الدين الخاصة بالشركات .كما حصلت البورصة على هبة مخصصة للتشخيص
واإلحاطة با لمؤسسات الصغرى التي تلجأ لتمويل مشاريعها عبر السوق المالية أو عبر مؤسسات االستثمار الجماعي وتقدمت بطلب إلعادة
النظر في تقييم السوق المالية لدى موزعي المعلومات المالية ومنتجي المؤشرات للحصول على ترتيب أفضل باإلضافة إلى إبرام اتفاق مع
ومموال لالقتصاد التونسي.
محركا
البنك األوربي ،تحت إشراف وزارة المالية ،لتمويل برنامج إعادة هيكلة السوق المالية وجعلها
ّ
ّ
ومن جهة أخرى ،لم تتوصل الهيئة بردّ وزارة المالية بخصوص تسوية المبالغ التي تح ّملتها الشركة بعنوان أعباء تأجير مندوب
الحكومة لديها.
وللتأكد من استكمال الشركة لإل جراءات التي شرعت في تنفيذها ،تم إقرار مواصلة متابعة هذا التقرير في إطار متابعة سادسة مع
دعوة وزارة المالية إلى مد الهيئة بنتائج تجسيم التوصية الراجعة إليها بالنظر.

✓

المتابعة السادسة:

تصرف وحسابات جمعية التنمية بسيدي علي بن عون:
أفضت المتابعة السادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية المتعلق بمراقبة تصرف وحسابات جمعية التنمية بسيدي علي بن عون
إلى النتائج التالية:
المتابعة األولى
موضوع

عدد النقائص

التقرير

المستخرجة
من التقرير

نتائج المتابعة السادسة

عدد التوصيات
المقدمة في
ضوء المتابعة
األولى

عدد
التوصيات
المتبقية من
المتابعة
السابقة

عدد
التوصيات
المنجزة خالل
هذه المتابعة

نسبة
عدد

اإلصالح

التوصيات

خالل هذه

المتبقية

المتابعة
()%

العدد
الجملي
للنقائص
التي تم
تداركها

النسبة
الجملية
لإلصالح
()%

قرار
مجلس
الهيئة

تصرف
وحسابات
جمعية التنمية

51

23

09

بسيدي علي بن

02

07

22

44

86

إنهاء
المتابعة

عون

بينت متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية المتعلق بمراقبة تصرف وحسابات جمعية التنمية بسيدي علي بن عون أنه تم تدارك
التأخير على مستوى إعداد القوائم المالية للجمعية والمصادقة عليها.
كما شرع البنك التونسي للتضامن في تجربة محور التصرف في القروض الصغيرة ضمن المنظومة المعلوماتية " "Unibankوتم
ستعوض التطبيقات المستغلة على مستوى الجمعيات
إعداد قائمة في التعديالت المطلوب إدخالها قبل تركيز الصيغة النهائية لهذه المنظومة التي
ّ
بما في ذلك جمعية التنمية بسيدي علي بن عون .أما بخصوص مآل القضايا المرفوعة ضد رئيس الجمعية السابق وبعض األعوان واسترجاع
المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق ،فقد بيّن البنك أن هذه القضايا الزالت جارية وأنه تم االستماع إلى ممثله في هذا الخصوص.
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وفي المقابل ،لم تدل الجمعية بما يفيد وضع هيكل تنظيمي وإعداد دليل إجراءات ومذكرات عمل داخلية وبطاقات وظائف لتحديد
المهام المنوطة بعهدة األعوان .كما أنه وعلى غرار المتابعات السابقة ،لم يتم مد الهيئة بأية معطيات جديدة بخصوص مآل المعدات المركزة
بروضة األطفال التي أشار التقرير إلى إنجازها ث م التخلي عنها نظرا لتراكم الخسائر واإلبقاء على معدات المشروع على ذمة وزارة المرأة
واستغاللها في إطار مشروع خاص وذلك دون مقابل ودون عرض هذه المسألة على أنظار الهيئة المديرة.
ومن ناحية أخرى ،بينت المتابعة من خالل التوضيحات المقدمة من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير بأن عملية إعادة هيكلة جمعيات
القروض الصغيرة تشهد تعثرا كب يرا حيث لم تتمكن سوى جمعيتان فقط من االمتثال ألحكام المرسوم عدد  117لسنة  2011المؤرخ في 5
وبررت سلطة الرقابة ذلك بمحدودية الوسائل المادية والبشرية المتوفرة لديها
نوفمبر  2011المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغيرّ .
مقارنة بالعدد المرتفع لهذه الجمعيات ( 289جمعية) وتشتتها الجغرافي ومشاكل الحوكمة التي تعاني منها باإلضافة إلى عدم توفرها على
االمكانيات للقيام تلقائيا بعملية إعادة الهيكلة.
وأشارت سلطة رقابة التمويل الصغير إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات بهدف تسريع هذه العملية من ضمنها االتفاق بين جميع األطراف
المع نية على تبني استراتيجية هيكلة ترتكز باألساس على اندماج الجمعيات فيما بينها وفي حدود جمعية واحدة في كل والية والسعي إلى تعيين
مكاتب دراسات إلنجاز عملية إعادة الهيكلة وذلك على أساس دراسة معمقة لوضعية الجمعيات حتى تتمكن من االمتثال إلى التشريع الجاري
به العمل.

بينت عمليات الرقابة تعثر عملية إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغيرة حيث لم تمتثل سوى جمعيتان
اثنتان إلى األحكام القانونية المتعلقة بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
وتم ،في نفس السياق ،توجيه مكاتيب للجمعيات بما في ذلك الجمعية مح ّل المتابعة لمدّها بصفة دورية وفي مرحلة أولى بعدد من
القوائم والتقارير حول نشاط الجمعية ومطالبة البنك التونسي للتضامن بإدراج شرط إضافي لحصول كل جمعية قروض صغيرة على تمويل
من البنك يتمثّل في مدّ سلطة رقابة التمويل الصغير ب عدد من القوائم والتقارير التي يتم ارسالها دوريا إلى حين امتثالها ألحكام المرسوم عدد
 117لسنة  2011وذلك حتى تتم ّكن من مراقبتها على الوثائق والتثبت بصفة مستمرة من صحة المعطيات التي سيتم التصريح .وتم كذلك
التوصل إلى اتفاق سيتولى بمقتضاه البنك التصريح في موفّى كل ثالثية بمعطيات القروض الصغيرة لدى مركزية مخاطر التمويل الصغير.
وقد أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا التقرير نظرا لتعلق أغلب التوصيات المتبقية بمسائل تندرج في إطار عملية إعادة هيكلة
جمعيات القروض الصغيرة وتعزيز حوكمتها التي ال تزال الهياكل المختصة بصدد اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذها على غرار اعتماد هيكل
تنظيمي ودليل إجراءات ومذكرات عمل داخلية وبطاقات الوظائف.
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واالستثمار والتعاون الدولي
وزارة التنمية
واالستثمار والتعاون الدولي
التنمية
-VIوزارة
. VI

تولت الهيئة خالل سنة 2018متابعة  4تقارير رقابية خصت مصالح ومؤسسات راجعة بالنظر إلى وزارة التنمية واالستثمار
والتعاون الدولي ّ
موزعة حسب مستوى المتابعة كما يلي:
•

متابعة أولى :تقرير واحد.

•

متابعة ثالثة :تقريران اثنان.

•

متابعة سادسة :تقرير واحد.

✓ المتابعة األولى:

الوكالة التونسيّة للتّعاون الفنّي:
اطلع مجلس الهيئة العليا على نتائج المتابعة األولى لتقرير تفقد هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية حول التصرف
في الوكالة التونسية للتعاون الفني وذلك مثلما يبرزه الجدول التالي:
موضوع التقرير
الوكالة التونسية
للتعاون الفني

عدد النقائص

عدد النقائص التي

عدد النقائص التي تم تقديم

نسبة اإلصالح

قرار مجلس

المستخرجة

تم تداركها

توصيات بشأنها

والتدارك )(%

الهيئة

42

24

18
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المتابعة

وأشار تقرير تفقد هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية حول التصرف في الوكالة التونسية للتعاون الفني إلى عدّة
نقائص تعلقت بالتسيير والتنظيم العام للوكالة والتصرف اإل داري والمالي والمحاسبي وتقييم دورها في منظومة التعاون الفني .وتبين
بخصوص التسيير والتنظيم العام للوكالة وجود عديد الخطط الوظيفية الشاغرة وعدم إعداد الوكالة لقانون إطار خاص بها ولم تقم الوكالة
بإعداد موازنتها اإلجتماعية لسنة  2012كما لم تعد لوحات قيادة للموارد البشرية.
أ ّما على مستوى نظام المعلومات فإن الوكالة تفتقر إلى مخطط مديري لإلعالمية خالفا لما نص عليه منشور الوزير األول عدد 27
لسنة  2003المؤرخ في  11أكتوبر  2003وال يوجد بها كذلك نظام معلوماتي مندمج كليا .ولوحظ على مستوى اإلتصال أنه لم يتم تعديل
وتحيين الوثيقة الخاصة بخطة اإلتصال داخل الوكالة وتفعيلها.
كما أشار التقرير إلى اقتصار مهام وحدة التدقيق الداخلي على بعض جوانب التصرف اإلداري والمالي دون التطرق لجانب النشاط
األصلي للوكالة وتسجيل وضعية تضارب في المهام بالنسبة للمكلف بوحدة مراقبة التصرف.
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وفيما يتعلق بالتصرف اإلداري والمالي والمحاسبي فقد سجل ت أخير في فتح المناظرات مستوفية الشروط واستغراق إجراءات إنجاز
البعض منها فترة طويلة نسبيا تجاوزت السنة .كما تبين عدم إحكام برمجة اإلنتدابات بالوكالة حيث تم فتح مناظرات في نفس االختصاصات
وفي تواريخ متقاربة واللجو ء غير المبرر لخدمات مكتب دراسات لتقييم المترشحين وتحميل الوكالة أعباء مالية بدون موجب وعدم إحترام
المؤرخ في  31مارس  1997المتعلّق بضبط شروط وصيغ االنتداب المباشر بالمنشآت
مقتضيات الفصل  3من األمر عدد  567لسنة 1997
ّ
العموميّة والمؤسّسات العموميّة التي ال تكتسي صبغة إداريّة فيما يتعلق بتحديد مدة التعاقد بالنسبة النتداب ملحقي ادارة.

اقتصار مهام وحدة التدقيق الداخلي على بعض جوانب التصرف اإلداري والمالي دون التطرق لجانب
النشاط الفنّي للوكالة وتسجيل وضعية تضارب في المهام بالنسبة للمكلف بوحدة مراقبة التصرف.
وتبين كذلك مواصلة الوكالة التصرف في بعض األصول من مع دات ووسائل مكتبية تعود بالملكية أساسا إلى مشاريع التعاون
جنوب -جنوب وذلك حسب ما هو مدون بمحاضر مجلس المؤسسة وحسابات األصول وعينة من ملفات مشاريع التعاون جنوب-جنوب.
وبخصوص صندوق الوكالة فقد تبين عدم توقيف حساب الصندوق يوما بيوم وعدم إخضاعه لعمليات رقابة فجئية واالكتفاء بعمليات
المراقبة بمناسبة توقيف الحساب شهريا أو عند إعادة تمويله.
كما بينت المتابعة في مستوى تقييم دور الوكالة في منظـومة التعاون الفني عدم إنجاز األهداف المنصوص عليها بعقد األهداف
الخاص بالوكالة للفترة  2011-2007واقتصار مداوالت المجلس الوطني للتعاون الفني على استعراض نشاط الوكالة .ويبرز ذلك من خالل
التطابق شبه الكلي بين جدول أعمال مجلس المؤسسة للوكالة وجدول أعمال المجلس الوطني للتعاون الفني ،مع العلم أن المجلس الوطني
للتعاون الفني قد توقف عن االلتئام في الفترة الممتدة من جانفي  2011إلى  9فيفري  2016ولم يتم تشريك ممثلين عن الهياكل المهنية الممثلة
للقطاع الصحي في هذا المجلس رغم أهمية عدد المتعاونيين الفنيين في هذا المجال.
ومن جهة أخرى فقد تبين تعدّد األطراف المتداخلة في مجال التعاون الفني وتشتت المجهودات بينها نتيجة غياب إستراتيجية واضحة
من ذلك تسجيل وجود ازدواجية في مستوى المهام الموكولة لكل من الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل
في مجال إيجاد فرص العمل والتوظيف بالخارج.
وأشار التقرير إلى وجود حاالت قبول لملفات مترشحين لم يقوموا بتحيين ملفاتهم لمدة تفوق السنتين رغم أن االجراءات المعمول
من قبل الوكالة في أعمال فرز المترشحين تنص على إلغاء ملفات المترشحين الذين لم يقوموا بتحيين ملفاتهم لمدة تتجاوز السنتين بعد دعوتهم
للقيام بذلك ،وتراجع نسبة االنتدابات بسلطنة عمان حيث انحدرت من  1240متعاونا سنة  2013إلى  298متعاون سنة  2014و ،282سنة
 .2015كما تجدر اإلشارة إلى عدم تسوية ملفات بعض المتعاونين والذي ح ّل أجل تجديد أو إنهاء إلحاقهم ،حيث يضلّ الملف دون تسوية
خاصة مع صعوبة االتصال بالمعني باألمر من طرف وزارة التربية.

توفقت الوكالة التونسيّة للتعاون الفنّي في إصالح  % 43من اإلخالالت التي رفعتها الهيئة.
وبينت متابعة التقرير أن الوكالة اتخذت جملة من اإلجراءات بشأن استكمال التعيين بكل الخطط الوظيفية الشاغرة وتحيين األرشيف
بما يضمن حسن التصرف في األرشيف وخاصة الوثائق التقنية وكذلك تالفي التأخير في فتح المناظرات وتالفي طول اإلجراءات ومزيد
إحكام برمجة االنتدابات بالوكالة والتقيد بمقتضيات األمر عدد  567بالنسبة لالنتدابات بالوكالة .أما في مستوى تقييم المترشحين فقد تم االعتماد
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على الكفاءات الموجودة بالوكالة أو بهياكل اإلشراف .هذا وتم اقتناء منظومة جديدة للتصرف في االصول وإسناد ترقيم خاص للممتلكات
المقتناة في إطار المشاريع يختلف عن الترقيم الخاص بممتلكات الوكالة.
كما بينت المتابعة أن الوكالة تقيدت باإلجراء المتعلق بتوقيف حساب الصندوق يوميا وإعداد دفاتر مرقمة خاصة بالتسبيقات واحتفاظ
مصلحة المالية بنسخ من جذع وصوالت خالص سحب كراس الشروط.
وأفادت الوكالة بأنها قامت بإلغاء ملفات المترشحين الذين لم يقوموا بتحيين ملفاتهم منذ جوان  2014وأكدت سعيها إلى توفير
ظروف أحسن الستقبال أعضاء لجان االنتداب كما أنها قامت بوضع آلية تضمن تحليل النتائج المحققة على مستوى نتائج االنتدابات بما
يضمن الوقوف على النقائص واإلشكاالت.
والستكمال مجهود اإلصالح والتدارك تقدمت الهيئة بمجموعة من التوصيات التكميلية تعلقت أساسا باستكمال إعداد قانون اإلطار
وإحالته على هياكل اإلشراف وتركيز المنظومة المندمجة للتصرف في الموارد البشرية وتركيز منظومة مندمجة للتصرف في الموارد
الب شرية واعتمادها إلعداد لوحات القيادة المطلوبة .كما أوصت الهيئة باستكمال المخطط المديري لإلعالمية والسعي إلى توفير االعتمادات
الالزمة إلنجازه .كما دعت الهيئة إلى استكمال إنجاز الدراسة االستشرافية على الحاجيات المستقبلية ألسواق الشغل الخارجية واستكشاف
أسواق و فرص تشغيل جديدة ،وتقديم نتائج مختلف البرامج التي تم وضعها لتطوير عمل الوكالة في مستوى نشاطها األساسي ،واإلسراع
بإطالق الموقع الجديد للوكالة .كما دعت الهيئة إلى تطوير عمل المجلس الوطني للتعاون الفني لالضطالع بدوره المنصوص عليه باألمر
المحدث له وبالتنسيق مع وزارة اإلشراف وضمان انعقاده بصفة دورية والعمل على تكثيف التنسيق بين الهياكل المتدخلة في مجال التعاون
الفني لتالفي تواصل حاالت االزدواجية في المهام.
وتبعا لذلك أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير.
✓ المتابعة الثالثة:
التصرف
يحوصل الجدول التالي نتائج المتابعة الثالثة لتقريري هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول تفقّد معمق لمختلف أوجه
ّ
لوكالة النهوض باالستثمار الخارجي وتفقد التصرف اإلداري والمالي بوزارة التنمية والتعاون الدولي لسنة .2010
المتابعة األولى

عدد النقائص
المستخرجة

عدد
التوصيات
المقدمة في
ضوء المتابعة
األولى

وكالة النهوض
باالستثمار
الخارجي
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وكالة النهوض باالستثمار الخارجي:
التصرف لوكالة النهوض باالستثمار
بينت متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول تفقّد معمق لمختلف أوجه
ّ
صل إلى إحداث المجلس األعلى لالستثمار الذي يضبط سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال االستثمار إضافة إلى
الخارجي ،التو ّ
إحداث الهيئة التونسية لالستثمار والصندوق التونسي لالستثمار .كما أمكن إدماج عديد التطبيقات لتمكين المستعملين بصفة آنية من المعلومة
خاص بالتصرف في الوسائط اإلشهارية مع اعتماد التطبيقة المعدّة في الغرض وتم أيضا تدارك عدد من النقائص المتعلقة
وإعداد دليل
ّ
بالتصرف المالي والمحاسبي من خالل تحيين دفتر جرد ممتلكات الوكالة وضبط كلفة التطبيقة اإلعالمية ( .)FIPANETأ ّما بالنسبة إلى
االتفاقية المبرمة مع الوكالة التونسية للتعاون الفني في خصوص تنظيم صيانة المقر الموحد للوكالتين ،فقد تم العدول عنها وتعويضها بآليات
أوضح خاصة من حيث توزيع األعباء.
وواصلت مصالح الوكالة تنفيذ بقية التوصيات المقدمة من الهيئة من خالل مواصلة عملية سدّ الشغورات والتسميات بالخطط
الوظيفية بالوكالة وتمت إحالة مشروع الهيكل التنظيمي لسلط اإلشراف للمصادقة مرفقا ببطاقات الوظائف وتكوين لجنة داخلية عهد إليها
مراجعة النظام األساسي ألعوان الوكالة .كما تولت الوكالة مراسلة سفارة تونس بواشنطن بخصوص ملف مالك المبنى المسوغ بمركز
التجارة الدولي بشيكاغو قصد التثبت من خالص مبلغ الكفالة بعنوان كراء مكتب شيكاغو وإحالة ملف الختم النهائي للصفقة اإلطارية إلى
اللجنة الوزارية للصفقات العمومية منذ ديسمبر  2013وتذكيرها بالموضوع سنة  2017غير أنه لم يتم النظر فيه إلى حد هذا التاريخ.
وقد أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف مع دعوة الوكالة إلى تكثيف جهودها واالستمرار في العمل على تدارك ما علق من
نقائص ومالحظات.

التصرف اإلداري والمالي بوزارة التنمية والتعاون الدولي:
أبرزت متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بتفقد التصرف اإلداري والمالي بوزارة التنمية والتعاون الدولي
لسنة  ،2010أنه تم إعداد مقررات إسناد لجميع س يارات المصلحة المستعملة ألغراض شخصية بصفة ثانوية طبقا لمقتضيات منشور الوزير
األول عدد  06المؤرخ في  19جانفي  2005واسترجاع قسط من مقتطعات الوقود التي انتفع بها أحد األعوان دون وجه حق بعد تحديد قيمتها
المالية الجملية وتعهد المعني باألمر بسداد بقية المقتطعات إضافة إلى توضيح وضعية المسكن الذي يشغله حارس مستودع نهج الساحل من
قبل مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.
كما تم ضبط مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الخاضعة إلشراف الوزارة واعتماد مبدأ تجميع الشراءات القتناء كل المستلزمات
وبالتالي تم تدارك النقص المتعلق بتنفيذ مصالح الوزارة ألقساط صفقات في إطار طلبات عروض عن طريق إذن تزود ودون إبرام عقد
للغرض وفي غياب ترخيص مسبق من اللجنة الوزارية للصفقات.
ومن ناحية أخرى ،بينت الوزارة أن اقتطاع التذاكر بالنسبة للتربصات والمهمات بالخارج يتم عبر إجراء استشارة حول أسعار
الرحالت لدى  3وكاالت أسفار على األقل من بينها وكالة أسفار الخطوط التونسية ثم اختيار االستشارة األقل ثمنا .إال أنه في صورة إمكانية
تأمين مسار الرحلة (ذهابا وإيابا) من قبل شركة الخطوط التونسية ،فإن االختيار يقع على هذه األخيرة مهما كان السعر الذي قدمته الوكاالت
األخرى وذلك عمال بمنشور رئيس الحكومة عدد  18المؤرخ في  28ماي  2018المتعلق بإعطاء األولوية المطلقة الى الخطوط التونسية.
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وبخصوص تغطية النقص في اإلطار البشري العامل بمكتب اإلشراف على المؤسسات ،أفادت الوزارة بأنه تم إحداث إدارتين
لمتابعة أنشطة المؤسسات تحت اإلشراف ضمن الهيكل التنظيمي عدد  1164لسنة  2016المؤرخ في  10أوت  2016إالّ أنهما ظلتا مفتقرتين
إلى العدد الكافي من اإلطارات نتيجة الحد من االنتدابات في الوظيفة العمومية بالتوازي مع مغادرة العديد من اإلطارات للوزارة.
وفي المقابل ،واصلت الوزارة تنفيذ بقية التوصيات حيث تمت دعوة إطارات المعهد التونسي للقدرة التنافسية الموضوعين على ذمة
الوزارة إلعداد مطالب إلحاق لدى الوزارة قصد تسوية وضعيتهم اإلدارية وتم التعهد بإدراج األعوان الملحقين ضمن منظومة إنصاف بعد
إعداد مقررات اإللحاق الخاصة بهم .كما تمت مراسلة المعهد المذكور بخصوص مذكرات الخالص المعنية باألخطاء المشار إليها بالتقرير
ودعوته للتثبت فيها السترجاع األموال التي قد تكون صرفت دون موجب.
وتم من ناحية أخرى ،تحديد المهام الموكولة لإلدارة العام لألنظمة المعلوماتية وتوزيعها بين مختلف إداراتها الفرعية صيانة وتحديث
منظومة مت ابعة التمويل الخارجي وتطوير وظائفها استجابة لحاجيات المستعملين إضافة إلى تقديم مطلب تمويل إلنجاز الدراسة المتعلقة
بتعصير النظام المعلوماتي للوزارة عبر برنامج »  .« P3Aوتم تجديد العقد المتعلق باستغالل تطبيقة التصرف في المنقوالت المر ّكزة
بمصلحة الجرد التابعة لإلدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات وتكوين العون المكلف باستعمالها بالمركز الوطني لإلعالمية مع اإلشارة
إلى أن اإلدارة على وشك االنتهاء من عملية رقمنة المنقوالت حسب التوزيع بالمكاتب.
تعرض إلى عدّة
وشرعت الوزارة كذلك في إعداد ملفّات الختم النهائي للصفقات المشار إليها بالتقرير وفي جرد األرشيف الذي ّ
أضرار وتولت مراسلة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية لمدها بمآل القضية المرفوعة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة ضد
المسؤول السابق عن األسطول وكذلك للحصول على الملف القانوني الخاص بالعقارات المستغلة من قبل الوزارة.
كما تم ضبط خطة عمل تشرف عليها خلية الحوكمة تأخذ بعين االعتبار متطلبات جودة الخدمات اإلدارية بالوزارة وتهدف باألساس
إلى تعميم ونشر مبادئ الحوكمة ومتابعة وتقييم المشاريع .وتولت لجنة من الخبراء من وزارة التجهيز بإجراء اختبار لمبنى الوزارة بساحة
علي الزواوي واقتراح جملة من إجراءات السالمة والوقاية الضروريّة لحمايته.

توصي الهيئة بتسوية وضعية األعوان الملحقين لديها والمعيّنين في خطط وظيفية واردة بالهياكل
التنظيمية لمؤسساتهم األصلية وإنجاز الدليل الخاص بتنظيم وظيفة التصرف في الشراءات ودليل
إجراءات التصرف في المخزون.

وفي المقابل ،لم تتقدم الوزارة بما يفيد تسوية وضعية األعوان الملحقين لديها والمعيّنين في خطط وظيفية واردة بالهياكل التنظيمية
لمؤسساتهم األصلية .كما لم يتم إنجاز الدليل الخاص بتنظيم وظيفة التصرف في الشراءات ودليل إجراءات التصرف في المخزون ،حيث
أفادت الوزارة بأنه تمت برمجة اعتمادات إلعداد دليل إجراءات يغطي كل أنشطة الوزارة لم يتم ترسيمها بميزانية الوزارة لسنة .2019
وتبعا لتواصل عملية تنفيذ التوصيات المقدمة من الهيئة ،فقد أقر المجلس مواصلة متابعة هذا الملف.
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✓ المتابعة السادسة:

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية:
يحوصل الجدول الموالي نتائج المتابعة السادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول المعهد التونسي للقدرة التنافسية
والدراسات الكمية.
المتابعة األولى

موضوع
التقرير
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62

35

6

0

6

0

56

90

إنهاء
المتابعة

والدراسات
الكمية.

أبرزت متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تواصل عملية
تحيين دليل إجراءات الشؤون اإلدارية والمالية وإعداد بطاقات الوظائف المحيّنة لمختلف مراكز العمل إضافة إلى قيام المعهد بإعداد مشروع
اتفاقية التعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء لتمكين إطارات المعهد التونسي للقدرة التنافسية من الولوج إلى قواعد البيانات المتعلقة بالمؤسسات
في انتظار مناقشتها واإلمضاء عليه.
وفي المقابل ،لم يقدم المعهد إجابة بخصوص تقدّم عمليتي تحيين دليل إجراءات دوائر الدراسات وتغيير التطبيقة الخاصة بمتابعة
استهالك الهاتف.
وتبعا لتحقيق نسبة إصالح جملية في حدود  ،% 90فقد أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا التقرير مع دعوة مصالح المعهد إلى التقيد
بمالحظات الهيئة بهدف استكمال االجراءات التي شرع في تجسيمها.

62

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة

والمتوسطة
والمؤسسات الصغرى
وزارة الصناعة
-VII
الصغرى واملتوسط
واملؤسسات
الصناعة
وزارة
. VII

شملت متابعة تقارير الهياكل تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مجموعة من الهياكل تحت اإلشراف
وذلك كما يلي:
•

استكمال متابعة القرب 3 :تقارير.

•

متابعة ثانية :تقرير واحد.

•

متابعة سادسة :تقرير واحد.

✓ استكمال متابعة القرب:
تم في إطار استكمال متابعة القرب التطرق إلى تقرير المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية والشركة التونسية لتوزيع البترول
والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية:
شملت عملية المتابعة التوصيات المنبثقة عن متابعة القرب والتي حدد أجل إنجازها خالل السداسي األول من سنة  .2018وقد تم
إقرار متابعة سبع توصيات أبرزت هذه المتابعة تسجيل تقدم في إنجاز ستَ توصيات منها فيما بقيت توصية واحدة بدون إنجاز.
بينت نتائج هذه الم تابعة قيام المؤسسة بإمضاء عقد صفقة نسخ األنشطة الزلزالية وانطالق أشغال المسح الضوئي في  26فيفري
 2018وقد بلغت نسبة تقدم األشغال  % 40كما إمضاء عقد الصفقة المتعلقة باستكمال وضع المعايير الخاصة بكل صنف من البيانات
والمعطيات مع المكتب الدولي المختص في الخدمات البترولية  Schlumbergerوالشروع في األشغال في شهر أكتوبر  2018كما تم جمع
المذكرات التنظيمية المحينة الخاصة بإدارة االستكشاف بوثيقة موحدة يعتمد عليها في سير العمل إلى حين وضع دليل إجراءات المصادقة
على برامج العمل والميزانيات المتعلقة بأشغال االستكشاف ،ومن ناحية أخرى تعدَ المؤسسة إلرساء دليل إجراءات مدمج يشمل كل اإلدارات
التقنية وإدارات التصرف كما تمت برمجة عدد من أعمال التدقيق المتأخرة المتعلقة بامتيازات الزاوية وبلَي وسيدي الكيالني ومناولة عمليات
تدقيق امتيازات عشتروت و"سرسينة" و"رمورة" و"قرمدة" و"العين" ،كما سيتم انتداب ثمانية مدققين خالل سنة .2019
هذا وتم إنهاء النقاش بين المؤسسة وشركة "شال" في ملف التدقيق في مصاريف التطوير لسنوات  2010-2006ويتم حاليا مناقشة
مصاريف االستكشاف ومصاريف مشروع الغاز المسال فيما يخص حقل "صدربعل".
وتمت برمجة جلسة عمل مع مصالح التفقدية العامة ل وزارة الطاقة (تفقدية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حاليا)
للنظر في ملف احتساب وفوترة النقص المسجل في عائدات المؤسسة نتيجة عدم تحيين مرجع تحديد سعر بيع غاز ثاني أوكسيد الكربون
المتياز "أوتيك" والتثبت في طريقة االحتساب.
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تعمل المؤسسة التونسيّة لألنشطة البتروليّة على إرساء دليل إجراءات مندمج يشمل كل اإلدارات التقنية
وإدارات التصرف كما تمت برمجة عدد من أعمال التدقيق المتأخرة المتعلقة بامتيازات الزاوية وبلَي
وسيدي الكيالني ومناولة عمليات تدقيق امتيازات عشتروت و"سرسينة" و"رمورة" و"قرمدة"
و"العين".
ومن ناحية أخرى تم إرجاء أعمال التدقيق في مصاريف استغالل حقل "صدربعل" للفترة  2014-2009إلى سنة  2019بمقتضى
اتفاق مشترك بين الشركة وشركة "شال".
ويتّضح من خالل عملية المتابعة مواصلة المؤسسة لجهودها الرامية إلى تدارك النقائص مح ّل متابعة القرب وذلك عبر العمل على
استكمال األعمال واألشغال التي شرعت فيها والتي يتطلب استيفائها مزيدا من الوقت ،ولهذه االعتبارات أقر المجلس مواصلة متابعة هذا
الملف.

الشركة التونسية لتوزيع البترول:
شملت عملية المتابعة التوصيات المنبثقة عن متابعة القرب والتي حدد أجل إنجازها خالل السداسي األول من سنة  .2018وقد تم
إقرار متابعة تسع توصيات أبرزت المتابعة الحالية تسجيل إنجاز ثالث توصيات وتقدم في إنجازأربع توصيات منها فيما بقيت توصيتان بدون
إنجاز .وقد بينت نتائج هذه المتابعة قيام الشركة تحويل الخزان  R22المعد لخزن القازوال إلى خزان لمادة الكيروزان وهو حاليا بصدد
االستغالل.
كما حرصت الشركة على تدارك النقائص المتصلة بمتابعة محطات الخدمات حيث تم خالل سنة  2018تحديد أهداف سنوية
لمخ تلف المتصرفين في المحطات من ناحية والترفيع في نسبة تغطية الملحقين التجاريين لمحطات الشركة من ناحية أخرى (بلغت نسبة
التغطية  % 91وهي نسبة فاقت النسبة المحددة في منظومة الجودة والمقدرة بـ.)% 85
كما تم إعداد عقد نموذجي للحرفاء خارج الشبكة يتضمن خاصة الكمية الدنيا التي يستوجب على الحريف التزود بها سنويا.
ومن ناحية أخرى تواصل الشركة تحيين رخص االستغالل بالنسبة للمحطات القديمة (تم تحيين  37قرار والحصول على  21قرار
جديد) .كما يتولى اإلتحاد التونسي للصناعة والفالحة والصيد البحري ضبط كراس شروط ينظم العالقة بين الشركات العاملة في القطاع
البترولي ووكالء المحطات وستقوم الشركة بتحيين العقود التي تربطها بوكالء المحطات اعتمادا على هذا الكراس.
ومن ناحية أخرى ،وفي إطار برنامج تحسين مظهر المحطات ،تم بداية سنة  2018اإلنتهاء من إعادة تهيئة  5محطات في شكل
نموذجي كما تم اإلنتهاء من دراسة لتهيئة  8محطات في الصورة المرئية الجديدة.
ويتبين عمل الفريق التابع لمصلحة الصيانة بمساعدة الحاسوب على جمع كل ما يتوفر من معلومات لتوفير تواريخ تركيز الصهاريج
( 1849خزانا من جملة  3048لها تاريخ تركيز في الوقت الحالي).
أما فيما يتعلق بطريقة استخالص القروض ،فإنها مازالت ال تتالءم مع التراتيب المتعلقة بالقروض التجارية ،كما تبين عدم تطبيق
المواصفة الدولية المطبَقة في مجال إقرار تقنية الموجات فوق الصوتية لخزانات السوائل الملتهبة وخزانات غاز البترول المسيل.
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ويتّضح مواصلة الشركة لجهودها الرامية إلى تدارك النقائص مح ّل متابعة القرب وذلك عبر العمل على استكمال األعمال واألشغال
التي شرعت فيها والتي يتطلب استيف ائها مزيدا من الوقت ،ولهذه االعتبارات أقر المجلس مواصلة متابعة هذا الملف.

الشركة التونسية للكهرباء والغاز:
شملت عملية المتابعة التوصيات المنبثقة عن متابعة القرب والتي حدد أجل إنجازها خالل السداسي األول من سنة  .2018وقد تم
إقرار متابعة سبع توصيات أبرزت المتابعة الحالية تسجيل إنجاز ثالث توصياتوتقدم في إنجاز أربع توصيات منها.
وبينت نتائج هذه المتابعة قيام الشركة تسوية وضعية لزمة "صبريا" إلى غاية شهر أكتوبر  2017ودفع المبلغ المتخلد بذمة الشركة
إلى شركتي  WINSTARو.ETAP
كما تمت فوترة واستخالص خدمات التعيير التي قام بها أعوان الشركة خالل سنتي  2009و 2010لحساب شركتي ENI
و PETROFACمن ناحية وإيقاف القيام بعمليات التعيير من قبل مصالح الشركة منذ سنة  2010من ناحية أخرى كما تم اعتماد البطاقات
الفنية لمتابعة تواريخ ونتائج عمليات التدخل من تعيير وصيانة كما تم اعتماد دورية التعيير الثالثي بالنسبة لجميع آالت القيس الكمي والنوعي
ووقع إصالح آلتي "الكروماتوغراف" و"الهيغروماتر".
ومن ناحية أخرى اقترحت الشركة جملة من الفرضيا ت تخص مراجعة بنود السعر المرجعي لشراء الغاز الجزائري (في اجتماع
مشترك مع الطرف الجزائري في أفريل  )2018كما ست عقد جلسة أخرى مع ممثلي "صوناتراك" في الثالثي األخير من سنة  2018كما
راسلت الشركة سلطة اإلشراف قصد دراسة المقترحات واإلعداد الجيد للجولة القادمة من المفاوضات.
كما أكدت شركة "شال" حرصها على التثبت من صحة البيانات المقدمة حول اللجوء إلى المقاصة سنتي  2009و 2010فيما يخص
غاز التشغيل من ناحية وملف حقل "مسكار" من ناحية أخرى وتسوية الملف بصفة نهائية.
ويتّضح مواصلة الشركة لجهودها الرامية إلى تدارك النقائص مح ّل متابعة القرب وذلك عبر العمل على استكمال األعمال واألشغال
التي شرعت فيها والتي يتطلب استيفائها مزيدا من الوق ت ،ولهذه االعتبارات أقر المجلس مواصلة متابعة هذا الملف.
✓ المتابعة الثانية:

المجمع الكيميائي التونسي:
يبرز الجدول التالي نتائج المتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العا ّمة للمصالح العموميّة حول بعض أوجه التصرف في المجمع
الكيميائي التونسي.
المتابعة األولى
موضوع
التقرير

المجمع
الكيميائي
التونسي

نتائج المتابعة الثانية

عدد النقائص
المستخرجة

عدد التوصيات
المقدّمة على
ضوء المتابعة
األولى

عدد التوصيات
المتبقية من
المتابعة السابقة

عدد التوصيات
المنجزة خالل
هذه المتابعة

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة اإلصالح
خالل هذه
المتابعة ()%

4

3

3

3

0

100

العدد الجملي
للنقائص التي
ت ّم تداركها

النسبة
الجمليّة
لإلصالح
()%

قرار
مجلس
الهيئة

4

100

إنهاء
المتابعة
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وبيّنت المتابعة اتخاذ جملة من التدابير تمثّلت في بتركيز منظومة معلوماتية خاصة بالنشاط التجاري تؤمن توفير المعطيات
بخصوص المبيعات المنجزة من طرف المجمع الكيميائي التونسي باألسواق العالمية والسوق المحلية ،كما أن الشركة وفّرت منظومة للتصرف
اإللكتروني في الوثائق ( )GEDوت ّم أيضا وضع أغلب الدّوريات المختصة والدّراسات اإلستشرافية حول السّوق العالمية لألسمدة على ذ ّمة
شركة ّ
الفريق التّجاري حتّى يتم ّكن من وضع اإلستراتيجية في هذا المجال ،أضف إلى ذلك أفادت ال ّ
بأن ممثلها التجاري ساهم في الترفيع في
حجم صادراتها من سماد  TPSالتونسي نحو سوق البنغالديش من حوالي  15ألف طن سنة  1997إلى حوالي  274ألف طن سنة 2018
بالرغم من المنافسة الحادّة التي تشهدها هذه السّوق من طرف كبار المنتجين في العالم لألسمدة الفسفاطية.
وذلك ّ
صادرة عن الوسطاء
ومن جانب آخر ،قام المجمع الكيميائي التّونسي باعتماد قواعد ومنهجية للتّعامل مع الطلبات والعروض ال ّ
المحليين وتمت الموافقة عليها من طرف لجنة المبيعات وصادق عليها مجلس اإلدارة وكذلك الشأن بالنسبة العتماد قواعد ومنهجية للتّعامل
صادرة عن الوسطاء المحليين م ّما يكسب معامالت ال ّ
شركة أكثر شفافيّة في معامالتها التجاريّة.
مع الطلبات والعروض ال ّ
الرئيس األسبق وكذلك
وإضافة إلى ذلك ،ت ّم إعالم لجنة المصادرة بخصوص عقد شركة محاصة بين شركة تابعة ألحد أفراد عائلة ّ
أن كافّة األحكام كانت لفائدة ال ّ
شركة وبعض إطاراتها ،حيث ّ
ت ّم متابعة مختلف القضايا التي ت ّم رفعها ضدّ ال ّ
شركة وإطاراتها سواء صدرت
عن المحكمة اإلداريّة أو مجلس المنافسة أو القطب القضائي المالي أو محكمة االستئناف أو محكمة التعقيب ،وكذلك ملف حول التحكيم
والمصالحة لدى لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة وقد قدم المجمع الكيميائي التونسي تقريرا في الغرض رفض من خالله
قطعيا المصالحة ووضع على ذمة هيئة الحقيقة االعتراضات والدفوعات واألحكام القضائية التي تثبت براءته مما نسب إليه وإلى إطاراته
وطالب بحفظ التهمة في حقه.
وأقر المجلس إنهاء المتابعة بالنسبة لهذا الملف.
ّ
✓ المتابعة السادسة:

التصرف في السيارات اإلدارية من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز:
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة السادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التصرف في السيارات اإلدارية
من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز المبيّنة بالجدول التالي:
نتائج المتابعة السادسة

المتابعة األولى
عدد التوصيات
موضوع التقرير

عدد النقائص

المقدّمة على

المستخرجة

ضوء المتابعة
األولى

عدد
التوصيات
المتبقية من
المتابعة
السابقة

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المنجزة خالل

المتبقية

هذه المتابعة

للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد
الجملي
للنقائص
التي ت ّم
تداركها

النسبة
الجمليّة
لإلصالح
()%

قرار
مجلس
الهيئة

التصرف في
السيارات
اإلدارية من قبل
الشركة التونسية
للكهرباء والغاز
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22
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3

1
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وزارة التجارة
التجارة
-VIIIوزارة
. VIII

نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة ثالثة تقارير خصت هياكل راجعة بالنظر إلى وزارة التجارة.
•

متابعة رابعة :تقرير واحد.

•

متابعة خامسة :تقرير واحد.

•

متابعة سادسة :تقرير واحد.

✓ المتابعة الرابعة:

تقييم وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري:
اطلع مجلس الهيئة على تقرير التفقدية العامة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية حول تقييم وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز
برنامج تأهيل مسالك توزي ع منتوجات الفالحة والصيد البحري وذلك مثلما يبرزه الجدول التالي:
المتابعة األولى

موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

نتائج المتابعة الرابعة

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المقدمة في

المتبقية

ضوء

من

المتابعة

المتابعة

األولى

السابقة

عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

نسبة
عدد

اإلصالح

التوصيات

خالل هذه

المتبقية

المتابعة

للمتابعة

العدد
الجملي
للنقائص
التي تم
تداركها

النسبة
الجملية
لإلصالح
()%

قرار
مجلس
الهيئة

()%

تقييم وحدة
التصرف
حسب
األهداف
إلنجاز
برنامج تأهيل
مسالك توزيع
منتوجات
الفالحة
والصيد
البحري
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بينت المتابعة تسجيل نسب إنجاز فاقت  % 90بخصوص بعض المحاور المدرجة بالقسط األول من البرنامج على غرار مشروع
تأهيل سوق الجملة بئر القصعة ومشاريع تأهيل مسالك التوزيع التابعة للبلديات.
ّ
مكونات قسطه الثاني وذلك على
كما تبين إدراج بعض المحاور التي لم
يتسن إنجازها في إطار القسط األول من البرنامج ضمن ّ
غرار تأهيل مسالك توزيع الدواجن وتطوير طرق التسيير والتصرف بأسواق الجملة ودعم شفافية المعامالت .وتع ّهدت الوحدة بإدراج إرساء
منظومة الجودة والتصنيف واالسترسال ضمن عناصر الدع م المؤسساتي بالقسط الثاني ،فيما لم تدل بأية معطيات بخصوص إنجاز الدراسة
التنفيذية حول ت حيين المخطط المديري ألسواق الجملة ومراجعة واستكمال النظام التشريعي الجبائي في مختلف حلقات توزيع المنتوجات
الفالحية.
ولئن لم يتم إنجاز الدراسة المبرمجة حول تطوير منظومة اللحوم الحمراء ،فقد ورد باإلجابة أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين
عن الوزارات المكلفة بالتجارة وبالفالحة وبالشؤون المحلية وتكوين فرق عمل مشتركة تتولى تشخيص واقع مسالخ اللحوم الحمراء وإعداد
تقرير نهائي يتضمن التوصيات الالزمة لتأهيل المسالخ.
وباعتبار أن التقييم المنجز من التفقدية العامة لوزارة التجارة تعلّق بتنفيذ محاور القسط األول من برنامج التأهيل ،وتبعا لشروع
الوحدة في تنفيذ القسط الثاني منه الذي يمتد إلى  30جوان  2020طبقا لألمر الحكومي عدد  396لسنة  2018المؤرخ في  23أفريل 2018
والمتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  1107لسنة  2004المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز برنامج تأهيل مسالك توزيع
منتوجات الفالحة والصيد البحري ،فقد أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا التقرير.
✓ المتابعة الخامسة:

الرقابة االقتصادية على جودة المنتجات الوطنية االستهالكية:
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة الخامسة لتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرين فـي بابه المتعلّق بالرقابة االقتصادية على
جودة المنتجات الوطنية االستهالكية وذلك مثلما يبينه الجدول التالي:

المتابعة األولى

موضوع
التقرير

جودة
المنتجات
الوطنية
االستهالكية

عدد النقائص
المستخرجة
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عدد
التوصيات
المقدمة على
ضوء
المتابعة
األولى

18

عدد التوصيات
المتبقية على ضوء
المتابعة السابقة

05

عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

01

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

04

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

20

النسبة
الجملية
لإلصالح

العدد
الجملي
للنقائص
التي تم
تداركها

()%

28

78

قرار
مجلس
الهيئة
إنهاء
المتابعة
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صل مصالح وزارة التجارة الستكمال توصية واحدة وتخص إعداد قاعدة بيانات وطنية للمؤسّسات المراقبة
وبيّنت المتابعة الحالية تو ّ
يتم من خاللها تقييم وترتيب المؤسّسات حسب مستوى األخطار.
كما تبين من خالل المتابعة الخامسة مواصلة األشغال المتعلّقة بإلغاء الصبغة اإللزامية للمواصفات التونسية وتعويضها بتراتيب
فنّية بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بالصناعة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ومواصلة األعمال المتعلّقة بمراجعة التنظيم
الهيكلي للوزارة المكلّفة بالتجارة واالنخراط في نظام داخلي للتصرف في الجودة والذي ينتظر إرساؤه عبر إقرار مشروعي قانون سالمة
المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وقانون سالمة المنتوجات الصناعية.
كما بينت هذه المتابعة مواصلة األشغال المتعلّقة بوضع إطار تشريعي خاص بالخاصيات الجرثومية وذلك إلعداد قرار في الغرض.
قرر المتعلّق بضبط جدول تعريفي تعتمد عليه إجراءات الصلح
وأكدت مصالح وزارة التجارة مواصلة المجهودات الرامية الستصدار الم ّ
حيث تم عرض المشروع على اإلدارات الجهوية للتجارة للدرس وإبداء الرأي.
ون ظرا لتقدم عملية اإلصالح والتدارك ،أقر المجلس إنهاء متابعة هذا الملف على مستوى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة التجارة
لمواصلة متابعة هذا الملف وإعالم الهيئة بما تم التوصل إليه في الغرض.
✓ المتابعة السادسة:

الشركة التونسية ألسواق الجملة:
نظر مجلس الهيئة في تقرير هيئة ال رقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية حول التصرف بالشركة التونسية ألسواق الجملة.
المتابعة األولى
موضوع
التقرير

نتائج المتابعة السادسة

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد

عدد

عدد النقائص

المقدمة في

المتبقية من

التوصيات

التوصيات

المستخرجة

ضوء المتابعة

المتابعة

المنجزة خالل

المتبقية

األولى

السابقة

هذه المتابعة

للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد
الجملي
للنقائص
التي تم
تداركها

النسبة
الجملية
لإلصالح
(℅)

قرار
مجلس
الهيئة

التصرف
بالشركة
التونسية

41

20

12

08

04

67

37

90

ألسواق

إنهاء
المتابعة

الجملة.

صل هذه األخيرة إلى إفراد مناباتها
وأبرزت المتابعة ،فيما يتعلق بالتوصيات الراجعة بالنظر إلى الشركة التونسية ألسواق الجملة ،تو ّ
في العقار المملوك على الشياع برسم عقاري مستقل واستكمال عملية إبرام وتسجيل عقود االستغالل المبرمة مع وكالء البيع والتعهد بتسجيل
جميع العقود المعدّة وفق صيغة العقد الموحّد وذلك بمجرد إمضائها إضافة إلى تعميم المنظومة اإلعالمية على كامل السوق.
ومن ناحية أخرى ،تع ّهدت الشركة بإلزام جميع وكالء البيع بإبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية عند إبرام العقود الجديدة
فيما تواصل السعي إلى إتمام إمضاء عقد الشراء النهائي لقطعة األرض التي تستغلها الشركة الذي شهد ّ
تعطال بسبب تمسّك الورثة بالحصول
على شهادة ملكية.
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لم تتلق الهيئة للمرة الثالثة على التوالي ردود الوزارة المكلّفة بالتجارة على التوصيات الراجعة إليها
بالنظر والمتعلقة بالخصوص بتسوية وضعية األعوان الموضوعين على ذمتها وبإرجاع المبالغ التي
صرفتها الشركة لفائدتهم والمبالغ التي تم صرفها بعنوان صيانة السيارات الموضوعة على ذمة هياكل
خارجية وباستكمال عناصر برنامج التأهيل المتعلقة بعالقة الشركة ببقية األطراف المتدخلة في عملية
البيع بالجملة.

وقد تبين ،باالطالع على إجابة الشركة ومالحقها ،أنه تم تجسيم الجزء المتعلق بتسوية وضعية األعوان الموضوعين على ذمة
الوزارة من خالل نقلة بعضهم وإلحاق البعض اآلخر وإبرام اتفاقيات تأجير بشأنهم في حين بقيت النقطة المتعلقة بإرجاع المبالغ المصروفة
عالقة.
صلت الشركة إلى تجسيم أغلب التوصيات الراجعة إليها بالنظر ،فقد أقر المجلس إنهاء متابعة هذا التقرير على مستوى
وحيث تو ّ
الشركة ومواصلتها على مستوى وزارة اإلشراف بخصوص إرجاع المبالغ المستحقة للشركة واستكمال عناصر برنامج التأهيل.
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الشؤون والبيئة
وزارة الشؤون المحلية
املحلية والبيئة
-IXوزارة
. IX
تولت الهيئة خالل سنة  2018متابعة  3تقارير رقابية شملت هياكل راجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة وتتوزع حسب
مستوى المتابعة على النحو التالي:
•

متابعة الثانية :تقريران.

•

متابعة الخامسة :تقرير واحد.

✓ المتابعة الثانية:
يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول تدقيق حسابات صندوق مقاومة التلوث والتقرير
الثامن والعشرين لدائرة المحاسبات في بابه المتعلق بالتصرف في األمالك العقارية الخاصة لبلدية تونس.

المحيط.

وتجدر اإلشارة إلى ّ
للتصرف في النفايات ومصالح الوكالة الوطنيّة لحماية
أن متابعة هذا الملف يت ّم مع مصالح الوكالة الوطنيّة
ّ

موضوع
التقرير

تدقيق
حسابات
صندوق
مقاومة
التلوث
التصرف
في
األمالك
العقارية
الخاصة
لبلدية
تونس
المجموع

المتابعة األولى
عدد
التوصيات
عدد
المقدّمة
النقائص
على ضوء
المستخرجة
المتابعة
األولى

نتائج المتابعة الثانية
عدد
التوصيات
المتبقية من
المتابعة
السابقة

عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد
الجملي
للنقائص
التي ت ّم
تداركها

النسبة
الجمليّة
لإلصالح
()%

قرار
مجلس
الهيئة

47

29

29

07

22

24

21

45

مواصلة
المتابعة

83

59

59

06

53

10

30

36

مواصلة
المتابعة

130

88

88

15

75

17

51

40

***

تدقيق حسابات صندوق مقاومة التلوث:
التصرف في حسابات صندوق
تض ّمن تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول تدقيق حسابات صندوق مقاومة التلوث تقييما إلجراءات
ّ
للتصرف في النفايات والوكالة
التصرف في المنح المسندة على موارده وذلك على مستوى ك ّل من الوكالة الوطنيّة
التلوث وطرق
ّ
ّ
مقاومة ّ
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الوطنيّة لحماية المحيط .وتجدر اإلشارة إلى ّ
للتصرف في النفايات ومصالح الوكالة
أن متابعة هذا الملف يت ّم مع مصالح الوكالة الوطنيّة
ّ
الوطنيّة لحماية المحيط.
وقد تضمن التقرير عديد النقائص على مستوى تسوية المعالجة المحاسبية للمنح المسندة وغياب أدلّة اإلجراءات (دليل إجراءات
وإطار مرجعي يضبط التمشي المعتمد لمختلف بنود الميزانيّة وضبط تقديراتها والوثائق الضروريّة والدليل المحاسبي والدليل الخاص
بإجراءات التصرف في منظومة تثمين وإعادة استعمال النفايات البالستيكية) والنقائص المسجّلة على مستوى ضبط وضعيّة الصناديق
وإمضاء محاضر التوقيف من طرف جميع المسؤولين ومراقب الحسابات وتحسين نسبة استهالك االعتمادات الخاصة بأشغال التهيئة وكذلك
صة باقتناء المعدّات وتفادي التأخير في أجال ابرام الصفقات العموميّة واسترجاع المبالغ التي ت ّم صرفها بدون وجه ّ
حق بعنوان
تلك الخا ّ
استرجاع مصاريف التنقل ووضع معايي ر كتابية تنظم شروط قبول أو رفض فتح الخواص لنقاط التجميع وموافاة شركات الرسكلة الوكالة
بالتقارير الثالثية لنشاطها وأن تكون مصحوبة بالوثائق المطلوبة وعدم التوفق في استصدار المنشور الوزاري بالتنسيق مع مختلف المتدخلين
صة اإلدارة العا ّمة لإلمتيازات الجبائيّة والذي سيوضح دور ومهام كافّة المتدخلين في عمليّة سحب االمتيازات نظرا للتأخير المسجل في
خا ّ
إنجاز االستثمار المتعلق بالحدّ من التلوث وعدم استصدار الدليل التطبيقي الذي يضبط المعايير القطاعيّة لدراسة مختلف الملفات للحصول
على امتيازات صندوق مقاومة التلوث ،والحرص على التحكم في آجال دراسة الملفات قبل عرضها على اللجنة االستشارية قصد إسناد المنح
المخولة
واحترام اآلجال التقديريّة المضمنة بدليل اإلجراءات وضبط إجراءات عمليّة لتفادي تجاوز السقف األقصى للمنح االستثمارية
ّ
للمؤس سة الواحدة وضبط التدابير المتخذة تجاه المشاريع التي لم يحترم أصحابها مدّة اإلنجاز التقديريّة المض ّمنة بعقود البرامج.

تضمن التقرير عديد النقائص على مستوى تسوية المعالجة المحاسبية للمنح المسندة وغياب أدلّة
اإلجراءات (دليل إجراءات وإطار مرجعي يضبط التمشي المعتمد لمختلف بنود الميزانيّة وضبط تقديراتها
والوثائق الضروريّة والدليل المحاسبي والدليل الخاص بإجراءات التصرف في منظومة تثمين وإعادة
استعمال النفايات البالستيكية).
أقر المجلس مواصلة متابعة هذا الملف.
وبالنظر إلى وجود العديد من التوصيات الها ّمة التي لم تنجز ّ

التصرف في األمالك العقارية الخاصة لبلدية تونس:
أما بالنسبة للتقرير الثامن والعشرين لدائرة المحاسبات في بابه المتعلق بالتصرف في األمالك العقارية الخاصة لبلدية تونس بينت
المتابعة استصدار أوامر الرجوع في االنتزاع بخصو ص العقارات المنتزعة في إطار برنامج الوكايل والتخلي عن تمكين الجمعيات من
اال ستغالل المجاني للمسرح البلدي واالتفاق مع وزارة الشؤون الثقافية على دفع هذه األخيرة لمقابل استغالل المسرح انطالقا من الموسم
الثقافي  2018/2017إضافة إلى إحالة ملف دراسة وإنجاز مشاريع المنشآت الرياضية إلى اإلدارة الفرعية للدراسات واألشغال الجديدة
بإدارة المب اني البلدية باعتبارها الهيكل الوحيد المؤهل لبرمجة ودراسة وتنفيذ المشاريع البلدية.
وتم استكمال أشغال الترميم والتهيئة الكبرى للمسرح البلدي وإعادة فتحه خالل سنة  2017وتركيز فريق من العملة مكلف بصيانة
أرضية ملعب الشاذلي زويتن وتخصيص اعتمادات سنوية القتناء مواد لمعالجة العشب الطبيعي للملعب عالوة عن قيام القباضة المالية باتخاذ
اإلجراءات الضرورية لقطع التقادم المسقط للدين بـخصوص  14عقدا مبرمة مع أشخاص أحالوا أصولهم التجارية واستخالص جملة من
المبالغ بهذا العنوان وإصدار بطاقات إلزام للمتسوغين الذين رفضوا الخالص.
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ومن جهة أخرى ،شرعت البلدية في تجسيم عدد من التوصيات من خالل االنطالق في إدراج المعطيات المتعلقة بمختلف أوجه
التصرف في الملك العقاري الخاص بالمنظومة اإلعالمية المخصصة للغرض وفي إعداد دليل إجراءات موحّد ين ّ
التصرف
ظم جميع أوجه
ّ
في األمالك العقارية الخاصة للبلدية.
وتم فرز وتنظيم وتصنيف األرشيف الخاص بالعقود والوثائق العقارية والتنسيق مع مؤسسة األرشيف الوطني لقراءة وتنظيم الحجج
العدلية التي يرجع تاريخها إلى سنة  1885إضافة إلى الشروع في دراسة سبل توفير عقار مطابق للمواصفات لحفظ األرشيف .كما تم مسك
واعتما د دفتر ألمالك البلدية الخاصة تبعا للنموذج المضبوط وتواصل عملية تضمين العقارات به وإعداد استشارة لتأمين عدد من المنشآت
البلدية واتخا ذ جملة من التدابير لدعم حماية حديقة البلفدير من االعتداءات والسرقات إضافة إلى إجراء مسح شامل لعدد من ألسواق وضبط
برنامج تدخل بشأنها يشمل استرجاع المحالت المغلقة وطلب تحيين القيمة الكرائية العادلة عن طريق مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية
وربط الصلة التعا قدية مع مشتري األصول التجارية واللجوء إلى القضاء في حالة الرفض.
وتواصلت عملية تسجيل العقارات البلدية على غرار المسرح البلدي والفضاء الثقافي بئر األحجار والمركز الثقافي لمدينة تونس 9
أفريل وتسوية الوضعيات العقارية الخصوصية لبعض المناطق كالجبل األحمر وحي التحرير والملفات العقارية للمنطقة الصناعية بالشرقية
 1من طرف اللجنة المختصة .كما واصلت البلدية عملية استرجاع المنشآت الثقافية والرياضية المستغلة من قبل بعض الجمعيات والخواص
ومراجعة معيّنات كراء المحالت التجارية والسكنية وتضمين العقود الجديدة نسبة الزيادة السن وية وتثقيل مبالغ الكراء المضمنة بها إضافة
إلى تفعيل اإلجراءات المنصوص عليها بالعقود إزاء المتلددين عن الخالص قصد استخالص مستحقاتها بعنوان معينات الكراء المستوجبة
على متسوغي المحالت التجارية باألسواق البلدية وخارجها.
وتمت مراسلة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية لتحديد القيمة الكرائية لمشرب القصبة وإعداد عقد استغالل مع المستغل الحالي
في انتظار اإلعالن عن بتة عمومية واستكمال إعد اد تقرير اختبار ثمن بيع الشقق السكنية والمحالت التجارية والمهنية الكائنة بعمارات نهج
مرسيليا لفائدة الشاغلين من طرف خبراء وزارة أمال ك الدولة والشؤون العقارية وإعداد مداولة حول التفويت في هذه العمارات لفائدة شاغليها
قصد عرضها على أنظار المجلس البلدي.
وتم كذ لك ضبط المستغلين بدون صفة لمواقع بالسوق المركزية لدراسة إمكانية تسوية وضعيتهم على أن يقع عرض ملفاتهم على
أنظار اللجنة المكلفة بإسنا د الرخص باألسواق البلدية والتعهد بتحيين قائمات المواقع الشاغرة وتعليقها بالدوائر البلدية وبمختلف األسواق
وعلى موقع الواب الخا ص بالبلدية وتحيينها على مستوى المنظومة اإلعالمية الخاصة باألسواق في انتظار إسنادها لمستحقيها.
كما تم القيام بأشغال صيانة لسوق الجزيرة حتى يتسنى احتواء االنتصاب الفوضوي المتاخم للسوق وتنشيطه والشروع في سحب
الرخص من المستغلين غير المباشرين بالسوق الجزيرة واستكمال األشغال الكبرى المبرمجة في إطار برنامج االستثمار البلدي على مستوى
بعض األسواق البلدية كسوق سيدي عبد السالم والسوق المركزية وس وق الوردية إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لكافة األسواق البلدية
بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وإعداد تقارير في الغرض والشروع في رفع االخالالت وتجاوز النقائص بهدف الحصول على شهائد
الوقاية.
وتم وضع برنامج تدخالت بصفة مسبقة للمراقبين في شكل حمالت دورية حول مدى احترام المستغلين لفصول كراس الشروط
المنظم لألسواق البل دية واستكمال عملية إحصاء المستغلين بسوق المنصف باي مع التعهد بت سوية الوضعيات المخالفة والمشار إليها بالتقرير
فيما تواصلت عملية تدارس مشاريع االتفاقيات الخاصة باستغالل بعض الجمعيات للمنشآت الرياضية البلدية.
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كما تم تثقيل خطايا بعنوان التأخير في موافاة بلدية تونس بالتقارير المالية المستوجبة لسنوات  2017-2011على شركة مستغلة
لمأوى بلدي وتثقيل األتاوات المستوجبة بعنوان االستغالل عليها وعلى شركة أخرى وتم كذلك تتبع جميع الديون بعنوان عقود كراء مثقلة
لدى القباضة البلدية خالل سنتي  2016و 2017من خالل إصدار بطاقات إلزام واعتراضات إدارية وبنكية وإحالة ملفات المتلددين على
أنظار القض اء ،بالتنسيق بين مصالح البلدية والقباضة إضافة إلى إجراء التتبعات القضائية الالزمة السترجاع المساكن الوظيفية التي انتفت
صفة شاغليها.

لم تتجاوب البلدية مع مقترح الهيئة بخصوص تسوية وضعية الحساب البنكي المفتوح لدى بنك خاص
خالفا ألحكام مجلة المحاسبة العمومية ،حيث اكتفت بإدراج نفس اإلجابة المقدمة خالل المتابعة األولى
دون تحديد االجراءات التي تم اتخاذها في هذا اإلطار.
كما تم تثقيل خطايا بعنوان التأخير في موافاة بلدية تونس بالتقارير المالية المستوجبة لسنوات  2017-2011على شركة مستغلة
لمأوى بلدي وتثقيل األتاوات المست وجبة بعنوان االستغالل عليها وعلى شركة أخرى وتم كذلك تتبع جميع الديون بعنوان عقود كراء مثقلة
لدى القباضة البلدية خالل سنتي  2016و 2017من خالل إصدار بطاقات إلزام واعتراضات إدارية وبنكية وإحالة ملفات المتلددين على
أنظار القضاء.
وحيث أن أغلب التوصيات المقدمة ال تزال بصدد اإلنجاز ،فقد أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير مع دعوة البلدية إلى
عقد جلسة عمل بإشراف مشترك لكلّ من السيد رئيس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية والسيدة رئيسة بلدية تونس وذلك لتسليط الضوء
على الصعوبات التي تعوق تحقيق النتائج المر جوة على مستوى إحكام التصرف في األمالك العقارية الخاصة للبلدية إال أن البلدية لم تبد
تجاوبا مع هذا المقترح.
✓ المتابعة الخامسة:

بلدية بوسالم:
يلخص الجدول التالي أه ّم المالحظات المدرجة بتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرون في بابه المتعلق ببلدية بوسالم.
المتابعة األولى
عدد
موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

التوصيات
المقدمة في
ضوء
المتابعة
األولى

بلدية
بوسالم

23

15

نتائج المتابعة الخامسة
عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المتبقية من

المنجزة

المتابعة

خالل هذه

السابقة

المتابعة

12

01

عدد
التوصيات
المتبقية
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11
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المتابعة
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صل البلدية إلى استخالص بقية المبالغ المثقلة خالل سنتي  2005و 2006بعنوان المعلوم على المؤسسات
أبرزت المتابعة تو ّ
الصناعية والتجارية والمهنية بما قيمته 29,16أ.د وتم مدّ الهيئة بنتائج استخالص هذا المعلوم خالل سنوات  2016و 2017و 2018التي
أظهرت تط ّور المبالغ المستخلصة بهذا العنوان خالل الفترة المذكورة.
وفي المقابل ،واصلت البلدية الت حيين الدوري لجداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية بالتوازي مع االحصاء العام العشري
للفترة  2026/2017والسعي إلى تسوية وضعية الديون المثقلة على العقارات التي كانت موجودة قبل الفيضانات التي اجتاحت مدينة بوسالم
وذلك من خالل برمجة عرض الملف على أنظار المجلس البلدي في شهر فيفري .2019
كما تواصل العمل على استخالص بقايا الديون المتخلدة بعنوان معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام ومعلوم رخصة لتعاطي مهنة
تطورت نسب االستخالصات بعنوان المعاليم المذكورة.
بالطريق العام ومعلوم االشهار وقد ّ
وتواصلت كذلك جهود البلدية الرام ية إلى تطهير وضعيتها المالية من خالل الضغط على النفقات واستكمال خالص أقساط الديون
المجدولة تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عالوة على إبرام محاضر اعتراف بالدين
بقيمة 1.366276د في إطار تطبيق منشور وزير الشؤون المحل ية والبيئة المتعلق بالتطهير مديونية البلديات بعنوان سنة  2016وما قبلها
والذي تحملت الدولة بموجبه مجموع ديون  64بلدية من ضمنها بلدية بوسالم .وتمت مراجعة ج ّل التعريفات للمعاليم المرخص للبلدية في
تطور على مستوى االدخار اإلداري خالل الفترة  2017-2014فيما تواصلت
استخالصها بعد صدور األمر عدد  805لسنة  2016وسجل ّ
عمليات التحري والتنسيق مع القباضة البلدية بخصوص بعض الوضعيات المالية العالقة بهدف عرضها على الهياكل االستشارية للمجلس
البلدي التخاذ قرار نهائي بشأنها.
وبينت المتابعة صدور حكم لفائدة البلدية بالتسجيل العقار ي لمحطة سيارات األجرة ومواصلة اإلجراءات بالنسبة للروضة والمسلخ
البلدي وتم الشروع في إجراءات تسجيل المسلخ البلدي والروضة البلدية من خالل ترسيم قضايا في الغرض لدى المحكمة العقارية.
ومن ناحية أخرى ،ولئن لم تتلق الهيئة إجابة وزارة الفالحة بخصوص إنجاز الدراسات التفصيلية للمشاريع المبرمجة لحماية منطقة
حوض مجردة من الفيضانات ،فإنه تبين من إجابة البلدية أن الوزارة ستشرع في إعداد الدراسات التفصيلية لملتقى وادي مجردة ومالق إلى
حدود سد ّ سيدي سالم خالل سنة .2019
وقد أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير مع حث البلدية على استكمال اإلجراءات التي شرعت في اتخاذها خاصة على
مستوى تعبئة الموارد وتطهير وضعيتها المالية.
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وزارة التربية
التربية
-Xوزارة
.X
بالتصرف في إطارات التدريس بوزارة التربية.
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة تقرير واحد يتعلّق
ّ
✓ المتابعة الثانية:

التصرف في إطار التدريس بوزارة التربية:
ّ
بالتصرف في إطار التدريس
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة الثانية لتقرير دائرة المحاسبات السابع والعشرين في بابه المتعلّق
ّ
بوزارة التربية.
المتابعة األولى
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12

12

بوزارة

9
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16
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إنهاء
المتابعة

التربية

بالتصرف في إطار التدريس بوزارة التربية
بينت عملية المتابعة الثانية لتقرير دائرة المحاسبات السابع والعشرون في بابه المتعلّق
ّ
إنجاز  9توصيات مرفقة بمالحق وتع ّهدات موثّقة تفيد بتقدّم جادّ في اإلنجاز على غرار تركيز نظام معلوماتي شامل ومندمج وإحداث قاعدتي
بيانات (أولى خاصة بالمرحلة االبتدائية وثانية خاصة بمرحلة اإلعدادي والثانوي) وقاعدة بيانات لتحديد الحاجيات في مجال الموارد البشرية.
أن ك ّل البرامج تنجز بالتعاون مع ّ
وتجدر اإلشارة إلى ّ
منظمة اليونيسيف والبنك االفريقي للتنمية .ومن المنتظر أن يكون هذا النظام
جاهزا خالل سنة  2019لتشرف عليه بصفة تقنية مباشرة اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بالتعاون مع اإلدارة العامة
للبناءات والتجهيز واإلدارة العامة للموارد البشرية.
وبخصوص اإلخالالت ذات الطابع الجزائي أثارت الوزارة مسألة دخول أحكام الفصل الثاني من القانون األساسي عدد  62لسنة

 2017المؤرخ في  24أكتوبر  2017المتعلق بالمصالحة في المجال اإلداري الذي ينص على أنّه" :ال يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون
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العموميون وأشباههم على معنى الفصلين  82و 96من المجلة الجزائية بالنسبة إلى األفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب
أو اإلضرار باإلدارة لتحقيق منفعة ال وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على فائدة ال وجه لها ألنفسهم".
وحيث ت ّمت اإلفادة "بأنه لم يثبت أن المسؤولين المذكورين قد تلقوا رشاوي أو استولوا على أموال عمومية كما لم يثبت أن األفعال
المذكورة كانت غايتها الحصول على فائدة ال وجه لها ألنفسهم فإنهم يعتبرون مشمولين بأحكام الفصل  2أعاله وبالتالي تتوقف بشأنهم التتبعات
والمحاكمات كما هو ال ّ
متوف وذلك طبقا لألحكام العامة لمجلة اإلجراءات الجزائية".
شأن بالنّسبة لعون
ّ
المدرسين تل ّخصت اإلجراءات العمليّة
وبخصوص اإلجراءات المتّخذة في مجال اإلنتدابات وضمان جودة التعليم وتحسين مردود
ّ
في االنتداب المباشر بين المتحصلين على االجاز ة في علوم التربية بالنسبة إلى مدرسي التعليم االبتدائي وفتح مناظرة للدخول في مرحلة
تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية بالنسبة الى التعليم الثانوي إضافة إلى تلقى المنتدبين الجدد تكوينا إضافيا من خالل
البرنامج الوطني لتطوير كفاءات الموارد البشرية والذي انطلق منذ أفريل .2014
وبخصوص الوضعية المالية للمدرسين للنواب في كل الجهات ،ت ّم تطوير منظومة اعالمية تحتوي كل البيانات الخاصة تم ّكن
المعنيّين باألمر من االطالع عليها والطعن فيها عند االقتضاء كما تتولى المندوبيات الجهوية مراقبتها بالتنسيق مع المصالح المركزية.
قررت الهيئة إنهاء متابعة هذا الملف.
وحيث ت ّم إنجاز كافّة التوصيات ّ
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والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
العالي والبحث العلمي
التعليم
-XIوزارة
. XI

تولت الهيئة خالل سنة  2018متابعة  4تقارير رقابية خصت هياكل راجعة بالنظر إلى وزارة التعليم العالي موزعة حسب مستوى
المتابعة كما يلي:
•

متابعة أولى :تقريران.

•

متابعة ثالثة :تقرير واحد.

•

متابعة خامسة :تقرير واحد.

