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 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

بسم هللا الرحامن الرحمي
تـــــوطئة
و اإذ اقتىض جراين معل الهيئة العليا للرقابة الإدارية و املالية رفع تقرير س نوي اإىل س يادة رئيس
حوص َ ًَل ألعامل هذه الـمؤسسة عن س نة ِ 2013مـ َّمـا ارتأأينا تأأخري تقدميه اإىل
امجلهورية ،فاإننا نتوىل ذكل مبا يتضمن َ
هذا التوقيت ضامان للجدوى  ،اعتبارا ألولوايت املرحَل اليت طبعت س نة  ، 2014و اليت اكن القامس املشرتك للجهود
فهيا تركزي مؤسسات ادلوةل  ،فاكنت الانتخاابت الترشيعية  ،فالرئاس ية  ،فتكوين احلكومة اجلديدة  ،وما صا َح َب
ُك ذكل  ،و َما تَقَ َّد َم له َوما تَ َال له  ،بصورة اكن ميكن معها أأن يفقد هذا التقرير وجه تقدميه اإىل صاحب َّ
ل َّ
الشأأ ِن بعدم
اإيال ِء مضمونه وتوصياته ا ألمهية املرجتاة يف مثل ذكل التوقيت  ،و يف ظل ُك هذا الزمخ الهائل من الاهامتمات
الوطنية  ،وهكذا ولـ َّما مل تكن الغاية من اإعداده جمرد الإعداد  ،أأو العمل مبا درج عليه العرف و التقليد  ،اكن بذكل
قرار الإر َجا ِء .
وإاذ َّ
ــعرف اإىل مضمون هذا التقرير اكنت الإشارة اإىل أأبرز مالحمه املــتَ َم ِــثَل يف دراسة  116تقريرا
تعَّي الت ُّ
مهنا  29يف اإطار متابعة أأوىل و  87ابقية متعلقة مبلفات س بق للهيئة الرشوع يف متابعهتا خالل الس نوات املاضية
ومل تس تمكل اجلهات الـمعنـ َّية تدابري الإصالح الـ لم َ
وَص ابختاذها  ،وقد مشلت هذه املتابعة التقرير السابع والعرشون
دلائرة احملاس بات و عددا من تقارير هيئات الرقابة العامة وبعض تقارير التفقدايت الوزارية وفق أأمهيهتا  ،وقد أأنتجت
ا ألعامل املرشوع فهيا تسجيل بلوغ النس بة امجللية ل إالصالح  %72من مجموع التوصيات املضمنة بتقارير الرقابة
والتفقد  ،وتراوحت تكل النس بة بَّي  %46ابلنس بة للمتابعة ا ألوىل و %86عند املتابعة الثامنة وفق ما تربزه
جداول التقرير الإحصائية  ،مقابل تقرير جملس الهيئة اإهناء املتابعة يف خصوص ثالثَّي تقريرا (  ) 30اســ لت ممكلت
ـفي معها بتعهيد اجلهات اخملتصة مبتابعة استيفاهئا .
الإصالحات موضوعها أأو بلغ مثلها مراحل متقدمة ا مكـ لت َ
هذا من هجة ومن هجة أأخرى فقد اكن للتوصيات ماكهنا صلب هذا التقرير اعتبارا ألمهيهتا يف جمال تــــدارك
الإخاللت والــ ِهنَ ِ
ات الـ لمس َّجَل  ،و لع َّل أأ مب َر َزهَا ما تعلق بأأمالك ا ألجانب .
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مضمون تــ َّم تبويبه اكلآتــي :
تكل مالمح هذا التقرير و خطوطه العريضة أأردان اس هتالهل هبا  ،يف
ٍ
الباب ا ألول  :نشاط الهيئة يف جمال دراسة تقارير الرقابة و التفقد و متابعهتا .
الباب الثاين  :نشاط الهيئة يف جمال التنس يق و التعاون ادلويل .
الباب الثالث  :التوصيات العامــة للهيئة .
اخلــــــامتة
املالحــق  :املذكرات التفصيلية .
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الباب ا ألول:
نـشـاط الـهـيـئـة فـي مـجـال دراسـة تـقـاريـر الـرقـابـة والتفقد ومـتـابـعـتـها
تولــت الهيئــة العليــا للرقابــة الإداريــة واملاليــة خــالل ســ نة  2013دراســة  116تقريــرا ،مهنــا  29تقريــرا
يف اإطــار متابعــة أأوىل و 87تقريــرا يف اإطــار متابعــات لحقــة مشلــت الهيــاُك واملؤسســات الــيت مل تســ تمكل
تدابري الإصالح املس توجبة.
وتتوزع هذه التقارير حسب جمال الرقابة ومس توى املتابعة ،كام ييل:
مجموع
التوصيات
التوصيات
النقائص
عدد النقائص التوصيات املنجزة
مس توى
املتبقية
جمـال الرقـابة
اليت مت
التقارير املس تخرجة املقدمة خالل
املتابعة
للمتابعة
تداركها
املتابعة
%52
245
226
*
226
471
14
أأولـى
مصاحل اإدارية مركزية وهجوية
%78
584
169
54
326
753
لحقـة 20
%26
11
32
*
32
43
2
مؤسسات معومية ذات صبغة أأولـى
اإدارية
%85
250
45
29
155
295
لحقـة 7
%32
21
44
*
44
65
1
أأولـى
جامعات حملية
%80
56
16
6
28
81
لحقـة 2
%40
28
42
*
42
70
5
منشأآت معومية وذات مسامهة أأولـى
معومية
%79
5105
280
09
606
3013
لحقـة 26
%47
84
45
*
45
102
3
أأولـى
مؤسسات معومية ل تكتيس
صبغة اإدارية
%87
211
32
37
127
243
لحقـة 8
%42
82
39
*
39
67
2
أأولـى
مجعيات وهياُك غري مصنفة
%75
241
82
69
021
323
لحقـة 9
%42
25
35
*
35
60
2
أأولـى
قطاعات وحماور
%75
404
314
30
247
583
لحقـة 15
%46
640
247
*
247
878
29
أأولـى
اجملــمـــوع
%79
4628
767
531 9169
3361
لحقـة 87
%72
5232
3912
531 7121
9144
116
اجملــمـــوع العــام

النس بة
الإجاملية
ل إالصالح
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وقــد مشلــت املتابعــة ا ألوىل ابخلصــوص التقريــر الســابع والعرشـ ـين دلائــرة احملاســ بات وتقــارير هيــاُك الرقابــة
العامــة وعــددا مــن تقــارير التفقــدايت الوزاريــة .وبلــغ عــددها  29تقريــرا اســ تخرجت مهنــا الهيئــة  878مالحظــة
تتعلــق بنقــائص يف الت ــف وا إلجــراءات وإاخــاللت ابلرتاتيــب اجلــاري هبــا العمــل مت وصوصــها تســجيل نســ بة
تـــدارك بــــ  ،%46وتقـــدمت الهيئـــة بشـــأأن النقـــــــــــائص املتبقيـــة بــــ  472توصـــية ل إالصـــالح ولـــتاليف تكـــرار
حــدو،ا ،مــثلام يــربزه اجلــدول امل ـوايل املبــوب حســب الــوزارات ،واذلي يبــَّي أأن نس ـ بة الإصــالح املســجَل منــذ
املتابعة ا ألوىل تراوحت بَّي  ℅11و. ℅62
عدد التوصيات
املقدمة

نس بة
الإصالح
والتدارك

رئاسة احلكومة

1

27

3

24

%11

وزارة ادلاخلية

1

65

21

44

%32

وزارة الشؤون اخلارجية

6

127

66

61

%52

وزارة املالية

2

102

63

39

%62

وزارة أأمالك ادلوةل والشؤون
العقارية

2

45

7

38

%28

وزارة الفالحة

5

131

51

80

%39

وزارة التجهزي والبيئة

2

93

45

48

%52

وزارة الصناعة

3

33

22

11

%56

وزارة التجارة

3

90

48

42

%53

وزارة الش باب والرايضة

1

28

9

19

%32

وزارة التكوين املهين والتشغيل

3

137

71

66

%44

الــمــجــمــوع

29

878

406

472

%46

الوزارات املعنية بتقارير الرقابة

عدد التقارير حمل عدد النقائص عدد النقائص
املس تخرجة من اليت مت تداركها
متابعة
التقرير
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وواصلت الهيئة خالل املتابعات الالحقة دراسة وتقيمي الإجراءات املتخذة لتجس مي  1699توصية متبقية من
املتابعات السابقة لــ  87تقرير رقابة اكنت قد قامت بدراس هتا .بلغت بشأأهنا النس بة الإجاملية ل إالصالح حوايل
 ℅79مثلام يربزه اجلدول التايل:

مس توى املتابعة

عدد
التقارير
حمل
متابعة

نتاجئ املتابعات الالحقة
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
النقائص التوصيات التوصيات التوصيات التوصيات
املس تخرجة املقدمة يف املتبقية من املنجزة خالل املتبقية
للمتابعة
املتابعة هذه املتابعة
من التقرير ضوء
السابقة
املتابعة
الأوىل

نس بة
الإصالح
خالل هذه
املتابعة

العدد النســــــــ بة
امجليل امجلليـــــــــة
للنقائص ل إالصالح
اليت مت
تداركها

نتاجئ املتابعة الثانية

19

741

387

387

126

261

%32

480

%65

نتاجئ املتابعة الثالثة

31

1289

504

322

92

230

%29

1059

%82

نتاجئ املتابعة الرابعة

20

682

392

199

52

147

%26

535

%78

نتـــــــــاجئ املتابعـــــــــة
اخلامسة

10

562

258

113

36

77

%32

485

%86

نتـــــــــاجئ املتابعـــــــــة
السادسة

5

253

101

45

6

39

%19

214

%85

نتاجئ املتابعة السابعة

1

44

30

10

3

7

%30

37

%84

نتاجئ املتابعة الثامنة

1

42

27

6

-

6

-

36

%86

3613

1699

1082

%29

2846

الـمـجـمـوع

87

6

315

767

%79
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وقد أأقر جملس الهيئة خالل س نة  2013اإهناء متابعة  30تقريرا مت اس تكامل الإصالحات املتعلقة هبا أأو
تسجيل تقدم هام يف تنفيذ التوصيات و أأوُك اإىل سلطات ا إلرشاف املعنية مواصَل التأأكد من اس تكامل جتس مي
تدابري الإصالح اليت رشع يف اإجنازها كام مت مض أأحد امللفات اإىل تقرير جديد.
وتتوزع امللفات اليت مشلهتا أأعامل املتابعة حسب سلطة إارشاف الهياُك واملؤسسات املعنية عىل النحو التايل:

.1

رئاسة احلكومة:

تولت الهيئة متابعة  6تقارير مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لرئاسة احلكومة ،تتوزع حسب مس توى
املتابعة كام ييل:
متابعة أأوىل :تقرير واحد (.)1
متابعة اثنية :تقرير واحد (.)1
متابعة اثلثة :تقريران (.)2
متابعة رابعة :تقرير واحد (.)1
متابعة سابعة :تقرير واحد (.)1


نتاجئ املتابعة ا ألوىل:

يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقرير دائرة احملاس بات السابع والعرشين يف اببه املتعلق ابلت ف يف
مؤسسة املطبعة الرمسية للجمهورية التونس ية :
موضوع التقرير

املطبعة الرمسية للجمهورية التونس ية

عدد النقائص املس تخرجة من التقرير

عدد النقائص اليت
مت تداركها

عدد النقائص اليت مت تقدمي
توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح
والتدارك

27

3

24

℅11

و أأبــرز التقريــر عــىل مس ـ توى نشــاط الطباعــة والنرشــ ،وجــود اإخــاللت تعلقــت اساســا ابإب ـرام وتنفيــذ
صــفقات اقتنــاء جته ـزيات الإنتــاج وامل ـواد ا ألوليــة اإضــافة اإىل معاينــة مجــَل مــن النقــائص املتعلقــة بوضــع و يــَّي
واســـ تكامل مـــؤرشات الإنتـــاج ومبجـــال الصـــيانة الوقائيـــة والعالجيـــة للمعـــدات وبتحيـــَّي أأســـعار البيـــع وكيفيـــة
احتساب تلكفة ا إلنتاج.
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وعـــىل مســـ توى النشـــاط التجـــاري والاســـ تخالص بـــَّي التقريـــر ضـــعا القـــدرة التنافســـ ية للمنشـــأأة،
ومعاينــة نقــائص تتعلــق ابلس ياســة التس ـويقية املعقــدة وعــدم تقيــد بعــض الفــروع مبقتضــيات دليــل الإج ـراءات
وذكل يف عــدة جمــالت ،واكتفــاء فــرع سوســة بقبــول طلبيــات احلرفــاء التقليــديَّي دون الســعي اإىل اس ـ تقطاب
حرفــاء لجــدد وتنويــع املنتجــات فضــال عــن افتقــاره اإىل قاعــدة بيــاانت ختــص املؤسســات املقركــزة جغرافيـــا
بولايت الوسط .
و أأشــار التقريــر اإىل عــدم متكــن بعــض ماكتــب الش ـ بابي املوحــدة مــن تغطيــة أأعباهئــا ،وعــدم اح ـرتام
التفاقيــة املربمــة مــع واكةل الهنــوة ابلصــناعة والتجديــد وصــوص تعــويض ا ألعــوان املتغيبــَّي عــن الشــ بابي
املوجــودة ابلــولايت الــيت ل يوجــد هبــا فــرع للمطبعــة ب ـأأعوان مــن ال ـواكةل ،اإضــافة اإىل تســجيل نقــائص عــىل
مس توى اس تخالص ادليون.
أأمــا يف مــا يتعلــق ابلتنظــمي والنظــام املعلومــاي ،فقــد تبــَّي الــتخيل مبقتىضـ الهــيا التنظ ــي املصــادع عليــه
ســـ نة  2007عـــن عـــدد مـــن الإدارات الفرعيـــة واملصـــاحل تـــا أأدى اإىل اخـــتالل يف التنظـــمي وبـــروز احلاجـــة اإىل
الهنــوة ابجلانــب التنظ ــي ،كــام مت تســجيل نقــائص وصــوص انتــداب ا ألع ـوان العرضــيَّي وعــدم اإعــداد ق ـانون
اإطـــار خـــاص ابملنشـــأأة  ،اإضـــافة اإىل عـــدم اإعـــداد بطاقـــات املهـــام ابلنســـ بة اإىل ُك الهيـــاُك ابســـ ترناء اإدارة
الت ــف يف امل ـوارد ال،رشـ ـية ،وتســجيل نقــائص عــىل مس ـ توى توزيــع أأع ـوان الإنتــاج بــَّي املصــاحل وتك ـويهنم،
وعـــدم تـــوفر مواصـــفات الصـــابة والســـالمة ابلفضـــاء اخملصـــص ل أشعـــوان العـــاملَّي يف ا ألرشـــ يا والظـــروف
املالمئــة حلفــو الواثئــق وحاميهتــا ،فضــال عــن معاينــة نقــائص ختــص الت ــف يف اخملــزون والنظــام املعلومــاي
والتصال و نشاط خلية السالمة املعلوماتية.
وقــد أأبـــرزت املتابعـــة تـــدارك بعـــض النقـــائص ،حيـــث مت اإقـــرار ترســـ مي اكفـــة ا ألعـــوان العرضـــيَّي وإاهنـــاء
العمــل هبــذه الصــيغة مــن الانتــداب ابلإضــافة اإىل اإعــادة توزيــع أأع ـوان الإنتــاج بــَّي املصــاحل حســب متطلبــات
العمل وتأأمَّي دورات تكوينية متعددة الاختصاصات.
ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح  ،دعـــت الهيئـــة ابخلصـــوص اإىل مزيـــد اإحـــاكم الت ـــف يف الصـــفقات
لتــدارك النقــائص املســجَل عــىل مســ توى ضــبط املعــايري الفنيــة وإاعــداد كراســات الرشــوط وفــق الرتاتيــب
املنظمــة للصــفقات العموميــة ،كــام دعــت اإىل احلــرص عــىل ضــامن اس ـ تقاللية الوحــدة امللكفــة مبتابعــة الإنتاجي ـــة
8
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يف اإطـــار الهـــيا التنظ ـــي اجلديـــد ،اإىل جانـــب مواصـــَل تنفيـــذ التـــدابري الـــيت مت اختاذهـــا يف اجتـــاه اإحـــاكم
الت ـــف يف نشـــاط الصـــيانة ،ومواصـــَل املســـاعي دلى الـــواكةل الوطنيـــة للت ـــف يف النفـــاايت قصـــد اإبـــرام
اتفاقية قبول النفاايت.
كــام متــت ادلعــوة اإىل مــد الهيئــة مبزيــد التوضــيابات وصــوص الإجــراءات الــيت مت اختاذهــا للحصــول
عـــىل عالمـــة "اإيـــزو" وطريقـــة ديـــد يفـــة الإنتـــاج يف يـــاب حماســـ بة ليليـــة ،وإاىل مزيـــد احلـــرص عـــىل
تطــوير الس ياســة التســويقية لتحســَّي املبيعــات ابلفــروع والشــ بابي املوحــدة والهنــوة ابلقــدرة التنافســ ية
للمؤسسة.
و أأوصـــت الهيئـــة مبواصـــَل اجلهـــود لإلـــزام الفـــروع ابلتقيـــد مبقتضـــيات دليـــل الإجـــراءات واســـ تقطاب
احلرفــــاء وتنويــــع املنتوجــــات ابلفــــرع اجلهــــوي بسوســــة ودمع املاكتــــب املوجــــودة ابلشــــ بابي املوحــــدة
مبس ـ تلزمات العمــل لت ـقكن مــن تغطيــة أأعباهئــا ،فضــال عــن اختــاذ مــا يلــزم مــن اإج ـراءات للابــد مــن ظــاهرة
التغيــب وجتنــب انعاكســالا الســلبية عــىل أأداء املؤسســة وعــىل اإيرادالــا .كــام دعــت اإىل مواصــَل معليــات
اس تخالص ادليون وتسوية الوضعيات العالقة واملصادقة عىل مرشوع الهيا التنظ ي اجلديد.
ومـــن هجـــة أأخـــرى أأوصـــت الهيئـــة مبواصـــَل املســـاعي قصـــد ســـَّي اجلانـــب التنظ ـــي والإجـــرا
للمؤسســة ووضــع قــانون اإطــار وإاعــداد بطاقــات الوظــائا ،ومبزيــد احلــرص عــىل حســن توظيــا املــوارد
ال،رشـــية ومواصـــَل اإعـــداد جـــداول الاســـتبقاء حســـب املصـــاحل وإاحالهتـــا ملؤسســـة ا ألرشـــ يا الـــوطين
للمصــــادقة علهيــــا ،وترشــــ يد الت ــــف يف اخملــــزون فضــــال عــــن تــــدارك النقــــائص املتعلقــــة ابلتــــدقيق يف
املنظومـــات وإادماهجـــا ودمع أأدوات البحـــث مبوقـــع الـــواب واســـ تغالل اجلانـــب التجـــاري ،واحلـــرص عـــىل
اســـ تكامل معليـــة التـــدقيق وتـــدارك النقـــائص املتعلقـــة وليـــة الســـالمة املعلوماتيـــة واســـ تغالل املنظومـــة
احملاس بة التابليلية املزمع اإقتناؤها.
نتاجئ املتابعة الثانية:
أأفضت متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية املنجز س نة  2009واملتعلق بتقيمي نشاط
وحدات الت ف حسب ا ألهداف اإىل النتاجئ التالية:
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موضوع
التقرير

وحدات الت ف
حسب ا ألهداف

نتاجئ املتابعة الثانية
املتابعة الأوىل
عدد عدد
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
النقائص التوصيات
املس تخرجة املقدمة يف املتبقية من املنجزة
من التقرير ضوء املتابعة املتابعة السابقة خالل هذه
املتابعة
ا ألوىل
72

20

20

06

نس بة
عدد
العدد امجليل
التوصيات الإصالح للنقائص اليت النس بة
املتبقية
امجللية
خالل هذه مت تداركها
املتابعة
للمتابعة
ل إالصالح
14

℅30

58

℅81

قرار جملس
الهيئة

مواصَل املتابعة

فعــــىل مســــ توى الــــوزارة ا ألوىل (رئاســــة احلكومــــة حاليــــا)  ،بينــــت املتابعــــة بــــطء نســــق اإجنــــاز
التوصــيات املقدمـــة مـــن القبـــل الهيئـــة مبناســـ بة تناولهـــا ابدلرد التقريـــر املـــذكور ،وجتـــدر الإشـــارة اإىل أأنـــه
وبتوصــية مــن جملــس الهيئــة ،مت عقــد جلســة معــل مــع الإطــار امللكــا مبتابعــة ملــا وحــدات الت ــف
حســب ا ألهــداف (مــدير عــام برئاســة احلكومــة) اتضــح مــن خاللهــا أأن مصــاحل رئاســة احلكومــة تســعى
جاهــــدة اإىل حــــل الإشــــاكليات القامئــــة وصــــوص وحــــدات الت ــــف حســــب ا ألهــــداف يف ضــــوء
املالحظــات الــيت جــاءت ابلتقريــر وكــذكل اعــامتدا عــىل التوصــيات الــيت أأحيلــت لهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا
للرقابــة املاليــة والإداريــة ،غــري أأن تــزامن ذكل مــع مــا طــر أأ مــن ظــروف وضــغوطات اإابن الثــورة وتعــدد
أأولـــوايت العمـــل احلكـــوجح وتضـــخم نمـــه ،قـــد جنـــم عنـــه تبـــاطؤ نســـق الإصـــالح وتعطـــ يف بعـــض
ا ألحيـــان .وقـــد مت التعهـــد مبزيـــد احلـــرص عـــىل اســـتيفاء اجملهـــودات يف اجتـــاه تـــدارك النقـــائص وتنفيـــذ
التوصيات احملاةل.
ونظــرا لعــدم اســ تكامل تــدابري الإصــالح فقــد مت اإقــرار مواصــَل متابعــة هــذا امللــا يف اإطــار متابعــة
اثلثة.
أأمــا عــىل مس ـ توى وزارة تكنولوجيــا املعلومــات والتصــال ،فقــد اتضــح قيــام وحــدة الت ــف حســب
ا ألهـــداف بضـــبط خطـــة معـــل حـــول الربجميـــات احلـــرة للفـــرتة  2014-2010مـــع تـــثيل وزاري الرتبيـــة
والتكـــوين والتعلـــمي العـــايل والبحـــث العلمـــي واملراكـــز العموميـــة ل إالعالميـــة واســـ تكامل اجنـــاز ادلراســـة
الإسرتاتيجة حول هذه الربجميات.
وبــررت الــوزارة عــدم تــركزي مكــوانت مرصــد اليقظــة التكنولوجيــة ابلــتخيل عــن هــذا املرشــوع لعــدم
القديد يف معل الوحدة ولسعي الوزارة اإىل يَّي بوابة الربجميات احلرة بصفة منتظمة.
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ويف املقابــل تواصــل الــوزارة تعزيــز الوحــدة ابمل ـوارد ال،رشـ ـية يف حــدود مــا يــوفره بــرانم الانتــداابت
والالزتام بدورية عقد اجامتعات جلنة املتابعة والتقيمي.
ونظ ـرا اإىل توصــل الــوزارة اإىل تنفيــذ أأمه التوصــيات ،فقــد أأقــر جملــس الهيئــة اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا
عىل مس توى وزارة تكنولوجيا املعلومات والإتصال.
نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقريري هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية املنجزين س نة  2009حول
تقيمي نشاط وحدات الت ف حسب ا ألهداف و حول تقيمي أأنشطة املناوةل ابلقطاع العموجح:

موضوع التقرير

نتاجئ املتابعة الثالثة
املتابعة الأوىل
العدد
نس بة
عدد
عدد
عدد النقائص عدد التوصيات عدد
امجليل
املس تخرجة املقدمة يف ضوء التوصيات التوصيات التوصيات الإصالح
للنقائص
خالل هذه
من التقرير املتابعة الأوىل املتبقية من املنجزة خالل املتبقية
اليت مت
املتابعة
هذه املتابعة للمتابعة
املتابعة
تداركها
السابقة

وحدات الت ف
حسب ا ألهداف
املناوةل يف القطاع
134
العموجح
72

اجملموع

206

-

20

14

21

09

03

41

23

03

قرار جملس
النس بة امجللية
الهيئة
ل إالصالح

58

℅81
℅96
℅90

14

-

06

℅33

128

20

℅13

186

اإهناء
املتابعة
مواصَل
املتابعة

اطلعــت الهيئــة وصــوص تقيــمي نشــاط وحــدات الت ــف حســب ا ألهــداف عــىل مــدى توفــق مصــاحل رئاســة
احلكومـــة يف تنفيـــذ مقرتحـــات الإصـــالح والتـــدارك املتبقيـــة مـــن املتابعـــة الثانيـــة املنجـــزة خـــالل نفـــس الســـ نة،
و أأبــرزت هــذه املتابعــة يف ضــوء التوضــيابات املقدمــة عــدم اســ تكامل اإجنــاز أأي توصــية مــن التوصــيات املتبقيــة
ومتثلـــت التـــدابري املتخـــذة ابخلصـــوص ،يف الســـعي اإىل وضـــع اإجـــراءات ووـــاذج موحـــدة مجلـــع املعطيـــات وتوثيـــق
نشـــاط وحـــدات الت ـــف حســـب ا ألهـــداف وذكل عـــرب وضـــع وـــاذج لبطاقـــات متابعـــة ملعطيـــات ذات صـــبغة
عامــة عــىل ســ،يل التجربــة ،علــام بأأنــه وابس ـ ترناء وزارة الفالحــة مل تقــم الــوزارات ا ألخــرى ابعــامتد هــذه البطاقــات
11
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لغيــاب صــبغهتا الإلزاميــة ابلــر مــن دعــوة الــوزراء املعنيــَّي لختــاذ الإج ـراءات الكفــيَل بضــامن الت ــف ومتابعــة
معل الوحدات لإجناز املشاريع يف أأحسن الظروف.
كــام مت الســعي اإىل وضــع وــاذج وصــيغ اثبتــة لإعــداد تقــارير نشــاط وحــدات الت ــف حســب ا ألهــداف
ويــذكر يف هــذا الصــدد تك ـوين جلنــة دلراســة هــذه التقــارير تضــم بعــض تــثيل الــوزارات الفنيــة تعطلــت أأشــغالها
س نة .2011
و مت اإقــــرار تنقــــيح ا ألمــــر عــــدد  1236لســــ نة  1996يف اجتــــاه اإدراج وجــــوب ضــــبط ا ألوامــــر احملدثــــة
لوحــدات الت ــف حســب ا ألهــداف لللكفــة التقديريــة للمرشــوع و ديــد كيفيــة ورشوط متديــد نشــاط وحــدات
الت ـــف حســـب ا ألهـــداف واحلـــوافز و الآاثر املرتتبـــة عـــن التقيـــد برشـــوط اإجنـــاز املرشـــوع أأو الإخـــالل هبـــا،
فضـــال عـــن تلكيـــا املصـــاحل املعنيـــة ابلإصـــالح الإداري برئاســـة احلكومـــة مبهمـــة مراقبـــة الالـــزتام مبحتـــوى
خمططـــات التأأهيـــل اخلاصـــة بـــا وزارة ،و الســـعي اإىل ضـــبط معـــايري متكـــن مـــن ديـــد املصـــاحل الـــيت ميكـــن
اإخضــاعها لقواعــد الت ــف حســب ا ألهــداف وذكل عــرب تنقــيح ا ألمــر عــدد  49لســ نة  1996املتعلــق بضــبط
حمتوى خمططات تأأهيل الإدارة وطريقة اإعدادها وإاجنازها ومتابعهتا.
ويف املقابــل مل تتوصــل مصــاحل رئاســة احلكومــة اإىل اعــامتد تطبيقــة اإعالميــة ووذجيــة خلــزن وتنظــمي ومعاجلـــة
املعطيـــات املتعلقـــة ابإجنـــاز املشـــاريع وبنشـــاط وحـــدات الت ـــف حســـب ا ألهـــداف وبتعم هـــا  ،و ديـــد معـــايري
موضــوعية ابلنســ بة للــربام واملشــاريع الــيت ميكــن يف ضــوء طبيعــة نشــاطها اإخضــاعها لقواعــد الت ــف حســب
ا ألهداف .
كــام مل يــي ديــد الإج ـراءات الواجــب اإتباعهــا خلــي نشــاط وحــدات الت ــف حســب ا ألهــداف اكلتنصــيص
عــىل صــيغ اإعــادة توظيــا امل ـوارد ال،رشــية واملاديــة اخملصصــة للوحــدات وإاحــاةل املنش ـأآت املنجــزة يف اإطــار املشــاريع
ملفالــا للهيــاُك الــيت ســتتعهد ابســ تغاللها ،وضــبط اإجــراء خصــوا(عىل مســ توى الــوزارة ا ألوىل) لســ تغالل
ودراســـة التقـــارير الســـ نوية الـــيت تعـــدها الـــوزارات املعنيـــة حـــول نشـــاط وحـــدات الت ـــف حســـب ا ألهـــداف
التابعة لها.
وعــىل صــعيد أآخــر ،أأفــادت مصــاحل رئاســة احلكومــة ب ـأأن اإحــدان اللجــان التنس ـ يقية العامــة يتطلــب ديــد
مقــاييس س ـواء مــن حيــث عــدد الوحــدات أأو ق ــة الق ـويالت ومراجعــة ا ألوامــر املنطبقــة يف هــذا اجملــال وبعــدم
جدوى اإحدان مثل هذا الهيا ابعتبار أأن أأغلب الوزارات ل ترشف سوى عىل وحدة واحدة أأو اثنتَّي.
12

 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

ويف ضـــوء مـــا ســـ بق عرضـــه اتضـــح أأن تنفيـــذ مجـــَل مـــن التوصـــيات املتعلقـــة ابجلوانـــب التنظ يـــة
والإجرائية ،يتطلب اإقرار الآليات التالية:





مراجعـــة الإطـــار القـــانوين املتعلـــق بوحـــدات الت ـــف حســـب ا ألهـــداف واذلي يتضـــمن خاصـــة
ا ألمرين عدد  49و عدد  1236لس نة  1996املشار اإلهيام أأعاله.
اإعـــادة النظـــر يف طـــرع معـــل وحـــدات الت ـــف حســـب ا ألهـــداف وتســـ يريها وتوضـــيح املهـــام املتعلقـــة
اب إلرشاف واملتابعة.
وضــع أآليــات تضــمن احلــد املطلــوب مــن النجاعــة يف اإقــرار اإحــدان هــذا الصــنا مــن الوحــدات ومتابعــة
نشاطها وخقه وتقيمي أأداهئا.
اإخضاع بعض الوحدات املوجودة اإىل رقابة معمقة.
مـــن

وابلنظــــر اإىل كــــون هــــذه الآليــــات والإجــــراءات تتطلــــب اإخضــــاع هــــذا امللــــا ،اذلي ــــم تقريبــــا ُك
الـــوزارات ،اإىل تـــدارد معمـــق وتباحـــث مشـــرتك حـــول ســـ بل معاجلتـــه ،وابلنظـــر أأيضـــا اإىل اجتـــاه النيـــة اإىل
مراجعــة الإطــار الق ـانوين النافــذ والــيت قــد تتطلــب حــزيا زمنيــا ط ـويال كــام س تقت ـ وضــع التصــورات واحللــول
الكفــيَل بتجــاوز النقــائص والإخــاللت الــيت متــت معاينهتــا عــىل مس ـ توى وحــدات الت ــف ،وابعتبــار مــا متــت
الإفــادة بــه مــن عــدم تــوفر الإماكنيــات ال،رشـ ـية واملاديــة لتحســَّي الت ــف عــىل مس ـ توى الوحــدات مــن هجــة
وانعــدام التخويــل الق ـانوين ال ـ ملتابعــة أأنشــطهتا مــن قبــل مصــاحل رئاســة احلكومــة مــن هجــة أأخــرى ،فقــد مت
اإق ـرار اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا مــع دعــوة مصــاحل رئاســة احلكومــة اإىل ختصــيص جلســة معــل وزاريــة للغــرة
تضــم مجيــع ا ألط ـراف املعنيــة مــع التعجيــل يف مراجعــة النصــوص القانونيــة املنظمــة لوحــدات الت ــف حســب
ا ألهداف مبا يسمح ابإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية عىل أأعاملها.
و أأبــرزت متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصــاحل العموميــة حــول تقيــمي أأنشــطة املنــاوةل ابلقطــاع العمــوجح
تنفيذ  3توصيات من مضن  9توصيات متبقية.
فعـــىل مســـ توى الرشـــكة التونســـ ية للكهـــرابء والغـــاز مت التوصـــل اإىل الـــتحلك يف تلكفـــة مراقبـــة تنفيـــذ
ا ألشـــغال املنجـــزة عـــن طريـــق املنـــاوةل وذكل مـــن خـــالل الرفـــع يف ق ـــة مزيانيـــة الاســـت ر ســـ نة  2010دون
تـــدعمي املـــراقبَّي ومعـــدات التنقـــل ،وإاقـــرار اللجـــوء مســـ تقبال اإىل اإعـــداد دراســـات جـــدوى عنـــد ُك معليـــة
تفويت للخواص يف أأنشطة الرشكة ،وتبعا ذلكل مت اإهناء متابعة هذا امللا.
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أأمـــا عـــىل مســـ توى الرشـــكة الوطنيـــة لســـ تغالل وتوزيـــع امليـــاه فقـــد تبـــَّي تواصـــل دراســـة اإماكنيـــة تعمـــمي
اإحــدان مصــاحل متابعــة أأشــغال املنــاوةل بــا ا ألقــالمي مضــن مرشــوع اإعــادة الهيلكــة العامــة للرشــكة والشــــروع يف
اإدمـــاج منظومـــة احملاســـ بة التابليليـــة مضـــن املنظومـــة العامـــة " "GDEلتابديـــد يفـــة ُك صـــنا مـــن أأصـــناف
تدخالت ا ألقالمي ابلرشكة ولتقيمي جدوى معليات املناوةل و مت اإقرار مواصَل متابعة هذا امللا.
كــام واصــل ادلي ـوان الــوطين للتطهــري بــدوره اإعــداد مرشــوع ا ألمــر املتعلــق بضــبط احلــدود القصــوى لســكب
ا ألدفقــة يف الوســط املتلقــي فضــال عــن اإب ـرام صــفقة لقتنــاء منظومــة اإعالميــة مــن بــَّي مكوانلــا نظــام للماباس ـ بة
التابليليـــة والتعهـــد برتكـــزيه اإضـــافة اإىل التنصـــيص مضـــن كـــراد الرشـــوط املتعلـــق ابملنظومـــة اجلديـــدة للامليـــة
واحملاس بة اإىل أأنشطة ادليوان املنجزة يف اإطار املناوةل و مت اإقرار مواصَل متابعة هذا امللا.
أأمــا ابلنس ـ بة لدلي ـوان الــوطين للربيــد فقــد مت اإعــداد دراســة تقي يــة حــول منــاوةل خدمــة نقــل الربيــد ا هتــت اإىل
أأمهيــة اعــامتد املنــاوةل يف التقلــيص مــن ا ألعبــاء املبــارشة وغــري املبــارشة وعــىل هــذا ا ألســاد مت اإهنــاء املتابعــة و
ذات النتيجــة الــيت مت التوصــل اإلهيــا وصــوص مستشــفى شــارل نيكــول اذلي تــوىل اإب ـرام صــفقة منــاوةل موضــوعها
مجع النفاايت اخلطرة.
 نتاجئ املتابعة الرابعة:
يبــَّي اجلــدول التــايل نتــاجئ متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة حــول ت ــف وحســاابت تعاونيــة مــوظفي
ادلوةل:

موضوع التقرير

تعاونية موظفي
ادلوةل

املتابعة الأوىل
عدد النقائص عدد
املس تخرجة منالتوصيات
املقدمة يف
التقرير
ضوء املتابعة
الأوىل
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نتاجئ املتابعة الرابعة
عدد
عدد
عدد
التوصيات
التوصيات التوصيات
املتبقية من املنجزة خالل املتبقية
هذه املتابعة للمتابعة
املتابعة
السابقة

05

03

02

نس بة
الإصالح
خالل هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة امجللية قرار جملس الهيئة
ل إالصالح

℅40

08

℅73

اإهناء املتابعة

ومتثلـــت تـــدابري الإصـــالح الـــيت مت اختاذهـــا يف تنقـــيح الفصـــلَّي  7و 29مـــن القـــانون ا ألســـاة لتعاونيـــة
مــوظفي ادلوةل وإاعــداد مرشــوع نظــام داخــيل واملصــادقة عليــه .كــام واصــلت التعاونيــة جمهودالــا لتنفيــذ بقيــة
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التوصــيات مــن خــالل تعيــَّي منســق اإداري يتــوىل التســ يري الــوقيت لشــؤون التعاونيــة واســ تخالص مبلــغ
 1576د ختدل بذمة أأحد ا ألعوان ومبلغ  677د ختدل بذمة الرئيس ا ألس بق للتعاونية.
وقــد أأقــر جملــس الهيئــة اإهنــاء متابعــة هــذا التقريــر مــع التأأكيــد عــىل إورة تعيــَّي اإطــار قــار تلعهــد اإليــه
مسؤولية تس يري شؤون تعاونية موظفي ادلوةل ضامان حلسن الت ف فهيا.
نتاجئ املتابعة السابعة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية وصوص الت ف يف واكةل
تونس اإفريقيا ل أشنباء:

موضوع التقرير

واكةل تونس
اإفريقيا ل أشنباء

املتابعة الأوىل
عدد النقائص عدد
املس تخرجة التوصيات
من التقرير املقدمة يف
ضوء املتابعة
الأوىل

44
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نتاجئ املتابعة السابعة
نس بة
عدد
عدد
عدد
التوصيات التوصيات التوصيات الإصالح
خالل هذه
املتبقية من املنجزة خالل املتبقية
املتابعة
هذه املتابعة للمتابعة
املتابعة
السابقة