✓ المتابعة األولى:
يحوصل الجدول التالي نتائج المتابعة األولى للتقرير السنوي التاسع والعشرون لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلق بكلية العلوم
صرف بجندوبة وكلية الطب بسوسة.
القانونية واالقتصاديّة والت ّ ّ
عدد النقائص

عدد النقائص

عدد النقائص التي تم

نسبة اإلصالح

قرار مجلس

المستخرجة

التي تم تداركها

تقديم توصيات بشأنها

والتدارك )(%

الهيئة

66

25

41

38

كلية الطب بسوسة

36

20

16

56

المجموع

102

45

57

44

موضوع التقرير
كلية العلوم القانونية واالقتصاديّة
صرف بجندوبة
والت ّ ّ

مواصلة
المتابعة
مواصلة
المتابعة
***

صرف بجندوبة:
كلية العلوم القانونية واالقتصاديّة والت ّ ّ
استخرجت الهيئة من التقرير السنوي التاسع والعشرون لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلق بكلية العلوم القانونية واالقتصاديّة
صرف بجندوبة  66مالحظة لل متابعة .وتجدر اإلشارة إلى أن المتابعة األولى لهذا التقرير تمت طبقا للتمشي الجديد المعتمد بالهيئة حيث
والت ّ ّ
تم إجراء اجتماع مع إطارات الكلية بتاريخ  5فيفري  2019لمناقشة مختلف اإلخالالت المستخرجة.
فعلى مستوى التّكوين الجامعي والبحث العلمي تبين ضعف نسبة التطور السنوي للمدرسين بالكلية وهو ما انعكس على مؤشر تأطير
الطلبة من قبل المدرسين الباحثين المباشرين .فقد سجل نقص هام في عدد المدرسين من صنف "أ" حيث لم تتجاوز نسبتهم  % 7من مجموع
إطار التدريس .وهو ما أدى إلى عدم توفر أساتذة بالعدد الكافي مؤهلين لتأطير رسائل ماجستير البحث حفاظا على مستوى التأطير وعدم
التمكن من إحداث  3وحدات بحث نظرا لعدم توفر العدد المناسب من أساتذة صنف أ بالكلية (  06أساتذة فقط صنف أ خالل السنة الجامعية
.)2019/2018
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ضعف نسبة التطور السنوي لعدد المدرسين بالكلية وتدني عدد األساتذة من صنف "أ" حيث ال تتجوز
نسبتهم  % 7من مجموع إطار التدريس ،م ّما انعكس سلبا على مؤشر تأطير الطلبة من قبل المدرسين
الباحثين المباشرين.
قارة ومهنة المحاماة باإلضافة إلى عدم االلتزام بنظام التقييم المزدوج
وتبين أيضا وجود عديد حاالت الجمع بين مهنة التدريس بصفة ّ
لبعض المواد وهو ما من شأنه أن يحدّ من فاعلية نظام المراقبة المستمرة .كما سجل تراجع في عدد أسابيع الدراسة الفعلية وعدم التمكن من
تدريس أغلب الوحدات األفقية عن بعد رغم توفر مركز للتعلّم عن بعد منذ سنة .2005
أما في مستوى التصرف في المكتبة فتبين عدم تم ّكن الكليّة من االلتزام بالمواصفة القياسية الدولية  11620الخاصة بتقييم المكتبات
حيث تم تسجيل معدل 8,7كتابا للطالب الواحد خالل سنة  2017علما ّ
بأن المعيار الدولي المذكور يقتضي أن يتراوح معدل عدد الكتب
للمستخدم الواحد بين  15و 20كتابا.

تكرر حاالت الجمع بين مهنة التدريس وممارسة مهنة المحاماة.
ومن جهة أخرى لم تتمكن الكلية من إنجاز األنشطة المضمنة باالتفاقيات المبرمة مع الهيئات االقتصادية كاالتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة التجارية والصناعية للشمال الغربي واالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري.
أما في مستوى التّسيير والتّنظيم ونظام المعلومات بالكلية فقد تبين عدم المصادقة على الهيكل التنظيمي الخاص بالكلية وعدم استكمال
إعداد كافة أدلة اإلجراءات باإلضافة إلى بقاء العديد من الخطط الوظيفية الشاغرة .كما لم تتمكن الكلية من استكمال برنامج تركيز منظومة
للتصرف في الموارد البشرية وتركيز منظومة إعالمية إلعارة الكتب بالمكتبة.
ولم تستصدر الكلية التراخيص المستوجبة للعمل بنظام الحصة المسترسلة وعدم تحديد قائمة المنتفعين بهذا اإلجراء طبقا لمقتضيات
منشور وزير التعليم العالي عدد  66لسنة  2005المؤرخ في  12سبتمبر  2005حول تطبيق التوقيت اإلداري .وأشار التقرير أيضا إلى
ضعف استهالك اعتمادات ميزانية العنوان الثاني نتيجة عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بالكليّة.
وقد بينت أعمال المتابعة إلى توصل الكلية إلى تعزيز المؤسسة بأستاذ صنف أ في المحاسبة خالل السنة الجامعية 2018 /2017
عن طريق مناظرة داخلية .وبرمجة دورات تكوين بيداغوجية من طرف سلطة اإلشراف منذ  2018في إطار مركز المهن واشهاد الكفاءات
بالكلية  4Cموجهة باألساس لألساتذة والطلبة .هذا وفي إطار تحسين جودة التدريس تم إعالم األساتذة المتغيبين بضرورة تقديم برنامج لتدارك
سابق والحق لتدارك الغيابات بما يتماشى وطاقة استيعاب الطلبة في كل سداسي من كل سنة جامعية.
هذا والتزمت الكليّة بعناصر التجديد البيداغوجي خاصة مع استعمال منظومة سليمة وتقيدت بإجراءات التقييم المعتمدة في نظام
"إمد" وبدليل اإلجراءات الخاص بتطبيق القواعد العامة للتقييم واالرتقاء في الشهادة الوطنية لإلجازة في نظام "إمد" .ومن جهة أخرى
اعتمدت مقاييس تضبط عن طريق لجان الماجستير عدم قبول الطلبة الذين ال تتوفر الشروط القانونية .وعززت حضور المجلس العلمي
بأعضاء من ممثلي هيأت ومجتمع مدني وتشريك المهنيين في التدريس بصفة عرضية وبصفة "عقد خبير".
ولتحسين التصرف في األرشيف تم إحداث مصلحة األرشيف صلب الكلية منذ  2018/2017طبقا لمقومات السالمة وتم تعزيز هذه
المصلحة بعون مختص في التوثيق واألرشيف منذ .2016
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وعززت الكلية اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها لحماية ممتلكاتها .كما حصرت جميع متخلداتها لخالصها في اآلجال من فواضل
الم يزانية خالل السنة المالية الموالية وعملت على تالفي حاالت تجزئة الشراءات خاصة عند اقتناء اللوازم المكتبية والحبر والورق

الستكمال مجهود اإلصالح والتدارك تقدمت الهيئة بمجموعة من التوصيات التكميلية والتي تتمثل في
استكمال المساعي لتحسين مؤشر تأطير الطلبة من قبل المدرسين الباحثين المباشرين ومواصلة
قارة ومهنة المحاماة وإعالمها
المجهود المتعلق بمتابعة حاالت الجمع بين مهنة التدريس بصفة ّ
بالمساعي المتبعة في هذا المجال  .وأوصت باتخاذ إجراءات جدية إليقاف التراجع في عدد أسابيع
الدراسة الفعلية ومدها بالنتائج المسجلة.
كما أوصت الهيئة بالتقيد بنظام التقييم المزدوج طبقا للمذكرة اإلطارية العتماد نظام "إمد" على مستوى اإلجازة المؤرخة في 30
المستمرة وذلك بحث ومتابعة األساتذة على االلتزام بهذا
مارس  ،2006وتالفي اعتماد نفس أعداد امتحانات الدورة الرئيسية كأعداد للمراقبة
ّ
التوجه واس تعمال منظومة سليمة للتصرف في تسجيل الطلبة واالمتحانات ومتابعة الدروس بصفة كاملة .ودعت كذلك إلى مواصلة المجهودات
لدعم الرصيد المكتبي وتحسين المؤشرات في هذا الصدد للوصول إلى معدل عدد الكتب للمستخدم الواحد بين  15و 20كتابا طبقا للمواصفة
القياسية الدولية  11620الخاصة بتقييم المكتبات.
أما في مستوى تفعيل مختلف االتفاقيات المبرمة مع الهيئات االقتصادية فقد دعت الهيئة إلى مدها بالنتائج والمؤشرات المحققة كعدد
الطلبة ال منتفعين ومختلف التفاصيل حول األنشطة المبرمجة والنتائج المحققة على مستوى التشغيل.
وثمنت الهيئة التقدم الحاصل في مستوى اعتماد الكلية دليل إجراءات يحدد مهام كل مركز وظيفي ودليل اإلجراءات الخاص بشؤون
الطلبة ودعت إلى مواصلة إعداد بقية أدلة اإلجراءات ومدها بما تم تحقيقه .وأوصت الكلية باستكمال برنامجها لتركيز منظومة التصرف في
الموارد البشرية وتركيز منظومة إعالم ية إلعارة الكتب بالمكتبة .ودعت الكلية إلى استكمال إجراءات التفويت في التجهيزات المعلوماتية
غير المستعملة والتنسيق مع اإلدارة الجهوية للشؤون العقارية بوالية جندوبة واحترام اإلجراءات المعمول بها في هذا المجال.
وحرصا على استكمال عملية اإلصالح بالكلية أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.

كلية الطب بسوسة:
أما فيما يتعلق بالتقرير السنوي التاسع والعشرون لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلق بكلية الطب بسوسة فقد كشفت هذه المتابعة
عن عدّة نقائص تعلقت باإلطار العام لنظام الدراسات الطبية ومخططات التدريس ومشروع التطوير البيداغوجي والتصرف في
التدريب ونشاط البحث العلمي وإدارة شؤون الطلبة وحماية ممتلكات الكلية ،وتجدر اإلشارة إلى أن المتابعة األولى لهذا التقرير تمت في إطار
تمشي متابعة القرب حيث تم إجراء اجتماع بكلية الطب بسوسة بتاريخ  14فيفري  2019بحضور عميد الكلية وكافة اإلطارات لمناقشة
مختلف اإلخالالت المستخرجة.

81

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

وتتمثل أهم النقائص بالخصوص في عدم المصادقة على مشروع األمر الجديد المتعلق بنظام الدراسات الطبّية وعدم استكمال اعتماد
مخططات تدريس مكتملة ومعتمدة طبقا للمعايير الدولية حتى تغطي كافة مراحل الدراسات الطبية تفاديا للتكرار والتداخل بين الدروس
المخصصة لكل مرحلة من مراحل الدراسات الطبية باإلضافة إلى مواصلة تركيز تطبيقة متابعة حضور وغياب الطلبة أثناء التربصات.

عدم المصادقة على مشروع األمر الجديد عند إنجاز عملية المتابعة المتعلق بنظام الدراسات الط ّبية
وعدم استكمال اعتماد مخططات تدريس مكتملة ومعتمدة طبقا للمعايير الدولية حتى تغطي كافة مراحل
الدراسات الطبية.
أما على مستوى مشروع التطوير البيداغوجي والتصرف في التدريب فإن الكلية تواصل العمل على تحسين نسبة استهالك
االعتمادات المرصودة من ميزانية الدولة لوحدات البحث وتطوير أعمال ونتائج هذه الوحدات وكذلك جرد مقتنيات وحدة البحث العلمي طبقا
لبرنامج عمل واضح وآجال مضبوطة ،والسعي إلى تطوير التعاون الوطني والدولي في مجال البحث العلمي وتثمين نتائجه وفقا الستراتيجية
واضحة.
ولم تقم الكلية بالتحيين الكامل لقواعد ال بيانات حول المقاالت العلمية وملخصات البحوث التي أنتجتها وحدات البحث العلمي بكلية
الطب بسوسة .كما لم تستكمل تحيين كافة البيانات المتعلقة بالبحث العلمي المبرمجة في إطار رقمنة مختلف أنشطة الكلية وتأهيل وحدات
البحث المتبقية بالكلية.
أما فيما يخص إ دارة شؤون الطلبة وحماية ممتلكات الكلية فقد تبين عدم إتمام عملية جرد كافة مقتنياتها من التجهيزات اإلعالمية
واألثاث ورقمنة عملية الجرد .وأوصت الهيئة في هذا اإلطار بالحرص على استرجاع أو متابعة التصرف في التجهيزات التي تم وضعها
على ذمة جهات مختلفة من داخل الكلية وخارجها والسعي إلى رقمنة عملية الجرد والتخلي نهائيا عن الدفاتر الورقية.
هذا وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن الكلية تمكنت من تغطية مخططات الدروس المصادق عليها من قبل المجلس العلمي لكلية الطب بسوسة
كل الدروس المتعلقة بالدراسات األساسية المبرمج تأمينها خالل المرحلة األولى من الدراسات الطبية وإدماج الدّروس المعنيّة في المواد ،15
 27 ،17و 30من البرنامج الجديد .وتخلت نهائيا عن التوثيق الورقي للدروس ووضع منصة رقمية بالتنسيق مع جامعة تونس االفتراضية
يستغلها جميع أساتذة الكلية والطلبة وبلوغ نسبة رقمنة الدروس بالكلية  . % 100وانطلقت الكلية في العمل بالبرامج الجديدة للدراسة وتحديد
مدة الدروس الحضورية والتعليم الذاتي انطالقا من السنة الجامعية  .2017/2016وتأمين مختلف ساعات التدريس والتربص المبرمجة تحت
صة بشؤون التدريس وأخرى بالتربصات السريرية.
متابعة إدارة خا ّ

أحدثت الكلية منصة رقمية بالتنسيق مع جامعة تونس االفتراضية يستغلها جميع أساتذة الكلية والطلبة
وبلغت نسبة رقمنة الدروس بالكلية .% 100
كما وفرت الكلية القاعات الالزمة إلنجاز دروس مسيرة موجهة لمجموعات صغيرة من الطلبة بما ساهم في تحسين أساليب تقديم
الدروس وفقا للمعايير الدولية .وتوقفت عن العمل بالترخيص لحاملي الشهادة الوطنية لفنّي سام للصحة في الترسيم بالسنة األولى بكلية طب
أو طب أسنان أو صيدلة .ومن جهة أخرى فقد تقيدت الكلية بما نص علية الفصل  25من القرار المؤرخ في  11أكتوبر  2005المتعلق بضبط
نظام الدراسات بكلية الطب بسوسة حيث تم صياغة واعتماد دليل األطروحة منذ  2015ويتم بمقتضاه عرض جميع مشاريع األطروحات
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على لجنة األطروحة ( ) Comité du thèseكما أضاف دليل األطروحة ضرورة عرض األطروحة في المرحلة قبل األخيرة على أستاذ
لت قييمها وفي هذا اإلطار عدم لم يتم تسجيل حاالت جمع بين رئاسة األطروحة ورئاسة لجنة مناقشة األطروحة.
أما في مستوى التصرف في المكتبة فقد تمت رقمنتها بصفة شبه شاملة وهو ما سمح باالستغناء عن العدد الكبير من نسخ األطروحات
المطلوبة من الطلبة في صيغتها الورقية وتعويضها بأقراص إلكترونية .وقامت الكلية بمراسلة  127مدرس قصد استرجاع الكتب وعدم
تمكينهم من اإلعارة إلى حين تسوية وضعيتهم تجاه المكتبة وهو ما أدى إلى استرجاع مجموعة هامة من هذه الكتب خاصة بعد تركيز تطبيقة
» «Biblio Médقصد مزيد إحكام التصرف في الكتب والمراجع وتسه يل التعامل بين الطلبة واألساتذة من جهة وأعوان المكتبة من جهة
أخرى .وتمكن هذه المنظومة من جرد حيني ورقمي للكتب وضبط روزنا مة إلجراء الجرد الدوري تزامنا مع الجرد العام للكلية.

تركيز تطبيقة » «Biblio Mèdقصد مزيد إحكام التصرف في الكتب والمراجع وتسهيل التعامل بين
الطلبة واألساتذة من جهة وأعوان المكتبة من جهة أخرى.
وبهدف استكما ل مجهود اإلصالح والتدارك أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير وتقدم بـ  16توصية للغرض.
✓ المتابعة الثالثة:

تقييم إنجاز البرنامج الوطني للبحث العلمي:
العلمي.

يبرز الجدول التالي نتائج المتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العا ّمة للمصالح العموميّة حول تقييم إنجاز البرنامج الوطني للبحث

موضوع
التقرير

المتابعة األولى
عدد
التوصيات
عدد
المقدّمة
النقائص
على ضوء
المستخرجة
المتابعة
األولى

تقييم إنجاز
البرنامج
الوطني
للبحث
العلمي
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تقييم إنجاز
البرنامج
الوطني
للبحث
العلمي
(توصيات
تكميليّة
لوزارة
صناعة)
ال ّ

**

27

**

عدد
التوصيات
المتبقية
من
المتابعة
السابقة
20

3

(*)

نتائج المتابعة الثالثة
عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

7

1

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

10

2

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

35

33

العدد
الجملي
للنقائص
التي ت ّم
تداركها

40

1

النسبة
الجمل ّية
لإلصالح
()%

80

33

قرار
مجلس
الهيئة

مواصلة
المتابعة

مواصلة
المتابعة

(*) :توصيات تكميليّة ت ّم إقرارها خالل المتابعة الثانية.
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نظر مجلس الهيئة لتقرير هيئة الرقابة العا ّمة للمصالح العموميّة حول تقييم إنجاز البرنامج الوطني للبحث العلمي حيث تبيّن ّ
أن
و زارة الصناعة تخصص خط تمويل لبرنامج التطوير والتجديد التكنولوجي .أما بخصوص وزارة التعليم العالي فقد اعتمدت على أحكام
القانون التوجيهي عدد  6لسنة  1996المؤرخ في  31جانفي  1996لضبط األهداف والمبادئ في صياغة أولويات قطاع البحث العلمي
وأهدافه ضمن مخططات التنمية ووضع تمشي يعتمد عقود برامج مع الجامعات ومراكز البحث .كما ت ّم إعداد كتيّب حول األولويات الوطنية
للبحث ا لعلمي وتم تجديد تركيبة الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي وتزويدها بالتمويل الالزم وقد تداركت كل التأخير الحاصل وقد
أنتج تفعيل الهيئة إحداث  63مخبر جديد بعنوان سنة  2018ووحدتي بحث وهي تعمل اآلن على معالجة ملفات تجديد المخابر.
كمت ستشرع الوزارة بداية من سنة  2019في اعتماد تطبيقة إعالمية متطورة تمكن المشرفين على المخابر والمديرين العامين
للمؤسسات العمومية للبحث من إحالة تقاريرهم بشكل أسرع وأنجع وتمكن مصالح الوزارة من معالجة البيانات بالتقارير الواردة بشكل سريع
يمكن من إسناد التمويل في بداية كل سنة وتفادي كل تأخير.
ومن جانب آخر ،وعلى ضوء التجربة السابقة لبرامج البحث اإليالفية ارتأت الوزارة مراجعة التمشي المتبع حيث سيتم مستقبال
اعتماد تقديم دراسة جدوى اقت صادية تكون مقدمة من طرف الصناعي أو الصناعيين المشاركين وتكون هذه الدراسة من أهم عناصر اختيار
الفريق المشارك ضمن البرامج المقترحة ليتم تمويلها.
أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.
ونظرا لعدم استكمال تدابير اإلصالح ،فقد ّ
✓ المتابعة الخامسة:

جامعة سوسة:
واصلت الهيئة من خالل هذه المتابعة اإلطالع على تقدم تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها لتدارك عدد من النقائص التي أبرزها
التقرير السنوي الثالث والعشرون لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلّق بجامعة سوسة والتي تبيّن استكمال إنجازها لثالث منها والتقدّم الهام
في إنجاز الثالث األخريات حيث ت ّم توفير الحد األدنى من الموارد البشرية الضرورية للسير العادي لعمل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى
الجامعة وذلك في حدود ما يتوفر من آليات االنتداب أو النقل العرضية.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ومن جهة أخرى التزمت المؤسسات الجامعية باحترام آجال إيداع مخططات الدراسات وتراجع نسبة إعادتها لإلصالح أو التعديل
نتيجة التقيد ببرامج الدراسات المضبوطة من قبل اللجان الوطنية القطاعية واعتماد غالبية المؤسسات الجامعية ( )% 80لتطبيقة "سليما"
التي س ّهلت عملية اإلعداد كما تحرص الجامعة من ناحيتها على إعداد القرارات مباشرة بعد استكمال عملية التدقيق وإصالح األخطاء بما
يم ّكن المؤسسات من خالص المدرسين في أحسن اآلجال وتفادي تراكم مستحقّاتهم.
مكونات البرمجية
وقد ت ّم استغالل أغلب المؤسسات التابعة لجامعة سوسة ( 12من جملة  )15لتطبيقة "سليما" استغالال تا ّما لمختلف ّ
ووظائفها بعد أن شرعت أخيرا كلّ من كلية الحقوق والعلوم السياسية والمعهد العالي للفنون الجميلة ومعهد الدراسات التجارية العليا المنخرطة
في نظام "أمد" في استغالل هذه التطبيقة.
كما وضع مخ ّ
طط لتطوير مجموعة من التطبيقات تشمل مختلف جوانب التصرف اإلداري والمالي يندرج في إطار مشروع دعم
جودة التعليم العالي الممول من قبل البنك الدولي وقد بلغت هذه العملية مرحلة متقدمة من اإلنجاز.
صل إلى اتفاق حول العدد األقصى لطلبة الدكتوراه بالنسبة لألستاذ المشرف الواحد نظرا للتباين
وأخيرا يت ّم تواصل السعي قصد التو ّ
المسجّل في آراء مختلف لجان الدكتوراه بالجامعة في هذا الخصوص إضافة إلى وضع إجراءات تم ّكن من متابعة وتقييم تقدّم تنفيذ مختلف
اتفاقيات التعاون الدولي المبرمة مع عدد من الجامعات والمن ّ
ظمات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومراعاة مختلف المعايير التي
ت ّمت اإلفادة بوضعها من قبل الجامعة عند إبرام اتفاقيات التعاون الدولي من ناحية أخرى.
ونظرا الستكمال تنفيذ القدر األوفر من توصيات اإلصالح التي تقدّمت بها الهيئة على مستوى الجامعة وتسجيل تقدّم هام في تنفيذ
الملف على مستوى الهيئة على أن تواصل التفقّدية العا ّمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التأ ّكد
بقيّة التوصيات تق ّرر إنهاء متابعة هذا
ّ
من استكمال تنفيذها وإفادة الهيئة بنتائج ذلك الحقا.
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والصيد البحري
الفالحةوارد المائية
وزارة الفالحة والم
 -XIIوزارة
املائية والصيد البحري
واملوارد
. XII
نظر مجلس الهيئة خالل سنتي  2018في نتائج متابعة  12تقريرا رقابيا خصت إدارات وهياكل ومحاور راجعة بالنظر إلى وزارة
الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ّ
موزعة حسب مستوى المتابعة كما يلي:
•

متابعة ثالثة 4 :تقارير.

•

متابعة رابعة 2 :تقارير.

•

متابعة خامسة :تقرير واحد.

•

متابعة سادسة 5 :تقارير.

✓ المتابعة الثالثة:
يحوصل الجدول التالي نتائج المتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية
والتقرير السابع والعشرين لدائرة المحاسبات في با به المتعلق بالشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه وبابه المتعلق بالمحافظة على المياه
والتربة وبابه المتعلّق بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجندوبة
المتابعة األولى
موضوع
التقرير

المعهد
الوطني
للعلوم
الفالحية
الشركة
الوطنية
الستغالل
وتوزيع
المياه
المحافظة
على المياه
والتربة
المندوبية
الجهوية
للتنمية
الفالحية
بجندوبة
المجموع
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المعهد الوطني للعلوم الفالحية:
بينت المتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية قيام المعهد بتعيين مدير
التربصات والحرص على تفرغ مدير الدراسات للمهام المنوطة بعهدته إضافة إلى تأهيل عدة مدارج وقاعة تدريس في إطار العمل على
تحسين ظروف التدريس بالمعهد وتدعيم المورد الذاتية للمعهد من خالل التعاقد مع شركات إشهار.
ومن جهة أخرى ،بيّن المعهد بأن عدم الترخيص في إنتدابات جديدة خالل السنوات األخيرة ساهم في صعوبة التوصل إلى التقليص
في نسبة األساتذة العرضيين والمتعاقدين وعدم تحسن معدّل سن إطار التدريس من كل األصناف وخاصة صنف األساتذة "أ" .وبخصوص
استرجاع قيمة حصص الوقود اإلضافية التي تم إسنادها دون موجب لمدير المعهد السابق ،بين المعهد ّ
صل على الحصص
أن المعني باألمر تح ّ
المخولة له حسب التراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها قرار الوزير األول بتاريخ  20ماي  1988المتعلق بضبط الخطط الوظيفية
ّ
الخاصة بوزارة الفالحة التي تستوجب استعمال سيارة وظيفية ومن ضمنها مديري مؤسسات التعليم العالي الفالحي.
وفي المقابل ،بينت المتابعة الشروع في إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمعهد في إطار مشروع إرساء نظام التصرف في الجودة
والعمل على استكمال تركيبة المجلس العلمي بدعوة المنظمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى تعيين ممثليها صلبه.
وتم تركيز كاميرات مراقبة بالمعهد والعمل على وضع خطة متكاملة في مجال ترشيد استهالك الطاقة ومتابعتها بصفة دورية مع
تخصيص باب مستقل ضمن التقرير السنوي يتعلق بالنتائج المسجلة في هذا المجال إضافة إلى الشروع في بعض اإلجراءات الرامية إلى
تحسين الموارد المائية بضيعة مرناق.
وعلى صعيد آخر ،لم تبين المتابعة ما يفيد قيام الم عهد بتحديد قائمة المنسقين بين األقسام ووضع آليات للتأكد من تأمينهم لمهام
تطور حاجيات المعهد في المجال.
التنسيق بين األساتذة بكل قسم ووضع خطة واضحة تضبط التوجهات العامة للنظام المعلوماتي وتواكب ّ
وكذلك الشأن بالنسبة إلى اعتماد آليات للتصرف التقديري في المسارات المهنية إلطار التدريس وتفعيل دور إدارة الدراسات في مجال متابعة
تطور الحاجيات من مختلف أصناف األساتذة .ولم يتبين كذلك قيام المعهد بإعداد تقارير إحصائية خاصة بإطار التدريس وهياكل البحث
واعتماد آليات للتقييم المستمر للنشاط البيداغوجي.
صل المعهد إلى اقتناء دفاتر السالمة الخاصة بالبناءات وتكليف تقني مختص بأشغال الصيانة وبمسك الدفاتر طبقا للتراتيب
كما لم يتو ّ
الجاري بها العمل وضمان تفرغه لهذه المهام.
وخالفا لما تع ّهد به خالل المتابعة السابقة ،لم يتبيّن من الرد تبني المعهد منهجية واضحة ومعايير موضوعية لتحديد حاجياته من
األساتذ ة المتعاقدين من حيث العدد واالختصاصات والحرص على تدعيم اإلحاطة البيداغوجية بالمساعدين المتعاقدين وإرساء آلية تقييم علمي
ألدائهم بما يضمن الحد األدنى من الكفاءة.
كما لم يتم انتداب عون مختص في األرشيف بما لم يسمح بتجاوز النقائص المسجلة على مستوى التصرف في هذا المجال.
وتبعا لما تم بيانه ،أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير.
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الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه:
أما التقرير السابع والعشرين لدائرة المحاسبات في بابه المتعلق بالشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه فقد بيّنت المتابعة مواصلة
الشركة تنفيذ التوصيات التي تقدمت بها الهيئة خالل المتابعة األولى حيث سجّل تقدم هام في إنجاز بعض التوصيات على غرار تلك المتعلقة
بتطوير النظام المعلوماتي للشركة وبإجراءات التحكم في الطاقة ولكن دون استكمال إنجاز أية توصية .ويفسّر ذلك أساسا بأن عددا من
التوصيات تتعلق بمشاريع كبرى لتزو يد بعض المناطق بالمياه والتي أشار التقرير إلى وجود تأخير في إنجازها على غرار برنامج تدعيم
طاقة الخزن والمعالجة بالساحل وصفاقس ومحطات تحلية المياه بكل من جربة والزارات فضال عن المشاكل المتعلقة بالوضعية المالية
للشركة وضرورة الضغط على األعباء الطاقية إلنتاج الماء.
وتبين تقدّم أشغال المرحلة الثانية من مشروع محطة  ST4لرفع طاقة إنتاج الماء بـ"غدير القلة" بنسبة  % 60وبلوغ نسبة تقدم
إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجربة حوالي  % 95وبرمجة االنطالق في استغاللها في موفى شهر أفريل  .2018وقد فسرت
الشركة تأخر دخول المحطة حيز االستغالل بجملة من الصعوبات الفنية في إنجاز األشغال إلى جانب التأخير في إتمام اإلجراءات الديوانية
المتعلقة بالمعدات الكهربائية التي تم استيرادها.
وتواصل إنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج تدعيم طاقة الخزن والمعالجة بالساحل وصفاقس وإنجاز المشاريع المستعجلة
المبرمجة لتفادي النقص المنتظر في المياه خالل السنوات القليلة القادمة على غرار محطتي ازالة الحديد ببئرين عميقتين بجهة صفاقس
وتدعيم محطة الضخ بكركر ومضاعفة جزء ثاني من قناة جلب مياه الشمال إلى صفاقس.
كما واصلت الشركة إجراءات إبرام صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات الذي من المبرمج االنطالق في أشغاله خالل
الثالثي الرابع لسنة  2018وتم إنجاز الدراسات األولية للمشاريع المتعلقة بتحسين نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية
لواليتي الكاف وسليانة والبحث عن التمويل إلنجاز الدراسة التفصيلية إضافة إلى تسجيل تقدم لألشغال بوالية جندوبة بنسبة  .% 96وتم
أيضا إنجاز عدد من مشاريع تحسين مردودية شبكات الجلب التابعة لإلدارة المركزية لإلنتاج ودخولها حيّز االستغالل بالتوازي مع إصالح
تسربات هامة على قنوات الجلب بالشمال الغربي مما نتج عنه تحسّن في مردودية هذه الشبكات .وقد تعهدت الشركة بإجراء جرد شامل
لمختلف ال ّ
شبكات وأجزائها وتحديد جميع قوات الجلب حسب العمر في إطار مشروع المنظومة المعلوماتية الجغرافية الذي هو بصدد االنجاز.
وتم استكمال إنجاز القسط األول من مشروع تحسين نوعية المياه وتعزيز الموارد المائية بالجنوب التونسي والشروع في استغالل
محطات التحلية المنجزة في إطاره م ّما مكن من توزيع مياه ذات نسبة ملوحة ال تتجاوز  1,5غ/ل إضافة إلى االنطالق في إنجاز اآلبار
االستكشافية في إطار القسط الثاني من المشروع وإمضاء اتفاقية القرض المتعلق بتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس مع الجانب
الياباني والشروع في إجراءات إبرام الصفقات الخاصة بالمشروع المبرمج االنتهاء من إنجازه خالل الثالثي الثالث من سنة  2019إضافة
إلى تواصل اإلعداد لالنطالق في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بسوسة وأخرى بقرقنة.
كما واصلت الشركة إنجاز المخططات المديرية الخاصة بشبكات توزيع مياه الشرب بالواليات التي ال تتوفر بها وتحيين المخططات
الموجودة بالواليات األخرى وتعويض التوصيالت الرصاصية لشبكات التوزيع تماشيا مع توجيهات المنظمة العالمية للصحة إضافة إلى
تواصل عمليات تجديد القنوات التي تسجل عددا هاما من الكسور والتسربات ،حسب اإلمكانيات المادية المتوفرة وتغيير العدادات القديمة
وغير المصنفة واستبدال العدادات المعطبة.
وتم تسجيل تحسّن في نسبة تنفيذ البرنامج السنوي للتحاليل البكتريولوجية والفيزيوكميائية للمياه على المستوى المركزي وتمت
برمجة انتداب أعوان مراقبة صحية على مستوى األقاليم وسجل تقدم على مستوى اإلجراءات التحضيرية لحصول المخبر المركزي للشركة
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على شهادة االعتماد .وتم كذلك تسييج بعض خزانات المياه والقيام بدوريات لتفقد الخزانات التي تفتقر لحراسة مستمرة في انتظار تدعيمها
بالموارد البشرية الضرورية.
وتمثلت أهم اإلصالحات التنظيمية في استكمال إعداد المخطط االستراتيجي للشركة والشروع في المراجعة الشاملة للهيكل التنظيمي
وإعداد بطاقات الوظائف فيما تعهدت الشركة باستكمال إعداد أدلة اإلجراءات المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية والتموين والشؤون
القانونية والعقارية والتحكم في الطاقة قبل موفي سنة .2018
و بخصوص نظام المعلومات ،تمت المصادقة على المرحلة الثانية من تركيز منظومة التصرف التجاري ( )SICفي اإلقليم التجريبي
واإلعداد لمرحلة التعميم على بقية االقاليم وفق روزنامة محددة وتم إبرام ملحق يتعلق بتغيير البنية اإلعالمية المركزية لمشروع المنظومة
المعلوماتية الجغرافية والشروع في اقتناء وتركيز المعدّات والمنظومات اإلعالمية الالزمة فيما واصلت الشركة إنجاز منظومة الصيانة
ومنظومة متابعة مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب والمكونة الخاصة بالتصرف في مخزون اإلنتاج.
كما تم تكثيف الجهود الرامية الى تحسين الوضعية المالية للشركة من خالل الضغط على كلفة انتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب
حيث قامت الشركة بوضع برنامج خاص لالقتصاد في الماء لفائدة إقليمي مدنين وتطاوين يهدف إلى تحسين مردودية الشبكات والحد من
فواقد المياه ذات التكلفة العالية والمتأتية من تحلية الم ياه الجوفية إضافة إلى وضع برنامج يخص إقليم جربة يتمثل في اقتناء منظومة متكاملة
للعد والقيس عن بعد ،وتم التقدم بملف لمراجعة تسعيرة الماء الصالح للشرب لسنة  2017بغية تحقيق التوازنات المالية خالل الفترة -2017
 2020وذلك باالستئناس بالمقترحات الواردة في الدراسة المنجزة بتمويل من البنك العالمي.
وتواصلت مساعي الشركة الرامية إلى التحكم في مصاريف الطاقة إلنتاج المياه من خالل إنجاز عدة مشاريع وبرمجة مشاريع
جديدة مع العمل على تدعيم اآلليات التنظيمية في مجال التحكم في الطاقة وتطوير عمليات المتابعة والتصرف الطاقي .كما تم تركيز التطبيقة
الخاصة بوسائل النقل والتطبيقة الخاصة بمعدات الضخ بعدد من المصالح واقتناء معدات تشخيص وتحليل طاقي وتوزيعها على جميع دوائر
الصيانة وعدد من األقاليم ومصالح اإلنتاج وإنجاز التكوين الالزم على استعمالها إضافة إلى االنطالق في إنجاز مشروع تركيز مغيرات
السرعة بـ 45محطة ترفيع الضغط وفي إنجاز عمليات التدقيق الطاقي بـ 47محطة بالوسط والشمال وتونس الكبرى عن طريق مدققين
خارجيين.
و تولت الشركة مراسلة االتحاد العام التونسي للشغل عن طريق سلطة االشراف قصد تسوية وضعية األعوان الموضوعين على
ذمته عن طريق آلية اإلل حاق كما واصلت العمل على استخالص مستحقاتها بعنوان استهالك الماء لدى االدارات والمؤسسات العمومية.

واصلت الشركة بذل مجهودات للضغط على كلفة إنتاج وتوزيع الماء مع التقدم بملف لمراجعة تسعيرة
الماء الصالح للشرب بغية تحقيق توازناتها المالية.

ولتمكين الشركة من استيفاء اإلجراءات التي شرعت في اتخاذها ومواصلة مجهود اإلصالح ،أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا
التقرير.
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المحافظة على المياه والتربة:
ومن جهة أخرى أبرزت المتابعة الثالثة للتقرير السابع والعشرين لدائرة المحاسبات في بابه المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة
مر عليها أكثر من عشر سنوات وخاصة منها المتعلقة بواليات المهدية وباجة
قيام الوزارة المكلفة بالفالحة تحيين الدراسات التخطيطية التي ّ
والقيروان والتقدم في عملية تحيين الدراسات التخطيطية الخاصة ببقي ة الواليات والترفيع في نسب األشغال المنجزة بالمناطق ذات األولوية
القصوى أو ذات أولوية وخاصة بواليتي القيروان وسليانة حيث بلغت على التوالي  % 56و % 70مقابل  %49و % 58مشار إليها
بالتقرير.
كما تم التقيد بإعداد الدراسات الفنية التنفيذية قبل إنجاز المنشآت المائية على غرار البحيرات الجبلية واعتماد نتائج الدراسات
التخطيطية لتحديد أولويات التدخل والشروع في إعادة صياغة الخطوط المرجعية لهذه الدراسات لتتالئم مع توجهات االستراتيجية الجديدة
للقط اع .وتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة اإلطارات المركزية والجهوية في مجال تقنيات الجرد الرقمي لألشغال والعمل على توفير التجهيزات
والنظم المعلوماتية الالزمة لضمان دقة اإلحصائيات.
ومن جهة أخرى ،تواصل إنجاز عدد من التوصيات حيث تم اعتماد المقاربة التشاركية بمناطق التدخل والقيام بزيارات متابعة
دورية بالتنسيق مع الفالحين للتثبت من مدى نجاح الغراسات المستعملة عند التثبيت وتم التعهد بوضع برامج تحسيسية لفائدة الفالحين حول
أهمية وجدوى التقنيات اللينة في المحافظة على المياه والتربة ومساهمتها في تحسين االنتاجية وتشجيعهم على استعمالها.
وتم تركيز منظومة إعالمية لمتابعة الملوحة والتغدق وخصوبة التربة بالمناطق السقوية والعمل على تفعيلها إضافة إلى إمضاء
اتفاقية شراكة في إطار مشروع هندي تونسي لتأهيل واعتماد المخبر المركزي والسعي إلى اقتناء تجهيزات جديدة حسب ما تسمح به الميزانية
بهدف تأهيل مخابر التربة على المستوى الجهوي.
كما تم العمل على التحكم في آجال إنجاز األشغال المتعلقة بالمنشآت المائية من خالل الحرص على التعمق في التشخيص االقتصادي
واالجتماعي باعتماد المقاربة التشاركية عند إعداد الدراسة التنفيذية للمنشآت المائية باإلضافة إلى تكثيف الحمالت التحسيسية لفائدة المستفيدين
قبل التعاقد مع المقاولة إلنجاز األشغال .وتواصلت المجهودات الرامية إلى تهيئة وتثمين البحيرات الجبلية وذلك سواء في إطار برنامج
غراسة الزياتين حول البحيرات أو مشروع التنمية الفالحية واستغالل البحيرات الجبلية بالمناطق الريفية بواليات سيدي بوزيد القصرين
والقيروان للفترة .2021-2016
وتم إدراج أحكام تتعلق بالم جامع المائية ضمن مشروع مجلة المياه الجديدة التي تم إعدادها وإعداد النصوص التطبيقية الخاصة بها
وإحالتها إلى رئاسة الحكومة إلبداء الرأي إضافة إلى وضع مؤشرات في إطار التصرف في الميزانية حسب األهداف على غرار المؤشر
المتعلق بنسبة األراضي التي وقع ت دعيمها وصيانتها وتثبيت أشغال المحافظة على المياه والتربة فيها من جملة األراضي التي تم التدخل فيها
ضد االنجراف خالل العشرية ( )2011-2001حيث بلغ هذا المؤشر الوطني  % 36سنة  2017مقابل نسبة  % 51,44مستهدفة بحلول سنة
.2020
المخولين لرصد المخالفات في مجال المحافظة على المياه
وفي المقابل ،لم تقدّم الوزارة ما يفيد استكمال إجراءات تعيين األعوان
ّ
ّ
والتربة وتأمين التكوين الالزم لهم .كما لم
يتسن التأ ّكد من إنجاز الدراسة المعمقة للخاصيات الجيولوجيّة للطبقات السطحيّة والعميقة بهدف
التصدي لظاهرة االنزالقات األرضية خاصة بالمناطق المهددة طبقا لتوصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ  27أفريل  ،2006حيث
أفادت الوزارة المكلفة بالتجهيز بأن هذا الموضوع ال يندرج ضمن مشموالتها في حين لم يتول الديوان الوطني للمناجم تقديم ردّ في الغرض.
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وتبعا للنتائج المبينة أعاله ،أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجندوبة:
صل
بينت المتابعة الثالثة للتقرير السابع والعشرين لدائرة المحاسبات في بابه المتعلّق بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجندوبة تو ّ
المندوبية إلى تفادي التأخير المسجّل على مستوى إنجاز المشاريع وتسجيل تطور في نسق االستثمار وبالتوازي ارتفاعا ملحوظا في استهالك
االعتمادات بعنوان االمتيازات المسندة على موارد الصندوق الخاص بالتنمية الفالحية والصيد البحري طيلة الخمس سنوات األخيرة مع
مواصلة العمل على التقليص في آجال دراسة الملفات والتقليص في آجال دراسة ملفات اإلسناد إلى أقل من  21يوما.
كما تم تفعيل اللجنة القارة متعددة االختصاصات التي قامت خالل سنة  2017بمتابعة  21مشروعا وإعداد تقرير في الغرض وتم
تكثيف الع مليات اإلرشادية والحمالت التحسيسية لتحفيز الفالحين على الترفيع في نسب استغالل المناطق السقوية الصغرى ،وتسجيل تحّسن
في نسب استغالل منطقة فرنانة والمناطق السقوية المحدثة على سدود "حمام بورقيبة" و" اللوح" و"بوزعرورة  "1و"بوزعرورة ."2
سجّل تحسّن في نسبة إنجاز برامج تهيئة المصبات وعمليات الصيانة ومشاريع البحيرات الجبلية حيث بلغت نسبة إنجاز تهيئة
المصبات  % 88عوضا عن  % 51فيما بلغت نسبة انجاز أشغال الصيانة والتعهد  % 85خالل السنوات  2011إلى  2017مقابل نسبة 24
 %في الفترة السابقة .كما بلغ العدد الجملي للبحيرات الجبلية المنجزة بالوالية  40بحيرة من جملة  70بحيرة مبرمجة أي بنسبة .% 57
ويعود عدم إنجاز بقية البحيرات المبرمجة للرفض التام للفالحين التبرع بأراضيهم.
وبلغت نسبة التكثيف الزراعي االجمالية في كامل الوالية  % 72وتمت برمجة إنجاز مشروع لتحسين نسبة التكثيف بالمناطق
السقوية على مساحة  10,5ألف هك بتمويل من البنك العالمي.
ومن ناحية أخرى ،بينت المندوبية أنه ال يمكن لدائرتي الغابات التقيد حاليا بالمعايير المتوسّطيّة فيما يتعلق بالمساحات الغابية
الراجعة بالنظر إلى كل مركز وإلى الحد من التفاوت في عدد الحراس لكل  10آالف هك من مركز غابي إلى آخر وذلك بسبب النقص
الحاصل في عدد األعوان نتيجة إحالة العديد منهم على التقاعد دون تعويضهم مع اإلشارة إلى قيام المندوبية بمراسلة وزارة اإلشراف النتداب
حراس غابات وسد الشغورات المسجلة.
وفي المقابل ،واصلت المندوبية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتبقية حيث شرعت في إجراءات تأمين المخزون ضد
مخاطر السرقة والحرائق وتولت تركيز تطبيقة إعالمية ) (Excelلجمع المعطيات المتعلقة بالعمليات اإلرشادية من المستوى المحلي (خاليا
اإلرشاد) وإحالتها بصفة دورية لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي إضافة إلى تركيز شبكة األنترنات بك ّل خاليا اإلرشاد الفالحي بالجهة عبر
شبكة إعالمية مرتبطة بالمندوبية.
وتواصلت عمليات تركيز عدادات قيس المياه للمجامع حيث تم تجهيز  21مجمعا من جملة  25مجمعا بكامل الوالية وتم الحرص
ّ
المركزة من خالل رفع العينات وبرمجة التدخل إلنجاز مشاريع تجفيف في المناطق السقوية لحمايتها من ركود
على استغالل البيزومترات
المياه والتعذق حيث ت ّم خالل سنة  2017التدخل لحماية  2000هك من المناطق السقوية.
وتمت تهيئة حوالي  4كلم من المسالك الفالحية ممتدة علي كامل المنطقة السقوية بغدير فرح عيّاد وإعداد دراسة فنية إلنجاز شبكات
تصريف مياه وخنادق على مساحة  60هك في انتظار توفّر االعتمادات الالزمة.
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بالرغم من ّ
أن س ّجل نسبة االستخالص بلغت ،خالل الخمس سنوات األخيرة ،في مجملها حوالي % 40
ّ
من المبالغ الواجب استخالصها من الفالحين ،إالّ ّ
سنا في عملية استخالص ديون مياه
أن ذلك يعتبر تح ّ
الري.
ّ
إضافة إلى تطبيق ما جاء بالمنشور عدد  57لسنة 2015بخصوص استخالص مبلغ غرامات التأخير المستوجبة على جدولة الديون
المثقلة إلى حدود  31ديسمبر  2014مع الدفع المسبق لالستهالك الجديد على  3مراحل (.)% 30 - % 40 - % 30وشرعت الوزارة المكلفة
بالفالحة في إعداد دراسة لتحيين الفوترة المعتمدة حسب الكلفة الفعلية للمتر المكعب من مياه الري في كامل الجمهورية وباعتبار خصوصيات
ك ّل منطقة سقوية وتع ّهدت المندوبية باعتماد نتائج هذا الدراسة بعد المصادقة عليها.
ومن ناحية أخرى ،لم تدل المندوبية بما يفيد الشروع في تحديد الملك العمومي الغابي لحمايته من االعتداءات واالنتهاكات المتكررة.
وبعد االطالع على نتائج المتابعة ،أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.
✓ المتابعة الرابعة:
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول تـصرف وحسابات الشركة التعاونية المركزية
للبذور وتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية المتعلق بالتصرف بوكالة استغالل الغابات.
المتابعة األولى
عدد
موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

التوصيات
المقدمة في
ضوء
المتابعة
األولى

نتائج المتابعة الرابعة
عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المتبقية من

المنجزة

المتابعة

خالل هذه

السابقة

المتابعة

نسبة
عدد

اإلصالح

التوصيات

خالل هذه

المتبقية

المتابعة

للمتابعة

العدد

النسبة

الجملي

الجملية

للنقائص

لإلصالح

التي تم
تداركها

قرار
مجلس
الهيئة

()%

()%

تصرف
وحسابات
الشركة
التعاونية

39

21

17

10

07

59

32

82

إنهاء
المتابعة

المركزية
للبذور
التصرف
بوكالة
استغالل

22

15

10

08

02

80

20
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إنهاء
المتابعة

الغابات
المجموع

92

61

36

27

18

09

67

52
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الشركة التعاونية المركزية للبذور:
صل
بينت نتائج المتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول تـصرف وحسابات الشركة التعاونية المركزية للبذور تو ّ
الشركة إلى إعداد دليل إجراءات ينظم أوجه التصرف في الشركة من طرف مكتب خبير محاسب والمصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة
والشروع في اعتماده بداية من شهر جوان .وتم خالص عائدات االستغالل الحصري لفائدة المعهد الوطني للبحوث الزراعية المتعلقة
بمستنبطات الحبوب والترفيع في المساحات المخصصة لإلكثار بالمناطق ذات إنتاج مستقر ضمانا لتحقيق األهداف المرسومة في هذا المجال.
وتم وضع دليل عملي وضّح كافة العمليات المتعلقة بالبقوليات وبظروف تخزينه او إعالم الوكالء المكلّفين بالتصرف في المخزونات
الحراس خالل وفرة المخزون بمراكز التجميع.
به إضافة إلى القيام بالصيانة الدورية للمخازن حفاظا على المخزونات وتكثيف عدد
ّ
كما تم إنجاز محطة التكييف بطبربة ودخولها حيّز اإلنتاج ابتداء من شهر جوان  2018واستخالص القسط األكبر من مستحقات
الشركة لدى الغير التي بلغت قيمتها ،حسب التقرير 1.84 ،م.د فيما اليزال مبلغ قيمته حوالي  327أ.د مح ّل نزاع .
ومن جهة أخرى ،تم في إطار مواصلة تنفيذ التوصيات تركيز تطبيقية إعالمية » «SAGEفي انتظار ربطها الحقا بالتطبيقيات
األخرى كتطبيقة األجور والشراءات والبيوعات والتعهد بمسك المعطيات المتعلقة بمتابعة الشراءات والبيوعات اليومية وبالتصرف في كراء
األكياس للفالحين على مستوى التطبيقة اإلعالميّة المندمجة التي سيتم تركيزها.
وتواصل ،من جهة أخرى ،تع ّهد وزارة الفالحة والموارد المالية والصيد البحري بملف تطهير الوضعية المالية للشركة وخاصة
منها ما يتعلق بالمديونية إزاء ديوان الحبوب في انتظار البت فيه في إطار مجلس وزاري.
وبناء على ما سبق بيانه ،وباعتبار طبيعة التوصيات المتبقية التي يرتبط بعضها بتركيز المنظومة االعالمية المندمجة ويتعلق
البعض اآلخر بمسائل يرتبط تنفيذها بأطراف خارجة عن الشركة وبالنظر إلى قدم الملف ( )2010وتسجيل نسبة إصالح جملية في حدود
 ،% 82فقد أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا التقرير مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري إلى التأكد
من استكمال إنجاز التوصيات المتبقية وإفادة الهيئة في الغرض.

وكالة استغالل الغابات:
أما فيما يتعلق بتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية المتعلق بالتصرف بوكالة استغالل الغابات فقد تبين أنه
تمت ا لمصادقة على الهيكل التنظيمي المعتمد بالوكالة ودليل االجراءات وتم إعداد مشروع لمراجعة بعض فصول مجلة الغابات المتعلقة
خاصة فيما يتعلق بالتفويت في المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات والتشريك الفعلي لسكان الغابات في التصرف في الموارد الغابية
وإحالته إلى رئاسة الحكومة.
وتبين ،في المقابل ،تواصل مراجعة النسخة النهائية لموقع الواب الخاص بالوكالة وإدراج المواد الغابية غير الخشبية ضمن أمثلة
التهيئة المنجزة منذ سنة  2015قصد تقدير طاقاتها اإلنتاجية .وتع ّهدت الوكالة باستئناف عملية مراجعة كراس الشروط العامة وااللتزامات
الخاصة المتعلقة ببيع المواد المستخرجة من ملك الدولة للغابات بعد المصادقة على مشروع تنقيح مجلة الغابات وباعتماد التمشي المتمثل في
تحديد الكلفة بالتفصيل حسب كل نوع من أنواع المصاريف انطالقا من السنة الجارية وتضمينها بالتقرير السنوي.
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كما أكدت الوكالة ا لتزامها بمواصلة الترفيع حسب اإلمكان في االعتمادات المخصصة سنويا الستغالل الخفاف من أجل تحسين
نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية لغابات الفلين وبدعم الدوائرالغابية المعنية من خالل تكثيف الزيارات الميدانية لتأطير حضائر جني الخفاف
وتأمين التكوين الالزم لتحسين المر دودية بالتنسيق مع مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال .وتمت اإلشارة في هذا
الصددإلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة ال تزال اشكالية العزوف عن العمل في حضائر جني الخفاف بعدّة مناطق تحول دون بلوغ
األهداف المنشودة في هذا المجال .وذلك هو الشأن بالنسبة إلى إنتاج مادة الخشب الذي حال نقص اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى
الدوائر الغابية دون الترفيع فيه إلى المستوى المأمول.
وأفادت الوكالة بخصوص النقطة المتعلقة بكميات الزيتون التي لم يتوفر لفريق الرقابة ما يفيد بيعها أو تلفها بعامل الزمن بأنه تعذر
عليها توضيح مآل هذه الكميات لغياب وثائق في الغرض ضمن األرشيف .وقد تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة الحرص على تفادي
تكرر مثل هذه الوضعيات مستقبال من خالل تدعيم المراقبة وتوثيق جميع اإلجراءات المتخذة بخصوص كميات الزيتون على مستوى كل
دائرة.
وتبعا للتقدم المسجّل في إنجاز عدد من التوصيات وتع ّهد الوكالة باستكمال تجسيم البعض اآلخر ،أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا
التقرير مع دعوة الوكالة إلى مواصلة استيفاء بقية اإلجراءات.
✓ المتابعة الخامسة:

المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفالحيّة بصفاقس:
يحوصل الجدول التا لي نتائج المتابعة الخامسة لتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرين في بابه المتعلق بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفالحية بصفاقس.
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وأبرزت المتابعة تواصل مجهودات المندوبية إلنجاز التوصيات المتبقية وذلك من خالل مواصلة المساعي الستخالص الديون
المتخلدة لدى المجامع المائية بعنوان صيانة المنظومات المائية والعمل على تسوية وضعية المساكن التي تم اسنادها ألعوان ال يستجيبون
للشروط ،مع إشارة المندوبية إلى أن عملية االسناد تمت بهدف المحافظة على هذه المساكن من التخريب.
كما تم القيام بزيارات ميدانية لمتابعة االمتيازات المسندة عن طريق الصندوق الخاص للتنمية الفالحية وصندوق النهوض بقطاع
الزياتين وتعهدت المندوبية بالمتابعة الدورية للمشاريع التي يعود انتفاع اصحابها بالمنح الى سنوات سابقة .وتواصل تأهيل مراكب الصيد
حيث بلغ عدد المراكب المج ّمدة على المتن المتحصلة على مصادقة صحية بيطرية  143مركبا وتلك المقترحة للحصول على المصادقة 9
مراكب .وت ّم في إطار المراقبة الدورية لمدى احترام للشروط الصحية سحب المصادقة من  3مراكب مجمدة على المتن.

تمت تسوية وضعية المساكن المسندة إلى أعوان ال يستجيبون إلى الشروط المطلوبة.
وفي المقابل ،تبيّن عدم إنجاز تدقيق للنظام المعلوماتي الخاص بالمندوبية بسبب عدم رصد اعتمادات للغرض رغم المطالبة بذلك.
صل المندوبية إلى تدارك النقص في الموارد البشرية على مستوى جهاز اإلرشاد مما أثر سلبا على انجاز البرامج اإلرشادية .ولم
كما لم تتو ّ
يتول المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار مدّ المندوبية بتقييم نتائج عمليات إغراق الحواجز االصطناعية وتع ّهدت هذه األخيرة بمراسلته
مجددا في هذا الخصوص.
وبالنظر إلى طبيعة التوصيات المتبقية للمتابعة والتي يتعلق أغلبها إما بإشكاليات عامة (استخالص المستحقات) أو بمسائل تتوقف
معالجتها على توفير الموارد البشرية واالعتمادات الالزمة ،أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا الملف على مستوى الهيئة ودعوة التفقدية
العامة للوزارة المكلفة بالفالحة إلى مواصلة التأكد من مدى تجسيم النقاط العالقة وخاصة منها ما يتعلق بتسوية وضعية المساكن اإلدارية
وباستخالص المستحقات مع اإلفادة بالنتائج.

95

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

✓ المتابعة السادسة:
بالتصرف في
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة السادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية المتعلق
ّ
أسطول السيارات والعربات التابع للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه وتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرين في بابه المتعلق
بتنمية قطاع الغابات و بابه المتعلق بالتصرف في المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة والتقرير السنوي الرابع والعشرون لدائرة
المحاسبات في بابه المتعلق بتنمية قطاع القوارص وتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول نشاط وتدخالت المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
بنابل.
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أسطول السيارات والعربات التابع للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه:
صل هذه
بينت متابعة التقرير المتعلق
بالتصرف في أسطول السيارات والعربات التابع للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه ،تو ّ
ّ
األخيرة إلى إنجاز  3توصيات من ضمن  5توصيات متبقية للمتابعة كما يبرزه الجدول التالي.
وقد تولت الشركة الستكمال إنجاز بقية التوصيات تكليف خلية صلب اإلدارة المركزية تعنى بضبط أسطول الشركة ومتابعة مختلف
أوجه التصرف فيه ،وتركيز منظومة معلوماتية للتصرف في الصيانة ) .(GMAOكما تولت إصالح وصيانة أسطول السيارات والعربات
على مستوى دوائر الصيانة بالنسبة لألعطاب واإلصالحات الصغيرة والقيام باإلصالحات الكبرى من خالل اللجوء الستشارات وطلبات
عروض في الغرض طبقا لإلجراءات المنظمة للصفقات العمومية .كما واصلت الشركة مجهوداتها للتفويت في السيارات المحالة على عدم
االستعمال واع تماد األسعار التقديرية التي تحددها اإلدارة العامة لإلختبارات .ونظرا إلى التقدم في إنجاز اإلصالحات فقد أقر مجلس الهيئة
إنهاء متابعة هذا الملف على مستوى الهيئة.

قطاع الغابات:
وبينت متابعة السادسة لتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرين في بابه المتعلق بتنمية قطاع الغابات أنه رغم تواصل تنفيذ أغلب
التوصيات المتبقية ،فإن البعض منها شهد تقدّما في اإلنجاز من ذلك التوصية المتعلقة بالترفيع في نسبة المساحة المهيأة مقارنة بالمساحة
الجملية للغابات .فقد تواصلت مجهودات الوزارة في هذا المجال من خالل تنويع مصادر التمويل لتحيين أمثلة التهيئة الغابية المنتهية الصلوحية
في عديد المناطق مما سيم ّكن عند المصادقة النهائية على هذه الدراسات من الترفيع في نسبة الغابات المهيأة بحوالي  %13,6مقارنة
بالمساحات الغابية القابلة للتهيئة و %18بالنسبة للمساحات الغابية التي تحتوي على أمثلة تهيئة غابية سارية المفعول.
وسجّل تقدّم كذلك في إعداد أمثلة التهيئة لعدد من المناطق المحمية والحدائق الوطنية في إطار مشاريع التنمية بالتعاون مع وزارة
الشؤون المحلية والبيئة وكذلك في إطار مشروع التصرف المندمج للغابات .كما أفادت الوزارة بأنه تمت إحالة مشروع األمر المنقح للتدابير
الكفيلة بتسيير المناطق المحمية مجددا على أنظار مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة بعد أن تم تعديله في ضوء مالحظات الوزارات المعنية.
وتواصلت ،من ناحية أخرى ،متابعة مراحل دراسة أمثلة التهيئة الغابية المنجزة من طرف مكاتب الدراسات والمصادقة عليها من
طرف ا للجنة الفنية المحدثة للغرض وذلك في انتظار المصادقة على مشروع تنقيح الفصل  17من مجلة الغابات .وتم إدراج مشروع تركيز
نظام وطني لمراقبة الغابات في إطار المشروع الممول من البنك الدولي ،وواصلت الوكالة التصرف في األراضي الخاصة لحمايتها
والمحافظة عليها وذلك الى حين توفر اإلطار المالئم لتسوية وضعيتها العقارية المتشعبة.
كما تم إدراج عنصر تهيئة واستغالل المنتوجات الغابية غير الخشبية ضمن إعداد دراسات أمثلة التهيئة الغابية بالمناطق المستهدفة
بمشروع التصرف المندمج في المشاهد الممول من البنك العالمي مما سيمكن من الحصول على معطيات دقيقة حول هذه المنتجات مع تواصل
المساعي الرامية إلى تحفيز متساكني الغابات على التنظم في شكل مجامع وتشجيعهم على المشاركة في األشغال الغابية واستغالل منتجاتها
الممول من البنك العالمي.
وذلك بإدراج هذا المحور ضمن مشروع التصرف المندمج في المشاهد
ّ
وفي المقابل ،لم تقدّم الوزارة ردودا بخصوص سد ّ الشغورات المالحظة على مستوى رئاسة المراكز الغابية وبخصوص تصنيف
الغابات التونسية حسب كثافتها وتطبيق المقاييس المعتمدة ببلدان البحر األبيض المتوسط فيما يتعلق بضبط المساحة الغابية التي تُعهد لكل
حارس .وتتعلق هذه التوص يات بمسائل يتوقف تنفيذها على توفير الموارد البشرية بالعدد الكافي وقد سبقت اإلشارة ضمن المتابعات السابقة
إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع في هذا المجال.
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وحيث سجّل تقدم في إنجاز عدد من التوصيات في حين يقتضي تجسيم البقية توفير االمكانيات الالزمة أو مرور مدة زمنية طويلة
لحلّ االشكاليات العالقة ،فقد أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا الملف على مستوى الهيئة ودعوة التفقدية العامة للوزارة المكلفة بالفالحة للتأكد
من استكمال تنفيذ باقي اإلجراءات وإفادتها بالنتائج.

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنابل:
بيّنت متابعة التقرير المتعلّق بنشاط وتدخالت المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنابل أنها قد وفّقت في فتح الطرائد الناريّة والمسالك
الغابيّة حيث بلغت نسبة اإلنجاز على التوالي  % 86و % 94مقارنة بما ت ّمت برمجته بعنوان الفترة  2017-2012وفتح وصيانة المسالك
الغابيّة حيث تجاوزت نسبة اإلنجاز في بعض األحيان ما ت ّمت برمجته سنو ّيا خالل الفترة .2017-2011
بمقر عدد
وفي المقابل واصلت المندوبيّة مساعيها لتحسين نسبة استخالص المستحقات بعنوان مياه الري وذلك بعقد جلسات عمل
ّ
من المعتمديات وبإشراف السادة المعتمدين والمندوب الجهوي للتنمية الفالحيّة بنابل وبحضور هيئات المجامع المعنيّة ت ّم خاللها وضع خ ّ
طة
لالستخالص طبقا لروزنامة شهريّة مضبوطة وقد كانت هذه الطريقة مجدية بصفة عا ّمة ألغلب المجامع حيث اضطرت المندوب ّية قطع الماء
على بعض المتلددين .لكن بيّنت عمليّة المتبعة أن النتائج المسجّلة بيقت دون المأمول .كما تقوم المندوبيّة الفالحية بنابل بإعداد الخطوط
المرجعيّة إلنجاز دراسة لتشخيص المنشآت المائيّة وشبكات الري من طرف مكتب دراسات مختص في الغرض قصد إعادة تهيئتها .وتهم
هذه الدراسة في المرحلة األولى المنطقة القديمة لحماية القوارص على مساحة  4600هك لكنّها لم تبيّن مجهوداتها في مجال التنسيق بين
دائرة ا ستغالل المناطق السقوية ودائرة صيانة التجهيزات المائية على مستوى إعداد برامج الصيانة الوقائية للمنشآت والتجهيزات بالمجامع
صة منهم الذين
وتنفيذها .وفي سياق آخر ،سجّل عدم توفّق المندوبيّة في الحد من ظاهرة امتناع الفالّحين عن خالص ديونهم تجاه المجامع خا ّ
لم يقوموا بأية عملية خالص ،حيث أن عدد المنخرطين الذين لم يقوموا بأية عمليّة خالص تجاه المجمع سجّل ارتفاعا سنويا متواصال .كما
تحرص المندوبيّة على دعم الموارد البشريّة لمصالح مراقبة سواحل الوالية وتغطية جميع الموانئ ومواقع اإلنزال لكن ذلك يبقى رهين
استجابة وزارة اإلشراف القطاعي نظرا ألن اإلنتدابات تتم على المستوى المركزي.
ومن جانب آخر ،بقي مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بقليبية مع ّ
طال منذ سنة  2006بسبب غياب التمويل الالزم وقد وفقت
المندوبية في الحصول على الموافقة المبدئيّة من وزارة الماليّة للترفيع في االعتمادات المرسّمة وقامت بإيداع ملف التهيئة إلى مكتب الدراسات
إلعداد ملفات طلب العروض .أ ّما بالنسبة لمرفأ سليمان فقد ت ّم اقتراح انجاز دراسة لتهيئته على المصالح المركزيّة بوزارة الفالحة لكنه لم
يقع إدراج ما طلب في المخطط الخماسي .2020-2016
وإضافة إلى ذلك ،تم تسجيل تحسن في أداء الفنيين بالنسبة إلنجاز مختلف األشغال والمحافظة على الثروة الغابية على إثر تدعيم
اإلطار البشري الذي بقي دون المأمول.
أقر المجلس مواصلة متابعة هذا الملف.
وحيث لم يستكمل إنجاز التوصيات التي تقدّمت بها الهيئة ،فقد ّ

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة:
أما فيما يتعلق بالتقرير الرابع والعشرين لدائرة المحاسبات حول التصرف في المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسوسة فقد بيّنت
ي وصيانة التجهيزات بالمناطق السقويّة ومواصلة حث
المتابعة تواصل مجهوداتها لتحسين نسبة استخالص المستحقات بعنوان مياه الر ّ
المجامع المائيّة على تخصيص مبالغ ماليّة سنويّة لصيانة األنظمة المائيّة ضمن الميزانيّة السنويّة مع حرص المندوبيّة على تأطير المجامع
وتوجيههم ومساعدتهم خالل إعداد الميزانيّة .كما ستبرمج المندوبيّة دراسة شموليّة خالل سنة  2020لتشخيص دقيق لوضعيّة الشبكات
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والمنشآت المائيّة الملحقة بها ومح ّ
طات الضخ والمعدّات المائيّة بعدد من المناطق السقويّة مع مواصلة المجهودات لتحسين نسبة تجهيز
ي وتدعيم األنشطة اإلرشاديّة الموجّهة للفالّحين في هذا المجال ومواصلة مجهود تركيز
المناطق السّقويّة بالتجهيزات المقتصدة لمياه الر ّ
العدّادات بمختلف المناطق السّقويّة وتنفيذ أشغال المحافظة على المياه والتربية وتهيئة المصبات مع الحرص على تدارك التأخير الحاصل في
أن الخ ّ
طة الوطنيّة الثانية في هذا المجال تمتدّ على الفترة  2011-2002إالّ ّ
هذا المجال حيث أنّه بالرغم من ّ
أن لم يتم استكمالها إلى غاية هذا
التاريخ بسبب ضعف االعتمادات السنويّة المبرمجة ومواصلة تركيز بنك معلومات يتض ّمن ك ّل ملفات وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية
وتحيينها دوريا وتركيز شبكة إعالميّة بالمندوبيّة وربطها مع مختلف المصالح المتد ّخلة في المجال الفالحي بغية تبادل المعلومات واستكمال
إعداد أه ّم المؤ ّ
شرات لتقييم مدى نجاعة المشاريع ومردوديتها في تنمية القطاع الفالحي بالجهة.
وحيث ّ
أن أغلب التوصيات التي تقدّمت بها الهيئة ولم توفّق في تنفيذها مصالح المندوبيّة مردّه في بعض األحيان أسباب خارج عن
نطاقها على غرار كثرة المتد ّخلين والمشاكل العقاريّة التي تتطلب حيزا زمنيا ها ّما لتسويتها وعدم برمجة وترسيم الموارد الماليّة الضروريّة
أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا التقرير من قبل الهيئة ودعوة التفقديّة العا ّمة لوزارة الفالحة إلى مواصلة متابعة التوصيات
لتنفيذ البرامجّ ،
المتبقية.

تنمية قطاع القوارص:
أما فيما يخص التقرير السنوي الرابع والعشرون لدائرة المحاسبات في بابه المتعلق بتنمية قطاع القوارص فقد أبرزت المتابعة
تواصل سعي الوزارة المكلفة بالفالحة إلى تدعيم التغذية االصطناعية من خالل تقييم التجارب التونسية في المجال والبحث عن مواقع جديدة
للتغذية إضافة إلى مواصلة شحن الموائد المائية بالمنطقة واتخاذ جملة من التدابير العاجلة للحدّ من وطأة الجفاف بالمناطق السقوية المروية
على منظومة سيدي سالم.
وتبين إقرار برنامج متعلق بتشبيب الغراسات الهرمة للقوارص في إطار الخطة الوطنية لتنمية قطاع القوارص  2025-2016من
بين محاوره ال ترفيع في المنحة المخصصة للغرض إضافة إلى إدراج توجهات مستقبلية في إطار الخطة المذكورة للنهوض بالتصدير وتنويع
االصناف المصدرة والبحث عن أسواق جديدة ومواصلة الحمالت اإلشهارية بالخارج والمشاركة في المعارض الدولية من قبل المجمع المهني
المشترك للغالل ومركز النهوض بالصادرات.
كما تواصل العمل على إيجاد حلول المتصاص فوائض اإلنتاج وإدراج جملة من القرارات المتعلقة بـتثمين المنتوج عبر التحويل
ضمن االستراتيجية كالقيام بدراسة مشاريع جديدة وتطوير تحويل األرنج الى ماء الزهر ومادة النيرولي وحث الصناعيين على اإلقبال على
االستثمار في تركيز وحدات التحويل.
وفي المقابل ،لم تقدم الوزارة المكلفة بالفالحة اتخاذها إلجراءات تهدف إلى دعم التنظيم المهني للمنتجين صلب هياكل مهنية قاعدية
على غرار الشركات التعاونية للخدمات الفالحية ومجامع التنمية في المناطق الجديدة للقوارص.
أما على مستوى الو زارة المكلفة بالتجارة ،فقد واصلت هذه األخيرة تفعيل عملية إنجاز سوق إنتاج للقوارص بمنزل بوزلفة والتي
من المتوقع أن تساهم في تنظيم مسالك توزيع القوارص والحد من ظاهرة االنتصاب الفوضوي.
وباعتبار طبيعة اإلشكاليات المطروحة والتي يتعلق أغلبها بإشكاليات هيكلية للقطاع (التشبيب ،تعبئة المياه بالمناطق التقليدية لغراسة
القوارص ،دور الهياكل المهنية في تأطير الفالحين ،التشجيع على االستثمار في مجال التحويل الستيعاب فائض اإلنتاج ،النهوض بالتصدير،
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تنظيم مسالك الترويج) عالوة على أن الوزارة بصدد المصادقة النهائية على استراتيجية جديدة للقطاع ،فقد أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا
التقرير.
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الترابية
التجهيزواإلسكان والتهيئة
وزارةوزارة التجهيز
-XIII
والتهيئة الترابية
واإلسكان
. XIII
التصرف في نفقات وزارة التجهيز
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج المتابعة األولى لتقرير دائرة المحاسبات حول
ّ
واإلسكان والتهيئة الترابيّة.
✓ المتابعة األولى:

نفقات وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية:
التصرف في نفقات وزارة التجهيز
يل ّخص الجدول التالي نتائج المتابعة األولى للتقرير السابع والعشرين لدائرة المحاسبات حول
ّ
واإلسكان والتهيئة الترابية.
موضوع التقرير
التصرف في نفقات وزارة التجهيز
ّ
واإلسكان والتهيئة الترابية

عدد النقائص

عدد النقائص

عدد التوصيات التي

نسبة اإلصالح

قرار مجلس

المستخرجة

التي ت ّم تداركها

تقدمت بها الهيئة

والتدارك ()%

الهيئة

29

20

8

(*)

69

مواصلة
المتابعة

صة بمالحظتين.
(*) :منها توصية خا ّ
أقرت الهيئة
تض ّمن التقرير الرقابي المتعلّق
بالتصرف في نفقات وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية جملة من المالحظات ّ
ّ
متابعة عدد منها تشمل خمسة محاور تتمثّل في تأطير عملية اإلنفاق وضبط الحاجيات وتنفيذ النفقات والتصرف في الصفقات العموميّة من
مختلف الجوانب انطالقا من إعداد الصفقة مرورا بتنفيذها ومتابعة إنجازها ومراقبتها وحسابيّة المواد.
تبيّن على مستوى تأطير عملية اإلنفاق وضبط الحاجيات وتنفيذ النفقات عدم التقيّد بالنصوص المنظمة للوزارة في ما يتعلّق بعقد
نفقات التسيير وتصفيتها وذلك تطبيقا لمقتضيات األمر عدد  1413لسنة  1988وإسناد مفاتيح الولوج إلى منظومة "أدب" إلى عدد من
األعوان م ّما مكنهم من إصدار أذون بالتزود دون أن يكونوا مؤهلين لذلك وتسجيل عدد ها ّم من التحويالت في بنود الميزانية ،كما أنه وخالفا
ألحكام مجلة المحاسبة العمومية ت ّم تحويل اعتمادات لفائدة بعض النفقات التي لم يت ّم إدراجها ضمن قانون المالية في حين أنه ال تجوز عقد
أية نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها ضمن قانون المالية وقيام مصالح الوزارة بتجزئة عديد الشراءات سواء بعدم إبرام صفقات أو إبرام
بالتزود بعد  15ديسمبر من السنة وذلك خالفا ألحكام مجلة المحاسبة العمومية
صفقات مع مواصلة االقتناء خارج إطار الصفقة .وإصدار أذون
ّ
بالتزود آليّة وعدم التقيّد
بالتزود اليدوية ،حيث لوحظ أنه ت ّم إصدار مثل هذه األذون وتسويتها الحقا باستصدار أذون
وكذلك استعمال األذون
ّ
ّ
دوما بالتبويب الوارد ضمن القانون األساسي للم يزانية وتنزيل نفقات تسيير على العنوان الثاني.

قامت وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيّة بتحويل اعتمادات لتسديد نفقات غير مدرجة بقانون
المالية مع تجزئة العديد من الشراءات.
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س ّجل عدم حرص وزارة التجهيز بالنسبة لبعض طلبات العروض على مالءمة
أ ّما بخصوص
التصرف في الصفقات العموميّة فقد ُ
ّ
الترخيص أو التأهيل المطلوب ضمن شروط المشاركة مع طبيعة وحجم األشغال أو الخدمات موضوع الصفقة .ومن شأن هذه الوضعيّة أن
تخ ّل بمبدأ المساواة أمام ال ّ
طلب العمومي وأن تحدّ من اللّجوء إلى المنافسة إذ هي تحرم المقاوالت المصنّفة في صنف أدنى من فرصة
المشاركة في العروض وعدم التثبّت في كل الحاالت من صحة المعطيات التي ت ّم تضمينها في تقارير فرز العروض والتي ت ّم اعتمادها في
صفقات وعدم ضبط موضوع الصفقة وتحديد طبيعة الحاجيات المراد تسديدها قبل اإلعالن عن طلب العروض وتسجيل تجاوز آجال
إسناد ال ّ
إسناد الصفقات مدّة الـ 90يوما دون أن يت ّم التنصيص ضمن كراسات الشروط على آجال أطول وهو ما جعل اإلدارة تضطر إلى قبول
العارض الثاني وتحميل الميزانية تكاليف إضافية بعد أن عدل صاحب العرض األقل ثمنا عن الصفقة نتيجة للتأخير المسجل في تمرير الصفقة
وطول مدّة المصادقة وإسناد عدد من الصفقات ،حيث قدرت مدّة المصادقة على أحد الصفقات بـ 19شهرا وطول المدة الفاصلة بين تاريخ
المصادقة على الصفقة وتاريخ بدء األشغال وتسجيل صرف تسبيقات لمقاوالت لم تنطلق بعد ُ في األشغال أو الخطأ في إحتساب النسبة
المستوجبة من التسبقة وتسجيل إدخال تغييرات جوهرية على موضوع الصفقة خالل اإلنجاز وذلك إ ّما بالزيادة في الفصول حيث بلغت هذه
الزيادة في بعض الحاالت عشرة أضعاف ،أو إضافة أسعار جديدة تتجاوز الشروط الفنية التي ت ّم على أساسها طلب العروض وكذلك عرض
صفقات على سبيل التّسوية وعدم إبرام مالحق للصفقات في حاالت ت ّم فيها تغيير اآلجال وعدم إعداد
مالحق الصفقات على أنظار لجنة ال ّ
تنص عليه كراسات
مخطط تنفيذي والمصادقة عليه من قبل المهندس المسؤول في أجل  15يوما من تاريخ اإلذن بانطالق األشغال حسب ما
ّ
الشرط اإلدارية الخاصة وتقديم مخططات تنفيذ معدّة على سبيل الت سوية ودون مصادقة وعدم إيالء دفاتر الحضيرة العناية الالزمة ،إذ تفتقر
والتزود بالمواد وبإمضاء ك ّل
الدفاتر الممسوكة لمتابعة إنجاز بعض الصفقات للبيانات المتعلّقة بالموارد البشريّة المخصصة والمعدّات
ّ
األطراف المتدخلة وعدم حرص الوزارة على ختم صفقاتها في اآلجال افتقار الوزارة إلى نظام داخلي يم ّكنها من متابعة مشاريعها ماديا
وماليا خاصة أن تنفيذ المشاريع يت ّم على مستوى اإلدارات الجهوية التي يشكو بعضها نقصا في الموارد البشرية يحول دون المتابعة الدقيقة
والفورية للمشاريع وإبرام الصفقة المتعلقة ببناء جسر عبور على قنال مارينا ياسمين الحمامات عن طريق التّفاوض المباشر على سبيل
التّسوية بعد تقدّم األشغال في حدود  .% 40وقد أبرمت الصفقة بمبلغ  4,8م.د ،غير ّ
أن التكلفة الفعلية لإلنجاز بلغت  8,188م.د أي بزيادة
بنسبة  % 70,6من الثّمن األصلي لها.

صرف تسبيقات دون وجه حقّ لمقاوالت لم تنطلق بع ُد في األشغال وإرتكاب أخطاء في احتساب النسبة
المستوجبة من التسبقة وتسجيل إدخال تغييرات جوهرية على موضوع الصفقة خالل اإلنجاز وذلك إ ّما
بالزيادة في الفصول حيث بلغت هذه الزيادة في بعض الحاالت عشرة أضعاف ،أو إضافة أسعار جديدة
تتجاوز الشروط الفنية التي ت ّم على أساسها طلب العروض.
ومن جانب آخر ،لوحظ على مستوى حسابية المواد ّ
أن التنظيم الفعلي لها ال يتطابق مع التّنظيم المنصوص عليه وال يم ّكن من تقويم
مكاسب الوزارة ومن معرفة الوضعيّة الحقيقيّة للمخزون بما من شأنه أن يساعد على برمجة ال ّ
شراءات وبالتالي على حسن توظيف المال
العام والمحافظة عليه .كما أن عدم تجميع الحسابيات المتعلقة بالمواد ضمن حسابية موحدة يحول دون تفعيل أحكام مجلة المحاسبة العمومية
وذلك فضال عن عدم مبادرة مصالح الوزارة بتجديد عقود صيانة المنظومتين المستعملتين في مسك حسابية موادها (منظومة "منقوالت"
انجر عنه توقّف منظومة "مخزون" عن العمل منذ سنة  2009إلى
ومنظومة "مخزون") والمبرمتين مع المركز الوطني لإلعالمية وهو ما
ّ
غاية شهر أكتوبر  .2011كما أدّت هذه الوضعية إلى الرجوع إلى المسك اليدوي لحسابيّة المواد أو إلى تطوير منظومة إعالميّة منفردة وعدم
استجابة المنظومة اإلعالمية المعتمدة من قبل اإلدارة العامة للجسور والطرقات لمتطلبات المنظومات اإلعالمية الموثوق بها ،حيث لوحظ
أنه ال يتم تغيير مفاتيح العبور بصفة دورية وإمكانية تغيير المعطيات دون المصادقة من طرف أشخاص مؤهلين إلى جانب عدم الحرص
على حفظ المعطيات المتوفرة بالمنظومة وعدم التقيّد بإجراءات تسليم واستالم المهام بين الخازنين المتعاقبين ولم يت ّم القيام بجرد المخزون
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وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

صة أنّه لم يت ّم مسك حسابيّة المواد من قبل الخازن السلف وعدم القيام بالجرد المادي السنوي حيث تعود آخر
عند استالم المهام الجديدة خا ّ
عملية للجرد حسب ما أفادت به الوزارة إلى سنة .1990

تسجيل إخالالت في الصفقات أدت إلى تحمل الوزارة لتكاليف مالية إضافية وتأخير في آجال اإلنجاز.
أقر المجلس مواصلة متابعة هذا الملف.
وحيث لم تستكمل الوزارة رفع مختلف النقائص ّ
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. XIV
الصحةة
-XIVوزارةوزارة الص ّح ّ
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة تقريرين اثنين موزعين حسب مستوى المتابعة كما يلي:
•

متابعة الثالثة :تقرير واحد.

•

متابعة الخامسة :تقرير واحد.

✓ المتابعة الثالثة:

مستشفى األطفال بباب سعدون:
اطلع مجلس الهيئة على نتائج المتابعة الثالثة للتقرير السنوي السادس والعشرين لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلّق بمستشفى
األطفال بباب سعدون كما يبينه الجدول التالي:
المتابعة األولى
عدد
موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

التوصيات
المقدمة في
ضوء
المتابعة
األولى

نتائج المتابعة الثالثة
عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المتبقية من

المنجزة

المتابعة

خالل هذه

السابقة

المتابعة

نسبة

العدد

عدد

االصالح

الجملي

التوصيات

خالل هذه

المتبقية

المتابعة

للنقائص
التي تم
تداركها

للمتابعة

نسبة
اإلصالح
والتدارك
()%

قرار
مجلس
الهيئة

)(%

مستشفى
األطفال
بباب

50

28

18

4

14

22

36

72

مواصلة
المتابعة

سعدون
وبينت نتائج المتابعة الثالثة للتقرير السنوي السادس والعشرين لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلّق بمستشفى األطفال بباب سعدون
تنفيذ  4توصيات من ضمن  18توصية متبقية للمتابعة
وتمثّلت التوصيات المنجزة أساسا في إخضاع وحـدة األمـراض السرطانيـة إلـى معالجة الهواء كك ّل أقسام المستشفى من خالل
صص لـذلـك ( )hotte à flux laminaireوإنجاز بروتوكول خاص بإعداد هذه
الشفط والتكييف وإعـداد المستحضرات في جهـاز مخ ّ
المستحضرات وفقا لقواعد حفظ الصحة والبروتوكول ال ّخاص بعالج التهاب السحايـا ( )Meningiteومتابعة التقارير المتعلقة بوضعية حفظ
الصحة والصيانة.
كما تم تحييـن قـرار طاقـة استيعـاب المستشفى وذلك بتغييـر صبغـة وحـدة المالحظة بقسم العيادات الخارجية وال ّ
طب االستعجالي
في االختصاصات ال ّ
طبّية إلى وحـدة إقامة وبالتّالي أصبح القسم المذكور يض ّم الوحدتين التاليتين:
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•

وحدة اإلقامة

•

وحدة العيادات الخارجية وال ّ
طب االستعجالي.

الصحة
وزارة
ّ

والستكمال هذه المجهودات ،أوصت الهيئة بالحرص على إحداث وحدة للعناية بالمصابين بالحروق البليغة وتذكير وزارة الصحة
مختص في األنف والحنجرة والكشف باأللياف والمداواة باألشعة ما فوق
قصد استحثاث النظر فيه ومواصلة المساعي إلى انتداب طبيب
ّ
البنفسجية .باإلضافة إلى السعي إلى تركيز برنامج نظام المعلومات الطبي ودليل اإلجراءات الخاص باألقسام االستشفائية وتفعيل برنامج
نظام المعلومات الطبّي اإلقتصادي ).(Système d’information médico-économique

تؤكد الهيئة على ضرورة احترام إجراءات وشروط ممارسة النشاط التكميلي الخاص وذلك بإستكمال
تضمين التصاريح على الشرف بملفات األطباء المعنيين و وجوبيّة إجراء النشاط في المح ّل المخصّص
للعيادات الخارجية ومواصلة جهود المراقبة على هذا النشاط وخاصة فيما يتعلق بتسجيل المرضى
وضبط المواعيد.
وأوصت الهيئة كذ لك بمواصلة المساعي إلعداد ملخص للتقييم الـتأليفي الذي يتم اعداده لتقييم نجاعة وفعالية العالج ومقارنة تكلفة
عالج المرضى بين األقسام وكذلك بين المؤسّسات وذلك بالعمل تدريجيا على إعداد هذا التقرير عبر التركيز على بعض التدخالت ،والعمل
على استكمال تفعيل لجنة مقاومة التعفنات ولجنة الخدمات العالجية وتقديم ما يفيد نشاط لجنة األخالقيات ال ّ
طبّية .ودعت الهيئة إلى استكمال
إعادة تهيئة قسم االستعجالي بعد رصد ميزانية لذلك ،وتركيز تطبيقة معلوماتية لتوجيه المرضى الوافدين عليه والحرص على ضرورة إدراج
إعداد معايير لتصنيف المرضى حسب خطورة حاالتهم في برنامج تأهيل قسم االستعجالي .باإلضافة إلى السعي إلى ضمان استخالص المبالغ
المستوجبة المتعلقة باإليواء في المستشفى واتخاذ إجراءات للقضاء على حاالت المهام المتنافرة في مستوى الشراءات.

توصي الهيئة بمواصلة المساعي إلعداد ملخص للتقييم التأليفي الذي يتم اعداده لتقييم نجاعة وفعالية
سسات.
العالج ومقارنة تكلفة عالج المرضى بين األقسام وكذلك بين المؤ ّ
وبالنظر إلى تواصل إنجاز التوصيات المقدمة أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير.
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✓ المتابعة الخامسة:

المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس:
يل ّخص الجدول التالي نتائج المتابعة الخامسة لتقرير دائرة المحاسبات حول المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.
المتابعة األولى

موضوع التقرير

نتائج المتابعة الخامسة

عدد التوصيات
عدد النقائص

المقدّمة على

المستخرجة

ضوء المتابعة
األولى

عدد
التوصيات
المتبقية من
المتابعة
السابقة

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المنجزة خالل

المتبقية

هذه المتابعة

للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد
الجملي
للنقائص
التي ت ّم
تداركها

النسبة
الجمليّة
لإلصالح
()%

المستشفى
الجامعي الهادي

82

47

21

10

11

48

71

86

شاكر بصفاقس

قرار
مجلس
الهيئة

إنهاء
المتابعة

المستشفى
الجامعي الهادي
شاكر بصفاقس

8

8

8

1

7

13

1

13

(توصيات تكميلية

إنهاء
المتابعة

لوزارة الصحّة)
المجموع

90

55

29

11

18

38

72

80

***

تمثلت أهم تدابير اإلصالح المتخذة من قبل إدارة المستشفى في تنفيذ المشاريع المتعلّقة بتوسعة وتهيئة بعض األقسام االستشفائية
وبناء قسم الصيدلية الداخلية وتهيئة الطابق السفلي واالستعجالي لقسم أمراض النساء والتوليد وأشغال التدفئة والتكييف والتجهيز الصحي به
وإحدا ث قسم الطب الوقائي وحفظ الصحة االستشفائية وتدعيمه بعدد  2من الفنيين في حفظ الصحة إلى جانب األعوان إضافة إلى تفعيل لجنة
لحفظ الصحة بالمستشفى ولجنة الوقاية من التعفنات االستشفائية وتفعيل د ورها بالتنسيق مع هيئة مقاومة التعفنات االستشفائية وتركيز بيت
مركزية و 7بيوت وسيطة لخزن وتجميع النفايات الخطرة وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أما بالنسبة للنفايات العادية
فقد تم تركيز عدد  17حاوية نصف مطمورة بالمستشفى ويتم رفعها بالتنسيق مع مصالح بلدية صفاقس أ ّما بخصوص إتالفها فقد ت ّم التعاقد
صة في الغرض وهو ما م ّكن من تحسين التصرف في هذا الجانب .كما ّ
أن كل الوصفات الطبية تصرف بطريقة فردية ويومية
مع شركة خا ّ
صصين في المجال
لكل مريض في قسم أمراض النساء والتوليد وتقع متابعة استهالك األدوية بالنسبة لكل مريض مقيم من طرف صيادلة متخ ّ
كما تم تكليف عون في قسم الصيدل ة لمتابعة خروج المرضى وإدراج قائمة باألدوية التي لم يتم التمتع بها من طرف المرضى قصد إرجاعها
لقسم الصيدلة بعد تأشيرة رئيس القسم المعني .وقد ت ّم دعوة مختلف رؤساء األقسام بوجوب االحتفاظ بدفاتر جذاذات الوصفات واإلذن للتزود
صة
من الصيدلية وعدم قبول أي وصفة أو إذن بتزود خارج الدفتر المعد في الغرض وهو ما م ّكن من مزيد ترشيد استهالك الدّواء خا ّ
التصرف في شؤون المرضى وتدعيمها بالموارد البشريّة وتفعيل
المضادّات الحيوية باهظة الثمن .فضال عن ذلك ،ت ّمت إعادة تنظيم إدارة
ّ
صة بوكالء األقسام وتعميم حوسبة الملف الطبّي وإضافة الرموز المعتمدة لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض والرموز
الدفاتر الخا ّ
الخاصة بالتعريفات على ورقة الكشوفات الخاصة بالمريض واعتماد التبادل االلكتروني للمعلومات مع الصندوق الوطني للتامين على المرض
سرب األخطاء في احتساب المعاليم المحمولة على المرضى بعنوان الفوترة.
وذلك باالنخراط في برنامج التبادل المعلوماتي وذلك لتفادي ت ّ
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تدعو الهيئة المستشفى إلى مزيد الحرص على دعوة مختلف رؤساء األقسام بوجوب االحتفاظ بدفاتر
جذاذات الوصفات واإلذن للتزود من الصيدلية وعدم قبول أي وصفة أو إذن بتزود خارج الدفتر المعد
في الغرض وهو ما مكّن من مزيد ترشيد استهالك الدّواء خاصّة المضادّات الحيوية باهظة الثمن.
وشملت التدابير التي شرع في تنف يذها بالخصوص ،االنتهاء من تركيز الملف الطبي في ثالث أقسام نموذجية (قسم األمراض
السارية وقسم الجلدية وقسم أمراض الكلى) أما بالنسبة لبقية األقسام االستشفائية بالمستشفى فإن اإلجراءات في مرحلة تسجيل الكشوفات
وسيتم تعميم التطبيقة على بقية الخدمات المقدمة للمريض كما تمت المصادقة على برنامج حوسبة الملف الطبي .كما قامت اإلدارة العامة
للمستشفى بالتنسيق مع سلطة اإلشراف برقمنة  7أقسام استشفائية سنة  2018على أن يتم رقمنة بقية االقسام موفّى سنة .2021
إضافة إلى ذلك ،شرع المستشفى في إنجاز برنامج الرموز الرق مية وتعميم األعمدة الرقمية  code à barreوالشارات اليدوية
لتفادي تعدد الفحوصات وت ّم تدعيم الصيدلية الداخلية بمحالت إضافية لتخزين المواد الطبية وذلك في انتظار برمجة توسعة الفضاءات الالزمة
لتحسين التصرف في الدواء كما ت ّم اختيار المستشفى الجامعي الهادي شاكر من  16مؤسسة عمومية ضمن  Projet PACSو Projet
 DJINكمؤسسة نموذجية ضمن برنامج وطني لوزارة الصحة المتعلق بـ ،DMI/DJINوقد أصبحت كل األدوية تصرف لكل مريض
بوصفات طبية يت ّم التثبت منها قبل التوزيع من قبل صيادلة مختصين وحاليا في معظم األحيان تكون عملية التوزيع بصفة يومية خاصة
لألدوية الباهظة الثمن واألدوية الخاصة ببعض األمراض وغيرها ...وقد م ّكنت هذه التدابير من متابعة كلية ومحكمة إلستهالك األدوية بالنسبة
لكل مريض.
والمستشفى بصدد العمل على تحسين تفعيل التطبيقة  DMIالتي ر ّكزها بـ 3أقسام (قسم األمراض السارية وقسم أمراض الدم وقسم
أمراض الكلى) وسيتم تعميمها تدري جيا ضمن برنامج وضع في الغرض بالتنسيق مع سلطة االشراف في انتظار تدعيم الوزارة ماديا لهذا
المشروع.
ومن جانب آخر ،ت ّم تكليف صيدالنية مسؤولة على مخزن األدوية على مستوى الصيدليّة الداخليّة لتقوم بالدراسة الكافية لتحديد
السقف األدنى واألقصى مع مراعاة تغير استهال ك كل صنف من الدواء حسب نوعيته وال تزال الدراسات متواصلة حول المتغيرات التي
تخص كل صنف من الدواء إلدراجها في التطبيقة .كما قامت اإلدارة العامة بإحداث لجنة داخلية قارة بالتنسيق مع اللجنة العالجية تضم رئيسة
قسم الصيدلية الداخلية وصيدالنية أخرى ومدير الموارد ا لمالية ورئيس مصلحة مراقبة التصرف والمسؤول عن وحدة المراقبة الداخلية
وتكلف هذه اللجنة بدراسة ومتابعة وترشيد استهالك المواد البيضاء والملحقات الطبية حسب معايير النشاط االستشفائي لكل قسم وت ّم رصد
اعتمادات بقيمة  70ألف دينار بميزانية التصرف لسنة  2017لتكليف مكتب مختص للقيام بعملية جرد جميع األصول الثابتة مع استغالل
التطبيقة اإلعالمية المعدة من طرف مركز اإلعالمية لوزارة الصحة (.)IMMOB
ما ت ّم تحيين الجرد الخاص بالتجهيزات الطبيّة الموجودة فعال بمختلف األقسام ،كما تم اتخاذ عديد اإلجراءات لتحسين التوازنات
الماليّة للمستشفى وذلك على غرار تكفل سلطة اإلشراف بخالص فواتير بعض المزودين وجدولة ديون بعض المزودين وإسناد منحة من
طرف وزارة الصحة لخالص بعض ديون الصيدلية المركزية وطلب الترفيع في مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض والتعاقد
صة لتحسين استخالص الكمبياالت .أضف إلى ذلك أصدرت اإلدارة العا ّمة مذكرة عمل قصد تفعيل ما جاء في دليل اإلجراءات
مع شركة خا ّ
المتعلقة باإلذن بإعداد الكمبيالة وإصدار أذون تحرير كمبيالة بأرقام تسلسلية ( )carnet à souches pré numérotésواعتماد نظام العمل
بترقيم سندات الدفع والرموز الرقمية ( ) code à barreعلى كل كمبيالة يتم إصدارها وتسلمها وتتم هذه العملية تحت إشراف متصرفي إدارة
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التصرف في شؤون المرضى ومسؤولي حصص االستمرار وذلك في إطار تحديد المسؤوليات والحد من اللجوء إلى إصدار سندات الدفع
بصفة غير مبررة.
ومن جانب آخر ،تعلّقت التوصيات التي تقدّمت بها ا لهيئة للوزارة أساسا بدراسة مسألة استقاللية المؤسسات العمومية للصحة ومزيد
تفعيل دور الهياكل الموجودة بها صلب أعمال اللجان المكلفة بإعداد برامج تأهيل القطاع والتقيد بالتراتيب الجارية بخصوص إعداد عقد
البرامج والمصادقة عليه وإحكام متابعة تنفيذه واإلسراع في وضع إطار مرجعي لمساعدة اللجان الطبية بالمؤسسات العمومية للصحة على
االضطالع بالمهام الموكولة لها حسب التراتيب السارية والتدابير الفعلية التي تم اتخاذها الستغالل األشغال التي قام بها مركز اإلعالمية
لتطوير النظام المعلوماتي بالمؤسسات العمومية للصحة واإلسراع في دراسة إمكانية ربط النظم المعلوماتية بالنسبة للمؤسسات الصحية
والصندوق الوطني للتأمين على المرض لتجاوز اإلشكالية والنقائص المالحظة حاليا ودراسة المقترح المتعلّق بإعادة النظر في الطريقة
المعتمدة حاليا لفوترة الخدمات لصندوق التأمين على المرض والتي ينجر عنها حرمان المؤسسة من موارد هامة والمتمثل في اعتماد التكلفة
الحقيقية للخدمات المسداة تجسيما للتوجه التدريجي لمشروع دعم اإلصالح االستشفائي الهادف إلى تحميل هذه الصناديق تكلفة الخدمات
المسداة لمنخرطيها.

تدعو الهيئة إلى اإلسراع في دراسة إمكانية إعادة النظر في الطريقة المعتمدة حاليا لفوترة الخدمات
لصندوق التأمين على المرض والتي ينجر عنها حرمان المؤسسة من موارد هامة والمتمثل في اعتماد
التكلفة الحقيقية للخدمات المسداة تجسيما للتوجه التدريجي لمشروع دعم اإلصالح االستشفائي الهادف
إلى تحميل هذه الصناديق تكلفة الخدمات المسداة لمنخرطيها.
ونظرا ّ
ألن أغلب التوصيات المقدّمة ال تتعلق بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر فقط بل بالقطاع الصحّي ككل حيث ت ّمت اإلشارة
إلى ذلك ضمن المقاربة الجديدة التي أطلقتها الهيئة سنة  2017المتعلّقة بمتابعة القرب والتي بيّنت وجود العديد من الدراسات والتقييمات التي
تتطلب جهودا وإمكانيات لتطبيقها ،وحيث ّ
تطرق إلى
أن الوزارة أعدّت مجموعة من األهداف ض ّمنتها بمشروعها السنوي لألداء ّ 2018
أغلب المالحظات المثارة بالتقرير كما ّ
أن العديد من التوصيات التي تقدّمت بها الهيئة أدرجت أيضا بتقريرها السنوي الرابع والعشرون
أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة
( )2017-2016في جزئه المتعلّق بمتابعة القرب بقطاع الصحّة والتي تبنّتها الوزارة وستعمل على تنفيذها .لذاّ ،
هذا التقرير ودعوة التفقديّة العا ّمة لوزارة الصحّة لمتابعة تنفيذ التوصيات المتبقية.

تطرق إلى أغلب
أعدّت وزارة الصحة مجموعة من األهداف ض ّمنتها بمشروعها السنوي لألداء ّ 2018
المالحظات المثارة بالتقرير كما ّ
أن العديد من التوصيات التي تقدّمت بها الهيئة أدرجت أيضا بتقريرها
السنوي الرابع والعشرون ( )2017-2016في جزئه المتعلّق بمتابعة القرب بقطاع الص ّحة.
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وزارة الشؤون
-XV
XV
االجتماعيةاالجتماعية
الشؤون
.وزارة
الراجع بالنّظر
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج المتابعة األولى لتقرير واحد يتعلّق بمعهد الصحّة والسالمة المهنيّة ّ
إلى وزارة الشؤون اإلجتماعيّة.
✓ المتابعة األولى:

معهد الصحة والسالمة المهنية:
اطلع مجلس الهيئة على نتائج المتابعة األولى لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية حول التفقد على التصرف
بمعهد الصحة والسالمة المهنية وذلك مثلما يبرزه الجدول الموالي:
موضوع التقرير
معهد الصحة
والسالمة المهنية

عدد النقائص

عدد النقائص التي

عدد النقائص التي تم تقديم

نسبة اإلصالح

قرار مجلس

المستخرجة

تم تداركها

توصيات بشأنها

والتدارك )(%

الهيئة

35

19

16

54

مواصلة
المتابعة

تمثلت أبرز المالحظات المستخرجة في مستوى منظومة الصحة والسالمة المهنية بضعف التنسيق بين المعهد والهياكل المتدخلة
في منظومة السالمة المهنية وهو ما أدى إلى عدم إحكام مهمة تخطيط برامج الوقاية الموكلة للمعهد وتراجع نشاط معهد الصحة والسالمة
المهنية خصوصا في الفترة بين  2011و 2014بمختلف أصنافه الطبي والفني والمخبري والتكويني.
أما في مستوى التنظيم اإلداري والمالي للمعهد فقد تبين عدم عرض الهيكل التنظيمي للمعهد على سلطة اإلشراف وعدم استصدار
األمر الجديد المنظم له باإلضافة إلى عدم تعيين وكيل دفوعات.
وعلى صعيد آخر أشار التقرير إلى عدم المصادقة على مشروع قرار مراجعة أثمان الخدمات المسداة من طرف المعهد وعدم إعداد
دليل إجراءات خاص بالفوترة ومتابعة مدى تطبيقها باإلضافة إلى تسجيل عديد اإلشكاليات في مستوى استخالص الفواتير.
أما فيما يتعلق بتقييم األنشطة الموكلة للمعهد فقد تم تسجيل انخفاض في نشاط إدارة السالمة بنسبة  %16في مجموع العمليات
المنجزة خالل سنوات  2016-2013حيث انحدر العدد الجملي بمختلف األنشطة من  251إلى  .211كما لم تقدم تقارير النشاط المعدة من
قبل إدارة السالمة المتعلقة بأنشطة تشخيص ظروف العمل لنتائج تأليفية وتحليلية حول وضعية السالمة في المؤسسات التي قامت بزيارتها.

أشار التقرير إلى عدم المصادقة على مشروع قرار مراجعة أثمان الخدمات المسداة من طرف المعهد
وعدم إعداد دليل إجراءات خاص بالفوترة ومتابعة مدى تطبيقة باإلضافة إلى تسجيل عديد اإلشكاليات
في مستوى استخالص الفواتير.
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كما لوحظ عدم توجيه أغلب الخدمات المقدمة من قبل المعهد للمؤسسات للقطاعات األكثر تضررا من حوادث الشغل واألمراض
المهنية وعدم التناسق بين توزيع حوادث الشغل والمجال الجغرافي لتدخل إدارة السالمة حيث أن مجال تدخل المعهد في ميدان السالمة يشمل
أساسا المؤسسات المتواجدة بتونس الكبرى ونابل وبنزرت.
هذا واقتصرت تقارير إدارة السالمة على تقديم معطيات عن عدد المهمات ونوعيتها وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا وافتقارها إلى تقييم
الن شاط بالمقارنة مع األهداف المرسومة ودراسة أثر انعكاس التدخالت المنجزة (المهمات) على السالمة والوقاية من األخطار المهنية
باإلضافة إلى عدم اعتماد المعهد ألهداف كمية وبرامج عمل دقيقة في مجال السالمة تسمح بتقييم النتائج المحققة .
لوحظ تراجع عدد الدورات المبر مجة من  42دورة تكوينية سنة  2013إلى  17دورة تكوينية سنة  2016وعدم تحديد المردودية
المالية للتحاليل المنجزة وعدم تقييم المخبر كوحدة اقتصادية من خالل ضبط مختلف التكاليف ومقارنتها بالمداخيل المحققة من النشاط.

لوحظ تراجع عدد الدورات المبرمجة من  42دورة تكوينية سنة  2013إلى  17دورة تكوينية سنة 2016
وعدم تحديد المردودية المالية للتحاليل المنجزة وعدم تقييم المخبر كوحدة اقتصادية من خالل ضبط
مختلف التكاليف ومقارنتها بالمداخيل المحققة من النشاط.
واتخذ معهد الصحة والسالمة المهنية في شأن المالحظات التي قامت الهيئة بمتابعتها جملة من التدابير التي مكنت من تدارك
النقائص المسجلة حيث بلغت نسبة اإلصالح خالل هذه المتابعة  .%54وتمثلت أهم االصالحات في اعتماد دليل اجراءات لتنظيم مختلف
أصناف الشراءات وإنجاز محضر فتح العروض في يومه مع التنصيص على العروض المقبولة والمرفوضة مع ذكر األسباب واعتماد يوم
فتح الظرو ف من طرف لجنة الشراءات وإمضاء محضر جلسة من طرف أعضاء اللجنة .كما تقيد المعهد بالتثبت من قائمة المزودين من
خالل منظومة "أدب" واعتماد منظومة"  "TUNEPSإلجراء الشراءات العمومية في أواخر  .2019هذا وتقيد المعهد باحترام إجراءات
المنافسة المفروضة في الشراءات العمومية وذلك بالقيام على األقل بطلب  3عروض أثمان على األقل عند القيام باالستشارات واعتماد قاعدة
معطيات للمزودين يتم تحيينها عند عدم احترام االلتزامات من طرف المزود وذلك عن طريق اإلقصاء من قائمة المزودين.
كما حيّن المعهد دليل إجراءات الفوترة وعزز منظومة الرقابة الداخلية عند الفوترة بإلزام وكيل المقابيض بمتابعة الخالص وذلك
بالخصوص عن طريق اعتماد سجل يتم ذكر اسم المؤسسة أو الحريف ورقم الفاتورة والمبلغ وعرضه على العون المحاسب.

لوحظ عدم توجيه أغلب الخدمات المقدمة من قبل المعهد للمؤسسات للقطاعات األكثر تضررا من حوادث
الشغل واألمراض المهنية وعدم التناسق بين توزيع حوادث الشغل والمجال الجغرافي لتدخل إدارة
السالمة حيث أن مجال تدخل المعهد في ميدان السالمة يشمل أساسا المؤسسات المتواجدة بتونس
الكبرى ونابل وبنزرت.
أما في مستوى االستخالص فقد تم حصر قائمة الفواتير غير المستخلصة وإصدار مذكرات تذكير مع موافاة العون المحاسب بنسخة
منها ليقوم بإجراءات التثقيل طبقا للصيغ القانونية .هذا وتم اعتماد بطاقة المخزون المشار إليها بمنظومة الجودة ابتداء من سنة ،2018
واعتماد ترقيم كافة أذون التّسليم خالل سنة  2018واالحتفاظ بنسخة منها قبل إحالتها لمصلحة الفوترة .وتعيين شخص آخر للقيام بعمليات
الجرد عوضا عن المكلف بالتصرف في مخزون المعلقات والمطويات.
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توصي الهيئة بتكثيف مجهودات التنسيق بين المعهد ومختلف الهياكل المتدخلة للتمكن من إحكام تخطيط
برامج الوقاية الموكلة للمعهد ودعوته إلى مواصلة العمل على تطوير نشاط المعهد الطبي والفني
والمخبري والتكويني.
والستكمال مجهود اإلصالح والتدارك أوصت الهيئة بتكثيف مجهودات التنسيق بين المعهد ومختلف الهياكل المتدخلة للتمكن من
إحكام تخطيط برامج الوقاية الموكلة للمعهد ودعوته إلى مواصلة العمل على تطوير نشاط المعهد الطبي والفني والمخبري والتكويني باإلضافة
إلى اإلسراع بتعيين وكيل مقابيض واستصدار قرار مراجعة أثمان الخدمات المسداة من طرف المعهد بالتنسيق مع الوزارات المعنية .كما
أوصت الهيئة في إطار تعزيز الرقابة الداخلية على الفوترة بإعداد دليل إجراءات خاص بها ومواصلة عمليات متابعة االستخالصات
واالنخراط في خدمة الكشف عن بعد لحساب محاسب المعهد للتثبت من استخالص الفواتير.
والستكمال إنجاز التوصيات المتبقية أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.
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المهني والتشغيل
وزارة التكوين
املهني والتشغيل
التكوين
-.XVIوزارة
XVI
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة تقريرين رقابيين خصت هياكل راجعة بالنظر إلى وزارة التكوين المهني
والتشغيل وموزعة حسب مستوى المتابعة كما يلي:
•

متابعة ثانية :تقرير واحد.

•

متابعة ثالثة :تقرير واحد.

•

متابعة خامسة :تقرير واحد.

✓ المتابعة الثانية:

تزوير شهائد تكوين في سياقة عربات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات:
اطلع مجلس الهيئة العليا على نتائج متابعة تقرير التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل حول تزوير شهائد تكوين في
سياقة عربات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات وذلك مثلما يبرزه الجدول التالي:
المتابعة األولى
موضوع
التقرير

عدد النقائص
المستخرجة

نتائج المتابعة الثانية

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المقدمة في

المنجزة

ضوء المتابعة

خالل هذه

األولى

المتابعة

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد
الجملي
للنقائص
التي تم
تداركها

النسبة
الجملية
لإلصالح
()%

قرار
مجلس
الهيئة

تزوير شهائد
تكوين في
سياقة عربات
نقل المواد

3

3

1

2

33

1

33

مواصلة
المتابعة

الخطرة عبر
الطرقات
تقدّم مجلس الهيئة ،بمناسبة المتابعة األولى لتقرير البحث الذي أجرته التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل حول تزوير
شهائد تكوين في سياقة عربات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات ،بثالث توصيات تكميلية شملت بالخصوص متابعة مآل القضايا المرفوعة
ضد مؤسستي التكوين الخاص المتورطتين في هذه العملية واتخاذ اإلجراءات اإلدارية المستوجبة ضدهما إضافة إلى اتخاذ جملة من التدابير
للحيلولة دون تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبال.
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وقد بينت المتابعة الثانية لهذا الملف ،اتخاذ قرارات بالغلق النهائي ضد مؤسستي التكوين الخاص المتورطتين في المخالفات المذكورة
مكون.
ومنع مسيّريهما نهائيا من تسيير مؤسسة تكوين ومن ممارسة مهنة ّ
وتواصلت متابعة سير القضيتين المرفوعتين ضد المؤسستين المذكورتين فيما لم تدل الوزارة بأية معطيات تفيد تقدّمها في تجسيم
التوصيات المتعلقة بسحب شهائد التكوين المزورة من السائقين المعنيين وتحديد المسؤوليات اإلدارية بخصوص التقصير المسجل في التعامل
مع هذا الملف على مستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني واتخاذ اإلجراءات القانونية المستوجبة وكذلك بخصوص اعتماد أنموذج جديد
للشهادة التكوينية بخصائص فنية تحول دون تكرار عمليات التزوير مستقبال.

لم تدل الوزارة بأية معطيات تفيد تقدّمها في تجسيم التوصيات المتعلقة بسحب شهائد التكوين المزورة
من السائقين المعنيين وتحديد المسؤوليات اإلدارية بخصوص التقصير المسجل في التعامل مع هذا
الملف على مستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني واتخاذ اإلجراءات القانونية المستوجبة.
وقد أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف حتى يتسنى التثبت من مدى استيفاء مختلف هذه اإلجراءات.
✓ المتابعة الثالثة:
نظر مجلس الهيئة في تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التصرف في الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة التكوين
المهني والتشغيل ويبرز الجدول التالي نتائج المتابعة.
المتابعة األولى

موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

نتائج المتابعة الثالثة

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المقدمة في

المتبقية

ضوء

من

المتابعة

المتابعة

األولى

السابقة

عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد

النسبة
قرار

الجملي
للنقائص

الجملية

مجلس

التي تم

لإلصالح

الهيئة

تداركها

()%

التصرف
في الشؤون
اإلدارية
والمالية
بوزارة

118

43

27

11

16

41

102

86

مواصلة
المتابعة

التكوين
المهني
والتشغيل
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تطور عدد أيام عطل المرض بالوزارة وتسوية وضعية
بينت المتابعة الثالثة لهذا التقرير قيام الوزارة بإعداد تقارير ثالثية حول ّ
العون التي تمتعت بعطلة عطلة مرض طويل األمد في غياب قرار في الغرض إضافة إلى إنجاز عمليات جرد المخزون وفق التراتيب
الجاري بها العمل لسنوات  20014و 2015و 2016والشروع في إعداد دليل إجراءات خاص بالتصرف في هذا المجال باالستئناس بتجربة
بعض الوزارات األخرى.
كما تو لت الوزارة ضبط قائمة في العقارات الراجعة لها بالملكية ومطالبة المؤسسات الخاضعة إلشراف الوزارة بتسوية وضعية
العقارات التابعة لها وقامت بتحيين وتأهيل مشاريع خارطة الطريق للنظام المعلوماتي وإدراجها ضمن مشروع النظام المعلوماتي المندمج
تكوين مهني/تشغيل" لسنوات  2020-2017إضافة إلى إصدار مقررات تحدد المؤشرات الخصوصية لكل مؤسسة خاضعة إلشراف الوزارة
ودورية إحالة تقارير بشأنها.
ومن ناحية أخرى ،واصلت الوزارة تنفيذ بقية التوصيات من خالل اتخاذ جملة من االجراءات أهمها إعداد مشروع أمر حكومي
يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوز ارة ومتابعة إجراءات استصداره والفصل بين المهام المتنافرة فيما يتعلق بالتصرف في المأموريات
والتربصات بالخارج إضافة إلى الشروع في إعداد دليل إجراءات لتنظيم التصرف في الشراءات وإنجاز تدقيق للسالمة المعلوماتية والشروع
في إنجاز مركز بيانات " "DataCenterتبعا لال نتهاء من تركيز شبكة اتصال قطاعية من الجيل الجديد وتأهيل الشبكات الداخلية لإلدارات
الجهوية وإعداد ميثاق حسن استغالل الوسائل والمعدات اإلعالمية وتنظيم دورات تحسيسية لألعوان حول السالمة المعلوماتية.
وحيث ال تزال جملة من التوصيات بصدد االنجاز ،فقد أقر مجلس ال هيئة مواصلة متابعة هذا الملف في إطار متابعة رابعة.
✓ المتابعة الخامسة:

تقييم برنامج تربّصااات اإلعداد للحياة المهنية لحاملي الشااهادات العليا بواليات سااوسااة والمنسااتير والقيروان
والمهدية:
يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الخامسة للتقرير السنوي الخامس والعشرون لدائرة المحاسبات حول تقييم برنامج تربّصات
اإلعداد للحياة المهنية لحاملي الشهادات العليا بواليات سوسة والمنستير والقيروان والمهدية:
المتابعة األولى
موضوع التقرير

تقييم برنامج
تربّصات اإلعداد
للحياة المهنية
لحاملي الشهادات
العليا بواليات
سوسة والمنستير
والقيروان
والمهدية
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عدد
النقائص
المستخرجة

19

عدد
التوصيات
المقدمة في
ضوء
المتابعة
األولى

11

نتائج المتابعة الخامسة
عدد
التوصيات
المتبقية من
المتابعة
السابقة

4

عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

3

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

1

نسبة
االصالح
خالل هذه
المتابعة

العدد
الجملي
للنقائص
التي تم
تداركها

نسبة
اإلصالح
والتدارك
)(%

قرار
مجلس
الهيئة

)(%

75

18

94

إنهاء
المتابعة
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المدونة التونسية للمهن والكفاءات  RTMCعلى الموقع  rtmc.emploi.nat.tnوالتوجه
أظهرت نتائج المتابعة الحالية إصدار
ّ
نحو التخلي عن برنامج صك تحسين التشغيلية نظرا لعدم تسجيل نتائج تذكر باإلضافة إلى تقديم إحصائيات دقيقة حول نسب اإلدماج المسجلة
على إثر االنتفاع ببرامج التشغيل ومواصلة العمل بالبرنامج واآلليات التي أقر العمل بها ضمن األمر  349المؤرخ في مارس  2009في
انتظار مراجعة شاملة لألمر  2369المؤرخ في  16أكتوبر .2012

للمدونة التونسية للمهن والكفاءات  RTMCعلى الموقع rtmc.emploi.nat.tn
إصدار الوكالة
ّ
كما أن الوكالة واصلت مجهوداتها الستكمال عملية استخالص المنح التي صرفت بدون موجب والتي تم كشفها الحقا حيث تم إلى
غاية جانفي  2019استرجاع منح تخص  308عقدا من مجموع  563عقدا بمبلغ قدره  81690دينارا من مجموع  144852دينارا أي بنسبة
.% 56
ونظرا للتقدم المهم في إنجاز التوصيات وبقاء توصية واحدة للمتابعة أقر مجلس الهيئة إنهاء المتابعة.
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االتصال الرقمي
االتصال واالقتصاد
وزارةوزارة تكنولوجيات
-XVII
واالقتصاد الرقمي
تكنولوجيات
. XVII
بالتصرف في الديوان الوطني للبريد.
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة تقرير واحد تعلّق
ّ
✓ المتابعة الثانية:

الديوان الوطني للبريد:
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة الثانية لتقرير دائرة المحاسبات الثامن والعشرون في بابه المتعلّق بالديوان الوطني للبريد وذلك
مثلما يبينه الجدول التالي:
المتابعة األولى

موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

نتائج المتابعة الثانية

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المقدمة

المتبقية

على ضوء

على ضوء

المتابعة

المتابعة

األولى

السابقة

عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد

النسبة

الجملي

الجملية

للنقائص

لإلصالح

التي تم
تداركها

الوطني

30

18

18

7

11

39

للبريد

مجلس
الهيئة

()%

الديوان
19

قرار

63

مواصلة
المتابعة

أبرزت المتابعة الثانية استكمال الديوان انجاز سبع توصيات من جملة  18توصية المتبقية وتتعلق بمراجعة تعريفات الخدمات
البريدية والبريد السريع وتنظيم دورات تكوين لفائدة رؤساء مراكز التوز يع وأعوان التوزيع للتذكير باإلجراءات والمعايير النوعية لتوزيع
المراسالت والت نسيق مع االتحاد البريدي العالمي لمواصلة تركيز المعدات المتصلة باعتماد تقنية الترددات الراديوية  RFIDعلى مستوى
كافة مراكز التوزيع وبرمجة تركيز هذه المعدات بالمراكز الديوانية قصد متابعة جودة توزيع البعائث الصادرة عن التجارة اإللكترونية.
كما التزم الديوان بكا فة التشريعات والتعليمات التنظيمية والرقابية ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانطلق في
استغالل منظومة » «help deskالخاصة بمتابعة شكايات الحرفاء والتواصل بين مختلف الهياكل البريدية وشرع الديوان في استغالل
منظومة  UNIPOSTبمركز الشيكات البريدية وم راكز االستغالل المالي والتي من شأنها تحسين العالقة مع الحرفاء ومزيد االستجابة
لحاجياتهم كما انطلق في استغالل منظومة  UNIPOSTلمعالجة ملفات العقل للقيام بتجميد مبالغ العقل بطريقة فعالة والقيام بأعمال البحث
واستخراج وضعية حينية في العقل المضروبة تحت يدي مركز الشيكات البريدية ومركز االدخار .كما مكنت منظومة  UNIPOSTمن
تالفي إشكالية عدم قراءة المنظومة القديمة للرقم السابع قبل الفاصل للمبلغ المحجوز وما ينجر عنه من مخاطر.

شرع الديوان في استغالل منظومة  UNIPOSTبمركز الشيكات البريدية ومراكز االستغالل المالي
والتي من شأنها تحسين العالقة مع الحرفاء ومزيد االستجابة لحاجياتهم.
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وفي نفس السياق قام الديوان بغلق الحسابات المتقادمة التي يقل رصيدها عن  10دنانير على قسطين (قسط أول خالل سنة 2016
بـ  198585حسابا وقسط ثاني خالل سنة  2017بـ  142940حسابا) وبذلك تم غلق كل الحسابات المتقادمة التي يقل رصيدها عن  10دنانير
كما شرع ابتداء من شهر نوفمبر  2017في غلق الحسابات المتقادمة التي يفوق أو يساوي رصيدها  10دنانير بغلق القسط األول منها والتي
يعود تاريخ آخر عملية أجريت عليها إلى سنة  1986على أن يتواصل غلق الحسابات المتقادمة سنويا .ومن ناحية اخرى تم توفير فضاء
لحفظ أرشيف مركز االدخار البريدي بمركز األرشيف بجبل الجلود.
كما تبين من خالل المتابعة الثانية أن الديوان شرع في القيام بمراجعة تنظيمه الهيكلي الحالي من خالل تكليف مكتب دراسات دولي
وذلك في إطار برنامج مساندة اتفاق الشراكة واالنتقال الديمقراطي بين تونس واالتحاد األوروبي واقتراح تنظيم يكون منسجما مع التوجهات
االستراتيجية للديوان .كما قام الديوان بإعالن استشارة لتعيين مكتب دراسات يكلف بتعريف الخدمات وسيرورتها ،والتنظيم المستهدف وكيفية
إدارة التغيير إلرساء حوسبة خاصة  Cloud privéبالبريد التونسي وقامت وحدة التنظيم وأساليب العمل بالديوان بإعداد  22دليل إجراءات
وإعداد مشروع بطاقات مهام مصالح اإلدارات الجهوية للبريد (في طور المصادقة)؛ كما تقوم بإعداد الدراسات المتعلقة بتقييم الوضعيات
الموجودة واقتراح الحلول الالزمة لتخطي الصعوبات والمشاركة في اللجان الفنية التي تتعلق بملفات التنظيم وأساليب العمل خاصة تلك
المتعلقة بإعداد أو تحيين مناشير ومذكرات مشتركة .كما سجل الديوان تقدّما في إنجاز الرؤية االستراتيجية في جانبها المتعلق بإعادة هيكلة
وتطوير النظام المعلوماتي خاصة من خالل توحيد كل من قاعدة معلومات خدمات الحواالت وقاعدتي معلومات الشيكات البريدية واالدخار
(ِ cloud privéوكراء  data centerإليوائه) في انتظار تركيز نظام التصرف المندمج ،كما يعمل على مراجعة هيكلة وتنظيم إدارة التدقيق
الداخلي.

شكل التأخير في وضع نظام تصرف مندمج بالديوان عائقا حال دون التقدم في إنجاز عدد هام من
التوصيات.
ومن ناحية أخرى يعمل الديوان على مراجعة نظام المحاسبة التحليليّة المعمول به وتحديد خصائصه والنقائص التي تحول دون
حسن استغالله في إطار مهمة المساندة الفنية للبريد التونسي ( )2018-2016من قبل خبير من فريق العمل » «Expertise Franceمكن
من استخالص أن أنموذج احتساب التكلفة الذي وقع اعتماده يتطلب معطيات يصعب الحصول عليها في ظل غياب نظام تصرف مندمج كما
التصرف بمنظومة المحاسبة التحليليّة يت ّم في أغلبه بصفة يدويّة م ّما يحدّ من شموليّتها .لذا تقرر التخلي عن استغالل منظومة المحاسبة
أن
ّ
التحليلية وإعداد أنموذج الحتساب تكلفة الخدمات البريدية الشمولية وقع المصادقة عليه واعتماده .كما قام فريق العمل الفرنسي بصياغة
نموذج جديد الحتساب التكاليف الجملية ألهم الخدمات البريدية ي مكن أن يكون قاعدة للمحاسبة التحليلية المزمع اقتناءها ضمن نظام التصرف
المندمج الذي تولّى البريد التونسي مؤخرا اإلعالن عن طلب عروض القتنائه .كما يعمل الديوان على برمجة مشروع جديد لتركيز نسخة
مطورة لهذه الخدمة » «Mailpost2ولها وظائف جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة ومتطلبات الخدمات الرقمية.

شكلت التغييرات التي تطرأ على البرامج الوظيفية والتي تتسبب في تعطيل تنفيذ المشاريع عائقا أمام
حسن إنجاز المشاريع بالديوان.
كما قام الديوان بتكوين فريقي عمل أحدهما للبحث العقاري والثاني للتقييم للتسريع بعملية اإلحالة وتقييم العقارات المتواجدة بـ08
جهات أما عمليات الترسيم العقاري فقد شه دت هذه العملية بعض التقدم .كما تم تسجيل تقدم في إجراءات الختم النهائي لعدد من الصفقات
القديمة .وقد شكلت التغييرات التي تطرأ على البرامج الوظيفية والتي تسبب في تعطيل تنفيذ المشاريع عائقا أمام حسن إنجاز المشاريع
بالديوان واعتبرت الهيئة أن هذه التوصية لم تنجز.
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ونظرا لتواصل إنجاز أغلب التوصيات المتبقية ،أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.

 -XVIIIوزارة الشؤون الثقافية:

✓ المتابعة الثالثة:

وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية:
يحوصل الجدول التالي نتائج المتابعة الثالثة لتقرير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية:
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 . XVIIIوزارة الشؤون الثقافية
 -XVIIIوزارة الشؤون الثقافية:

بالتصرف في وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة تقرير واحد تعلّق
ّ
✓ المتابعة الثالثة:

وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية:
يحوصل الجدول التالي نتائج المتابعة الثالثة لتقرير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية:

موضوع
التقرير

التصرف
بوكالة
إحياء
التراث
والتنمية
الثقافية

المتابعة األولى
عدد
التوصيات
عدد
المقدمة في
النقائص
ضوء
المستخرجة
المتابعة
األولى

138

35

نتائج المتابعة الثالثة
عدد
التوصيات
المتبقية من
المتابعة
السابقة

29

عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

09

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

20

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

31

العدد
الجملي
للنقائص
التي تم
تداركها

118

النسبة
الجملية
لإلصالح
()%

86

قرار
مجلس
الهيئة

مواصلة
المتابعة

ّ
لالطالع
صل الوكالة إلى تركيز نقطة ثقافيّة بمطار تونس قرطاج (منطقة تحت قيد الدّيوانة) تتمثل في فضاء مهيئ
بينت المتابعة تو ّ
والمطالعة والترويج للمتاحف والمواقع األثريّة والمعالم التاريخيّة التونسية ثم تعزيزها بنقطة نموذجيّة لبيع المنتوجات الثقافيّة وإحداث نواة
كراس ال ّ
للتصرف في المداخيل
شروط واالستالم النهائي للمنظومة الجديدة
ّ
تتولى المراقبة الدوريّة لتنفيذ عقود الكراء ومراقبة مدى احترام ّ
ّ
وإبرام عقد يتعلق بصيانتها .وتم الفصل بين المهام المتنافرة على مستوى ورشة نسخ القطع األثرية والفسيفساء وعلى مستوى التصرف في
صة بمؤسّسات أخرى خالل عمليّة الجرد السّنوي لسنة .2017
وصوالت الوقود إضافة إلى الفصل بين المعدّات التّابعة للوكالة والمعدّات الخا ّ
وتولت الوكالة سحب األموال المودّعة بالخزينة العا ّمة بعنوان معاليم لزمة فضاء فينيكس قرطاج للسّنوات  2011إلى  2017إضافة
إلى استخالص معلوم سنة  2018وذلك خاصة بعد أن تم الحكم استئنافيا لفائدة الشركة المستلزمة ببقائها في الفضاء.
ومن جهة أخرى ،واصلت الوكالة إجراءات استصدار هيكلها التنظيمي وتولت تكوين لجنة داخليّة لتوثيق اإلجراءات اإلداريّة
والماليّة المعمول بها داخل المؤسسة وتكليف إطار بتسيير وحدة التدقيق الداخلي وآخر بمتابعة وحدة مراقبة التصرف في انتظار دعمهما
بالموارد البشرية الالّزمة وبرمجة تركيز المحاسبة التحليلية سنة  2020طبقا لعقد األهداف .2020-2018
كما أفادت بأنه تم ربط عشرة مواقع ومتاحف بالمقر الرئيسي باستعمال األلياف البصرية مع شركة اتصاالت تونس وإمضاء عقد
تكميلي لربط ثالثة مواقع جديدة إضافة إلى القيام بمه ّمة التدقيق في السالمة المعلوماتية للنظام المعلوماتي للوكالة واختيار مزود للقيام بإعادة
تصميم وإنجاز موقع واب الوكالة وإبرام عقد في الغرض.
وتمت مصادقة مجلس المؤسسة على الترفيع في معاليم استغالل المواقع األثرية التي سيقع اعتمادها بداية من سنة  2019فيما
تواصلت اإلجراءات القانونية الرامية إلى إنهاء اتفاقية اللزمة المبرمة مع الشركة المستغلة لفضاء األكروبوليوم وإلى استخالص المعاليم
المتخلّدة بذ ّمتها بهذا العنوان منذ  27أكتوبر  2012إلى غاية  31ديسمبر .2018
وتم استكمال العمل مع مكتب المحاسبين حول الجرد المادي ألصول الوكالة لسنة  2012وإحداث لجنة خاصة للمتابعة والقيام بعملية
المقاربة وبرمجة إنجاز دليل اإلجراءات المحاسبية وإعداد قانون إطار خاص بالوكالة ضمن عقد األهداف للفترة  .2020/2018وسعت إلى
إيجاد فضاء مالئم يستجيب لمواصفات السالمة الفنية المطلوبة لخزن ومتابعة المنتوجات الثقافية وحفظ األرشيف بالتوازي مع العمل على
تحسين ظروف الخزن والسالمة بالمحل الذي تم تسويغه للغرض بجهة سكرة.
ومن ناحية أخرى ،لم تتقدم الوكالة بما يفيد ضبط مقاييس موضوعية وواضحة لتحديد معاليم اإلشغال الوقتي وعرضه على مجلس
المؤسسة للمصادقة والتنصيص صلب اتفاقيات تسويغ معدات الصوت واإلنارة على غرامات التأخير .كما لم يتبين استرجاع قيمة حصص
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المؤسسة للمصادقة والتنصيص صلب اتفاقيات تسويغ معدات الصوت واإلنارة على غرامات التأخير .كما لم يتبين استرجاع قيمة حصص
الوقود اإلضافية التي انتفع بها مدير الشؤون اإلدارية والمالية السابق دون موجب والمبلغ المستولى عليه من العون الذي ثبتت مسؤوليته في
عملية االستيالء.

لم يتبين استرجاع قيمة حصص الوقود اإلضافية التي انتفع بها مدير الشؤون اإلدارية والمالية السابق
دون موجب والمبلغ المستولى عليه من العون الذي ثبتت مسؤوليته في عملية االستيالء.
وحيث أنّه على الرغم من التقدم المسجل في عملية اإلصالح ،فإن أغلب التوصيات التي تقدمت بها الهيئة خالل المتابعة األولى ال
تزال بصدد اإلنجاز .لذا أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير.
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الشباب والرياضة
وزارة شؤون
الشباب والرياضة
شؤون
-XIXوزارة
. XIX
بالتصرف في الجامعة التونسيّة للشطرنج.
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة تقرير واحد تعلّق
ّ
✓ المتابعة الثانية:

الجامعة التونسية للشطرنج:
تصرف الجامعة التونسية للشطرنج النتائج التالية:
بينت المتابعة الثانية لتقرير التفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة حول
ّ
المتابعة األولى

موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

نتائج المتابعة الثانية

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المقدمة

المتبقية

على ضوء

على ضوء

المتابعة

المتابعة

األولى

السابقة

عدد
التوصيات
المنجزة
خالل هذه
المتابعة

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة
اإلصالح
خالل هذه
المتابعة
()%

العدد

النسبة

الجملي

الجملية

للنقائص

لإلصالح

التي تم
تداركها

قرار
مجلس
الهيئة

()%

التصرف
ّ
في
الجامعة

59

33

33

26

07

78
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التونسية

88

إنهاء
المتابعة

للشطرنج

تصرف الجامعة التونسية للشطرنج تقدّما
بينت عملية المتابعة الثانية لتقرير التّفقّديّة العا ّمة لوزارة شؤون الشباب والرياضة حول
ّ
صة بمجال أنشطتها حيث ت ّم فتح باب الترشح لخطة مستشار فني حسب
ها ّما في إنجاز التوصيات والتزام الجامعة بالقوانين وبالتّراتيب الخا ّ
التراتيب المعمول بها ونظر المكتب الجامعي في الترشحات وتم اختيار  3مستشارين فنيين (األول للتنمية والثاني للنخبة والثالث للتكوين)
من غير أعضاء المكتب الجامعي وتم أخذ موافقة وزارة اإلشراف وبذلك ت ّم تجاوز اإلشكال المتمثّل في تعيين العضوين الجامعيّين واللذين
فقدا الصفة آليّا باعتبار تغيّبهما مع العلم بإفادتهما بموافقة إدارتهما األصليّة على ممارستهما لنشاط االستشارة بمقابل.
ومن جهة أخرى  ،قام المكتب الجامعي الجديد بإعطاء األولوية إلعداد القانون األساسي للحكام والقانون األساسي للمدربين كما تم
تكليف لجنة لرسم االستراتيجيات ويتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المدربين والحكام كل سنة وإعداد وإحالة التقارير الالزمة في الغرض.
متصرفة وكاتبتين إداريتين ويتم
وقد قامت الجامعة التونسية للشطرنج بعد موافقة سلطة اإلشراف بتعزيز مواردها البشريّة بانتداب
ّ
صة المعيار المحاسبي عدد  .40كما يتم إعداد تقارير مالية ثالثية للعناوين (األول
حاليا مسك حسابات الجامعة حسب اإلجراءات القانونية وخا ّ

121

وزارة شؤون الشباب والرياضة

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

والثاني والثالث) مصحوبة بكل الوثائق واإلثباتات المالية الالزمة وإرسالها للوزارة .ومن جانب آخر ،تم تنظيم حفظ السجالت والوثائق
المالية والمعدات وهوما أ ّكده مراقب حسابات الجامعة .كما شرعت الجامعة في تسجيل كل الوثائق المالية في نسخ رقمية وحفظها كما تم
االتفاق مع حكم دولي في رياضة الشطرنج ومدير سابق باألرشيف الوطني لتنظيم أرشيف الجامعة منذ سنة  1957وتسجيله في نسخ رقمية
كما ت ّم إرساء إجراءات موثّقة بخصوص تسليم المعدّات واسترجاعها كما ت ّم وضع حد ّ لبيع المعدّات الشطرنجية.
وفي إطار تنمية وحوكمة التصرف في الموارد المالية قامت الجامعة التونسية للشطرنج بتسوية عالقتها المالية مع اإلتحاد الدولي
تطورت ميزانيتها من  5أ.د سنة  2015إلى  28أ.د سنة  .2017كما تم إحداث حساب بنكي للجامعة خاص باالستشهار
للشطرنج بعد أن ّ
عالوة عن مراقبة المداخيل المتأتية من اإلنخراطات واإلجازات وإدراجها بالتقارير المالية والتي ترسل دوريّا لوزارة اإلشراف .كما ت ّم تنظيم
إجراءات نفقات التنقل حيث يتم توجيه طلبات الصرف إلى المدير الفني إلبداء الرأي ثم إلى رئيس الجامعة لإلذن بصرفها .وبخصوص إسناد
الجوائز المالية من الموارد الذاتية ،ت ّم ضبط إجراءات تتمثّل في إعداد محضر جلسة المكتب مذيّل بإمضاء كلّ من الحكم الرئيس والمنّظم
المتوجين يرسل لوزارة اإلشراف.
وشهود من
ّ

في إطار تنمية وحوكمة التصرف في الموارد المالية قامت الجامعة التونسية للشطرنج بتسوية عالقتها
تطورت ميزانيتها من  5أ.د سنة  2015إلى  28أ.د سنة
المالية مع اإلتحاد الدولي للشطرنج بعد أن ّ
.2017
صة
وبخصوص متابعة القضايا الجزائيّة الجارية أفادت الجامعة بإحالتها لكافّة الوثائق واإلثباتات على الدوائر القضائيّة المخت ّ
والمتع ّهدة بالقضايا المنشورة بغرض استرجاع المبالغ والمستحقّات التي أشار إليها تقرير التّفقّديّة العا ّمة لوزارة اإلشراف.
ونظرا لتقدم عملية اإلصالح والتدارك ،أقر المجلس إنهاء متابعة هذا الملف على مستوى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة شؤون

الشباب والرياضة لمواصلة متابعة هذا الملف وإعالم الهيئة بما تم التوصل إليه في الغرض.
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واألسرةار السن
املرأةوالطفولة وكب
المرأة واألسرة
وزارةشؤون
 -XXوزارة
والطفولة وكبار السن
شؤون
. XX
بالتصرف في مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم
نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة تقرير واحد تعلّق
ّ
حول المرأة:
✓ المتابعة الثانية:

مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة:
التصرف بمركز البحوث
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول نتائج تفقد
ّ
والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة وذلك مثلما يبينه الجدول التالي:
المتابعة األولى
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()%

مركز
البحوث
والدراسات
والتوثيق

25

16

16

3

13

19

12

52

مواصلة
المتابعة

واإلعالم
حول المرأة
أبرزت المتابعة الثانية استكمال المركز إنجاز ثالث توصيات من جملة  16توصية المتبقية وتتعلق بصدور الهيكل التنظيمي للمركز
بمقتضى األمر الحكومي عدد  1381لسنة  2016المؤرخ في  14ديسمبر  . 2016كما تم اقتناء حواسيب خادمة وتمكن المركز من تسيير
المنظومات التي يمتلكها مثل منظومة المؤسسة المتكاملة  ERPوقواعد البيانات التوثيقية واإلحصائية وحفظ جميع المعطيات وتم اقتناء
التطبيقة الخاصة بالموارد البشرية في إطار تركيز منظومة المؤسسة المتكاملة .ERP
كما قامت مصالح المركز بتعيين مراجع حسابات المركز للسنوات  2018-2017-2016في  03أوت  2018وهو بصدد مباشرة
أعماله وتم التعاقد مع مكتب مختص إلعداد دليل اإلجراءات اإلدارية والمالية ،الذي وافى المركز بتقرير المعاينة ومشروع بطاقات الوظائف
ومشروع دليل اإلجراءات اإلدارية والمالية كما أكدت إدارة المركز على إيالء مصلحة مراقبة التصرف العناية الالزمة رغم وجود نقائص
في مستوى الموارد البشرية إلى حين الترخيص في انتدابات جديدة بالميزانية التقديرية.
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ومن ناحية أخرى ،قام المركز بموافاة وزارة اإلشراف بمشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية واإلعفاء
منها وذلك على إثر صدور األمر الحكومي المؤرخ في  11جانفي  2017المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي''للكريديف''.
كما قام المركز بموافاة المحامية المكلفة بالقضية المتعلقة بإسناد الساعات اإلضافية بصفة جزافية وباإلخالالت على مستوى تنفيذ
بعض النفقات بالمعلومات الالزمة بطلب منها قصد استكمال اإلجراءات القانونية.
كم ا تواصل مصالح المركز التنقل الدوري والمناسباتي (معارض الكتب) للمكتبات ودور النشر والمعارض التي "ال تعتمد" بصفة
رسمية على التكنولوجيا الحديثة للتواصل واالقتناء االفتراضي وذلك لحصر العناوين التي تصبّ في استراتيجية تطوير الرصيد الوثائقي
حسب محضر الجلسة األولى للجنة الجديدة بتاريخ  02نوفمبر  . 2018كما عقد اجتماع للجنة تطوير الرصيد الوثائقي للنظر في العناوين
المقترحة في الفاتورات التقديرية مصحوبة بصور للغالف وفهارس المحتوى لتحسين عملية الفرز واالختيار.

قامت مصالح المركز بموافاة سلطة اإلشراف بملف تجديد مكتب المديرة العامة والمشرب قصد إحالته
إلى مندوب الحكومة لدى دائرة الزجر المالي بخصوص أخطاء التصرف على معنى التشريع الجاري به
العمل ورفع قضية في الغرض.
وتبين كذلك قيام المركز بعرض جدول المقارنة لمختلف البنوك لتوظيف مبلغ مالي قدره  200ألف دينار على أنظار مجلس المؤسسة
بتاريخ  28أفريل ،2016وقد تم اختيار بنك  QNBاستنادا على معدل الفوائد المقدمة فيما لم يقدم ما يشير إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية فيما
يخص المديرتين العامتين السابقتين .كما تمت إحالة ملف الوضعية العقارية للمركز إلى االختبار بالتنسيق مع اإلدارة العامة لالختبارات
بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية (للقيام باإلصالحات المحاسبية الالزمة).
وتجدر اإلشارة إلى أن مصالح المركز تؤكد سعيها إلى تغيير النص القانوني المنظم للمجلس العلمي وبالتالي تركيبة أعضائه وذلك
على إثر تعيين مديرة عامة للمركز كما تؤكد انتظار دعم مصلحة اإلعالمية بتقني مخبر إعالمية وكذلك فتح االعتمادات الخاصة باإلعالمية
ليتمكن من اقتناء أنظمة تشغيل لميكروسوفت للحواسيب الخادمة والمكتبية مع العلم أن هذا التأخير أنجر عنه عطب لبعض الحواسيب العاملة
وكذلك استحالة تنفيذ تدقيق في السالمة المعلوماتية حسب المعايير المعتمدة.
ونظرا لتواصل إنجاز عدد من التوصيات الهامة ،أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.
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نظر مجلس الهيئة خالل سنة  2018في نتائج متابعة تقريرين رقابيين خصت هياكل راجعة بالنظر إلى وزارة أمالك الدّولة والشؤون العقّاريّة.
✓ المتابعة األولى:
نظر مجلس الهيئة في نتائج المتابعة األولى لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية حول وكالة المقابيض
المحدثة لدى اإلدارة الجهوية للملكية العقارية بالمنستير وتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية وهيئة الرقابة العامة
للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية حول تقييم تصرف لجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي.
وذلك مثلما يبينه الجدول التالي:

موضوع التقرير
وكالة المقابيض المحدثة لدى اإلدارة
الجهوية للملكية العقارية بالمنستير
تقييم تصرف لجنة تصفية األموال والقيم

عدد النقائص
المستخرجة
9

عدد النقائص

عدد النقائص التي

التي تم

تم تقديم توصيات

تداركها

بشأنها

3

6

نسبة اإلصالح

قرار مجلس

والتدارك ()%

الهيئة

33

30
17

الراجعة لحزب التجمع الدستوري

13

57

الديموقراطي المنحل
المجموع

39

20

19

51

مواصلة
المتابعة
مواصلة
المتابعة
*****

وكالة المقابيض المحدثة لدى اإلدارة الجهوية للملكية العقارية بالمنستير:
ت ضمن تقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية حول وكالة المقابيض المحدثة لدى اإلدارة الجهوية للملكية
العقارية بالمنستير عديد المالحظات واإلشكاالت التي تتعلق خاصة بتنظيم خطة وكيل المقابيض والتطبيقة المعلوماتية الموضوعة على ذمته.
وتمثلت أهم المالحظات المشار إليها بالتقرير في غياب بعض المعدّات اللوجستيّة الالّزمة والواجب توفيرها لحسن سير العمل وعدم
استيفاء عون مكلف بخطة وكيل مقابيض للشروط القانونية للتسمية في هذه الخطة وعدم توفر التأطير والتكوين الضروريين لضمان سالمة
ومصداقية المحاسبة الممسوكة من طرف وكالء المقابيض.
وتبين استخراج وصوالت استخالص بدون جذور ( )sans soucheوطباعتها على أوراق عادية  A4وعدم التنصيص على عبارة
"نظير" وتسجيل مبلغ خاطئ على مستوى دفتر التنزيالت المنتظرة كما لوحظ قيام وكيل المقابيض باالحتفاظ بمبالغ هامة بصندوق الوكالة
كما أن المبالغ المودعة ال تقابل في أغلب الحاالت جملة المقابيض المستخلصة ماديّا وكانت إ ّما تفوق تلك المبالغ األخيرة أو تق ّل عنها م ّما
يؤ ّكد ّ
أن وكيل المقابيض ال يودع كامل المبالغ المتواجدة لديه بالحساب الجاري البريدي للوكالة وبقاء مبالغ هامة بالصندوق وصلت في بعض
الحاالت إلى ما يفوق الـ 16ألف دينار.
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كما لوحظ أن دورية تحويل المبالغ لفائدة المحاسب المركزي فاقت في العديد من الحاالت الـ 40يوما لتصل في بعضها إلى شهرين
ونصف كما أن دورية إيداع بعض الشيكات البنك ية والبريدية بالحساب الجاري البريدي للوكالة اتسمت بعدم االنتظام.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ليس بإمكان وكيل المقابيض ،بعد توقيف الوضعيّة اليومية وفي حالة التنزيل الخاطئ للمبالغ بإحدى العناصر
للرصيد المادّي ،إمكانيّة تدارك هذا الخطأ وإجراء إصالحات وتعديالت حينيّة ،حيث ال تسمح التطبيقة المعتمدة بتد ّخل الوكيل إلصالح
المكونة ّ
ّ
الرصيد باعتبار أن عمليات اإلصالح ال تتم إال على مستوى اإلدارة المركزية وبعد مراسلتها في الغرض كما
البيانات الخاطئة وإعادة ضبط ّ
لم تت ّم المصادقة على التطبيقة المستعملة على مستوى وظيفة االستخالص من طرف وزارة المالية إلى حدّ تاريخ التفقّد مما يجعل الوكالة
قا نونا مطالبة بمسك سجالت ورقية بالتوازي مع السجالت اإللكترونية للمنظومة.
وإلضفاء مزيد النجاعة على عمل وكالة المقابيض ،أوصت الهيئة باإلسراع في اقتناء المعدات الالزمة (آلة عدَ األوراق النقدية،
الطا بعات الخصوصية والوصوالت) كما أوصت باإلسراع في إبرام اتفاقية مع شركة مختصة في نقل األموال وبتخصيص مقر القباضة
المالية للملكية العقارية وتفعيل خطة وكيل مقابيض مركزي.