10

07

03

℅30

العدد امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

37

النس بة امجللية
ل إالصالح

℅84

قرار جملس
الهيئة

اإهناء املتابعة

وقد مشلت الإصالحات املتخذة خصوصا تطوير موقع واب الواكةل اذلي أأصبح ميكن من اإصدار ا ألخبار حسب
الطلب ابلنس بة للمشرتكَّي عرب اعامتد يمة عبور خاصة ،وذكل يف انتظار اجناز مرشوع منظومة الت ف يف
الربقيات اذلي هو حمل متابعة بَّي الواكةل وسلطة ا إلرشاف ووزارة املالية ،وإاعداد وحدة مراقبة الت ف للوحات قيادة
شهرية تتضمن أأمه مؤرشات النشاط وترفع اإىل الإدارة العامة ،ابلإضافة اإىل توىل املدقق ادلاخيل التث،ت من احرتام
اإجراءات الت ف ومن توفر الواثئق ابلنس بة لا معلية رصف وتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ا ألرش يا الوطين
لرمقنة أأرش يا الصور ابلواكةل ،ووضع برانم تنفيذي لها.
وواصلت الواكةل من انحية أأخرى جمهودالا قصد اس تكامل تنفيذ التوصيات املتبقية املتعلقة بعدد من جمالت
الت ف من أأمهها ،تلكيا مكتب تدقيق خاريج يف ضوء نتاجئ استشارة وطنية للقيام بعملية جرد مادي للتجهزيات
واملعدات وترق ها ومقاربهتا مع ادلفاتر احملاس،ية وإاصدار الإذن الإداري لرشكة خمتصة يف املعلوماتية قصد الرشوع يف
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اإعداد اخملطط التوجهييي ل إالعالمية ابلواكةل وإاعداد كراد الرشوط اخلاص مبرشوع جتديد منظومة الت ف يف
الربقيات والرشوع يف مناقش ته مع سلطة ا إلرشاف ووزارة املالية اليت وافقت مبدئيا عىل متوي مع التعهد ابلقيام
بطلب عروة دويل لرتكزي املنظومة اجلديدة.
كام متت الإفادة ابل هتاء من اإعادة صياغة كراد الرشوط املتعلق بطلب عروة تطوير املنظومة املندجمة
للت ف املعقدة ابلواكةل ،اإل أأن جملس الإدارة أأقر س نة  ،2013اإرجاء هذا املرشوع اإىل حَّي الا هتاء من وضع
اخملطط التوجهييي ل إالعالمية ابقرتاح من مراقب ادلوةل وتثل وزارة تكنولوجيات التصال ،فضال عن تأأجيل تطوير
منظومة احملاس بة التابليلية قصد دجمها ابملنظومة اجلديدة للت ف.
وحيث مت اس تكامل اإجناز عدد من التوصيات والتقدم يف تنفيذ الإصالحات املتبقية ،واليت يرتبط اس تكامل اإجناز
أأغلهبا ابإجراءات تتطلب متسعا من الوقت وتتعلق ابإجناز طلبات عروة إلس تكامل عدد من املشاريع املرتبطة
ابلت ف الإداري واملايل وبوضع اخملطط التوجهييي ل إالعالمية اذلي سيي يف ضوئه تطوير عدد من املنظومات ،فقد
أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا.
 .2وزارة ادلاخلية:
نظـــرت الهيئـــة يف نتـــاجئ املتابعـــة ا ألوىل لتـقـريــــر دائــــرة املـحـاسـبــــات الـســــادد والـعشـريــــن فــــي بــــابه
املتعلــق ببدليــة قفصــة .كــام واصــلت متابعــة تنفيــذ الإج ـراءات املتخــذة فــع يتعلــق ابلتوصــيات الــيت تقــدمت هبــا
سابقا وصوص أأربعة تقارير أأخرى.
 نتاجئ املتابعة ا ألوىل:
يبَّي اجلدول التايل نتاجئ متابعة تـقـريـر دائـرة املـحـاسـبـات الـسـادد والـعشـريـن فـي بـابه املتعلق ببدلية
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و أأبــرز التقريــر عــىل مس ـ توى تعبئــة امل ـوارد افتقــار جــداول صــيل املعــالمي اإىل التحيــَّي والشــمولية نتيجــة
عــدم اســ تكامل معليــة الإحصــاء العرشــي لســ نة  ، 2006وعــدم اإرســاء أآليــات تنســ يق بــَّي مصــلابة الآداءات
وبقيــة مصــاحل البدليــة فــع يتعلــق ابس ـ تغالل املعطيــات املتــوفرة ،وتبــَّي عــدم يــَّي ال ـ ن املرجعــي للمعلــوم عــىل
العقـــارات املبنيـــة وفـــق مـــا نـــص عليـــه ا ألمـــر عـــدد  1185لســـ نة  ،2007وعـــدم اإدراج العديـــد مـــن املســـاكن
والعقـــارات تـــا أأدى اإىل نقـــص يف توظيـــا املعـــالمي عـــىل العقـــارات املبنيـــة وغـــري املبنيـــة خـــالل الفـــرتة -2005
 2009مبـــا ينـــاهز  694أأ.د ،.اإضـــافة اإىل عـــدم اإعـــداد جـــدول مراقبـــة احلـــد ا ألد للمعلـــوم عـــىل املؤسســـات
ذات الصبغة الصناعية أأو التجارية تا اجنر عنه نقص مجــــيل يف املوارد مببلغ يناهــــز  23أأ.د.
و أأشــار التقريــر اإىل عــدم قيــام البدليــة ابإعــداد جــدول صــيل يف شــأأن املؤسســات املصــدرة ييــا ،وعــدم
يــَّي جــدول متابعــة معلــوم الإجــازة املوظــا عــىل حمــالت بيــع املرشــوابت ،فضــال عــن اإعــامتد البدليــة الــ ن
املرجعي ابملرت املربع عوة الق ة التجارية ل أشرايض عند توظيا املعالمي خالفا جملَل اجلباية احمللية.
رش ـع البدليــة يف توظيــا بعــض املعــالمي املــرخص فهيــا عــىل رارمعلــوم الإشــغال الــوقيت للطريــق العــام
مل ت ـ
بعن ـوان تــركزي حظــائر البنــاء وبعن ـوان تــركزي حظــائر البنــاء وبعنــوان اس ـ تغالل املقــا واملطــامع اإل بدايــة مــن
مـــارد  ،2009ومل تتـــول توظيـــا معلـــوم املســـامهة يف اإجنـــاز مـــأآوي جامعيـــة لوســـائل النقـــل ،وجـــرد لالفتـــات
الاشهارية منذ س نة  2005تا حرهما من قيق مداخيل اإضافية.
كـــام اتضـــح ضـــعا معـــدل نســـب الاســـ تخالص خـــالل الفـــرتة  2009-2007فـــع ـــص املعلـــوم عـــىل
العقــارات املبنيـــة واملعلـــوم عـــىل ا ألرايض غـــري املبنيـــة مقارنــة اب ألهـــداف املضـــبوطة تـــا أأدى اإىل تفـــا نـــم بقـــااي
الاســـ تخالص بعنـــوان املعلـــومَّي املـــذكورين ،فضـــال عـــن عـــدم اإجـــراء أأيـــة أأعـــامل تتبـــع خـــالل نفـــس الفـــرتة
وصــوص املعلــوم عــىل ا ألرايض غ ـري املبنيــة وضــعا عــدد الإعالمــات املوهجــة وصــوص املعلــوم عــىل العقــارات
املبنيــة ،وعــدم اســتيفاء اإجــراءات التتبــع اجلربيــة والاقتصــار عــىل توجيــه الإنــذارات وعــدم اختــاذ الإجــراءات
الرضــورية لســ تخالص ادليــون املــثقَل بعنــوان املعلــوم عــىل املؤسســات ذات الصــبغة الصــناعية أأو التجاريــة أأو
املهنية.
وتبــَّي يــاب متابعــة القــابض الــبدلي ل إالعــالانت القانونيــة والرشــعية والعدليــة ،وعــدم اســ تغالل وظيفــة
الاســـ تخالص الـــيت تتيحهـــا تطبيقـــة "جبايـــة" يف أأعـــامل التتبـــع ،وعـــدم مســـ جـــذاذات ابلنســـ بة للمطـــالبَّي
اب ألداء البدلي وهو ما يضاعا خماطر سقوط ادليون ابلتقادم.
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وترتــب ع ـن يــاب التنس ـ يق بــَّي القــابض ومصــاحل البدليــة عــدم احلصــول عــىل أأحــاكم صــادرة يف ش ـأأن
 3038خمالفة تراتيب حصية ومعرانية ،وعدم تثقيل واس تخالص مجَل من املوارد تعود اإىل س نوات سابقة.
أأمــا عــىل مس ـ توى الت ــف يف ا ألمــالك البدليــة فقــد بــَّي التقريــر عــدم تضــمَّي عديــد ا ألمــالك بــدفرت
ا ألمــالك العقاريــة ،وعــدم مس ـ البدليــة مللفــات تتضــمن الواثئــق املث،تــة مللكيهتــا لــبعض العقــارات غــري املســجَل
تــا ترتــب عنــه رفــض  26مطلــب اع ـرتاة دفعتــه البدليــة اإىل احملمكــة العقاريــة س ـ نة  2004وتســجيل العقــارات
لفائــدة الغــري وفضــال عــن عــدم اإيالءهــا العنايــة الالزمــة لتســجيل العقــارات وترسـ ها كــام تبــَّي عــدم اإختــاذ البدليــة
ل إالجراءات القانونية الرضورية للتصدي خملتلا الاعتداءات اليت طالت أأمالكها يف الإابن.
ومل تســــعي البدليــــة اإىل نقــــل ملكيــــة املســــاحات اخملصصــــة للتجهــــزيات امجلاعيــــة واملســــاحات اخلرضــــاء
والطرقـــات املتأأتيـــة مـــن التقســـ عت اخلاصـــة املصـــادع علهيـــا خـــالل الفـــرتة  2009-2005لإدماهجـــا ابملـــكل
العمــوجح الــبدلي ت ـا مك ـن بعــض اخل ـواص مــن تســجيل أأج ـزاء مهنــا كــام مت التفويــت ابملراكنــة يف عقــارات دون
القيــام ابلإشــهار القــانوين ودون ت ــَّي مــن قبــل مصــاحل وزارة أأمــالك ادلوةل والشــؤون العقاريــة أأو اســتنادا اإىل
تقــارير اختبــار غــري حمينــة فضــال عــن التفويــت يف أأراة بيضــاء مبقتىض ـ عقــود مصــادع علهيــا قبــل تثقيــل مثهن ـا
بدفاتر احملاسب.
و أأشـــار التقريـــر اإىل عـــدم تســـوية وضـــعية العقـــارات الـــيت تولـــت البدليـــة بيـــع بعضـــها ومـــن بيهنـــا عقـــارات
ليســت عــىل ملكهـــا أأو مصــنفة منطقــة خرضــاء أأو بعــة ملــكل ادلوةل اخلـــاص وإاىل ضــعا اجملهــودات املبـــذوةل
يف اســـ تخالص معينـــات كـــراء حمـــالت ومعـــالمي اســـ تغالل نقـــاط بيـــع بأأســـواع جتاريـــة وعـــدم اختـــاذ الإجـــراءات
الالزمـــة جتـــاه املتســـوغَّي املـــتدلدين عـــن اخلـــالص تـــا أأدى اإىل تـــرا املســـ تحقات غـــري املس تخلصـــة لتبلـــغ يف
مــوج ج ـوان  2010ح ـوايل  316أأ.د ،عــالوة عــىل عــدم اإســ تكامل إاج ـراءات التنفيــذ وصــوص بطاقــات اإلــزام
صادرة يف شأأن مدينَّي.
وتبــَّي تلكيــا أأحــد اخل ـواص برفــع الس ـ يارات الرابضــة بصــورة غــري قانونيــة ابلطريــق العــام دون اإب ـرام عقــد
يف الغرة ودون اللجوء اإىل املنافسة وعدم اس تخالص املبالغ املس توجبة بعنوان معليات الرفع.
واتضـــح عـــىل صـــعيد أآخـــر ،عـــدم مطالبـــة البدليـــة املســـ تلزمَّي مبســـ دفـــرت وبتقـــدمي قـــوا مفصـــَل يف
املقــابيض الشــهرية مبــا يســاعد عــىل اإحــاكم ضــبط ا ألســعار الافتتاحيــة للبت ـات ،فضــال عــن عــدم ا ألخــذ بعــَّي
الاعتبـــار مقتضـــيات كراســـات الرشـــوط املعمـــول هبـــا وإالـــزام املســـ تلزمَّي واملتســـوغَّي ابإجنـــاز أأعـــامل التنظيـــا
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واحلراســة والتكفــل مبصــاريا اس ـ هتالك الكهــرابء خاصــة أأن البدليــة ملــت هبــذا العن ـوان خــالل الفــرتة -2005
 2009يفة حبوايل  157أأ.د دون موجب.
ولــوحو يف نفــس الصــدد جلــوء القــابض خــالل نفــس الفــرتة اإىل اقتطــاع املعــالمي الراجعــة للبدليــة بعن ـوان
اس ـ تلزام ا ألس ـواع م ـن مبلــغ الضــامن املــودع دليــه وذكل يف  23مناس ـ بة وقبــل انقضــاء مــدة العقــود ،اإىل جانــب
قبــوهل صــكواك خالفــا ألحــاكم الفصــل  77مــن جمــَل احملاس ـ بة العموميــة مســحوبة عــىل غــري حســاب املــدين وغــري
معقــدة مــن البنــوك املســحوب علهيــا بعن ـوان معــالمي اس ـ تلزام ا ألس ـواع البدليــة ،وعــدم قيامــه خــالل س ـ نة 2008
وصـــم ا ألداء عـــىل الق ـــة املضـــافة املســـ توجب عـــىل لزمـــة الســـوع العامـــة لالنتصـــاب مبـــا ق تـــه  7,9أأ.د وتوليـــه
اقتطاع مبلغ هذا ا ألداء بعنوان س نة  2009مبا قدره  9,495أأ.د من معلوم الاس تلزام دون موجب.
ويف مــا يتعلــق مبجــال الهتيئــة العمرانيــة والعنايــة ابلبيئــة أأشــار التقريــر اإىل تســجيل ت ـأأخري يف مراجعــة مثــال
الهتيئــة فــاع ا ــس ســ نوات نتيجــة عــدم اإحــاكم اإعــداد املــرحَل التحضــريية للمراجعــة وضــعا التنســ يق مــع
ا ألطـــراف املتـــدخَل يف مـــا يتعلـــق بتغيـــري صـــبغة ا ألرايض الفالحيـــة واملنـــاطق اخلرضـــاء يف أآجالهـــا ،فضـــال عـــن
عــدم ختصــيص البدليــة خمــزوان عقــاراي احتياطيــا ل أشنشــطة الصــناعية والتفويــت يف رصــيد عقــاري اكن خمصصــا
لهذا الغرة مضن مثال الهتيئة السابق.
واتضـــح عـــىل صـــعيد أآخـــر ،قبـــول البدليـــة مبقتىضـــ عقـــود مربمـــة ســـنيت  2000و 2005رهـــوان عقاريـــة
كضــامن لإجنــاز ا ألشــغال الهنائيــة للهتيئــة ر أأهنــا تتعلــق بقطــع خمصصــة للمنــاطق اخلرضـ ـاء والتجه ـزيات امجلاعيــة
تعــود ملكيهتــا بصــفة أآليــة للبدليــة وفقــا ألحــاكم الفصــل  67مــن جمــَل الهتيئــة الرتابيــة والتعمــري وعــدم اختــاذ البدليــة
الإج ـراءات القانونيــة الالزمــة ضــد أأحــد املقســمَّي اذلي تــوىل التفويــت يف قطعــيت أأرة موضــوع رهــن لفائــدلا
كضــامن لإجنــاز ا ألشــغال الهنائيــة للهتيئــة ابلــر مــن أأن هــذا الفعــل يقــع ــت طــائَل الفصــل  292مــن اجملــَل
اجلزائية ،فضال عن عدم تقيدها يف بعض احلالت ابلرتاتيب العمرانية عند اإس ناد رخص البناء.
وتضــمن التقريــر نقــائص اخــرى تعلــق ابرزهــا بعــدم تســجيل أأيــة خمالفــة مــن قبــل مصــلابة الرتاتيــب خــالل
الفــرتة  2009-2007يف ش ـأأن مــا يزيــد عــن  700بنايــة متــت اإقامهتــا بــدون رخصــة وبنــاءات منجــزة بصــفة غــري
مطابقـــة لـــرخص البنـــاء ويرجـــع ذكل اإىل ضـــعا التنســـ يق بـــَّي مصـــلابة الرتاتيـــب وُك مـــن املصـــلابة الفنيـــة
ومصــلابة العاعــات ،وعــدم تــأأمَّي املعاينــات امليدانيــة ابلقــدر الــاكيف وعــدم رفــع اخملالفــات يف الإابن ،ابلإضــافة
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اإىل عـــدم تـــوفري أأمـــاكن وقتيـــة لتجميـــع فضـــالت البنـــاء وا ألجنـــة ابملنطقـــة البدليـــة وهـــو مـــا أأدى اإىل تـــرا
الفضالت بعديد املناطق وبروز  18نقطة سوداء بصفة متكررة.
ومــن هجـــة أأخــرى بـــَّي التقريـــر عــدم قيـــام البدليــة بتحريـــر حمـــاإ يف شــأأن مجـــَل مــن اخملالفـــات بســـنيت
 2006و 2007وإاحالهتـــا اإىل النيابـــة العموميـــة دلى احملمكـــة اخملتصـــة ،وعـــدم تنفيـــذ قـــرارت هـــدم صـــادرة خـــالل
الفـــرتة  ،2009-2006فضـــال عـــن عـــدم اســـ تجابة الوضـــع البيـــو والصـــحي ابملســـل للرشـــوط واملواصـــفات
املنصــوص علهيــا ابلنظــام اللــوذيج للمســاا وعــدم الال ـزتام ،يف معليــة نقــل اللحــوم مــن املســل  ،بق ـرار الرتاتيــب
الصحية ملدينة قفصة املؤرخ يف  3أأوت . 1993
أأمــا عــىل مس ـ توى الت ــف الإداري واملـــــــايل فقــد بــَّي التقريــر بلــوغ معــدل الشــغورات بق ـانون الإطــار
يف مـــوج جـــوان  2010حـــوايل  ، % 52وعـــدم جتـــاوز نســـ بة التـــأأطري  %9.15وافتقـــار البدليـــة اإىل غايـــة
جــــوان  2010اإىل بعــــض أأدوات التنظــــمي ا ألساســــ ية أدةل الإجــــراءات وجــــذاذات الوظــــائا واخملططــــات
الس ـ نوية لتك ـوين ورســلكة ا ألع ـوان وضــعا أآليــات الرقابــة املعقــدة يف بعــض اجملــالت اكلت ــف يف احملروقــات
والت ف يف ا ألمالك ويف املشاريع ،فضال عن حمدودية النشاط املعلوماي.
كــام لــوحو عــدم يــَّي خمطــط الإعالميــة اخلــاص ابلبدليــة وعــدم اقتنــاء  5تطبيقــات مربجمــة مضــن هــذا
اخملطــط تتعلـــق مبجــالت الت ـــف يف اخملــزون ومســـ تودع احلجـــز ورخــص البنـــاء والتقاســ مي ومتابعـــة املشـــاريع
ومكتـــب الضـــبط ،فضـــال عـــن عـــدم الرشـــوع يف اســـ تغالل  3تطبيقـــات مت اقتناؤهـــا منـــذ جـــوان  ، 2009اإىل
جانـــب تســـجيل اإخـــاللت عـــىل مســـ توى الت ـــف يف الوقـــود خـــالل الفـــرتة  2006- 2002وارتفـــاع ملحـــو
وغــري مــربر يف المكيــات املســ هتلكة مــن الوقــود خــالل نفــس الفــرتة ابلــر مــن اســ تقرار أأســطول املعــدات
والس يارات وعدم تسجيل تغيري يف نم النشاط.
وتولـــت البدليـــة الـــزتود مبـــارشة خـــالل ســـنيت  2005و 2006بمكيـــات هامـــة مـــن الوقـــود والزيـــوت مـــن
اإحــدى احملطــات التابعــة ألحــد اخل ـواص مبــا ق تــه  124أأ.د .دون الإدلء مبــا يفيــد تســلمها فعليــا ر اإب ـرام صــفقة
مــع الرشــكة الوطنيــة لتوزيــع البــرتول ،فضــال عــن متتــع رئــيس النيابــة اخلصوصــية مبقتطعــات وقــود بق ــة تنــاهز
 7,509أأ.د خالفا ملقتضيات القانون ا ألساة للبدلايت.
وتضــمن التقريــر اإخــاللت عــىل مس ـ توى الت ــف يف العمــَل العرضــيَّي مهنــا عــدم مس ـ ملفــات اإداريــة
وصـــوص تـــوزيعهم ومراقبـــة حضـــورمه بصـــفة مسرتســـَل مبـــا يضـــمن التأأكـــد مـــن احـــرتام قاعـــدة العمـــل املنجـــز
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وحيــول دون حــدون جتــاوزات ،ابلإضــافة اإىل تكــرر احلــالت الــيت مل يتقــدم فهيــا هــؤلء العمــَل لتس ـ أأجــورمه
يف أآخــر ُك شــهر وقيــام القــابض ب ــف هــذه ا ألجــور بعــد انقضــاء فــرتة زمنيــة هامــة بلغــت أأحيــاان ثــالن
س نوات من رخي اس تحقاقها وذكل بعد اإدراهجا مضن العمليات اخلارجة عن املزيانية.
وعــىل صــعيد أآخــر اتضــح مــل البدليــة نفقــات هامــة بــدون موجــب بعن ـوان اس ـ هتالك الكهــرابء ابملركــب
الــراييض  7نــو رب ابلــر مــن عــدم جتهــزيه بأأض ـواء اكشــفة ،وتتعلــق هــذه املصــاريا يف واقــع ا ألمــر ابس ـ هتالك
ــزل خــاص حمــاذ للمركــب مت ربــط شــ بكة تنــويره بصــفة غــري قانونيــة ابحملــول الكهــراب التــابع هل ،ابلإضــافة اإىل
خــالص فــواتري اســ هتالك كهــرابء لفائــدة الثكنــة العســكرية بقفصــة بلغــت ق هتــا حــوايل  9,7أأ.د ، .فضــال عــن
تعمــد البدليــة يف عديــد احلــالت جتزئــة الرشـ ـاءات وعـــدم اإبــرام صــفقات معوميــة طبقــا للرتاتيــب اجلــاري هبـــا
العمــل ،و تفويهتــا فرصــة الانتفــاع ابلتعريفــة التفاضــلية اخملصصــة لــري املالعــب املعش ـ بة واملنــاطق اخلرضـ ـاء ر
تركزيها لس بعة عدادات يف الغرة.
ولـــوحو يف ســـ ياع أآخـــر ضـــعا التنســـ يق بـــَّي البدليـــة واملصـــاحل اجلهويـــة للـــوزارات املعنيـــة وصـــوص
املشـــاريع املشـــرتكة ،اإىل جانـــب عـــدم اإجنـــاز الإعـــداد املـــايل للمخطـــط  2011-2007طبقـــا للمهنجيـــة احملـــددة
بــدليل املشــاريع كــام لــوحو تعطــل بعــض املشــاريع وتع ـ الــبعض ا ألخ ـر ابلــر مــن احلاجــة املاســة لهــا بســ،ب
عــدم الإملــام يف بعــض احلــالت ابلإج ـراءات الرتتي،يــة ومقتضــيات دليــل املشــاريع وقــَل اإحــاكم اإعــداد ادلراســات
ا ألولية وعدم تسوية املسائل العقارية.
ومل ترشـــع البدليـــة اإىل غايـــة شـــهر جـــوان  2010يف اإعـــداد ادلراســـات ا ألوليـــة املتعلقـــة مبشـــاريع مربجمـــة
وإاجنــاز مشــاريع تعبيــد وتطهــري دون تــأأمَّي التنســ يق املــال مــع املتــدخلَّي يف خمتلــا الشــ باكت العموميــة تــا
أأدى اإىل تكـــرر التـــدخالت عـــىل الطرقـــات املعبـــدة وتســـ،ب يف اإحلـــاع أأإار فادحـــة ابلطرقـــات دون القيـــام
ابلإصــالحات الالزمــة ،فضــال عــن عــدم اإحــدان اللجنــة املنصــوص علهيــا مبنشــور وزيــر ادلاخليــة عــدد  3بتــارخي
 2فيفــري  1999لتتــوىل ــت إارشاف رئــيس البدليــة املتابعــة املس ـ قرة لاكفــة مراحــل اإعــداد املشــاريع وتنفيــذها
وتأأمَّي املراقبة امليدانية لضامن التقيد ابلآجال واجلودة يف التنفيذ.
و أأبـــرزت نتـــاجئ املتابعـــة اإقـــرار عـــدة تـــدابري اإصـــالح متثـــل ابرزهـــا يف التوصـــل اإىل يـــَّي الـــ ن املرجعـــي
للمعلـــوم املوظـــا عـــىل العقـــارات املبينـــة مبقتىضـــ قـــرار مت عرضـــه عـــىل مـــداوةل اجمللـــس الـــبدلي خـــالل ســـ نة
 ،2009اإىل جانــب تــويل القــابض الــبدلي تس ـوية الش ـ ياكت املســحوبة عــىل حســاب أأحــد املس ـ تلزمَّي والــيت مل
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يتســن خالصــها لعــدم تــوفر الرصــيد ،وســد الــبعض مــن الشــغورات ابلتنظــمي الهيلكــي للبدليــة والــيت مشلــت
الإطار الإداري والفين واخلطط الوظيفية ودمع وحدة الإعالمية بتقنيَّي وهمندد خمتص.
كــام مت التوصــل اإىل تــركزي نظــام مراقبــة داخليــة ملتابعــة اســ تغالل احملروقــات ميكــن مــن ضــبط المكيــات
اليوميــة لســ تغالل الوقــود و ســَّي الت ــف يف مقتطعــات الغــازوال والبــعين الرفيــع ،وضــبط املبــالغ الســ نوية
املرصـــودة لفصـــل احملروقـــات ابلعـــامتد عـــىل مـــا مت رصفـــه فعـــال ،اإىل جانـــب التوفـــق يف مســـ ملفـــات اإداريـــة
للعمـــَل العرضـــيَّي وتـــوزيعهم ومراقبـــة حضـــورمه بصـــفة مسرتســـَل والتوصـــل اإىل التنســـ يق مـــع املتـــدخلَّي يف
خمتلــا الش ـ باكت العموميــة خــالل فــرتة اإجنــاز خمططــي الاســت ر ا ألخ ـريين وصــوص مشــاريع تعبيــد وترصــيا
الطرقات.
ولس ـ تكامل جمهــود الإصــالح ،دعــت الهيئــة ابخلصــوص اإىل مزيــد احلــرص عــىل يــَّي جــداول التحصــيل
ووضــــع الإماكنيــــات الالزمــــة لهــــذا الغــــرة والتعجيــــل ابإعــــداد جــــدول مراقبــــة احلــــد ا ألد للمعلــــوم عــــىل
املؤسســـات ذات الصـــبغة الصـــناعية أأو التجاريـــة وتـــوفري املـــوارد ال،رشـــية الالزمـــة حســـب الصـــيغ القانونيـــة
والرتتي،يـــة اخملـــوةل للبدليـــة ،ابلإضـــافة اإىل مواصـــَل املســـاعي يف اجتـــاه اإعـــداد جـــدول التحصـــيل اخلـــاص برشـــكة
فســفاط قفصــة وجــدول املتابعــة اخلــاص مبابــالت املرشــوابت ،والعمــل عــىل مزيــد التقيــد ب ـأأحاكم جمــَل اجلبايــة
احملليــة يف توظيــا املعــالمي عــىل ا ألرايض يف اجتــاه اعتبــار ق هتــا التجاريــة واحتســاب فــرتة ا ألربــع س ـ نوات مــع مــد
الهيئــة ابلتــدابري الــيت مت اإقرارهــا يف هــذا الاجتــاه واس ـ تكامل أأعــامل التحيــَّي الالزمــة و أأشــغال الإحصــاء التمكــييل
خملتلا العقارات.
كــام متــت ادلعــوة اإىل إورة اإقــرار الإجــراءات الكفــيَل ابلرفــع مــن نســب اســ تخالص املعــالمي املوظفــة
عـــىل العقـــارات املبنيـــة وا ألرايض غـــري املبنيـــة حســـب ا ألهـــداف املضـــبوطة مبقتىضـــ املـــذكرات العامـــة يف هـــذا
الشـــأأن مـــع موافـــاة الهيئـــة بتوضـــيابات حـــول التـــدابري املزمـــع اإقرارهـــا بغـــرة اســـ تعامل وتفعيـــل وســـائل التتبـــع
والتنفيذ املتاحة يف جمال الاس تخالص واس تكامل اإجراءات التنفيذ وتفعيل بطاقات الإلزام املس تصدرة.
وطلبــت الهيئــة مــدها بتوضــيابات حــول عــدم تســجيل البدليــة مضــن قامئ ـة ادلائنــَّي دلى احملمكــة اخملتصــة،
يف شـــأأن ديـــون ختـــدلت بذمـــة ثـــالن رشاكت بعنـــوان هـــذا املعلـــوم صـــدرت يف خصوصـــها اإعـــالانت عقـــل،
وحــول عــدم اإعــداد ق ـوا حــول أأعــامل التتبــع املنجــزة نتيجــة عــدم اس ـ تغالل وظيفــة الاس ـ تخالص الــيت تتيحهــا
تطبيقـــة "جبايـــة" وعـــدم جتســـ يد الإجـــراءات الـــيت أأقرلـــا املـــذكرة العامـــة عـــدد  3وكـــذكل حـــول عـــدم اختـــاذ
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البدليــــة أأي اإجــــراء يف اجتــــاه تعزيــــز التنســــ يق مــــع القــــابض الــــبدلي وتــــأأمَّي تبــــادل املعلومــــات وصــــوص
اس تخالص املوارد والنتاجئ املسجَل وصوص اس تخالص بعض املعينات واملعالمي من هجة أأخرى.
ومتــت التوصــية مبواصــَل تضــمَّي ا ألمــالك بــدفرت املــكل العــام الــبدلي ومس ـ ملفــات ا ألمــالك اخلاصــة مــع
موافــاة الهيئــة مبعطيــات حــول اســتيفاء هــذه العمليــة ومبزيــد التوضــيابات حــول الإج ـراءات الــيت اختــذلا البدليــة
لإحــاكم مســ واثئــق اإثبــات امللكيــة وحــول تكــوين وتفعيــل جلنــة الاس تقصــاء و ديــد املــكل الــبدلي ،كـــام
طالبــت الهيئــة مبعاجلــة امللفــات املتعلقــة ابلعتــداءات الــيت طالــت أأمالكهــا مبــا فهيــا بعــض العقــارات املرمســة ومنــع
تكررهـــا مســـ تقبال ومبزيـــد توضـــيح الإجـــراءات الـــيت مت اختاذهـــا خاصـــة يف مـــا يتعلـــق برضـــورة اإتبـــاع الصـــيغ
القانونية وتقارير الاختبار احملينة وتثقيل املبالغ غري املس تخلصة.
وعــىل صـــعيد أآخــر متـــت ادلعــوة اإىل مزيـــد احلـــرص عــىل تســـوية الوضــعيات العالقـــة املتعلقــة بعـــدد مـــن
العقــارات ومبزيــد توضــيح التــدابري الــيت مت اختاذهــا يف هــذا الصــدد وحــول م ـأآل قضــااي جــرب الرضــر الــيت رفعــت
ضـــد البدليـــة وصـــوص ت ـــفها يف مـــكل الغـــري ،ومواصـــَل هجـــود الاســـ تخالص وإاقـــرار مـــا يلـــزم مـــن تـــدابري
لإحـــاكم هـــذا اجلانـــب مـــن النشـــاط وتـــاليف الإشـــاكليات القامئـــة مـــع مـــد الهيئـــة مبعطيـــات حـــول مـــأآل القضـــااي
املرفوعـــة ومـــا نـــل مـــن نتـــاجئ يف اســـ تخالص البقـــااي ،ومواصـــَل اجملهـــودات املتعلقـــة بتحيـــَّي معينـــات الكـــراء
ابلإضـــافة اإىل العمـــل عـــىل تســـوية الوضـــعية املتعلقـــة بتلكيـــا أأحـــد اخلـــواص للقيـــام بعمليـــات رفـــع الســـ يارات
الرابضــة بصـــورة غـــري قانونيـــة ابلطريــق العـــام دون اإبـــرام عقـــد يف الغــرة ودون اللجـــوء اإىل املنافســـة والتـــدابري
الالزمـــة لضـــامن عـــدم تكررهـــا يف املســـ تقبل واســـ تخالص املبـــالغ املســـ توجبة بعنـــوان معليـــات رفـــع الســـ يارات
اخملالفـــة .ودعـــت الهيئـــة اإىل تـــدارك الإخـــالل املتعلـــق بعـــدم قيـــام القـــابض الـــبدلي خـــالل ســـ نة  2008وصـــم
ا ألداء عــىل الق ــة املضــافة املســ توجب عــىل لزمــة الســوع العامــة لالنتصــاب مبــا ق تــه  7,9أأ.د وتوليــه اقتطــاع
مبلـــغ هـــذا ا ألداء بعنـــوان ســـ نة  2009مبـــا قـــدره  9,495أأ.د مـــن معلـــوم الاســـ تلزام دون موجـــب ،وذكل عـــرب
التنس ـ يق مــع القــابض املــذكور ومتابعــة املس ـأأةل مــن قبــل املصــاحل البدليــة اخملتصــة ،كــام دعــت اإىل اإيــالء العنايــة
الالزمـــة ملراجعـــة مثـــال ليئـــة مدينـــة قفصـــه والالـــزتام بـــأأحاكم جمـــَل الهتيئـــة الرتابيـــة والتعمـــري يف الت ـــف يف
ا ألرايض وموافالــا ابلإجــراءات الــيت مت اعامتدهــا قصــد تســوية الإخــالل املتعلــق بقبــول البدليــة مبقتىضــ عقــود
مربمــة رهــوان عقاريــة كضــامن لإجنــاز ا ألشــغال الهنائيــة للهتيئــة اكن يتعــَّي علهيــا رفضــها ابعتبــار أأهنــا تتعلــق بقطــع
خمصصــة للمنــاطق اخلرضــاء والتجه ـزيات امجلاعيــة تعــود ملكيهتــا بصــفة أآليــة للبدليــة وفقــا ألحــاكم الفصــل  67مــن
جمَل الهتيئة الرتابية والتعمري.
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وطالبــت الهيئــة ابإفادلــا مب ـأآل القضــية املرفوعــة مــن أأجــل التف ـريط يف قطعــيت أأرة مرهونــة لفائــدة البدليــة
ودعــــت اإىل تــــدارك الإخــــاللت املتعلقــــة بضــــعا نشــــاط مصــــلابة الرتاتيــــب خــــالل الفــــرتة 2009-2007
وتكثيــا التنس ـ يق بيهنــا وُك مــن املصــلابة الفنيــة ومصــلابة العاعــات وابحلــرص عــىل اختــاذ التــدابري الالزمــة
وصــوص اإحــاةل حمــاإ اخملالفــات اإىل النيابــة العموميــة وتنفيــذ قــرارات الهــدم مــن هجــة ،وتــوفري مســل بــدلي
يســـ تجيب للرشـــوط واملواصـــفات املنصـــوص علهيـــا ابلنظـــام اللـــوذيج للمســـاا وإورة الالـــزتام ،يف معليـــة
نقل اللحوم من املسل  ،بقرار الرتاتيب الصحية ملدينة قفصه من هجة أأخرى.
وعـــىل صـــعيد أآخـــر ،أأوصـــت الهيئـــة مبزيـــد بـــذل اجلهـــود يف تنفيـــذ الـــربانم الســـ نوي للتشـــجري وبعـــث
املنـــاطق اخلرضـــاء وتـــوفري املـــوارد ال،رشـــية الالزمـــة واحلـــرص عـــىل تـــوفري الوســـائل التنظ يـــة ا ألساســـ ية أدةل
الإجـــراءات وجـــذاذات الوظـــائا واخملططـــات الســـ نوية لتكـــوين ورســـلكة ا ألعـــوان ،فضـــال عـــن التعجيـــل يف
يــَّي خمطــط الإعالميــة وجتــاوز النقــائص الفنيــة املوجــودة ابلتطبيقــات حــا يتســ ع اســ تغاللها ،وا إل اع يف
جتــاوز النقــائص املتعلقــة ابســ تعامل تطبيقــيت "جبايــة " و" أأجــور" وحفــو املعطيــات عــىل حامــل مغناطييســ
وتقــدمي التوضــيابات الالزمــة وصــوص قيــات الوقــود الــيت مت اإقتناؤهــا وإاســ نادها خالفــا للرتاتيــب اجلــاري هبــا
العمل وتسوية الرضر املايل املرتتب عهنا.
وطالبـــت الهيئـــة بتقـــدمي توضـــيابات حـــول املبلـــغ اذلي ملتـــه البدليـــة ( 9أأ.د) بعنـــوان خـــالص فـــواتري
اســ هتالك الكهــرابء لفائــدة الثكنــة العســكرية بقفصــة مــع بيــان الإجــراءات الــيت مت اختاذهــا لتســوية الوضــعية،
ومواصــَل اجلهــود وصــوص الانتفــاع ابلتعريفــة التفاضــلية الــيت أأ ــا املقــرر عــدد  88وصــوص خــالص قيــات
امليــاه املســ هتلكة واخملصصــة لــري املالعــب املعشــ بة واملنــاطق وذكل ابلتنســ يق مــع ادليــوان الــوطين للتطهــري،
ابلإضـــافة اإىل اختـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تـــدابري لتجـــاوز النقـــائص املتعلقـــة اـــرد املرافـــق املتـــوفرة ابملنطقـــة البدليـــة
ومس ـ اجلــذاذات ذات الصــَل وإارســاء قاعــدة املعطيــات وجتــاوز النقــائص النامجــة عــن ضــعا التنســ يق بــَّي
البدليـــة واملصـــاحل اجلهويـــة للـــوزارات املعنيـــة وصـــوص املشـــاريع املشـــرتكة ،ولتـــوفري دليـــل املشـــاريع واعـــامتد
املهنجيــة املضــمنة بــه يف الإعــداد املــايل خملطــط الاســت ر واحلــرص عــىل حســن برجمــة املشــاريع والإعــداد اجليــد
لها منذ مرحَل ادلراسة مع موافاة الهيئة مبا نل من نتاجئ وصوص املشاريع املعطَل.
كــام أأوصــت الهيئــة ابســ تحثان نســق تنفيــذ مرشــوع بنــاء مقــر ادلائــرة البدليــة وبنــاء املســ تودع الــبدلي
واســـ تكامل ادلراســـات املتعلقـــة ابملشـــاريع املربجمـــة خـــالل الفـــرتة  ،2010-2007اإىل جاتـــب التعجيـــل بتكـــوين
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اللجنــة املنصــوص علهيــا مبنشــور وزيــر ادلاخليــة عــدد  3لســ نة  1999لتتــوىل املتابعــة املســ قرة لاكفــة مراحــل
اإعداد املشاريع وتنفيذها وتأأمَّي املراقبة امليدانية لضامن التقيد ابلآجال واجلودة يف التنفيذ.
نتاجئ املتابعة الثانية
أأبرزت نتاجئ متابعة تقرير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشين حول املشاريع الاقتصادية والبناءات الإدارية يف
اإطار اخملططات الاست رية البدلية تنفيذ توصية واحدة من مضن  7توصيات متبقية من املتابعة السابقة مثلام يبينه
اجلدول التايل:

موضوع التقرير

املشاريع
الاقتصادية
والبناءات
الإدارية يف اإطار
اخملططات
الاست رية
البدلية

نتاجئ املتابعة الثانية
املتابعة الأوىل
عدد
عدد
عدد
عدد النقائص عدد
املس تخرجة التوصيات التوصيات التوصيات التوصيات
من التقرير املقدمة يف املتبقية من املنجزة خالل املتبقية
هذه املتابعة للمتابعة
ضوء املتابعة املتابعة
السابقة
ا ألوىل

14

07

07

06

01

العدد
نس بة
الإصالح امجليل
خالل هذه للنقائص
اليت مت
املتابعة
تداركها

℅14

08

النس بة امجللية قرار جملس الهيئة
ل إالصالح

℅57

مواصَل املتابعة

ومتثلت التدابري املتخدة ابخلصوص ،يف تويل الوزارة دعوة البدلايت اإىل العمل عىل الإعداد اجليد دلراسة
املردودية املالية للمشاريع الاست رية املزمع اإجنازها فع تواصل اإجناز املشاريع املدرجة يف الربانم الوطين لتأأهيل
مساكل توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري سواء املوكول تنفيذها اإىل البدلايت أأو اإىل واكةل الهتذيب والتجديد
العمراين .كام متت برجمة اجناز مسل هجوي ووذيج مشرتك بَّي بدلايت احملمدية فوشانة واخلليدية ومرانع والزهراء مع
سعي الهياُك املعنية اإىل اس تكامل اإجراءات اخلي الهنا ملرشوع ليئة ادلائرة البدلية ابملرىس وإاعادة ليئة السوع
البدلي.
ويف املقابل مل تسجل التوصية املتعلقة ابلتنس يق مع صندوع القروة ومساعدة امجلاعات احمللية وصوص
التعمق يف دراسة مردودية املشاريع الاقتصادية أأي تقدم يف الاجناز مقارنة ابملتابعة السابقة.
25
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وقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
 نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة التقرير الس نوي اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات حول الت ف يف
صندوع القروة ومساعدة امجلاعات احمللية وتقرير التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية وصوص بدلية الاكف:

موضوع التقرير

نتاجئ املتابعة الثالثة
املتابعة الأوىل
عدد النقائص عدد التوصيات عدد التوصيات عدد التوصيات عدد التوصيات نس بة
املنجزة خالل املتبقية للمتابعة الإصالح
املس تخرجة املقدمة يف ضوء املتبقية من
خالل هذه
من التقرير املتابعة الأوىل املتابعة السابقة هذه املتابعة
املتابعة

قرار جملس
العدد امجليل
للنقائص اليت النس بة امجللية ل إال ال
صالحهيئة
مت تداركها

صندوع
القروة
24
ومساعدة
امجلاعات احمللية
بدلية الاكف
55

12

08

05

03

℅63

21

℅88

16

13

05

08

℅38

47

℅85

79

28

21

10

11

℅48

68

℅86

الـمــجـمــوع

اإهناء
املتابعة
مواصَل
املتابعة

و متثلت أأمه التدابري املتخذة عىل مس توى صندوع القروة ومساعدة امجلاعات احمللية ،يف قيام الإدارة الفرعية
للماباس بة التابليلية ابإعداد تقرير س نة  2011عىل اإثر التس الوقيت لتطبيقة احملاس بة ،وقد احتوى التقرير عىل العديد
من املؤرشات اليت ميكن اس تغاللها يف أأخذ القرار يف ُك ما يتعلق مبهنجية متويل املشاريع وتوزيعها اجلهوي والقطاعي
ويفة خطوط الاعامتد اخلارجية والت ف يف اخملاطر اإىل جانب مس مزيانية الصندوع وترش يد نفقاته .وقد أأوصت
الهيئة يف هذا الصدد مبواصَل املساعي لتقيمي املنظومة الإعالمية والتأأكد من مدى اس تجابهتا ملعايري احملاس بة التابليلية.
كام مت تركزي نظام معلوماي عىل املس تويَّي املركزي واجلهوي لضامن عة معاجلة املشاريع ومتابعة مراحل املوافقة
املبدئية عىل امللفات واملصادقة الهنائية علهيا اإىل جانب متابعة ويل الاعامتدات والإطالع احليين عىل تقدم اإجناز
املشاريع واخملططات خاصة عىل املس توى اجلهوي واحلد بصفة ملحوظة من عدم التوازن بَّي الإدارة الفرعية لتقيمي
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املشاريع والإدارة الفرعية ل إالجناز وذكل بــتوزيع املهام بَّي الإدارة الفرعية لتقيمي املشاريع اليت تقمي أأساسا املشاريع الوطنية
والفروع اجلهوية اليت ختتص مبشاريع امجلاعات احمللية.
كام مت اإجناز ُك السحوابت عىل قرة البن العاملي و الواكةل الفرنس ية وهو مكن من تفادي مل يفة اإضافية
بعنوان معولت تعهد يف ما تعهدت مصاحل الصندوع بتنقيح ادلليل العميل اخلاص بقويل املشاريع عىل ضوء يَّي
النظام الهيلكي للصندوع.
ويتواصل اإعداد ميثاع السالمة املعلوماتية يف انتظار املصادقة عليه ورصد الاعامتدات الالزمة لإحدان مركز
 back upوعرة نشاط الفروع اجلهوية للصندوع ابلتداول عىل أأنظار جملس الإدارة ،و أأوصت الهيئة يف هذا
اخلصوص بوضع برانم س نوي ملتابعة املشاريع تعقده الإدارة العامة يوحة قيادة فضال عن مواصَل مساعي
الاس تخالص يف ظل تقلص نس بة الاس تخالص اإىل حدود  % 20يف موج س نة  2012مقابل  % 43يف هناية
. 2011
ونظرا للتقدم اذلي عرفه نسق اإجناز التوصيات ،فقد أأقر اجمللس اإهناء متابعة هذا التقرير عىل مس توى الهيئة مع
دعوة التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية ملتابعة تنفيذ التوصيات املتبقية.
أأما وصوص بدلية الاكف ،فقثلت أأمه التدابري املتخذة يف تسمية اكتب عام  ،والتوصل اإىل تصفية بعض ادليون
املتخدلة بذمة البدلية ،ومواصَل اإعداد جدول توظيا ا ألعوان و تلكيا مركز التكوين ودمع الالمركزية ابإعداد أأدةل
اإجراءات لتعم ها عىل البدلايت قصد توحيد طرع العمل.
كام مت اإقرار مواصَل املساعي املس توجبة لس تئناف اإجراءات تسجيل العقارات التابعة للمكل البدلي لتنفيذ
أأحاكم قضائية ابخلروج من احملالت املسوغة ابلإضافة اإىل مواصَل متابعة تنفيذ احللك الصادر ضد أأحد املدينَّي وتسوية
بقااي الاس تخالص املتعلقة ابملعلوم عىل العقارات املبنية ،يف حَّي مت تربير توقا معليات التتبع اب ألحدان اليت شهدلا
مدينة الاكف واليت اجنر عهنا حرع القباضة البدلية ابلاكمل وإاتالف مجيع حمتوايلا.
ويف املقابل مل يي تنفيذ التوصيات اليت تعلقت ابلتسديد التدرجيي للشغورات يف اخلطط الوظيفية وبتسوية
وضعية العون اذلي يشغل خطة رئيس مصلابة احلاةل املدينة و إابمتام معليات يَّي العقود وبتحسَّي نس بة اس هتالك
اعامتدات مزيانية التلية.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
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 نتاجئ املتابعة الرابعة:
مشلت املتابعة تقرير التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية و التلية احمللية حول الت ف يف بدلية جربة ميدون،
وبينت تنفيذ توصية واحدة من مجَل  9متبقية مثلام يبينه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

بدلية جربة
ميدون

نتاجئ املتابعة الرايعة
املتابعة ا ألوىل
عدد
عدد
عدد
عدد النقائص عدد
املس تخرجة التوصيات التوصيات التوصيات التوصيات
املتبقية
من التقرير املقدمة يف املتبقية من املنجزة
خالل هذه للمتابعة
ضوء املتابعة املتابعة
املتابعة
السابقة
ا ألوىل

26

12

09

08

01

نس بة
الإصالح
خالل هذه
املتابعة

℅11

قرار جملس الهيئة
العدد امجليل للنقائص
النس بة امجللية ل إالصالح
اليت مت تداركها

18

℅69

اإهناء املتابعة

ومتثلت التوصية املنجزة يف تكوين جلنة دلراسة الوضعية العقارية ملركز ا ألمن الس يايح ابحلدادة تبَّي عىل
ضوء أأعاملها أأن احملل ل يزال عىل مكل اجمللس اجلهوي ،وإاخالء مركز ا ألمن الوطين بسدويكش ،وعليه فاإن
املالحظة املتعلقة بغياب عالقة تعاقدية يف اإس تغالهل مل تعد قامئة.
أأما وصوص التوصيات املتبقية ،فقد متثلت أأمه التدابري املتخذة يف شأأهنا يف مواصَل معلية تسجيل أأربع قطع
مبنية وثالن قطع غري مبنية ابلتنس يق مع مصاحل ديوان قيس ا ألرايض ،ومواصَل املساعي الرامية ملراجعة عقود كراء
احملالت يف اإجتاه الرتفيع يف معينات الكراء وذكل قبل رفع قضااي ضد من ل يتجاوب مع مقرتحات البدلية ،علام وقد
ا هتت مساعي الإدارة يف هذا الشأأن اإىل الرتفيع يف معينات كراء بعض احملالت.
كام مت التعهد بربجمة أأشغال صيانة للمرشب بعد تعرضه للتخريب والعبث مبحتوايته عىل اإثر ا ألحدان اليت
رافقت الثورة وا إل هتاء من املرحَل ا ألوىل من ادلراسات املتعلقة ابإعداد ومراجعة أأمثَل الهتيئة ،ومواصَل تسمية
ا ألهن و ترقمي املساكن لتيسري اإعداد جداول صيل املعالمي.
ومت القيام مبساع للحصول عىل أأمثَل مسح عقاري ل أشرايض البيضاء من ديوان قيس ا ألرايض وحصلت
مصاحل البدلية عىل موافقة ادليوان لقكيهنا من مثال الهتيئة العمرانية للمنطقة الس ياحية مبيدون اذلي سيي اإس تغالهل
يف اإعداد جدول صيل املعالمي املوظفة عىل العقارات غري املبنية بعنوان س نة  2014اإضافة اإىل مواصَل املساعي
لتسوية الإشاكل وصوص الطرف اذلي يتحمل نفقات ري املالعب.
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وحيث أأن عددا من التوصيات يبقى رهَّي مدى اإس تجابة اإدارات وهياُك أأخرى ملساعي البدلية عىل رار
ديوان قيس ا ألرايض  ،وزارة التجهزي والبيئة ،و أأن بعض الاجراءات يتطلب تنفيذها فرتة زمنية طويَل (اإعداد أأمثَل
الهتيئة ،اإجناز معلية الإحصاء للمباين غري املبنية) ،فقد أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا عىل مس توى الهيئة
مع دعوة التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية ملتابعة اإجناز التوصيات املتبقية.