دعت الهيئة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين ظروف عمل وكالء المقابيض ومدهم بوسائل العمل
الضرورية وتحيين التطبيقة المعلوماتية بما يضمن تالؤمها مع طبيعة عملهم.
كما أكدت الهيئة على ضرورة تحيين المنظومة المعلوماتية فيما يخص إعطاء اإلمكانية لوكيل المقابيض إلصالح األخطاء على
مستوى رصيد الصندوق قبل عملية المصادقة التي تتم في نهاية كل شهر من ناحية والتثبت من مدى تطابق الرصيدين المادي والنظري
واإلسراع بإعداد ملف يتض من كل المعطيات المتعلقة بالتطبيقة المعلوماتية المتعلقة بوظيفة االستخالص إلحالته إلى المصالح المختصة
بوزارة المالية للحصول على المصادقة على هذه التطبيقة.
وبناء على ما سبق بيانه ،أقر المجلس مواصلة متابعة هذا الملف.

لجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل:
أما بالنسبة لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة
للمالية حول تقييم تصرف لجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل فقد كشف تقرير المهمة الرقابية
المشتركة عن عدّة نقائص شملت اإلطار القانوني والتنظيمي للجنة وتقييم أعمالها المتعلقة خاصة بتصفية وسائل النقل والعقارات والتصرف
في الحسابات الجارية البنكية والبريدية واألسهم وفي الموارد البشرية للتجمع المنحل وللشركات التي كان يساهم في رأس مالها .وقد استخرجت
الهيئة من هذا التقرير  30مالحظة للمتابعة.
فعلى مستوى اإلطار القانوني والتنظيمي للجنة ،تبيّن ارتفاع عدد أعضاء اللجنة مما مثل عائقا أمام نجاعة وسرعة اتخاذ القرار
داخلها إضافة إلى تعدد غيابات بعض أعضاء اللجنة الذي ترتب عنه ضعف التنسيق مع بعض الجهات المتدخلة في الملف .وتبين كذلك عدم
إقرار تمشي ومخطط عملي واضح ألعمال اللجنة وعدم تحديد رزنامة إلنجاز مختلف مراحل التصفية وافتقار الجهاز اإلداري للجنة للعديد
من االختصاصات التي تتطلبها هذه العملية على غرار اختصاصي المحاسبة والتصرف العقاري.
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وانتهى تقييم أعمال تصفية وسائل النقل والعقارات التابعة لحزب التجمع المنحل ،إلى تسجيل تأخير في ضبط العدد النهائي لهذه
األمالك وعدم شمولية عملية الجرد إضافة إلى عدم القيام باإلج راءات القانونية الضرورية السترجاع العربات التي هي تحت تصرف الغير
كوزارة الداخل ية ووزارة الدفاع الوطني والعربات المجهول مكان تواجدها وتأخير كبير في عملية التفويت في السيارات.
كما لم يتم تحديد الوضعية االستحقاقية لعدد  381عقار من جملة  2220عقارا تم إحصاؤها ولم يتم اتخاذ التدابير الضرورية في
خصوص العقارات التي تحوزت بها بعض الهياكل العمومية إضافة إلى عدم تع ّهد جميع العقارات التي يمكن للجنة أن تتصرف فيها بإجراءات
الحماية رغم تخصيص ميزانية للغرض.
ولوحظ عدم متابعة استخالص معيّنات الكراء والوقوف على تلدد بعض المتسوغين في الدفع منذ سنة  2011دون أن تتخذ اللجنة
اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهم وعدم مسك اللجنة لوثائق محاسبية تخص  34عملية تنزيل تمت بحساب التصفية المفتوح بالخزينة العامة
بعنوان خالص معينات كراء بمبلغ جملي قدره  207.593د إلى موفى ديسمبر  2013إضافة إلى وجود وصوالت خالص معيّنات كراء
مسلمة من قباضات مالية لم يقم قبّاضها بتحويل المبالغ المستخلصة بعنوانها بقيمة جملية تقدر بحوالي  39.623د إلى حساب التصفية.

تشير الهيئة إلى عدم توفق اللجنة في استخالص معينات الكراء وتلدد بعض المتسوغين في الدفع منذ
 2011دون أن تتخذ هذه اللجنة اإلجراءات القانونية الالزمة.
وتبين كذلك عدم مسك قائمة شاملة ومحينة في جميع القضايا التي تم رفعها للخروج لعدم الدفع أو لكف الشغب عن العقارات الراجعة
بالملكية للحزب المنحل وعدم متابعة مآل هذه القضايا وعدم إثارة دعاوى لدى المكلف العام بنزاعات الدولة فيما يتعلق بعديد حاالت الشغب
واالعتداء على عقارات على ملك التجمع المنحل.
كما لم يتم إعطاء األولوية في التفويت للعقارات ذات القيمة المرتفعة كما تم االتفاق عليه في جلسة  27ماي  2013حيث لم يتم طلب
تعيين خبير لتقدير قيمة دار التجمع الكائنة بشارع محمد الخامس إال في  7أفريل  2014وهذا من شأنه أن يساهم في تدهور قيمة العقارات
صل اللجنة بتقريري اختبار فقط إلى حدود شهر أفريل  ،2014يخص األول 10
في ظل غياب إجراءات الصيانة والحماية فضال عن تو ّ
عقارات بصفاقس ويخص الثاني  10عقارات بسوسة ،من جملة  99عقار تم عرضها لالختبار والتأخير في القيام باإلجراءات القانونية
المستوجبة الستكمال حجج ملكية عدد من العقارات حتى يتسنى عرضها للتفويت.
وأفضى تقييم التصرف في الحسابات الجارية البنكية والبريدية واألسهم ،إلى الكشف عن تطبيق مقاصة في مخالفة صريحة
لإلجراءات القانونية بين بعض الحساب ات المدينة والحسابات الدائنة المودعة بنفس المؤسسة البنكية والراجعة لحزب التجمع المنحل وهياكله.
وتبين عدم قيام اللجنة باالستقصاء حول حسابات األسهم لدى هيئة السوق المالية وعدم ضبط وضعية الحسابات البنكية الراجعة لحزب التجمع
المنحل خارج الجمهورية وتحويل أرصدته ا إلى حساب التصفية إضافة إلى عدم قيام عدد من البنوك بتحويل جميع أرصدة الحسابات الدائنة
المسجلة لديها باسم الحزب المنحل وهياكله لفائدة اللجنة.
ومكن تقييم التصرف في الموارد البشرية للتجمع المنحل وللشركات التي كان يساهم في رأس مالها من الوقوف على صرف أجور
لفا ئدة أعوان الشركات التي كان التجمع يساهم في رأس مالها من حساب تصفية حزب التجمع المنحل وهو أمر ال يستقيم من الناحية القانونية
باعتبار أن هذه الشركات لها ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة وصرف مستحقات بعنوان أجور مشمولة بالتقادم لفائدة أعوان شركتي
ساجاب ودار الع مل عالوة على وجود اشكاليات في احتساب غرامات التسريح لعدد من األعوان وتمتيع عدد آخر من األعوان بغرامات
تسريح على الرغم من عدم استجابتهم للشروط القانونية.

127

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

وأبرزت التوضيحات المقدمة من قبل لجنة تصفية أموال التجمع في شأن المالحظات التي ارتأت الهيئة متابعتها اتخاذ جملة من
التدابير لتدارك النقائص المسجلة من أبرزها إحداث خطة منسق بالجلسة العامة للجنة يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتنسيق مع
الجهات المتدخلة وانتداب مختص في المحاسبة وتعيين مراقب حسابات من طرف القاضي المراقب وتدعيم اللجنة بمختصين في المجال
العقاري.
وتم اعتماد استراتيجية في تصفية أمالك الحزب المنحل تأخذ بعين االعتبار طبيعة ومكونات الذمة المالية لموضوع التصفية وتتمثل
خاصة في التفويت في العناصر التي يخشى تلفها أو نقص قيمتها كالسيارات واألثاث والتسريع في تصفية الشركات التي يساهم التجمع في
رأسمالها و إحداث تمثيليات جهوية في جميع الواليات لتحيين واستكمال عمليات الجرد واالستقصاء باإلضافة إلى تنشيط عملية بيع العقارات
واالنطالق في التدقيق في الديون المصرح بها وتجميع األرشيف الموجود بمؤسسات التجمع سواء بتونس أو بالخارج ومباشرة عملية فرز
الوثائق المالية والق انونية ،ومن المتوقع ختم أعمال التصفية في موفى سنة .2019

تم اتخاذ جملة من التدابير لتدارك النقائص المسجلة من أبرزها إحداث خطة منسق بالجلسة العامة للجنة
يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتنسيق مع الجهات المتدخلة وانتداب مختص في المحاسبة
وتعيين مراقب حسابات من طرف القاضي المراقب وتدعيم اللجنة بمختصين في المجال العقاري.
وتم استكمال عملي ة جرد وسائل النقل بواسطة ثالث خبراء معينين من طرف السيد القاضي المراقب واسترجاع السيارات التي
تتصرف فيها وزارة الدفاع منذ سنة  2013والتفويت في  23سيارة بمبلغ جملي قدر بـ 188 102دينارا إضافة إلى مطالبة وزارة الداخلية
بتسوية وضعية السيارات التي تحت تصرفها في عدة مناسبات وقيام القاضي المراقب بتعيين خبير لتقدير القيمة الشرائية للسيارات المذكورة
قصد البدء في إجراءات التفويت فيها للوزارة.
كما تم استكمال جرد العقارات وذلك باالطالع على األرشيف العقاري للتجمع ومعالجته وتجميع الوثائق القانونية المتعلقة بأعمال
اللجنة وإحداث خطة ممثل جهوي للجنة صلب اإلدارات الجهوية ألمالك الدولة بجميع الواليات واستكمال الوضعية االستحقاقية لجميع
العقارات اعتمادا على معالجة األرشيف وفرزه ونتائج األبحاث العقارية المجراة من طرف الممثلين الجهويين للجنة والتي أسفرت عن ارتفاع
عدد العقارات التي في تصرف اللجنة من  2220إلى  2498عقارا.
وتم تحرير محاضر تحويز بخصوص العقارات التي تحوزت بها بعض الهياكل العمومية والشروع في تقييمها .وقد تم التفويت في
جزء منها لفائدة الهياكل العمومية المتحوزة بها في انتظار استكمال بقية العقارات .وتم كذلك تعيين حراس لحماية بعض العقارات وسد أبواب
ونوافذ عقارات أخ رى لحمايتها من االعتداءات إضافة إلى قيام اللجنة بأشغال الصيانة لعدد من العقارات األخرى والتنبيه إداريا على
المتسوغين لتذكيرهم بضرورة خالص معيّنات الكراء المتخلدة بذمتهم وتوجيه تنابيه عن طريق عدول تنفيذ ضد المماطلين منهم إضافة إلى
نشر قضايا أصلية في الخالص ضد بعضهم.
وتولت اللجنة مراسلة الخزينة العامة للحصول على هوية القائمين بعملية إيداع معينات الكراء وإعالم جميع المتسوغين بضرورة
تنزيل معين الكراء بحساب التصفية المفتوح بالبنك التونسي الكويتي دون غيره إضافة إلى مراسلة اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية
واالستخ الص قصد تحويل المبالغ المودعة بجميع القباضات المالية إلى حساب التصفية المفتوح بالبنك التونسي الكويتي.
وتم مسك قائمة شاملة في القضايا التي تم رفعها من قبل اللجنة والبالغ عددها  409قضية منها وإعطاء األولوية في التفويت للعقارات
ذات القيمة المرتفعة وتكليف  3خب راء من طرف القاضي المراقب لتقدير قيمة المقر المركزي للحزب المنحل الكائن بشارع محمد الخامس
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وشروع اللجنة منذ تحوزها بالعقار في شهر مارس  2015في أشغال الصيانة .وقد تم كراء المقر لفائدة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
ابتداء من أفريل  2016بناء على قرار الجلسة العامة وإذن القاضي المراقب.
وتوصلت اللجنة باالختبارات المتعلقة بالعقارات والتفويت في أغلبها والحرص على متابعة الخبراء الذين سجلوا تأخيرا في تسليم
تقاريرهم بالتنسيق مع القاضي المراقب وتم استكمال حجج الملكية الخاصة بالعقارات وترسيم عدد من العقود المتحصل عليها من القباضات
المالية إضافة إلى تقديم عدد من مطالب التسجيل بالنسبة للعقارات الغير مسجلة.
كما تمت مراسلة الهيئات البنكية والبريدية قصد تذكيرها بعدم شرعية عملية المقاصة ودعوتها إلى تحويل المبالغ إلى حساب
التصفية والتوصل إلى تسوية الوضعية بعض الوضعيات والقيام باالستقصاء حول حسابات األسهم والوقوف على وجود أسهم للحزب لدى
 3وسطاء بالبورصة .وقد ارتأت الجلسة العامة والقاضي المراقب اإلبقاء على التصرف في محصولها بالحسابات المخصصة لها لدى
الوسطاء بالبورصة سعيا لمزيد المردودية.
وتم تحديد الحسابات الراجع ة للتجمع بالخارج والتي يمكن تصنيفها إلى صنفين :حسابات في تصرف التجمع وخارجة عن ميزانية
البعثات الدبلوماسية بالخارج تولت اللجنة غلق البعض منها وتحويل أرصدتها إلى الخزينة العامة بمقتضى صكوك دولية ،وحسابات راجعة
للتجمع في تصرف الجمعيات المرتبطة بالحزب المنحل والناشطة بالخارج تولت اللجنة غلق البعض منها وتم تكليف مصالح المكلف العام
بالقيام بإجراءات إكساء األحكام الصادرة بحل التجمع بالصبغة التنفيذية بالخارج بالبلدان التي بها حسايات بنكية.
والستكمال مجهود اإلصالح والتدارك ،أوصت الهيئة بمواصلة المساعي الرامية إلى تسوية وضعية السيارات ( )65التي تتصرف
فيها وزارة الداخلية وتوفير المعطيات الالزمة حول السيارات موضوع تفتيش وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية ومدها ببرنامج
التفويت الخاص بالسيارات (عدد السيارات المزمع التفويت فيها وآجال التفويت) وبتقدم إنجازه.
كما دعت اله يئة إلى استكمال عملية تقييم بقية العقارات التي تحوزت بها بعض الهياكل العمومية والتفويت فيها وإلى مواصلة
المساعي للحصول على الوثائق المحاسبية الخاصة بعمليات التنزيل المنجزة بحساب التصفية المفتوح بالخزينة العامة للبالد التونسية بعنوان
خالص كراءات وتضمينها با لملفات ،مع مقاربة المبالغ المدفوعة بمعينات الكراء المستوجبة حسب الكتائب المبرمة بين حزب التجمع المنحل
والمتسوغين ومدها بما يفيد تحويل المبالغ المودعة بالقباضات المالية بعنوان معينات كراء إلى حساب التصفية المفتوح بالبنك التونسي
الكويتي.
ولئن سجلت الهيئة مسك اللجنة لقائمة في القضايا المرفوعة من طرفها ،فقد أوصت بمدها بإحصائيات حول مآل القضايا المتعلقة
بكف الشغب أو الخروج لعدم الصفة أو قضايا في الخروج لعدم دفع معينات الكراء .ودعت كذلك إلى تسوية بقية الوضعيات المتعلقة بإجراء
مقاصات بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة لحزب التجمع المنحل وهياكله المودعة بالمؤسسات البنكية وإلى مطالبة بقية البنوك المعنية
بتبرير الفوارق المسجلة في الحسابات الواردة بتصاريح سنة  2011وتصاريح سنة  2013والتي شملت مبلغ  244أ.د.

توصي الهيئة بمواصلة المساعي الرامية إلى تسوية وضعية السيارات ( )65التي تتصرف فيها وزارة
الداخلية وتوفير المعطيات الالزمة حول السيارات موضوع تفتيش وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة
الداخلية ومدها ببرنامج التفويت الخاص بالسيارات.
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كما أوصت الهيئة باستكمال تسوية وضعية الحسابات البنكية الراجعة لحزب التجمع المنحل بالخارج وتحويل أرصدتها إلى حساب
التصفية وبمدها بما يتم التوصل إليه بخصوص إكساء األحكام الصادرة بح ّل التجمع بالصبغة التنفيذية بالخارج بالبلدان التي بها حسابات
بنكية وبما يفيد قيام اللجنة باإلجراءات القضائية لالستقصاء حول أموال الحزب المنحل .ونظرا إلى أن العديد من التوصيات ال تزال بصدد
اإلنجاز فقد أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير.
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شرعت الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية خالل سنة  2018في متابعة التقارير الخاصة لدائرة
المحاسبات المتعلقة بالتصرف المالي للهيئات الدستورية ،وفي هذا السياق انطلقت متابعة التقرير
الخاص لدائرة المحاسبات المتعلق بالتصرف المالي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ،هذا وقد انطلقت
عملية المتابعة في ظروف طيبة حيث أبدت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات استعدادا للتجاوب مع الهيئة
العليا ومدها باإلصالحات التي شرعت فيها ،ولكن لم تتمكن الهيئة العليا من إتمام عملية المتابعة
والوقوف على اإلصالحات المتخذة طبقا لما تقتضيه طرق العمل في هذا المجال ،لكن إلى غاية تاريخ
إعداد التقرير لم تتمكّن الهيئة العليا من اكمال عمليّة المتابعة نظرا لعدم التوصّل باإلجابات الضروريّة
في الغرض.
ولقد تمكنت الهيئة العليا من استخراج  38إخالال تنقسم إلى ثالثة محاور:

✓
✓
✓

التصرف في الموارد البشرية ( 17إخالال)،
التصرف افي الميزانية ( 12إخالال)،
التصرف المحاسبي والجبائي ( 9إخالالت).

 -1التصرف في الموارد البشرية:
وتتعلق أهم اإلخالالت بضعف اللجوء إلى التناظر في الخطط الوظيفية المركزية وعدم التزام الهيئة بالمعايير التي وضعتها بمناسبة
انتداب المكلفين بالشؤون اإلدارية والمالية والمنسقين باإلدارات الفرعية وبالمصادقة المسبقة لمجلس الهيئة .كما الحظت الدائرة عدم الدقة
في ضبط االختصاصات المطلوبة ونقص في الشفافية وااللتزام باإلجراءات التي ضبطها المجلس كما مكن مجلس الهيئة رؤساء الهيئات
الفرعية بالخارج من انتداب المنسقين بالخارج دون تحديد شروط وطرق انتدابهم على أن تعرض اإلنتدابات على مصادقته المسبقة (لم تقم
الهيئتين الفرعيتين بإيطاليا وفرنسا  2من اإللتزام بذلك خالل انتدابهما لـ 9منسقين).
ومن ناحية أخرى ،انتدبت الهيئة  2607عونا مقابل مصادقة مجلسها على انتداب  2500عون فقط ورغم تحديد عدد أعوان التسجيل
من قبل الوحدة المركزية للعمليات الميدانية بـ 2090عونا (تخصيص  184عونا للقيام بأعمال لوجستية بالهيئات الفرعية مع تمكينهم من نفس
االمتيازات المنصوص عليها بالعقد المبرم مع أعوان التسجيل) كما انتدبت  1272عون مراقبة بصفة مباشرة من ضمن أعوان التسجيل دون
معايير واضحة رغم اختالف المهام والمتطلبات وأهميتها في مراقبة المسار االنتخابي.
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كما قامت الهيئة بإبرام عقود إسداء خدمات قبل حصول المعنيين على التراخيص الضرورية من إداراتهم األصلية أو دون المصادقة
المسبقة للمجلس وإسناد تسبقات على األتعاب لمسدي الخدمات قبل إمضاء العقود أو في غياب المصادقة عليها من قبل المجلس (إبرام عقود
إسداء خدمات على سبيل التسوية -إسناد امتيازات عينيَة (وصوالت وقود) دون التنصيص عليها صلب العقود المبرمة مع مسدي الخدمات).
واستمر تكليف عدد من األعوان بخطط وظيفية دائمة رغم محدودية نشاط الهيئة خارج الفترات االنتخابية ورغم التوقف الفعلي
سقي اإلدارات الفرعية خارج الفترات االنتخابية في ظل تقلص عدد
لألنشطة التي تبرر ذلك ،كما لم تتولى الهيئة إعادة النظر في دور من َ
األعوان.
وقامت الهيئة بتجديد عقود أعوانها للفترة من أفريل  2015إلى ديسمبر  2015دون موجب وهو ما كلفها  4م.د في غياب أنشطة
انتخابية.
كما اعتمدت الهيئة الحتساب المس اهمات االجتماعية ألعضائها الملحقين من القطاع العمومي لطريقة تتوافق مع أحكام القانون 31
لسنة  1983المتعلق بضبط نظام التقاعد ألعضاء الحكومة عوضا عن النظام العام للتقاعد الوارد بالقانون عدد  12لسنة  1985وهو ما انجر
عنه تحمل الهيئة لمبلغ جملي دون موجب قدَر بحوالي  74ألف دينار سنتي  2014و.2015
ولوحظ عدم االلتزام في بعض األحيان بشرط التفرغ الك َلي عند انتداب أعضاء الهيئات الفرعية (انتداب أحد أعضاء الهيئة الفرعية
بأريانة كمحام وليس كعون عمومي وتحمل الهيئة لمبالغ قدرها  25ألف دينار– تولي أحد أعضاء الهيئة الفرعية بجندوبة الجمع بين خطة
عضو وأستاذ مساعد للتعليم العالي–  3.500دينار).
كما اعتمدت الهيئة نظام تأجير جديد (غير مصادق عليه) بداية من  28أوت  2014وذلك بأثر رجعي انطالقا من جوان 2014
تواصل به العمل إل  31مارس  2015رغم مصادقة مجلس الهيئة بتاريخ  22ماي  2014على شبكة أجور ليتم اعتمادها لخالص أعوان
اإلدارة التنفيذية بالهيئة المركزية وباإلدارات الفرعية (عدم تطبيق قرار المجلس بخصوص اعتماد شبكة األجور).
وأسندت الهيئات الفرعية بالخارج منحا دون ضبط مبالغها والمصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة (رئيسا الهيئتين الفرعيتين بألمانيا
وإيطاليا أسندا منحا لفائدة أعوان تسجيل ومنسقين بقيمة تعادل  44ألف دينار) ،كما تم تكليف عدد من أعوان الهيئات الفرعية بالخارج بالقيام
بمهام في غياب قرار من مجلس الهيئة (فرنسا  2بما يعادل  35ألف دينار)
ومن ناحية أخرى ،سجل انتفاع عدد من أعضاء مكاتب االقتراع بالداخل بمنحة التكوين دون أن يحضروا يوم االقتراع (صرف
 26ألف دينار لقائدة أعوان  8هيئات فرعية دون حضورهم يوم االقتراع).

 -2التصرف في الميزانية:
الحظت الدائرة إدخال الهيئة تغييرات على تبويب الميزانية المضبوط وفقا لإلطار المرجعي للميزانية دون مصادقة المجلس وذلك
بإحداث  6بنود جديدة في مستوى العنوان األول من الميزانية ( 10,19م.د) تم تمويل جزء منها عبر إلغاء بنود أخرى على مستوى العنوانين
 Iو ،IIكما تم إجراء تنقيحات في مستوى  4فصول ،خالفا لإلطار المرجعي للميزانية ،دون إصدار قرار في ذلك يرخَص في ذلك من قبل
المخولة ألعضاء الهيئات الفرعية مقابل
المخولة لـ 3فصول تعلَق أحدها بالمنح
آمر صرفها ودون مصادقة مجلسها (ترفيع في االعتمادات
َ
َ
صص لألجر األساسي والتدرج).
التخفيض في الفصل المخ َ
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كما لوحظ عدم التزام الهيئة باالعتمادات المصادق عليها من قبل مجلسها بخصوص نفقات مح َملة على  16فصال من العنوان األول
(نفقات االتصال وطباعة بطاقات االنتخابات ومطبوعات انتخابية) ،وعدم التزامها بمبدأ استعمال االعتمادات للغرض الذي طلبت من أجله
(طلب لرئيس الحكومة للحصول على اعتمادات لتغطية نفقاتها وخالص ديون هيئة  ،2011لم يتم استعمال الجزء األخير منه لخالص
الديون).
كما قامت الهيئة الفرعية لالنتخابات بإيطاليا بتأدية نفقات نقدا ودون مراقبتها كما لم يقع إخضاع نفقات بمبلغ  383.348دينارا
لتأشيرة رئيس الهيئة الفرعية والمحاسب.
وتولى رئيس الهيئة الفرعية لالنتخابات بإيطاليا تحويل ما يعادل  487.944دينارا بعنوان تسبقات لتغطية مصاريف انتخابية من
الحساب البنكي للهيئة الفرعية إلى حسابه البنكي الشخصي وإلى الحسابات البنكية الشخصية ألعضائها وبعض منسقيها وتحويل مبلغ يعادل
 89.257دينارا إلى حساب جمعية ناشطة بإيطاليا ال تربطها بالهيئة أي عالقة تعاقدية أو اتفاقية تعاون.
كما لوحظ عدم التزام الهيئة بصفة دائمة بتطبيق ما ورد في دليل اإلجراءات الخاص بإنجاز ومراقبة الشراءات( .لم يتم عرض
مشاريع كراسات الشروط التي تفوق قيمة شراءاتها  200أ.د على مصادقة اللجنة العليا للشراءات بالهيئة  -إعالن طلبات عروض لفترات لم
يتعدَ أقصاها  5أيام – عدم إمضاء عقد الصفقة قبل الشروع في تنفيذها.)...
ومن ناحية أخرى ،تمت مالحظة عدد من اإلخالالت على مستوى ضبط الحاجيات فيما يخص اقتناء سيارات وظيفية واللجوء إلى
التفاوض المباشر وتوجيه الطلب العمومي فيما يخص اقتناء السيارات الوظيفية لرئيسها وأعضاء مجلسها ومديرها التنفيذي .كما لوحظ
تضارب تواريخ االستالم المدونة في كراس الشروط وفي العقد المبرم مع المزود المكلف بتوفير صدريات أعوان مراكز االقتراع وعدم
تطبيق خطايا التأخير.
كما تبين من خالل التقرير عدم الدقة في تحديد الحاجيات المتعلقة بكراء السيارات على الصعيد المركزي (التمديد في مدة الكراء
رغم أن التمديد غير منصوص عليه بعقود الكراء وهو ما أدى كذلك إلى ارتفاع كلفة الكراء من  48د إلى  75د في اليوم الواحد -قيام كل
هيئة فرعية بكراء  4سيارات على حدة وهو ما جعل الهيئة ال تنتفع بأسعار تفاضلية وموحدة (تقوم نفس الوكالة بكراء نفس نوعية السيارات
لهيئات فرعية في نفس الفترات بأسعار متفاوتة).
كما لم يتم تفعيل المنافسة على المستوى الوطني وفي الخارج لتأمين خدمات الحراسة والنظافة والنقل (إبرام صفقات بالتفاوض
المباشر).

 -3التصرف المحاسبي والجبائي:
تحفظ مراقبي الحسابات نظرا لعدم قيام الهيئة بمقاربة الجرد المادي لألصول مع المعطيات المحاسبية .كما لوحظ عدم إنجاز الجرد
المادي للمخزون على مستوى  11بعثة قنصلية (قوارير حبر).
كما اقتصرت عملية مراقبة استالم الحبر االنتخابي على الناحية الكمية دون إجراء التحاليل المخبرية الالزمة للتأكد من مطابقته
للشروط الصحية والفنية ،والتأخير في القيام بالتصاريح الديوانية فيما يخص اقتناء الحبر ( 4أشهر انجر عليها دفع معاليم إضافية بلغت حوالي
 21ألف دينار نتيجة للفارق في سعر صرف الدوالر مقابل الدينار) ،وعدم توفر الظروف المالئمة للخزن بمستودع الوردية.
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ّ
املستقلة لإلنتخابات
خصوصية :الهيئة العليا
متابعة
ّ

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

كما لم يتم حصر جميع ديون هيئة  2011التي تم على أساسها اإلحالة بين الهيئتين وإدراجها بالميزانية االفتتاحية للهيئة ،ولم يتم
خالص سوى  % 2من مجموع ديونها رغم تخصيص مبلغ  2,967م.د لهذا الغرض.
ولم يتم القيام بجرد األموال المتوفرة بخزائن الهيئات الفرعية بالخارج في  31ديسمبر  .2014كما لم ترجع سفارتي تونس بالرباط
وطوكيو للمبالغ المتبقية لديها إلى غاية جانفي  105( 2017أ.د).
ومن جهة أخرى ،سجل عدم قيام الهيئة بالتصريح في اآلجال بكامل المبالغ المخصومة بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على
الشركات واألداء على القيمة المضافة ال تي تم اقتطاعها عند خالص األعوان ومسدي الخدمات والمزودين خالل سنة  2014وهو ما جعلها
مطالبة بدفع المبالغ المخصومة لفائدة خزينة الدولة مع إضافة خطايا التأخير ( % 0,05عن كل شهر تأخير أو جزء منه) ،وعدم إعداد محضر
جرد خزينة الهيئة الفرعية بسوسة.
كما تم احتساب خطايا التأخير باعتماد نسبة  % 1من مجموع مبالغ الخصم على المورد عوضا عن نسبة  .% 0,05وقامت الهيئة
بالخصم من المورد بنسبة  % 5بعنوان خالص القسط األخير من معلوم كراء قصر المؤتمرات عوضا عن ( % 15الفصل  52من
م.ض.د.أ.ط.ض.ش).
وتجدر اإلشارة إلى قيام الهيئة بالخصم على المورد بعنوان الضريبة على الشركات بقيمة  % 15بعنوان كراء مقرات الهيئتين
الفرعيتين صفاقس  1وصفاقس  2من جمعية معرض صفاقس الدولي دون موجب (الجمعية خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات
(الفصل  45من م.ض.د.أ.ط.ض.ش).
ولمتابعة هذا التقرير ،انعقدت جلسة عمل أولى يوم  22جانفي  2019بين الهيئة العليا ووفد من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
يتكون من رئيس الهيئة (السيد محمد التليلي المنصري) والمدير التنفيذي ت ّم على إثره إعالم الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية بتقدم مجهود
اإلصالح ورفع العديد من اإلخالالت وتقرر م د الهيئة العليا بالتدابير المتخذة كتابيا ،ثم شهدت العليا المستقلة لالنتخابات تغييرا على رأسها
وتم عقد جلسة ثانية يوم  20فيفري  2019بحضور وفد عن الهيئة يتقدمه رئيسها السيد نبيل بفون ،لكن إلى غاية تاريخ إعداد التقرير لم يت ّم
للرقابة اإلداريّة والماليّة ،بصفة كتابيّة ،بالتدابير المتخذة لرفع اإلخالالت.
مدّ الهيئة العليا ّ
للرقابة اإلداريّة والماليّة ،بصفة كتابيّة ،بالتدابير المتخذة لرفع اإلخالالت.
لكن إلى غاية تاريخ إعداد التقرير لم يت ّم مدّ الهيئة العليا ّ
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نظرا للنتائج المشجعة التي حققتها عملية ‘’متابعة قرب’’ وبعد نجاح
العملية النموذجية التي أطلقتها الهيئة سنة  2017والتي شملت  10هياكل
عمومية ،حرصت الهيئة على دعم هذه التجربة من خالل تدعيم التمشي
الذي اعتمدته وذلك بغاية مزيد تحسينأدائهاوإضفاءالمزيدمنالنجاعةعلى
أعمااللرقابةوالمتابعة.
تم اقرارها في إطار اتفاق التعاون المبرم مع
يذكر أن هذه المقاربة قد ّ
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية « »OCDEفي أوت، 2017بتمويل من
حكومة المملكة المتحدة.
ّ
التمشي اإلصالحي الرامي إلى تعزيز
وتندرج هذه المقاربة الجديدة ضمن
دور الهيئة العليا في مجال متابعة نتائج
المهمات الرقابية التي تنجزها
ّ
دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة والتفقّديات وتجاوز محدودية
الصالحيات المسندة لها من جهة ومحدودية نجاعة المتابعة المستندية
خالتها
من جهة أخرى .كما تسعى الهيئة من خالل ذلك إلى دعم تد ّ
التصرف العمومي عبر إيجاد صيغ متابعة جديدة تضمن
في مجال ترشيد
ّ
التفاعل اإليجابي للمتصرف مع نتائج مهام الرقابة المنجزة ومساعدته
على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والعمل بالتوصيات التوجيهية وتثمينها.
وترمي الهيئة العليا من خالل اعتماد هذه المقاربة الجديدة إلى تحقيق
عدة أهداف تتم ّثل أساسا في إرساء التشاركية من خالل إسناد عملية المتابعة
ّ
أعد التقرير
إلى فريق عمل مشترك بين الهيئة العليا والفريق الرقابي الذي ّ
والجهة محل الرقابة بما يمكن في اآلن نفسه من التعرف على مآل التقرير
بالنسبة إلى الهيكل الرقابي ومساعدة الهيكل الذي تمت مراقبته على
تدارك النقائص.
للمتصرف بإصالح ما تم رصده
كما تضمن هذه المقاربة االلتزام الفعلي
ّ
والمتصرفين العموميين
من نقائص و إخالالت عبر ربط الجسور بين المراقبين
ّ
وذلك من خالل إنجاز معاينات ميدانية وجلسات عمل مشتركة ،إضافة إلى
تنظيم ورشات تقييمية تمكن من مساندة المتصرفين العموميين على مزيد
التصرف المحتملة ،هذا
التصرف الرشيد واجتناب أخطاء
اإللمام بمقتضيات
ّ
ّ
إلى جانب ضمان اإلنجاز الفعلي للتوصيات وتعميم األثر اإليجابي لعمليات
المتابعة.
هذا وقد تناولت أعمال المتابعة عن قرب خالل السنة الحالية قطاعات
حساسة ومؤثرة في الحياة العامة ،وقد رأت الهيئة أنه من الضروري
متابعتها عن قرب وذلك من أجل مزيد االحاطة بالسياسات المعتمدة في
هذه القطاعات ودعم عمل الهياكل المتدخلة فيها.

املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

شملت متابعة القرب  29تقريرا رقابيا توزعت حسب القطاعات كما يلي:

التصرف في أسطول السيارات والعربات:
شملت عملية المتابعة عن قرب الهياكل التالية:
الهيكل العمومي

الهيكل الرقابي

موضوع المهمة الرقابية

رئاسة الحكومة

هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

التصرف في أسطول النقل

وزارة التجارة

هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

التصرف في أسطول النقل

وزارة حقوق االنسان ومجلس المستشارين سابقا

هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

التصرف في أسطول النقل

االدارة العامة للسجون

هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

التصرف في أسطول النقل

الديوان الوطني للبريد

هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

التصرف في أسطول النقل

الديوان الوطني للتطهير

هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

التصرف في أسطول النقل

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة

التصرف في أسطول النقل

قطاع التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية:
حيث شملت عملية المتابعة عن قرب الملفات التالية:
موضوع المهمة الرقابية

الهيكل العمومي

الهيكل الرقابي

وكالة التهذيب والتجديد العمراني

دائرة المحاسبات

االدارة الجهوية للتجهيز بباجة

التفقدية العامة لوزارة التجهيز

تضارب مصالح

االدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس

التفقدية العامة لوزارة التجهيز

تفقد أوجه التصرف

وزارة التجهيز

دائرة المحاسبات

التصرف في البنايات

شركة تونس للطرقات السيارة

دائرة المحاسبات

تفقد أجه التصرف

برنامجي االحاطة باألحياء الشعبية
بالمدن الكبرى وتهذيب وادماج
األحياء السكنية

قطاع البيئة والتنمية المستديمة:
حيث شملت عملية المتابعة التقارير التالية:
الهيكل العمومي

الهيكل الرقابي

الديوان الوطني للتطهير

دائرة المحاسبات

مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

هيئة الرقابة العامة للمالية

أوجه التصرف

وزارة التنمية المحلية والبيئة

دائرة المحاسبات

تقييم التصرف في النفايات الخطرة

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
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هيئة الرقابة العامة للمصالح
العمومية

موضوع المهمة الرقابية
استغالل الشبكة ومنشآت التطهير
والتصرف في الصفقات والشراءات

تفقد أوجه التصرف

املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

الوكالة الوطنية لحماية المحيط

هيئة الرقابة العامة للمصالح

تفقد أجه التصرف

العمومية

وزارة البيئة والتنمية المستدامة

دائرة المحاسبات

التصرف في النفقات

الديوان الوطني للتطهير

دائرة المحاسبات

تقييم معالجة واستغالل المياه المستعملة

الوكالة الوطنية لحماية الشريط

هيئة الرقابة العامة للمصالح

الساحلي

العمومية

تفقد أوجه التصرف

قطاع النقل:
شملت عملية متابعة القرب لسنة  2018ثمانية تقارير رقابة تخص قطاع النقل مفصلة كما يلي:
الهيكل العمومي

الهيكل الرقابي

موضوع المهمة الرقابية

وزارة النقل

دائرة المحاسبات

أوجه التصرف

وزارة النقل

دائرة المحاسبات

اشراف الدولة على قطاع النقل البري

دائرة المحاسبات

تفقد أوجه التصرف

الشركة الوطنية للنقل بين
المدن
الشركة الوطنية للنقل بين

هيئة الرقابة العامة ألمالك

المدن

الدولة

الشركة التونسية للمالحة
ديوان الطيران المدني
والمطارات

هيئة الرقابة العامة للمصالح

تفقد أوجه التصرف

العمومية
دائرة المحاسبات

ديوان البحرية التجارية

هيئة الرقابة العامة للمصالح

والموانئ

العمومية

وزارة النقل

تفقد أوجه التصرف

تفقد أوجه التصرف
تفقد أوجه التصرف

هيئة الرقابة العامة للمصالح

تقييم عملية دمج الشركة الوطنية للنقل وشركة المترو

العمومية

الخفيف لمدينة تونس

وتثمن الهيئة ،في هذا االطار ،المجهودات التي بذلتها مختلف مصالح الهياكل التي تمت متابعتها وتفاعلها االيجابي مع هذا التمشي
الذي يدعم التوجه العام نحو االصالح وتطوير طرق التصرف و ارساء مبادئ الحكومة بمختلف القطاعات.
من جانب آخر تجدد الهيئة دعوتها إلى دعم العمل التنسيييييقي بين مختلف المتدخلين بخصييييوص النقائص التي يسييييتدعي إصييييالحها
تظافر جهودها مجتمعة .كما تثمن ما تم التوصل إليه من تدخالت ترتيبية أو تشريعية جاءت تبعا لتوصياتها.

تثمن الهيئة العليا للرقابة االدارية والمالية التفاعل االيجابي للهياكل التي تمت متابعتها و تظافر
مجهودات كافة المتدخلين قصد تفعيل إجراءات االصالح المقترحة.
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املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

 - Iالتصرف في أسطول السيارات والعربات في الوزارات والمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانة الدولة
والمنشآت العمومية وتأمينها ومتابعة الحوادث:
يييرف في أسييييطول
قامت الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية خالل سيييينة  2018وفي إطار عمليات متابعة القرب
ّ
الخاصيييية بالتصي ّ
السيييارات والعربات ،بمتابعة سييبعة تقارير أعدتها هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشييؤون العقارية خالل الفترة الممتدة من سيينة 2013
إلى سنة  2018شملت رقابة التصرف في حضيرة السيارات في الهياكل العمومية التالية:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

رئاسة الحكومة،
وزارة التجارة،
وزارة حقوق االنسان سابقا،
اإلدارة العامة للسجون،
الديوان الوطني للبريد،
الديوان الوطني للتطهير،
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين.
ويمكن تبويب النقائص المتعلقة بحضيرة السيارات والتي تمت متابعتها حسب المؤسسات ومجاالت التصرف كاآلتي:
العدد
الجملي
للنقائص

ضبط
أسطول
السيارات

الشراءات

اسناد سيارات
المصلحة
ألغراض
شخصية

التصرف
في وسائل
النقل

الصيانة
والتعهد

التصرف
في الوقود

التأمينومتابعة
الحوادث

32

5

-

12

-

6

9

-

17

4

-

7

6

-

-

14

3

-

-

5

-

2

4

23

11

-

6

-

-

6

-

34

10

5

2

-

3

9

5

33

11

3

-

10

4

3

2

-

-

-

-

-

18

المجموع

171

44

8

27

15

19

29

29

النسبة ()%

-

25,7

4,5

15,7

9

11,1

17

17

الهيكل
العمومي
المعني
رئاسة
الحكومة
وزارة التجارة
وزارة حقوق
االنسان سابقا
اإلدارة العامة
للسجون
الديوان
الوطني للبريد
الديوان
الوطني
للتطهير
الشركة
التونسية
للتامين وإعادة
التامين
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وتتوزع اإلخالالت المتعلقة بالتصرف في أسطول السيارات حسب طبيعة النقائص التي تم استخراجها ومتابعتها كما يلي:

توزيع اإلخالالت على مستوى التصرف في أسطول السيارات والعربات
وتأمينها ومتابعة الحوادث

ضبط أسطول
السيارات
%25,7

ضبط أسطول السيارات

التصرف في الوقود

إخالالت أخرى
%24,6

اسناد السيارات
الترصف يف الوقود
%17

التأمين ومتابعة الحوادث

إخالالت أخرى

التأمي ومتابعة
الحوادث
%17
اسناد السيارات
%15,7

واذا ما اسيييتثنينا النقائص الراجعة إلى ك ّل من وزارة حقوق االنسيييان سيييابقا والشيييركة التونسيييية للتأمين وإعادة التأمين التي حظيت
بمتابعة خصوصية ّ
تبوب حسب نسب اإلصالح بالنسبة لكل مؤسسة كاآلتي:
فإن بقية النقائص التي تمت متابعتها ّ
المؤسسات

العدد الجملي

عدد اإلصالحات

عدد اإلصالحات

للتوصيات

المنجزة

بصدد االنجاز

عدد التوصيات

نسبة االصالح
)(%

رئاسة الحكومة

32

82

4

4

87,5

وزارة التجارة

17

13

4

4

76,5

اإلدارة العامة للسجون

23

18

5

5

78,3

الديوان الوطني للبريد

34

26

8

8

76,5

الديوان الوطني للتطهير

33

27

6

5

81,8

المجموع
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112

27

26

80,5

تراوحت نسب اإلصالح بين  % 87,5برئاسة الحكومة و % 76,5بكل من وزارة التجارة والديوان
الوطني للبريد.
وقد شملت عملية متابعة القرب تقارير التصرف في حضيرة السيارات ،بالخصوص المجاالت التالية:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

ضبط أسطول السيارات والعربات،
الشراءات،
طرق االسناد،
عمليات الصيانة والتعهد،
التصرف في الوقود،
التأمين ومتابعة الحوادث.

 -1ضبط أسطول السيارات والعربات:
فيمجال ضبط أسطول السياراتتمت متابعة  41نقصا مثلما يبرزه الجدول التالي:
الهيكل العمومي المعني

مجموع النقائص

عدد اإلصالحات

عدد اإلصالحات

المنجزة

بصدد االنجاز

عدد التوصيات

نسبة االصالح

رئاسة الحكومة

5

5

-

-

100

وزارة التجارة

4

2

2

2

50

اإلدارة العامة للسجون

11

6

5

5

54,5

الديوان الوطني للبريد

10

6

4

4

60

الديوان الوطني للتطهير

11

7

4

3

63,6

المجموع

41

26

15

14

63,4

بلغ معدل نسبة اإلصالح  % 63,4وتراوحت النسب بين  % 100في رئاسة الحكومة و % 50في وزارة التجارة.
وتمحورت النقاط التي كانت محل متابعة في مجال ضبط أسطول السيارات بالخصوص حول الجوانب التالية:

▪
▪
▪

تنظيم التصرف في عملية ضبط أسطول السيارات والعربات،
جرد أسطول السيارات والعربات،
تناسق القوائم التي تمسكها الهياكل العمومية والقوائم التي تمسكها مصالح وزارتي النقل وأمالك الدولة،

 -1-1التصرف في عملية ضبط أسطول السيارات والعربات:
بخصوص تنظيم التصرف في عملية الضبط ،تعلقت أهم النقائص التي تمت متابعتها بالنقاط التالية:

▪
▪
▪
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عدم إعتمادتطبيقات دقيقة وخصوصية للتصرف في األسطول،
عدم تحيين التطبيقات المعتمدة في التصرف في االسطول دوريا،
ارتباط التطبيقات اإلعالمية للتصرف في المعدات الدارجة بشبكة ضعيفة السرعة،

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

▪

املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

عدم إمكا نية الحصيييول على معلومات حول كافة عربات وسييييارات األسيييطول على المسيييتوى المركزي بالنسيييبة للهياكل التي لها
امتداد جهوي،

▪

عدم تمكين التطبيقة اإلعالمية المستعملة من احتساب معدالت استهالك الوقود والتمكين فقط من االطالع على الكميات المستهلكة
لكل عربة،

▪
▪

عدم اندماج التطبي قات اإلعالمية للتصرف في المعدات الدارجة مع التطبيقات الخاصة ببيانات الصيانة واإلصالح،
المكونة ألسطول العربات.
عدم تمكين التطبيقات الخاصة بالمحاسبة من احتساب اهالكات كل عنصر من العناصر
ّ
وأبرزت نتائج المتابعة في باب تنظيم عملية ضبط االسطول بالخصوص اعداد قواعد معطيات حول أسطول السيارات والتقدم في

وضيع تطبيقات إعالمية بالوسيائل الذاتية للمؤسيسيات واعتماد شيبكة حديثة لالعالمية ذات قدرة تدفق عالية وسيريعة  ،وتوفير جميع البيانات
المتعلقة بالعربات على المسييتويين المركزي والجهوي بالنسييبة للحاالت التي اثارتها تقارير الرقابة واالخذ بعين االعتبار لالهالكات المتعلقة
بعناصر االسطول عند القيام بالتسويات المحاسبية الالزمة وادماج بيانات الصيانة واإلصالح ضمن التطبيقات اإلعالمية الجديدة.

 -2-1عمليات الجرد:
فيما يتعلق بجرد أسطول السيارات والعربات شملت النقائص بالخصوص النقاط التالية:

▪
▪
▪

ع دم القيام بجرد اسطول السيارات بالدورية الترتيبية وتسجيل تأخير في القيام بهذه العملية،
عدم تمكن بعض الهياكل من ضبط أسطول السيارات والعربات الراجع لها بالنظر بالدقة المطلوبة،
ومعرفات السييييارات والعربات اإلدارية التي أحالتها لها
عدم توفر بعض الهياكل على ما يكفي من الوثائق والمعطيات لتحديد عدد
ّ
هياكل أخرى،

▪
▪
▪
▪
▪

عدم تجديد شهائد تسجيل بعض العربات اإلدارية بعد فقدانها،
عدم إعادة التسجيل لبعض السيارات والعربات التي ماتزال شهائد تسجيلها بإسم هياكل سابقة كانت تمتلكها،
عدم تسوية وضعية شهائد التسجيل لسيارات أصبحت تتصرف فيها هياكل أخرى،
عدم قيام بعض الهياكل باستغالل نتائج الجرد المجرى للقيام بالتسويات المحاسبية الالزمة من حساب المعدّات الدارجة للنقل،
نقص احكام جرد السيارات الرسمية الموضوعة على ذمة الوزراء وكتاب الدولة.

نقص احكام جرد السيارات الرسمية الموضوعة على ذمة الوزراء وكتاب الدولة.
وأبرزت نتائج متابعة جرد السيارات والعربات اإلدارية بالخصوص استكمال عمليات جرد االسطول وتدارك التأخير في عمليات
الجرد وضيييبط قوائم لكافة وسيييائل النقل والشيييروع في إجراءات تجديد واسيييتخراج شيييهائد تسيييجيل العربات واسيييتغالل نتائج الجرد والقيام
بالتسييويات ال محاسييبية المالئمة وتكليف مختلف الوزارات منذ شييهر مارس  2016بالتصييرف في السيييارات الرسييمية الموضييوعة على ذمة
الوزراء وكتاب الدولة وتحيين جرد هذه السيارات الرسمية خالل سنتي  2016و.2018

مكنت متابعة القرب من تجاوز كثير من االخالالت وخاصة القيام بعمليات الجرد و التسويات المحاسبية
وتكليف مختلف الوزارات بالتصرف في السيارات الرسمية.
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 -3-1التصرف في قوائم السيارات والعربات:
يخص عدم تناسق قوائم السيارات والعربات االدارية التي تمسكها الهياكل المراقبة شملت النقائص النقاط التالية:
فيما
ّ

▪

تسييجيل فوارق بين قائمات االسييطول المعدّة م ن ادارات الوسييائل والمعدات والقائمات المسييتخرجة من التطبيقة اإلعالمية الخاصيية
بالصيانة ونتائج الجرد المجرى من بعض مصالح الهياكل التي تمت مراقبتها،

▪

تسيييجيل فوارق هامة في عدد العربات بين المعطيات المضيييمنة بكل من السيييجل الوطني للعربات بوزارة النقل والسيييجل المركزي
للس يارات والعربات اإلدارية الممسوك من قبل اإلدارة العامة لضبط األمالك العمومية بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية،

▪
▪

تسجيل فوارق في عدد المعدّات الدارجة المسلمة من قبل بعض الهياكل مقارنة ببيانات السجل الوطني للعربات،
وجود تضارب بين قوائم أسطول السيارات والعربات الممسوكة من اإلدارة العامة لضبط األمالك العمومية بوزارة أمالك الدولة
والشؤون العقارية والقوائم الممسوكة من قبل جل الهياكل،

▪

عدم مطالبة بعض الهياكل بإعادة التسييجيل بالسييجل المركزي للسيييارات والعربات اإلدارية الممسييوك من قبل وزارة أمالك الدولة
والشيييييييؤون العقارية لسييييييييارات وعربات تم اقتناؤها قبل إحداث وزارة أمالك الدولة والشيييييييؤون العقارية وماتزال على ملك هذه
الهياكل،

▪
▪

إبراز القوائم التي تمسكها الوكالة الفنية للنقل البري استمرار ملكية بعض الهياكللعربات تمت اإلفادة بالتفويت فيها،
عدم تضيمن قائمة السييارات والعربات التي قدم تها بعض الهياكلألرقام تسيجيلعددمن السييارات المنصيوصيعليها بالسيجل المركزي
للسيارات والعربات اإلدارية،

▪

عدم التنصيص ،بالسجل المركزي للسيارات والعربات اإلدارية ،على أرقام التسجيل العاديةضمن سلسلة تونس لعدد من السيارات
والعربات اإلدارية غير المنسوخة على صفيحة التسجيل ،أي غير المستعملة للجوالن،

▪

عدم التخزين بالسييجل المركزي للسيييارات والعربات اإلدارية لبعض أرقام التسييجيل بالسييلسييلة العادية المسييتعملة للجوالنلعدد من
السيارات والعربات اإلدارية والمنسوخة على صفيحة التسجيل،

▪

تقديم توضييييحات غير كافية في خصيييوصيييبعض العرباتالتي هي اما بصيييدد التخصييييص أو بصيييدد اإلحالة على عدم االسيييتعمال
والتفويت،

▪

عدم تقديم بعض المؤسسات الوثائق التي توضح وضعية ومآل معدات نقل تعود إلى فترات قديمة.
وم ّكنت عملية المتابعة في باب ضييبط االسييطول بالخصييوص من اعداد قوائم متناسييقة للسيييارات بين جل المصييالح المتصييرفة التي

كانت محل رقابة ومصالح وزارة أمالك الدولة وإرساء اليات للتنسيق واالعالم والتحيين الدوري وتبادل المعطيات.
كما تمت اإلفادة بالتقدم في تسييييييوية الفوارق في القوائم التي تمسييييييكها األطراف المتداخلة وموافاة اإلدارة العامة لضييييييبط األمالك
العمومية بكل التحيينات المتعلقة بأسطول السيارات.

مكنت عملية المتابعة خاصة من إرساء آليات للتنسيق والتحيين الدوري وتبادل المعطيات المتعلقة بضبط
أسطول السيارات.
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شراء السيارات والعربات:
قامت الهيئة بمتابعة ثمانية نقائص مبوبة حسب الجدول التالي:
عدد اإلصالحات

نسبة االصالح

المنجزة

()%
100

الهيكل العمومي المعني

مجموع النقائص

الديوان الوطني للبريد

5

5

الديوان الوطني للتطهير

3

3

100

المجموع

8

8

100

تعلقت هذه النقائص بكافة مراحل إبرام وإنجاز الصفقات وشملت بالخصوص النقاط التالية:

▪

عدم احكام ضيييييييبط الحاجيات والوقوف على فوارق هامة في االتجاهين سيييييييلبية وأحيانا إيجابية بين التقديرات ومبالغ العروض
المقبولة في صفقات المعدّات الدارجة،

▪

عييدم احترام مبييدأي الشيييييييفييافييية والمسيييييييياواة أمييام الطلييب العمومي وعييدم تكوين لجييان لفتح الظروف وفرز العروض في بعض
االستشارات،

▪
▪

تجاوز الفارق في المدة بين المصادقة على تقرير فرز العروض الفنية وتاريخ فتح الظروف المالية االجل األقصى،
عدم تقيد لجنة الفرز بما ورد بالمنهجية المنصوص عليها بكراس ال شروط وإضافة عناصر تقييم جديدة أو إغفال عناصر تقييم تم
التنصيص عليها،

▪
▪

عدم إعداد محاضر اإلستالم النهائي بع د إنتهاء فترة الضمان بالنسبة لبعض صفقات إقتناء العربات والسيارات،
عدم إعداد تقارير الختم النهائي للعينة من الصفقات التي فحصها فريق الرقابة،

بيّنت متابعة النقائص المتعلقة بمجال شراء السيارات اعتماد اإلصالحات المقترحة بنسبة  % 100وتقيد
الهياكل التي شملتها المتابعة بالتراتيب المنظمة للصفقات العمومية.

وبيّنت متابع ة النقائص المتعلقة بمجال شييراء السيييارات اعتماد اإلصييالحات المقترحة بنسييبة  % 100مثلما يبرزه الجدول أعاله،
حيث شملت أعمال التدارك بالخصوص مزيد احكام تقدير الحاجيات باعتماد معدل العروض آلخر طلب عروض أو إستشارة لتحديد الكلفة
التقديرية لصييييفقات إقتناء المعدات الدارجة و احترام مبدأي الشييييفافية و المسيييياواة أمام الطلب العمومي واعتماد دراسيييية الخاصيييييات الفنية
المطلوبة بكل دقة وشفافية والتعاقد مع العرض االقل ثمنا وتالفي النقائص المتعلّقة باآلجال.
كما أبرزت المتابعة تقيدالهياكل المعنية بمنهجية الفرز المنصيييوص عليها بكراس الشيييروط وإعداد محاضييير اإلسيييتالم النهائي بعد
إنتهاء فترة الضمان بالنسبة لصفقات إقتناء العربات والسيارات والقيام بالختم النهائي للصفقات.
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 -3اسناد السيارات:
بالنسبةإلسناد السيارات والعرباتقامت الهيئة بمتابعة  27نقصا مبوبا حسب الجدول التالي:
الهيكل العمومي

مجموع

عدد اإلصالحات

عدد اإلصالحات بصدد

عدد

نسبة االصالح

المعني

النقائص

المنجزة

االنجاز

التوصيات

()%

رئاسة الحكومة

12

11

1

1

91,7

وزارة التجارة

7

6

1

1

85,7

اإلدارة العامة للسجون

6

6

-

-

100

الديوان الوطني للبريد

2

1

1

1

50

المجموع

27

24

3

3

88,9

شملت هذه النقائص مجاالت التصرف التالية:

▪
▪
▪
▪

تنظيم عملية االسناد،
إجراءات االسناد والمراقبة،
التنسيق بين األطراف المتدخلة في عملية االسناد،
مدى استحقاق بعض عمليات االسناد.

 -1-3النقائص المتعلقة باإلسناد:
تمثّلت النقائص التي تعلقت بتنظيم عملية االسناد بالخصوص في النقاط التالية:

▪
▪

عدم إعداد أدلّة اجراءات لتحديد ضوابط ومعايير إسناد اإلمتيازات العينية والمصادقة عليها من مجالس اإلدارة،
تأشير مراقب المصاريف العمومية على عديد المقررات المعللة للترخيص في إستعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية ألغراض
شخصية بصورة الحقة،

▪

عدم التنصييييص على العديد من المعطيات المهمة بجل مقررات إسيييناد سييييارات المصيييلحة المرخص في اسيييتعمالها بصيييفة ثانوية
ألغراض شخصية،

▪

تشيتت وعدم تجميع وتنظيم محاضير اسيتالم وتسيليم السييارات الوظيفية وعدم حمل بعضيها لعدد رتبي يسياهم في ترتيبها ويضيمن
حسن استغاللها في أعمال المتابعة باإلضافة إلى إفتقار العديد منها لإلمضاءات الواجب إدراجها بها و/أو ختم اإلدارة.

▪
▪
▪
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قيام الهياكل بإصدار قرارات استعمال سيارات المصلحة ألغراض شخصية على سبيل التسوية،
صفة،
إمضاء مقررات الترخيص في استعمال سيارة المصلحة بصفة ثانوية لغايات شخصية من مسؤولين ليس لهم ال ّ
نقص التنسيق مع مصالح وزارة أمالك الدولة بخصوص تحيين المعطيات المتعلقة باسناد السيارات اإلدارية،
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وبينت عملية متابعة اإلصالحات المعتمدة في عملية االسناد اتخاذ التدابير التنظيمية المتمثلة بالخصوص في إمضاء قرارات إسناد
سيييارات المصييلحة بصييفة ثانوية ألغراض شييخصييية من قبل مراقب ال مصيياريف العمومية وتضييمنها وجوبا رقم تسييجيل السيييارة ونوعيتها
وأيضيييا كمية الوقود المقترحة وتاريخ العمل بالمقرر وإعداد تقارير معللّة لعملية االسيييناد وإدراج قرارات إسيييناد آليّة على منظومة إنصييياف
بخصوص سيارات المصلحة المسندة بصفة ثانوية ألغراض شخصية .
كما أبرزت المتابعة إحترام إجراء إمضاء مقررات الترخيص في إستعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية ألغراض شخصية من
الوزراء المعنيين وقيام المؤسييسييات المعنية بالتحيين الشييامل للمعطيات المتعلقة باإلسييناد وإرسييالها إلدارة ضييبط األمالك العمومية واعتماد
منظومة التراسل اإللكتروني إلرسال القائمات المحينة كآلية للتحيين.

مكنت المتابعة من تجاوز النقائص التنظيمية واالجرائية الخاصة باسناد السيارات وتحيينها في اآلجال.
 -2-3اجراءات االسناد والمراقبة:
بخصوص إجراءات االسناد والمراقبة شملت النقائص أساسا النقاط التالية:

▪

التأخير في إصييدار بطاقات إسييتعمال س ي يارات المصييلحة بصييفة ثانوية ألغراض شييخصييية لعدد من المنتفعين أو عدم تجديدها بعد
إنقضاء مدّة صلوحيتها المحددة بسنة على أقصى تقدير،

▪

عدم مدّ فريق الرقابة بـيييييي 16مقرر إسناد سيارة إدارية من مجموع  75مقرر إسناد وتعهد الهياكل المعنية بإعداد مشاريع قرارات
جديدة بالنسبة لهذه الحاالت،

▪

تنص بعض قرارات اإلسييناد على سيييارات لم تعد
عدم تحيين بعض قرارات اإلسييناد بما يتالءم مع ما هو معمول به واقعيا ،حيث
ّ
مسندة فعليا للمنتفعين أو يت ّم إسناد سيارات أخرى للمنتفع دون أن يتم إستصدار قرار إسناد جديد،

▪

عدم تحديد بعض قرارات اإلسناد المعمول بها لمدّة اإلسناد،

وشملت اإلصالحات المعتمدة في مجال احترام إجراءات اسناد السيارات بالخصوص إصدار بطاقات استعمال سيارات المصلحة
بصييييفة ثانوية ألغراض شييييخصييييية وتجديدها في اآلجال وتحيين قرارات إسييييناد السيييييارات عند كل تغيير يطرأ على نوع السيييييارة والخطة
الوظيفية وتجديد قرارات االسناد سنويّا.

 -3-3تنسيق أعمال االسناد:
في مجال التنسيق بين األطراف المتدخلة في عملية االسناد شملت النقائص ،النقاط التالية:

▪

عدم تطابق صييييييييغة إسيييييييناد مجموعة من السييييييييارات والعربات بين المعطيات المضيييييييمنة بكل من القائمة المقدمة من قبل بعض
الوزارات وتلك المم سوكة لدى اإلدارة العامة لضبط األمالك العمومية،

▪

عدم مد بعض الوزارات والمؤسيييسيييات اإلدارة العامة لضيييبط األمالك العمومية بمختلف التحويرات المتعلقة بتغيير صييييغة إسيييناد
السيارات اإلدارية،
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عدم مد مصالح رئاسة الحكومة اإلدارة العامة لضبط األمالك العمومية بالمعطيات المتعلقة بإحالة السيارات المخصصة للمراسم
والموضوعة على ذمة وزارة الدفاع الوطني،

وبخصييوص التنسيييق شييملت اإلصييالحات بالخصييوص موافاة بعض الوزارات إدارة ضييبط األمالك العمومية بقائمات السيييارات
اإلدارية الراجعة ألسطولها وذلك حسب صيغة اإلسناد والتعهد بتحيين هذه القائمات في االبان.
وبخصوص سيارات المراسم أبرزت المتابعة توفير كل المعطيات والوثائق المتعلقة بها وتسليمها لدائرة المراسم وإحالة التصرف
في هذه السيارات كليا إلى هذه الدائرة والملكية إلى وزارة الدفاع الوطني وإعالم وزارة أمالك الدولة بذلك منذ مارس ،2016

 -4-3استحقاق االسناد:
بخصوص مدى استحقاق االسنادبالنسبة لبعض الوضعيات ،شملت النقائص أساسا النقاط التالية:

▪

غياب معايير موضيييوعية في تحديد المسيييافات الواجب قطعها وفي كمية الوقود المسيييتوجبة والمضيييمنة بمجموعة التقارير المعللة
للترخيص في إستعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية ألغراض شخصية،

▪

إنتفاع مجموعة من األعوان بسيييييارات مصييييلحة مرخص في اسييييتعمالها بصييييفة ثانوية ألغراض شييييخصييييية لسيييييارات غير تلك
المرخص في استعمالها.

▪

جمع بعض الحاالت بين المنحة الكيلومترية واالمتياز العيني المتمثل في السيارة الوظيفية الموجب القتطاعها،
وتمثّلت تدابير اإلصيالح المتخذة في باب اسيتحقاقاسيناد السييارات اإلداريةفي ترشييد كميات الوقود المقترحة ضيمن قرارات إسيناد

سيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية ألغراض شخصية ،حيث اقتصرت على كمية ال تتجاوز  120لترا شهريا بالنسبة لسواق أعضاء
الحكومة على سيييبيل المثال ومالءمة القرارات للسييييارات المسييين دة واعتماد القرارات الوقتية عند تغيير السييييارات ظرفيا وتسيييوية وضيييعية
الجمع غير المستحق بين المنحة الكيلومترية واالمتياز العيني المتمثل في السيارة الوظيفية بالنسبة للحاالت التي أبرزتها تقارير الرقابة.

تبعا لعمليات المتابعة ،تم ترشيد كميات الوقود المقترحة ضمن قرارات االسناد في حدود  120لترا
شهريا.
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 -4التصرف في صيانة واصالح السيارات والعربات:
في مجال التصرف في صيانة واصالح السيارات والعربات اإلدارية ،تمت متابعة  19نقصا ،مثلما يبرزه الجدول التالي:
عدد اإلصالحات

عدد اإلصالحات

المنجزة

بصدد االنجاز
1

1
1

83,3
33,3

عدد التوصيات

نسبة االصالح ()%

الهيكل العمومي المعني

مجموع النقائص

83,3

رئاسة الحكومة

6

5

وزارة التجارة

6

5

1

الديوان الوطني للبريد

3

1

2

2

الديوان الوطني للتطهير

4

1

3

3

25

المجموع

19

12

7

7

63,1

شملت النقائص المتعلقة بصيانة واصالح السيارات مجاالت التصرف التالية:

✓
✓
✓
✓

تنظيم عملية صيانة االسطول،
شراء قطع الغيار واختيار المزودين،
متابعة عملية صيانة االسطول،
التفويت في القطع القديمة،

 -1-4تنظيم عملية الصيانة:
في مجال تنظيم عملية صيانة األسطول شملت النقائص بالخصوص النقاط التالية:

▪

مبوبة حسيييب عمليات
افتقار الهياكل إلى منظومة معلوماتية مندمجة تمكن من التعرف آليا على كلفة إصيييالح وصييييانة األسيييطول ّ
الصيانة واإلصالح المنجزة داخليا وخارجيا،

▪

عدم تطابق المعطيات المضمنة بالتطبيقات اإلعالمية الخاصة بمتابعة عمليات الصيانة مع المعطيات المضمنة بوصوالت األشغال
بالخصوص نتيجة عدم تحيين معطيات التطبيقات اإلعالمية،

▪

عدم تحيين مذكرات العمل المنظمة إلجراءات السيييالمة والوقاية بالمؤسيييسيييات تماشييييا مع مقتضييييات مجلة السيييالمة والوقاية من
أخطار الحريق واإلنفجار والفزع بالبنايات،

▪

إختالف الرقم المسييند إلذن التزود (آليا عبر منظومة داخلية للوزارة) عن الرقم المدرج بطلب التزود الصييادر عن إدارة الشييؤون
المالية،

▪
▪

غياب مقررات تحدد مسؤوليات المكلفين بتسجيل دخول وخروج قطع الغيار من المغازة،
عدم التنصيييص بدقة ضييمن طلبات األثمان على نوع السيييارة التي سيييتم اسييتعمال قطع الغيار فيها أو تحديد دقيق السييم قطع الغيار
المطلوبة أو طبيعتها وتحديد إن كانت أصلية أم ال،

ت ّم تحيين مذكرات العمل المنظمة إلجراءات السالمة والوقاية بالمؤسسات تماشيا مع مقتضيات مجلة
السالمة والوقاية من أخطار الحريق واإلنفجار.
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 -2-4شراء قطع الغيار واختيار المزودين:
شملت النقائص المتعلقة بشراء قطع الغيار واختيار المزودين النقاط التالية:

▪

عدم وضييع إطار تعاقدي ألعمال الصيييانة التي تقوم بها بعض الوزارات والمؤسييسييات يمكن من تحديد واجبات وحقوق كل طرف
ومن حسن اختيار المزودين،

▪
▪

عدم تجميع الشر اءات وعدم اللجوء إلى إبرام صفقات عند إستيفاء الشروط بالنسبة للتزود بقطع الغيار،
ارتفاع كلفة صييييانة بعض وسيييائل النقل وخاصييية منها القديمة نتيجة عدم تعويضيييها في االبان وشيييراء بعض قطع الغيار بأسيييعار
مرتفعة،
وقد ترتّب عن المتابعة في مجال شيييييراء قطع الغيار واختيار المزودين بالخصيييييوص توجّه ج ّل الهياكل إ ّما إلى إبرام عقود للتزود

بقطع الغيار وإصالح السي ارات وتغيير زيوت السيارات وغسلها مع شركات خاصة بناء على نتائج استشارات تنظم في الغرض.

 -3-4متابعة أعمال الصيانة:
فيما يتعلق بمتابعة عملية صيانة األسطول تمحورت النقائص حول:

▪

عدم االنتظام في التنصيص على المسافات المقطوعة عند القيام بتغيير زيت المحرك لبعض السيارات بالخصوص نتيجة حصول
اعطاب في العدادات،

▪

عدم مسك نسخ من دفاتر عدد من السيارات اإلدارية وعدم تعمير جميع خاناتها بالنسبة لبعض الوزارات والمؤسسات بما ال يس ّهل
متابعة صيانتها،
وأبرزت متابعة عملية الصيييانة بالخصييوص توجيه منشييور في سيينة  2018قصييد الحرص على التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل

في إسييتعمال السيييّارات اإلدارية عند الجوالن وخاصيية ضييرورة مسييك وتعمير دفتر وسيييلة النقل وإصييالح مجموعة من العدادات المعطبة
والتفويت في باقي السيّارات الت ي لم يتم إصالح ها بما يمكن من مزيد إحكام عملية تغيير الزيوت للسيارات المستغلة.

تم إصدار المنشور عدد  25لسنة  2018مؤرخ في  10سبتمبر  ،2018يذكر بالتراتيب الجاري بها العمل
في مجال التصرف في العربات االدارية ومتابعة استعمالها.
 -4-4التصرف في قطع الغيار القديمة:
بالتصرف في قطع الغيار القديمة بالخصوص بالنقاط التالية:
تعلقت النقائص المتصلة
ّ

▪

وج ود كم كبير من اإلطارات المطاطية المسييييتعملة ومن قطع الغيار المسييييتعملة مجمعة مباشييييرة على األرض منذ فترة طويلة في
بعض المؤسسات،

▪
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وبينت نتائج المتابعة بالخصيييييييوص عرض قوائم قطع الغيار التي زال االنتفاع بها على أنظار الهياكل المعنية والشيييييييروع في
إجراءات استكمال التفويت فيها بالبيع.

 -5التصرف في الوقود:
في مجال التصرف في المحروقات تمت متابعة  27نقصا مثلما يبرزه الجدول التالي:
الهيكل العمومي المعني

مجموع النقائص

عدد اإلصالحات

عدد اإلصالحات

المنجزة

بصدد االنجاز

عدد التوصيات

نسبة االصالح
()%

رئاسة الحكومة

9

7

2

2

77,8

اإلدارة العامة للسجون

6

6

-

-

100

الديوان الوطني للبريد

9

9

-

-

100

الديوان الوطني للتطهير

3

3

-

-

100

المجموع

27

25

2

2

92,5

شملت النقائص المتعلقة بالتصرف في الوقود والمحروقات المجاالت التالية:

✓
✓
✓
✓

تنظيم عملية التصرف في الوقود والمحروقات،
التصرف في التزود،
متابعة المخزون من المحروقات،
متابعة االستهالك،

 -1-5تنظيم عملية التصرف في الوقود:
بخصوص تنظيم عملية التصرف في الوقود والمحروقات شملت النقائص النقاط التالية:

▪
▪
▪

االفتقار إ لى منظومة معلوماتية متكاملة للتصرف في الوقود في بعض الهياكل،
عدم الفصل بين المهام المتنافرة وقيام بعض المكلفين بقسم المحروقات بالتصرف في المقتطعات وحفظها وتوزيعها،
اسييتعمال دفاتر للتصييرف في وصييوالت الوقود غير مرقمة مسييبقا ترقيما تسييلسييليا وغير مؤشيير عليها من طرف المسييؤولين ،إلى
جانب اعتماد وصوالت تسليم وقود على أوراق منفصلة يقوم بإسناد ترقيمها المكلف بتوزيع المقتطعات،

▪
▪
▪
▪

تسجيل مقتطعات الوقود الموزعة على جذاذات متفرقة وغير مرقمة خاصة بكل منتفع،
عدم العمل بإجراء صرف مقتطعات المحروقات حسب الترتيب التسلسلي لألرقام من طرف بعض الهياكل،
عدم احترام اجراء وجوب إستهالكالمقتطعات المتبقية ّأوال قبل الجديدة من طرف بعض الهياكل،
عدم إيداع األذون بالتزود لدى المشييرف على قسييم المحروقات بما ال يمكن من التثبت من مطابقة المقتطعات المسييلمة للمقتطعات
موضوع الطلبية،

▪

عدم إيداع األذون بالتسلم أو على األقل نسخ منها لدى إدارة المالية والمحاسبة مع الوثائق المثبتة للخالص.
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وبينت المتابعة في مجال تنظيم التصيييرف في المحروقات بالخصيييوص شيييروع جل المؤسيييسيييات منذ بداية سييينة  2017في اعتماد
منظومة وتطبيقة "أجيليس" .وذلك لتجاوز اشييييكاليات التزود التي أصييييبحت تجرى بطريقة إلكترونية عوض المقتطعات الورقية وتمكن من
متابعة رصيييد الوقود والشييروع في تركيز تطبيقات إعالمية للمتابعة والمراقبة .كما ت ّم الفصييل بين المهام المتنافرة في مسييتوى المتصييرفين
في الوقود.

شروع جل الهياكل في استعمال منظومة "أجيليس" منذ بداية سنة .2017
وت ّم اعتماد التصر ف في مقتطعات الوقود ح سب الترتيب الت سل سلي لألرقام وإحالة األذون بالتزود للم شرف على ق سم المحروقات
وكذلك األذون بتسليم مقتطعات الوقود لإلدارة المالية والمحاسبة في الحاالت المستوجبة واالعتماد على دفاتر محاسبة في تدوين وصوالت
الوقود وتوزيعها.

 -2-5عمليات التزود:
فيما يتعلق بالتصييييرف في التزود لوحظ بالخصييييوص نقص دقة تقدير المؤسييييسييييات عند إعداد الميزانية لحاجياتها من المحروقات
والزيوت وعدم تحديد دورية التزود والكميات المزود بها الخاصة بالوقود المصلحي الموزع من طرف وحدات التصرف في األسطول.
وبينت المتابعة تقليص الفارق بين الميزانية التقديرية والحقيقية المخصصة للمحروقات والزيوت بالنسبة لسنة  2018إلى حدود 3
 %بالنسبة لحاجيات الهياكل التي كانت محل متابعة.

 -3-5مراقبة مخزون المحروقات:
أفرزت مراقبة متابعة مخزون المحروقات نقائص في إجراءات متابعة مخزون مقتطعات الوقود والوقوف على عديد األخطاء في
تسجيل عمليات توزيع الوقود.
وبينت المتابعة ّ
أن اعتماد منظومة التزود اإللكتروني والبطاقات "أجيليس" عوض المقتطعات الورقية وفصييييل الوقود المصييييلحي
عن الوقود الوظيفي مكنت من تجاوز هذه النقائص حيث أصيييبحت الهياكل المعنية بالمتابعة تتزود بحصيييتها من الوقود المصيييلحي إلكترونيا
وبطريقة ناجعة.

 -4-5متابعة االستهالك:
بخصيييوص متابعة اسيييتهالك المحروقات ،شيييملت النقائص بالخصيييوص نقص إحكام إجراءات مراقبة اسيييتهالك الوقود ومالحظة
فوارق في تحديد الكميات المستهلكة وتسجيل اخالالت على مستوى متابعة كشوفات االستهالك ،وقد لوحظ بالخصوص:

▪

تسييييجيل حاالت تضييييخيم متعمد للمسييييافات المقطوعة في عدد كبير من الحاالت من ضييييمن العينة التي تفحصييييها فريق الرقابة مع
انعدام الرقابة على أرقام العدادات وعدم تسجيل التنقالت ضمن دفاتر السيارات ذات االستعمال المزدوج،

▪
▪

تسجيل نقائص على مستوى تعمير دفاتر السيارة من طرف السواق،
عدم القيام بمقاربة بطاقات متابعة االسييييتهالك التي يتم تعميرها من قبل المتنقلين من أجل مأمورية مع ما جاء بعدادات السيييييارات
المسييييتعملة للوقوف على التجاوزات المحتملة وعدم رقم العداد ضييييمن بطاقة المتابعة وذلك عند االنطالق وعند الرجوع واالكتفاء
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بتدوين المسييافة المقطوعة فقط مما نتج عنه منح مقتطعات الوقود بناء على معلومات دون التثبت من صييحتها بالرجوع إلى وجهة
التنقل ومدته،

▪

عدم تقدير الكمية التي يتم منحها للعون المرخص له با ستعمال سيارة المصلحة من قبل رئي سه المبا شر اعتمادا على م سافة التنقل
ومدته خالل المأمورية بل قيام العون في كثير من األحيان بتقديرها بنفسه،
وتعلقت الفوارق في تحديد الكميات المستهلكة بالخصوص بالنقاط التالية:

▪
▪

عدم تطابق العدد الجملي للمقتطعات المستهلكة مع العدد المدرج بالجداول التفصيلية،
عدم وجود بعض مقتطعات الوقود التي تتم اإلفادة باسيييتهالكها من طرف بعض السييييارات ضيييمن الجدول التفصييييلي الخاص بهذه
السيارات،
وأبرزت كشوفات االستهالك النقائص التالية:

▪

إعداد وتوجيه الك شوفات ال شهرية ال ستهالك المحروقات من بعض الهياكل والمصالح بعد التاريخ المحدد وبتأخير تجاوز الخم سة
عشر يوما في بعض الحاالت،

▪

عدم احترام بعض المصييالح الجه وية التنصيييص على كميات المحروقات المتبقية بالكشييوفات الشييهرية وإفادة المصييالح المركزية
بتذكيرها بوجوب احترام هذه اإلجراءات،
وبينت متابعة اسيييتهالك المحروقات إرسييياء اليات لتنظيم متابعة تزويد سييييارات المصيييلحة بالوقود وتفادي تأثير التضيييخيم المتعمد

للمسيييافات المقطوعة الهادف إلى الزيادة في كميات المحروقات المتحصيييل عليها وذلك باتباع أقسيييام المحروقات إجراءات تنظيمية للغرض
كوضيييييع رقم العداد عند عمليات التزود وتقدير كمية الوقود الممنوحة للمنتفع بالسييييييارة بناء على بطاقة متابعة وبطاقة تزود وإذن بمأمورية
مؤشرين من طرف الرئيس المباشر واالعتماد على دفاتر محاسبية في تدوين وصوالت الوقود وتوزيعها ودفع سواق سيارات المصلحة إلى
حسيييين تعمير دفاتر السيييييارة .وقامت بعض الهياكل بإعداد مذكرات تحسيييييسييييية في هذا المجال وصييييياغة إلتزامات إدارية وفردية للسييييواق
للغرض.

 -6التأمين ومتابعة الحوادث:
فيما يخص التأمين ومتابعة الحوادث تمت متابعة  25نقصا مثلما يبرزه الجدول التالي:
مجموع

عدد اإلصالحات

عدد اإلصالحات بصدد

عدد

نسبة االصالح

النقائص

المنجزة

االنجاز

التوصيات

()%

الديوان الوطني للبريد

5

4

1

1

80

الديوان الوطني للتطهير

2

2

-

-

100

18

-

18

18

-

25

6

19

19

85,7

الهيكل العمومي المعني

الشركة التونسية للتامين
وإعادة التامين
المجموع

153

املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

شملت النقائص المتعلقة بالتأمين ومتابعة الحوادث المجاالت التالية:

✓
✓

تأمين السيارات والعربات اإلدارية،
متابعة حوادث الطرقات،

 -1-6تأمين السيارات و العربات:
تمت متابعة النقائص المتعلقة بتأمين السيييييارات والعربات اإلدارية انطالقا من تقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشييييؤون
العقارية لسنة  2019حول تقييم تأمين عربات الدولة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
وقد أبرز هذا التقرير التقييمي ،الذي ت ّم اعداده انطالقا من المعطيات المتوفرة بشيييييييركة التأمين وإعادة التأمين "سيييييييتار "خالل
السنوات ،2016-2012نقائص شملت المجاالت التالية:

▪
▪
▪
▪

االطار التعاقدي المنظم لتأمين أسطول عربات الدولة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة،
بعض االخالالت المؤدية لسقوط الضمان،
تقييم تعريفة تأمين أسطول عربات الدولة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،
اسيييتخالص التعويضيييات بعنوان جبر الضيييرر الحاصيييل لعربات الدولة والمؤسيييسيييات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية
الدولة،
وتتعلق أهم النقائص التي أبرزها هذا التقييم حسب هذه المحاور بالنقاط التالية:

❖
▪

في مجال االطار التعاقدي:
عدم التزام الوزارات والمؤسيييييييسيييييييات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بإحالة قائمات المعدات الدارجة المزمع
تأمينها في اآلجال المحددة أي خالل شهر أكتوبر من السنة السابقة لسنة التأمين كاخر أجل،

▪
▪

عدم التنصيص بشهائد التأمين على عدد من الخاصيات الفنية للعربة مثل نوعها وعددها الرتبي،
عدم شيييمول العقد اإلطاري لعدد من الضيييمانات غير االجبارية مثل األضيييرار الالحقة بالعربة نتيجة التصيييادم والحريق واالنفجار
والسرقة واألضرار البدنية الالحقة بالسائق،

▪

اعتماد الفصييل الرابع من العقد اإلطاري لآلجال الدنيا ل إلعالم بالحوادث المحددة بخمسيية أيام دون التعرض إلى إمكانية التمديد في
هذا الألجل من الطرفين المتعاقدين رغم تخويل مجلة التأمين ذلك،

▪

تنصيييييص الفصييييل الرابع من العقد اإلطاري على ّ
أن التعويضييييات بعنوان جبر الضييييرر يتم تحويلها وجوبا لفائدة أمين المال العام
للخزينة العامة للبالد التونسيييية دون التنصييييص على أن التعويضيييات المخولة للمؤسيييسيييات العمومية يت ّم تحويلها لفائدة المحاسيييبين
العموميين المختصين بهذه المؤسسات،

▪

إبرام بعض الوزارات ألكثر من عقد تأمين مع شييركة " "STARيمكن أن تنتج عنه بعض األخطاء كتأمين بعض العربات مرتين
وتوصية فريق التقييم بتكليف جهة واحدة في كل وزارة بمهمة متابعة تأمين أسطول العربات التابع لها،

▪

عدم إعالم المؤ ّمن كتابيا بالسيييحب النهائي لبعض وسيييائل النقل المؤ ّمنة التي تم بيعها أو إحالتها على عدم اإلسيييتعمال أو تعرضيييت
لحوادث أو تمت سرقتها مثلما تؤكده المعطيات المضمنة بالسجل المركزي للسيارات والعربات اإلدارية.
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عدم تضمن ملفات تأمين الوزارات والمؤ س سات العمومية لعقود تأمين خاصة ممضاة من طرفي العقد حيث تتضمن هذه الملفات
عقود تأمين خاصة ممضاة من شركة " "STARال غير ،وذلك خالفا لما نص عليه العقد اإلطاري المبرم في الغرض،

▪

تصييييرف  1517مؤسييييسيييية عمومية ملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة في عربات يتم تأمينها على حسيييياب ميزانيات هياكل
عمومية أخرى مما يخل بالتالي باستقالليتها المالية كما تقتضيها قواعد المحاسبة العمومية،

▪

تأمين  1798عربة في سيينة  2016تابعة لـييييييييي 18وزارة و 170مؤسييسيية عمومية ملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة ،حاملة
ألرقام إدارية لكنها غير مسيييجلة لدى مصيييالح الوكالة الفنية للنقل البري وجلّها هبات وسييييارات محجوزة  ،وبالتالي لم تصيييدر في
خصوصها شهائد تسجيل وذلك خالفا لمقتضيات مجلة التأمين ونصوصها التطبيقية.

تصرف  1517مؤسسة عمومية ملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة في عربات يتم تأمينها على
حساب ميزانيات هياكل عمومية أخرى و تأمين  1798عربة في سنة  2016تابعة لـ 18وزارة و170
مؤسسة عمومية ملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة ،حاملة ألرقام إدارية لكنها غير مسجلة لدى
مصالح الوكالة الفنية للنقل البري.
❖ بخصوص االخالالت المؤدية لسقوط الضمان:
لوحظ في هذا المجال ما يلي:

▪

قيام  172هيكال عموميا بالتصيييريح على  2286مقعدا بـييييييييي 1426عربة بعدد مقاعد أقل من عدد المقاعد الفعلي المنصيييوص عليه
بشهادة تسجيل العربات،

▪

عدم مطابقة الخصيييائص الفنية للعربات المنصيييوص عليها بمطلب التأمين للخصيييائص الفنية المنصيييوص عليها بشيييهائد تسيييجيل
العربات موضوع مطلب التأمين من ناحية عدد المقاعد المؤ ّمنة،

▪

عدم تضمن عديد شهادات التأمين للرقم المنجمي للعربة أو رقم هيكلها وتعويض ذلك بالتنصيص على معرفات أخرى كرقم الجرد
والرقم اإلحصائي على غرار السيارات التابعة لوزارة الداخلية،

▪

عدم اإلنتظام في التنصيييييييص على أرقام هياكل الدراجات النارية التي تقل سييييييعة اسييييييطواناتها عن  50سييييييم ،3واإلقتصييييييار على
التنصيص على رقم الجرد أو جزء من رقم هيكل الدراجة النارية ،وذلك خالفا لمقتضيات قرار وزير المالية المطبق في المجال،

▪

وجود أكثر من  1550دراجة نارية ذات سعة اسطوانة تساوي أو تفوق  50سم 3جلها تابع لوزارة الداخلية ال تحمل أرقام تسجيل
إدارية ومسجلة بالسلسلة العادية،

❖

بخصوص تعريفة تأمين أسطول عربات الدولة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزان يتها ترتيبيا بميزانية الدولة:
لوحظ في هذا المجال ما يلي:

▪

بلوغ مقدار الديون المتخلدة بعنوان أقساط تأمين غير خالصة لفائدة الشركة التونسيّة للتأمين وإعادة التأمين "ستار" في بداية شهر
ماي  2017مبلغ  2 161 999دينارا ته ّم  9وزارات و 370مؤسييييييسيييييية عمومية ،وذلك حسييييييب المعطيات التي تمسييييييكها إدارة
اإلستخالصات بهذه الشركة.

155

املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

حوالي  2,1مليون دينار ،حجم الديون المتخلدة بعنوان أقساط تأمين غير خالصة لفائدة الشركة التونسية
للتأمين وإعادة التأمين "ستار" في بداية شهر ماي .2017
❖ بخصوص استخالص التعويضات بعنوان جبر الضرر الحاصل لعربات الدو لة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا
بميزانية الدولة:
لوحظ في هذا المجال ما يلي:

▪

التأخير من طرف مصالح ال شركة التون سيّة للتأمين وإعادة التأمين " ستار " في إيداع الصكوك الصادرة لفائدة الدولة والمتضمنة
للتعويضييييييات لفائدتها لفترات بلغت أحيانا  1097يوما وتوصييييييية فريق التقييم بالعمل على تحويل األموااللمسييييييتخلصيييييية بعنوان
تعويضات لفائدة الخزينة العامة للبالد التونسية حال استخالصها،

▪

طول المدة الفاصيييلة بين الحادث وإيداع الصيييكوك المتضيييمنة لمبالغ التعويض في الخزينة العامة للبالد التونسيييية والتي تصيييل في
بعض الحاالت إلى ثالث سنوات.
وتوصيييييي الهيئة ،تعميما للفائدة من نتائج هذا التقييم واسيييييراعا في عملية اإلصيييييالح ،بإصيييييدار منشيييييور من رئيس الحكومة حول
موضيييييوع تأمين عربات الدولة والمؤسيييييسيييييات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة يبرز النقائص العامة المالحظة
أعاله وسبل تالفيها.

 -2-6متابعة حوادث الطرقات:
بخصوص متابعة ملفات الحوادث ،شملت النقائص بالخصوص النقاط التالية:

▪
▪

افتقار الهياكل المكلفة بمتابعة العقود والتأمينات لمنظومة معلوماتية خاصة بمتابعة ملف التأمين،
تسجيل تأخير كبير في استخالص مبالغ التعويض المتعلقة ببعض الحوادث التي تعرضت لها عربات المؤسسات وترجع مسؤولية
ارتكابها للغير،

▪
▪

تصفية  % 75من جملة ملفات الحوادث واإلفادة بالشروع في إعداد دليل إجراءات في مجال التصرف في الحوادث،
طول االجال الفاصلة بين الحادث وحصول المؤسسات على تعويضات عن األضرار الناجمة عنه،
وأبرزت نتائج المتابعة بال خصيييييييوص تركيز منظومة داخلية تمكن من متابعة ملفات التأمين وهي في طور االسيييييييتغالل بالنسيييييييبة

للهياكل التي كانت محل متابعة وتسييوية  % 70من جملة المسييتحقات غير المسييتخلصيية ،واإلفادة بإعداد دليل إجراءات في مجال التصييرف
في الحوادث والتقليص في اآلجال الفاصلة بين حصول الحادث وحصول المؤسسات على تعويضات عن األضرار الناجمة عنه.
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 -IIقطاع التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيّة:
تولّت الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية متابعة تقارير عدد من الهياكل المنتمية إلى قطاع التجهيز واإلسيييييييكان و التهيئة الترابية
في إطار مقاربة متابعة القرب  ،شملت:

▪
▪
▪
▪
▪

وكالة التهذيب والتجديد العمراني،
االدارة الجهوية للتجهيز بباجة،
االدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس،
التصرف في البنايات التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز،
شركة تونس للطرقات السيارة.
وقد أفضت أعمال المتابعة إلى ما يلي:

 -1على مستوى وكالة التهذيب والتجديد العمراني:
تولّت الهيئة في إطار برنامج متابعة القرب لسيييييينة  2018متابعة التقرير السيييييينوي الثالثون لدائرة المحاسييييييبات في جزئه المتعلّق
يييييرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بخصييييييوص إنجاز برنامج اإلحاطة باألحياء الشييييييعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج
بتصي ّ
ّ
تتوزع بين  260م د قروض و 36م د هبات.
األحياء السكنية اللذين بلغت كلفتهما الجملية أكثر من  772م.د .منها  % 42تمويالت خارجية

 772مليون دينار حجم االستثمارات المخصصة لبرنامجي اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى
وتهذيب وإدماج األحياء السكنية  % 42منها تمويالت خارجية.
ييرف وكالة التهذيب
يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة األولى للتقرير السييينوي الثالثين لدائرة المحاسيييبات في جزئه المتعلّق بتصي ّ
والتجديد العمراني بخصوص تقييم تنفيذ ك ّل من برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية:
موضوع التقرير
وكالة التهذيب والتجديد العمراني

عدد النقائص

عدد النقائص التي ت ّم

عدد النقائص التي ت ّم

نسبة اإلصالح

المستخرجة

تداركها

تقديم توصيات بشأنها

والتدارك ()%

68

43

25

65

المرسيييمة
ييور والتّمويل والتّنفيذ والتّسييييير واالسيييتغالل وبأهمية االعتماد
ّ
وقد اتّسيييم البرنامجان بتعدّد المتد ّخلين على مسيييتوى التصي ّ
مكوناتهما وأهميّة عدد األحياء التي شيييمالها حيث ت ّم تغطية  202حي يقطنها أكثر من مليون سييياكن ّ
موزعة
تنوع ّ
لفائدتهما ،باإلضيييافة إلى ّ
على مختلف واليات الجمهورية.
وتجدر اإلشارة أنّه ت ّم الشروع في عملية المتابعة الميدانية بعد أن قدّمت ك ّل من الوكالة ووزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
األولين على مختلف
ردودهما على مالحظات الهيئة في صيييييييغتها األولى ت ّم إثرها تنظيم عدد من جلسييييييات العمل المتتالية مع المسييييييؤولين ّ
اإلدارات وعدد من مساعديهم بمشاركة رئيس التفقّدية العا ّمة اإلدارية والمالية بالوزارة والمكلّفة بالتدقيق الداخلي بالوكالة ،ت ّم خاللها دراسة
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ّ
التمشيييييي فريق المتابعة من
األولية وإثرائها بالمعطيات اإلضيييييافية والوثائق التكميلية التي ت ّمت المطالبة بها .وقد م ّكن هذا
وتحيين اإلجابات ّ
الحصول على المعلومات التي تدعم إجراءات اإلصالح المتّخذة وساعد على تقييمها بأكثر دقّة وموضوعية.
وقد شييملت المتابعة جملة النقائص واإلخالالت الواردة بتقرير الدائرة وخصييوصييا منها المتعلّقة بتقييم مدى إحكام تنفيذ البرنامجين
ّ
المنظمة لهما ومدى تحقيقهما لألهداف المرسيييييييومة .وقد أمكن تلخيص مختلف النقائص في  54نقطة ودعوة
وفق األطر القانونيّة والترتيبيّة
الوكالة إلى إفادة الهيئة بما ت ّم إتّخاذه من إجراءات لتداركها.
وفي هذا الخصييييوص لوحظ غياب إطار ّ
ينظم أعمال لجان قيادة المشيييياريع وعدم إلتزام الوكالة بمقتضيييييات الفصييييل  61من مجلّة
المحاسبة العمومية بخصوص ضرورة إعادة توظيف موارد البرنامجين سواء منها المتأتّية من ميزانية الدولة أو من اإلقتراض.
وفي ما يتعلّق بضييييبط حاجيات التهذيب ودراسييييتها ،ت ّمت اإلشييييارة إلى عدم إسييييتجابة بعض األحياء التي ت ّم التد ّخل فيها لشييييروط
اإلدراج بالبرنامجين ،وضعف الدّراسات المتعلّقة بمشاريع التّهذيب.
معرضيية إلى مخاطر طبيعية متوقّعة
وعلى مسييتوى التهيئة الترابية قامت الوكالة خالفا للتراتيب العا ّمة للتعمير بالتد ّخل في مناطق ّ
كالفيضانات واالنجراف.
وبخصييييوص تنفيذ برامج إنجاز البنية األسيييياسيييييّة والتّجهيزات الجماعيّة ،أشييييار التقرير إلى عدم احترام مبدأ المنافسيييية في بعض
الخاصييية على العقوبات المالية اإلضيييافية التي تسيييلّط على المقاولين المخلّين
كراسيييات الشيييروط اإلداريّة
ّ
الحاالت ،وعدم تنصييييص عدد من ّ
بإلتزاماتهم.
صي ة
وعلى مسييتوى متابعة المشيياريع ،أشييار التقرير إلى ضييعف المتابعةالتى تؤ ّمنها الوكالة على األشييغال وإلى إخالالت تعلّقت خا ّ
بمسييك دفاتر الحض ييرة بعدد هام من المشيياريع تمثّلت في عدم تعمير البيانات الضييرورية المتعلّقة بالمعدّات وبالوسييائل البشييريّة الموضييوعة
التزود بها ،وعدم تقديم المعطيات الالزمة بخصيييييييوص التحاليل المخبريّة المطلوبة وعدم تقديم
ذمة الحضييييييييرة وبك ّمية المواد التي ت ّم
على ّ
ّ
شيييهادات مطابقة التجهيزات للمواصيييفات وإثبات أصيييليتها ،م ّما ال يم ّكن من التأ ّكد من اإلمكانيات الحقيقية ومن جودة المواد التي وضيييعتها
المقاولة على ذ ّمة الحضيرة ومن تحديد المسؤوليات في اإلبّان عند تسجيل تأخير أو إخالالت في إنجاز الصفقة.
صفقات العموميّة
مكرر من األمر المتعلّق بال ّ
وعلى مستوى التنفيذ المالي للمشاريع ،أشار التقرير إلى مخالفة مقتضيات الفصل ّ 19
من خالل تولّي الوكالة إسييناد تسييبقات بنسييبة  % 20ناهزت قيمتها الجملية  8م.د وشييملت  22صييفقة دون توفّر وثائق اإلسييتحقاق المطلوبة
ب شأن المقاوالت المنتفعة ،وعدم احت ساب خطايا التأخير بالتوازي مع تقدّم تنفيذ الصفقات وعدم تضمينها بك شوفات الح ساب الوقتية المتعلّقة
بالفترة المعنية بالتغريم .كما لوحظ عدم القيام بعملية الختم المالي والمحاسبي لحسابات أغلب المشاريع المنتهية.
كما ت ّمت اإلشيييييارة إلى غياب منظومة محاسيييييبة تحليلية تم ّكن من ضيييييبط الكلفة الفعليّة لمشييييياريع تهذيب األحياء ومتابعة مختلف
صصة لهذه البرامج.
عناصرها قصد مزيد إحكام
التصرف في الموارد المخ ّ
ّ
تعرض اإلطار الترتيبي إلى اإلجراءات الواجب اتّباعها عند تحويل المنح من
وعلى مستوى تحسين السكن ،أشار التقرير إلى عدم ّ
المكونة وسيييقف المنح المسيييندة إلى
تمول من خالل هذه
الصيييندوق الوطني لتحسيييين ّ
ّ
السيييكن إلى الوكالة ،وعدم تحديد طبيعة األشيييغال التي ّ
الصيييكوك البريدية وحفظها ومتابعة صيييرفها لمسيييتحقيها ،وعدم إحكام مسيييك سيييجالّت
المنتفعين .كما ت ّم تسيييجيل إخالالت تعلّقت بإصيييدار ّ
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الصيييكوك الملغاة مسيييجّلة بالحسييياب البريدي للوكالة .كما ّ
أن المنظومة
المنتفعين وعدم تضيييمينها كافة المعلومات المتعلّقة بهم وبقاء عدد من ّ
اإلعالمية ال تتوفّر بها ضمانات السّالمة الكافية في ما يتعلّق بإدراج المعطيات وتغييرها والمصادقة عليها ومراقبتها.
صة بوضعيّة األحياء قبل تد ّخل الوكالة وبعده في ما يتعلّق
وعلى مستوى تقييم البرامج ،أشار التقرير إلى عدم توفّر المعطيات الخا ّ
ّ
تحس ين ظروف عيش المتسيياكنين بهذه األحياء فإنّه ال تتوفّر معطيات حول نسييبة
وبالش يبكات وبالتجهيزات ،حيث أنّه رغم
بالبنية األسيياسيييّة
ّ
التغطية التي شملتها م ّما ال يم ّكن من معرفة طبيعة وقيمة األشغال الالزمة لتغطية بقية الحي.
كما تبيّن من جهة أخرى عدم توفّر المعطيات الكافية حول مشيياريع األنشييطة المنتجة التي ت ّم إنجازها ومدى تحقيقها لألهداف التي
رسمت لها .وأشار التقرير إلى ظهور صعوبات في استغالل بعض المنشآت وعدم إحاطتها بالحماية القانونية والمادية الالزمة.
وقد أفادت الوكالة باتخاذها جملة من إجراءات اإلصيييالح ت ّم من خاللها بالخصيييوص تحديد المعايير التي يت ّم على أسييياسيييها اختيار
األحياء التي يمكن أن تسيييتفيد من تد ّخالت البرامج ضيييمن اتفاقيات التمويل الخارجي ،كما أصيييبح يت ّم دراسييية الوضيييعية العقارية لألراضيييي
الالزمة إلنجاز التجهيزات الجماعية وضبط نوعيتها بصفة تشاركية وإعداد مشروع دليل إجراءات بيئي إجتماعي يت ّم على ضوئه تصنيف
األحياء حسب درجة المخاطر قبل إنطالق الدراسات الفنية ،وتسليم كافة المنشآت التي ت ّم إنجازها ألصحابها بعد تزويدها بالمرافق الالزمة.
كما ت ّم إعداد إتفاقية خصييييييوصييييييية مع البلديات تحدّد المهام الموكولة لهذه األخيرة في إطار اإلعداد إلطالق الجيل الثاني من برنامج تهذيب
وإدماج األحياء السكنية.
كراسيييييييات الشيييييييروط قبل اإلعالن على طلبات العروض والتثبت من مدى مطابقتها للتراتيب المنظمة
كما أصيييييييبح يت ّم مراجعة ّ
للصفقات العمومية وإعداد مذكرة عمل ت ّم من خاللها دعوة رؤساء المشاريع إلى ضرورة ارفاق كشف الحساب الوقتي األول بكافة الوثائق
القانونية المطلوب توفيرها عند تركيز الحضيييرة ،وإعداد دليل لفائدة رؤسيياء المشيياريع يضييبط إجراءات مسييك دفتر الحضيييرة ومتابعة تنفيذ
المشييييييياريع ،وتركيز مصيييييييلحة للتثبت في ملفات الختم النهائي لألشيييييييغال ،واإللتزام باإلجراءات الترتيبية الجاري بها العمل في ما يتعلّق
باحتساب وخصم خطايا وغرامات التأخير التي أصبحت تت ّم عند المعاينة .
كما ت ّم إدراج المعطيات الضييييرورية المتعلّقة بإسييييناد منحة تحسييييين السييييكن بمنظومة إعالمية والتوقف عن خالصييييها بالصييييكوك
البريدية وتعويضييييها بالحواالت .كما ت ّم تطهير وضييييعية الصييييكوك الملغاة وإسييييتكمال عملية مقاربة وتصييييفية كامل المبالغ العالقة بحسيييياب
صل إليها من رفع جميع تحفّظات
اإلنتظار والقيام
بالتحريات الالزمة بخصوص مآل كافة الصكوك وتبريرها .وقد م ّكنت النتائج التي ت ّم التو ّ
ّ
مراجع الح سابات السابقة عند المصادقة على القوائم المالية لسنة .2017
وقد أفضييت عملية المتابعة إلى إنهاء متابعة  34نقطة س يجّل بشييأنها تقدّم متفاوت في اإلنجاز وال يتطلّب اسييتكماله تقديم توصيييات،
في حين تطلّبت  20نقطة أخرى تقديم  14توصيييية ت ّم مناقشيييتها وإقرارها وضيييبط آجال لتنفيذها خالل جلسييية عمل ختم المه ّمة التي انعقدت
بالمقر اإلجتماعي للوكالة.
ّ

أفضت عملية المتابعة الخاصة بالتصرف في برنامجي اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى وتهذيب
وإدماج األحياء السكنية ،إلى إنهاء متابعة  34نقطة سجل تقدم في االنجاز بشأنها.
وقد شملت التوصيات المقدّمة على ضوء دراسة األجوبة النهائية ومناقشتها مع مختلف المسؤولين بالخصوص ،دعوة الوكالة
على مستوى إعداد البرامج إلى مزيد تطوير مشروعي اإلتفاقيتين اإلطارية والخصوصية اللتين ت ّم من خاللهما تحديد صفة ودور
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ومسؤولية مختلف األطراف المتد ّخلة وإعادة تذكير الوز ارات والجهات األخرى المعنية بضرورة دراستهما وإتمام إجراءات توقيعهما
وإعتمادهما كإطار جديد ين ّ
مكونة إحداث تقسيمات اجتماعيّة
ظم العالقة بينها ،وإحداث مناطق تد ّخل عقّاري توفّر إطارا مناسبا إلنجاز ّ
بمحيط األحياء الّتي ستشملها عمليّات التهيئة وتعبئة موارد إضافي ة بعنوان مساهمات األجوار ،واحترام مقتضيات الفصل  61من مجلّة
المحاسبة العموميّة من خالل العمل على توظيف السّيولة الماليّة الم توفرة لدى الوكالة وخصوصا منها المتأتية من ميزانية الدولة بالحساب
الجاري للوكالة المفتوح لدى الخزينة العا ّمة للبالد التونسيّة.
وعلى مستوى تنفيذ البرامج،ت ّمت الدعوة إلى مزيد تطوير بنود المنهجيّة الّتي ت ّم إعدادها في إطار التحضير إلنطالق الجيل الثاني
من برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنيّة ،والعمل على إثرائها باإلجراءات ا ّلتي تم ّكن من تفادي النقائص الّتي تم الوقوف عليها خالل
تقييم التّجارب السابقة في انجاز مثل هذه المشاريع وإعتمادها في البرامج المستقبلية ،وتعميم إجراء القيام بالمعاينات الميدانيّة لمطابقة
الدّراسات مع الواقع الميداني والتّأ ّكد من تغطيتها لكامل المشروع قبل اإلنطالق في اإلنجاز بما يضمن التأ ّكد من شمولية الدراسات وتفادي
صعوبات الحقا بما قد يؤثّر عل نسق تنفيذ األشغال ،ومراجعة مذ ّكرة ّ
تنظيم إجراءات تطبيق العقوبات الماليّة على المقاولين لجعلها
ظهور ال ّ
تتطابق مع التراتيب الجاري بها العمل.
التحري في مالبسات إنجاز مشروع التنوير العمومي بأحياء النصر وبوحجر والنور
من جانب آخر ،أوصت الهيئة بضرورة
ّ
1و2و 3بالكبّارية موضوع صفقتين بقيمة  325أ د و  475أ د بعد أن تبيّن عدم ثبوت إنجازهما حسب المواصفات وبالك ّميات المنصوص
بكراسات الشروط ،وعدم تقديم تفسير مقنع ألسباب لجوء الوكالة بعد  5سنوات فقط إلى إبرام صفقة جديدة خالل سنة  2016بقيمة
عليها ّ
 466أ د ت ّم من خاللها أساسا إعادة تأهيل نفس شبكة التنوير باألحياء المعنية موضوع الصفقتين السابقتين ،خصوصا ّ
وأن دفتري الحضيرة
مكوناتهما مثلما ورد في تقرير دائرة المحاسباتّ ،
وأن المعاينات التي تض ّمنها تقرير
المتعلّقين بهذين المشروعين لم يتض ّمنا ما يثبت إنجاز ّ
اإلختبار المنجز سنة  2014قد أشار إلى نقص كبير في عديد التجهيزات خصوصا منها باهضة الثمن كما عاين النوعية المتردّية للمتبقّية
منها علما ّ
أن الوكالة لم تقم بعمليات القبول الوقتي والنهائي للصفقتين المعنيتين.
وعلى المسييييتوى التنظيمي دعت الهيئة إلى إتّخاذ اإلجراءات الكفيلة بتسييييريع نسييييق عمليات الختم المالي والمحاسييييبي للمشيييياريع
خاصية ،وخصيوصيا منها المتعلّقة بالبرامج الوطنية لتهذيب األحياء الشيعبية البالغ عددها
المنتهية التي ت ّم إتمام ختم صيفقاتها وإفرادها بقائمة
ّ
الجملي  838مشروعا لم يت ّم ختم سوى  158منها ،واإللتزام بروزنامة إلتمام هذه العملية وعرضها وجوبا على مصادقة مجلس اإلدارة.
وبالنسيييبة للنقاط الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز واإلسيييكان والتهيئة الترابية ،شيييملت المتابعة عددا من المالحظات التي قدّرت
الهيئة أنّها ترجع بالنظر إليها بوصفها صاحبة البرنامج ،أمكن تلخيصها في  14نقطة .وتمثّلت أه ّم النقائص واإلخالالت التي أثارها التقرير
ّ
التدخل
في تحميل الصندوق الوطني لتحسين السكن مصاريف غير مشمولة بتد ّخالته بلغت  6,15م.د ،وعدم إستجابة بعض األحياء التي ت ّم
فيها للشروط المطلوبة ،وعدم التقيّد بشروط اإلنتفاع بالمنحة على الوجه األكمل وإفتقار جداول إسناد المنح ألرقام بطاقات التّعريف الوطنيّة
لبعض المنتفعين أو تض ّمنها منتفعين بهويات غير واضحة ،إضافة إلى نقائص أخرى تتعلق بإحكام مسك سجل المنتفعين وتضمينه البيانات
مكونة مبرمجة باعتمادات بلغت  10,42م.د .وعدم إحكام ضبط الحاجيات
المتعلقة بهم .كما ت ّم من ناحية أخرى اإلشارة إلى إلغاء إنجاز ّ 18
من المنشآت التي يت ّم برمجة إنجازها في إطار برامج اإلدماج واإلحاطة.

تولى الصندوق الوطني لتحسين السكن تمويل برامج ال تدخل في نطاق مشموالته إضافة إلى عدم
استجابة بعض األحياء التي شمولها التدخل للشروط المطلوبة.
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وب ّينت المتابعة ّ
أن مصييالح الوزارة ممثّلة في اإلدارة العا ّمة لإلسييكان قامت بإتّخاذ جملة من اإلجراءات في حين أحالت التدخل في
المفوض والمسييؤولة على تنفيذ البرامج .وقد تمثّلت أه ّم اإلصييالحات
ما تبقى إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني بوصييفها صيياحبة المنشييأ
ّ
المتّخذة في وضييع حدّ لمسيياهمة الصييندوق الوطني لتحسييين السييكن في التركيبة المالية للبرنامج وترتيب األحياء التي تتطلّب التد ّخل حسييب
األولوية على أسيياس عدد من المقاييس و إحداث لجنة لدراسيية اإلشييكاليات العقارية المتعلقة بتخصيييص العقارات الالزمة إلنجاز التجهيزات
الجماعية وإعتماد مقاربة تشاركية في وضع البرامج وتحديد مسؤوليات مختلف ألطراف المتد ّخلة.
وأفضيييت نتائج المتابعة إلى تقديم  5توصييييات تكميلية ت ّم من خاللها بالخصيييوص دعوة الوزارة إلى اإلسيييراع بإسيييتصيييدار القرار
المشيييترك مع ك ّل من وزارة الشيييؤون المحلّية والبيئة ووزارة الشيييؤون اإلجتماعية ووزارة الداخلية المتعلّق بضيييبط شيييروط وصييييغ اإلنتفاع
بمنحة تحسين السكن ،وإتمام عملية تدقيق جداول إسناد المنح التي لم تتض ّمن أرقام بطاقات تعريف بعض المنتفعين أو التي تتض ّمن هويات
مكونات المشيييياريع
غير واضييييحة بالتعاون مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني التي تولّت صييييرف هذه المنح ،ومزيد إحكام برمجة إنجاز ّ
ذات الصيبغة اإلقتصيادية والتشياور في ذلك مع الهياكل المهنية المعنية حسيب اإلختصياص قصيد تفادي بقاء بعض المشياريع دون إسيتغالل.
صة تم ّكن من توفير التمويل الالزم إلنجاز أشغال الصيانة الدورية للمنشآت المحدثة.
كما ت ّم التأكيد على ضرورة إحداث آلية خا ّ
من جانب آخر ،تدعو الهيئة الوزارة إلى القيام باألبحاث الالزمة في الملفّين المتعلّقين بتولّي ك ّل من بلدية سييدي حسيين السييجومي
وبلدية وادي الليل التد ّخل لصيانة عدد من الطرقات التي تدهورت وضعيتها رغم حداثة تد ّخل الوكالة بها وأنفقت بشأنها البلديتان مبالغ ها ّمة
بلغت على التوالي  285أ د و 100أ د بعد عامين فقط من تهيئتها من طرف الوكالة ،والتأ ّكد من عدم وجود تجاوزات بشأنهما.

ضرورة القيام باألبحاث الالزمة في الملفّين المتعلّقين بتولّي ك ّل من بلدية سيدي حسين السيجومي
وبلدية وادي الليل التد ّخل لصيانة عدد من الطرقات التي تدهورت وضعيتها رغم حداثة تد ّخل الوكالة
بها وأنفقت بشأنها البلديتان مبالغ ها ّمة بلغت على التوالي  285أ د و 100أ د.
 -2تقرير التفقدية العامة لوزارة التجهيز واإلسكككككاات والتهيتة الت اخية خوجكككككور و و

كككككار مصاااااالح باإلدارة

الجهوية للتجهيز خبا ة:
أبرز تقرير البحث الذي أعدّته التفقدية العامة لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية على مستوى اإلدارة الجهوية بباجة وجود
عالقة قرابة بين تقني بمصلحة البناءات المدنية وصاحبة شركة مقاوالت تبيّن أنّها حصلت على عديد المشاريع بمناطق من والية باجة ترجع
بالنظر إداريا إلى التقني المذكور.
وقد بينت نتائج البحث بالخصوص أنّالشركة المعنية هي على ملك زوجة التقني المذكور مناصفة بينها وبين وكيل الشركة التي
تحصلت على ترخيص ممارسة نشاط مقاول في ميدان البناء واألشغال العمومية في  5اوت  2014وحصلت منذ ذلك التاريخ على  9مشاريع
بما قيمته حولي  1,8م.د .هذا إلى جانب وجود نقص كبير في متابعة األشغال المسندة إلى الشركة المذكورة من قبل اإلدارةومكاتب الدراسات
والمراقبة حيث سجل عدم وجود دفاتر الحضائر وغياب محاضر جلسات المتابعة ومحاضر قبول األشغال.
ويعتبر ما تمت االشارة إليه سابقا وضع ية تضارب مصالح تتمثل في تعامل التقني المعني باألمر مع الشركة التي تملك زوجته 50
 %من رأس مالها وإشرافه على المشاريع المسندة لها .وهو ما يثبت مخالفته لمقتضيات الفصل  5من القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ
في  12ديسمبر  1983والمتعلق بضبط النظام األساسي العام أل عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلدارية
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وكذلك بما ورد باألمر عدد  4030لسنة  2014المؤرخ في  03أكتوبر  2014المتعلّق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات العون
العمومي.
كما ّ
أن توقيع العون المذكور على كل الوثائق الفنية والمالية ومحاضررر اسييتالم األشررلال واإلشررهاد بمتابقتها للمواصررفات والت شررير
على وثائق خالص المقاولة ،وتقصيره في متابعة الم شاريع الم سندة الى الشرركة الم شار اليها ،يملل شبهة جريمة اسيتغالل موظف عمومي
لصفته الستخالص فائدة له أو لليره على معنى الفصل  96من المجلة الجزائية.
وتبعا ل هذه االسيييييييتنتاجات تقدمت التفقدية بجملة من التوصررررررريات وتولت الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية متابعة اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارات والمصالح المعنية قصد تنفيذ هذه التوصيات وتدارك اإلخالالت المشار إليها .وقد سجلت الهيئة تبعاإلجابة الوزارة
واإلدارة الجهوية وعديد االتصررررراالت مع األطراف المتدخلة في الملف ،تقدما في إنجاز هذه التوصررررريات حيث تخ بالخصررررروص إحالة التقني
المذكور على مجلس الت ديب على أسرررراخ األختاء التي ارتكبها وإيقافه عن العمل لمدة  6أشييييهر مع حرمانه من المرتب ونقلته بعد ذلك من
مصرررررررلحة البناءات المدنية .و تمت إحالة الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أحاله بدوره إلى النيابة العمومبة بتاريخ  04جانفي
.2019

بعا لعمليّة المتاخعةّ ،مت إحالة ملف
مستقبال في حاالت

ار المجالح إلى الق اء و وصي الهيتة خ

ورة التح ي

ار المجالح.

التحري في إمكانية وجود حاالت تضارب
وطالبت الهيئة ،الوزارة بإصدار من شور تدعو من خالله كافة الم سؤولين إلى ضرورة
ّ
مصررالع على مسررتوى بعع األعوان والمسررؤولين بهداراتهخ واتخاذ اإلجراءات الالزمة في اإلبان لحماية مصررالع اإلدارة ووقاية منروريهخ
من ارتكاب ملل هذه األختاء ،وتتعهد بوضع اجراءات إضافية لمعالجة وضعيات تضارب المصالع.
كما تخ السحب النهائي لمصادقة مقاولة بناء وأشغال عمومية المسندة للشركة العامة لألشغال العمومية.
وأفادت اإلدارة الجهوية بباجة توليها متابعة مكاتب الدراسرررررررات والمراقبة واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضرررررررد المخلين
بالتزاماتهخ.

وصي الهيتة خ

ورة وضع ليل ي بط إ اءات التج ّ ف في مشاريع البناءات المدنية على مستوى

اإلدارات الجهوية يبين خوضوح ودقة كيفية متاخعة األشغال في موتلف مراحلها.
رررن في مشررراريع البناءات المدنية على
إضيييافة لإلجراءات المتخذة توصررري الهيئة بضررررورة وضرررع دليل يضررربت إجراءات التصر ّ
مسررررتوى اإلدارات الجهوية يبين بوضررررو ودقة كيفية متابعة األشييييغال في مختلف مراحلها ،ويت ّم وضررررعه على ذ ّمة كافة اإلدارات الجهوية
للعمل به.
كما أكدت الهيئة على ضرورة وضع إجراءات عملية توضع وضعية تضارب المصالع وكيفية كشفها والتفاعل معها باالستئناس
بمقتضيات القانون عدد  46لسنة  2018المتعلق بالتصريع بالمكاسب والمصالع وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالع.
وقد أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا الملف.
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 -3على مستوى التج ف خاإل ارة الجهوية للتجهيز بصفاقس:
أبرز تقرير التفقدية العامة لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية حول التصرف باإلدارة الجهوية بصفاقس جملة من النقائص
تعلقت بالتصرن اإلداري والمشاريع والصفقات العمومية واإلسكان والتهيئة العمرانية.
وتمللت أهم المالحرات فيعدم إحكام التصرف في تطبيقةمكتب الضبط وعدم االعتناء بالفضاءات المخصصة لألرشيف
وبالتصرف فيه ومعالجتهوعدم إحكام التصرف في المحروقات .كما تمت االشارة إلى محدودية تدخل فروع اإلدارة الجهوية على الشبكة
الطرقية وعدم حرص اإلدارة على متابعة الحضائر ومراقبة األشغال ووجود نقص في تعهد وصيانة الطرقات.
كما تخ تسجيل بطء في انجاز بعض المشاريع واحتكار بعض الشركات ألغلب الصفقات اضافة الى كثرة اللجوء إلى المالحق
بخصوص عديد الصفقات وعدم إعداد ملفات الختم النهائي للعديد منها.
من ناحية اخرى تخ تسجيل تأخير في إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي والعنصر المتعلق بإحداث تقسيمات وتوفير
مساكن وكذلك محدودية المعاينات الميدانية للبناءات بدون رخصة والت خير في إعداد دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لعديد من البلديات
ولنقص في تنظيم تدخل مصلحة التهيئة الترابية والتعمير بخصوص ملفات التقسيمات.
وقد تابعت الهيئة مدى تفاعل اإلدارة الجهوية مع هذه النقائص واإلجراءات التي تم اتخاذها قصد تداركها وتالفي تكرار وقوعها.
وتبين من خالل اإلجابة وعديد االتصاالت مع السيد المدير الجهوي ،انه تم إنهاء أشغال تهيئة مصلحة األرشيف وتامين المغازة ومشاركة
المكلف بالورشة في دورة تكوينية حول منظومة مخزون والتعهد بإجراء الجرد السنوي للمخزون خالل الثالثية األولى لسنة  .2019ويتخ
استغاللتتبيقةمكتب الضبط ومتابعة البريد بصفة دورية.
كما اعدت االدارة الجهوية محاضر إحالة المواد والتجهيزات التي زال االنتفاع بها على عدم االستعمال والشروع في إجراءات
القيام ببتة للتفويت فيها .و تخ كذلك تحديد استعمال السيارات رباعية الدفع في المسالك الريفية والمسافات البعيدة دون غيرها والتخفيض في
استهالك المحروقات والشروع في إجراءات التزود بالبطاقات الذكية للتزود بالمحروقات.
وعلى مستوى ابرام الصفقات وانجازها افادت االدارة الجهوية أنه تخ تدارك التأخير في انجاز المشاريع وإصدار مذكرة داخلية
تضمنت عديد اإلجراءات التي تدعم اإلسراع في التنفيذ ،وتخ التقليص في عددا لمالحق.
كما يتخ تضمين طلبات االستشارات المتعلقة بالمسح الطوبوغرافي والسبر الجيولوجي واالختبارات الخاصة بالمباني بنودا تساعد
على االلتزام بالصفقة وعدم اللجوء بكثافة إلى المالحق.
وتولت االدارة جرد الصفقات التي لم يتم إعداد ملفات الختم النهائي لها ومراسل ةالمعنيين باألمر إلعدادها في أسرع اآلجال وتوفير
دفاتر الحضيرة والحرص على حسن مسكها.
وتبين كذلك من خالل عملية المتابعة التقدم في انجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي على مستوى آلية البناء الذاتي بنسبة
.% 80

محدودية الموارد المادية والبشرية على المستوى الجهوي وتأخر في خالص مستحقات المقاوالت.
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من ناحية أخرى ،تمت اإلشيييييارة على مسيييييتوى التقرير وعلى مسيييييتوى اإلجابة إلى محدودية الموارد المادية والبشيييييرية المتوفرة
بمصيييالح اإلدارة الجهوية وفروعها مقارنة بكث رة العمل وتنوعه .كما تمت اإلشيييارة كذلك إلى تأخر خالص المسيييتحقات المالية للمقاولين في
اإلبان مما أثر سيييييلبا على السيييييير العادي إلنجاز المشييييياريع .وبالتالي دعت الهيئة إلى الحرص على تجاوز مثل هذه المعيقات التي تخل من
جدية االصالحات.
ونظرا لتقدم عملية اإلصالح أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا الملف.

 -4على مستوى التصرف في البنايات التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز:
أبرزت المتابعة األولى لتقرير دائرة المحاسيييبات التاسيييع والعشيييرون حول التصيييرف في البنايات التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز
بالنسيييبة للفترة  2014-2009نقائص شيييملت مجاال ت تشيييييد المباني واإلشيييكاليات العقارية وعدم احترام التراتيب العمرانية والتصيييرف في
العقارات وحمايتها.

استخرجت الهيئة العليا للرقابة  43نقصا من هذا التقرير قامت بمتابعتها وبلغ عدد اإلصالحات المنجزة
.25
واستخرجت الهيئة العليا للرقابة  43نقصا من هذا التقرير قامت بمتابعتها وبلغ عدد اإلصالحات المنجزة  25وتقدمت الهيئة بـييي18
توصية حيث بلغت نسبة اإلصالح .% 60
وتمثلت أهم النقائص في مجال تشييييييييد المباني في انجاز المباني الخاصيييييية بمتابعة حضيييييييرة المشيييييياريع دون برمجة وفي غياب
الدراسيييات المسيييتوجبة ودون ترسييييم االعتمادات الضيييرورية لتنفيذ هذه اإلحداثات حيث يت ّم تمويلها على مبالغ رصيييدت في األصيييل لتركيز
مقر اإلدارة
مشييييياريع طرقية متعددة .كما ت ّم الوقوف على اخطاء فنية هامة وتحويل تخصييييييص قطعة أرض أسيييييندتها والية منوبة من بناء ّ
الجهوية للتجهيز إلى بناء ثالثة مساكن إدارية ت ّم االستيالء عليها من الغير.
وفيما يتعلق باإلشيييييكاليات العقارية وعدم احترام التراتيب العمرانية ت ّم تغيير اسيييييتعمال بعض المباني من اسيييييتغالل وقتي إلى دائم
وشروع إدارة المياه العمرانية في تشييد مبنى إداري بأريانة بقطعة متواجدة بالملك العمومي للمياه دون تغيير صبغة الجزء المزمع استغالله
للبناء.

اسناد مساكن وظيفية دون وجه حق وخالفا للصيغ القانونية.
وبخصييوص التصييرف في المباني ت ّم إسيينا د مسيياكن إلى أعوان عموميين ال تتوفر فيهم الشييروط القانونية لالنتفاع بمسييكن إداري
منهم موظفون باإلدارة المركزية وأعوان واصلوا االنتفاع بمساكن بالرغم من نقلتهم من مراكز عملهم.
كما ت ّم إبرام عقود تسويغ مساكن لفائدة موظفين خالفا للتراتيب السارية وأحيانا دون إجراء محاضر معاينة ودون مطالبة المنتفعين
بتوقيع إلتزامات بدفع مبالغ اسييييتهالك الماء والكهرباء ،واسييييتغالل بعض المسيييياكن بصييييفة غير قانونية من طرف أعوان متقاعدين أو من
أطراف ال تنتمي إلى اإلدارة.
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ولم تتمكن الوزارة من تنفيذ األحكام الصييييادرة لصييييالحها السييييترجاع بعض العقارات ومن توفير الوثائق الالزمة لمدّها لمصييييالح
المكلف العام بنزاعات الدولة قصد رفع قضايا في الغرض .ولوحظ نقص في التنسيق معالوزارة المكلفة بأمالك الدولة لمتابعة سبل استغالل
المساكن المنجزة .
وفي مجال حماية العقارات تبين عدم توفّر بعض الملفاتوعدم تناسيييق قائمات المباني الممسيييوكة بين المصيييالح المركزية والجهوية
من جهة وبين سييجالت الوزارة المكلفة بأمالك الدولة والوزارة المكلفة بالتجهيز في شييأن محاضيير التخصيييص من جهة أخرى وعدم اعداد
سييجل خاص بمسيياكن الحضيييرة وافتقار البطاقات الوصييفية للعقارات للدقّة الالزمة والتنصيييصييات الضييرورية للمتابعة وعدم إيالء وزارة
التجهيز العناية الكافية لصيانة المباني.
وشييملت أهم اإلصييالحات المنجزة وضييع حد لتشييييد المباني على بند تركيز الحضيييرة وانجاز أعمال تدقيق وتفقد لبعض البنايات
وبرمجة القيام بالتدقيق في كيفية انجاز المباني المتعلقة بالمشييييياريع الطرقية في أجل أقصييييياه موفى سييييينة  2020والقيام بالتحيين السييييينوي
للبيانات الخاصيية بالمباني وتوفير معطيات متابعة العقارات مثل البطاقات الوصييفية وإرسيياء آليات تنسيييق مع وزارة أمالك الدولة والشييؤون
العقارية والقيام بمتابعة خصوصية لوضعية بعض المساكن المستولى عليها.
كما تمت اح اطة عمليات االسناد الجديدة للمساكن ببعض االحتياطات كاجراء محاضر معاينة وتوقيع التزامات بدفع مبالغ استهالك
الماء والكهرباء من طرف المتسوغين واسترجاع بعض المحالت التي كانت مستغلة بصورة غير قانونية.

توصي الهيئة بمتابعة مراجعة األمر عدد  199لسنة  1972ومنشور الوزير األول عدد  14لسنة 1972
المتعلقان بتنظيم اسناد المساكن الوظيفية.
وأوصيت الهيئة بمتابعة مراجعة األمر عدد  199لسينة  1972ومنشيور الوزير األول عدد  14لسينة  1972المتعلقان بتنظيم إسيناد
المساكن الوظيفية وبمتابعة تسوية المساكن المسندة بصورة غير مستحقة وبمزيد احكام التنسيق مع المكلف العام بنزاعات الدولة قصد القيام
بالمتابعة القضائية لبعض الوضعيات عند االقتضاء ،مع الحرص على مسك سجل خاص بمساكن الحضيرة وإتمام تحيين البطاقات الوصفية
للعقارات بالتعاون مع الهياكل الجهوية وكذلك ملفات العقارات بالوثائق القانونية وبإيالء عناية خاصييية بمتابعة وضيييعية المسييياكن المسيييتولى
عليها من طرف الغير.

 -5على مستوى التصرف في شركة تونس الطرقات السيارة:
أبرزت المتابعة األولى لتقرير دائرة المحاسبات التاسع والعشرون حول التصرف في شركة تونس الطرقات السيارة بالنسبة للفترة
 2014-2009نقائص شملت مجاالت نظام ومداخيل االستغالل والصيانة والسالمة بالطرقات السيارة والتصرف في الصفقات والتصرف
اإلداري والمالي.

استخرجت الهيئة العليا للرقابة  58نقصا قامت بمتابعتها وبلغ عدد اإلصالحات المنجزة  48وتقدمت
الهيئة بـ 10توصيات حيث بلغت نسبة اإلصالح .% 82,8
واستخرجت الهيئة العليا للرقابة  58نقصا من هذا التقرير قامت بمتابعتها وبلغ عدد اإلصالحات المنجزة  48وتقدمت الهيئة بـييي10
توصيات حيث بلغت نسبة اإلصالح .82,8%
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وتمثلت أهم النقائص في عدم احكام اقتناء بع ض تجهيزات منظومة االسييييتغالل ،عالوة على عدم اقتناء كافة التجهيزات موضييييوع
الصفقة إلى آخر سنة  2014مما نتج عنه نقص في إحكام التصرف في مداخيل الشركة.
كما تم الوقوف على نقائص في التصييييييرف في محطات الخدمات على مسييييييتوى نظام اإلتاوات المعمول بها ونقص متابعة موارد
الشركة وعدم تطبيق الخطايا المترتبة عن التأخير في سداد اإلتاوات.
وأبر زت دائرة المحاسبات تأخيرا في عملية الصيانة رغم الحاجة لذلك ونقص تنظيم ومتابعة وظيفة الصيانة.
وشيييملت نقائص التصيييرف في الصيييفقات تسيييجيل تأخير في انجاز البعض منها ونقص إحكام اليات متابعة االشيييغال كمسيييك دفتر
الحضيرة والموارد البشرية والمعدات المستعملة وطول اجال اسناد الصفقات وعدم القيام بختمها.
وتعلقت نقائص التصييييرف اإلداري والمالي بالخصييييوص بصييييرف بعض المنح بصييييورة غير مسييييتحقة مثل منحة االجبار ومنحة
الساعات اإلضافية ونقص احكام توظيف الفوائض المالية للشركة.
وأبرزت ال متابعة اسييييتكمال اعتماد اإلصييييالحات المسييييتوجبة في مجال التصييييرف اإلداري والمالي وتدارك جل النقائص المتعلقة
بالتصرف في الصفقات باستثناء ختمها.
وتمحورت جل توصيات الهيئة حول مجال التصرف في موارد االستغالل حيث أوصت بالخصوص بالقيام بالتدقيق في عدم توفر
معطيات حول المداخيل المنجزة في محطتي منزل جميل ومرناق خالل فترات من سييييييينة  2012وبالمتابعة القضيييييييائية لعدم ادراج بعض
المداخيل ضمن موارد الشركة وباحكام متابعة موارد اإلتاوات المتعلقة بمحطات الخدمات.

 - IIIقطاع البيئة والتنمية المستديمة:
شملت عملية المتابعة التقارير المتعلقة بالهياكل التالية:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

الديوان الوطني للتطهير،
مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
الوزارة المكلّفة بقطاع البيئة،
الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط،
للتصرف في النفايات،
الوكالة الوطنيّة
ّ
الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي.
ويلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الميدانية األولى على مستوى الديوان الوطني للتطهير ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة:
عدد النقائص

عدد النقائص التي

عدد النقائص التي ت ّم

نسبة اإلصالح

المستخرجة

ت ّم تداركها

تقديم توصيات بشأنها

والتدارك ()%

الديوان الوطني للتطهير

79

37

42

47

مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

47

21

26

45

موضوع التقرير
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 -1على مستوى الديوان الوطني للتطهير:
تولّت الهيئة متابعة التقرير الثامن والعشرون لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلّق بالديوان الوطني للتطهير.
وبالتصرف في
وقد شملت المتابعة جملة النقائص واإلخالالت التي أبرزها التقرير والتي تعلّقت باستغالل الشبكة ومنشآت التطهير
ّ
التصرف في األعوان ،أمكن تلخيصها في  79نقطة ودعوة
الصفقات وفي الشراءات عن طريق اإلستشارات وبنظام المعلومات وببعض أوجه
ّ
الديوان إلى إفادة الهيئة بما ت ّم إتّخاذه من إجراءات لتداركها.
األولين على مختلف المديريات المركزية وعدد من مساعديهم ،طلب تحيين اإلجابات
وقد ت ّم على ضوء جلسات العمل مع المسؤولين ّ
األولية المقدّمة وإثرائها بالمعلومات والمعطيات اإلضافية والوثائق المدعّمة لألجوبة كما ت ّم القيام ببعض الزيارات الميدانية .وقد م ّكن هذا
ّ
التم ّ
شي فريق المتابعة من الحصول على المعلومات والمعطيات التي تدعم إجراءات اإلصالح المتّخذة ومن تقييمها بأكثر دقّة وموضوعية.
وتمثّلت أه ّم النقائص واإلخالالت التي أبرزها التقرير بالخصوص على مستوى استغالل شبكة التطهير في تفاقم نسبة العجز في
جهر ال ّ
شبكة وتراجع مردودية أسطول الشاحنات وارتفاع معدّل أيّام توقّفها .كما تبيّن عدم إستغالل أنظمة المراقبة واإلنذار عن بعد المر ّكزة
بمح ّ
وتعرض عدد منها إلى العطب أو اإلتالف رغم أه ّمية كلفة إقتنائها التي بلغت ما يناهز  2,284م.د وشملت  374مح ّ
طات الض ّخ
طة .من
ّ
جانب آخر ،أشار التقرير إلى تدهور جودة الخدمات وعدم إرتقائها إلى المستوى المطلوب.

إخالالت على مستوى التصرف في استغالل منشآت التطهير من قبل الخواص ،و عدم تركيز منظومة
متكاملة للمتابعة.
وبالنسبة إلستغالل منشآت التطهير من قبل الخواص ،أشار التقرير إلى التمديد في بعض صفقات اإلستغالل بصفة غير قانونية
وعدم إح كام ضبط الحاجيات من كميات المياه المعالجة والعناصر التقديرية للتكلفة بالدقة المطلوبة وعدم القيام باإلجراءات الالزمة لإلعالن
عن طلبات عروض تجديد صفقات إستغالل مح ّ
طات التطهير المنتهية في اإلبان ،وعدم تركيز منظومة محاسبة تحليلية وعدم تدعيم الهياكل
المشرفة على المتابعة بالموارد البشريّة ّ
الالزمة وعدم تركيز قاعدة بيانات حول عناصر الشبكة واألشغال المنجزة عليها ،وعدم إحترام بعض
المستغلّين لتع ّهداتهم المتعلّقة بتوفير اإلمكانيات المادّية والبشرية المنصوص عليها بكراسات الشروط .كما ت ّمت اإلشارة إلى عدم تشميع كافة
العدّادات وعدم انتظام تقييسها وعدم قيام بعض مستغلّي مح ّ
طات التطهير بصيانة التجهيزات الموضوعة على ذمتهم على النحو المطلوب.

المزودين وعدم
عدم احكام ضبط القيمة التقديرية للمشاريع و تسجيل إخالالت على مستوى اختيار
ّ
مراعاة مبدأ الشفافية والمساواة بين العارضين.
التصرف في الصفقات أشار التقرير إلى أنّه لم يقع دائما توزيع الطلبات إلى أقساط بطريقة مدروسة ،ولم يقع إحكام
وعلى مستوى
ّ
ضبط الكلفة التقديرية للمشاريع المزمع إنجازها.
كما الحظ التقرير طول المدّة التي تستغرقها عمليّات فرز العروض وتسجيل نقائص على مستوى اختيار المز ّودين وعدم مراعاة
مبدأ الشفافية والمساواة بين العارضين.
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وعلى مستوى الشراءات واألشغال المنجزة عن طريق االستشارات ،ت ّم تسجيل عديد الخروقات لإلجراءات المعمول بها في المجال
خصوصا على مستوى المديرية الجهوية للوسط .كما أشار التقرير في هذا اإلطار إلى وجود توجيه واضح للطلبات نحو مؤسّسات بعينها.
ّ
المخطط المديري للمعلومات في
مكونات
وعلى مستوى نظام المعلومات ،أشار التقرير بالخصوص إلى تسجيل تأخير ها ّم في تنفيذ ّ
عدد من مكوناته.
التصرف في األعوان ،أشار التقرير إلى عدم احترام مقتضيات شروط التسمية في الخطط الوظيفية
وعلى مستوى بعض أوجه
ّ
وسحب منحة الوضع تحت الطلب على عدّة أعوان إداريين ليست لهم عالقة بتأمين استمرارية المرفق العمومي.
وقد بيّنت عملية المتابعة إتّخاذ الديوان لجملة من إجراءات اإلصالح م ّكنت من تدارك النقائص واإلخالالت التي شملتها عملية
المتابعة وخصوصا منها المتعلّقة بالمسائل التنظيمية في حين يتواصل تنفيذ عدد آخر منها.
وتمثّلت أه ّم اإلجراءات المتّخذة بالخصوص في التقليص من نسبة العجز في جهر الشبكات وتحسين مردودية الشاحنات المزدوجة
والضغط على عدد أيّام توقفها وتدعيم أسطول الشاحنات والحاويات بإقتناءات جديدة.
التصرف في الحرفاء ورفع
التصرف في الموارد البشرية وبتطبيقة
كما ت ّم من ناحية أخرى ،رفع اإلخالالت المسجّلة بتطبيقة
ّ
ّ
النقائص المتعلّقة بأنظمة إدارة قواعد البيانات المعلوماتية وتحسين أدائهاوتعيين مسؤول مهني على ك ّل تطبيقة وتنظيم حفظ النسخ التنفيذية
وتركيز نظام وقاية محيّن من الفيروسات يغ ّ
طي كافة الحواسيب والشبكة الداخلية لإلعالمية.
ّ
المنظمة للتسمية في الخطط الوظيفية وعرضها
بالتصرف في الموارد البشرية ،أ ّكد الديوان على إحترام التراتيب
وفي ما يتعلّق
ّ
على مصادقة مجلس اإلدارة وتسوية وضعية كافة األعوان الذين كانوا موضوعين على ذ ّمة هيئات أخرى.
وفيما يتعلق بالتصرف في الصفقات ،إلتزم الديوان بالحرص على تفادي ظهور اإلخالالت التي وقف عليها التقرير وإحترام التراتيب
الجاري بها العمل خصوصا فيما يتعلّق بمناولة إستغالل منشآت التطهير.
وفي ما يتعلّق باإلخالالت والتجاوزات التي أثارها التقرير والتي بيّنت عملية المتابعة ّ
أن عددا منها يرقى إلى شبهات فساد ،أوصت
الهيئة بضرورة إتّخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية حقوق الديوان في جبر األضرار التي لحقته وتتبّع المسؤولين عنها وذلك سواء برفع قضايا
جديدة أو بالتداخل في التي هي مح ّل نظر من قبل القطب القضائي اإلقتصادي والمالي .