 .3وزارة الشؤون اخلارجية:
تولت الهيئة متابعة  12تقريرا مشلت عددا من املراكز ادلبلوماس ية ابخلارج ،تتـوزع حسـب مسـ توى املتابعـة
كام ييل:
متابعة أأوىل :س تة تقارير (.)6
متابعة اثنية :تقريران (.)2
متابعة رابعة :تقريران (.)2
متابعة خامسة :تقريران (.)2
ومكنــت متابعــة التقــارير املنجــزة مــن قبــل خمتلــا هيــاُك الرقابــة مــن الوقــوف عــىل عــدد مــن النقــائص
والإخاللت اليت نلـت عـىل مسـ توى أأغلـب املراكـز ادلبلوماسـ ية والقنصـلية املعنيـة .وتعلقـت هـذه املالحظـات
أأساسا ابلت ف يف املوارد ال،رشية والوسائل املادية اإىل جانب الت ف املايل واحملاس يب.
وجدير ابذلكر أأن الهيئة اكنت قد أأشارات اإىل جل هذه الإخاللت مضن تقرير نشاطها لس نة  2012و أأعلمت
هبا سلطة أأ إلرشاف ،وقد تواصل ظهور هذه النقائص عىل مس توى املراكز اليت مشلهتا املتابعة خالل س نة .2013
فعىل مس توى الت ف يف املـوارد ال،رشـية ،مت تسـجيل عـدم تطـابق عـدد ا ألعـوان القـارين واحملليـَّي للعـدد
املرخص فيه ،والرتفيع يف ا ألجور أأو اإس نادمه منح بعنـوان امتيـازات عينيـة دون التنصـيص علهيـا بعقـود الانتـداب
ودون اإبرام مالحق يف الغرة .ومن هجة أأخرى لوحو تكفل بعض املراكز بنفقات اكن مـن املفـروة ملهـا مـن
قبل ا ألعوان عىل تسويغ مأأوى الس يارات مضن معالمي الكراء.
ويف ما يتعلق بعدد ا ألعوان املبارشين ابلسفارات والقنصليات فقد أأشارت تقارير الرقابة اإىل النقص املالحـو
يف بعضها واذلي جعل احملاسب العموجح يتوىل القيام مبهام متنافرة كعقد املصاريا وإاجنازها وتس املـواد ويف املقابـل
يضطلع بعض ا ألعوان احملليَّي بعمليات قنصلية ويت ـفون يف الطوابـع اجلبائيـة ،و همـام يتعـَّي اإجنازهـا مـن قبـل
أأعوان قارين ومؤهلَّي ذلكل.
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ومتــت الإشــارة مــن انحيــة أأخــرى اإىل عــدم اإســ تعامل بعــض التطبيقــات الإعالميــة عــىل ــرار "حماســ بة"
و"جاليـــة" و"احلـــاةل املدنيـــة" يف عـــدد مـــن املراكـــز نتيجـــة اإمـــا لعـــدم احلـــرص عـــىل تركزيهـــا أأو للنقـــائص الـــيت
تشوهبا.
وعـــىل مســـ توى جـــرد ا ألمـــالك املنقـــوةل للمراكـــز ادلبلوماســـ ية والقنصـــلية ،لـــوحو عـــدم اإعـــامتد دفـــرت يف
الغــرة وعــدم يــَّي البطاقــات وعــدم تــرقمي املعــدات وا ألاثن ،فضــال عــن عــدم ايــالء ليئــة وصــيانة مقــرات
البعثــات والإقامــة العنايــة الالزمــة وعــدم اختــاذ التــدابري الرضــورية وصــوص ا ألاثن واملعــدات الــيت زال الانتفــاع
هبا وعدم تنظمي ا ألرش يا.
ووصــوص الت ــف يف أأســطول الســ يارات يف لــوحو عــدم اإحــاةل الســ يارات الإداريــة القدميــة عــىل عــدم
ا إلســ تعامل ،ابلــر مــن يفــة صــيا هتا املرتفعــة وعــدم مســ بطاقــات ملتابعــة اإســ هتالك الوقــود ويفــة الإصــالح
والصيانة.
وعــىل مس ـ توى الت ــف املــايل واحملاس ـ يب مت تســجيل مجــَل مــن الإخــاللت متثلــت يف اإجنــاز نفقــات عــىل
حســـــاب التســـــ بقات دون تـــــرخيص مـــــن وزارة ا إلرشاف و جتـــــاوز الإعـــــامتدات املرصـــــودة و يـــــاب بعـــــض
التنصيصــات الرضـــورية بواثئــق ال ـــف ،اإضـــافة اإىل عــدم اعـــامتد املنافســة يف اإختيـــار رشاكت التـــأأمَّي و واكلت
ا ألسفار.
ومـــن هجـــة أأخـــرى ،أأشـــارت مجـــَل التقـــارير اإىل بقـــاء عـــدد مـــن املبـــالغ دون تســـوية وتتعلـــق ابلعمليـــات
اخلارجــــة عــــن املزيانيــــة املضــــمنة ابجلــــدولَّي " أأ" (اإيــــداعات ومقــــابيض أأخــــرى لدلفــــع أأو للتســــوية) و"ب"
(تس بقات أأو مصاريا لالس تخالص أأو للتسوية).
فعـــىل املســـ توى اجلـــدول " أأ" متـــت الإشـــارة اإىل عـــدم تـــويل مصـــاحل ا ألمانـــة العامـــة للمصـــاريا خصـــم
فواضــل العن ـوان ا ألول للس ـ نة الســابقة بصــفة دوريــة تــا ترتــب عنــه وجــود فواضــل عنــد اإج ـراء التفقــد ،فضــال
عن تضمن قامئة الإيداعات واملقابيض املعدة للتسوية ملبالغ يرجع بعضها اإىل أأك من عرشين س نة.
أأمــا ا ألرصـــدة غـــري املســـواة بعنـــوان املصـــاريا املنجــزة خـــارج املزيانيـــة (اجلـــدول "ب") فقـــد تعلـــق جـــزء
هــــام مهنــــا بتســــ بقات مــــرخص فهيــــا مــــن قبــــل وزارة ا إلرشاف أأو بتســــ بقات بعنــــوان مصــــاريا ترحيــــل
ا ألشخاص أأو الرفات.
وتعـــود هـــذه الوضـــعية اإىل ضـــعا التنســـ يق بـــَّي وزاري اخلارجيـــة واملاليـــة وصـــوص خصـــم الفواضـــل يف
الاابن ونتيجة عدم التعرف عىل مصدر املبالغ وعدم توفر الواثئق املتعلقة هبا وصوص ا ألرصدة ا ألخرى.
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كـــام أأشـــارت التقـــارير اإىل نقـــائص تعلقـــت حبســـاابت واكلت دفوعـــات بعـــة لـــوزارات أأخـــرى (وزارة
ادلاخليـــة وزارة التعلـــمي العـــايل والبحـــث العلمـــي )...نتيجـــة ضـــعا التنســـ يق بيهنـــا وبـــَّي مصـــاحل وزاري
اخلارجية واملالية.
 نتاجئ املتابعة ا ألوىل:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ معلية املتابعة ا ألوىل للملفات التالية:
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة من
التقرير

عدد النقائص اليت
مت تداركها

عدد النقائص اليت مت
تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح
والتدارك

سفارة امجلهورية التونس ية بطوكيو

20

13

07

℅65

سفارة امجلهورية التونس ية ابلراية

22

05

17

℅23

سفارة تونس ابإسالمأأابد

20

12

08

℅60

سفارة امجلهورية التونس ية بباريس

35

23

12

℅66

سفارة امجلهورية التونس ية مبسقط

18

06

12

℅33

القنصلية العامة للجمهورية التونس ية
ادة

12

07

05

℅58

الـمــجـمــوع

127

66

61

℅52

وعــىل مســ توى قريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة املنجــز ســ نة  2010حــول ت ــف وحســاابت ســفارة
امجلهوريــة التونس ـ ية بطوكيــو ،تبــَّي اإضــافة اإىل املالحظــات العامــة املشــار اإلهيــا أآنفــا ،تثقيــل نفقــات تــذاكر الســفر
عـــىل فقـــرات خمتلفـــة ،وعـــدم تـــأأمَّي مقـــري الســـفارة والإقامـــة ضـــد خمـــاطر الـــزلزل ،ابلإضـــافة اإىل عـــدم اختـــاذ
الســـفارة أأي اإجـــراء ضـــد املـــاكل ا ألصـــيل ملقـــر املركـــز والإقامـــة اذلي مل يقـــم ابإصـــالح العيـــوب والنقـــائص الـــيت
برزت بعد القبول الوقيت للبناية كام الزتم بذكل وعدم اإحتواء ملا املقرين عىل حمرض القبول الهنا .
ومـــن انحيـــة أأخـــرى تبـــَّي عـــدم مســـ دفـــرت ملتابعـــة قيـــات الطوابـــع اجلبائيـــة املســـلمة واملســـرتجعة مـــن
املســـؤول عـــن الشـــؤون القنصـــلية ،واحتفـــا احملاســـب بســـ يوةل ابلصـــندوع تتجـــاوز املبـــالغ الرضـــورية املســـموح
31

 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

هبــا ،ووجــود مبــالغ يف انتظــار التســوية بلغــت ق هتــا حــوايل  386.805يــن يعــود بعضــها اإىل ســ نة  ،2006كــام
تبــَّي جتـــاوز املبــالغ احملمـــوةل عــىل واكةل دفوعـــات وزارة التعلــمي العـــايل والبحــث العلمـــي يف بعــض احلـــالت املبلـــغ
احملـــدد بقـــرار اإحـــدان الـــواكةل  ،و ميـــل املصـــاريا البنكيـــة املتعلقـــة بتحويـــل الاعـــامتدات اخملصصـــة لـــواكةل
ادلفوعات عىل املبالغ املتعلقة ابملنح.
و أأبــرزت نتــاجئ املتابعــة اختــاذ عــدد مــن تــدابري الإصــالح متثلــت يف اإتــالف املعــدات الــيت زال الانتفــاع هبــا
بعـــد احلصـــول عـــىل تـــرخيص يف الغـــرة ،و تنظـــمي ا ألرشـــ يا وإاحـــاةل ســـ يارة قدميـــة عـــىل عـــدم الاســـ تعامل
وتعويضــــها ،واعــــامتد الاستشــــارات و أأذون الــــزتود لإجنــــاز الرشــــاءات واخلــــدمات وتعيــــل النفقــــات يف البنــــود
اخملصصــة لهــا واستشــارة عــدد مــن مؤسســات التــأأمَّي قصــد الاســ تفادة مــن املنافســة وتســوية وضــعية مقــري
الســفارة والإقامــة ،كــام مت مس ـ دفــرت متابعــة قيــات الطوابــع اجلبائيــة املســلمة واملســرتجعة ،و احلــد مــن املبــالغ
املودعة ابلصندوع.
وقـــد أأوصـــت الهيئـــة ابإمتـــام فـــرز ا ألرشـــ يا وإاتـــالف القـــدمي منـــه ،واعـــامتد املنظـــومتَّي الإعالميتـــَّي
املتعلقتــَّي ابجلاليــة وابحلــاةل املدنيــة ،وتفعيــل املنافســة يف معليــة اقتنــاء تــذاكر الســفر ،كــام دعــت اإىل اإب ـرام عقــدي
تـــأأمَّي ملقـــري الســـفارة والإقامـــة ضـــد خمـــاطر الـــزلزل وتســـوية أأرصـــدة التســـ بقات واملصـــاريا خـــارج املزيانيـــة
والتنس ـ يق مــع وزارة التعلــمي العــايل والبحــث العلمــي قصــد الرتفيــع يف مبلــغ التســ بقة مبــا يتوافــق وحاجيالــا بــبدل
الاعامتد مع دعوة حماسب املركز للتقيد بقواعد احملاس بة العمومية وعدم جتاوز الاعامتدات الرصودة للواكةل.
أأمـــا ابلنســـ بة لتقريـــر هيئـــة الرقابـــة العامـــة للامليـــة املنجـــز ســـ نة  2012حـــول ت ـــف وحســـاابت ســـفارة
امجلهوريـــة التونســـ ية ابلـــراية فقـــد متثلـــت أأمه النقـــائص اخلصوصـــية الـــيت شـــابت جمـــال الت ـــف يف املـــوارد
ال،رشـ ـية واملاديــة ،يف عــدم احــرتام بعــض بنــود نظــام العمــل بــبدل الاعــامتد ،وعــدم املســامهة يف التكفــل اب ــراط
ا ألعــوان يف نظــام التــأأمَّي الاجامتعــي ابلنســ بة لــنفس الصــنا مــن ا ألعــوان ،كــام تبــَّي عــدم تــوفر نســخة مــن
وثيقــة امللكيــة ل إالقامــة الفرعيــة اــدة و عــدم جتديــد مصــاحل الســفارة للبطاقــات الرماديــة مجليــع ســ يارات البعثــة
و أأمهية عدد اخملالفات املرورية املرتكبة.
كــام تبــَّي عــدم وصــا املنقــولت بصــفة مدققــة خاصــة ابلنس ـ بة للوحــات الفنيــة (نوعهــا ومقاســها وموضــوعها
ومنجزهـــا) ،والاحتفـــا يف ظـــروف خـــزن غـــري مالمئـــة بـــأأاثن ومعـــدات قدميـــة يرجـــع بعضـــها ملكتـــب ادليـــوان
التونيس للس ياحة اذلي مت اإغالقه منذ س نة  ،1998تا عرضها للتلا.
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ومـــن انحيـــة أأخـــرى تبـــَّي افتقـــار الســـفارة ملوقـــع واب خـــاص هبـــا يف مزيـــد التعريـــا بتـــونس ويف تقريـــب
اخلـــدمات املســـداة اإىل املـــواطنَّي واعـــامتد وصـــل صـــندوع عوضـــا عـــن الفـــاتورة كواثئـــق املث،تـــة للنفقـــات وعـــدم
تسجيل الفواتري مبكتب الضبط وتوجهيها مبارشة اإىل احملاسب.
هـــذا اإىل جانـــب وجـــود مبـــالغ يف انتظـــار التســـوية بلغـــت ق هتـــا حـــوايل  248780.45ر.د يعـــود بعضـــها
اإىل س نة .1991
ومـــن انحيـــة أأخـــرى ،أأبـــرز التقريـــر نقصـــا يف الإماكنيـــات املاديـــة وال،رشـــية اخملصصـــة لـــرتو الوهجــــة
الس ياحية التونس ية اإىل جانب عدم التنس يق بَّي مصاحل ادليوان الوطين للس ياحة والسفارة يف الغرة.
وبينــت املتابعــة اختــاذ عــدد مــن التــدابري متثلــت يف جتديــد البطاقــات الرماديــة املنهتيــة الصــلوحية وو إاعــالم
أأعــوان الســ ياقة برضــورة احــرتام القــوانَّي وا ألنظمــة املروريــة ابململكــة ،اإضــافة اإىل تلكيــا عــونَّي بتنظيــا مقــر
السفارة وإاعداد اجلرد الس نوي  ،وإافراد اللوحات الفنية ادول وصا خاص.
كـــام مت تلكيـــا عـــون حمـــيل ابســـ تالم الفـــواتري وتســـجيلها وابســـ تقبال املـــزودين اذليـــن متـــت دعـــولم اإىل
تضمَّي فواتريمه املعطيات القانونية قصد اعامتدها كوثيقة خالص و اإعالهمم بعدم قبول وصولت الصندوع.
ودعـــت الهيئـــة ابخلصـــوص اإىل اعـــامتد عقـــود شـــغل تـــتالءم و نظـــام العمـــل ابلســـعودية واحلـــرص عـــىل
تنظــــمي ا ألرشــــ يا وإاتــــالف املعــــدات وا ألاثن غــــري املســــ تعمل يف أأقــــرب الآجــــال ،وا إل اع يف اإجنــــاز موقــــع
الواب ،و يَّي ق ة املمتلاكت واعامتدها يف ضبط معلوم التأأمَّي.
كـــام دعـــت الهيئـــة مصـــاحل ا ألمانـــة العامـــة للمصـــاريا بـــوزارة املاليـــة اإىل خصـــم الفواضـــل والإيـــداعات يف
الإابن ،واملصـــاحل املركزيـــة لـــوزارة الشـــؤون اخلارجيـــة اإىل تـــوفري الاعـــامتدات الالزمـــة لتســـوية التســـ بقات لســـ ع
تــكل املــرخص فهيــا وإاىل التنســ يق مــع املركــز ادلبلومــاة قصــد تســوية التســ بقات وإاىل التقيــد مبقتضــيات جمــَل
احملاســ بة العموميــة يف مــا يتعلــق ابإســ ناد التســ بقات وتســويهتا ،اإضــافة اإىل دمع جمهــود الســفارة يف جمــال الــرتو
لفرص الاست ر يف تونس.
وتضـــمن تقريـــر هيئـــة الرقابـــة العامـــة للمصـــاحل العموميـــة املنجـــز ســـ نة  2010حـــول الت ـــف بســـفارة
امجلهوريــة التونس ـ ية ابإســالم أآابد عــدة نقــائص خصوصــية متثلــت يف حمدوديــة الــزايرات املتبــادةل بــَّي ت ـونس وبــدل
الاعـــامتد عـــىل املســـ توى الرمســـي ،وشـــ به انعـــداهما عـــىل مســـ توى الســـ ياحة ورجـــال ا ألعـــامل وعـــدم تنفيـــذ
التفاقيات املربمة بَّي البدلين يف الإابن ،فضال عن عدم اإجناز برانم التعاون الثقايف والعلمي والفين.
كــام تبــَّي عــدم تســجيل بعــض عقــود الانتــداب وعــدم تضــمَّي بعــض مالحــق العقــود ق ــة ا ألجــر ابدلولر
طبقا للرتاتيب السارية يف اجملال وعدم يَّي عقود انتداب ا ألعوان احملليَّي.
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ولــوحو عــدم اســ هتالك اعــامتدات العنــوان الثــاين نظــرا لعــدم اإجنــاز املشــاريع خــالل ســ نة برجمهتــا وتــوفر
قيــات مــن الطوابــع اجلبائيــة مــن فئــيت  11د و  66د تفــوع احلاجيــات احلقيقيــة ،مقابــل نقــص يف الطوابــع مــن
فئــة  110د و البطاق ـات عــدد  ،3فضــال عــن عــدم اعــامتد وصــولت مس ـ بقة بــدفرت املقــابيض واحتفــا احملاســب
مببالغ مالية هامة ابلصندوع تفوع السقا القانوين.
ومل تتــول البعثــة القيــام اــرد شــامل للممــتلاكت املنقــوةل املوجــودة بــا مــن مقــر الســفارة ومقــر الإقامــة،
اإضـــافة اإىل عـــدم الرشـــوع يف بنـــاء مقـــري البعثـــة والإقامـــة ر اقتنـــاء قطعـــة أأرة للغـــرة منـــذ شـــهر جـــانفي
.2007
وقـــد أأبـــرزت املتابعـــة مبـــادرة البعثـــة بتحيـــَّي وتســـجيل عقـــود الانتـــداب طبقـــا للرتاتيـــب الســـارية و
التنصــيص مضــن املالحــق عــىل ق ــة ا ألجــر ابدلولر وتزويــد البعثــة ابلطوابــع اجلبائيــة والبطاقــات عــدد  3وفــق
وترية الاس هتالك الس نوي واحرتام سقا الس يوةل ابلصندوع.
ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح والتـــدارك ،دعـــت الهيئـــة ابخلصـــوص اإىل تـــدعمي الـــزايرات املتبـــادةل بـــَّي
ت ـونس وابكس ـ تان عــىل املس ـ توى الرمســي وعــىل مس ـ توى الس ـ ياحة ورجــال ا ألعــامل ومواصــَل املســاعي يف اجتــاه
تفعيــل التفاقيــات املربمــة بــَّي الــبدلين واس ـ تغالل فــرص التعــاون املتاحــة عــىل املس ـ توى الثقــايف والعلمــي والفــين،
كــام أأوصــت بتنفيــذ املشــاريع املربجمــة واب إل اع يف اإجنــاز مرشــوع بنــاء مقــري البعثــة وإاقامــة الســفري قصــد تفــادي
تواصل مل أأعباء الكراء املرتفعة للمقرين املسوغَّي.
أأمــا تقريـــر هيئـــة الرقابـــة العامـــة للامليـــة املنجــز ســـ نة  2012حـــول ت ـــف وحســـاابت ســـفارة امجلهوريـــة
التونسيـــــة ببـــاريس فقـــد أأبـــرز عـــىل مســـ توى الت ـــف يف ا ألعـــوان مـــنح الســـفارة زايدة يف ا ألجـــر بصـــفة
اس ترنائية لاكفة أأعواهنا ما عدى ثالثة مهنم دون اعامتد مقاييس موضوعية يف الغرة.
كــام تبــَّي أأن عــدد الســواع العــاملَّي ابلســفارة يفــوع حاجيالــا احلقيقيــة وان عــددا مــن الاعــوان احملليــَّي
اذلين جتاوزا السن القانونية ل يزال يعمل مضن مصاحل البعثة.
ولــوحو مــن انحيــة أأخــرى ،مــل مزيانيــة املركــز بصــفة ييــة أأعبــاء ا ــراط ا ألعــوان احملليــَّي مبؤسســة
الضـــامن الاجامتعـــي وكـــذكل معـــالمي الا ـــراط بنظـــام التقاعـــد التمكـــييل ر تأأكيـــد وزارة ا إلرشاف عـــىل أأن ل
تتجاوز نس بة مل املشغل .% 60
أأمـــا عـــىل مســـ توى الت ـــف يف املعـــدات واملنقـــولت فقـــد تبـــَّي تعـــرة بعـــض التجهـــزيات اإىل التلـــا
نتيجــة حريــق شــب يف خمــازن رشكــة خمتصــة يف حفــو ا ألاثن ،والت ــ دلى رشكــة التــأأمَّي بق ــة دون الق ــة
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احلقيقيــة لهــذه املمــتلاكت ،وجتهــزي وتزويــق وتركيــب مكتبــة ابلســفارة بق ــة  87,65أألــا أأورو دون اإب ـرام عقــد يف
الغرة.
ومــن هجــة أأخــرى متــت الإشــارة اإىل ارتفــاع مصــاريا الأكريــة بدايــة مــن ســ نة  2006نتيجــة تســويغ مقــر
اإقامـــة للســـفري مبعـــَّي انهـــز  386أألـــا أأورو وذكل تبعـــا لســـ تغالل الإقامـــة ا ألصـــلية مـــن قبـــل عـــائَل الـــرئيس
الســابق ،اإضــافة اإىل ارتفــاع مصــاريا الاســ تقبال مقارنــة بعــدد احلضــور وعــدم التنصــيص عــىل املناســ بة و رخي
الاس ـ تقبال عــىل القامئــات الإجامليــة للمصــاريا وعــدم تقــدمي قامئــة امسيــة يف ا ألشــخاص املنتفعــَّي ابلهــدااي وارتفــاع
النفقات اخملصصة للقاعات الرشفية مبطار ابريس اليت بلغت  267أألا أأورو خالل الفرتة . 2011-2007
و أأشـــار التقريـــر اإىل عـــدم توســـ يع الاستشـــارة للمشـــاركة يف صـــفقات ليئـــة مقـــر الإقامـــة ببـــاريس وإاجنـــاز
أأشــغال أأخــرى خــارج اإطــار الصــفقة ،اإضــافة اإىل نقــص يف املتابعــة نــت عنــه خــالص مــا ق تــه  16أألــا أأورو
دون موجب.
كـــام تبـــَّي اإرجـــاع ضـــامن متعلـــق بصـــفقة قبـــل الاســـ تالم الهنـــا وإاجنـــاز أأشـــغال دلى مـــزود اإيطـــايل بق ـــة
 332أألـــا أأورو دون اإجـــراء استشـــارة ودون اإبـــرام عقـــود يف الغـــرة ،اإضـــافة اإىل وجـــود فـــارع هـــام بـــَّي
التقــديرات املعــدة مــن قبــل مكتــب ادلراســات ومبــالغ العــروة املتعلقــة بهتيئــة املقــر اجلديــد للســفارة تراوحــت
بَّي  % 33و % 165وتأأخري يف الرشوع يف الإجناز ابس ترناء القسط ا ألول املتعلق ابلهدم.
و مـــل املركـــز نفقـــات تعلـــمي لفائـــدة ابـــن رئـــيس بعثـــة ســـابق بـــدون موجـــب  ،وتســـديد أأداءات ومعـــالمي
لفائــدة اخلزينـــة الفرنســ ية بعنـــوان معــالمي عـــىل العقـــارات ومعــالمي بدليـــة ابلنســ بة ملقـــري الســفارة والإقامـــة خالفـــا
للرتاتيــب اجلــاري هبــا العمــل وابعتبــار أأن البعثــة ادلبلوماس ـ ية الفرنس ـ ية بت ـونس معفــاة مــن دفــع املعــالمي وا ألداءات
البدلية.
أأمــا عــىل مســ توى الت ــف يف احلســاابت اخلارجــة عــن املزيانيــة ،فقــد تبــَّي مــل احلســاب اخملصــص
لرئاســة امجلهوريــة مبلــغ  97أألــا أأورو بعن ـوان معــولت وفوائــد بنكيــة نظ ـرا لتســجيل هــذا احلســاب ملــدة ط ـويَل
لرصــيد ســليب بلــغ يف بعــض احلــالت  400أألــا أأورو نتيجــة تــأأخري مصــاحل رئاســة امجلهوريــة يف تســوية بعــض
املصاريا ،و ميل هذا احلساب نفقات خشصية للرئيس السابق وبعض أأفراد عائلته بدون وجه حق .
كــام تبــَّي تعيــل مبــالغ ماليــة هامــة تقــدر حب ـوايل  600أألــا أأورو نقــدا ابحلســاب البــنل اخملصــص للحمــَل
الانتخابيـــة واســـ تغالل مـــوارد هـــذا احلســـاب للقيـــام مبشـــرتايت خاصـــة للـــرئيس الســـابق و أأفـــراد عائلتـــه ،وإاجنـــاز
مصــاريا دون تقــدمي مــا يث،ــت هويــة الشــخص املنتفــع أأو صــفته .ومــن انحيــة أأخــرى مت ميــل حســاب دي ـوان
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التونســــ يَّي ابخلــــارج املفتــــوح بعنــــوان العمــــل الاجامتعــــي مصــــاريا كــــراء مقــــرات عديــــد الــــودادايت بفرنســــا
ومصاريا اس هتالك الهاتا والكهرابء وا ألنرتانت التابعة لها و ملقر اكن عىل ذمة حزب التجمع.
ومتــت الإشــارة اإىل وجــود حســاابت بنكيــة غــري نشــ يطة مفتوحــة دلى أأحــد املصــارف منــذ أأكــ مــن 25
ســـ نة وغـــري مدرجـــة حبســـابية املركـــز ،وتفـــا ا ألرصـــدة الســـلبية لهـــذه احلســـاابت نتيجـــة تثقيـــل الفوائـــد البنكيـــة
املدينة.
ابلإضـــافة اإىل وجـــود مبـــالغ يف انتظـــار التســـوية بلغـــت ق هتـــا حـــوايل  3.1مليـــون أأورو(مهنـــا  2.8مليـــون
يورو بعنوان فواضل العنوان الثاين) يغود بعضها اإىل س نة .2003
وبينــت املتابعــة اإختــاذ عــدد مــن التــدابري متثلــت يف رصف مــنح ســاعات العمــل الإضــافية لفائــدة ا ألع ـوان
احملليــَّي طبقــا لعقــود العمــل ووضــع حــد للعالقــة التعاقديــة مــع الع ـونَّي احملليــَّي اذليــن جتــاوزا الســن القانونيــة فضــال
عــن اإحــاكم الت ــف يف أأســطول والتعهــد ابعــامتد الق ــة احلقيقيــة للممــتلاكت عنــد اإب ـرام عقــود مــَّي و اإهنــاء عقــد
كــراء مقــر اإقامــة رئــيس البعثــة الســابق منــذ شــهر مــارد  2011و اســ تغالل مقــر الإقامــة املوجــود ابلســفارة
منذ رة جويلية .2012
ومـــن هجـــة أأخـــرى مت التقيـــد ابلإجـــراءات والرتاتيـــب اجلـــاري هبـــا العمـــل وصـــوص مصـــاريا الاســـ تقبال
واقتنـــاء الهـــدااي والتقلـــيص بصـــفة كبـــرية يف نفقـــات فـــتح القاعـــات الرشـــفية مبطـــار ابريـــس وذكل ابلقتصـــار عـــىل
اس تعاملها يف الزايرات الرمسية.
كــام مت غلـــق احلســـاب اخملصـــص لرئاســة امجلهوريـــة واحلســـاابت غـــري النشــ يطة وغـــري املدرجـــة حبســـاابت
املركــز وتس ـوية وضــعيات املق ـرات الراجعــة ابلنظــر اإىل دي ـوان التونس ـ يَّي ابخلــارج بعودلــا ــت ت ـ ـفه ،اإضــافة
اإىل تســـوية مجيـــع التســـ بقات املســـ ندة بعنـــوان ا ألداء عـــىل الق ـــة املضـــافة واملتعلقـــة أأساســـا بأأشـــغال ليئـــة مقـــر
الإقامة.
ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح والتـــدارك ،دعـــت الهيئـــة ابخلصـــوص اإىل ترشـــ يد انتـــداب ا ألعـــوان احملليـــَّي
واحـــرتام ا ألمـــر عـــدد  1282لســـ نة  1991املـــؤرخ يف  28أأوت  1991املتعلـــق بتنظـــمي وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة
ابلنس بة لاكفة املراكز ادلبلوماس ية ،ومواصَل جرد ا ألاثن القدمي وطلب الرتخيص يف بيعه أأو اإتالفه.
كــام أأوصــت الهيئــة بتفــادي اإحــاةل تنفيــذ الطلييــات دون تــرخيص يف الغــرة و ابإب ـرام عقــود عنــد القيــام
بأأشــغال ليئــة وابإحــاكم معليــة ديــد احلاجيــات لتفــادي جتزئــة الرشـ ـاءات ،وابســرتجاع املبــالغ املدفوعــة بــدون
موجب بعنوان ليئة مقر الإقامة.
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و أأكــدت الهيئــة عــىل إورة الســعي لالنتفــاع مببــد أأ املعــامَل ابملثــل وصــوص اإعفــاء البعثــة مــن الآداءات
البدليــة مــن انحيــة ،واحلــرص عــىل متابعــة م ـأآل القضــااي املتعلقــة ابلنفقــات الــيت متــت عــن طريــق الســفارة لفائــدة
الـــرئيس الســـابق وبعـــض أأفـــراد عائلتـــه وإااثرة التتبعـــات وصـــوص التجـــاوزات املتعلقـــة ابحلســـاابت اخلارجـــة عـــن
املزيانية.
و أأبــرز تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصــاحل العموميــة املنجــز س ـ نة  2012حــول ت ــف وحســاابت ســفارة
امجلهوريــة التونس ـ ية مبســقط ،تــويل عــون ابلســفارة مس ـ خمــزون الطوابــع اجلبائيــة وبيعهــا يف يــاب ق ـرار تعيــَّي
وعــدم مس ـ حســابية يف ش ـأأن هــذه القــمي وعــدم متابعهتــا مــن قبــل حماســب املركــز .كــام متــت الإشــارة اإىل عــدم
اإحــاكك ديــد احلاجيــات نــت عنــه القيــام بعمليــات ويــل وفــتح اعــامتدات تمكيليــة ،فضــال عــن عــدم مس ـ
عــدد مــن ادلفــاتر احملاســ،ية عــىل ـراردفرت ا ألخصــام والت ـعيالت ودفــرت احلســاابت اخلارجــة عــن املزيانيــة ودفــرت
حسابية الطابع اجلبا .
ومـــن هجـــة أأخـــرى ،لـــوحو وجـــود مبـــالغ يف انتظـــار التســـوية بلغـــت ق هتـــا حـــوايل  80أألـــا دولر يعـــود
بعضها اإىل س نة .1993
و أأبــرزت نتــاجئ املتابعــة اختــاذ عــدد مــن تــدابري الإصــالح ،متثلــت يف التقيــد ب،نــود جمــَل احملاس ـ بة العموميــة
يف جمـــال بيـــع الطوابـــع اجلبائيـــة ،واســـ تعامل دفـــرت خـــاص بعمليـــات الـــزتود هبـــا وبيعهـــا وإاحـــاكم مســـ ملفـــات
ا ألعــوان احملليــَّي وجــرد أأاثن املاكتــب وتعليــق البطاقــات يف ُك مكتــب .كــام مت اعــامتد نظــام التســ بقة القــارة يف
بيع الطوابع اجلبائية وفتح ومس ادلفاتر احملاس،ية القانونية.
وقـــد دعـــت الهيئـــة ابخلصـــوص اإىل احـــرتام قـــانون الإطـــار اخلـــاص اب ألعـــوان القـــارين وإاىل تفـــادي مجـــع
احملاســـب ملهـــام متنـــافرة وإاىل التعمـــق يف مقـــرتح بنـــاء مقـــري الإقامـــة والبعثـــة عـــىل ا ألرة اخملصصـــة للســـلطات
التونســـ ية ،و أأوصـــت بتعـــويض ســـ يارة مصـــلابة تفـــاداي للكفـــة صـــيا هتا املرتفعـــة وابعـــامتد أأذون مـــأأمورايت يف
اس تعامل الس يارات الإدارية.
كــام أأكــدت عــىل تســوية التســ بقات ولســ ع مهنــا املتعلقــة ابقتنــاء ســ يارة لفائــدة الســفارة والتنســ يق مــع
وزارة ا إلرشاف قصد تدارك نقائص تطبيقة "حماس بة".
أأمــا يف مــا يتعلــق بتقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة املنجــز س ـ نة  2012حــول مراقبــة ت ــف وحســاابت
قنصــلية امجلهوريــة التونسـ ية اــدة  ،فقــد تبــَّي وجــود عــدد مــن السـ يارات الإداريــة يف حــاةل ســيئة وعــدم تســجيل
معليات بيع الطوابع اجلبائية ابدلفرت اخملصص لها وجتاوز السقا احملدد لرصيد الصندوع.
37

 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

كــام لــوحو ت ـأأخري هــام يف اإرســال الواثئــق احملاســ،ية مــن قبــل املصــاحل اخملتصــة بــوزارة الشــؤون اخلارجيــة
اإىل ا ألمانــة العامــة للمصــاريا ،وعــدم تــوفر الواثئــق الــيت تبــَّي هويــة و عــدد الضــيوف املــدعوين لــبعض امل ـأآدب،
و أأمهيـــة املبـــالغ الـــيت مت رصفهـــا بعنـــوان حفـــل اســـ تقبال مبناســـ بة الاحتفـــال بعيـــد الاســـ تقالل دون اللجـــوء اإىل
املنافسة يف هذه الطلبية.
وتبــَّي اقتنــاء هــدااي لفائــدة زوجــة الــرئيس الســابق ومــوظفَّي مبناســ بة ا هتــاء همــاهمم يف يــاب اعــامتدات
خمصصـــة ملثـــل هـــذا الصـــنا مـــن املصـــاريا ،وعـــدم مســـ ادلفـــاتر احملاســـ،ية لـــواكةل ادلفوعـــات التابعـــة لـــوزارة
ادلاخليـــة ،اإضـــافة اإىل وجـــود مبـــالغ يف انتظـــار التســـوية بلغـــت ق هتـــا حـــوايل 107أآلف ر.د يعـــود اإىل ســـ نة
. 1996
وبينــت املتابعــة اختــاذ عــدد مــن تــدابري الإصــالح متثلــت يف طلــب جتديــد أأســطول الس ـ يارات والرتفيــع يف
الاعــامتدات اخملصصــة للصــيانة فضــال عــن تــركزي نســخة جديــدة مــن منظومــة "حماسـ بة" ومتابعــة احملاســب اجلديــد
دلورة تكوينية يف جمال اس تعامل املنظومات الإعالمية.
كـــام مت التنصـــيص عـــىل هويـــة املـــدعوين مضـــن قامئـــة مصـــاريا الاســـ تقبال واعـــامتد املنافســـة يف تنظـــمي
الاحتفــالت بعيــد الاس ـ تقالل وختصــيص دفــرت ملتابعــة معليــات القــبض وال ــف ل ـواكةل ادلفوعــات التابعــة لــوزارة
ادلاخليـــة و مـــد أآمـــر ال ـــف شـــهراي بوضـــعهيا مصـــحوبة بكشـــا بـــنل شـــهري فـــو نســـخة منـــه بأأرشـــ يا
البعثة.
و أأوصـــت الهيئـــة ابخلصـــوص ابإعـــداد بـــرانم لتعـــويض الســـ يارات القدميـــة بصـــفة تدرجييـــة تفـــاداي للكفـــة
صــيا هتا املرتفعــة ،وبــتاليف التــأأخري الهــام يف اإرســال الواثئــق احملاســ،ية اإىل ا ألمانــة العامــة للمصــاريا ،ودعــت اإىل
اإفادلــا ابلتــدابري املتخــذة وصــوص ميــل القنصــل العــام واحملاســب الســابقَّي مس ـؤولية اقتنــاء هــدااي يف يــاب
اعـــامتدات خمصصـــة للغـــرة ،وإاىل تســـوية التســـ بقات بعنـــوان املصـــاريا ترحيـــل ا ألشـــخاص ومصـــاريا ترحيـــل
الرفات.
 نتاجئ املتابعة الثانية
مشلت املتابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون اخلارجية وتفقدية
الإدارة العامة للماباس بة العمومية والاس تخالص حول مراقبة ت ف وحساابت سفارة امجلهورية التونس ية بفياان وتقرير
هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون اخلارجية حول الت ف يف سفارة امجلهورية التونس ية بلش بونة
و أأفضت اإىل النتاجئ التالية :
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فبخصــوص ســفارة امجلهوريــة التونســ ية بفيــاان متثلــت أأمه التــدابري املتخــذة يف تعيــَّي حماســب منــذ شــهر
نـــو رب  2012وإاتـــالف ا ألاثن اذلي زال الانتفـــاع بـــه برتخـــيص مـــن وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاريـــة
وإارســال احملــاإ املعــدة يف الغــرة اإىل وزارة الشــؤون اخلارجيــة ،كــام مت اعــامتد اللــوذج الرمســي لعقــود الشــغل
واسرتجاع مبلغ رصف بدون موجب لفائدة احملاسب السابق ،والتخيل عن اقتناء تذاكر سفر مفتوحة.
وتتواصـــل املســـاعي لتســـوية نفقـــات أأجنـــزت بعنـــوان ترحيـــل ا ألشـــخاص ورفـــات ا ألمـــوات ،وتســـ بقات
عـــىل مصـــاريا مزيانيـــيت  2005و ،2006و أأخـــرى بعنـــوان ضـــامن أأكريـــة مت تســـديدها لفائـــدة ا ألعـــوان.ونظرا
لعدم اس تكامل معلية الإصالح ،قد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
أأمــا ابلنســ بة لســفارة امجلهوريــة التونســ ية بلشــ بونة فقــد مت تــركزي منظومــة "حماســ بة" وتــدارك النقــائص
املتعلقـــة هبـــا ومســـ دفـــرت ملتابعـــة التســـ بقات بعنـــوان ا ألداء عـــىل الق ـــة املضـــافة و جتميـــع الرشـــاءات قصـــد
اسرتجاع هذا ا ألداء.
ومــن هجــة أأخــرى تعهــدت مصــاحل الــوزارة بلفــت نظــر املــزودين لطــرح ا ألداء عــىل الق ــة املضــافة عنــد
التصــــدير يف صــــورة التعامــــل مــــع رشاكت تونســــ ية و أأرجعــــت ا ألخطــــاء يف احتســــاب املســــاهامت يف نظــــام
الضامن الاجامتعي اإىل نقص يف اقتطاع مبلغ املسامهة.
ونظرا لعدم اس تكامل معلية الإصالح ،قد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
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 نتاجئ املتابعة الرابعة :
مشلت املتابعة تقريري هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون اخلارجية وتفقدية
الإدارة العامة للماباس بة العمومية والاس تخالص حول مراقبة ت ف وحساابت ُك من سفاري امجلهورية التونس ية
بروما و بربيتوراي  ،كام مت مض ملا املتابعة الرابعة للتقرير اذلي أأعدته ُك من هيئة الرقابة العامة للاملية وهيئة الرقابة
العامة للمصاحل العمومية حول الت ف يف سفارة امجلهورية التونس ية بباريس اإىل ملا املتابعة ا ألوىل لتقرير الت ف
يف نفس السفارة املنجز س نة  ،2012وحيوصل اجلدول املوايل نتاجئ املتابعة :
املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة
من التقرير يف ضوء
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة الرابعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

سفارة امجلهورية
التونس ية بروما

21

09

05

-

05

-

16

℅76

مواصَل
املتابعة

سفارة امجلهورية
التونس ية بربيتوراي

17

07

02

01

01

℅50

16

℅94

اإهناء
املتابعة

سفارة امجلهورية
التونس ية بباريس

34

26

12

-

12

-

22

℅65

مض
امللا

اجملموع

72

32

19

01

18

℅5

54

℅75

موضوع التقرير

قرار
جملس
الهيئة

ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة وصـــوص ســـفارة امجلهوريـــة التونســـ ية برومـــا  ،يف رفـــع قضـــية لإثبـــات
ملكيــة ادلوةل التونس ـ ية ملقــر ســكع رئــيس البعثــة حســب الرتاتيــب اجلــاري هبــا العمــل بــبدل الاعــامتد ومراســَل
وزارة ادلاخليــة قصــد تس ـوية تس ـ بقات واكةل ادلفوعــات الراجعــة لهــا وتعــديل ق ـرار اإحــدا،ا ،اإضــافة اإىل مواصــَل
املساعي لتوفري واثئق ال ف املتعلقة بنفقات ترحيل ا ألشخاص والرفات.
وقــد أأقــر جملــس الهيئــة مواصــَل متابعــة هــذا امللــا مــع دعــوة وزارة الشــؤون اخلارجيــة للعمــل عــىل
مســــاعدة املركــــز ادلبلومــــاة يف تســــوية أأرصــــدة التســــ بقات وتــــوفري ادلفــــاتر احملاســــ،ية الرضــــورية ملســــ
حساابته.
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أأمـــا ابلنســـ بة لســـفارة امجلهوريـــة التونســـ ية بربيتـــوراي ،فقـــد مت اإعـــداد قـــوا املـــواد واملعـــدات الـــيت زال
الانتفــاع هبــا يف حــَّي مل يســجل تقــدم عــىل مس ـ توى تس ـوية التس ـ بقات القدميــة وذكل ابلــر مــن تــوىل البعثــة
مراسَل وزارة ا إلرشاف يف الغرة.
وقــد أأقــر جملــس الهيئــة اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا عــىل مس ـ توى الهيئــة مــع دعــوة مصــاحل وزارة الشــؤون
اخلارجيــة اإىل احلــرص عــىل تســوية حســاابت التســ بقات القدميــة وتلكيــا التفقديــة العامــة مبتابعــة هــذا امللــا
ومد الهيئة لحقا بنتاجئ هذه املساعي.
 نتاجئ املتابعة اخلامسة :
مشلت املتابعة تقريري هيئة الرقابة العامة للاملية حول ت ف وحساابت القنصلية العامة لتونس بطرابلس
وهيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون اخلارجية وتفقدية الإدارة العامة للماباس بة العمومية
والاس تخالص حول الت ف يف البعثة ادلامئة للجمهورية التونس ية انيا و أأفضت اإىل النتاجئ التالية :

موضوع التقرير

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة يف
من التقرير ضوء
املتابعة
الأوىل

القنصلية العامة
لتونس بطرابلس
البعثة ادلامئة
14
للجمهورية
التونس ية انيا
36

اجملموع

50

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة اخلامسة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
خالل هذه للمتابعة
املتابعة

نس بة الإصالح
خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل
النس بة امجللية
للنقائص
ل إالصالح
اليت مت
تداركها

قرار جملس الهيئة

22

22

-

22

-

14

℅39

مواصَل املتابعة

06

04

-

04

-

10

℅71

مواصَل املتابعة

28

26

-

26

-

24

℅48

و أأبــرزت نتــاجئ متابعــة ت ــف وحســاابت القنصــلية العامــة لت ـونس بط ـرابلس ،عــدم اإجنــاز أأيــة توصــية مــن
التوصـــيات املتبقيـــة مـــن املتابعـــة الســـابقة ،حيـــث مل يـــي تـــركزي املنظومـــة الإعالميـــة "جاليـــة" واســـ تغاللها،
وإاحــدان واكةل مقــابيض ،وتعيــَّي عــون لالضــطالع مبهاهمــا طبقــا ل إالج ـراءات املعمــول هبــا يف اجملــال ،كــام مل يــي
تسوية مجَل من املبالغ احملموةل عىل بعض بنود املزيانية.
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وقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا  ،مع دعـوة القنصـلية العامـة لبـذل مزيـد مـن احلـزم قصـد تـدارك
النقائص و اس تحثان نسق تسوية حساابلا ابلتنس يق مع املصاحل اخملتصة بوزارة املالية.
وتواصل البعثة ادلامئة للجمهورية التونس ية انيا ،العمل عىل تربير الفائض املسـجل عـىل مسـ توى رصـيد واكةل
ادلفوعات التابعة لوزارة ادلاخلية وعىل تسوية التس بقات القدمية و اجلديدة.
ونظرا حلساس ية التوصيات املتعلقة أأساسا مبواصَل املسـاعي لتابديـد ابم مصـدر الفـائض املسـجل عـىل مسـ توى
واكةل ادلفوعات لوزارة ادلاخلية وتسوية التس بقات املفتوحة يف حساابت البعثة اإىل جانب مواصَل معليـة اخلصـم بعنـوان
فواضل العنوان ا ألول من املبالغ احملاةل ،فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا مع دعوة املصـاحل املركزيـة لـوزارة
الشؤون اخلارجية اإىل مساعدة البعثة عىل توفري الواثئق الرضورية لتسوية احلساابت العالقة خاصة القدمية مهنا.
 .4وزارة املالية:
تولت الهيئة س نة  2013متابعة  14تقريرا مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لوزارة املالية ،تتوزع حسب
مس توى املتابعة كام ييل:
متابعة أأوىل :تقريران (.)2
متابعة اثنية :تقرير واحد (.)1
متابعة اثلثة :مخسة تقارير (.)5
متابعة رابعة :ثالثة تقارير (.)3
متابعة خامسة :ثالثة تقارير (.)3
 نتاجئ املتابعة ا ألوىل:
يلخص اجلدول التـايل نتـاجئ معليـة املتابعـة ا ألوىل لتقريـري دائـرة احملاسـ بات اخلـامس والعرشـين يف اببـه املتعلـق
ابلقباضة املالية حبي املهرجان والسادد والعرشين يف اببه املتعلق مبركز مراقبة الآداءات بنب عرود:
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موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة من التقرير