إنهاء متابعة  37نقطة س ّجل بشأنها تقدّم متفاوت في اإلنجاز لم تستوجب تقديم توصيات ،في حين تطلّبت
نقاط أخرى تقديم  42توصية ت ّمت مناقشتها.
وقد أفضت نتائج عملية المتابعة إلى إنهاء متابعة  37نقطة سجّل بشأنها تقدّم متفاوت في اإلنجاز لم تستوجب تقديم توصيات ،في
حين تطلّبت نقاط أخرى تقديم  42توصية ت ّمت مناقشتها وإقرارها وضبط آجال لتنفيذها خالل جلسة عمل ختم المه ّمة التي إنعقدت بإشراف
رئيس الهيئة وحضور الرئيس المدير العام للديوان وعدد من مساعديه ورئيسة التفقّدية العا ّمة بوزارة الشؤون المحلّية والبيئة ،إضافة إلى
فريق المتابعة.
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وقد أشار المشرفون على الديوان خالل هذه الجلسة إلى إمكانية مواجهة صعوبة في تطبيق بعض التوصيات على غرار مراجعة
قائمة األعوان المنتفعين بمنحة الوضع تحت الطلب التي أفاد تقرير الرقابة أنّه ت ّم اسنادها بدون موجب إلى عدد من األعوان واإلطارات الذين
يضطلعون بمهام إدارية ليست لها عالقة بتأمين إستمرارية المرفق العام.
وقد شملت التوصيات المقدّمة أساسا دعوة الديوان على مستوى إستغالل الشبكة ،إلى مزيد إحكام إستغالل الشاحنات المزدوجة
في إنتظار مزيد تدعيم األسطول ،وتوفير الموارد البشرية ال الزمة لذلك بالتوازي مع الترفيع في ساعات اإلستغالل قصد التقليص من نسبة
العجز المسجّل في جهر الشبكة بالوسائل الذاتية ،والترفيع من مردودية الشاحنات المزدوجة المتوفّرة ومواصلة المجهودات المبذولة
للتقليص من أيّام توقّفها عن النشاط وحصرها في حدود المؤ ّ
شرات المرسومة خصوصا بالنسبة أليّام التوقّف بسبب األعطاب ووضع
مكونات منظومة المراقبة واإلنذار وتوظيفها لمتابعة األعطاب التي تطرأ على المنشآت
روزنامة لصيانة وإستكمال إعادة تشغيل مختلف ّ
والتد ّخالت التي تشملها.
مكونات أنظمة
كما دعت الهيئة الديوان إلى التعاون مع سلط اإلشراف قصد توفير اإلعتمادات الضرورية لتشخيص وضعية مختلف ّ
المراقبة واإلنذار ومتطلّبات إعادة تأهيلها وإستغاللها وتعميم تركيز واجهات المتابعة وإعطاء األولوية في هذه العملية إلى المح ّ
طات المستغلّة
من قبل الخواص بما يضمن متابعتها والتأ ّكد من قيامهم بأشغال الصيانة واإلصالح الالزمة في اإلبّان ،وتدعيم إدارة الجودة باإلمكانيات
البشرية الضرورية والعمل على تعميم منظومة الجودة  ISO 9001صيغة  2015على مختلف اإلدارات الجهوية .
وعلى مستوى إستغالل منشآت التطهير من قبل الخواص ،دعت الهيئة الديوان إلى الحرص على إحترام اآلجال التعاقدية  ،وإتّخاذ
االحتياطات الالزمة إلصدار طلبات العروض الجديدة في متّسع من الوقت بما يسمح بإبرام عقودها في اإلبّان ووضع اإلجراءات التنظيمية
ّ
محطات التصفية وشبكات التطهير بما في ذلك
الالزمة التي تم ّكن من إحكام ضبط الحاجيات عند إصدار طلبات عروض مناولة إستغالل
المتولّدة عن المشاريع الجديدة التي ستدخل الحقا حيز اإلستغالل وتركيز منظومة للمحاسبة التحليلية تعتمد في تحديد الكلفة التقديرية عند
إعداد طلبات عروض مناولة اإلستغالل وتقييم مقبولية األسعار المقدّمة.
كما دعت إلى إتّخاذ اإلجراءات الكفيلة بإنجاح تجربة إسناد إستغالل عدد من منشآت التطهير في إطار "لزمات" بتمويل مباشر
لإلستثمارات من طرف الديوان وإحاطتها بالمتابعة الالزمة من ناحية ،والعمل بالتوازي مع تقدّم تنفيذها على وضع األسس الكفيلة بإرساء
منوال لزمة حقيقي يم ّكن إعتماده من التخفيف من عبء تمويل اإلستثمارات عن طريق ميزانية الدولة وموارد اإلقتراض ،دون المساس من
تواصل إسداء خدمات المرفق العام بالجودة المطلوبة من ناحية أخرى.
كما دعت إلى ضرورة إحترام عدد ودورية عمليات تقييس العدّدات وانجازها بصفة منتظمة وشاملة وتشميعها ،ووضع برنامج
لصيانتها وتجديدها حسب الصيغ المعتمدة في الغرض.
كراسات الشروط على إيجاد الصيغ
وعلى مستوى
التصرف في الصفقات دعت الهيئة بالخصوص إلى الحرص بمناسبة إعداد ّ
ّ
المثلى التي توفّر أقصى حظوظ النجاعة لتنفيذ الصفقات من ناحية ،وعدم تضمينها شروطا تفضي إلى إقصاء بعض المقاولين الذين يمكن
أن تمثّل مشاركتهم فرصة إلنجاز المشروع بكلفة مقبولة وبالمواصفات الفنّية المطلوبة من ناحية أخرى ،وإحترام التراتيب المن ّ
ظمة
للصفقات العمومية من خالل مزيد إحكام ضبط الكلفة الت قديرية للمشاريع قبل اإلعالن عن طلبات العروض وعدم تغييرها خالل عمليات
الفرز ووضع لوحات قيادة لمتابعة المشاريع التي يعهد بإنجازها إلى المديريات الجهوية ،ودعوة مختلف اللجان المتد ّخلة في إجراءات إبرام
الصفقات إلى إنجاز المهام الموكولة إليها في اآلجال المحدّدة بمخ ّ
ططات التنفيذ وخصوصا منها المتعلّقة بمراحل الفرز والتقييم والمصادقة
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بما يجنّب الديوان اللجوء إلى طلب التمديد في صلوحية العروض أو إلغائها وتفادي ما يترتّب عنه من تأخير في إنجاز المشاريع و الزيادة
في كلفتها.
كما ت ّمت دعوة الديوان إلى الحرص عند تقييم العروض ،على األخذ في اإلعتبار كافة المعطيات التي تتو ّفر لديه بخصوص
وضعية المقاوالت المشاركة قصد تجنّب ما قد يظهر الحقا من مخاطر وصعوبات يمكن أن تؤدّي إلى تأخير تنفيذ المشروع أو فسخ
الصفقة .كما دعت إلى إصدار مذ ّكرة يت ّم من خاللها تكليف اللجان التي تتولّى القيام بعمليات اإلستالم النهائي إلى التذكير بمختلف التحفّظات
التي تض ّمنها محضر اإلستالم الوقتي والتنصيص ضمن المحضر الذي يت ّم إعداده على الصيغة التي ت ّم من خاللها رفع التحفّظات السابقة.
بالتحريات التكميلية الالزمة قصد الوقوف على
بالتصرف في الصفقات ،دعت الهيئة إلى القيام
وفي ما يتعلّق بالتجاوزات المتعلّقة
ّ
ّ
األسباب الحقيقية وراء التراجع عن تطبيق بعض غرامات التأخير بخصوص إحدى الصفقات بعد مضي قرابة الـ  10أشهر على إحتسابها.
كما دعت إلى التداخل في القضية المرفوعة ضدّ المسؤولين عن تمكين إحدى المقاوالت من إستعمال آلة ح فر تابعة للديوان دون إبرام عقد
في الغرض ودون تدوين األشغال المنجزة بدفتر حضيرة المشروع ،إضافة إلى عدم فوترة المعاليم المتعلّقة بها إالّ بعد مضي قرابة األربع
سنوات من إنجاز األشغال المعنية .كما دعت الهيئة إلى القيام بالتتبّعات الالزمة ضدّ المسؤولين عن إعداد وخالص ملحقين بقيمة  67ألف
مبررة وبعد سنتين من عملية اإلستالم الوقتي للمشروعين المعنيين ،وبالرغم من ّ
أن الصفقتين المتعلّقتين بهما مبرمتين في
دينار بصفة غير ّ
صيغة مبالغ جملية غير قابلة للمراجعة.
كما دعت الهيئة إلى ضرورة حماية مصالح الديوان والقيام بالتتبّ عات الالزمة ضدّ المقاول األجنبي الذي أخلّ بتع ّهداته في إحدى
التزود بالقنوات م ّما أدّى إلى فسخها وإعادة نشر طلب عروض جديد تح ّمل نتيجته الديوان زيادة في الكلفة بأكثر من  2م د وتأخيرا
صفقات
ّ
في إنجاز المشروع فاق  3سنوات .كما أ ّكدت على ضرورة حماية مصالح الديوان في المطالبة بجبر مختلف األضرار التي لحقته والتداخل
في مختلف القضايا المرفوعة لدى القطب القضائي اإلقتصادي والمالي والمطالبة بإسترجاع المبالغ التي تح ّملها بدون موجب وخصوصا منها
التي صرفت بعنوان إنجاز أشغال ال تكتسي صبغة المصلحة العا ّمة.
وفي ما يتعلّق بالشراءات وبإنجاز األشغال عن طريق االستشارات ،دعت الهيئة بالخصوص إلى ضرورة التقيّد باإلجراءات الجاري بها
العمل بالديوان ،والحرص على تخصيص أقساط في إطار ما تسمح به التراتيب المن ّ
ظمة للصفقات العمومية لفائدة المؤسّسات الصغرى
والمتوسّطة ،وتو ّخي مزيد الشفافية وإجتناباإلستشارات الصورية أو الموجّهة.
وعلى مستوى نظام المعلومات ،أوصت الهيئة بوضع الدراسات الالزمة ومزيد إحكام تحديد الحاجيات بالنسبة للتطبيقات المتبقّية
ّ
المخطط المعلوماتي ،ووضع قاعدة بيانات تتض ّمن شكاوى مستعملي التطبيقات وإعتمادها في ضبط أولويات التد ّخل لرفع األعطال،
من
وإستكمال تنفيذ التوصيات المض ّمنة بتقرير تدقيق السالمة المعلوماتية وتعيين مسؤول ليتولّى متابعة وتقييم إجراءات سالمة وحماية مختلف
التجهيزات والشبكات والمنظومات.
التصرف في األعوان أوصت الهيئة بمراجعة قائمة المنتفعين بمنحة الوضع تحت الطلب التي ت ّم سحبها
وبخصوص بعض أوجه
ّ
بدون موجب على عدد من األعوان واإلطارات الذين يضطلعون بمهام إدارية ليست لها عالقة بتأمين إستمرارية المرفق العام ،وترشيد
األعباء التي يتح ّملها الديوان بهذا العنوان.
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التصرف في الموارد والنفقات بالديوان الوطني للتطهير:
-2
ّ
تولّت الهيئة مواصلة متابعة التقرير الذي أعدّته هيئة الرقابة العا ّمة للمصالح العمومية بخصوص تقييم وضعية األعباء والموارد
بالديوان الوطني للتطهير والتي تبيّن عدم إستكمال إنجازها خالل المتابعة المستندية السابقة ،ويل ّخص الجدول التالي نتائج المتابعة.

نتائج المتابعة السادسة

المتابعة األولى
عدد
موضوع

عدد

التقرير

النقائص
المستخرجة

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

المتبقية من

المنجزة

المتابعة

خالل هذه

السابقة

المتابعة

التوصيات
المقدمة في
ضوء
المتابعة
األولى

عدد
التوصيات
المتبقية
للمتابعة

نسبة

العدد

اإلصالح

الجملي

خالل هذه

للنقائص

المتابعة

التي تم

()%

تداركها

النسبة

قرار

الجملية

مجلس

لإلصالح

الهيئة

()%

الديوان
الوطني

27

16

5

للتطهير

1

4

20

22

81

مواصلة
المتابعة

األولية وإثرائها
وقد ت ّم على ضوء جلسات العمل مع عدد من المسؤولين الراجعة إليهم بالنظر التوصيات المتبقّية ،تحيين اإلجابات ّ
بالمعلومات والمعطيات التي ت ّم الحصول عليها خالل جلسات العمل المذكورة واإل ّ
طالع على وثائق اإلثبات المدعّمة لألجوبة الحالية ومقارنتها
باألجوبة السابقة المتعلّقة بالمتابعة المستندية الخامسة.
وشملت المتابعة التوصيات الخمس التي تبيّن عدم إستكمال إنجازها خالل المتابعة المستندية السابقة .وقد أفضت عمليات التقييم إلى
صص للتصرف في التدفقات النقدية وفائض السيولة
توفّق الديوان في إستكمال تركيز واستغالل التطبيقة المعلوماتية الجديدة في جزئها المخ ّ
ومتابعة مختلف الحسابات البنكية والبريدية المتو ّفرة لديه.

توصي الهيئة بضرورة الحرص على إستكمال إجراءات إستخالص مستحقّات الديوان الوطني للتطهير
لدى عدد من المؤسسات الخاصّة.
ولم يتم ّكن الديوان من إستكمال تنفيذ التوصيات األربعة المتبقّية ،التي تبيّن أنّه وإن كان تنفيذ عدد منها يرتبط بحكم طبيعتها بأطراف
أخرى ،إالّ أنّه لوحظ كذلك تقصير مصالحه في بذل المجهودات الالزمة وعدم إتّخاذه اإلجراءات الكفيلة بتسريع نسق اإلنجاز وذلك خصوصا
صة ،كعدم لجوئه إلى إستعمال اآلليات القانونية
من خالل عدم الحزم بالقدر الكافي في استخالص مستحقّاته لدى عدد من المؤسّسات الخا ّ
مكونات البرامج التي ت ّم إقرارها
المتاحة بما في ذلك إصدار بطاقات اإللزام وتفعيل اإلمتياز العام للخزينة من ناحية ،وبطء نسق تقدّم تنفيذ ّ
في مجاالت اإلقتصاد في الطاقة واإلنتاج الذاتي للكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو من خالل تثمين الغازات الحيوية بعدد من مح ّ
طات
التصفية من ناحية أخرى .
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وتقدّمت الهيئة على ضوء هذه النتائج بعدد من التوصيات التكميلية دعت من خاللها الديوان بالخصوص إلى اإلسراع في إستكمال
مكونات برامج التح ّكم في الطاقة والشروع في إنجازها في اآلجال التي ت ّم ضبطها ،مع األخذ في اإلعتبار للبرامج اإلستثمارية
تنفيذ مختلف ّ
طات التي ستشملها عقود اللزمات وتقييم نتائجها قصد تعميمها لتشمل بقية المح ّ
التي ت ّم إقرارها بالنسبة للمح ّ
طات المستهلكة للطاقة وتسريع
نسق إنجاز المشاريع التي ت ّم إقرارها في مجال الطاقات البديلة قصد الحدّ من اإلنبعاثات الغازية ويم ّكن من اإلنتفاع بمختلف اإلمتيازات التي
توفّرها هذه البرامج ومنها بالخصوص منح صندوق الكربون.
كما ت ّمت دعوة الديوان إلى مواصلة المجهودات المبذولة قصد إستخالص المستحقّات المتب ّقية لدى عدد من الهياكل العمومية من
الملف من خالل المطالبة بتوفير إعتمادات إضافية
ناحية والقيام من ناحية أخرى بالمساعي الالزمة لدى سلط اإلشراف قصد إيجاد تسوية لهذا
ّ
صة من السقوط بمرور
من ميزانية الدولة لتغطية ديون البلديات تجاه الديوان وحماية المبالغ المستحقّة على عدد من الهياكل والمؤسّسات الخا ّ
الزمن وإستخالصها باآلليات القانونية المتاحة بما في ذلك اللجوء إلى إصدار بطاقات اإللزام في إطار تفعيل اإلمتياز العام للخزينة.

 -3مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة:
التصرف في مركز تونس
تولّت الهيئة في إطار برنامج متابعة القرب دراسة التقرير الذي أعدّته هيئة الرقابة العا ّمة للمالية حول
ّ
الدولي لتكنولوجيا البيئة .وقد شملت المتابعة بالخصوص المحاور المتعلّقة بالتنظيم وبالتصرف في الموارد البشرية وبتدقيق بعض أوجه
التصرف في الصفقات ،أمكن تلخيصها في  47نقطة
التصرف المالي والمحاسبي والنظام المعلوماتي وبالجوانب الفنية والتجاريةإضافة إلى
ّ
ومساءلة المؤسّسة بشأنها.
والتصرف في الموارد البشرية في انتفاع بعض اإلطارات بخطط وظيفية
وتمثّلت أه ّم النقائص واإلخالالت على مستوى التنظيم
ّ
غير منصوص عليها بالنظام األساسي و ضعف موقع وظيفة التدقيق الداخلي بالهيكل التنظيمي وعدم قيامها بالمهام الموكولة إليها وعدم تحيين
دليل اإلجراءات المالية واإلدارية والفنية وعدم الفصل بين عدد من المهام المتنافرة سواء على مستوى المصلحة المالية أو على مستوى أعمال
التحاليل المخبرية ومتابعتها.
وعلى مستوى التصرف المالي والمحاسبي والنظام المعلوماتي ،ت ّم تسجيل تأخير هام في إعداد القوائم المالية وعدم احترام المعايير
المحاسبية عند ضبط الموازنة وعدم القيام بالجرد السنوي للممتلكات ومقاربتها بالجرد النظري وعدم تسجيل العمليات المحاسبية ضمن الدفتر
صة بكلّ مشروع ،وعدم إعداد ميزانيات تقديرية تم ّكن المركز من
اليومي في اإلبّان وعدم إعتماد طريقة القيد المنفرد للموارد والنفقات الخا ّ
التوظيف األمثل لألموال المودعة بحساباته البنكية.
كما أشار التقرير إلى عدم احترام قواعد السالمة على مستوى التطبيقات الخاصة بالمعدات والتجهيزات وعلى مستوى التطبيقات
وقواعد البيانات ،وعدم اندماج التطبيقات المستعملة وعدم الشروع في العمل بتوصيات تقرير التدقيق الذي صادقت عليه الوكالة الوطنية
للسالمة المعلوماتية.
وبخصوص التصرف في منح التنمية المسندة من ميزانية الدولة ،أشار التقرير إلى عدم تم ّكن مصالح المركز من ضبط القيمة
الحقيقية للفواضل النهائية المتعلقة بالمنح المرصودة للبرامج والمشاريع التي ت ّم اإلنتهاء من تنفيذها دون أن يقع ختمها ،وعدم إعادة برمجة
فواضل ها ّمة ل مشاريع قديمة منتهية ضمن ميزانيات اإلستثمار والحصول على منح إستثمار جديدة وعدم واإللتزام بالبرامج والمشاريع
المنصوص عليها بالميزانيات وبقرارات رصد المنح من ميزانية الدولة.
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عدم برمجة فواضل مالية ها ّمة من مشاريع قديمة منتهية ضمن ميزانيات اإلستثمار وحصول المركز
على منح إستثمار جديدة إضافة إلى عدم اإللتزام بالبرامج والمشاريع المدرجة بميزانيات المركز
وبقرارات رصد المنح من ميزانية الدولة
وبالنسبة للجوانب الفنّية والتجارية ،أشار التقرير إلى عدم إعداد استراتيجية واضحة في مجال التواصل الداخلي والخارجي وغياب
البعد اإلستشرافي في نشاط إدارة التوثيق واإلعالم وعدم تركيز نظام محاسبة تحليلية يعتمد في ضبط تكلفة الخدمات المخبرية التي يقدّمها
المركز ،وعدم تسجيل طلبات التحاليل المخبرية الواردة على المركز بدفتر مرقم ومختوم وغياب منهجية مكتوبة تضبط إجراءات اللجوء إلى
المخابر الخا صة عند تعطب التجهيزات المخبرية التابعة للمركز وعدم تزويد المخابر بالمواد األولية الالزمة في اإلبّان وعدم إبرام عقود
ّ
معطبة ودون إستغالل منذ عدّة
صيانة للمعدّات والتجهيزات المخبرية وبقاء ثالثة مخابر متنقلة ت ّم إقتناؤها سابقا بقيمة  1,2مليون دينار
سنوات ،ورص د وضعية تضارب مصالح على مستوى رئيسة أحد المخابر وتراكم فواضل العينات والمواد التي لم تعد صالحة لإلستعمال
داخل المخابر.
وعلى مستوى إدارة التكوين وتدعيم القدرات ،ت ّمت اإلشارة إلى تولّي بعض إطارات المركز إنجاز دورات تكوينية بمقابل لفائدة
صة
المؤسسة التي تشغلهم باإلضافة إلى أجرهم الشهري دون ترخيص في الغرض من سلطة اإلشراف وعدم تركيز منظومة معلوماتية خا ّ
بمتابعة نشاط التكوين.

عدم إحكام إعداد المواصفات الفنّية ومتابعة آجال عقد الصفقات وتسجيل بطء الشديد في انجاز المشاريع
النموذجية.
التصرف في الصفقات ،أشار التقرير إلى عدم إحكام إعداد المواصفات الفنّية ومتابعة آجال عقد الصفقات وتسجيل
وعلى مستوى
ّ
بطء شديد في انجاز المشاريع النموذجية ،وتعطل العديد منها واإلذن ألحد مكاتب الدراسات بوقف األشغال لمدة شهر كامل دون مبرر واضح
وعدم إحترام إجراءا ت إعداد محاضر إستالم الدراسات وإرجاع مبلغ الحجز بعنوان ضمان إنجاز إحدى الصفقات قبل إعداد ملف الختم
النهائي والمصادق ة عليه وتقصير في إعداد ملفات الختم النهائي لعديد الصفقات.
وقد أفضت جلسات العمل إلى تحيين اإلجابات األولى التي قدّمها المركز وإثرائها بالمعلومات والمعطيات اإلضافية .وقد تبيّن في
هذا الصدد ّ
أن المؤسّسة قد شرعت منذ تلقّيها تقرير الرقابة في إتّخاذ جملة من إجراءات اإلصالح وإطالع مجلس المؤسّسة على تقدّم تنفيذها.
وقد تم ّكن المركز من تدارك  9مالحظات وسجّل نسب إصالح متفاوتة بالنسبة لـ  37نقطة أخرى ،بإستثناء نقطة واحدة تمثّلت في
عدم تسوية وضعية تضارب مصالح على مستوى المسؤولة المشرفة على أحد المخابر .
وقد تم بخصوص هذه النقطة عقد جلسة بإشراف السيد رئيس الهيئة وبحضور المسؤولين بالمركز لتوضيح مختلف أوجه تضارب
المصالح المرتبطة بوضعية الحال وعلى إثر هذه الجلسة ،تم تقديم خطة لمعالجة هذه الوضعية وتفادي انعكاساتها على مصالح المركز.
وفض إشكال التنسيق وعدم
وتمثّلت أه ّم إجراءات اإلصالح المتّخذة في إعادة توزيع المهام على مستوى اإلدارة الفرعية للمحاسبة
ّ
الممولة بموارد ميزانية الدولة
صة بك ّل عون ،ووضع إجراءات لمتابعة المشاريع الجديدة
التوازن في توزيع المهام وإعداد بطاقة وظيفية خا ّ
ّ
ووضع خ ّ
مختص
طة إتّصالية على المستوى الداخلي وتطوير موقع الواب الخاص بالمركز ،والتقدّم في إجراءات إنتداب مكتب دراسات
ّ
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ليتولّى وضع دراسة إستشرافية إستراتيجية بخصوص تموقع المركز وتطوير أنشطته إلى أفق سنة  . 2030كما ت ّم من ناحية أخرى وضع
دليل فني واجراءات اخذ العينات ومعالجتها داخل المخابر ،وإعداد دليل تكوين ووضعه على ذمة مختلف المتعاملين مع المركز والشروع
في إستغالل المنظومة الجديدة للتصرف في التكوين بعد تطويرها وإعداد ملفات الختم النهائي لكل الصفقات التي وقع إبرامها من قبل المركز
وتوجيه ملفّات ختمها إلى لجنة مراقبة الصفقات بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.

قدمت الهيئة  26توصية تكميلية لإلصالح ت ّمت مناقشتها وإقرارها وضبط آجال لتنفيذها خالل جلسة
بالمقر اإلجتماعي للمركز.
عمل ختم المه ّمة التي إنعقدت
ّ
وأفضت عملية المتابعة إلى تقديم  26توصية تكميلية لإلصالح ت ّمت مناقشتها وإقرارها وضبط آجال لتنفيذها خالل جلسة عمل ختم
بالمقر اإلجتماعي للمركز.
المه ّمة التي إنعقدت
ّ
وقد شملت التوصيات على مستوى التنظيم والتصرف في الموارد البشرية دعوة المركز إلى التقيّد بمقتضيات النظام األساسي
لألعوان وبالهيكل التنظيمي في ما يتعلّق بإسناد المنح وبالتسميات في الخطط الوظيفية ،وعدم تكليف خلية التدقيق الداخلي بالقيام بأعمال
تصرف ولو ظرفيا وحصر تد ّخالتها في المهام المتعارف عليها ،ومطالبتها بإعداد دليل إجراءات ووضع برنامج عمل سنوي ،وتوضيح
ّ
التصرف.
عالقتها ومجاالت التعاون بينها وبين وظائف الحوكمة ومراقبة
ّ
وعلى مستوى النظام المعلوماتي ،ت ّمت دعوة المركز إلى تسريع نسق تدارك النقائص التي أبرزها تقرير التدقيق حول منظومة
السالمة المعلوماتية ووضع التوصيات التي تض ّمنها حيز التنفيذ وتكوين لجنة قيادة تتولّى مرافقة ومتابعة عملية تركيز المنظومة المعلوماتية
المندمجة الجديدة.
بالتصرف المالي والمحاسبي ،دعت الهيئة المركز إلى مواصلة المجهودات المبذولة لتدارك التأخير المسجّل على مستوى
وفي ما يتعلّق
ّ
إعداد القوائم المالية وإتمام عملية الجرد المادّي للمنقوالت وتوسيعها لتشمل جرد الممتلكات الثابتة ،ومقاربة نتائجها وإعتمادها في إعداد
القوائم المالية قصد رفع تحفّظات المراجع القانوني للحسابات ،والعمل على تسجيل العمليات المحاسبية في اإلبّان ،واإلسراع بإستكمال تطهير
الممولة عن طريقها على أساس المعايير المحاسبية المتعارف عليها في
وتسوية التسجيالت المحاسبية المتعلّقة بمنح التنمية وأصول المشاريع
ّ
المجال وإعتماد الطريقة الجديدة في تسجيل عمليات سنوات  2017وما بعدها .كما ت ّم دعوة المركز إلى وضع ميزانية تقديرية للسيولة إعتمادا
على التدفّقات المالية وترشيد توظيف فائض السيولة على المدى القصير والمتوسّط والبعيد.
التصرف في منح التنمية المتحصل عليها من ميزانية الدولة ،أوصت الهيئة بضبط روزنامة إلتمام عملية تدقيق
وعلى مستوى
ّ
وضبط فواضل المنح والهبات التي ت ّم رصدها بالنسبة لكلّ مشروع وتصفية وضعيتها والعمل على رفع تحفّظ المراجع القانوني للحسابات
بشأنها ،والتداخل في القضايا المرفوعة لدى القطب اإلقتصادي والمالي قصد المطالبة بإسترجاع المبالغ التي ت ّم دعوة المركز إلى التكفّل بها
بعنوان مشاريع ليست من مشموالته وخصوصا منها تلك التي ال تتوفّر فيها صبغة المصلحة العا ّمة .
بالتصرف في الجــوانـــب الفنيــــة والتجاريـــة ،دعت الهيئة المركز إلى تقييم النجاعة الفنّية وكلفة صيانة وإعادة
وفي ما يتعلّق
ّ
تأهيل المنظومة المعلوماتية القديمة للتصرف في العيّنات ومتابعة التحاليل بالمخابر ،ومقارنتها بالمنظومة الجديدة المزمع إقتناؤها والتأ ّكد
من حكامة قرار التوجّه نحو خيار تعويضها .كما دعته إلى وضع إستراتيجية لمزيد تأهيل وتطوير المخابر قصد توسيع قائمة خدمات
التحاليل الحاصلة على شهادة اإلعتماد ،والقيام بعملية تشخيص ومعاينة لوضعية المخابر المتنقّلة الثالثة المع ّ
طلة منذ عدّة سنوات قصد تقييم
كلفة إصالحها وتأهيلها وحظوظ إعادة توظيفها بالتوازي مع البحث عن فرص إستغاللها بالشراكة مع مؤسسّات أخرى أو التفريط فيها على
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حالتها إن إقتضى ا ألمر .كما أوصت بإيجاد الحلول المناسبة لوضعية تضارب المصالح التي توجد فيها المشرفة على أحد المخابر بصفتها
التصرف
زوجة أحد المهندسين السابقين الذي تولّى بعث مخبر تحاليل منافس ينشط في نفس المجال .كما دعت إلى مزيد تحسين إجراءات
ّ
ص صة للمخابر والبحث عن الحلول المالئمة إلتالف المواد الغير صالحة لإلستعمال.
في مخزون المواد الكميائية المخ ّ
وبالنسبة لمجاالت التكوين ،دعت الهيئة المر كز إلى إعادة مكاتبة سلطة اإلشراف ورئاسة الحكومة قصد النظر في إمكانية إستصدار
نص ترتيبي يوفّر إطارا قانونيا يسمح بمقتضاه إلطارات المركز الذين تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة بمواصلة تأمين حصص تكوين بمقابل
ّ
في نطاق الحلقات التي تن ّ
ظمها المؤسّسة بما يجنّب األعوان الوقوع في وضعيات تضارب مصالح من ناحية ،وينأى بالمؤسّسة عن شبهات
المحاباة نحو أعوانها من ناحية أخرى.
وعلى مستوى
التصرف في الصفقات ،دعت ال هيئة إلى مزيد إحكام إجراءات إنتقاء وبرمجة المشاريع النموذجية وضبط مواصفاتها
ّ
الفنّية بدقّة ومراجعة أساليب تنفيذها خصوصا على مستوى األعمال التحضيرية بما يساعد على التغلّب على الصعوبات التي قد تظهر خالل
صات تجارب المشاريع
تنفيذ الصفقات ويجنّب المركز اللجوء إلى التخ ّلي عنها في مراحلها األولى ،ووضع برنامج لصيانة وتع ّهد مختلف من ّ
النموذجية المر ّكزة بفضاءات المركز وحمايتها من التلف واإلندثار ،والعمل على إعادة توظيفها كلّيا أو جزئيا في مشاريع بحوث جديدة،
طة إلصالح وإعادة توظيف المشروع النموذجي إلنتاج الطاقة من المصادر المزدوجة المع ّ
ووضع خ ّ
طل منذ عدّة سنوات.

 -4التصرف في النفايات الخطرة:
تضمن التقرير المتعلق بالنفايات الخطرة  45مالحظة متفاوتة الخطورة شملت كل اإلطار المؤسساتي المعني بهذا التقييم والمتكون
خاصة من المصالح المعنية بوزارات البيئة والصحة والصناعة والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة
الوطنية لحماية المحيط.
ويمكن تلخيص المالحظات في  33نقطة أفضت كلها إلى إصدار توصيات أدت إلى االستجابة إلى انتظارات الهيئة من خالل
التجاوز الفعلي للنقائص أو االلتزام ببرامج دقيقة للتدارك مع الشروع في التنفيذ تقدر بحوالي  50بالمائة.

معالجة بعض النقائص يتوقف بدرجة كبيرة على توفر إمكانات إضافية للمؤسسات والمصالح المعنية.
كما ثبت أن معالجة بعض النقائص يتوقف بدرجة كبيرة على توفر إمكانات إضافية للمؤسسات والمصالح المعنية .وستأخذ الهيئة
في برامجها الالحقة ل لمتابعة في االعتبار البعض من هذه النقائص حسب ما تقتضيه درجة خطورتها.
وتتمحور المالحظات حول  4مسائل أساسية وهي آليات المساندة واإلشراف والمنظومات والمشاريع والبرامج المتعلقة بالتصرف
التصرف فيها.
في النفايات الخطرة ومعالجة النفايات الخطرة والرقابة على
ّ
ففيما يتعلق بآليات المسييييياندة واإلشيييييراف ،تمت دعوة الوزارة المكلفة بالبيئة إلى إفادة الهيئة بالمراحل التي ت ّم قطعها خالل الثالث سييييينوات
األخيرة السييتكمال اإلطار القانوني للنفايات الخطرة .ورغم البطء المسييجل في هذه المسييألة ،فقد لمسييت الهيئة أهمية المجهودات للتدارك من
خالل إعداد أو تطوير بعض مشييياريع النصيييوص التطبيقية والتعهد بإعداد أخرى والشيييروع في تحيين قائمة النفايات الخطرة تطبيقا للقانون
مستمرة لما التزمت به الوزارة المكلفة بالبيئة.
عدد  41لسنة  .1996وتوصي الهيئة بمواصلة استكمال اإلطار القانوني وبتأمين متابعة
ّ
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للتصرف المستدام في النفايات
كما دعيت الوزارة المذكورة من جديد في إطار المتابعة عن قرب إلى وضع استراتيجية شاملة
ّ
الخطرة علما أن هذه االستراتيجية تستوجب إعادة النظر في عدد المتدخلين من هياكل وزارية ومؤسسات وجماعات محلية وكذلك في
مشموالت هؤالء المتدخلين في إطار أهداف مشتر كة واضحة من حيث المحتوى ومؤشرات التقييم.
وفيما يتعلق بتراخيص التصرف في النفايات ،فهي تتم على ضوء دراسة المؤثرات على المحيط ،مصادق عليها من قبل الوكالة
الوطنية لحماية المحيط .غير أنه تبيّن استثناء أنشطة من أنظار لجنة دراسة المؤثرات على المحيط ،حيث ال زالت الوكالة المذكورة تعتبر أن
بعض األنشطة ال تخضع لرأي اللجنة إالّ عندما تقتضي الحاجة ذلك ،وهو ما يستدعي التعجيل بمراجعة األمر عدد  1991لسنة 2005
المؤرخ في  11جويلية  2005المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط.
كما برزت من خالل عملية المتابعة إشكالية هامة تتعلق بت نازع في األدوار بين الوزارتين المكلفتين بالبيئة وبالصناعة في مجال
إسناد التراخيص المتعلقة بالتصرف في النفايات الخطرة وبضرورة التنسيق بين الوزارتين المذكورتين في هذا الخصوص .فقد عهد إلى
إدارة السالمة بالوزارة المكلّفة بالصناعة بالترخيص في فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغاللها تطبيقا للنصوص
القانونية والترتيبية المتعلّقة بالمؤسسات المرتّبة ،إالّ ّ
أن نفس األنشطة تخضع لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بناء على رأي اللّجنة الفنية
االستشارية إلسناد التراخيص والتي من بين أعضائها ممثل عن وزارة الصناعة.
وقد ترتب عن ذلك ممارسة أنشطة مرخص فيها تتعلق بالتصرف في النفايات الخطرة دون االستجابة لشروط المؤسسة المرتبة
بحيث بدت الرخصة التي تسندها الوزارة المكلفة بالبيئة وكأنها مخرج لتفادي الشروط التي يستوجبها إسناد الرخص التي تسندها الوزارة
المكلفة بالصناعة.
ولئن م ّكن صييدور األمر عدد  417لسيينة  2018المؤرخ في  11ماي  2018من مزيد تأكيد صييالحيات الوزير المكلف بالبيئة في
إسناد التراخيص لممارسة نشاط التصرف في النفايات الخطرة ،فإن اإلطار القانوني للتراخيص التي تسندها وزارة الصناعة ال يزال ساري
المفعول.
وتوصييي الهيئة ال سييلط العمومية المعنية بإعادة النظر في توزيع االختصيياصييات في هذا المجال في إطار حوكمة إسييناد التراخيص
المتعلقة بالتصرف في النفايات الخطرة.
وبخصوص معالجة النفايات الخطرة ،أكدت متابعة القرب محدوديّة نشاط المؤسسات المختصة في مجال معالجة النفايات وضعف
عمليات المعالجة األولية وعدم اسيييتغالل كل اإلمكانات المتاحة لتصيييديرالبعض من أصيييناف النفايات .وإزاء ذلك أفادت الوزارة أنّه تم بداية
سيينة  2019إعادة العمل بالتشييجيع على اإلسييتثمار في مجال التصييرف في النفايات الخطرة باسييتغالل الموارد المالية التي يتيحها صييندوق
مقاومة التلوث علما وأن اإلعتماد المتوفر للغرض يبلغ حوالي  30مليون دينار .وتم تنظيم يومين إعالميين بتونس وبصييييييفاقس بداية سيييييينة
 2019لتشيييجيع الباعثين على اإلنتفاع بموارد هذا الصيييندوق .وتعتبر الهيئة أن اإلجراءات المتخذة ال تحول دون أهمية القيام بدراسييية حول
سبل تشجيع الخواص على االستثمار في المجال.
وإذ تعبر الهيئة أن ما جاء من ردود الديوان الوطني للتطهير بخصوص المجهودات المبذولة للحدّ من سكب المؤسسات الصناعية
للنفايات السيييائلة على حالها في شيييبكات التطهير وفي الطبيعة ال زال دن المطلوب بالرجوع لإللتزامات التي وضيييعها الديوان لنفسيييه ،فهي
وتوصيييي بوضيييع خطة دقيقة في هذا المجال وبمزيد تكثيف الرقابة على المؤسيييسيييات الملوثة فيما يتعلّق خاصييية بضيييرورة تأمين المعالجة
األولية وبتوخي أكثر حزم إزاء المخالفات المرتكبة كما يؤكد ذلك موقف الوزارة نفسها.

176

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

التصرف في النفايات الخطرة ت ّم توجيه مقترح إلى الوزارة المكلفة بالبيئة للقيام بالمبادرات الالزمة قصد إحداث
وحول الرقابة على
ّ
لجنة تفكير مشتركة تكون ممثلة فيها كافة الهياكل الوزارية المعنية والمؤسسات األخرى ذات العالقة أو إحداث آلية تنظيمية أخرى ،قصد
مزيد تشخيص مختلف أوجه الضعف في برمجة وتنفيذ أعمال الرقابة على التصرف في النفايات الخطرة بالخصوص ،ووضع آلية للتنسيق
بين مختلف المتدخلين أو إلنجاز مه ّمات مشتركة متعددة االختصاصات .وتمت مناقشة هذه اإلمكانية خالل الجلسة المنعقدة يوم  19فيفري
 2019بحضور المدير العام للبيئة وجودة الحياة دون الحصول على التزام محدّد بهذا الخصوص .لذا ،توصي الهيئة الوزارة بالنظر في هذا
المقترح التصاله بحوكمة العمل الرقابي بالوزارة والهياكل الراجعة إليها بالنظر.

وجهت الهيئة مقترحا إلى الوزارة المكلفة بالبيئة للقيام بالمبادرات الالزمة قصد إحداث لجنة تفكير
مشتركة تكون ممثلة فيها كافة الهياكل الوزارية المعنية والمؤسسات األخرى ذات العالقة أو إحداث آلية
تنظيمية أخرى ،قصد مزيد تشخيص مختلف أوجه الضعف في برمجة وتنفيذ أعمال الرقابة على التصرف
في النفايات الخطرة بالخصوص.
 -5أوجه التصرف بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات:
من بين أهم ما الحظته هيئة الرقابة العامة للمصا لح العمومية على مستوى تنظيم وهيكلة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات هو
وجود جمع بين وظائف متنافرة على غرار التدقيق الداخلي ورقابة التصرف عالوة على ما يشوب هذين الوظيفتين من ضعف وافتقار إلى
مؤشرات أداء بالنسبة للوظيفة الثانية .كما أن التنظيم ال يعتمد على توزيع حسب المهام واألنشطة الموكولة إلى الوكالة وإنّما على توزيع
وظيفي بين منظومات خصوصية ("إيكوزيت" ،إيكولف" )...وأن هذا التنظيم رغم حداثته ( )1988ال يضمن توازنا بين الهياكل الفنية
والهياكل اإلدارية للوكالة وال يعبّر بوضوح عن كافة صالحياتها ،وهو ما استدعى إثارة المسألة من جديد مع وزارة اإلشراف قصد حملها
على التعجيل بالنظر في مشروع الهيكل التنظيمي للوكالة المذكورة  ،وهو مشروع جاهز تلقت الهيئة نسخة منه .وبناء على طلب ممثل الهيئة
ت ّم توجيه تذكير إلى الوزارة المعنية بتاريخ  21ديسمبر .2018

افتقار منظومة الرقابة الداخلية إلى أهم مقوماتها على غرار أدلة اإلجراءات.
كما ال تزال منظومة الرقابة الداخلية تفتقر إلى بعض المقومات الهامة على غرار أدلة إجراءات لتحديد مسارات العمليات الفنية
وتقر الوكالة نفسها بمحدودية أنظمة المعلومات لديها وبضرورة إعادة
واإلدارية وتحديد المسؤولين عن تنفيذها والمصادقة عليها وتقييمها.
ّ
هيكلة هذه األنظمة وذلك في إطار تركيز منظومة مندمجة للتصرف.

توصي الهيئة بالعمل في أحسن اآلجال على تركيز منظومة معلوماتية مندمجة للتصرف بالتوازي مع
إقرار الهيكلة الجديدة للوكالة.
وأوصت الهيئة بالعمل في أحسن اآلجال على تركيز منظومة معلوماتية مندمجة للتصرف ولكن بالتوازي مع إقرار الهيكلة الجديدة
للوكالة نظرا للعالقة الوثيقة بين التنظيم ونظام المعلومات.
كما أن إرساء محاسبة تحليلية بالوكالة لتدارك النقائص الحالية خاصة على مستوى التصرف في المنظومات البيئية والمترتبة عن
ع دم تحديد مراكز التكلفة ووضع لوحات القيادة الخاصة بمؤشرات األداء للوكالة ،يجب أن يعالج في إطار نفس هذه التوصية.
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تدعو الهيئة إلى ضرورة وضع الوكالة لمقاربة شاملة للتصرف في المخاطر.
من جانب آخر ،وفي غياب مخطط يتعلق بالتصرف في المخاطر ،خاصة وأن الوكالة مسؤولة بالدرجة األولى على التصرف في
النفايات عموما والخطرة منها خصوصا ،يكون من الضروري أن تعتمد هذه المؤسسة على مقاربة شاملة للتصرف في المخاطر ،تتضمن
خاصيييية تحديد المخاطر الكامنة والبارزة وتقييمها بالرجوع ال فقط إلى ما تقتضيييييه أهداف الوكالة وإنما كذلك إلى األهداف العامة للمنظومة
البيئية .كما تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن التحكم في المخاطر يقتضي دراسة وضبط الحاجيات البشرية المالئمة سواء على مستوى
التصرف أو االستغالل ووضع خطة واضحة لبناء قدرات هذه الموارد.
كما يشيييييكو التصيييييرف المالي للوكالة خاصييييية من غياب دليل للمحاسيييييبة العامة يضيييييبط التنظيم المحاسيييييبي المعتمد والجمع بين
الصالحيات المالية والمحاسبية وتأخير هام في إعداد القوائم المالية.
وإزاء النقائص المسيييييجلة على مسيييييتوى القيد المحاسيييييبي ومراقبة الفواتير وآجال خالصيييييها ،تعهدت الوكالة بمراجعة التطبيقات
اإلعالمية ذات الصلة خالل سنة  2019كما أصدرت مذكرة تنظيمية حول إجراءات خالص الفواتير.
وبخصيييييوص ما يعاب على منظومة معالجة زيوت التشيييييحيم "إيكوزيت" خاصييييية من نقص في عدد البرامج السييييينوية المقترحة
لتطويرها ومن آثار سييلبية لعدم تركيز محاسييبة تحليلية وضييعف المتابعة المالية ومهمات التدقيق واسييتعمال معظم النفقات خارج ما يقتضيييه
تطوير المنظومة.
وقد أمكن ،من خالل المحاورات ودراسة الملفات ،الوقوف على التطورات التي شهدتها المنظومة المذكورة على مستوى التخطيط
والبرمجة والتسييييير ولكن أيضيييا على ضيييرورة العمل على التنسييييق مع كافة الهياكل المهنية المعنية لتطوير اإلطار القانوني والمواصيييفاتي
الخاص بجودة الزيوت المسيييتهلكة وفقا للتوجهات العالمية وكذلك على العمل على التحيين المسيييتمر لقاعدة البيانات الخاصييية بالمنظومة بما
يمكن من مواكبة تعدد وتشعب أصناف الزيوت المنتجة .كما يتعين تدارك غياب محاسبة تحليلية للمنظومة المذكورة.
كما الحظت هيئة الرقابة العامة للمصييييييالح العمومية أنه يت ّم جمع البالسييييييتيك من قبل مجمعين خواص طبقا التفاقيات ممضيييييياة بينهم وبين
الوكالة وذلك في غياب معايي ر موضييوعية لرفض أو قبول إمضيياء هذه االتفاقيات عالوة على ضييعف مسييك ملفات المؤسييسييات الناشييطة في
مجال جمع البالسييتيك .وأفادت الوكالة  ،أنه تم وضييع معايير موضييوعية العتمادها في إسييناد اتفاقيات الجمع إضييافة إلى بعث لجنة توكل لها
مهمة النظر في إسناد االتفاقيات المذكورة.
وإ ذ تسيييجل الهيئة هذه الخطوات اإليجابية ،فهي تدعو إلى ضيييرورة اسيييتكمال باقي مكونات المنظومة خاصييية فيما يتعلق باعتماد المحاسيييبة
التح ليلية على أن يكون ذلك في إطار إعادة هيكلة األنظمة المعلوماتية للوكالة المذكورة.

 -6التصرف بالوكالة الوطنية لحماية المحيط (تقرير :)1
الحظت الهيئة العامة للرقابة على المصيييالح العمومية غياب دليل إجراءات خالل الفترة  2008-1988حول أنشيييطة تقييم ومتابعة
دراسييات المؤ ثرات على المحيط وأنه لم تتم المصييادقة على دليل اإلجراءات المعد بداية من سيينة  .2009وقد بينت المتابعة عن قرب أن هذا
الدليل ال يوجد في الواقع.

غياب دليل إجراءات حول أنشطة تقييم ومتابعة دراسات المؤثرات على المحيط.
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مدعوة من جديد إلى إعداد هذا الدليل مع األخذ في االعتبار للخيارات المتاحة بخصيييييوص الرقابة على دراسيييييات
لذا ،فإن الوكالة
ّ
المؤثرات على المحيط (مراقبة مسبقة على الدراسات ،نظام كراس الشروط.)...
كما تمت دعوة الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلفادة الهيئة بما ت ّم اتخاذه من إجراءات في إطار واجب المساءلة اإلدارية والقضائية
إزاء بعض المرتكبين لتجاوزات سييييابقة لسيييينة  2011وتكتسييييي صيييييغة الفسيييياد بالنظر لما اكتنفها من اسييييتغالل للنفوذ .وفي ردّها على هذه
ا لتصييرفات ،اعتبرت الوكالة أن هذا الملف هو من أنظار التفقدية العامة بالوزارة وسيييتم التنسيييق معها قصييد متابعة مآل القضييايا المرفوعة.
وتؤ ّكد الهيئة في هذا السياق ،على ضرورة أن تتحمل الوكالة مسؤوليتها كاملة في متابعة مآل القضايا ذات الصلة.

ال تفيد ردود الوكالة بوجود تطور يكتسي داللة كافية بخصوص متابعة دراسات المؤثرات.
وبخصيوص محدودية متابعة دراسيات المؤثرات ،أفادت الوكالة أن ذلك يرجع باألسياس إلى ضيعف الموارد البشيرية واللوجيسيتية
لإلدارة المكلفة بدراسات المؤثرات على المحيط .ورغم تعهد الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتكثيف عمليات المتابعة ،فإن ردودها في إطار
متابعة القرب ال تفيد بوجود تطور يكتسي داللة كافية بهذا الخصوص.
ولئن تم منذ سيينة  2003بمقتضييى مق رر إحداث لجنة توكل إليها مهام تقييم دراسييات المؤثرات على المحيط غير أنه لم يتم تكريس
هذا اإلحداث على مسيتوى األمر عدد  1991لسينة  2005المؤرخ في  11جويلية  2005المتعلق بدراسية المؤثرات على المحيط ،بحيث يتم
على مسيييييييتوى التراتيب العامة تحديد تركيبتها بكل دقة وتشيييييييريك الممثلين عن كل الهياكل المتدخلة في القطاع .ونظرا للتأخير المشيييييييط
مر على الشييروع فيها
والتقصييير الفادح في إعداد مشييروع مراجعة األمر المذكور وكذلك في اسييتكمال الدراسيية حول المؤثرات البيئية التي ّ
أكثر من  3سنوات ( ،) 2018-2016توصي الهيئة بالتعجيل بهذه المراجعة لتجاوز السلبيات الحالية على مستوى حوكمة مسار التراخيص
بر ّمته.

 -7التصرف بالوكالة الوطنية لحماية المحيط (تقرير :)2
يشوب التنظيم الهيكلي للوكالة الجمع بين عديد الوظائف المتنافرة.
وقد ساهمت المتابعة عن قرب في اتخاذ بعض المبادرات إزاء هذه النقائص ويبقى الجانب األوفر من النقائص المشار إليها رهين
اعتماد ما جاء بمشروع األمر المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة من قبل السلط العمومية .ومن األهمية بمكان أيضا،
تدعيم القدرات البشرية لخلية التدقيق الداخلي قصد ضمان مساهمتها الفعلية في الوظيفة الرقابية للوكالة.
كما لوحظ غياب نص تطبيقي للفصل  11من القانون المحدث للوكالة بخصوص مقدار الخطايا المسلطة حسب درجة خطورتها.

ضرورة تدعيم خلية التدقيق الداخلي بالقدرات البشرية و إصدار نص تطبيقي للفصل  11من القانون
المحدث للوكالة بخصوص مقدار الخطايا المسلطة حسب درجة خطورتها.
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وفي إطار العمل على تدارك هذا الفراغ القانوني ،أحدثت الوكالة لجنة تصييييالح مع المخالفين بمقتضييييى مقرر داخلي تلته مقررات
أخرى تنظيمية .غير أن هذه المجهودات بخصييييييوص إجراءات الصييييييلح لم تمكن من معالجة بعض المسييييييائل الجوهرية .ومن ث ّم فإنه يتعين
العمل على إعداد نص ترتيبي في الغرض وفي أفضل اآلجال.

تأخير في إحالة بعض الملفات المتعلقة بالخطايا على النيابة العمومية.

وإلى جانب ذلك لوحظ ،تأخير في إحالة بعض الملفات المتعلقة بالخطايا على النيابة العمومية.
هذا إلى جانب النقائص المتعلقة بالصيييفقات والتصيييرف في العقارات والمنتزهات التي من المفترض إحالة التصيييرف فيها للبلديات
المعنية.

 -8التصرف في نفقات وزارة البيئة والتنمية المستدامة:
تتمحور أهم المالحظات واالخالالت خاصة حول المسائل التالية:

✓
✓
✓
✓

خرق قواعد المحاسبة العمومية،
تسجيل نفقات غير شرعية،
غياب توجه واضح بخصوص التصرف في المنتزهات الحضرية،
غياب منافسة حقيقية في االستشارات.

بيّن النظر في عدة اسييييتشييييارات قامت بها الوزارة المكلفة بالبيئة أنها ت ّمت خارج إطار المنافسيييية من خالل تضييييييق هذه المنافسيييية
والتجزئة وتمكين شركات على ملك نفس الشخص من المشاركة في نفس االستشارة بما يؤكد الصبغة الصورية لبعض االستشارات.
وأفادت الوزارة أنها أصييبحت حاليا حريصيية على اعتماد التراتيب الجاري بها العمل ولكن دون تقديم إجراءات وبيانات تمكن من
تقييم مدى تجاوز المخاطر السابقة.
لذا ،فإن الهيئة توصي باإلسراع بوضع منظومة مندمجة للرقابة الداخلية تتماشى مع التجميع الجديد للشؤون المحلية والبيئة صلب
وزارة واحدة مع ما يسييتوجب ذلك من مراجعات تنظيمية .وم ّما يِؤكد الضييرورة الملحة لهذا العمل أنّه أصييبح من مقومات التصييرف حسييب
األهداف تقاس من خالله درجة اعتماد نظام الرقابة المعدّلة.

توصي الهيئة بضرورة االسراع في وضع منظومة مندمجة للرقابة الداخلية.
 -9تقييم معالجة واستغالل المياه المستعملة:
شمل تقييم دائرة المحاسبات معالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها خالل الفترة  2012-2009واقتضت متابعة هذا التقييم من
قبل الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية تواصال مع أطراف مختلفة ،وهي خاصة المصالح المعنية بالوزارات المكلفة بالبيئة وبالصحة
وبالفالحة والديوان الوطنيللتطهير والوكالة الوطنية لحماية الـمحيط.
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املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

ومن أبرز نتائج هذه المتابعة ما يلي:
استهدف المخ ّ
الربط
طط الحادي عشر للتّنمية  2011-2007تعميم خدمات التّطهير بالوسطين الحضري
والريفي وتحسين نسبة ّ
ّ
بال ّ
شبكة العموميّة للتّطهير بالبلديات المتب ّناة من قبل الدّيوان الوطني للتّطهير غير أن متابعة القرب بينت أن الديوان الوطني للتطهير ال يزال
في نهاية  2018بعيدا عن هذا الهدف حيث أفاد في ردوده أن عدد البلديات المتبناة من قبل الديوان الوطني للتطهير هو في حدود  176بلدية
أي بزيادة بنسبةنسبة  % 7مقارنة بسنة  2011وأنه بذل مجهودات تطهير تجاه  30منطقة ريفية.
وتعتبر الهيئة أن الديوان الوطني للتطهير في حاجة إلى بلورة رؤية جديدة مستقبلية استجابة للمقتضيات الجديدة لالمركزية.
ورغم المجهودات اإلضافية الني بذلها خالل السنوات األخيرة ،ال يزال الديوان الوطني للتطهير غير قادر من حيث اإلمكانات
البشرية والمادية على تنفيذ صالحياته ال ذاتية بخصوص تأمين شمولية ودورية تحلياللمياه المستعملة للتأكد من نوعيّتها قبل وبعد معالجتها
بمختلف مح ّ
طات التطهير وذلك وفقا لمقتضيات المواصفات التونسية المعتمدة للغرض.
وباعتبار أه ّمية كميّات المياه التي يت ّم معالجتها بمح ّ
طات التّطهير وإلقائها في المحيط ،فإن الوكالة الوطنية لحماية المحيط ،مطالبة
بمراقبة ومتابعة حسن سير محطات التطهير ونوعيّة المياه التي تُلقى بها.
غير أنّه تبيّن أن مجهوداتها ال تزال دون المطلوب في ممارسة صالحياتها الرقابية الخارجية على محطات التطهير واتخاذ
ّ
اإلجراءات الالزمة.

مجهودات الوكالة الوطنية لحماية المحيط ال تزال دون المطلوب في ممارسة صالحياتها الرقابية
الخارجية على محطات التطهير واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
بالنسبة لوزارة الصحةّ ،
فإن إدارة حفظ صحّة الوسط وحماية المحيط تتولى المراقبة الصحيّة للمياه المستعملة قبل وبعد معالجتها
وذلك من خالل القيام بزيارات تفقديّة لمحطات التطهير قصد القيام بتحليل العينات التي يتم رفعها للتثبت من مطابقتها للمواصفات .إالّ ّ
أن هذه
الرقابة ال تزال محدودة من حيث العناصر الواجب تحليلها.
و من خالل متابعة النتائج التي ت ّم تحقيقها حتى سنة  2018في مجال استعمال المياه المعالجة ،تبين أن وزارة الفالحة والديوان
الوطني للتطهير لم يحققا تقدما ملموسا ،حيث شهدت كميات المياه المعالجة المعاد استعمال ها استقرارا من حيث نسب االستعمال مقارنة بسنة
 2011وظلت دون بلوغ الهدف المنشود والمحدد بنسبة .% 50
وتسجل الهيئة أهمية المجهودات المبذولة في اآلونة األخيرة لتوضيح الرؤية بخصوص استغالل المياه المعالجة حيث ت ّم عقد جلسة
عمل وزارية مشتركة بتاريخ  2018/01/08أقرت التوجّه نحو مزيد االستفادة من المياه المعالجة المتاحة على طول السنة وتوسيع استغاللها
في مختلف المجاالت (الفالحة والسياحة والصناعة والبيئة) وذلك باقتراح التدخالت الالزمة وبلورتها في مخطط عمل على المدى القريب
بكل الواليات .كما تم إحداث فرق عمل مشتركة إلعداد هذا المخطط.أ ّما على المستوى المتوسط والبعيد ،فقد تم تكليف مكتب دراسات منذ
شهر نوفمبر  2018إلعداد مخطط مديري وطني لتطوير استعمال المياه المعالجة في جميع الميادين .كما سيتوج هذا المخطط ببرنامج عملي
استثماري على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
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كما أصبحت اللجن ة الوطنية المشتركة المكلفة بمتابعة استخدام المياه المعالجة في المجال الفالحي بداية من سنة  2018تض ّم كل
األطراف المعنية بمجال استغالل المياه المعالجة (الصحة والبيئة والتطهير والفالحة والسياحة والصناعة) بهدف إعداد ومتابعة مخططات
عمل لتنمية استغالل المياه المعالجة في مختلف المجاالت .وتم أيضا توسعة اللجان الجهوية على مستوى الواليات لتتولى نفس المهام بالجهات.
وسواء فيما يتعلق بالمدى القريب أو المتوسط والبعيد ،توصي الهيئة خاصة بـ:

✓
✓
✓
✓

التعجيل بوضع خطة عملياتية للبدء باستغالل المساحات الحالية المهيئة للري بالمياه المعالجة.
وضع سياسة "تسويقية" للمياه المعالجة والعمل على تبديد شكوك الفالحين بخصوص جودة المياه.
تشريك الفالحين منذ المرحلة األولى من الدراسات باعتماد المقاربة التشاركية وتقييم قابليتهم للمياه المعالجة.
إيجاد الصيغ القانونية (التزام  ،كراس شروط )...والمالية (تسبقات مالية كمساهمة في كلفة المشروع )...الكفيلة بضمان االنخراط الفعلي
للفالحين في استغالل المياه المعاد استعمالها.

✓

توزيع األدوار بين كافة المتدخلين المعنيين بتأمين نوعية المياه المعالجة ومراقبتها خاصة عبر الترفيع في عدد عناصر التحاليل ووضع
نتائج ها على ذمة المندوبيات الجهوية بصفة مباشرة أو عبر اللجان الجهوية المعنية.

✓

تبعا لما لوحظ من تشتت لمجهودات التحاليل بين المتدخلين المعنيين (ديوان التطهير ووزارة الفالحة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية
لحماية المحيط  )...وتوجههم أكثر فأكثر وكل على حده نحو اللجوء إلى المخابر الخاصة ،يقترح تجميع الحاجيات في إطار االستغالل
األمثل للموارد العمومية وفي إطار التنسيق المشار إليه أعاله.

✓

التكثيف من دورية المتابعة الموكولة للجان الجهوية المحدثة في الغرض على مستوى الواليات والتي تضم كل األطراف المتدخلة.

 -10وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي:
تولّت الهيئة في إطار برنامج متابعة القرب لسنة  2018متابعة تقرير هيئة الرقابة العا ّمة للمصالح العمومية بخصوص
تدقيق بعض أوجه التصرف بالوكالة وبتقييم نشاطها ،وقد أمكن تلخيص مختلف النقائص واإلخالالت في  77نقطة ودعوة الوكالة إلى إفادة
الهيئة بما ت ّم إتّخاذه من إجراءات لتداركها.
التصرف الوكالة:
و يل ّخص الجدول التالي نتائج المتابعة األولى لتقرير هيئة الرقابة العا ّمة للمصالح العمومية حول
ّ

موضوع التقرير

وكالة حماية وتهيئة
الشريط الساحلي

عدد النقائص

عدد النقائص التي ت ّم

عدد النقائص التي ت ّم تقديم

نسبة اإلصالح

المستخرجة

تداركها

توصيات بشأنها

والتدارك ()%

77

30

47

39

وشرعت الهيئة في عملية المتابعة الميدانية بعد أن قدّمت الوكالة ردّها على المساءلة في صيغتها األولى ت ّم على إثرها تنظيم عديد
جلسات العمل مع المسؤولين على مختلف اإلدارات وعدد من مساعديهم بمشاركة المكلّف بالتدقيق الداخلي بالوكالة ،ت ّم خاللها دراسة وتحيين
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املقاربة
ّ

األولية وإثرائها بالمعطيات اإلضافية والوثائق التكميلية التي ت ّمت المطالبة بها .وقد م ّكن هذا التم ّ
شي من الحصول على المعلومات
اإلجابات ّ
التي تدعّم إجراءات اإلصالح المتّخذة وساعد على تقييمها بأكثر دقّة وموضوعية .ومثّلت مقاربة متابعة القرب فرصة ت ّم خاللها تقديم عديد
التوصيات قامت الوكالة على ضوئها بالشروع حينيا في عمليات التدارك وإتّخاذ جملة من إجراءات اإلصالح وإصدار عدد من المذ ّكرات
التنظيمية.

مثّلت المقاربة الجديدة للمتابعة فرصة إستفادت من خاللها الوكالة ميدانيا بعديد التوصيات التي مكّنتها
من الشروع حينيا في عمليات اإلصالح والتدارك
وتمثّلت أه ّم النقائص واإلخالالت على مستوى التنظيم ونظام المعلومات،في تعدّد الهياكل الملحقة مباشرة باإلدارة العامة وغياب
التصرف وعدم تدعيمهما باإلمكانيات البشرية الالزمة .وعدم
أدلة اجراءات وجذاذات وظائف وعدم تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي ووظيفة
ّ
ّ
المخطط المديري لإلعالمية وعدم التقيد بالبرامج السنوية لالستثمارات وضعف نسبة
صل الوكالة إلى تحقيق أغلب األهداف الواردة في
تو ّ
تخص
مكونات المنظومة وعدم اندماج مختلف وظائفها .كما تبيّن غياب إجراءات واضحة
ّ
إنجاز الميزانية المرصودة لها وعدم إستغالل كافة ّ
تخزين وتحليل المعطيات على مستوى إدارة مرصد الشريط الساحلي وعدم استغالل اإلدارات الفنية لقاعدة البيانات التي توفّرها هذه
البرمجيات .
التصرف المالي والمحاسبي ،تبيّن جمع مدير الشؤون اإلدارية والمالية بين وظائف متنافرة وتأخير هام في قيد العمليات
على مستوى
ّ
تطور هام في حجم المبالغ التي تم
المحاسبية وعدم إعداد القوائم المالية وتعيين مراجع للحسابات منذ سنة  .2013كما أشار التقرير إلى ّ
توظيفها لدى البنوك حيث ناهزت سنة  2015الـ  17م د يت ّم تحديدها بصفة جزافية دون إعداد ميزانية للتد ّفقات والسيولة المالية.
التصرف في الموارد البشرية ،تبيّن وجود شغورات على مستوى ك ّل الخطط الوظيفية بما في ذلك المتعلقة منها
على مستوى
ّ
بوظائف ذات أهمية في تأمين سير النشاط الفنّي للوكالة وتمتيع بعض األعوان بالمنحة الوظيفية وبامتيازات عينية دون تسمية في الخطة و
إسناد منحة الوضع تحت الطلب إلى بعض األعوان في غياب معايير واضحة.
التصرف في الصفقات ،تبيّن عدم تحيين دليل اإلجراءات المتعلّق بالشراءات خارج إطار الصفقات وغياب دليل
على مستوى
ّ
إجراءات خاص بالصفقات المبرمة وفق اإلجراءات المبسطة وتسجيل عديد اإلخالالت على مستوى فتح العروض وتقييمها وتشتّت الوثائق
المتعلّقة بالصفقات بين الكتابة القارة للجنة الصفقات ورؤساء المشاريع وعدم إحترام التواريخ المنصوص عليها ببطاقة بيانات البرنامج
السنوي للصفقات التي تنشر بموقع المرصد الوطني للصفقات وعدم الختم النهائي للصفقات في اآلجال التي تقتضيها التراتيب المن ّ
ظمة
للصفقات العمومية.
التصرف في الملك العمومي البحري ،ت ّم اإلشارة إلى عدم تطابق بعض حدود الملك العمومي البحري مع الواقع
وعلى مستوى
ّ
المؤرخ في  24جانفي  2000منذ شهر ديسمبر 2009
وعدم إجتماع اللجنة المحدثة صلب الوكالة بمقتضى األمر عدد  167لسنة 2000
ّ
بالرغم من ّ
أن حوالي  %70من جملة المخالفات المسجلة قبل إحداث الوكالة والبالغ عددها  1860لم يتم النظر فيها كما تبين ضعف تنفيذ
مقررات إزالة وعدم تتبع المخالفين وعدم توفر مراقبين على مستوى كافة الواليات الساحلية ونقص التنسيق مع مختلف األطراف المتدخلة
في مجابهة اإلعتداءات على الملك العمومي البحري وعدم توفّر قاعدة بيانات موحدة أو تقارير تأليفية حول إحصاء ورفع المخالفات وتسجيل
صعوبات تنفيذية إعترضت المصالح الجهوية والمحلية التي يقع تكليفها بعملية اإلزالة من قبل الوالّة إضافة إلى ضعف نسبة تنفيذ قرارات
الهدم.
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ضعف نسبة تنفيذ مقررات اإلزالة والهدم وعدم تتبع المخالفين ونقص التنسيق مع مختلف األطراف
المتدخلة في مجابهة اإلعتداءات على الملك العمومي البحري
وعلى مستوى اإلشغال الوقتي للملك العمومي البحر ،تبيّن عدم اعتماد الـ  33مثاال إلشغال الشواطئ التي ت ّم إنجازها خالل الفترة
 2004/1999بكلفة جملية تقدر  1,5مليون دينار بسبب عدم تطابقها مع مقتضيات الفصل  7من األمر عدد  1847لسنة  2014وعدم مسك
صة بكل شاغل ،كما تبين أن أغلب الملفات منقوصة من الوثائق األساسية خاصة منها وصوالت
إدارة الملك العمومي البحري لملفات كاملة خا ّ
خالص المعا ليم ،وعدم سحب الرخص التي انتهت مدة صلوحيتها لتجاوزها المدة القصوى المحددة بخمس سنوات وضعف أسعار اإلشغال
الوقتي مقارنة باألسعار التي يعتمدها الشاغلون عند إسداء الخدمات لحرفائهم وضعف الموارد المتأتية من اإلشغال الوقتي مقارنة باألهمية
تدره األنشطة المقامة على الشريط الساحلي ألصحاب الرخص.
االقتصادية والمردود المالي الكبير الذي ّ
التصرف في لزمات الملك العمومي البحري ،تبيّن غياب إجراءات مكتوبة تن ّ
ظم مختلف مراحل وإجراءات إسناد ومراقبة
وعلى مستوى
ّ
صة بالتصرف في اللزمات ومتابعتها وع دم مراجعة عقود اللزمات المبرمة قبل إحداث الوكالة سنة
ومتابعة اللزمات وعدم تركيز خلية خا ّ
 1995م ّما حرمها من الحصول على المعاليم المستوجبة بعنوان المراقبة البيئية وعدم عرض مشاريع اللزمات على أنظار المجلس
اإلستشاري وعدم إحترام المدّة القانونية للتعاقد بالنسبة لبعض اللزمات ومواصلة أصحابها استغالل الملك العمومي لعدّة سنوات بعد انقضاء
مدّة اللزمة وعدم تحيين المساحات المستغلة بشأنها وعدم اتّخاذ اإلجراءات الالزمة في حق بعض الشركات رغم تقصيرها في العناية بالجانب
تصرفها.
البيئي والتصدّي لإلنجراف البحري للمواقع الموضوعة تحت
ّ

ضعف نسبة تنفيذ مقررات اإلزالة والهدم وعدم تتبع المخالفين ونقص التنسيق مع مختلف األطراف
المتدخلة في مجابهة اإلعتداءات على الملك العمومي البحري
وفي ما يتعلّق ببرنامج حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري ،تبيّن نقص الرصيد البشري على مستوى الدوائر الفنّية م ّما
صة على مستوى إحترام اآلجال وتأخير هام في إستكمال بعض الدراسات
ش ّكل عائقا أمام إيفاء الوكالة بالتزاماتها تجاه
الممولين األجانب خا ّ
ّ
تجاوز في بعض الحاالت الست سنوات ،وطول المدّة الزمنية الفاصلة بين إعداد الدراسات وإنجاز األشغال المتعلقة بها وخسارة جزء من
الهبات نتيجة عدم تنفيذ المشاريع في اآلجال المتّفق عليها.
التصرف في المنظومات الساحلية ،أشار التقرير إلى عدم إصدار األوامر المحدثة للمحميات وعدم المصادقة على
وعلى مستوى
ّ
التصرف في مختلف المساحات المحمية التي ت ّم إعدادها وتسجيل صعوبات في إنجاز برنامج تنمية المساحات البحريّة الساحليّة
مخططات
ّ
من أه ّمها نقص الموارد البشرية ووسائل العمل الموضوعة على ذمة إدارة التصرف في المنظومات الساحلية ونقص التنسيق مع بقية اإلدارات
والس يما الممثليات الجهوية إضافة إلى طول إجراءات إبرام الصفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات و األشغال بالمحميات.

ضعف نسبة تنفيذ مقررات اإلزالة والهدم وعدم تتبع المخالفين ونقص التنسيق مع مختلف األطراف
المتدخلة في مجابهة اإلعتداءات على الملك العمومي البحري
التصرف في مرصد الشريط الساحلي ،أشار التقرير إلى عدم وضوح صالحيات ومشموالته وعالقته بالمصالح
وعلى مستوى
ّ
األخرى وضعف التنسيق مع اإلدارات الفنية األخرى وعدم تحيين قواعد البيانات الجغرافية المتوفّرة لديه وعدم مواكبتها للمتغيرات الطبيعية
والبيئية للشريط الساحلي وعدم تح ديد حاجيات الوكالة من البيانات الجغرافية حسب أولوياتها وعدم إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع عدد
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العوامات منذ
من المصالح الوطنية التي تعنى بالبيئة والجغرفة .كما تبيّن عدم استغالل المرصد لشبكة القيس والمتابعة للوسط البحري عبر ّ
تركيزها ،واضطرار الوكالة إلى إخراج العوامات البحرية الثابتة لتجنب تلفها ،وتح ّمل نفقات جملية غير مبررة بـحوالي 230ألف دينار وعدم
إبرام عقد صيانة وت أمين لهذه المعدات ،وعدم وضع برنامج لمعاينتها بصفة دورية وعدم تثمين الدراسات التي أنجزت في إطار بعض
المشاريع المتعلّقة بتقييم فعالية شبكة متابعة الوسط البحري.
وقد أفادت الوكالة بإتّخاذها جملة من إجراءات اإلصالح ت ّم من خاللها بالخصوص إعداد عقد أهداف للفترة  2018و2020
والمصادقة عليه من قبل سلطة اإلشراف وإحترام عدد ودورية عقد إجتماعات المجلس اإلستشاري للمؤسّسة وتطوير تطبيقة معلوماتية "e-
 "dpmلمتا بعة تراخيص اإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري واستخالص معاليمهاإعتمادا على اإلمكانيات الذاتية للوكالة وربطها بالفروع
الجهوية وباإلدارات المركزية المعنية واختيار مكتب دراسات إلعداد دليل اإلجراءات اإلدارية والمالية .كما ت ّم إعداد دليل خاص بالشراءات
عن طريق طلبات العروض وفق اإلجراءات المبسّطة وتحيين الدليل الخاص بالشراءات خارج إطار الصفقات العمومية باإلمكانيات الذاتية
للوكالة .
وفي ما يتعلّق بتدعيم المراقبة على الملك العمومي البحري ت ّم توزيع أعوان المراقبة لتغطية كامل اجزاء الشريط الساحلي وتمكينهم
من بطاقات م هنية وتدعيم آليات التنسيق والتواصل مع الجماعات المحلية الساحلية وإدارات أقاليم الحرس البحري لضمان مزيد النجاعة
لعملية معاينة التجاوزات والتقليص من المخالفات .كما أصبح يت ّم بمناسبة مراجعة عقود اللزم القديمة ،مطالبة المستلزمين بتوفير أمثلة اإلشغال
المستغلة فعليا من قبلهم والتي يت ّم على أساسها تحديد المعاليم القارة والمتغيّرة قبل عرضها على وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة .كما
ّ
المعطلة.
بمكونات برنامج تنمية المساحات البحرية الساحلية
قامت الوكالة بإستكمال إنجاز أغلب الدراسات المتعلّقة
ّ

بمكونات برنامج تنمية المساحات البحرية الساحلية المع ّ
طلة
إستكمال إنجاز أغلب الدراسات المتعلّقة
ّ
وقد أفضت عملية المتابعة إلى إنهاء متابعة  30نقطة سجّل بشأنها تقدّم متفاوت في اإلنجاز وال يتطلّب إستكماله تقديم توصيات
التصرف
صة ،في حين ت ّم تقديم  44توصية لإلصالح ت ّمت مناقشتها مع مختلف المسؤولين وإقرارها وضبط آجال لتنفيذها وشملت محور
خا ّ
ّ
اإلداري والمالي من ناحية والنشاط الفنّي من ناحية أخرى.
التصرف اإلداري والمالي ،أوصت الهيئة الوكالة بمزيد إحكام تنظيمها ،ومراجعة هيكلها التنظيمي لمزيد مالءمته مع
فعلى مستوى
ّ
التصرف بمختلف المصالح بمقتضى مذ ّكرات عمل وبطاقات مهام تساعد على تجاوز
خصوصية مهامها ومتطلّبات نشاطها ،وتنظيم إجراءات
ّ
الصعوبات التنظيميّة والعملية الّتي تشهدها في إنتظار إعداد دليل اإلجراءات العام .كما دعت إلى تدعيم خلية التدقيق الداخلي بالموارد البشرية
صة وتطوير وظيفة للتدقيق الف ّني صلبها ووضع برنامج عمل سنوي لتد ّخالتها.
المخت ّ
وأوصت الهيئة في ما يتعلّق بنظام المعلومات ،بإعداد لوحات قيادة وتضمينها كافة المعطيات ومؤ ّ
شرات النشاط وخصوصا منها
شرات الفنيّة المتعلّقة بتقدّم تنفيذ المشاريع وبإستهالك نفقات الميزانيّة .كما دعت إلى استحثاث نسق تنفيذ مخ ّ
المؤ ّ
طط اإلعالميّة وتدارك التأخير
مكونة واستغالل التطبيقات المتو ّفرة لدى إدارة مرصد ال ّ
شريط الساحلي
الهام المسجّل به واإللتزام باآلجال التي يت ّم ضبطها بالنّسبة لك ّل ّ
وتطعيم قاعدة البيانات بالمعطيات واستغاللها في إعداد الدّراسات وبرمجة المشاريع ،وتدارك النقائص التي تض ّمنها تقرير التدقيق حول
سالمة التطبيقات وعرضه على مصادقة لجنة السالمة المعلوماتيّة.
لتصرف المالي والمحاسبي ،أوصت الهيئة بتدارك التأخير الهام فيإعداد القوائم الماليّة لسنوات  2014إلى  2018وإتمام
وعلى مستوى ا
ّ
للتصرف في السيولة وإعتمادها في برمجة التوظيفات المالية بالبنوك.
إجراءات المصادقة عليها وإعداد ميزانية تقديرية
ّ
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بمكونات برنامج تنمية المساحات البحرية الساحلية المع ّ
طلة
إستكمال إنجاز أغلب الدراسات المتعلّقة
ّ
بالتصرف في الموارد البشرية ،دعت الهيئة إلى تسوية وضعية اإلمتيازات التي ت ّم استنادها إلى عدد من اإلطارات
وفي ما يتعلّق
ّ
ووضع مقاييس يت ّم اعتمادها إضافة إلى الشروط القانونية ،في عمليات التسمية في الخطط الوظيفية .كما دعت إلى مراجعة قائمة األعوان
المنتفعين بمنحة الوضع تحت الطلب بعد أن تبيّن سحبها بدون موجب على عديد األعوان واإلطارات.
التصرف في الشراءات والصفقات ،دعت الهيئة إلى إحترام المخ ّ
طط التقديري السنوي للصفقات والتأ ّكد من قابلية
وعلى مستوى
ّ
إنجازها حسب الروزنامة التي يت ّم نشرها بالمرصد الوطني للصفقات العمومية ،ومزيد إحكام متابعة صفقات انجاز مشاريع تهيئة وحماية
الشريط الساحلي وتدعيم اإلشراف الف ّني عليها وإستحثاث نسق إعداد ملفّات ختم الصفقات المنتهية واإللتزام بروزنامة إلتمام إجراءات
صة وتدارك التأخير المسجّل في الغرض .
عرضها على اللجان المخت ّ
التصرف في الملك العمومي البحري ،دعوة الوكالة إلى
وفي ما يتعلّق بالنشاط الف ّني للوكالة ،شملت توصيات الهيئة على مستوى
ّ
التعاون مع الوزارة المكلّفة بالتجهيز قصد ضبط ومراجعة حدود بعض أجزاء الملك العمومي البحري التي أصبحت غير متطابقة مع الواقع
الميداني ومدّها بالمواقع التي أتلفت عالماتها قصد إعادة تركيزها .كما أوصت بتنشيط اللجنة الفنّية المحدثة بمقتضى األمر عدد  167لسنة
المؤرخ في  24جانفي  2000ودعوتها إلى إستكمال البتّ في وضعية المخالفات المرتكبة على الملك العمومي البحري قبل إحداث
2000
ّ
الوكالة ،والتعاون مع سلطة اإلشراف وبقية األطراف المعنية لتنقيح األمر المذكور في إتّجاه تطوير صالحيات اللجنة الفنّية وتمكينها من
متابعة تفعيل قراراتها قصد الحدّ من تفاقم ظاهرة اإلعتداءات بالنجاعة الالزمة في إنتظار تنقيح القانون المتعلّق بالملك العمومي البحري.