عدد النقائص اليت
مت تداركها

عدد النقائص اليت مت
تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح
والتدارك

القباضة املالية يح املهرجان تونس

53

34

19

℅64

املركز اجلهوي ملراقبة ا ألداءات بنب
عرود

49

29

20

℅59

اجملموع

102

63

39

℅62

ووصوص القباضة املالية حبي املهرجان ،اليت تعترب من أأمه القباضات عىل املس توى الوطين مشلت النقائص
عىل مس توى التنظمي والتس يري ونظام املعلومات ،عدم تطابق التنظمي الهيلكي الفعيل للقباضة مع التنظمي املرجعي وبقاء
خمتلا املهام مركزة دلى القابض ،وعدم توفر بطاقات وصا للمهام تضبط بدقة مشمولت ُك عون ،اإضافة اإىل
حاجة ا ألعوان اإىل التكوين والرسلكة يف عديد اجملالت .وتبَّي عدم وضع أأدةل اس تعامل التطبيقات الإعالمية اخلاصة
مبنظوميت "رفيق" و"صادع" و أأدةل اإجراءات تتعلق مبعاجلة التصار اجلبائية وبعمليات التسجيل وحبسابية القباضة
عىل ذمة اكفة ا ألعوان.
كام متت الإشارة اإىل تكرار حالت توقا منظومة "رفيق" ألس باب فنية وعدم يَّي بعض وظائفها ،وعدم
اإلزتام بعض ا ألعوان ابحملافظة عىل ية يامت العبور.
و أأشار التقرير اإىل أأن تركزي منظومة "صادع" دلى القابض دون سواه ،حيول دون اإس تعاملها من قبل بقية
ا ألعوان املؤهلَّي للقيام ابلتحرايت يف خصوص املدينَّي .كام متت الإشارة اإىل ضعا أأعامل الصيانة وسوء تنظمي
الواثئق وامللفات وسوء حفو جذاذات الوصولت اب ألرش يا.
وعىل مس توى الاس تخالص الفوري ل أشداءات واملعالمي ،أأشار التقرير اإىل تويل ُك ا ألعوان مبا يف ذكل
عون الاس تقبال ،وضع خي القباضة عىل التصار اجلبائية اليت يي اإيداعها خالل اليوم ا ألخري من الآجال القانونية
دون اإدراهجا مبنظومة "رفيق" وعدم اإمضاء العديد من التصار اجلبائية الشهرية والس نوية اليت مت اإدراهجا ابملنظومة،
وعدم تضميهنا عناوين و أأسامء أأحصاهبا ونوع ا ألداء واملبلغ املس توجب ،كام ل يي تسجيل التصار الواردة عن طريق
الربيد بدفرت خمصص للغرة ول يي الإحتفا ابلظروف املث،تة لتارخي اإيداعها مبصاحل الربيد ،وعدم تضمَّي ُك
الش ياكت املتعلقة حبساب الإيداعات لضامن احلقوع ،ووضع عدد مهنا حبافظات أأرش يا ل تؤمن أأد رشوط
السالمة.
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كام مت الوقوف عىل اإلغاء  127وصال يف س نة  2008بعنوان معليات تسجيل بق ة انهزت  63أأ.د ،دون
اإحرتام الرتاتيب اليت تق برضورة تدوين س،ب الإلغاء عىل الوصل وعرة العملية وجواب عىل تأأشري القابض
للرتخيص فهيا .كام لوحو عدم إارفاع نسخة من وصل التسجيل اجلديد ابلوصل امللغى عند اإعادة معلية التسجيل.
ومل تتضمن تطبيقة التسجيل وظيفة متكن من مقاربة املعطيات املدرجة أأثناء معليات التسجيل بتكل اخملزنة
ابملنظومة ،وعدم التث،ت من تضمَّي احملامَّي لطابع احملاماة ومن خقه لإبطال فعاليته.
وعىل مس توى الت ف يف ادليون املثقَل ،متت مالحظة تأأخري هام يف اإحاةل س ندات ادليون غري اجلبائية من
قبل مصاحل وزارة أأمالك ادلوةل والشؤون العقارية اإىل أأمانة املال اجلهوية لغاية التثقيل تراوحت مدلا بَّي تسعة أأشهر
و أأربع س نوات ،ومتكَّي بعض املنخرطَّي يف العفو اجلبا من الانتفاع بأأحاكمه دون توفر الرشوط الالزمة ذلكل
واكتتاب روزانمات يف ادلفع خمالفة ملا ورد بقرار وزير املالية الصادر يف الغرة ،وعدم مواصَل التتبعات ضد
املطالبَّي اب ألداء املتدلدين يف دفع ا ألقساط اجملدوةل اليت حلت أآجالها ومل يقع خالصها واملقدرة بـ  2,039م.د بتارخي
 28ماي  .2009كام أأشار التقرير اإىل عدم تتبع أأحد املطالبَّي اب ألداء اذلي أأخل ابإلزتامه ومل يتول خالص ابم دينه
املقدر بـ  374,674أأ.د .بعد متكينه من شهادة يف رفع اليد عىل اعرتاة صادر ضده مقابل خالصه قسط من دينه
وإالزتامه والص البام.
كام متت الإشارة اإىل رفض القباضة ترس مي اعرتاضات اإدارية ختص مدينَّي دون أأن تتضمن ملفالم ما يث،ت
أأس باب الرفض املدرجة بتطبيقة الاعرتاضات ،وعدم اس تغالل القابض ل إالماكنية اليت تتيحها منظومة "رفيق"
إلس تخراج قامئة يف الفصول اليت مل يقع القيام بأأعامل قاطعة للتقادم يف شأأهنا ،تا سامه اإىل غاية  11جوان  ،2009يف
سقوط  54فصال ابلتقادم مبرور الزمن مببلغ مجيل يناهز  734أأ.د .دون أأن يقع ميل القابض مسؤوليته يف هذه
ا ألخطاء .وعدم مواصَل التتبعات بشأأن بعض املدينَّي ر صدور أأحاكم تق ابإقرار بطاقات الإلزام الصادرة ضدمه،
ومتكَّي بعض املدينَّي من تسهيالت يف ادلفع ر أأن ملفالم ل تتضمن ما يفيد جعزمه عن اخلالص دفعة واحدة ،يف
حَّي لوحو أأن عددا مهنم أأجنزوا معليات جتارية أأو عقارية هامة خالل الفرتة اليت منحوا فهيا هذه التسهيالت.
كام مت من انحية أأخرى ،رفض عدد من طلبات ترس مي امتياز اخلزينة ومن مطالب الاس تقصاء املقدمة من
طرف القباضة اإىل الإدارات اجلهوية للملكية العقارية ألس باب شلكية أأو لعدم تضمهنا مراجع العقار أأو لعدم توفر
معطيات متعلقة ابملدين.
وعىل مس توى الت ف احملاس يب ،أأشار التقرير اإىل تأأخري يف توجيه حساابت الت ف اإىل أأمانة املال اجلهوية
جتاوز ا ألربعة أأشهر يف بعض ا ألحيان  ،كام بلغ عدد الش ياكت غري املسددة  115ش ياك يف موج س نة  2008بق ة
مجلية قدرها  882,628أأ.د .وقبول ش ياكت ل تتوفر فهيا الرشوط القانونية الالزمة لصحهتا ،كغياب التوقيع عىل
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الش ي أأو عدم تطابق املبلغ املسجل اب ألرقام مع املبلغ احملرر بلسان الق بلغت ق هتا  64,684أأ.د .كام مل تتضمن
منظومة "رفيق" وظيفة متكن من ضبط أأحصاب الش ياكت غري املسددة ،وفقدان ش يكَّي عىل التوايل مببلغ 3,739
أأ.د و  9,702أأ.د.
كام متت الإشارة من انحية أأخرى اإىل ارتفاع املبـالغ غري املسواة بعنوان الإيداعـات لضـامن احلقـوع اإىل
 623,620أأ.د يف موج س نة  ،2008تعلقت بـ  265فصال وتضمنت مبالغ بعنوان اعرتاضات اإدارية قام هبا بعض
احملاس بَّي لفائدة قابض املالية حبي املهرجان دون أأن يتوىل هذا ا ألخري توظيفها لتسوية ادليون املثقَل بعنواهنا .ومل يقع
وضع اإجراءات متكن من تسوية الفصول بعنوان "الإيداعات لضامن احلقوع مكرر" قبل خي الس نة احملاس،ية ،تا أأدى
اإىل ارتفاع املبالغ هبذا العنوان اإىل  754,912أأ.د يف موج س نة .2008
وقد أأفادت القباضة يف ردها اإىل الهيئة ابختاذ مجَل من التدابري ،مت من خاللها ابخلصوص تنظمي دورات
تكوينية يف جمال اس تعامل املنظومات الإعالمية "رفيق" و"صادع" و" أأدب" لفائدة ا ألعوان ،وادلعوة اإىل وضع خي
القباضة عىل التصار اجلبائية اليت يي اإيداعها خالل اليوم ا ألخري لشآجال القصوى ت إارشاف القابض ومسؤوليته،
وبرضورة التقيد بأأحاكم الفصل  10من جمَل التسجيل والطابع اجلبا واحرتام الاختصاص الرتايب عند تسجيل العقود
الناقَل للملكية والتأأكيد عىل املسؤولية الشخصية للعون اذلي قام مبعاجلة امللا يف حال حصول جتاوزات.
كام مت اإصدار مذكرة عامة لإحاكم الت ف يف الش ياكت الراجعة دون خالص ،وادلعوة اإىل توفري الظروف
املالمئة حلفو وسالمة ملفات ادليون املثقَل املوضوعة مبكتب خلية الاس تخالص ،وتضمَّي منظومة "رفيق" وظيفة
متكن من اس تخراج كشا جلداول التثقيل اليت يي اإدراهجا ابملنظومة من قبل مصاحل املراقبة اجلبائية.
كام متت الإفادة من انحية أأخرى ،مبراجعة مطالب ترس مي امتياز اخلزينة املرفوضة من قبل مصاحل امللكية
العقارية وتصحيح وضعيهتا ابإعادة طلب اإشهارها وتسوية امللفات اليت مت من خاللها متكَّي بعض املدينَّي من
روزانمات خالص دون اإبرام تعهدات ل إاليفاء هبذه الإلزتامات ،وإاعادة جدوةل وإادراج الروزانمات املربمة قبل 12
ديسمرب  2008صلب التطبيقة املعدة للغرة .كام مت التنس يق مع ُك من مصاحل أأمانة املال اجلهوية بتونس  2ومصاحل
املراقبة اجلبائية والإعداد لطرح ادليون اليت تتوفر فهيا الرشوط القانونية املطلوبة.
ولس تكامل جمهود الإصالح ،دعت الهيئة ابخلصوص اإىل توفري التأأطري الالزم ل أشعوان مبا يساعد عىل سَّي
أأداء القباضة وإاعداد بطاقات وصا املهام لتابديد مشمولت ومسؤولية ُك عون حسب موقعه وتعم ها عىل اكفة
القباضات ووضعها عىل ذمة ا ألعوان ،ووضع اإسرتاتيجية لتحيَّي منظومة "رفيق" وإاعداد خمطط مديري للغرة،
والعمل عىل جتاوز الصعوابت اليت تعوع الاس تغالل ا ألمثل لهذه املنظومة وتدارك نقائصها احلالية .كام دعت الهيئة
اإىل تذكري القباضات برضورة رفض التصار اليت ل تتضمن اكفة املعلومات املطلوبة ووضع روزانمة لإمتام اإجناز معلية
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تصفية وضعية املبالغ املسجَل ب،ند "اإيداعات لضامن احلق مكرر" واختاذ اإجراءات جديدة تكفل ا راط أأكرب عدد من
املطالبَّي اب ألداء مبنظومة الت واحتساب الآداءات عن بعد.
و أأوصت الهيئة ابإس تكامل معلية التدقيق واملقاربة اليت رشعت يف اإجنازها مصاحل التفقد والتحقيق وصوص
وصولت التسجيل امللغاة منذ س نة  2008اإىل س نة  2012،وإاختاذ الإجراءات القانونية الالزمة جتاه القابض
وصوص الإخاللت املتعلقة ابإلغاء  127وصال س نة  2008بعنوان معليات تسجيل بق ة انهزت  63أأ.د .وإاحاكم
مس امللفات املتعلقة ببعض الفصول املدرجة بقامئة البقااي لالس تخالص ،واختاذ الإجراءات الالزمة وصوص لاون
القابض وعدم قدرته عىل تس يري القباضة ،والقيام بعمليات التحري الالزمة يف امللفات اليت تبَّي أأنه ل تتوفر هبا
رشوط الانتفاع ابلعفو ومت متكَّي أأحصاهبا من مدة اإضافية يف تسهيالت ادلفع تراوحت بَّي الس نة وا ألربع س نوات يف
بعض احلالت ،وذكل خالفا لروزانمات ادلفع املنصوص علهيا بقرار وزير املالية ،و ميل القابض مسؤولية هذه
اخملالفات ووضع اإجراءات تضمن عدم تكرارها مس تقبال.
كام أأوصت الهيئة بتتبع املطالبَّي اب ألداء املتدلدين يف دفع ا ألقساط اجملدوةل اليت حلت أآجالها ومل تس تخلص
واملقدرة حسب التقرير بــ  2,309م.د يف رخي  28ماي  2009ومبارشة اإجراءات اس تخالص مبلغ  374,674أأ.د
املس تحق عىل أأحد اخلواص اذلي توىل دفع قسط من دينه ليتس شهادة رفع اليد عىل الاعرتاة الصادر ضده،
والامتناع بعد ذكل عن الإيفاء بتعهداته جتاه اخلزينة .كام دعت اإىل اختاذ الإجراءات الالزمة جتاه القابض اذلي مل يتول
القيام بأأعامل قطع التقادم اليت تتيحها منظومة رفيق و مي مسؤولية سقوط  54فصال ابلتقادم مببلغ  734أأ.د والقيام
جتاهه ابلتتبعات القانونية الالزمة جلرب الرضر اذلي تس،ب فيه خلزينة ادلوةل ،واس تخالص املبلغ املؤمن بق ة 25,183
أأ.د .بعنوان املناب الراجع اإىل القباضة حسب لحئة التوزيع الصادرة بتارخي  13ماي  2004يف اإطار اإحدى قضااي
التفليس.
كام أأوصت ابس تكامل تركزي املنظومة الإعالمية للمصادقة اليت س تعقد الربط الآيل للعمليات املنجزة عىل
مس توى ُك من القباضة واخلزينة العامة للبالد التونس ية ،وتفادي التأأخري املسجل يف متابعة وإادراج معليات دفرت
احلساب اجلاري الربيدي ووصولت التغطية ابلنجاعة املطلوبة يف اإطار يَّي منظومة "رفيق" ،وتسوية وضعية الـ
 115ش ياك مببلغ  882,622أأ.د اليت أأحصهتا ادلائرة ول تتوفر هبا الرشوط الشلكية املطلوبة ،واختاذ الإجراءات
الالزمة جتاه الهتاون الواحض اذلي يتحمل مسؤوليته ا ألعوان اذلين قبلوا هذه الش ياكت دون التث،ت من توفر
الرشوط الشلكية الرضورية لقانونيهتا ،مثل الإمضاء والتطابق بَّي املبالغ املدونة اب ألرقام وبلسان الق .
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أأما وصوص مركز مراقبة الآداءات بنب عرود ،فقد أأبرز التقرير عىل مس توى الإدارة العامة لشآداءات،
ياب اإجراءات موثقة تضبط طرع العمل مباكتب مراقبة الآداءات أأو ابملركز يف حاةل عدم توفر خدمات "رفيق"
و"صادع" عند حصول عطب ابلش بكة ،وعدم اإدراج بعض التغيريات املتعلقة بتلكيا ماكتب مراقبة الآداءات
ابإجراء أأعامل املراجعة املعمقة ،كعدم اإدخال التغيريات الالزمة لتوزيع حقوع الولوج اإىل املنظومة .كام متت الإشارة اإىل
عدم اإس تجابة واهجة منظومة "رفيق" للاباجيات الفعلية لبعض املبارشين داخل املركز ،كعدم تضمهنا وظائا تتعلق
ابملتابعة وابملراقبة ابلر من توفرها عىل املعطيات الالزمة ذلكل.
وعىل مس توى املركز ،متثلت أأمه النقائص يف تواصل العمل ابلتنظمي الهيلكي القدمي ،حمدودية عدد ا ألعوان
املنتفعَّي بدورات تكوينية واس تعامل ا ألعوان نفس معرف الولوج اإىل منظوميت "رفيق" و"صادع" وعدم حمافظة
بعضهم عىل يامت العبور املس ندة اإلهيم ،كام أأن الوظائا املتوفرة بتطبيقة جدول القيادة مبنظومة "صادع" ل متكن
من مقاربة الإجنازات اب ألهداف ومن قيس مؤرشات النشاط املعقدة لتقيمي مردود ماكتب مراقبة الآداءات .ومتت
الإشارة اإىل نقص يف أأعامل املتابعة والتأأطري وتسجيل تأأخري يف اإحاةل امللفات اإىل بعض املاكتب مبا انعكس سلبا عىل
أآجال اإجراء الرقابة وسامه يف حمدودية نتاجئ املسح ومتابعة النظام التقديري وتسوية املراجعات ومراقبة الامتيازات
املمنوحة وفسح اجملال أأمام الهترب اجلبا .
كام تبَّي أأمهية عدد املطالبَّي اب ألداء املنضوين ت النظام التقديري اذلي بلغ حوايل  20أألا يف موج س نة
 2009أأي ما يناهز نس بة  % 54من مجَل النس ي اجلبا  ،وحمدودية عدد قرارات اإلغاء النظام التقديري اليت مل
تتجاوز  179قرارا طيَل الفرتة  ،2009-2006وتواضع نس بة تغطية املطالبَّي اب ألداء مبراجعة جبائية أأولية خالل نفس
الفرتة اليت مل تتعد يف أأفضل احلالت  % 4كام أأن  % 9فقط من هذه املراجعات طت همن غري جتارية وخدمات.
و أأشار التقرير كذكل اإىل ضعا نس بة تغطية املطالبَّي اب ألداء بعمليات مراجعة معمقة وعدم يَّي منظومة
املؤرشات اجلبائية القطاعية ،كام تبَّي طول أآجال البت يف امللفات وخاصة مهنا املتعلقة ابلتوظيا الإجباري اليت
جتاوز معدلها أأحد عرش شهرا،وأأمهية عدد امللفات املتعلقة ابملراجعات املعمقة اليت مت تبليغها اإىل املطالبَّي اب ألداء و
بقيت غري مسواة اإىل موج ماي  2010واليت بلغت ما مجلته  222ملفا مببلغ اإجاميل قدره  24,456م.د يعود البعض
مهنا اإىل س نة  .2007كام أأشار التقرير اإىل صدور عديد ا ألحاكم ابلنقض لعدم تقيد الإدارة ابلإجراءات الشلكية
اجلوهرية أأو خلطأأ يف تطبيق القانون من قبل ا ألعوان اذلين تولوا هممة املراجعة اجلبائية ،أأو لعدم التث،ت يف الواثئق
والبياانت والاس تقصاءات اليت استندت اإلهيا قرارات التوظيا.
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كام تبَّي احتفا املركز اإىل موج ماي  2010بـ  1524حمرضا دون أأن يي اإبرام صلح أأو اإاثرة دعوى يف شأأهنا،
وتسجيل تأأخري يف اإاثرة ادلعاوى أأمام القضاء بلغ يف بعض احلالت حوايل الس نتَّي ومل تتجاوز معليات اس تخالص
ادليون املثقَل يف أأفضل احلالت نس بة  ، % 9,33وإاجاميل ادليون املس تخلصة خالل الفرتة املمتدة من س نة 2006
اإىل  2009الـ  69مليون دينار من مجَل  938مت تثقيلها .ونل تأأخري يف تبليغ ا ألحاكم ،اإذ مت خالل س نة 2009
تبليغ  67حكام حفسب من مجَل .120
وقد أأفادت الإدارة العامة ل أشداءات ابختاذها مجَل من تدابري الإصالح ،مت من خاللها ابخلصوص تعيَّي عون
ملكا ابلس تقصاء و جتميع املعطيات ،وإاحاةل امللفات املتبقية اإىل ماكتب بعة للمركز أأو ملراكز أأخرى ،وختصيص
يمة عبور لا عون من أأعوان املركز واس تكامل اإدراج بطاقات التعريا مضن منظومة "رفيق" ،وإاخضاع اإدخال
املعطيات مبنظومة "صادع" اإىل رقابة رئيس خلية املراجعة ،وإالغاء النظام التقديري الإختياري مبقتىض قانون املالية
لس نة  2011والرفع يف سقا ر املعامالت للقتع ابلنظام التقديري ورشوط الانتفاع به ،و يَّي جدول متابعة مراقبة
التصار اليت تتضمن معليات طرح بعنوان ا ألرابح املتأأتية من التصدير أأو املعاد است رها .ومت كذكل تكثيا
الزايرات امليدانية قصد التث،ت من الاقتناءات املنجزة يف اإطار نظام توقيا ا ألداء أأو اإعادة تصدير البضائع وإاحاةل
امللفات املتصَل بتسوية ا إل فالت موضوع الصلح والاعرتاف بدين بصفة أآلية اإىل لقباضات اخملتصة.
كام متت دعوة املتدخلَّي يف معليات املراجعة واملتابعة اإىل إورة اإحرتام الإجراءات والتقيد ابملذكرات الإدارية
ذات العالقة وتنظمي ملتقيات دورية لرسلكة ا ألعوان ومراجعة احملاإ اليت متت اإاثرة ادلعوى العمومية يف شأأهنا
وتضميهنا املعلومات الرضورية وإاصالح ا ألخطاء املادية املترسبة اإىل بعضها وتدارك التأأخري املسجل يف شأأهنا وتسوية
الوضعية اجلبائية ابلنس بة لا املطالبَّي اب ألداء الصادرة يف شأأهنم بطاقات دفع.
ولس تكامل جمهود الإصالح ،دعت الهيئة الإدارة العامة ل أشداءات اإىل التنس يق مع مركز الإعالمية لوزارة
املالية قصد وضع الصيغ املالمئة لتأأمَّي اس قرارية نشاط املصاحل اجلبائية عند تعطب الش بكة واس تحثان نسق معل
اللجان امللكفة بتجديد نظام املعلومات اخلاص ابجلباية والاس تخالص ،وإادخال التغيريات الالزمة عىل املنظومة مبا
ميكن ا ألطراف املتدخَل يف معلية املراجعة املعمقة من الولوج اإىل منظومة "صادع" واحلصول عىل املعلومات الالزمة
للغرة من انحية ،ووضع وظائا املتابعة ومعاجلة التصار التصحيحية لعمليات تسجيل العقود والكتاابت عىل
مس توى منظومة "رفيق" و"جاد" من انحية أأخرى ،والالزتام بروزانمة لإمتام هذه العملية .كام دعت اإىل اإس تحثان
نسق يَّي املؤرشات اجلبائية القطاعية املتوفرة ووضع مؤرشات لبقية القطاعات حسب خصوصيالا.
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وعىل مس توى املركز دعت الهيئة ابخلصوص اإىل وضع روزانمة لتحيَّي التنظمي الهيلكي عىل ضوء ا ألمر عدد
 94لس نة  2008وتركزي وحدة ل إالرشاد والتوجيه ،وتضمَّي منظومة "صادع" جداول قيادة واس تغاللها ،ومقاربة
وتسوية الإختالفات املالحظة عىل مس توى عدد قرارات التوظيا الإجباري اليت وقع تبليغها ،والتعاون مع مركز
الإعالمية لوزارة املالية قصد تطوير املنظومة لتأأخذ يف ا إلعتبار املطالبَّي اب ألداء اذلين مل يقوموا ابإيداع تصارحيهم
وصدرت يف شأأهنم قرارات توظيا اإجباري ،وتكثيا اجلهود قصد بلوغ نسب الإيداع اليت يي ضبطها يف عقد
ا ألهداف ،والرتفيع من معليات اإلغاء النظام التقديري وتسوية امللفات املتعلقة هبا يف ضوء النصوص اجلديدة املنظمة
لرشوط القتع هبذا النظام وابإجراءات حسبه.
كام أأوصت الهيئة بتنويع عينات امللفات اليت يي اإخضاعها اإىل املراجعة اجلبائية ا ألولية لتشمل عدد أأكرب من
امللفات املتعلقة ابملهن غري التجارية وبقطاع اخلدمات ،واس تكامل معلية مراقبة امللفات املتضمنة ملطالب اإسرتجاع
فوائض عىل الق ة املضافة اليت تقت التأأكد من حصة املبالغ املطلوبة ومتابعة العمليات املنجزة يف اإطار توقيا ا ألداء
عىل الق ة املضافة عند التوريد ابلتنس يق مع مصاحل ادليوانة وتسويهتا يف أأقرب الآجال.
كام دعت اإىل الرتفيع يف عدد امللفات املربجمة للمراجعة املعمقة عىل ضوء السقا اجلديد لر املعامالت اخلاضع
لرقابة املركز ،وتطبيق مقتضيات الفصل  100من جمَل احلقوع والإجراءات اجلبائية عىل املطالبَّي اب ألداء اذلين ل
يتولون مد املركز ابلإرشادات اليت يطلهبا ،ومطالبهتم ابلقوا واملعرفات اجلبائية ألمه احلرفاء واملزودين اذلين يتعاملون
معهم وإاعداد بطاقات اإرشادات يف شأأهنم وإادراهجا مبنظومة "صادع" لس تغاللها يف معليات املراقبة.
كام أأوصت الهيئة بترسيع البت يف امللفات اليت تس توجب اإصدار قرارات توظيا اإجباري واحرتام ا ألجل
ا ألقىص احملدد بـ  6أأشهر ،والتقليص يف مدة دراسة مطالب اسرتجاع ا ألداء عىل الق ة املضافة واحرتام الآجال
القانونية املنصوص علهيا ابلفصل  32من جمَل احلقوع والواجبات اجلبائية و سيس املطالبَّي اب ألداء برضورة تقدميهم
مطالب مس توفاة الرشوط وإايداع تصارحيهم التصحيحية يف الآجال.
كام دعت اإىل جتاوز الصعوابت اليت ول دون الاس تغالل ا ألمثل للمعطيات املتوفرة ببطاقات املراقبة والعمل
ابلتعاون مع مركز الإعالمية عىل تطوير تطبيقة متكن من حوس بة املعلومات اليت توفرها جرائد عدول الإشهاد قصد
اس تغاللها يف معليات متابعة العقود غري املسجَل .كام أأوصت بتدعمي املعلومات املتعلقة اب إلس تقصاءات مبنظومة
"صادع" وبذل مزيد من اجملهودات قصد متابعة مأآل احملاإ اجلبائية احملاةل اإىل احملا والنتاجئ اليت أآلت اإلهيا من خالل
دفاتر التضمَّي ابحملمكة و يَّي منظومة "صادع" عىل ضوهئا ،ومساعدة القباضات اليت تعرضت اإىل احلرع خالل
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أأحدان الثورة عىل اس تكامل يَّي املعطيات املتعلقة بتثقيالت املس تحقات اجلبائية ابلعناوين الصحيابة للمطالبَّي
اب ألداء .ودعت الهيئة الإدارة العامة ل أشداءات اإىل إورة تعممي الإصالحات اليت يس توجهبا تدارك النقائص
والإخاللت اليت أأبرزها هذا التقرير عىل بقية مراكز مراقبة ا ألداءات.
 نتاجئ املتابعة الثانية :
مشلت املتابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول تدقيق ت ف وحساابت الصندوع اخلاص ابلتلية
الفالحية والصيد البحري لسنيت  2006و 2007وبينت أأن النس بة امجللية ل إالصالح بلغت :℅ 65