المؤرخ في
توصي الهيئة بضرورة تنشيط اللجنة الفنّية المحدثة بمقتضى األمر عدد  167لسنة 2000
ّ
 24جانفي  2000ودعو تها إلى إستكمال البتّ في وضعية المخالفات المرتكبة على الملك العمومي
البحري قبل إحداث الوكالة.
وفي ما يتعلّق بالمخالفات والتجا وزات التي طالت الملك العمومي البحري،دعت الهيئة إلى مزيد الحرص على تنفيذ القرارات
الصادرة عن اللجنة الف ّنية وذلك سواء بالتسوية من خالل إسناد رخص إشغال وقتي أو لزمات ،أو بمطالبة مختلف األطراف المتد ّخلة
بضرورة المساعدة على تفعيل القرارات المتعلّقة باإلزالة ،والتعاون مع سلط اإلشراف قصد إيجاد آلية ناجعة تدفع المخالفين إلى إحترام
القرارات الصادرة ضدّهم بعنوان التجاوزات المرتكبة من طرفهم ،على غرار النظر في إمكانية تنقيح األمر عدد  167لسنة  2000في
إتّجاه تضمينه بندا يت ّم بمقتضاه إلزام المخالفين بدفع خطايا تتماشى مع خطورة مخالفاتهم وتقع مضاعفة مبالغها سنويا طالما لم يقع تسوية
وضعياتهم
وفي ما يتعلّق باإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري وإسناد اللزمات ،دعت الهيئة بالخصوص إلى إستكمال تحيين دراسات
إعداد أمثلة إشغال الشواطئ وإستصدار قرارات المصادقة عليها من الوزير المك ّلف بالبيئة عمال بمقتضيات الفصل  5من األمر عدد 1847
لسنة  2014وتذكير وزارة اإلشراف بضرورة اإلسراع بإصدار القرار المتعلّق بضبط معاليم اإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري
لتصرف في الملك العمومي البحري
وإعتماده بالنسبة للموسم الصيفي الجديد .كما أوصت بتنظيم ملفّات اللزمات وتجميعها لدى إدارة ا
ّ
وتحديد مهام المصالح المتد ّخلة حسب المجاالت الراجعة إليها بالنظر والتأ ّكد من إحترام المستلزمين إللتزاماتهم التعاقدية المالية والف ّنية.
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كما دعت إلى إستحثاث نسق مراجعة وتحيين عقود اللزمات القديمة بالتعاون مع وحدة اللزمات برئاسة الحكومة في إطار التشريع
الجديد المن ّ
التصرف في الملك العمومي البحري ،واإللتزام بآجال لتسوية كافة الملفّات والحرص على إعتماد أسعار
ظم للمجال وتراتيب
ّ
تتماشى وأه ّمية اإلستثمارات المنجزة أو المزمع إنجازها ومردودية النشاط المبرمج والتنسيق في ذلك مع ك ّل من وزارة أمالك الدولة
والشؤون العقّارية ورئاسة الحكومة.

المؤرخ في
توصي الهيئة بضرورة تنشيط اللجنة الفنّية المحدثة بمقتضى األمر عدد  167لسنة 2000
ّ
 24جانفي  2000ودعوتها إلى إستكمال البتّ في وضعية المخالفات المرتكبة على الملك العمومي
البحري قبل إحداث الوكالة.
وعلى مستوى تنفيذ برنامج حماية الشريط الساحلي من اإلنجراف البحري ،دعت الهيئة إلى تدعيم إدارة تهيئة وإستصالح الشريط
صة بما يساعدها على
الساحلي بإعتبارها أه ّم مشرف فنّي على تنفيذ المشاريع التي تنجز في إطار التعاون الفنّي ،بالموارد البشرية المخت ّ
أقرته الوكالة بخصوص اإلستعانة بمكاتب مساندة خارجية لمتابعة ومراقبة
اداء مهامها بالنجاعة المطلوبة ،بالتوازي مع التوجّه الجديد الذي ّ
تنفيذ المشاريع ،ووضع إستراتيجية لمتابعة وضعية المنشآت التي ت ّم إنجازها في إطار مختلف برامج الحماية والتهيئة وتقييم
نجاعتهاوإنعكاساتها البيئية ومدى تحقيق األهداف التي رسمت لها ووضع برنامج لتع ّهدها وصيانتها دوريا.
كما أ ّكدت الهيئة على الحرص على إنطالق الدراسات الف ّنية في آجالها والتقليص في آجال المصادقة على التقارير المرحلية
وتفادي التأخير الذي ينعكس سلبا على إنطالق المشاريع ويربك برامج تد ّخل الوكال ة .كما دعت إلى تخصيص العناية الالزمة إلتمام إنجاز
مشروع حماية شاطئ ق ّمرت قرطاج في اآلجال الجديدة التي ت ّم ضبطها بعد الحصول على تمديد آجال صلوحيةإتّفاقية تمويل المشروع
المبرمة مع الصندوق السعودي للتنمية.
بالتصرف في المنظومات الساحلية ،أوصت الهيئة بإستكمال إجراءات إختيار الخبراء الذين سيتولّون إنجاز
وفي ما يتعلّق
ّ
أقرها المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية بخصوص جزر قوريةوجالطةوزمبرةوالكنايس في أقرب
اإلستقصاءات التي ّ
اآلجال ،واإلسراع في إعداد مشاريع أوامر تصنيف المحميات وإصدارها قبل نهاية سنة  2019مثلما ت ّم اإللتزام به .كما ت ّمت دعوة الوكالة
إلى إحترامإلتزاماتها تجاه الجهات المانحة وتفادي إنقضاء آجال اإلنتفاع بالهبات المنصوص عليها باإلتّفاقيات التي تبرمها في إطار التعاون
مع المؤسّسات والهيئات اإلقليمية والدولية.

أقرها المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية
توصي الهيئة بضرورة إنجاز اإلستقصاءات التي ّ
والساحلية بخصوص جزر قورية وجالطة وزمبرة والكنايس في أقرب اآلجال و اإلسراع في إعداد
مشاريع أوامر تصنيف المحميات وإصدارها قبل نهاية سنة .2019
كما أوصت بمزيد توضيح صالحيات مرصد الشريط الساحلي وعالقته ببقية اإلدارات الفنّية وإستكمال تحيين قواعد البيانات
الجغرافية ووضعها على ذ ّمة المستعملين ،واإلسراع بإتمام الدراسة المتعلّقة بالتحديد الجغرافي للشريط الساحلي قصد متابعة مختلف
المؤ ّ
صة لتبادل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بالشريط الساحلي ومعالجتها
شرات البيئية وتكثيف التعاون مع المؤسّسات الحكومية المخت ّ
وإعتمادها في وضع المؤ ّ
شرات التي تعدّها الوكالة.
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المكونة لشبكة القيس والمتابعة للوسط
العوامات البحرية المخبرية الثابتة
ّ
كما أ ّكدت على ضرورة اإلسراع في إعادة تركيز ّ
صين في الصيانة الوقائية لهذه التجهيزات،
البحري التي ت ّم إخراجها منذ سنتي  2013و 2014في مواقعها ووضع برنامج لتكوين مخت ّ
وتخصيص ميزانية سنوية لتع ّهدها وتأمينها ضدّ المخاطر وإتّخاذ اإلجراءات التنظيمية واللوجستية الالزمة على مستوى المرصد قصد
للتلوث وتغيّر المناخ
تركيز التطبيقات المالئمة إلستقبال ومعالجة وإستغالل المعطيات التي يت ّم إرسالها من قبل منظومة اإلنذار المب ّكر ّ
العوامات ومعدّات قيس المدّ والجزر وإستغالل نتائج مختلف الدراسات التي أنجزت في إطار هذا المشروع.
كونة من ّ
المت ّ
صلت عليها الوكالة
ودعت الوكالة من ناحية أخرى إلى إستكمال عمليات إحصاء وتقييم المعدّات والتجهيزات والتطبيقات التي تح ّ
في إطار هبات من مختلف الجهات الما نحة في إطار التعاون الدولي وتسجيلها وتسوية وضعيتها المحاسبية بمناسبة إعداد القوائم المالية
لسنوات  2014إلى  ،2018والعمل مستقبال على القيام بهذه اإلجراءات في اإلبّان بمناسبة توقيع اإلتّفاقيات وتسلّم التجهيزات طبقا للمعايير
المحاسبية الجاري بها العمل في المجال.

 -IVقطاع النقل:
أفضت عملية متابعة القرب بالنسبة لقطاع النقل إلى النتائج التالية:

الهيكل

عدد اإلخالالت التي

تداركها خالل المتابعات

النقاط المتبقية

بصدد

لم

االنجاز

ينجز
-

للمتابعة

أنجز

وزارة النقل

57

-

57

33

24

الشركة الوطنية للنقل بين المدن

41

-

41

37

4

-

الشركة الوطنية للنقل بين المدن

70

57

13

9

4

-

الشركة التونسية للمالحة

122

103

19

10

9

-

41

20

21

11

9

1

116

97

19

7

11

1

32

25

7

-

7

-

ديوان الطيران المدني
والمطارات
ديوان البحرية التجارية
والموانئ
اشراف الدولة على قطاع النقل
البري

تمت متابعتها

عدد اإلخالالت التي تم

نتائج متابعة القرب

السابقة

دمج الشركة الوطنية للنقل
وشركة المترو الخفيف لمدينة

21

16

5

5

-

-

تونس
المجموع

500

318

182

112

68

2

وقد سيييجلت الهيئة من خالل هذه المتابعة نسيييبة إصيييالح بلغ معدلها حوالي  62بالمائة ،حيث تمت متابعة  182إخالال وتوصيييية تم
التقدم في إصالح  112منها والشروع في تدارك البقية.
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تسجل الهيئة من خالل هذه المتابعة نسبة إصالح بلغ معدلها حوالي  62بالمائة .حيث تمت متابعة 182
إخالال وتوصية تم التقدم في إصالح  112منها والشروع في تدارك البقية.
وتتمثل أهم النتائج المسجلة مفصلة حسب الهيكل المعني ومستوى المتابعة فيما يلي:

 -1التصرف في وزارة النقل:
شملت عملية المتابعة للتصرف على مستوى وزارة النقل تقريرين:

المتابعة االولى لتقرير دائرة المحاسبات التاسع والعشرون حول التصرف بوزارة النقل:
يلخص الجدول التالي نتائج متابعة هذا الملف.
نسبة
الهيكل

عدد المالحظات التي تمت

عدد المالحظات التي تم

عدد التوصيات التي تقدمت

متابعتها

تداركها

بها الهيئة

57

33

24

اإلنجاز

قرار مجلس
الهيئة

()%
وزارة
النقل

58

مواصلة
المتابعة

تعلقت المالحظات التي تضييمنها التقرير بآليات اإلشييراف وتنظيم قطاع النقل ومراقبته وتأمين السييالمة واألمن والنقل البري على
الطرقات والتصرف اإلداري والنظام المعلوماتي.
وتمثلت أهم اإلخالالت على مسييتوى آليات اإلشييراف في عدم إحكام المتابعة المالية للمنشييآت الخاضييعة إلشييراف الوزارة واعتماد
حل ول ظرفية لمعالجة الصييعوبات المالية الهيكلية التي تعاني منها هذه المنشييآت وعدم إصييدار األمر المتعلق بضييبط طريقة احتسيياب النقص
الحاصل في المداخيل نتيجة منح مجانية النقل أو تطبيق تعريفات منخفضة وغياب تعويض مالئم للهياكل المعنية إضافة إلى تحميل الوزارة
بعض نفقاتها على ميزانية المن شآت الخاضعة إل شرافها والتي تعلّقت خاصة بأجور األعوان الموضوعين على ذ ّمتها وبال سيارات اإلدارية
تخص مأموريات بالخارج .
إلى جانب نفقات
ّ
كما تبين افتقار وزارة النقل إلى نظام معلوماتي يسييمح لها بمتابعة الهياكل الخاضييعة إلشييرافها ،واالطالع على مختلف مؤشييراتها
المالية والفنية وذلك بالرغم من قيامها في سنة  2007بإعداد قاعدة بيانات بمبلغ جملي قدره  455أ.د لم تتم ّكن إلى موفى جوان  2014من
الشييييروع في اسييييتغاللها .ولم يتم كذلك اسييييتكمال إعداد وتركيز مشييييروع النظام المعلوماتي المندمج والموحد للشييييركات الجهويّة للنقل الذي
شرعت فيإ نجازه منذ سنة  2008وناهزت كلفته  1,2م.د.

افتقار وزارة النقل إلى نظام معلوماتي يسمح لها بمتابعة الهياكل الخاضعة إلشرافها بما في ذلك
الوضعيات المالية.
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أما على مسيييتوى تنظيم قطاع النقل ومراقبته ،فتعلقت المالحظات بعدم اسيييتكمال المنظومة القانونيّة الوطنيّة في مجال النقل وعدم
تركيز" سلطة جهوية "على مستوى كل والية.

عدم استكمال المنظومة القانونيّة الوطنيّة في مجال النقل وعدم تركيز" سلطة جهوية " على مستوى
كل والية.
وأشييار التقرير إلى عدم مراقبة أنشييطة وكالء العبور والممارسييين للمهن البحرية .وتمت اإلشييارة كذلك إلى عدم اسييتكمال أعمال
لجان التطهير الجهوية المحدثة منذ سنة  2012والمكلّفة بمراجعة تراخيص النقل غير المنتظم.

افتقار أغلب الموانئ إلى خطة للتدخل العاجل في مجال السالمة والصحة ومكافحة التلوث .وعدم استكمال
تنفيذ كامل المخطط التصحيحي بالنسبة لتأمين السالمة و األمن في مجال النقل الجوي.
وبخصييييوص تأمين السييييالمة واألمن في المجال البحري ،تمثلت أهم المالحظات في افتقار أغلب الموانئ إلى خطة للتدخل العاجل
في مجال السيالمة والصيحة ومكافحة التلوث المنصيوص عليها بمجلة الموانئ البحرية ،وعدم إعداد مخطط وطني شيامل لكافة موانئ البالد
يخص األمن المينائي.
أما على مستوى تأمين السالمة و األمن في مجال النقل الجوي ،تعرض التقرير إلى عدم استكمال تنفيذ كامل المخطط التصحيحي
الذي ت ّم إعداده لمعالجة النقائص التي خلصييت إليها مهمة التدقيق التي قامت بها منظمة الطيران المدني الدولي سيينة  2009وإلى عدم تفعيل
دور المنسييق الوطني المكلف منذ سيينة  2013بإدارة المعطيات المتعلقة بأنشييطة الطيران بتونس وتحيينها.وكذلك عدم تفعيل منظومة البحث
واإلنقاذ التي تمثل التزاما دوليا منصوصا عليه في اتفاقية شيكاغو.
وفيما يتعلق بمجال النقل البري على الطرقات ،ورد بالتقرير أنه يتم إسيييييييناد التراخيص دون اعتماد دراسييييييية للعرض والطلب في
مجال النقل غير المنتظم.
ييييرف اإلداري والنظام المعلوماتي ،تعرض التقرير إلى عدم احترام النصيييييوص المنظمة
وعلى مسيييييتوى المحور المتعلق بالتصي ّ
إلسناد السيارات اإلدارية.
وأبرزت المتابعة الحالية لهذا التقرير في ضوءإج ابة الوزارة والتوضيحات المقدمة خالل جلسات العمل مع المسؤولين عن الملف
أنه تم اتخاذ جملة من التدابير لتدارك اإلخالالت المشيييييار إليها .حيث تم إصيييييدار األمر الحكومي عدد  987بتاريخ  17أوت  2017المتعلق
بضبط طرق احتساب كلفة النقل المجاني ألعوان وإطارات األسالك النشيطة بوسائل النقل العمومي.
وتبحث الوزارة بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية عن اآلليات المناسبة لتوفير اإلعتمادات الالزمة لسداد الديون
المتخلدة بذمة بعض الوزارات (طلب توفير إعتمادات إضييييافية لفائدة شييييركات النقل والدعوة إلى عقد مجلس وزاري مضيييييق في الغرض)
وتعمل على احترام مبادئ المحاسبة العمومية وتفادي استغالل وسائل المنشات العمومية تحت اإلشراف.
كما أفادت الوزارة أنها تتابع استكمال تركيز النظام المعلوماتي المندمج على مستوى الشركات الجهوية.
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وأبرزت اإلجابة من ناحية أخرى أن الوزارة تولت تحيين البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني الذي تم إعداده منذ سييييينة 2006
والبرنامج الوطني لمراقبة الجودة في مجال أمن الطيران المدني ،والبرنامج الوطني للتكوين في المجال والمصيييييييادقة على جميع البرامج
المذكورة بمقررات من وزير النقل وتعهدت بتحيين البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني خالل سييينة  2019إلدراج المعايير والتوصييييات
الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي .وأنه تم تكوين المنسق الوطني في مجال السالمة الجوية وتفعيل دوره.

إصدار األمر عدد  705لسنة  2017المؤرخ في  26ماي  2017المتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية
المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن
والتفريغ.
كما تم بخصيوص النقل البحري ،إصيدار األمر عدد  705لسينة  2017المؤرخ في  26ماي  2017المتعلق بضيبط شيروط الكفاءة
المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ وإصدار مجموعة من
القرارات في إطار استكمال وتنقيح منظومة النصوص التطبيقية للقانونين عدد  43و 44لسنة  2008المتعلقين بوكالء العبور وتنظيم المهن
البحرية وتنقيح بعض كراسييييات الشييييروط المتعلقة بممارسيييية المهن البحرية .وصييييدر مقرر من وزير النقل يتعلق بتعيين أعضيييياء المجلس
الوطني للموانئ البحرية التجارية.

تم تقييم أمن المرافق المينائية ومراجعة جميع الخطط األمنية وتحديثها وإعداد منطقة بحث وإنقاذ
تونسية.
وتم كذلك تقييم أمن المرافق المينائية ومراجعة جميع الخطط األمنية وتحديثها وإعداد منطقة بحث وإنقاذ تونسيييييييية وموافقة اللجنة
الفنية المتفرعة عن اللجنة الوطنية لقانون البحار على هذا المقترح خالل اجتماعها المنعقد يوم  24ديسمبر .2018
ويتم اسيتغالل ت طبيقة اإلعالم بوصيول السيفينة وإسيناد رقم الرسيو في كل الموانئ البحرية التجاريةوتطبيقة التوريد ورفع البضيائع
من الميناء بجميع مكوناتها على مستوى ميناء رادس.
وبخصيوص تنفيذ المشياريع الكبرى ،أفادت الوزارة أنها تقوم بالتنسييق المباشير مع الشيركات المعنية قصيد اسيتحثاث نسيق انجاز
الدراسيييات وكل اإلجراءات المتعلقة بها وتتولى التنسييييق المتواصيييل مع الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية التي تتابع عن كثب تقدم أهم
المشييياريع وأهمها مشيييروع ميناء المياه العميقة بالنفيضييية ومشييياريع الشيييركة الوطنية للسيييكك الحديدية التونسيييية ومشيييروع الشيييبكة الحديدية
السريعة الذي من المبرمج حسب تعهد الوزارة أن يدخل أحد خطوطه حيز االستغالل خالل صائفة .2019
أ ّما فيما يتعلق بتسييييمية مسيييييّ ري الهياكل الخاضييييعة إلشييييرافها ،أفادت الوزارة أنه يتم إخضيييياع التسييييميات في الوظائف العليا إلى
مصادقة مجلس الوزراء بناء على مقترح صادر عن وزير النقل مصحوبا بالسير الذاتية للمعنيين باألمر.
وفي ردها على المالحظة المتعلقة بضييعف التسيييير على مسييتوى المؤسييسييات والمنشييآت الراجعة لها بالنظر ،أفادت الوزارة أنها
تحرص على االستقرار في تسيير هذه المؤسسات واعتماد الكفاءة و التجربة كشرطين للتعيين في هذه المناصب.
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ييييرف اإلداري والنظام المعلوماتي ورد بإجابة الوزارة والتوضييييييحات المقدمة أنه يتم الحرصيييييعلى احترام
وعلى مسيييييتوى التصي ّ
التراتيب واإلج راءات الجاري بها العمل في مجال اسييتعمال السيييارات اإلدارية بمختلف أنواعها وذلك منذ إشييعار دائرة المحاسييبات ،وكذلك
األحكام والتراتيب وال شروط الجاري بها العمل عند التسمية في الخطط الوظيفية.
وقصييد اسييتكمال عملية اإلصييالح تقدمت الهيئة بجملة من التوصيييات يتمثل أهمها في ضييرورة مزيد التنسيييق مع رئاسيية الحكومة
ووزارة المالية إليجاد الحلول للهياكل التي تمر بصييييييعوبات مالية وإيجاد اآلليات المناسييييييبة لتوفير اإلعتمادات الالزمة لتعويض النقص في
المداخيل الناتج عن منح مجانية النقل أو تطبيق تعريفات منخفضييية ومتابعة إعادة الهيكلة لبعض شيييركات النقل قصيييد ضيييمان اسيييتمرارية
نشاطها.
كما دعت الهيئة إلى تركيز واستغالل قاعدة البيانات ومرصد النقل وإلى الحرص على متابعة إعداد وانجاز اال ستثمار بقطاع النقل
وإحكام استهالك االعتمادات المخصصة للمشاريع.

تدعو الهيئة إلى ضرورة تركيز واستغالل قاعدة البيانات ومرصد النقل.
البري والمخططات الجهوية وإدراج كافة الواليات بهذه
وأوصيييييت الهيئة كذلك باسيييييتكمال تحيين المخطط التوجيهي الوطني للنقل ّ
المخططات ،والقيام بالفحوصييييات الالزمة لسييييجل بطاقات االسييييتغالل المتوفر لدى الوكالة الفنية للنقل البري للتأكد من مدى احترام الناقلين
لاللتزامات ا لقانونية في مجال النقل البري وذلك في انتظار الربط مع السييجل الوطني للوكالة المبرمج لبداية سيينة  .2019ودعت إلى اعتماد
معايير موضييوعية لتوزيع الخطوط بين مختلف الشييركات والتنسيييق في المجال مع مسييتغلي الخطوط وإلى تقييم تجربة إسييناد اللّزمات إلى
الخواص.

المتابعة الساد سة لتقرير دائرة المحاسبات الثالث والعشرون حول إشراف الدولة على قطاع النقل البري:
يلخص الجدول التالي نتائج متابعة هذا الملف.
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بينت عملية المتابعة الحالية لهذا التقرير في ضيييوء إجابة الوزارة وجلسيييات العمل مع المسيييؤولين عن الملف ،الشيييروع في انجاز
التوصيات السبعة المتبقية دون استكمال تنفيذها.
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وتعلقت هذه التوصيات بـ:
البري واسيييييييتكمال إدراج المعطيات بقاعدة
✓ إنجاز التطبيقات المتعلّ قةبتركيز نظام معلوماتي متكامل ومندمج حول النقل ّ
البري،
البيانات التي ت ّم إنجازهاواستغاللها بصفة محدودة وإحداث مرصد النقل ّ
✓ اسييتخالص الديون المتخلدة بذمة شييركة "النقل المريح بين المدن" بعنوان األتاوى المالية المسييتحقّة إلى الشييركة الوطنية
للنقل بين المدن بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما( 445أ د).
✓ استكمال وضع اإلطار القانوني المتعلق بتحرير النقل المنتظم لألشخاص.
كراس الشروط المتعلّق بإحداث واستغالل محطات النقل البري ونظام عمل الناقلين بها.
✓ إصدار قرار المصادقة على ّ
ونظرا إلى أن تقرير دائرة المحاسبات التاسع والعشرون في بابه المتعلق بالتصرف في وزارة النقل الذي هو محل متابعة من قبل
الهيئة قد تعرض إلى معظم هذه المالحظات أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا التقرير وضم النقاط المتبقية إلى الملف المشار إليه.

 -2التصرف بالشركة الوطنية للنقل بين المدن:
تابعت الهيئة كل من التقرير السيييييينوي الثالثون لدائرة المحاسييييييبات وتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشييييييؤون العقارية
المتعلقين بالتصرف بالشركة الوطنية للنقل بين المدن.

المتابعة االولى لتقرير دائرة المحاسبات الثالثون حول التصرف بالشركة الوطنية للنقل بين المدن:
يلخص الجدول التالي نتائج متابعة هذا الملف.
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اسييتخرجت الهيئة من التقرير المذكور  41مالحظة للمتابعة تعلقت بالوضييعية المالية للشييركة والتصييرف في األسييطول والصيييانة
والتصرف في الوقود واالستغالل.

استخرجت الهيئة  41مالحظة للمتابعة تعلقت بالوضعية المالية للشركة والتصرف في األسطول
والصيانة والتصرف في الوقود واالستغالل.
وتمثلت أهم المالحظات في تردّي الوضييييعية المالية للشييييركة حيث تجاوزت الخسييييائر المتراكمة  4مرات رأسييييمالها وعدم إنجاز
الشيييركة كامل االسيييتثمارات المتعلقة باقتناء الحافالت ،مما تسيييبّب فيتقادم األسيييطول وارتفاع عدد تد ّخالت الصييييانة واسيييتهالك قطع الغيار
وتدني جودة الخدمات ونسبة جاهزية األسطول.
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تنبه الهيئة إلى تردي الوضعية المالية للشركة الوطنية للنقل بين المدن التي تجاوزت خسائرها المتراكمة
 4مرات رأسمالها.
وتنبه الهيئة إلى تردي الوضعية المالية للشركة الوطنية للنقل بين المدن التي تجاوزت خسائرها المتراكمة  4مرات رأسمالها.
كما أشيييار التقرير إلى عدم نجاعة عمليات الصييييانة الوقائية والعالجية وارتفاع عدد األعطاب على الطريقوتسيييجيل نقص في قطع
ييرف في
الغيار الضيييرورية وافتقار الشيييركة آلليات تم ّكنها من التفطن لنفاذ المخزون .هذا باالضيييافة إلى عدم تعميم اسيييتغالل منظومة التصي ّ
الصيانة عن طريق اإلعالمية  GMAOوعدم إحكام استغالل المنظومة المعلوماتية للتصرف المندمج "اوراسيستام" فيما يتعلق بالتصرف
في المخزون وعدم تدارك النقائص التي شابت التطبيقة المذكورة.
وتمت اإلشيييارة كذلك إلى وجود نزا ع مع شيييركة "ايكار" نظرا لكثرة التعطب في الحافالت التي اقتنتها الشيييركة الوطنية للنقل بين
المدن في إطار صفقة مبرمة مع الشركة المذكورة بتاريخ 26مارس2010
التصرف في الوقود .وعدم إجراء التدقيق اإلجباري والدوري
وتعلقت المالحظات األخرى ،بضعف الرقابة الداخلية على مستوى
ّ
للطاقة المحمول على شيركات النقل التي يفوق اسيتهالكها الجملي أو يسياوي خمسيمائة طن من النفط المعادل وذلك خالفا لمقتضييات القانون
عدد 72لسنة  2004المؤرخ في  2سبتمبر .2004
وعلى مسيييييييتوى اإلسيييييييتغالل تمثلت أهم المالحظات في غياب تطبيقة إعالمية تم ّكن من توزيع الحافالت واألعوان على مختلف
السفرات المبرمجة وغياب دراسات حول مردودية الخطوط وعدم تامين متابعة دقيقة لحركة األسطول وبالتالي عدم إمكانية توفير معلومات
حينية حول مخ تلف التجاوزات ،باإلضيييافة إلى اسيييتعمال أغلب الحافالت دون التاكيغراف مما ال يسيييمح بتسيييجيل سيييرعة العربة والمسيييافة
المقطوعة ومدة السياقة ومدة التوقف وذلك خالفا لمقتضيات األمر عدد 155لسنة .2000
وبخصيييييوص مداخيل االسيييييتغالل تعلقت النقائص بضيييييعف اآلليات المعتمدة في مراقبة مداخيل الشيييييركة وضيييييبط تعريفات النقل
العرضي بصفة جزافية دون تحديد دقيق لهامش الربح.

ضعف اآلليات ا لمعتمدة في مراقبة مداخيل الشركة وضبط تعريفات النقل العرضي بصفة جزافية دون
تحديد دقيق لهامش الربح.
إضافة إلى عدم استخالص الشركة لمستحقاتها لدى بعض الوزارات بما قيمته  389أد تعود لسنتي  2011و.2012
وأبرزت عملية المتابعة على ضوء اإلجابة الواردة على الهيئة وجلسات العمل مع األطراف المعنية ،تقدما في تدارك  37مالحظة
والشروع في إجراءات اإلصالح بخصوص المالحظات األخرى.
والستكمال مجهود اإلصالح أوصت الهيئة بمواصلة التنسيق مع سلطة اإلشراف قصد تطهير الوضعية المالية للشركة .واستكمال
إعداد وتركيز المنظومة اإلعالمية المندمجة ونظام المحاسيييبة التحليلية واعتماده في ضيييبط تعريفات النقل العرضيييي.كما دعت إلى الحرص
على احترام إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات لتفادي تعثرها وحماية مصالح الشركة في ملفات النزاعات.
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توصي الهيئة بمواصلة التنسيق مع سلطة اإلشراف قصد تطهير الوضعية المالية للشركة.
المتابعة السااااادسااااة لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشااااؤون العقارية حول التصاااارف بالشااااركة
الوطنية للنقل بين المدن:
يلخص الجدول التالي نتائج متابعة هذا الملف.
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واصلت الهيئة متابعة مدى التقدم في انجاز الـييييييي 13توصية المتبقية من المتابعات السابقة لتقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة
والشييؤون العقارية حول التصيير ف بالشييركة ،وسييجلت في ضييوء إجابة الشييركة وجلسييات العمل مع المسييؤولين عن الملف تقدما في تنفيذ 9
توصيات.
وتمثلت أهم تدابير اإلصالح المتخذة في إحالة مشروع إعادة هيكلة الشركة على أنظار سلطة اإلشراف والتعهد بإعداد قانون إطار
بعد المصادقة على الهيكل التنظيمي ،وإقرار تركيز نظام معلوماتي مندمج جديد وإدراجه ضمن ميزانية الشركة لسنة .2019
ك ما تم الشييروع في إعداد موقع واب للشييركة للتفاعل حينيا مع كل تغيير على شييبكة الخطوط وتعميم اسييتعمال منظومة التصييرف
في الصيانة " "GMAOعلى كل المستودعات .وتم كذلك تحيين دليل إجراءات الشركة وإحالته لسلطة اإلشراف.

تؤكد الهيئة على ضرورة مزيد الحرص والتنسيق مع سلطة اإلشراف بخصوص مشروع إعادة هيكلة
الشركة.
وقصد ا ستكمال عملية اإلصالح أكدت الهيئة على إتمام إعداد موقع الواب الخاص بال شركة وا ستكمال أعمال اللجنة المكلفة بجرد
وتقييم المساهمة العينية للدولة في راس مال شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن .وأكدت الهيئة على ضرورة مزيد الحرص
والتنسيق مع سلطة اإلشراف بخصوص أعمال اللجنة المذكورة ومشروع إعادة هيكلة الشركة.

195

املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

 -3المتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العا ّمة للمصالح العمومية حول تفقد التصرف بالشركة التونسية للمالحة:
يلخص الجدول التالي نتائج متابعة هذا الملف.
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بينت متابعة القرب لـيييييييي 19توصيية المتبقية من المتابعات السيابقة على ضيوء اإلجابة الواردة على الهيئة وسيلسيلة االجتماعات مع
المسؤولين عن الملف ،إنجاز 10توصيات والشروع في انجاز البقية.
وتمثلت أهم التدابير المتخذة في تركيز التطبيقية الخاصييية بالميزانية التابعة لمنظومة "آكسييييديسيييكوفري" والشيييروع في اسيييتغاللها
ومنظومة خاصة بمتابعة التصرف في المؤونة على متن بواخر نقل البضائع والتقدم في تركيز منظومة حجز خاصة بالشركة.
تنص على وجوبية إدراج بند غرامات التأخير في العقود التي
كما تم تحيين مجموعة من إجراءات السالمة والجودة وإعداد مذكرة
ّ
تبرمها الشركة .وتعهدت الشر كة باعتماد قاعدة التفاوض مع البنوك بخصوص الشروط التعاقدية.
وكلفت االدارة العامة إطارين من الشركة بإجراء مهمة بإيطاليا "جنوة" لتصفية المبالغ العالقة مع الوكيل "تيرينا".
ويتواصل مجهود الشركة قصد تنفيذ إجراءات اإلصالح المتعلقة بعدد من التوصيات.

بينت عملية المتابعة عدم وضوح التوجهات العامة للشركة بالنسبة للمندوبيات والوكاالت بالخارج وعدم
الوصول إلى اتفاق بخصوص تغيير النظام األساسي ألعوان القيادة والفندقة من عدمه.
من ناحية أخرى ،بينت عملية المتابعة عدم وضيييييييوح التوجهات العامة للشيييييييركة بالنسيييييييبة للمندوبيات والوكاالت بالخارج وعدم
الوصول إلى اتفاق بخصوص تغيير النظام األساسي ألعوان القيادة والفندقة من عدمه.
ونظرا ألهمية التوصيييييات المتبقية أقر مجلس الهيئة تمكين الشييييركة من أجل إضييييافي حتى تسييييتكمل اإلجراءات التي شييييرعت أو
تعهدت بإنجازها وإفادة الهيئة بالنتائج التي يتم التوصل إليها.
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 -4المتابعة الرابعة لتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرون في بابه المتعلق بالتصرف في ديوان الطيران المدني
والمطارات:
يلخص الجدول التالي نتائج متابعة هذا الملف.
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والمطارات
يتبين من خالل الجدول إنجاز  11توصيييييييية ،حيث أبرزت متابعة القرب في ضيييييييوء إجابة الديوان والتوضييييييييحات المقدمة خالل
جلسات ا لعمل مع المسؤولين عن هذا الملف اتخاذ جملة من تدابير اإلصالح تمثل أهمها في إتمام عملية تخصيص المطار العسكري بقفصة
وتحويييل ملكيتييه من وزارة الييدفيياع إلى ديوان الطيران المييدني والمطييارات في نطيياق إدميياجهييا بييالملييك العمومي للمطييارات واإلعالن عن
االسيييييتالم الوقتي لمشيييييروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمطار قفصييييية قصييييير بتاريخ  3ماي  2018واإلعالن عن طلب عروض بتاريخ 18
جانفي 2019النجاز مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمطار جربة جرجيس.
وتم االنتهاء من تطوير ووضيييييييع مخطط اسيييييييتمرارية نشييييييياط النّظم المعلوماتية بالدّيوان وتوفير وتركيز منظومتين إعالميتين
لالفتراضيييييييّة إحداهما رئيسيييييييّة بالمقر االجتماعي بتونس وأخرى للنجدة بمطار جربة جرجيس الدّولي وذلك في إطار تدعيم سييييييالمة النّظم
المعلوماتيّة وتجهيز وتركيز موقع نجدة الستمراريّة استغاللها.
وفي إطار تحسييييييين الخدمات بالمطارات والتقليص من التأخير في انطالق الرحالت ,تم اإلعالن عن طلب عروض في  9فيفري
 2019القتناء وتركيز منظومة إعالمية لتوحيد المعطيات بالمطارات واإلحصائيات والفوترة اإللكترونية.
وأصبح الديوان يعتمد المنافسة إلبرام عقود اإلشغال الوقتي وتسويغ الفضاءات اإلشهارية واستخلص جميع الديون الخاصة بسنة
 2015وما قبلها المتخلدة بذمة "بيان فو" و" "TAVTOSوكامل مستحقاته لدى مستغل القاعات الشرفية وإبرام ملحق يقضي بحذف جميع
االمتيازات التي كان يتمتع بها.
ويواصيييل الديوان التنسييييق مع وزارة اإلشيييراف أسييياسيييا قصيييد إيجاد حلول للتقليص وتفادي التأخير في تسيييليم األمتعة للمسيييافرين
والرفع من مستوى جودة الخدمات.

يشير ديوان الطيران المدني والمطارات إلى أن مسؤوليته في االخالالت المرتبطة بالتأخير في تسليم
األمتعة ال يتجاوز  ،% 4وأن شركة الخدمات األرضية هي المتسبب الرئيسي في ذلك.

197

املجددة متابعة القرب
املقاربة
ّ

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

وقد أفادت مصيالح الديوان إلى أن أسيباب التأخير المرتبطة بمصيالحه ال تتجاوز  % 4وأن شيركة الخدمات األرضيية تمثل السيبب
األول للتأخير .وورد بإجابة الديوان أن الحل يكمن في تفعيل مبدأ المنافسييييييية وإعداد اتفاقية الخدمات وتحيين عقد اللزمة المبرم منذ بداية
السبعينات بين الديوان وشركة الخطوط التونسية .
كما راسييل الديوان اإلدارة العامة للطيران المدني بخصييوص إصييدار قانون متعلق بحماية البيئة على مسييتوى المطارات واقتراح
باب جديد ضييمن مشييروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطيران المدني يخص حماية البيئة وذلك في إطار وضييع النصييوص الترتيبية
المنظمة لعملية متابعة الضجيج واالنبعاثات الغازية الناتجة عن الطائرات
ويتم التنسيييق مع سييلطة اإلشييراف كذلك قصييد اسييتخالص مسييتحقات الديوان لدى مجمع الخطوط التونسييية وبعض الوزارات التي
بلغت على التوالي  775م د و 6.3م د إلى غاية  31ديسمبر.2018
و إليجاد حلول لتصيييرف شيييركات الطيران في منظومات التسيييجيل للمسيييافرين عوضيييا عن مسيييتغل المطار راسيييل الديوان سيييلطة
اإل شراف بخصوص تركيز وتطوير منظومة التسجيل الموحد للمسافرين واألمتعة بالمطارات.
وتتابع الهيئة مدى تفاعل الوزارة مع هذه المسائل التي تتطلب الحسم فيها في أقرب اآلجال.
وعلى ضييوء هذه المعطيات أقر مجلس الهيئة االسييتمرار في متابعة هذا التقرير مع الدعوة إلى مزيد التنسيييق مع سييلطة اإلشييراف
بخصوص التوصيات التي تتطلب تدخلها قصد استكمال انجازها.

 -5المتابعة الساااااااادساااااااة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاااااااالح العمومية حول التصااااااارف بديوان البحرية التجارية
والموانئ:
يلخص الجدول التالي نتائج متابعة هذا الملف.
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والموانئ
يبرز الجدول أن نسييبة اإلصييالح بلغت خالل المتابعة الحالية  ،% 37حيث تبين ،على ضييوء إجابة الديوان والتوضيييحات المقدمة
خالل جلسات العمل مع المسؤولين عن هذا الملف إنجاز  07توصيات والشروع في تنفيذ التوصيات األخرى.
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بلغت نسبة اإلصالح خالل المتابعة الحالية  ،% 37حيث تبين ،على ضوء إجابة الديوان والتوضيحات
المقدمة خالل جلسات العمل مع المسؤولين عن هذا الملف إنجاز  07توصيات والشروع في تنفيذ
التوصيات األخرى.
وتمثلت أهم تدابير اإلصالح المتخذة في إحالة مشروع محين للهيكل التنظيمي الخاص بالديوان لرئاسة الحكومة للمصادقة بتاريخ
 05نوفمبر 2018والشروع في استغالل المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم المشاريع والبرامج العمومية "انجاز".
وتمت المصادقة على جدول المعاليم والتعريفات المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها الديوان وذلك
بمقتضى قرار مؤرخ في 18جويلية. 2017و تعهد الديوان باستكمال تركيز واستغالل التطبيقة المندمجة للتصرف المالي والمحاسبي خالل
الثالثية األولى لسنة .2019
كما تم إقرار إحداث خلية تتفرغ كليا لتسوية ملفات الختم النهائي للصفقات .وتعهد الديوان بإعداد ادلة اإلجراءات وقانون اإلطار
بعد المصادقة على الهيكل التنظيمي.
من ناحية أخرى تبين أن الديوانلم يتول تحيين قيمة الممتلكات المؤمنة مما قد يحمله أعباء إضافية بدون موجب .كما لم يتم الحسم
في الملف المتعلق بالنزاع القائم مع مكتب الدراسات ( ROCHEأشغال انجاز الرصيف متعدد السوائب بميناء رادس).
تؤكد الهيئة على ضرورة تسوية وضعية الشاغلين لفضاءات بالملك العمومي بمبالغ رمزية .مع مراجعة عقود اللزمات بما يضمن
أفضل مردودية طبقا للمعايير الدولية الجارية في الغرض.

تؤكد الهيئة على ضرورة تسوية وضعية الشاغلين لفضاءات بالملك العمومي بمبالغ رمزية .مع مراجعة
عقود اللزمات بما يضمن أفضل مردودية طبقا للمعايير الدولية الجارية في الغرض و ضرورة حماية
مصالح الديوان في ملفات النزاعات و استخالص مستحقاته.
وأكدت الهيئة على ضرورة اإلسراع باستكمال تنفيذ إجراءات اإلصالح المتعلقة بالتوصيات المتبقية ودعت خاصة إلى الحرص
على تسوية وضعية بعض الشاغلين لفضاءات بالملك العمومي المينائي بمبالغ رمزية رغم ممارستهم ألنشطة تجارية .وأكدت كذلك على
ضرورة مراجع ة عقود اللزمات في اتجاه رفع مؤشرات استغالل الموانئ وبلوغ المعايير الدولية في المجال ،والعمل على إدراج بنود ردعية
وخطايا في صورة عدم االلتزام بتطبيق هذه المؤشرات.
ودعت الهيئة كذلك الى ضرورة حماية مصالح الديوان في ملفات النزاعات واستخالص مستحقاته لدى بعض الحرفاء .
وعلى ضوء هذه المعطيات أقر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف.
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 -6المتابعة ال سااااااابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصااااااالح العمومية حول تقييم عملية دمج الشااااااركة الوطنية للنقل
وشركة المترو الخفيف لمدينة تونس:
يلخص الجدول التالي نتائج متابعة هذا الملف.
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واصلت الهيئة االطالع على التداب ير المتخذة بخصوص توصيات اإلصالح الخمسة المتبقية من المتابعات السابقة لتقرير هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية حول تقييم عملية دمج الشركة الوطنية للنقل وشركة المترو الخفيف لمدينة تونس ،وتبين لها في ضوء إجابة
الشركة والتوضيحات المقدمة خالل جلسات العمل مع المكلفين بالملف ،تقدما في إنجاز هذه التوصيات.

إنجاز  % 90من متطلبات إرساء المنظومة المتعلقة بنظام االستخالص بشركة نقل تونس.
وتمثلت تدابير اإلصالح المتخذة في إنجاز  % 90من متطلبات إرساء المنظومة المتعلقة بنظام االستخالص بشركة نقل تونس
وإمضاء الصفقة المتعلقة بالدراسة حول النظام الجديد للتعريفات بتاريخ  4جانفي .2019
كما تم تحيين الهيكل التنظيمي للشركة وإحالته إلى سلطة اإلشراف في 16ماي  .2018وتم كذلك توحيد الوثائق والمطبوعات
المستعملة وتحيين وضبط عدد اإلجراءات اإلدارية والمالية وإعداد حولي  60منها.
من ناحية أخر ى ,تم إصدار قرار مشترك بين وزراء المالية والنقل وأمالك الدولة يقضي بالمصادقة على التقرير الختامي ألعمال
اللجنة المكلفة بتقييم المساهمة العينية للدولة في رأس مال شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن.
ونظرا لتقدم الشركة في عملية اإلصالح أقر مجلس اله يئة إنهاء متابعة هذا الملف مع الدعوة إلى اإلسراع بإتمام اإلجراءات التي
شرعت الشركة في انجازها والمتعلقة بنظام االستخالص والنظام الجديد للتعريفات .كما أوصت بمزيد التنسيق مع سلطة اإلشراف قصد إتمام
إجراءات المصادقة علىالهيكل التنظيمي واستكمال عملية تقييم المساهمة العينية للدولة في رأس مال شركة نقل تونس.
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يعتبر إصالح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية من أهم رهانات الدولة
وخاصة المالية .وباإلضافة إلى
التونسية لتجاوز الصعوبات االقتصادية واالجتماعية
ّ
مة لهذه المؤسسات والمنشآت وإعادة
إعادة النّظر في منظومة الحوكمة العا ّ
والتصرف في
الهيكلة المالية واالرتقاء بالحوار االجتماعي والمسؤولية المجتمعية
ّ
خاصة من خالل وضع
الداخلية
الموارد البشرية ّ
فإن تطوير منظومة الحوكمة ّ
ّ
استراتيجية الستعمال تقنيات المعلومات واالتصال متالئمة مع قواعد الحوكمة
يشكّل أحد الركائز األساسية لهذا اإلصالح.
ولئن تهدف االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة اإللكترونية للفترة 2014 2009-
ومشروع إرساء اإلدارة اإللكترونية والحكومة المفتوحة للفترة  2016-2020إلى
تطوير أساليب العمل اإلداري عبر اعتماد تكنولوجيات المعلومات واالتصال قصد
الرفع منأداء المؤسسات والمنشآت العمومية
وخاصة تقديم خدمات أكثر نجاعة
ّ
خاصة
أن تنفيذ هذه المشاريع عرف عديد الصعوبات ا ّتصلت
وفاعلية للمواطن إالّ ّ
ّ
بضعف االنخراط في إنجاز المشاريع المتعلقة باإلدارة اإللكترونية بسبب أساسا نقص
الموارد المالية.
مة
وفي هذا الخصوص ال تزال المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو نقائص ها ّ
التصرف بها
في مجال تركيز أنظمة معلوماتية مندمجة من شأنها تعزيز إحكام
ّ
والتصدي لكل أشكال
وخاصة االرتقاء بجودة الخدمات المسداة لكافة المتعاملين
ّ
ّ
التجاوزات الممكن حصولها.
مة
تبين ّ
أن نقص البرمجة والتخطيط أ ّ
دى إلى عدم حوسبة وتألية جوانب ها ّ
فقد ّ
التصرف العمومي وال تزال بعض مظاهر استعمال التطبيقات اإلعالمية بالتوازي
من
ّ
مع مسك الدفاتر والسجالت تحول دون االستغالل األمثل للموارد البشرية وإنجاز
أن عدم تحيين التطبيقات اإلعالمية وتطويرها
األعمال بالسرعة
المرجوة .كما ّ
ّ
تتضمنها وعدم توفير الحماية الالزمة لها
فضال عن عدم شمولية المعطيات التي
ّ
من خالل االلتزام بالتدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية لم يساعد على إضفاء الدقة
يتم تبادلها واستغاللها.
الالزمة والمصداقية على المعطيات التي ّ
وعلى صعيد آخر تسبب عدم اندماج التطبيقات اإلعالمية صلب نفس الهيكل وعدم
ارتباطها مع الهياكل ذات العالقة والمنظومات الوطنية
وخاصة غياب ضوابط آلية
ّ
للرقابة ضمن هذه التطبيقات في انتفاع أشخاص دون وجه حق ببعض الخدمات
وخاصة صرف مبالغ
يذكر منهابعض المنافع التي تسديها الصناديق اإلجتماعية
ّ
مالية دون موجب باستعمال
معرفات منخرطين متوفّين لدى على التوالي الصندوق
ّ
ومصحتاالصندوق
الوطني للتأمين على المرض بعنوان التكفل بنفقات عالج ( 3م.د)
ّ
الوطني للضمان اإلجتماعي بالعمران والخضراء بعنوان صرف أدوية ( 11م.د)
والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية بعنوان صرف جرايات ( 48م.د).
ويستوجب االرتقاء بجودة الخدمات المسداة من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية
مزيد العمل على تركيز أنظمة معلوماتية مندمجة ومتكاملة من شأنها تحقيق
النتائج المرجوة من وضع االستراتيجيات والمشاريع المتّصلة بتقنيات المعلومات
مة.
واالتصال وحوكمة القطاعات المعنية وترشيد
التصرف العمومي بصفة عا ّ
ّ

العمومية في
األخطاء والنقائص الشائعة بالهياكل
ّ
التصرف في أنظمة املعلومات
مجال
ّ
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نص الفصل  10من دستور الجمهورية التونسية لسنة  2014على ّ
التصرف في المال العمومي وتعمل
أن الدولة تحرص على حسن
ّ
ّ
على منع الفساد كما أضاف الفصل  15منه ّ
أن اإلدارة العمومية تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة وكذلك وفق قواعد الشفافية والنزاهة
والنجاعة والمساءلة.
صة
التصرف في المال العام أساسا اتّخاذ التدابير الالزمة لترشيد وحوكمة
ويقتضي إحكام
التصرف بالهياكل العمومية من خالل خا ّ
ّ
ّ
اعتماد أدوات
تصرف مالئمة يذكر منها أدلّة اإلجراءات وأدّلة استعمال التطبيقات اإلعالمية وإصدار النصوص ذات الصبغة الترتيبية
ّ
وتوزيعها ووضعها على ذ ّمة األعوان وتركيز تطبيقات معلوماتية وإتاحة المعطيات والبيانات الالزمة وفي اإلبّان لهم قصد استغاللها على
التصرف العمومي.
النحو المطلوب بما يضفي النجاعة والفعالية الالزمة على
ّ
ويعتبر تركيز نظام معلومات ناجع وفعّال بالهياكل العمومية من أهم وسائل العمل التي تساهم في إتاحة وتبادل المعطيات والبيانات
صة تحسين جودة الخدمات المقدّمة.
الستغاللها على أحسن وجه وبالسرعة المطلوبة وخا ّ
وبغض النّظر عن النقائص التي ت ّم الوقوف عليها مرارا من قبل الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية من خالل أعمال المتابعة
صة بعدم إعداد أدلّة اإلجراءات وأدلّة استعمال التطبيقات
المستندية وفي إطار متابعة القرب لمختلف تقارير  1الرقابة والتفقد والمتعلّقة خا ّ
صة سوء مسك وحفظ واستغالل السجالت والوثائق
اإلعالمية وتحيينها وتوزيعها واستغاللها وعدم إحكام
التصرف في األرشيف وخا ّ
ّ
صة في المجال وضعف التكوين فضال عن نقص المعدّات والتجهيزات اإلعالمية
المحاسبية والمالية والعقارية ونقص الموارد البشرية المخت ّ
التصرف في األنظمة المعلوماتية نقائص وإخالالت عديدة حدّت من أداء الهياكل العمومية
والبرمجيات المستغلة من قبل األعوان ...شاب
ّ
وتسبّبت بالنسبة لبعض الوضعيات في إسداء خدمات لغير مستحقيها وفي صرف نفقات دون موجب.

نقائص وإخالالت عديدة حدّت من أداء الهياكل العمومية وتسبّبت بالنسبة لبعض الوضعيات في إسداء
خدمات لغير مستحقيها وفي صرف نفقات دون موجب.
صة بضرورة تركيز أنظمة معلوماتية متكاملة ومندمجة من شأنها إضفاء الدقّة الالزمة
ولتجاوز النقائص المذكورة ،توصي الهيئة خا ّ
صة اإلرتقاء بجودة الخدمات المسداة والتحكم في اآلجال.
على المعطيات وصحّتها وتيسير تبادلها بين مختلف المتدخلين وخا ّ
األول عدد  27المؤرخ في  11أكتوبر  2003حول تخطيط المشاريع المتّصلة باإلعالمية
وفي هذا الخصوصّ ،
نص منشور الوزير ّ
األول عدد  10بتاريخ  20ماي  2011المتعلّق بتطوير نظم المعلومات واإلتّصال على وجوب
وبرمجتها ومتابعة إنجازها ومنشور الوزير ّ
إعداد خ ّ
طة لتركيز نظام المعلومات واإلتصال تتض ّمن تشخيصا عاما لمجمل المشاريع المزمع إنجازها والفترة المعنية بها وكلفتها اإلجمالية
التصرف بالهيكل العمومي بتطبيقات إعالمية تساهم في تبادل المعطيات بين
التقديرية وهو ما من شأنه أن يضمن تغطية مختلف جوانب
ّ
صة في صورة اندماجها وتكاملها في إطار نظام معلومات متكامل وموحّد.
مختلف المصالح خا ّ
وباإلضافة إلى ذلك ،وطبقا للفصل  5من القانون عدد  5لسنة  2004المؤرخ في  3فيفري  2004والمتعلّق بالسالمة المعلوماتيّة
نص منشور الوزير األول عدد
تخضع األنظمة والشبكات المعلوماتية للهياكل العمومية إلى تدقيق إجباري ودوري للسالمة المعلوماتية .كما ّ

1
العامة للرقابة برئاسة الحكومة وو ازرة المالية وو ازرة أمالك الدولة والشؤون العقارية وبعض التفقديات
الرقابية التي تتولّى كل من دائرة المحاسبات والهيئات
التقارير ّ
ّ
الو ازرية موافاة الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية برئاسة الجمهورية بها قصد دراستها ومتابعتها.
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العمومية في
األخطاء والنقائص الشائعة بالهياكل
ّ
التصرف في أنظمة املعلومات
مجال
ّ

 19لسنة  2007والمتعلّق بتدعيم إجراءات السالمة المعلوماتية بالهياكل ال عموميةعلى وجوب إحداث خلية للسالمة المعلوماتية فضال عن
لجنة للسالمة المعلوماتية مع تحديد مجال تدخل كل منهما بصفة واضحة صلب الهياكل العمومية.
صة تركيز إدارات
وفي المقابل ،لوحظ خالفا للمقتضيات آنفة الذّكر ،عدم إيالء العناية الالزمة لألنظمة المعلوماتية من حيث خا ّ
تعنى بها وبرمجة اإلقتناءات من معدّات وبرمجيات وغيرها من وسائل العمل الالزمة واستغاللها وحمايتها وتحيينها وصيانتها والعمل على
صة مع قواعد البيانات الوطنية بما يساعد على إنجاز التقاطعات الالزمة قصد الحصول على المعطيات
اندماجها وربطها مع بعضها وخا ّ
المطلوبة في اإلبان والتثبت منها بما يضمن عدم إسداء خدمات وتمتيع أشخاص من منافع دون وجه حق وصرف مبالغ مالية دون موجب.
وانطالقا من تقارير الرقابة والتفقد التي تولّت الهيئة فحصها أو متابعتها مستنديا أو في إطار متابعة القرب خالل سنة  ،2018ولئن
صة مواصلة تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها الهيئة للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع
عاينت بعض النتائج اإليجابية الحاصلة يذكر منها خا ّ
المياه في اتّجاه تطوير نظامها المعلوماتي وكذلك الشأن بالنسبة لوزارة التربية حيث لوحظ تقدّم هام في تنفيذ التوصيات المتّصلة بتركيز نظام
معلوماتي شامل ومندمج وإحداث قاعدتي بيانات تخص األولى المرحلة اإلبتدائية في ما تتعلّق الثانية بمرحلة اإلعدادي والثانوي فضال عن
قاعدة بيانات أخرى لتحديد الحاجيات في مجال الموارد البشرية .ومن المؤمل أن يكون هذا النظام جاهزا خالل سنة  .2019إالّ أنّها سجّلت
صة لدى المؤسسات والمنشآت
كذلك عديد النقائص واإلخالالت في هذا المجال ال يزال
التصرف العمومي بصفة عا ّمة يشكو منها وخا ّ
ّ
العمومية ويمكن تبويبها كما يلي:

للتصرف
– 1نقائص في خصوص تخطيط وبرمجة تركيز أنظمة معلوماتية
ّ
حيث ال يت ّم رصد اإلعتمادات الكافية للغرض وال يت ّم تحديد األولويات في اإلقتناءات وفي تركيز التجهيزات .ويذكر على سبيل
المثال عدم ضبط خ ّ
طة واضحة بتركيز أنظمة المعلومات واإلتّصال ب مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة طبقا لمقتضيات
األول عدد  27لسنة  2003وعدد  10لسنة  2011المشار إليهما أعاله وكذلك عدم تركيز مخطط مديري لإلعالمية ببعض
منشوري الوزير ّ
المصالح العمومية يذكر منها خصوصا المعهد الوطني للعلوم الفالحية والوكالة التونسية للتعاون الفني.

التصرف بالتجهيزات
التصرف العمومي وتغطية جوانب ها ّمة من
- 2عدم حوسبة وتألية بعض جوانب
ّ
ّ
والمعدّات اإلعالمية
حيث ال تزال بعض العمليات تت ّم يدويا على غرار مسك السجالت ومتابعة عمليات التسجيل .فقد لوحظ على سبيل المثال افتقار
بالتصرف في منح المغادرة والمستحقات القانونية للعملة المتكفل بها طبقا
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي إلى منظومة معلوماتية تعنى
ّ
لمقتضيات األمر عدد  1926لسنة  1997المؤرخ في  29سبتمبر  21997رغم أهمية المبالغ التي ت ّم صرفها في هذا الخصوص خالل سنتي
التصرف في هذه المنح .وتبيّن كذلك لدىكلية
 2011و 2012والتي ناهزت على التوالي  5,6م.د و 4,8م.د وهو ما يمكن أن يؤثر على نجاعة
ّ
بالتصرف
بالتصرف في الموارد البشرية وأخرى تتعلّق
والتصرف بجندوبة عدم تركيز تطبيقة معلوماتية تعنى
العلوم القانونية واإلقتصادية
ّ
ّ
ّ
في شؤون المكتبة.
ويذكر كذلك عمليات الحجز واإليداع لدى بعض مصالح اإلدارة العا ّمة للديوانة حيث يت ّم تسجيل البضائع المودعة أو المحـجوزة
يدويّا وإعطاؤها مراجع رقميّة لتحديد مكانه ا بالمخزن دون أخذ صنف البضاعة في االعتبار وكذلك الشأن بالنسبة لوثائق المراقبة الفنية

 2المتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة ألسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة غلق المؤسسة بصفة نهائية وفجئية دون احترام اإلجراءات المنصوص عليها
بمجلة الشغل كما ت ّم تنقيحه بمقتضى األمر عدد  887لسنة  2002المؤرخ في  22أفريل .2002
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والوثائق المصاحبة للتصريح الديواني .وتبيّن في نفس السياق تواصل عملية استخالص األداءات والمعاليم على أساس الوثائق المثبتة لعملية
التسريح الديواني وذلك في غياب تطبيقة للدفع أو اإلستخالص اإللكتروني.

 – 3تواصل مسك الدفاتر والسجالت يدويا بالتوازي مع استعمال التطبيقات اإلعالمية
تخص بعض
على غرار ما ت ّم الوقوف عليه لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض من إنجاز عمليات تصفية يدوية للملفات
ّ
المنتفعين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية رغم حصول البعض على أرقام انخراط وعدم توفر ما يفيد انخراط
البعض اآلخر لدى هذا الصندوق وهو ما يؤشر على التكفل بمصاريف عالج لفائدتهم دون وجه حق .وفي نفس السياق ،لوحظ لدى الشركة
التونسية للضمان عدم استغالل كل من تطبيقة " "Extranetفي جانبها المتعلّق بالتصريح عن بعد ومن تطبيقة تقاسم المخاطر والتي تم ّكن
من تقييم المخاطر المصاحبة لإلستثمارات والمخاطر التي يمكن أن تتح ّملها الشركة التونسية للضمان.
وباإلضافة إلى ذلك ،لوحظ لدى وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ّ
أن عدم تجديد العقود المبرمة مع المركز الوطني
لإلعالمية والمتعلّقة بصيانة منظومتي " منقوالت" و" مخزون "المستعملتين في مسك حسابية المواد تسبّب في توقف منظومة "مخزون"
عن العمل خالل الفترة -2009أكتوبر  2011وهو ما أدّى إلى لجوء بعض مصالح الوزارة إلى مسك حسابية المواد يدويا أو إلى تطوير
تطبيقات إعالمية للغرض ال تتوفّر بها متطلبات الموثوقية الالزمة .فقد تبيّن لدى اإلدارة العا ّمة للجسور والطرقات أنّه ال يتم تغيير مفاتيح
العبور بالتطبيقة المستغلة بصفة دورية كما يمكن إدخال تعديالت على المعطيات دون المصادقة من قبل األشخاص المؤهلين لذلك فضال عن
نقص في حماية المعطيات بالتطبيقة.

 – 4عدم القيام بالتدقيق اإلجباري والدوري للسالمة المعلوماتية
طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل بما ال يساعد على حماية المعدّات والتجهيزات من المخاطر المحتملة (مخاطر اإلختراق
والفيروسات) على غرار مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة .وباإلضافة إلى ذلك ،لوحظ عدم احترام قواعد السالمة
المادية على مستوى المعدّات والتجهيزات (م خاطر الحرائق واألعطاب الكهربائية وقرصنة البوابة اإللكترونية أو اإلقتحام المادي لمكاتب
المؤسسة) أو على مستوى التطبيقات وقواعد البيانات (حفظ البيانات وتحديد المسؤوليات) لدى مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة .وفضال
والتصرف
عن عدم القيام بالتدقيق اإلجباري والدوري للسالمة المعلوماتية منذ سنة  ،2010لوحظ لدى كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
ّ
بجندوبة عدم تركيز الجدار الناري "  " Fire-Wallلمزيد تأمين النظام المعلوماتي للكلية وتوفير ك ّل ظروف السالمة المعلوماتية للتطبيقات
المستغلة.

للتطورات التكنولوجية
– 5عدم تحيين التطبيقات اإلعالمية وتجديدها ومواكبتها
ّ
حيث التزال بعض المصالح العمومية تستند إلى التطبيقات المكتبية " وورد " و"اكسل " إلنجاز أعمالها على غرار معهد الص ّحة
والسالمة المهنية الذي يفتقر إلى منظومة إعالمية للفوترة وكذلك الشأن بالنسبة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
حيث تبيّن عدم تحيين أغلب قواعد البيانات المتوفرة بالمركز .ولوحظ كذلك عدم تحيين السجالت اإلعالمية للصندوق الوطني للضمان
اإلجتماعي أحيانا وعدم كفاية المتابعة لحاالت تغيير نظام اإلنخراط م ّما ترتّب عنه تسليط التوظيفات الحتمية في شأن بعض المنخرطين دون
موجب .فقد تبين من خالل فحص  63ملف انخراط بالمكتب الجهوي بمنوبة ّ
أن التوظيفات الحتمية المسلطة عليهم بدون موجب بلغت 282
أ.د علما ّ
بأن البعض من المنخرطين قاموا بتغيير نظام انخراطهم منذ مدة تفوق  10سنوات في بعض األحيان.
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– 6عدم شمولية بعض المن ظومات اإلعالمية المستغلة على جانب هام من المعطيات والبيانات.
التصرف في الحسابات الفردية لألجراء أن بعض مكاتب الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
فقد تبيّن على سبيل المثال في مجال
ّ
تتو ّلى قبول بعض التصاريح باألجور منقوصة من أرقام تسجيل األجراء أو بأرقام خاطئة .ولئن ت ّم ضمن النّظام المعلوماتي إفراد هذه
انجر عنه عدم شمولية كشوفات
التصاريح بسجلّ خاص بها إالّ أنّه اتضح أن الصندوق ال يتو ّلى متابعة وتنقية تلك التصاريح بانتظام م ّما
ّ
الحياة المهنية لألجراء المعنيين وعدم احتساب الثالثيات المعنية عند تصفية جراياتهم فضال عن عدم التفطن لبعض اإلخالالت األخرى على
غرار الجمع بين جراية و أجر .واتضح من خالل مقاربة السجل المذكور أعاله مع سجالت المنتفعين بجرايات وجود  11منتفعا بجراية ت ّم
التصريح لفائدتهم بأجور بمبلغ  46أ.د بالتوازي مع الجرايات التي صرفت لهم.
كما تبيّن بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية ّ
أن حوالي  %43من ملفات اإلنخراطات الجديدة خالل الفترة -2012
 2016غير مرقمنة وهو ما يحدّ من فعالية متابعتها ولوحظ عدم استكمال البيانات اإلدارية للمعرفات المحدثة عبر الواب ( 4015حالة) وهو
ما يحول دون التأ ّكد من مشروعية إسنادها وال يساعد على إحكام استخالص المستحقات.

للتصرف
– 7غياب منظومات معلوماتية مندمجة
ّ
للتصرف في النفايات والشركة التونسية
لدى عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية منها على سبيل المثال الوكالة الوطنية
ّ
للضمانوديوان البحرية التجارية والمواني والوكالة التونسية للتعاون الفني والتي تبيّن عدم اندماج كل جوانب الترشح ومعالجة العروض
واالنتدابات وكل نشاطات التصرف في شؤون المتعاونين بما ال يساعد على تحسين أداء الوكالة.
ولوحظ كذلك عدم اندماج التطبيقات المستعملة بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة لتيسير عملية إعداد القوائم المالية السنوية
صة ّ
وأن التطبيقة المستعملة على مستوى المحاسبة والتي ت ّم اقتناؤها سنة  2010تسمح بذلك .كما لوحظت نفس الوضعية لدى الشركة
خا ّ
التونسية للضمان فقد تبين عدم اندماج التطبيقات اإلعالمية المستعملة في الشركة في إطار منظومة موحّدة م ّما ال يساعد على التكامل والتناسق
بين مختلف هذه المكونات لتوفير مخرجات معلوماتية وجداول قيادة بصفة شاملة وأكثر نجاعة على مستوى القيادة واإلشراف .وتبيّن كذلك
بالنسبة للمستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس عدم ربط المنظومة اإلعالمية للصيدلية بقاعدة بيانات تحليل الوصفات الطبيةفضال عن
عدم استكمال تركيز تطبيقة إعالمية لمتابعة مخزون الدم اإلحتياطي.
وفي نفس السياق لوحظ ضعف اندماج التطبيقات المستغلة لدى اإلدارة العا ّمة للديوانة حيث تبيّن على سبيل المثال عدم ارتباط
منظومة " سند " بتطبيقة الديون المثقلة م ّما ال يساعد على التثبّت من وجود ديون مثقّلة على كاهل المؤسّسات وبالتالي على استخالص
الديون .ولوحظ كذلك عدم ارتباط منظومة " رفيق " بتطبيقة الديون المثقلة .وتحول هذه الوضعية دون تثبّت قابض الديوانة من الوضعية
الجبائية للمطالب بالدّين ومن قائمة ممتلكاته قبل اللجوء إلى اإلجراءات الجبرية .وباإلضافة إلى ذلك تبيّن عدم ارتباط منظومة " سند "
بالتطبيقة المتعلّقة باإليداعات لضمان الحقوق وهو ما حال دون إمكانية ربط متابعة تسوية العمليّات المدرجة بهذه التطبيقة بالمعطيات المتّصلة
التصرف في اإليداع والحجز على القيام
بالعمليّات التجارية المض ّمنة بمنظومة "سند" .وتبيّن كذلك اقتصار نظام المعلومات بخصوص
ّ
بالجرد الدوري للبضائع دون تصنيفها حسب طبيعتها وحسب مدّة بقائها بالمخازن.

ضعف أنظمة المعلومات وعدم اندماج التطبيقات المستعملة من طرف المصالح الديوانية يحول دون
استخالص الديون المستوجبة بالكيفية المطلوبة.
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 – 8نق ائص على مستوى وظائف بعض التطبيقات اإلعالمية المستعملة
صة بالتسجيل والعيادات ّ
فإن تطبيقة
حيث لوحظ بالنسبة للمركز الطبّي للديوانةباإلضافة إلى عدماندماجها مع التطبيقات الخا ّ
ّ
الموزعة لكل مريض فضال
التصرف في الصيدلية ال تم ّكن من متابعة استغالل المخزون والتنبيه لنفاد األدوية كما ال توفّر تفصيال لألدوية
ّ
صة بتفصيل األدوية المسلّمة قبل شهر أوت  2011بسبب عطب فنّي.ولوحظ كذلك لدى مصالح اإلدارة العا ّمة
عن ضياع المعطيات الخا ّ
للديوانةفي ما يتعلّق بالبضائع موضوع حجز مؤقت عدم تضمن التطبيقة المستغلة وظيفة تم ّكن من جرد البضائع المحجوزة بالنّسبة إلى ك ّل
المخولة لقابض الديوانة على إدراج اإليداعات
مخزن على حدة ومن إجراء تسوية جزئيّة للبضائع المحجوزة فضال عن اقتصار الوظائف
ّ
وعمليّات التسوية دون غيرها من الوظائف مثل متابعة العمليّات التجارية موضوع اإليداع.

– 9باإلضافة إلى عدم اندماج التطبيقات اإلعالمية المستغلة لوحظ خاصّة لدى الصناديق اإلجتماعية غياب
للرقابة بالتطبيقات اإلعالمية
الضوابط اآللية ّ
التي من شأنها رفض إدراج ملفات وتسجيلها بسبب عدم افتتاح الحق في الخدمات والمنافع المسداة أو تجاوز اآلجال المحددة
صة لدى الصندوق الوطني
بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل أو عدم الحصول على المصادقات الالزمة وهو ما ت ّم الوقوف عليه خا ّ
للضمان اإلجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض ومصحّتا الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بالعمران والخضراء والصندوق
الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية من قبل دائرة المحاسبات ضمن تقاريرها السنوية على التوالي 28و 29و 30و .31وأدّت أغلب الحاالت
التي ت ّم الوقوف عليها إلى التكفل بنفقات وصرف مبالغ دون وجه حق.
ففي ما يتعلّق بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ،وخالفا لإلجراءات المعمول بها لوحظ إسناد في بعض األحيان أكثر من
التصرف في النظام
عرف وحيد لنفس المضمون اإلجتماعي م ّما من شأنه أن يؤدّي إلى إسناد منافع غير مستحقّة .وحال عدم اندماجتطبيقة
ّ
م ّ
التكميلي مع بقية التطبيقات المستغلة لدى إدارة الجرايات دون التفطن آليا بمناسبة ك ّل عملية تكفّل بالخالص إلى التغيير الذي يطرأ على
وضعية المنخرط تبعا لتصاريح األجور الواردة بعد تاريخ اإلحالة على التقاعد وهو ما أدّى إلى تصفية الجرايات بمبالغ منقوصة.
وفي خصوص التعديل اآللي لجرايات المتقاعدين في إطار نظام تنسيق الحقوق تبيّن إلى موفّى جوان  2013عدم استكمال المقاربة
اإللكترونية لسجالت المنتف عين بين الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية وتواصل اإلعتماد
على نموذج اتّصال و رقي لتبادل المعلومات وهو ما تسبب في صرف جرايات منقوصة وحال دون تمكين المعنيين من تعديل جراياتهم في
إبّانها إثر زيادات في األجور والمنح .وفي نفس السياق ،أدّى عدم اندماج التطبيقات اإلعالمية لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
صة غياب ضوابط آلية للرقابة إلى صرف مبالغ ناهزت  20أ.د خالل سنة  2012بعنوان منحة األجر الوحيد لفائدة  2608منخرطا
وخا ّ
والحال ّ
أن القرين قام خالل هذه الفترة بممارسة نشاط مهني بمقابل.

أدّى عدم اندماج التطبيقات اإلعالمية لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وخاصّة غياب ضوابط
آلية للرقابة إلى صرف مبالغ ناهزت  20أ.د خالل سنة  2012بعنوان منحة األجر الوحيد لفائدة 2608
منخرطا والحال ّ
أن القرين قام خالل هذه الفترة بممارسة نشاط مهني بمقابل.
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المعرف الوحيد،أدّى غياب نظام معلوماتي
وبخصوص الصندوق الوطني للتأمين على المرض ،وفي ظ ّل عدم استكمال مشروع
ّ
صة بسج ّل المنخرطين ومسديي
مندمج ومتكامل لقطاع الضمان اإلجتماعي ،من شأنه إضفاء الدقة الالزمة وشمولية وصحّة المعطيات الخا ّ
الخدمات الصحّية واألدوية ،إلى الوقوف على  6647مضمونا اجتماعيا مسجّال بصفة مزدوجة في منظومة استرجاع المصاريف والمنظومة
صة ( طبيب العائلة ).واتّضح ّ
صة لما عدده  22785مضمونا اجتماعيا ال يفتتحون
أن الصندوق تكفّل بنفقات عالج في إطار المنظومة الخا ّ
الخا ّ
الحق في العالج بمبلغ  1,3م.د .كما تكفّل لفائدة  1178مضمونا اجتماعيا بمصاريف عالج فاقت  200دينار لكل واحد منهم وبمبلغ جملي
قدره  447أ.د.
كما تسبب ذلك في التكفل بمصاريف عالج لفائدة منخرطين متوفين بمبلغ فاق  3م.د وانتفاع بعض مسديي الخدمات الصحية بمداخيل
غير مستحقة ناهزت  35م.د بعنوان تجاوز التعريفات التعاقدية م ّما أثقل كاهل المضمونين اإلجتماعيين نظرا ألن المبالغ اإلضافية غير
مشمولة باإلسترجاع .وفي نفس السياق ،لوحظ أنّه بسبب غياب آليات رقابة ف ّعالة ضمن النظام المعلوماتي ال يت ّم رفض بطاقات استرجاع
المصاريف المودعة بعد اآلجال المقررة .كما ت ّم الوقوف على حاالت ت ّم في شأنها صرف مبالغ مالية جملية ناهزت  7,5م.د دون إخضاعها
للمراقبة الطبية رغم تجاوزها لألسقف المعمول بها ( 140دينارا بالنسبة لبطاقة العالج الواحدة و 70دينارا بالنسبة لألدوية).
أ ّما في ما يتعلّق بمصحّتي الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بالعمران والخضراء فقد لوحظ عدم استكمال تركيز منظومة
صة على مستوى الصيدلية
ي خا ّ
معلوماتية بالمصحّات ّ
تخول االندماج بين تطبيقة التسجيل ومختلف التطبيقات األخرى ذات االستعمال الطب ّ
ّ
الحق في صرف
ملف طبّي موحّد بما يسمح باعتماد الوصفة الطبية كشرط الفتتاح
تم ّكن من توحيد قاعدة البيانات الخا ّ
صة بالمرضى وإرساء ّ
للتصرفات غير المشروعة.
الدواء وفي تأمين الفحوصات الطبّية التكميلية ويضمن التثبت من مشروعيّة التع ّهد بالمرضى ويم ّكن من التصدّي
ّ
وتسبّبت هذه الوضعية في التع ّهد بعديد المرضى ال يفتتحون الحق في العالج تبعا النقضاء صلوحيّة دفتر العالج أو قرار التكفّل وتح ّمل
مصاريف دون وجه ّ
حق بعنوان وصفات طبيّة بقيمة  640أ.د.
التصرف في الخدمات الصحيّة تكرر الفحوصات الطبيّة لفائدة نفس المريض وتجاوز كميات األدوية المصروفة
ولوحظ بالنسبة إلى
ّ
المقادير القصوى وارتفاع عدد العيادات غير المشفوعة بوصفات طبيّة خصت  78ألف فحص .كما ت ّم تأمين فحوصات تكميلية دون الخضوع
إلى فحص طبّي سابق أدّت إلى تح ّمل مصاريف عالج دون وجه ّ
حق بقيمة  235أ.د .وت ّم صرف أدوية بقيمة  389أ.د بعنوان فحوصات
ملغاة.
وعلى صعيد آخر ،تبيّن ّ
صة من حيث توثيق اإلجراءات
الرقابة الدّاخليّة المتعلّقة بتنفيذ الوصفات الطبيّة خا ّ
أن ضعف إجراءات ّ
صة بصرف أدوية دون تسجيل
والنّظام المعلوماتي وأعمال المراقبة والمتابعة البعديّة تسبّب في صرف أدوية بطرق غير مشروعة تعلّقت خا ّ
بمعرفاتهم صرف الدواء بمبلغ  244أ.د وبصرف أدوية متعارضة طبيا بمبلغ 136
المرضى بمبلغ  18م.د وبعدم مباشرة األطبّاء الذين ت ّم
ّ
التصرف في األدوية وتسبّب في صرف
الرقابة على حاالت الوفاة ومتابعة وتبرير عمليّات جرد المخزون من نجاعة
ّ
أ.د .كما حدّ ضعف ّ
بمعرفات منخرطين متوفّين بما يناهز  11م.د.
أدوية
ّ
وبخصوص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية تسبّب غياب تطبيقة لمتابعة استخالص المستحقات وضعف التنسيق بين
مختلف مصالح الصندوق في صعوبات في استخالص المستحقات تجاه المتقاعدين ( 110م.د) واألعوان فاقدي صفة منخرط ( 2,3م.د).وال
يزال الصندوق يشهد صعوبات في رقمنة الملفات المادية للمحالين على التقاعد فضال عن التأخير في عملية التصديق على أرقام االنخراط
من قبل مركز البحوث والدراسات االجتماعيّة والمصادقة على بيانات الحالة المدنيّة .وتسبّب غياب إجراءات للتثبت من صحّة المعطيات
المضمنة بقائمة الخدمات التي يت ّم على أساسها تصفية الجراية في تسجيل أخطاء في عمليّة احتساب قاعدة التصفية وبالتالي في مبلغ الجراية.
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وعلى صعيد آخر ،أدّى ضعف المتابعة إلى صرف جرايات لفائدة متقاعدين انتفعوا بأجور بعد إحالتهم على التقاعد بمبلغ  2م.د.
كما تبيّن ّ
أن الصندوق ال يقوم بتعليق الجرايات وإيقاف التحويالت البنكية والبريدية في اإلبان بسبب نقص المتابعة لحاالت الوفاة أو إعادة
الزواج لمن سنهم دون  55سنة وهو ما أدّى إلى صرف جرايات دون وجه حق بعد الوفاة ( 48م.د) أو بعد زوال شرط استحقاق جراية
التر ّمل ( 5م.د) .وتبيّن كذلك عدم توفر معطيات دقيقة ومج ّمعة على مستوى التطبيقة الماليّة حول المبالغ التي ت ّم استرجاعها بعنوان الجرايات
التي ت ّم صرفها دون وجه ّ
حق بعد تاريخ الوفاة وكذلك في خصوص مبلغ الحجوزات الموظفة على رأس المال عند الوفاة بعنوان المبالغ التي
ت ّم صرفها دون موجب بعد تاريخ الوفاة.
وإزاء تواصل عدم إرساء نظام معلوماتي متكامل ومندمج بين الوزارة المكلفة بالشؤون اإلجتماعية والصناديق اإلجتماعية الثالثة
صة
ومركز البحوث والدراسات اإلجتماعية والمركز الوطني لإلعالمية بما يحول دون التبادل اإللكتروني الحيني للمعطيات ،تدعو الهيئة خا ّ
صة إحكام
المعرف الوحيد للضمان اإلجتماعي بما من شأنه ترشيد
إلى اإلسراع باستكمال مشروع
التصرف بالصناديق اإلجتماعية وخا ّ
ّ
ّ
التصرف في سج ّل المضمونين اإلجتماعيين بما يكفل شمولية وصحّة سجالّت الصناديق اإلجتماعية وتوجيه الخدمات والمنافع إلى مستحقيها
ّ
والمساهمة في الحدّ من انخرام توازناتها المالية.
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البعد الوقائي في نشاط الهيئة العليا

 -Iاإلطار العام لتكريس البعد الوقائي في نشاط الهيئة العليا:
التصرف من جهة ومنظومة الرقابة من جهة أخرى ،تسعى الهيئة العليا إلى تكريس
وعيا منها بضرورة تكامل العمل بين منظومة
ّ
البعد الوقائي في عملها وفق البيان الصادر عنها خالل سنة  ،2018بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسها .وتحرص الهيئة العليا على نشر
تقريرها السنوي الذي يتض ّمن المتابعات التي تؤ ّمنها ،إلى جانب الدراسات واألدلّة التي تتو ّلى تقديمها إلى الرئاسات الثالثة لالستئناس بها
واألخذ بالتوصيات المض ّمنة بها.
 -1المقاربة الوقائية في عمل الهيئة العليا:
المخولة لها بمقتضى القانون ،متابعة التقارير الرقابية الصادرة عن كلّ من دائرة المحاسبات وهياكل
تتولّى الهيئة العليا في إطار المها ّم
ّ
الرقابة العا ّمة الثالثة .كما تقوم الهيئة بدراسة التقارير التي تحال إليها من التفقديات الوزارية التي يخضع بعضها للمتابعة في حدود اإلمكانيات
المتوفرة .
إضافة إلى دورها في متابعة توصيات التقارير الرقابية سواء في إطار المتابعة المستندية أو متابعة القرب ،سعت الهيئة خالل
المتصرف العمومي في الخطأ عبر تعزيز أدوات التّواصل معه ووضع ما
السنتين الفارطتين ،إلى توسيع نطاق تد ّخلها بهدف استباق وقوع
ّ
راكمته من خبرات على ذ ّمته لتمكينه من إرساء مناهج وقواعد الحوكمة وتملّكها .في هذا اإلطار ،أصدرت الهيئة ثالثة ( )03أدلّة لفائدة
منظومتي الرقابة والتصرف العمومي ،كان آخرها ،دليل الممارسات الفضلى لحوكمة المؤسّسات العمومية والذي تجاوز مرحلة التشخيص
ليطرح ممارسات فضلى باإلمكان تملّكها وتكريسها .وقامت الهيئة بإطالق هذا الدليل خالل شهر نوفمبر  ،2018كما انطلقت في بداية سنة
 ،2019في إنجاز أيام دراسيّة وورشات تدريبيّة لشرح مضامين هذا الدليل .إلى جانب ذلك ،كان للهيئة تعاون مكثّف وعدّة أنشطة مع
المنظمات الدولية على غرار منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 - 2بيان الهيئة العليا في الذكرى  25النبعاثها:

احتفلت الهيئة خالل سنة  ، 2018بمرور ربع قرن على تأسيسها .وتزامن هذا االحتفال مع ما يعرفه التصرف العمومي من تراجع
آلدائه وتض ّخم ألعبائه مقابل ارتفاع سقف االنتظارات منه .وهو ما سيؤثر حتما على قدرته على تنفيذ السياسات والبرامج العمومية .كما
كرسها الدستور التونسي لسنة  ، 2014تنبني على تعزيز المشاركة والمساءلة والشفافية والنجاعة وتخفيف
تزامن ذلك مع بروز مفاهيم جديدة ّ
الرقابة المسبقة على النفقات في إطار الميزانية حسب األهداف .وهي مبادئ يفترض تبنّيها من طرف الهياكل العمومية وإدراجها في مسار
التصرف والحفاظ على المال
أعمالها .وفي المقابل ،فإن منظومة الرقابة العمومية بصفتها مك ّملة لحلقة التصرف العمومي وضامنة لحسن
ّ
العام ،تعدّ بدورها ،بصدد التش ّكل من جديد ،الستيعاب طرق عمل جديدة ومتطورة تضمن نجاعة التد ّخالت الرقابية وتستجيب أكثر لضرورات
المرحلة.
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يستوجب هذا الوضع الجديد ،هندسة مستحدثة لكال المنظومتين لبناء محاور تفاعل تقوم على التكامل وغايتها النهائية تطوير
التصرف العمومي وتحسين خدماته والتفاعل السريع والناجع مع المتطلبات والضغوطات المستجدة بأقل التكاليف.
وفي هذا السياق ،ارتأت الهيئة وقد احتفلت بذكرى تأسيسها خالل سنة  ،2018بسط دور هياكل الرقابة والتدقيق في تطوير نجاعة
للتصرف
تطور
ّ
التصرف العمومي للفترة القادمة ،وعيا منها أنه ال مكان اليوم لرقابة عمومية دون وعي بمتطلبات التصرف العمومي وال ّ
العمومي دون تفاعل مع توصيات مختلف الهياكل الرقابية .وبهذه المناسبة ،تؤكد الهيئة على:
-

ضرورة تعزيز البعد الوقائي ضمن السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وعدم االقتصار على المقاربة الردعية .

األول أمام سوء التصرف.
 تعصير منظومة التصرف وتعزيز آليات الرقابة الداخلية داخلها باعتبارها الحاجز ّمكوناتها وتعزيز التّكامل بينها واعتماد مقاربات جديدة في العمل تقوم على برمجة المهام حسب حجم
 إصالح منظومة الرقابة بكل ّالمخاطر لضمان نجاعة التد ّخالت الرقابية واعتماد التكنولوجيات الحديثة في إجراء هذه المهام .
 تطوير منظومة المتابعة وتعميم تجربة متابعة القرب باعتبارها مقاربة مجدّدة تسمح بتجاوب أنجع بين منظومة الرقابة ومنظومةالتصرف.
ّ
 توضيح مجاالت تد ّخل كل الهيآت الفاعلة في مجال الحوكمة وتعزيز التكامل بينها .التصرف ومنظومة الرقابة من خالل تكريس آليات تعاون وعمل مشتركة ودائمة.
 تأكيد التفاعل اإليجابي بين منظومةّ
 - 3التقرير السنوي للهيئة العليا لسنتي  2016و:2017
أصدرت الهيئة تقريرها السنوي الذي تض ّمن المتابعات التي أ ّمنتها خالل سنتي  2016و ،2017إلى جانب األنشطة التي قامت بها
التصرف العمومي .وتولّى رئيس الهيئة
خالل هذه الفترة .وقد تض ّمن التقرير السنوي ،دراسة خاصة حول العشرة أخطاء األكثر شيوعا في
ّ
تقديم التقرير إلى الرئاسات الثالثة.

 - IIاصدار الدّراسات واألدلّة ونشر مضامينها :
أعدّت الهيئة العليا دليل " الممارسات الفضلى من أجل حوكمة أفضل للمؤسسات والمنشآت العمومية" .وهي تعكف على إعداد
"دليل يعنى بدعم خاليا الحوكمة صلب الهياكل العمومية" ،سيصدر الحقا.
 - 1دليل الممارسات الفضلى لحوكمة المؤسسات العمومية والمنشآت العموميّة:
أعدّت الهيئة العليا الدليل الثالث والذي تمحور حول " الممارسات الفضلى من أجل حوكمة أفضل للمؤسسات والمنشآت العمومية
التصرف العمومي وترشيده .هذا وانطلقت الهيئة العليا في حملة واسعة مع نهاية سنة ،2018
" في إطار دعم األعمال الرقابيّة وتعصير
ّ
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كرستها عديد
للتعريف بمضامين الدليل المشار إليه .وينصهر هذا الدليل ضمن التوجهات الدولية المعتمدة لتطوير القدرة على اآلداء والتي ّ
المن ّ
ظمات الدولية على غرار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وكذلك في إطار األولويات الوطنية التي تم ضبطها في المخططات
واالستراتيجيات بما يم ّكن من مرافقة وتدعيم هذه الخيارات اإلستراتيجية وخاصة في مجال حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية .وانقسم
الدليل إلى ستّة محاور تمثّلت في وظائف الرقابة والتسيير ،الممارسات السليمة لحوكمة الصفقات العموميـة ،حوكمة الموارد البشرية،
التصرف في تضارب المصالح ،المسؤولية المجتمعية ،الحوكمة اإلستراتيجية.
ّ

يطرح هذا الدليل طرقا بسيطة م أخوذة من الواقع ،سهلة التطبيق في التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية ،ألنها تعتمد
باألساس على تحليل الممارسات الناجحة في تونس وغيرها.
المتصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية ،من وسيلة عمل مستجدّة تطرح حلوال إلشكاليات معاشة السيّما في
يم ّكن هذا الدليل
ّ
تحديد ا لوظائف والمصالح اإلدارية المعنية بالحوكمة على غرار مراقبة التصرف ،التدقيق الداخلي ،التصرف في المخاطر ،الرقابة على
المطابقة وخاليا الحوكمة ،ضمن هذه الهياكل العمومية مع تحديد نقاط التكامل القوية والواقعية بينها بهدف اجتناب تضارب االختصاصات
والمساعدة على التكامل والتفاعل االيجابي الخالّق للقيمة المضافة.
صص هذا الدليل جزء هام للقواعد والممارسات الفضلى في مجال الصفقات العمومية من خالل تجربة الهيئة العليا للطلب
خ ّ
العمومي ،كما إقترح عناصر استشراف مسارا ت لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الراغبين في تدعيم منظومة حوكمة الموارد البشرية.
كما طرح هذا الدليل طرقا مبسّطة قصد دعم المتصرف لإللمام بالتطورات التشريعية الجديدة التي تقتضي مزيدا من مجهود المطابقة من
طرف المؤسسات على غرار حالة تضارب المصالح التي تم تداولها بطريقة عمليّة.
في األخير ،يم ّكن هذا الدليل المؤسسات والمن شآت العمومية ،من اإللمام بالمفاهيم الجديدة على غرار المسؤولية المجتمعية والحوكمة
اإلستراتيجية ،ويقترح طرقا من شأنها دعمها لتطوير نظرة استشرافية حول المتطلبات الجديدة في مجال الحوكمة في أبعادها المجتمعية
واإلستراتيجية.
ّ
إن الفجوة بين الحوكمة من خالل النصوص القانونية والترتيبية والسياسات العمومية وتلك المنطبقة على أرض الواقع ،ال زالت
تتع ّمق .األمر ،الذي من شأنه أن يفقد النوايا الحقيقية ألصحاب القرار ،المصداقية الكافية.
إن مجهود دمج السياسات الوطنية ضمن المستوى القطاعي ،يتط ّلب مرافقة المؤسسات والمنشآت العمومية والوسائل ،على غرار
هذا الدليل ،من أجل دعم قدراتها وبالتالي اإلرساء الناجع للخيارات الوطنية وترجمتها في شكل إستراتيجية للمؤسسة.
يندرج عمل هذا الدليل ضمن مهام الهيئة العليا التي أسندها إليها القانون والمتمثّلة في دعم وتفضيل البعد الوقائي في مجال مكافحة
الفساد.
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في هذا اإلطار ،ارتأت الهيئة العليا إجراء استشارة موسّعة لدى أصحاب المهنة م ّكنت من تحليل الواقع وصياغة طرقا تساعد على
دعم المنظومة الشاملة للتصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية من خالل بناء محور الرقابة الداخلية باعتبارها آداة قويّة وهامة للحوكمة
والتصرف السليم .وتمحور التشخيص والتحليل باألساس حول الوظائف التالية والمصالح المكلّفة بها :
 الرقابة على التصرف. التدقيق الداخلي. التفقديات. الرقابة الداخلية. التصرف في المخاطر. المطابقة.وتمثّلت أه ّم اإلشكاليات المثارة في إشكاليات تنظيمية وأخرى تتعلق بمحدودية التنسيق وإشكاليات ترتبط بواقع الرقابة الداخلية
صلب الهياكل العمومية .وت ّم للغرض ،ضبط حدود وأطر التد ّخل لكل وظيفة منها.
أ -االشكاليات التنظيمية :وتتمثّل أه ّمها في ما يلي:
غياب إطار مرجعي وطني بخصوص بعض وظائف الرقابة. غياب عنصر تعديلي لتنسيق تدخالت كل وظيفة من هذه الوظائف. عدم تحيين دليل اإلجراءات المتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية ومصالح الرقابة بها. غياب بطاقات مهام المكلّفين بمصالح الرقابة (خلية الحوكمة ،التدقيق الداخلي ،التفقدية )... ،ومساعديهم ،صلب بعض المؤسساتوالمنشآت العمومية.
 غياب الرؤية الواضحة عند صياغة التنظيم الهيكلي. غياب ميثاق لمختلف مصالح الرقابة (ميثاق التدقيق الداخلي ،ميثاق المطابقة ،ميثاق الرقابة على التصرف ،)... ،بأغلب المؤسساتوالمنشآت العمومية.
 غياب هيآت منبثقة عن مجلس اإلدارة (خلية تدقيق ،خلية مخاطر.)... ، غياب سلطة التع ّهد التلقائي من طرف المكلّفين بوظائف الرقابة.ب -اشكاليات التنسيق :وتتمثّل أه ّمها في ما يلي:
 تداخل المهام وعدم الدقّة في العالقات والروابط المهنيّة في ما يتعلق بالمدقّق الداخلي ،المتفقد ،مراقب التصرف ،المتصرف فيالمخاطر والمكلّف بخلية الحوكمة ،حول الرقابة والقيادة بإعتبار قدرة كل منهم على القيام بمهام رقابية وقيادتها.
 مشاركة مصالح الرقابة والتفقد في عملية اتخاذ القرار وتشريكهم في مهام عمليّاتيّة ،م ّما يفقدهم الموضوعية خاصة أن هذه المصالحمدعوة الحقا ،للقيام بمهام تدقيق وتفقد على هذه التصرفات والعمليات.
ّ
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ج -اشكاليات تحديد مجاالت التد ّخل :وتتمثّل أه ّمها في ما يلي:
 غياب مفاهيم وتعريفات واضحة ومرجعيّة لبعض المهام على المستوى الوطني. محدودية ضبط األدوار والمسؤوليات لكل وظيفة وضبابية في الصالحيات. محدودية مجال تد ّخل مصالح الرقابة التي ال تشمل جميع مجاالت عمل المؤسسة إذ ال تقوم على سبيل المثال ،مصلحة التدقيقالداخلي بتقييم منظومات التصرف في المخاطر ،الحوكمة والرقابة الداخلية .ويقتصر دورها على مه ّمات ظرفية بدون قيمة مضافة.
على ضوء تشخيص اإلشكاليات ،تم اقتراح عدّة حلول وممارسات فضلى لتجاوزها ،ضمن الدليل ،وفق التقسيم المومإ إليه أعاله.
د -الممارسات الفضلى على المستوى الت ّنظيمي :وتتمثّل أه ّمها في ما يلي:
-

وضع إطار مرجعي وطني لكل وظيفة مع توطينها ضمن اإلطار التونسي ،قصد مواءمة وتقييس مجاالت التد ّخل المناسب لكل
وظيفة .على سبيل المثال ،يجب أن يشمل مجال تد ّخل التدقيق الداخلي ،تقييم مسارات التصرف في المخاطر ،الرقابة الداخلية
والحوكمة.

 تحيين أدلّة اإلجراءات وبطاقات المهام (مهام ،سلطات ومسؤوليات) ،بما يساهم في مزيد تنظيم عمل هذه الوظائف وجعلها أنجعفي القيام بمهامها.
 بالنسبة إلى هذه المهام ،تبنّي تعريفات ومصطلحات مطابقة للمرجعيات المتوفرة والمتعلقة بها ،مع الحرص على توضيح محيطتد ّخلها وذلك بهدف امتالك رؤية واضحة حول أدوارها المناسبة.
 المساعدة على صياغة تنظيم هيكلي مناسب لطبيعة هذه المهام مع التّمكين من تطوير المسار المهني وفق الخبرة. تعميم بعث الهيآت والخاليا المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،ضمن المؤ سسات والمنشآت العمومية على غرار المؤسسات المالية.-

تعميم التصرف في المخاطر ودمجه ضمن التصرف صلب المؤسسات والمنشآت العمومية (على غرار الشركة التونسية للكهرباء
والغاز).

 بعث خاليا تكليف داخلية تكلّف بتسمية اإلطارات العليا وإنهاء تكليفهم بالنسبة للخطط الوظيفية. تركيز سلطة التع ّهد التلقائي لفائدة وظائف الرقابة التي تبدو كآداة وصالحية رقابة تضمن االستقاللية والمصداقية.هـ  -الممارسات الفضلى على المستوى الت ّنسيقي :وتتمثّل أه ّمها في ما يلي:
 بعث خلية داخلية للتنسيق بهدف اجتناب التكرار بين مختلف الوظائف الرقابية وتيسير التكامل بينها. تو ّخي الحوار كآلية لصياغة التنظيم الهيكلي ،المواثيق وبطاقات المهام المتعلقة بمختلف هذه الوظائف الرقابية. دراسة إمكانية تفويض اإلمضاء ،األذون بالمه ّمات للمسؤولين على المصالح المكلّفة بالرقابة ،والتنصيص على هذا التفويض ضمنالمواثيق المناسبة.
و -الممارسات الفضلى من أجل تحديد مجاالت التد ّخل :وتتمثّل أه ّمها في ما يلي:
 اجتناب تشريك المصالح المكلّفة بالرقابة (التدقيق الداخلي ،التفقد) في المهام العمليّاتيّة قصد المحافظة على االستقاللية والموضوعية. االعتراف للوظائف الرقابية (التدقيق الداخلي ،التفقد) و وظائف القيادة (الرقابة على التصرف ،الحوكمة) باالرتباط المزدوج ،إذترجع إداريا وعلى مستوى التسلسل اإلداري ،لإلدارة العامة وعلى المستوى الوظيفي ،تعود إلى الهيآت المكلّفة بهذه المهام (خلية
التدقيق ،خلية التصرف في المخاطر وغيرها) أو إلى مجلس اإلدارة في غياب هذه الخاليا.
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صياغة ميثاق لكل وظيفة من الوظائف الرقابية ،وذلك بالمطابقة مع المرجعيات والتصديق عليه من طرف مجلس اإلدارة بواسطة
الخاليا المختصة .ويجب أن تؤكّد المواثيق باألساس ،على اختصاصات مختلف المصالح في مجال متابعة أعمالهم.
والتزمت الهيئة العليا بالعمل مستقبال ،على التع ّمق في مضمون هذا الدليل من خالل تنظيم لقاءات وورشات لفائدة الهياكل العمومية

التي تعّبر عن رغبتها في االستفادة من جملة المعارف واألدوات التي تم تضمينها فيه.
 – 2مشروع دليل لدعم خاليا الحوكمة صلب الهياكل العمومية:
تعكف الهيئة العليا على إعداد دل يل يعنى بدعم خاليا الحوكمة صلب الهياكل العمومية قصد تثمين وظائفها وإبراز أهمية دورها من
أجل حوكمة أفضل للتصرف في قطاع العام وتكريس مقاربة وقائية ناجعة لمكافحة الفساد إضافة إلى تعزيز قدرات الساهرين على خاليا
تصور للهيكل العمومي في مجال التوقّي من الفساد والسهر على
الحوكمة والعاملين بها من أجل اكتساب المهارات والمعارف الالزمة إلعداد
ّ
انجازه استنادا إلى السياسة الوطنية في هذا المجال.
تصور لبرنامج أنشطة أخرى مك ّملة على غرار نشر هذا الدليل وتعميمه عالوة
وفي هذا السياق ،تتولّى الهيئة إلى جانب ذلك ،وضع
ّ
على تنظيم ورشات للتحسيس بمضامينه ومحتواه على نحو ناجع .وتأتي برمجة هذا الدليل واألنشطة المرافقة له في إطار مقاربة الهيئة العليا
الوقائية في دعم جهود مكافحة الفساد وتطوير مختلف مساعي الهياكل العمومية في حفظ المال العام وإرساء مختلف دعائم الحوكمة الرشيدة
وفق المتطلّبات الوطنية والدولية.

 -IIاأليّام اإلعالمية والورشات والجلسات المشتركة مع الوزارات والمؤسسات العمومية والهيآت التعديلية المستقلة:
التصرف العمومي المتعدّدة ،كان للهيئة العليا عديد األنشطة التحسيسية والتكوينية
في إطار الشراكة مع عديد الفاعلين في مجاالت
ّ
واإلعالمية لنشر مضامين األدلّة التي أصدرتها وتعميم االستفادة من مختلف التوصيات التي تض ّمنتها تقاريرها السنوية ،قصد االستئناس بها
وتملّكها والعمل وفقها.
المتصرف العمومي في القطاع البنكي ببنك اإلسكان:
 -1اليوم اإلعالمي للتعريف بدليل
ّ
ّ
نظم بنك اإلسكان تحت إشراف ال هيئة ،يوما دراسيا لتقديم دليل المتصرف العمومي الجتناب أخطاء التصرف في القطاع البنكي.
وقد بيّنت الهيئة العليا ّ
التصرف السليم في القطاع البنكي متقدمة نسبيّا عن المنظومة المطبّقة في المؤسسات
أن منظومة الحوكمة وتطبيق قواعد
ّ
والمنشآت العموميّة ،نتيجة التقدّم الملحوظ الذي شهدته البنوك التونسية ومنها البنوك العمومية في مجال التصرف والحوكمة الرشيدة  .ويمكن
بالتالي ،للمؤسسات والمنشآت العمومية أ ن تستلهم من تجربة البنوك التي تتوفر على مجالس إدارة ولجان للمراقبة وأخرى للتدقيق وتفعيل
دور مجالس اإلدارة .واعتبر السيد كمال العيادي ّ
أن البنوك ،السيّما منها البنوك العمومية ،تتمتّع بمرونة خاصة في مجال التصرف ألنها
تشتغل في مضمار تنافسي ولها إجراءات خاصة ف ي مجال الصفقات والتصرف في الموارد البشرية .وأوضح السيد كمال العيادي رئيس
الهيئة ،من جهة أخرى ،أنه إثر إصدار الهيئة للدراسة الخصوصية حول األخطاء العشرة األكثر شيوعا لدى المتصرف العمومي ،سجّل
تجاوب القطاع العمومي مع نتائج الدراسة .كما أفاد رئيس الهيئة أن رئيس الحكومة أعرب عن االلتزام بمتابعة هذه األخطاء وتطبيق
غض
التوصيات التي انتهت إليها .وتحدث رئيس الهيئة العليا عن التوجّه الجديد للتصدّي لالخالالت وأخطاء التصرف التي غالبا ما يتم
ّ
الطرف عنها برغم ما تكبّده من خسائر للمجموعة الوطنية.
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وأ ّكد رئيس الهيئة أن المعركة الحقيقية التي يتعيّن التجنّد ضدّها ،هي معركة سوء التصرف وسوء الحوكمة ألن سوء الحوكمة يمكن
المتصرف العمومي بقدر ما هو العمل معه لتعزيز قدراته وتجنّب
أن يسمح بانتشار الفساد .كما أ ّن الهدف ليس اصطياد األخطاء أو شيطنة
ّ
االخالالت التي قد يرتكبها عن حسن نيّة .علما ّ
وأن المتصرف العمومي ال يزال يشكو من بعض الصعوبات ،تعيقه وتجعله بعيدا نسبيّا عن
مسار الحوكمة الرشيدة .إلى جانب ذلك ،سجّلت الهيئة تنامي الوعي بأهمية تجنّب أخطاء التصرف ووجوب تداركها وتفاديها لدى الوزارات
والمؤسسات العمومية.
أن التم ّ
من جانبه ،أبرز المدير العام لبنك اإلسكان ّ
شي الذي تم اعتماده في مضمار إعادة هيكلة البنك ،يرمي إلى إرساء قواعد
الحوكمة الرشيدة ونشر ثقافة الن هوض بالتصرف العمومي والتصرف السليم والحذر الذي يضمن استمرارية المؤسسة وديمومتها .والحظ
المدير العام المذكور أن تدعيم قواعد الحوكمة الرشيدة ومنظومة الرقابة الداخلية ،تعتبر من بين أولويّات بنك اإلسكان ضمن برنامج إعادة
هيكلته من خالل تدعيم دور مجلس اإلدارة عبر الفصل بين خطة رئيس مجلس اإلدارة وخطة المدير العام وتعيين أعضاء المجلس عن طريق
آلية التناظر .كذلك انطلق البنك في برنامج إعداد خارطة المخاطر التشغيلية والتي سيت ّم اعتمادها لتدعيم منظومة الرقابة الداخلية .وتر ّكزت
اإلصالحات باألساس ،على إرساء لجان فنية للمراقبة والتح ّكم في المخاطر والتدقيق الداخلي لمساعدة مجلس اإلدارة على مراقبة المخاطر
واالمتثال للتراتيب والسياسات المعتمدة والس هر على وضع وتثبيت آليات للمراقبة الداخلية .باإلضافة إلى ذلك ،تم إرساء نظام لمراقبة وتقييم
مخاطر عدم االمتثال للقوانين إلى جانب تدعيم منظومة الشراءات تكريسا لمبدأ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتدعيم قواعد التصرف
السليم بالنسبة لالنتداب ومكافأة العاملين.
 -2مساهمة الهيئة في عدّة تظاهرات وطنية:
شاركت الهيئة العليا تباعا ،في أعمال الندوة الوطنية حول دور النزاهة والشفافية في تحسين األداء بقطاع النقل ،اليوم الدراسي الذي
ن ّ
لقوات األمن الداخلي ،حول " دور قوات األمن الداخلي في مكافحة الفساد" ،باإلضافة إلى أشغال الملتقى الدوري
ظمته المدرسة العليا ّ
للمراقبة االقتصادية دورة  ، 2018الذي انتظم تحت شعار" المراقبة االقتصادية :حماية لحقوق المستهلك ودعامة للمؤسسة اإلقتصادية".

مدونة األخالقيات والسلوك المهني للشركة التونسية للكهرباء والغاز:
 – 3مشاركة الهيئة العليا في انطالق توزيع ّ
أ ّكد السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا ضمن مداخلته بمناسبة انطالق توزيع مدونة األخالقيات والسلوك المهني للشركة التونسية
بالمدونة تعزيزا للتصرف صلب الشركة ودفعا لمأسستها وإلعادة الثقة في المرفق
للكهرباء والغاز ،على ضرورة تفعيل المبادئ المض ّمنة
ّ
العمومي ضمانا لمسار الرقابة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .كما ذ ّكر رئيس الهيئة أن المبادرة النموذجية لمتابعة القرب التي أطلقتها
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الهيئة العليا ،تشمل قطاع الطاقة .وينتظر أن تتم متابعة مدى تنفيذ التوصيات المض ّمنة في التقارير الرقابية في كل من الشركة التونسية
للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية.

 - 4يوم إعالمي بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري حول أخطاء التصرف في القطاع العمومي:
ت ّم بتاريخ  11جويلية  ، 2018تنظيم اليوم التحسيسي حول ''دليل المتصرف العمومي من أجل اجتناب أخطاء التصرف'' ،وذلك
تحت اإلشراف المشترك لك ّل من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ورئيس الهيئة العليا وبحضور إطارات من الجانبين .
وتم خالل االفتتاح ،التنويه بمبادرة الهيئة العليا في إصدار “دليل المتصرف العمومي إلجتناب أخطاء التصرف” الذي من شأنه أن
يساعد المتصرف العمومي على إحكام التصرف وحوكمته والتوقّي من األخطاء كما حدّدتها دائرة الزجر المالي من خالل إدانتها لبعض
األفعال التي ارتكبها متصرفون عموميون .كما ت ّم التنويه بإصدار الهيئة للدراسة الخصوصية حول "العشرة أخطاء األكثر شيوعا في مجال
التصرف العمومي" ،على أمل أن يت ّم تعميم هذه التجربة على أصناف أخرى من األخطاء المهنية التي يرتكبها المتصرف العمومي حتى ال
يكون عرضة للتتبّعات القانونية جزائية كانت أو إدارية.
في هذا السياق ،أدرج تنظيم هذا اليوم الدراسي ضمن مزيد اإلحاطة وإطالع اإلطارات العليا للوزارة ورؤساء المؤسسات تحت
اإلشراف على الممارسات السليمة في مجاالت التصرف في الموارد البشرية والتأجير والشراءات العمومية والتصرف في الممتلكات وكذلك
في المجال المحاسبي والمالي .هذا ،باإلضافة إلى ّ
أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى تطوير قدرات المتصرفين العموميين لضمان ترشيد
التصرف في المال العام والتوقي من أخطاء التصرف من جهة ومساعدتهم ومساندتهم في القيام بمهامهم ،من جهة أخرى.
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 – 5المشاركة في فعاليات وأشغال الدورة  36للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية:
في إطار الدورة  36للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية ،شاركت الهيئة العليا في فعاليّات وأشغال هذه
الدورة التي تض ّمنت مداخلة حول "التصرف اإلداري والمالي بالمراكز الدبلوماسية والدائمة والقنصلية" ،وذلك بتاريخ  24جويلية ،2018
بقرطاج .

 - 6اليوم اإلعالمي بالشراكة مع وزارة ال نقل إلطالق دليل "الممارسات الفضلى من أجل تعزيز الحوكمة صلب الهياكل العمومية":
يعتبر دليل "الممارسات الفضلى من أجل تعزيز الحوكمة صلب الهياكل ال عمومية" ،اإلنجاز الثالث الذي تصدره الهيئة العليا في
ظرف سنتين ،وذلك بعد النجاح الذي قوبل به دليل المتصرف العمومي الجتناب أخطاء التصرف ثم الدراسة حول العشرة األخطاء األكثر
شيوعا في مجال التصرف العمومي.
يندرج إصدار هذا الدليل ،في إطار التوجّه الذي تو ّخته الهيئة والمتمثّل في تعزيز المقاربة الوقائية في مجال مكافحة الفساد من
خالل دعم قدرات المتصرف العمومي إلى جانب المجهودات التي تبذلها لتدعيم المهام األصليّة التي تقوم بها والمتمثّلة في متابعة التقارير
الرقابية ،حيث أطلقت الهيئة منذ نهاية سنة  ،2017مقاربة جديدة تتمثّل في متابعة القرب والتي شملت في مرحلتها األولى 27 ،هيكال عموميا
وملفات هامة شغلت الرأي العام.
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األول بالجهات ،إلطالق " دليل الممارسات الفضلى في حوكمة المؤسسات العمومية":
 - 7اليوم اإلعالمي ّ
تحت إشراف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة ورئيس الهيئة العليا وبحضور كل من والية نابل ورئيس بلدية الحمامات ،ن ّ
ظمت
األول بالجهات ،إلطالق "دليل الممارسات الفضلى في حوكمة المؤسسات
الهيئة ،بتاريخ  8ديسمبر  ،2018بالحمامات ،اليوم اإلعالمي ّ
صرف اإلداري وتكريس البعد الوقائي للرقابة والتّفقّد في مجال التصرف
العمومية" الذي أنجزته في إطار إسهاماتها في ترشيد أساليب التّ ّ
العمومي ال سيّما الجهوي منه ،وتوضيح مضامينه بهدف تعزيز قدرات المتصرفين بالجهات وتقديمه أمام ممثّلي الهياكل العمومية ورؤساء
البلديات بجهة نابل.
وتسعى الهيئة العليا من خالل اصدار هذا الدليل الذي ينقسم إلى ستّة محاور تتمثّل في وظائف الرقابة والتسيير داخل المؤسسة
التصرف في تضارب المصالح ،المسؤولية المجتمعية
العمومية ،الممارسات السليمة لحوكمة الصفقات العمومية ،حوكمة الموارد البشرية،
ّ
المتصرف العمومي ال سيّما في الجهات ،بما يم ّكنه من االستئناس بالممارسات الفضلى في
والحوكمة االستراتيجية ،إلى مزيد دعم قدرات
ّ
مجال الحوكمة وتملّكها ،بهدف ترشيد التصرف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة صلبه بما يساهم في الحفاظ على المال العام.

 –IIIالنشاط وعالقات التعاون مع المنظمات الدولية :
كان للهيئة العليا عدّة أنشطة تمثّلت في تنظيم ورشات مرافقة للخبراء في إطار متابعة القرب ،باإلضافة إلى تنظيم جلسات مساءلة
التصرف العمومي.
وتقييم نصف مرحلي للمرحلة األولى من المقاربة الجديدة "متابعة القرب" شملت عدّة مجاالت ،في
ّ
 -1ورشة عمل لمرافقة الخبراء المكلفين بإنجاز مهمات متابعة القرب في قطاعات البيئة والنقل وأسطول العربات اإلدارية:
أنتظمت ورشة عمل لمرافقة الخبراء المكلفين بإنجاز مه ّمات متابعة القرب في قطاعات البيئة والنقل وأسطول العربات اإلدارية
وذلك بحضور قضاة ومراقبي الهيئة العليا وخبراء دوليين لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ).(OCDE
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 –2جلسة تق ييم نصف مرحلي للمرحلة األولى من المقاربة الجديدة " متابعة القرب " في مجال الطاقة:
انتظم بتاريخ  19أكتوبر  ، 2018بمقر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ،تحت اإلشراف المشترك لكل من وزير الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الهيئة العليا ،اليوم الدراسي حول المرحلة األولى من المقاربة الجديدة " متابعة القرب " في مجال
الطاقة ،وذلك بحضور مجموعة من الخبراء والمستشارين لتقديم حوصلة لنتائج متابعة القرب بعدد من المؤسسات العمومية تمثّلت في الشركة
التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لألنشطة البترولية والشركة الوطنية لتوزيع البترول وحضور عدد من مسؤولي هذه الهياكل
إضافة إلى مراقبي وقضاة الهيئة العليا .

 - 3جلسة تقييم نصف مرحلي للمرحلة األولى من المقاربة الرقابية الجديدة " متابعة القرب " في مجال التجهيز واإلسكان والتهيئة
الترابية:
في إطار مسار متابعة القرب التي انتهجتها الهيئة العليا بالنسبة لجملة من الهياكل العمومية ،انعقد بتاريخ  11جانفي  ،2018بمقر
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ،لقاء تحت اإلشراف المشترك لكل من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ورئيس الهيئة
العليا.
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تمحور هذا اللقاء حول إجراء تقييم نصف مرحلي لمتابعة مختلف التقارير الرقابية الخاصة بقطاع التجهيز واإلسكان والتهيئة
الترابية السيّما منها تقرير دائرة المحاسبات عدد  29في الجزء المتعلق بشركة تونس الطرقات السيارة والجزء المتعلق بالتصرف في المباني
التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز ،تقرير دائرة المحاسبات عدد  30في الجزء المتعلق بوكالة التهذيب والتجديد العمراني ،تقرير التفقدية العامة
لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية حول التصرف باإلدارات الجهوية للتجهيز بصفاقس وتونس ونابل وباجة وسليانة.
في هذا الصدد ،تولّى الخبراء المشرفون على الطور الثاني من متابع ة القرب والذين تابعوا مختلف التقارير الرقابية حول وزارة
التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية وبعض المؤسسات الراجعة إليها باإلشراف على غرار شركة تونس للطرقات السيارة ووكالة التجديد
والتهذيب العمراني والصندوق الوطني لتحسين السكن ،استعراض مختلف النقائص واالخالالت ونسب إصالحها.
في هذا السياق ،ت ّم تنظيم لقاء صحفي قام خالله الوزير المكلّف بالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ورئيس الهيئة العليا ،باإلجابة
على جملة من األسئلة تعلقت بمختلف الملفات الجارية على مستوى قطاع التجهيز .كما ت ّم خالل هذا اللقاء ،تثمين الدور الذي تضطلع به
الهيئة العليا من خالل ما تم تسجيله من تقدّم في االستجابة للتوصيات الواردة بالتقارير الرقابية وكذلك من خالل اصدار الوزارة المذكورة
لمنشور حول تفادي تضارب المصالح كنتيجة مباشرة لما تمت اإلشارة إليه ضمن التقرير السنوي للهيئة العليا لسنة  ،2017من وضعيّات تم
تسجيلها في هذا القطاع.

 - IVالندوة الدولية السنوية للهيئة العليا للرقابة تحت عنوان "دور هياكل الرقابة والتدقيق في تطوير نجاعة
الهياكل العمومية":
تحت إشراف رئاسة الجمهورية ،انعقدت الندوة السنوية الدولية للهيئة العليا يومي  03و 04أكتوبر  ،2018بتونس ،تحت عنوان "
أي دور لهياكل الرقابة والتدقيق في تطوير نجاعة الهياكل العمومية ؟ " وذلك بحضور مختلف الفاعلين في منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق
إضافة إلى خبراء محليين ودوليين وممثّلين عن مختلف الهياكل العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
سلّطت أشغال الندوة ،الضوء على التوجّهات الجديدة في وظائف الرقابة والتفقد إضافة إلى الدور الحيوي لتكامل الرقابة الداخلية
والخارجية في دعم حوكمة الهياكل العمومية واضفاء مزيد من النجاعة على آدائها .كما ت ّمت مناقشة مجموعة من المقاربات الحديثة في
هندسة وظائف الرقابة والتفقد والتدقيق وعالقة التفاعل الناجع بين المتصرف والمراقب.
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لدى افتتاحه أعمال هذه الندوة السنويّة ،أفاد السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا ،بأنه تم إنجاز قرابة  4000عملية متابعة للهياكل
والمؤسسات العمومية إلى حدود سنة  ،2017منها  1500في إطار متابعات أولى وأكثر من  ،2000في إطار متابعات الحقة ،أفضت جميعها
إلى تسجيل ما يناهز 44000بين نقائص واخالالت .وأضاف رئيس الهيئة ،أنه ت ّم تقديم أكثر من  15000توصية بشأن المتابعات المذكورة
من أجل تأمين عملية اإلصالح والتدارك ،مبيّنا أن نسبة اإلصالح الجملية عند ختم عمليات المتابعة ،شملت حوالي  % 85من النقائص
واالخالالت.
في سياق مت ّصل ،بيّن رئيس الهيئة ّ
أن هذه األخيرة اعتمدت على منهج جديد في العمل ال يقتصر على متابعة التقارير الرقابية التي
تنجزها دائرة المحاسبات والهياكل الرقابية الثالث األخرى واتّبعت منهج التوقّي من الفساد.

وتزامن تنظيم هذه الندوة السنوية مع ما عرفه التصرف العمومي من إشكاليات كبيرة وتراجع لآلداء أثّر حتما على قدرة المتصرف
العمومي على تنفيذ السياسات والبرامج العمومية نتج عنها تض ّخم أعبائه وتراجع خدماته وارتفاع سقف االنتظارات منه رغم الضغوطات
كرس ها الدستور التونسي الجديد تنبني على المشاركة والمساءلة والشفافية
االجتماعية والمالية المسلّطة عليه .وذلك في ظل بروز مفاهيم جديدة ّ
والنجاعة وتخفيف الرقابة المسبقة على النفقات في إطار الميزانية حسب األهداف .وهي مبادئ يفترض تبنّيها من طرف الهياكل العمومية
وادراجها في مسار أعمالها.
في المقابل ،تعتبر أيضا منظومة الرقابة العمومية بصفتها مك ّمال لحلقة التصرف العمومي ،بصدد التش ّكل من جديد الستيعاب طرق
متطورة ومستجيبة أكثر لضرورات المرحلة بصفتها ضامنا لحسن
عمل جديدة تقوم على نجاعة التد ّخالت الرقابية اعتمادا على طرق عمل
ّ
التصرف والمحافظة على المال العام .ويستوجب هذا الوضع الجديد ،ه ندسة مستحدثة لكال المنظومتين لبناء محاور تفاعل تقوم على التكامل
وغايتها النهائية تطوير التصرف العمومي وتحسين خدماته والتفاعل السريع والناجع مع المتطلبات والضغوطات المستجدة بأقل التكاليف.
وبهذه المناسبة ،أ ّكدت الهيئة على:
األول أمام سوء التصرف.
 تعصير منظومة التصرف وتعزيز آليات الرقابة الداخلية داخلها باعتبارها الحاجز ّمكوناتها وتعزيز التّكامل بينها واعتماد مقاربات جديدة في العمل تقوم على برمجة المهام حسب حجم
 إصالح منظومة الرقابة بكل ّالمخاطر لضمان نجاعة التد ّخالت الرقابية واعتماد التكنولوجيات الحديثة في إجراء هذه المهام.
 تطوير منظومة المتابعة وتعميم تجربة متابعة القرب باعتبارها مقاربة مجدّدة تسمح بتجاوب أنجع بين منظومة الرقابة ومنظومةالتصرف.
 توضيح مجاالت تد ّخل كل الهيآت الفاعلة في مجال الحوكمة وتعزيز التكامل بينها. -تأكيد التفاعل اإليجابي بين منظومة التصر ف ومنظومة الرقابة من خالل تكريس آليات تعاون وعمل مشتركة ودائمة.
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وتزامن انعقاد هذه الندوة السنويّة الدولية ،مع الذكرى  25النبعاث الهيئة العليا .وت ّم بهذه المناسبة ،تكريم رؤساء الهيئة السابقين
السادة رشيد صفر ومحمد الحبيب الحاج سعيد وغازي الجريبي وأحمد عظوم.

توصيات الندوة السنوية:
في إطار هذه الندوة السنوية الدوليةّ ،
نظمت الهيئة العليا ثالث ورشات عمل واكبها ما يزيد عن  100مشاركا من مختلف
االختصاصات والهياكل من مراقبين ومتصرفين في القطاع العام والخاص ومجتمع مدني ،وذلك لتبادل األفكار والنقاش حول ثالثة محاور
كبرى تمثّلت في:
 المقاربات المجددة لهندسة مهنة الرقابة والتفقد. التوجّهات الجديدة في ميدان الرقابة  :نحو رقابة أكثر نجاعة وحوكمة أفضل. الرقابة والتصرف  :التكامل والتعاون من أجل مردودية أفضل.وا نبثق عن أعمال هذه الورشات ،جملة من التوصيات يمكن حوصلتها في المحاور التالية :
 في مستوى هيكلة المنظومة الرقابية وبرمجة مها ّمها:ّ
وتعزز نجاعة العمل
أوصى المشاركون بتعزيز هيكلة المنظومة الرقابية وإحكام برمجة مها ّمها حتى تستجيب للمعايير الدولية
الرقابي ،من خالل :
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مكونات منظومتي الرقابة
 فتح نقاش شامل حول إصالح منظومة الرقابة وفق نظرة شاملة من خالل استشارة وطنية بمشاركة مختلف ّوالتصرف.
 البرمجة المحكمة للمهام الرقابية بناء على مقاربة حسب المخاطر لتالفي إهدار الموارد البشرية والمادية وتوجيه هذه المهام نحوالقطاعات ذات المخاطر األكبر.
 إرساء مركزية المخاطر لدى الهيئة العليا ،لتكون مرجعا عند برمجة المه ّمات الرقابية. استعمال التكنولوجيات الحديثة للبرمجة والتخطيط للمه ّمات الرقابية.تطور التراتيب والتشريعات واالستفادة من الممارسات الفضلى في المجال.
 إرساء أنظمة يقظة لمتابعة ّ تفادي تشتيت وتكرار أعمال الرقابة. تطوير الرقابة الالحقة لتعويض تقلّص وتراجع الرقابة المسبقة في إطار الميزانية حسب األهداف.تطور مها ّم البلديات واكتسابها استقاللية أكبر في التصرف وحذف الرقابة المسبقة
 تطوير الرقابة على الجماعات المحلية خاصة في ظلّ ّعليها.
 السعي إليجاد توازن محكم بين رقابة المطابقة ورقابة اآلداء.-

إحداث أقطاب لتنسيق الرقابات المتجانسة (الرقابة العامة،الرقابات المتخصصة ،التفقديات.)...

 السعي إلى دعم المركزية الرقابة وتعزيز تواجدها بالجهات. توضيح مهام كل هيكل رقابي وتالفي التّداخل بين المهام (الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية ،التدقيق ،التفقد ،التقييم ،رقابة التطابق،التقييم ،مكافحة الفساد ،إدارة المخاطر ،الحوكمة الرشيدة.)...
 في مستوى أخالقيات المهنة الرقابية وبناء قدرات المراقبين وتدعيم وسائل العمل: االستفادة من االختصاصات الجديدة التي يتمتّع بها المراقبون المنتدبون خالل السنوات األخيرة ،مثل االختصاصات الهندسية.-

حسن اختيار أعضاء الهياكل الرقابية من حيث التكوين والخبرة والنزاهة واحترام أخالقيات المهنة.

 التكوين المستمر للمراقبين واعتماد التكوين اإلشهادي كآلية لالنتداب في الهياكل الرقابية. توفير الضمانات األساسية لالستقاللية الوظيفية للمراقبين والمتفقدين.-

توفير وسائل العمل اللوجستية والمهنية كأدلة الرقابة والتطبيقات المعلوماتية.

 تقييس التقارير الرقابية ) (Standardisationوضمان استجابة أعمال الرقابة إلى معايير واضحة ومضبوطة. -توفير واستعمال التكنول وجيات الحديثة في الرقابة والتدقيق وتحفيز المراقبين على استعمالها.

 في مستوى عالقة المراقب بالمتصرف واالستفادة من األعمال الرقابية: تطوير تعامل المتصرف مع التقارير الرقابية والتعامل معها كوسيلة وآداة مساعدة على اتخاذ القرار. نشر التقارير الرقابية حسب المعايير الدولية .وهو ما سيمثّل حافزا لتطوير العمل الرقابي. انشاء آليات للحوار المتواصل بين المتصرف والمراقب (ورشات لمناقشة محتوى التقارير ومتابعتها ،برمجة المهام بالشراكة معالمتصرفين.)...
 -ادراج المقاربة القيميّة واألخالقية في انجاز المه ّمات الرقابية.
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مكوناتها وكذلك مع المتصرف العمومي
 إعادة النظر في هيكلة المنظومة الرقابية وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين االعتبار التفاعل بين كل ّتحول الرقابة إلى آداة عقاب.
وتالفي ّ
 تطوير تجربة متابعة القرب باعتبارها وسيلة ناجعة لحوار أفضل بين المراقب والمتصرف. -تو ّخي عملية متابعة ناجعة باستعمال التقنيات الحديثة.

 -Vتنظيم الدورات التدريب ّية والمشاركات الدولية للهيئة:
التصرف حسب المخاطر
حرصا منها على بناء قدرات مختلف عناصر منظومة الرقابة من مراقبين ومتفقدين وغيرهم ،في مجال
ّ
ومناهج التدقيق في القدرة على اآلداء ،ن ّ
ظمت الهيئة العليا دورا ت تدريبية في الغرض .وكان لها إلى جانب ذلك ،عدّة مشاركات في عديد
التظاهرات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية.
 -1ورشتي عمل لفائدة المراقبين والمتفقدين حول مبادئ التصرف حسب المخاطر ومقاربات ومناهج التدقيق في القدرة على األداء ،تباعا
بتواريخ  21-20فيفري  2018و 22فيفري :2018
في إطار مواصلة تنفيذ خطة العمل المقررة مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تم تنظيم ورشتي عمل على امتداد ثالثة أيام،
لفائدة إطارات الرقابة والتدقيق والتفقد خالل أيام  20و 21و 22فيفري  2018وذلك بهدف تدعيم وتطوير قدرات وكفاءات جميع عناصر
منظومة الرقابة من مشروع التعاون .وت ّم تخصيص الورشة األولى ،لتدارس موضوع "مبادئ التصرف حسب المخاطر" ،يومي  20و21
فيفري  .2018وتنا ولت الورشة الثانية "مناهج ومقاربات التدقيق في القدرة على األداء" ،خالل يوم  22فيفري .2018

قام خبراء منظمة التعاون االقتصادي والتن مية ،بتقديم جملة من المداخالت حول مفهوم التصرف حسب المخاطر وضرورة ادماج
هذا المفهوم عند برمجة العمليات الرقابية .كما ت ّم تقديم مجموعة من التجارب المقارنة في المجال وخاصة من كندا واستراليا.
وتم التعرض ضمن الورشة الثانية ،إلى أهمية التدقيق في القدرة على اآلداء واستعراض جملة المعايير الدولية في مجال التدقيق
وذلك بهدف تطوير أساليب الرقابة المعتمدة في المنوال التونسي.
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 -2مشاركة الهيئة العليا في أشغال ملتقى النزاهة الدولي  2018لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل يومي  27و 28فيفري 2018
بباريس:
ظمته من ّ
شاركت الهيئة العليا ممثّلة في شخص رئيسها السيد كمال العيادي ،في أشغال ملتقى النزاهة الدولي لسنة  ،2018الذي ن ّ
ظمة
التعاون اإلقتصادي والتنمية خالل يومي  27و 28فيفري  ،2018بالعاصمة الفرنسية باريس.

 -3مشاركة الهيئة العليا في المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
شاركت الهيئة العليا في المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حول موضوع " مكافحة الفساد
في خدمة أمن االنسان والمجتمع " ،الملتئم بتاريخ  14و 15أفريل  ،2018بالعاصمة العراقية بغداد.

 - 4مشاركة الهيئة العليا في المنتدى حول الشفافية ومكافحة الفساد تحت إشراف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بمناسبة اجتماعات
الربيع السنوية:
بدعوى من صندوق النقد الدولي ،تولّى رئيس الهيئة العليا تقديم محاضرة ضمن أشغال المنتدى حول الشفافية ومكافحة الفساد الذي
تشرف عليه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بمناسبة اجتماعات الربيع التي ّ
ينظمها الصندوق والبنك الدوليين ،سنويا.
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 -5مشاركة الهيئة العليا للرقابة في اجتماع تنسيقي مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
صص لتقييم مختلف
شارك وفد من الهيئة العليا برئاسة السيد كمال العيادي ،بتاريخ  2جويلية  ،2018بباريس ،في اجتماع تنسيقي خ ّ
خطوات تنفيذ المشاريع المتّفق عليها مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في إطار برنامج التعاون المشترك.

 -6اجتماع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول تقدم مشروع الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بتونس:
التأم اجتماع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول تقدم مشروع الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بتونس ،وذلك بحضور ممثلين
عن المنظمة المذكورة وعدد من الهياكل اإلدارية كأطراف معنيّة بالبرنامج.
أ ّكد السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا خالل مداخلته ضمن هذا االجتماع ،على أهمية البعد الوقائي وعلى ضرورة دعم مختلف
الجهود الرامية لمكافحة الفساد .كما بيّن رئيس الهيئة ّ
أن برنامج متابعة القرب الذي تقوم الهيئة بتنفيذ الطور الثاني منه ،يدفع بمزيد تكريس
ويطور من فاعليّة الرقابة الداخلية موضّحا في هذا الصدد ،أن نجاعة اإلصالح عبر متابعة القرب خالل المتابعة األولى
العمل الرقابي
ّ
للتقارير الرقابية ،تبلغ حوالي  % 80مقابل  % 42من خالل المتابعة التقليدية .كما أ ّكد رئيس الهيئة على ضرورة تثمين العمل الرقابي من
خالل اصدار أدلّة تجسّد مختلف الخبرات المكتسبة خالل تنفيذ برنامج متابعة القرب .هذا وقدّمت السيدة هادية بن ّ
عزون ،مكلّفة بمه ّمة لدى
الهيئة العليا ،مداخل ة خالل هذا اإلجتماع ،حول برنامج التعاون بين الهيئة ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية والمتواصل لسنته الثالثة.
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 -7حضور منتدى المفت ّشيات العا ّمة للدول اإلفريقية والهيآت المماثلة حول موضوع "الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في خدمة التنمية
واألمن":
في إطار فعاليات الجمعيّة السابعة والندوة الدّوليّة السادسة لمنتدى المفتّشيات العا ّمة للدول اإلفريقيّة والهيآت المماثلة ( )FIGEالذي
انتظم بالعاصمة الموريتانيّة نواكشوط ،بدعم من المكتب األوروبي لمكافحة اإلحتيال ( ،)OLAFخالل يومي  22و 23أكتوبر ،2018
شاركت الهيئة العليا في هذه الندوة .وتولّى السيد سامي قعيّش تقديم مداخلة حول "الشبكة العربيّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  :التنظيم
صة من خالل التركيز على البعد الوقائي الذي انتهجته الهيئة خالل سنتي
والدور في مكافحة الفساد" ،مع إبراز دور الهيئة في هذا المجال خا ّ
صرف" والدراسة الخصوصيّة حول "العشرة أخطاء األكثر
 2017و 2018من خالل إصدار "دليل
المتصرف العمومي الجتناب أخطاء الت ّ ّ
ّ
التصرف العمومي" و"دليل الممارسات الفضلى والسليمة في حوكمة المؤسسات والمنشآت العموميّة".
شيوعا في مجال
ّ

شاركت  20دولة افريقيّة من ضمنها تونس ،في هذه الندوة وذلك فضال عن الـ 19دولة المنتمية لمنتدى المفتّشيات العا ّمة للدول
اإلفريقيّة والهيآت المماثلة ( .)FIGEوشملت أعمال المنتدى المحاور التالية:
•

األول :دور وتنظيم هيآت الرقابة وتطويرها.
المحور ّ

•

المحور الثاني :اإلطار القانوني للتعاون الوطني والدولي ،ال سيّما بين هيآت الرقابة العليا.

•

المحور الثالث :مكافحة الفساد  :التجارب والممارسات الجيّدة  :ورشة العمل.

•

المحور الرابع :دور ومكانة الجهاز المصرفي في مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

•

المحور الخامس :القيادة والحكم  :من أجل فعاليّة عالية في مكافحة الفساد.
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 - 8الملتقى الدراسي حول التفقديات الوزارية بتاريخ  13و 14مارس : 2019

ن ّ
ظمت الهيئة العليا يومي  13و 14مارس  ، 2019ملتقى دراسيا حول " تطوير التفقديات الوزارية " ،وذلك في إطار تنفيذ برنامج
التعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) . (OCDEوتم تنظيم ثالث ورشات عمل تطبيقية قامت بتشخيص الصعوبات واقتراح جملة
من اإلجراءات الكفيلة بتطوير آداء التفقديات في منظومة الرقابة والتدقيق.
افتتح الملتقى السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا بمداخلة أبرز فيها أه ّم أهداف هذا الملتقى نظرا لما يشهده قطاع التفقد من تهميش
في منظومة الرقابة ،حيث بيّن أن التفقديات الوزارية تفتقد إلى العديد من اآلليات واألطر القانونية والموارد البشرية ،األمر الذي يمثّل عائقا
أمام حسن سير عملها .كما أ ّكد رئيس الهيئة على أن الملتقى سيم ّكن من تشخيص الوضعية الحالية للتفقديات الوزارية واستشراف رؤية
واضحة لوضعية مستقبلية له وذلك استئناسا بما تقوم به التفقديات في بلدان أخرى مثل بلجيكا وفرنسا ...

تم خالل الملتقى ،القاء مداخالت من قبل ممثلين عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( ،)OCDEالتفقدية اإلدارية والمالية بوزارة
الصحة ،التفقدية العامة التصاالت تونس والتفقدية العامة لبنك اإلسكان .كما ت ّم تنظيم ثالث ورشات حسب المواضيع التالية:
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الورشة األولى:
تناولت هذه الورشة موضوع تدعيم قدرات المتفقدين عبر تحديد قدراتهم وضبط الحاجيات الضرورية والهامة لكل المتفقدين
لالضطالع بمهامهم على أحسن وجه (تحرير التقارير وتقنيات التفقد والتواصل .)...ومن خالل تشخيص هذه القدرات ،يمكن ضبط الحاجيات
في مجال التكوين الخاصة بالمتفقدين.
الورشة الثانية:
تناولت هذه الورشة موضوع مرجعيّة مهنة المتفقد وتنظيم مه ّمات التف قد وتحرير تقارير التفقد والمواصفات الخاصة بالمتفقد عبر
إبراز خصوصيات الوضعية الحالية واستشراف الوضعية المستقبلية لتأسيس قاعدة موحّدة لكل التفقديات الوزارية.

الورشة الثالثة:
تناولت هذه الورشة موضوع تطوير مفهوم " التفقدية النموذجية " عبر تحديد المعايير والمتطلبات قصد تنظيم حسن سير العمل
وإحداث سلك خاص بالمتفقدين ين ّ
ظم مهنة التفقد بمختلف الوزارات.
وعند اختتامه أشغال هذا الملتقى الدراسي ،ث ّمن السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا ،مجهودات المتفقدين المشاركين والذين قدّموا
العديد من المقترحات والتوجّهات لتحسي ن دور المتفقد ضمن منظومة الرقابة .كما أكد رئيس الهيئة الحرص على تفعيل دور التفقديات
الوزارية على غرار هياكل الرقابة والتدقيق والعمل على األخذ بعين اإلعتبار لكل المقترحات لضمان المزيد من االستقاللية في أخذ القرار
وتدعيم قدرات المتفقدين من خالل التكوين وضبط نصوص قانونية وترتيبية جديدة ومتطورة لحماية مهنة التفقد .وقد م ّكن هذا الملتقى
الدراسي ،من تحقيق النتائج التالية :
أولي لواقع التفقديّات الوزارية :
دراسة وتشخيص ّ
 إطار ترتيبي يعود إلى سنة  ،1988لم يواكب التطورات التي شهدها ميدان التفقد. غياب مرجعيّة لمهنة الت فقد على مستوى كافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية. تباين بين األطر التنظيمية لهياكل الرقابة والتفقد والتدقيق والحوكمة الرشيدة من هيكل وزاري إلى آخر. غياب أدلة إجراءات وبطاقات وصف مهام المتفقد ووظائفه. غياب نظام أساسي خاص بالتفقّديّات الوزارية. -ضعف التكوين وبناء القدرات للمتفقدين تماشيا مع المعايير الدولية.

233

البعد الوقائي في نشاط الهيئة العليا

الهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية

 غياب االستقاللية لهياكل التفقد اإلداري والمالي. نقص في الموارد البشرية. مركزية هياكل التفقد اإلداري والمالي وغياب تمثيليّات جهوية. اعتماد مقاربة تغيير استراتيجي لتطوير مهنة التفقد.صياغة جملة من التوصيات:
ّ
وسن تشريعات جديدة تنظم مهنة المتفقد اإلداري والمالي بالوزارات مواكبة للمعايير الدولية.
 ضرورة إحداث توحيد اإلطار التنظيمي لهياكل التفقد اإلداري والمالي على مستوى كافة الوزارات وإعداد مرجعيّة موحّدة لمهنة التفقدبالقطاع العمومي (الوزارات والمنشآت العمومية).
 النظر في إمكانية ّسن نظام أساسي خاص بالتفقديات الوزارية يرسّخ مبادئ االستقاللية والحياد والمحافظة على السر
المهني ومنع حاالت تضارب المصالح ،مع تمكين المتفقدين من الحوافز والترقيات ومنح التنقّل والسّكن الضرورية ألداء
مهامهم على أحسن وجه.
 إعداد أدلة إجراءات وبطاقات وصف مهام لمهنة التفقد اإلداري والمالي لكافة هياكل القطاع العمومي.-

تطوير وتحديث مناهج وبرامج التك وين وبناء القدرات بما يتالءم مع المعايير الدولية في ميدان التفقد اإلداري والمالي،
مشفوعة بشهادة معترف بها وطنيا ودوليا.

ومدونة سلوك المتفقد اإلداري والمالي.
 إعداد ميثاق مهنيّ
-

دعم حياد واستقاللية التفقد اإلداري والمالي بما يضمن مزيد من النزاهة والشفافية والحياد طبقا لمقتضيات الفصل 15
من الدستور.

-

تدعيم الموارد البشرية بانتدابات جديدة أو تعيينات طبقا لمرجعيّة مهنة التفقد (المؤهالت العلمية والكفاءة الالزمة لممارسة
المهنة).

 إحداث إدارات جهوية للتفقد اإلداري والمالي لدعم الالّمحورية والتّرفيع في مه ّمات التفقد لتشمل كافة مجاالت العملاإلداري والهياكل بكامل تراب الجمهورية وذلك في إطار مقاربة وقائية.
 دعم التنسيق والتواصل وتبادل التجارب بين كافة هياكل الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتفقد والحوكمة الرشيدة فيإطار مقاربة وقائية لتفادي أخطاء التصرف.
 توحيد وتحديث و تطوير تقنيات العمل باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة (الوثائق االلكترونية والتطبيقات اإلعالميةونماذج إعداد تقارير التفقد.)...
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