موضوع التقرير

صندوع التلية الفالحية
والصيد البحري لسنيت
2007-2006

نتاجئ املتابعة الثانية
املتابعة ا ألوىل
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
النقائص التوصيات التوصيات التوصيات التوصيات
املس تخرجة املقدمة يف املتبقية من املنجزة املتبقية
من التقرير ضوء املتابعة املتابعة خالل هذه للمتابعة
السابقة املتابعة
ا ألوىل

52

33

33

15

18

نس بة
العدد امجليل
النس بة
الإصالح
للنقائص
امجللية
خالل هذه
اليت مت
ل إالصالح
املتابعة
تداركها

℅45

45

℅65

قرار جملس
الهيئة

مواصَل املتابعة

ومتثلت أأمه التدابري املتخذة عىل مس توى واكةل الهنوة ابلست رات الفاليح يف اإصدار الإدارة العامة للواكةل
مذكرة قصد توحيد طريقة حفو ا ألرش يا وتتعلق بدعوة مجيع الإدارات اجلهوية اإىل اعامتد التنظمي الزمين يف حفو
رصيد واثئق ملفات املشاريع والفصل بَّي ملفي ال ف وا إلس ناد من انحية ،وابلتث،ت من مدى تفرغ املنتفعَّي
بقروة عقارية ملشاريعهم واختاذ الإجراءات املناس بة وصوصهم حبسب احلاةل املعنية من انحية أأخرى.
وتواصل الواكةل اإعداد ا ألدةل املتعلقة ابلشؤون الإدارية واملالية والتكوين والتلية والتعاون و يَّي بطاقات املهام.
كام وهجت مذكرة اإىل املديرين اجلهويَّي للواكةل حلهثم عىل العمل عىل سَّي أآجال معاجلة مطالب رصف املنح بغرة
تقليصها اإىل  30يوم وتلكيا اإدارة التدقيق ادلاخيل ومراقبة الت ف مبتابعة املسأأةل .كام رشعت الواكةل يف تسوية
ملفات بعض الباعثَّي وتنفيذ اإجراءات السحب ابلنس بة لآخرين.
وابعتبار تقدم الواكةل يف تنفيذ ابم التوصيات مع تعهدها مبواصَل اجلهود يف هذا الاجتاه ،فقد أأقر جملس
الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا.
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أأما عىل مس توى البن الوطين الفاليح فقد مت اإصدار التعلعت مجليع فروع البن للسعي قدر الإماكن لفتح
حساب للحرفاء يف ُك معلية رصف للمنح والامتيازات الفالحية وتاليف اللجوء اإىل احلساب " "1107اذلي حيتوي
عىل مبالغ عالقة .واشرتط البن ابلنس بة للفالحَّي اذلين ليس مهم عناوين قارة حضور املنتفع مصحواب ببطاقة التعريا
الوطنية ل ف املنابة وذكل لتاليف ا إل زالات ابحلساب املذكور .و أأكد البن عىل الفروع بأأن يي الاحتفا ابلواثئق
املتعلقة ابل ف مبا فهيا أأذون التحويل ابلنس بة للس نة اجلارية فقط مث اإحالهتا اإىل ا ألرش يا املركزي للبن  .كام مت
يقاف التتبعات جتاه الفالحَّي اذلين مل يسددوا ديوهنم وذكل اإثر صدور الإجراءات املتعلقة مبعاجلة مديونية قطاع
الفالحة الواردة بقانون املالية التمكييل لس نة .2012
ومن انحية أأخرى دعا البن املصاحل اجلهوية اإىل اإحاةل الوضعيات الشهرية لالس تعاملت والإعامتدات املرصودة
يف انتظار اإرساء النظام املعلوماي اجلديد .كام تسعي الإدارة املركزية للقروة الفالحية اإىل تاليف تثقيل القروة
العقارية وا ألذون الصادرة عن واكةل الهنوة ابلست رات الفالحية ابحلساب ". "115
وتعمل فروع البن عىل تطبيق املنشور ادلاخيل املتعلق بضبط الإجراءات التنظ ية لتنفيذ قرارات السحب
يف انتظار تركزي النظام املعلوماي اجلديد فضال عن مواصَل اجملهودات الرامية التقليص من املتخدلات املتعلقة
بصناديق القويل الفاليح .كام مت تكوين جلنة لتعليل هذه الفوارع واختاذ التدابري الالزمة ،و بصدد البحث يف
املسائل املذكورة.
ويف املقابل حال عدم تركزي النظام املعلوماي اجلديد دون متابعة الإجراءات املتخذة وصوص مأآل املتخدلات
غري احملاةل اإىل مرحَل العاعات ومتابعة تنفيذ بطاقات الإلزام ومتابعة التعهدات الفالحية.وقد أأقر جملس الهيئة مواصَل
متابعة هذا امللا عىل مس توى البن .
وعىل مس توى املندوبية اجلهوية للتلية الفالحية بس يدي بوزيد مت القيام بعمليات التث،ت الالزمة للتأأكد من
احرتام املنتفعَّي للمقررات اإس ناد الإمتيازات الصادرة لفائدلم.
وتسعي مصاحل املندوبية اإىل التقليص يف أآجال معاجلة امللفات وتعهدت ابإمتام ذكل حال توفر الإماكنيات
ال،رشية واملادية الالزمة وكذكل مواصَل اإجراءات عرة ملفات عدد من الباعثَّي املنتفعَّي بتجهزيات الاقتصاد يف
مياه الري عىل أأنظار جلنة اإس ناد الامتيازات.
وابعتبار التقدم احلاصل يف معلية الإصالح وتعهد مصاحل املندوبية مبواصَل اجلهود يف هذا الاجتاه ،فقد مت
اإقرار اإهناء متابعة هذا امللا.
وابعتار تقدم املندوبية يف معلية الإصالح وتعهدها مبواصَل اجملهود يف هذا الإجتاه فقد مت اإقرار اإهناء متابعة هذا
امللا.
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 نتاجئ املتابعة الثالثة :
مشلت معلية املتابعة الثالثة امللفات التالية:

موضوع التقرير

القباضة املالية
مبنوبة
الت ف يف
أأماانت املال
اجلهوي بولايت
تونس الكربى
الت ف يف
الواكةل الوطنية
للتبغ والوقيد
البن الوطين
الفاليح
ت ف
وحساابت
مجعية التلية
بس يدي عيل بن
عون
اجملموع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
خالل هذه للمتابعة
املتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

56

09

06

02

04

℅33

52

℅93

اإهناء
املتابعة

66

21

10

03

07

℅30

59

℅89

مواصَل
املتابعة

32

12

06

03

03

℅50

29

℅91

مواصَل
املتابعة

40

24

14

-

14

-

26

℅65

مواصَل
املتابعة

51

23

09

-

09

-

42

℅82

245

89

45

8

37

℅18

208

℅85

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

قرار
جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

فبخصــوص متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة حــول الت ــف يف القباضــة املاليــة مبنوبــة ،تبــَّي
التوصـــل اإىل يـــَّي املنظومـــة الإعالميـــة اخلاصـــة ابخلطـــااي ابإدراج خانـــة خاصـــة بتـــارخي احلـــلك و أأخـــرى بتـــارخي
الإعـــالم بـــه .كـــام تواصـــل القباضـــة اإجنـــاز مرشـــوع اإعـــادة توظيـــا ا ألعـــوان يف مرحلتـــه الثانيـــة وتطـــوير تطبيقـــة
اإعالميــة للت ــف يف امل ـوارد ال،رشـ ـية ملواكبــة التنقيابــات الــيت ط ـر أأت عــىل التنظــمي الهيلكــي .ومت اإصــدار مــذكرة
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تتعلــق بتصـــفية بعـــض املصــاريا ا القدميـــة عـــىل مســ توى حســـاابت احملاســـ بَّي املعنيــَّي وإاعـــادة تكـــوين وتفعيـــل
أأعــامل اللجنــة الثالثيــة الــيت تضــم تثلــَّي عــن وزارات العــدل واملاليــة وادلاخليــة ملراجعــة املنشــور املتعلــق مبتابعــة
معليـــات تثقيـــل واســـ تخالص اخلطـــااي والعقـــوابت املاليـــة ،و يـــَّي منظومـــة تنفيـــذ اخلطـــااي احملكـــوم هبـــا .ونظـــرا
للتقدم احلاصل يف أأعامل الإصالح والتدارك ،أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا.
ووصــوص تقريــر دائــرة احملاس ـ بات الرابــع والعرشـ ـين حــول الت ــف يف أأمــاانت املــال اجلهويــة بــولايت
ت ـونس الكــربى  ،متثلــت أأمه التــدابري املتخــذة يف التوصــل اإىل تأأليــة اإعــداد احلســاابت الشــهرية ألمــاانت املــال
اجلهويـــة وبعـــض الوظـــائا اخلاصـــة ابلت ـــف يف املـــوارد ال،رشـــية فضـــال عـــن الرشـــوع يف تطـــوير تطبيقـــة
اإعالميــة عــرب ا ألنــرتاانت دلى أأمــاانت املاليــة اجلهويــة متكهنــا مــن متابعــة مجيــع العمليــات املوكــوةل اإلهيــا يف جمــال
الت ـــف يف ادليـــون املـــثقَل .ومت العمـــل عـــىل ترشـــ يد التتبعـــات ضـــد املـــدينَّي يف اإنتظـــار ـــديث وتطـــوير
منظومـــة "رفيـــق" فضـــال عـــن صـــياغة مهنجيـــة ديـــد أأهـــداف ومـــؤرشات قـــيس ا ألداء لـــا مركـــز حماســـ يب
حســـب املهـــام املوكـــوةل اإليـــه والرشـــوع يف اإرســـاء تطبيقـــة عـــرب ا ألنـــرتاانت تلعـــع هبيلكـــة املعطيـــات واســـ تخراج
املؤرشات بعد جتميعها حسب خمتلا مس توايت ا إلرشاف.
ونلــت الهيئــة الســعي اإىل اإدراج الوظــائا املتعلقــة ابس ـ تخراج ق ـوا الفصــول الــيت مت رفضــها مــن قبــل
قبـــاة املاليـــة وقـــوا الفصـــول غـــري املتعهـــد هبـــا مضـــن منظومـــة "رفيـــق" مبناســـ بة ـــديهثا وإاىل اإعـــادة تكـــوين
وتفعيــل اللجنــة املشــرتكة ملراجعــة اإج ـراءات الت ــف يف اخلطــااي والعقــوابت املاليــة ،فضــال عــن اإحــدان أآليــات
جديدة حلث احملكوم علهيم خلالص اخلطااي احملكوم هبا.
وتواصــل مصــاحل وزارة املاليــة ودائــرة احملاســ بات تــدارد مســأأةل تلكيــا أأمنــاء املــال اجلهــويَّي ابلتصــفية
الإداريـــة للحســـاابت كـــام مت اإجنـــاز دورة تدري،يـــة بفرنســـا حـــول هـــذا املوضـــوع وعهـــد الـــوزارة ابإعـــداد دراســـة
مــتاكمَل لتوضــيح الإجــراءات العمليــة الالزمــة لإحــاكم هممــة التصــفية الإداريــة للحســاابت والتــدابري املصــاحبة
وصـــياغة دليـــل اإجـــراءات للغـــرة كـــام متـــت تســـوية أأجـــزاء مـــن الإيـــداعات لضـــامن احلقـــوع بعنـــوان العمليـــات
ادليوانيــة بــا مــن املكتــب اجلهــوي لدليوانــة بأأراينــة وقباضــة ادليوانــة ويــي العمــل ابلتنس ـ يق مــع مصــاحل وزارة
ادلاخليــة عــىل اإدخــال بعــض التحســينات عــىل التطبيقــة الإعالميــة املتــوفرة دلى بعــض القباضــات البدليــة قصــد
مزيد اإحاكم معلية ملراقبة تقادم ادليون اخلاصة ابلبدلايت.
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كـــام مت التعهـــد ابســـ تئناف تـــدارد مســـأأةل تعمـــري ذمـــة القبـــاة يف اإطـــار جلنـــة مشـــرتكة مـــع دائـــرة
احملاســ بات ،بعــد توقفهــا اإابن الثــورة ،وذكل وصــوص الفصــول الــيت أأدركهــا التقــادم نتيجــة عــدم قيــام القبــاة
ابلإجراءات املس توجبة.ومل يي تنفيذ التوصية املتعلقة ابإرساء نظام متابعة للمحجوزات.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد مت اإقرار مواصَل متابعة هذا امللا.
أأما وصوص التقرير الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات املتعلق ابلت ف يف الواكةل الوطنية للتبغ والوقيد،
فقثلت أأمه التدابري املتخذة يف اإمتام معلية تصفية وضعية ملفات املعالمي ادليوانية املتعلقة مبؤسس يت مناوةل تصنيع
السجائر بعنوان س نوات  2009و  2010و ، 2011وإاعامتد الفواتري الهنائية والتصار ادليوانية احملينة املتعلقة بتوريد
التبغ ومواد الصنع يف معليات تصفية املعالمي ادليوانية ،وإابرام عقود مناوةل لتصنيع نائر  20مارد خفيا مع مؤسسة
خاصة ومصنع التبغ ابلقريوان قصد ا إلس تجابة لتطور الطلب عىل هذه النوعية من السجائر.
ومن انحية أأخرى صادع جملس الإدارة عىل مرشوع الهيا التنظ ي اجلديد قصد عرضه عىل وزارة ا إلرشاف
ورئاسة احلكومة حا يتس ع يَّي دليل الإجراءات وإاعداد بطاقات الوظائا .كام مت اإعادة تذكري وزارة الصابة
قصد إورة موافاة ُك من الواكةل ومصنع التبغ ابلقريوان مبا يث،ت اإحرتام املواصفات الصحية واحلصول عىل الشهادة
املنصوص علهيا بقرار وزير الصابة العمومية حول البياانت الواجب وضعها عىل علب السجائر ومدى مطابقهتا
للمواصفات املطلوبة.
ومل تتول الواكةل عرة ملا خي صفقيت تزود مبادة الفيلرت عىل اللجنة العليا للصفقات ،و أأفادت أأهنا وخالفا
لتوصية الهيئة لن تضمن امللا الواثئق اليت سيي عىل أأساسها ديد مسؤولية التأأخري املسجل عىل مس توى اإجناز
هاتَّي الصفقتَّي واذلي قدرته دائرة احملاس بات حبوايل  6أأشهر دون أأن تقع املطالبة وطااي التأأخري اليت تناهز 671
أأ.د.
ونظرا ألمهية هذا امللا وما ميكن أأن يرتتب عنه من أأإار للواكةل يف صورة عدم ا إل اع يف تقدمي املعطيات
والواثئق الالزمة اإىل اللجنة العليا للصفقات مبا يضمن اإس تخالص مبالغ خطااي التأأخري املشار اإلهيا ،قامت الهيئة
بتوجيه مراسَل خاصة يف الغرة اإىل وزير املالية طلبت منه بوصفه سلطة ا إلرشاف عىل الواكةل ،اإيالء هذا املوضوع
ما يس تحقه من أأمهية وحث الواكةل عىل حامية مصاحلها يف هذا امللا ،وإافادة الهيئة مبا يي اإختاذه من اإجراءات عاجَل
يف هذا اخلصوص .ومل تتلق الهيئة أأي رد من وزارة املالية حول املوضوع ر أأمهيته وإاس تعجاهل .وقد أأقر جملس الهيئة
مواصَل متابعة هذا امللا.
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و أأظهـــرت نتـــاجئ متابعـــة التقريـــر الســـ نوي الرابـــع والعرشـــين دلائـــرة احملاســـ بات املتعلـــق ابلبنـــ الـــوطين
الفــاليح  ،العمــل عــىل الرتفيــع يف ر أأد املــال وإاصــدار قــرة رقــاعي مرشــوط ومتابعــة تعهــدات دي ـوان احلبــوب
ومديونيــة الرشـ ـاكت التعاونيــة الناشــطة يف جمــال جتميــع احلبــوب والســعي اإىل تط ـوير منظومــة التعهــدات وإارســاء
نظــام معلومــاي يســمح بتابديــد املردوديــة ابلنســ بة حلرفــاء البنــ اإضــافة اإىل التقــدم يف اإجنــاز مرشــوع النــواة
املعلوماتية.
و أأفـــاد البنـــ بأأنـــه بصـــدد الســـعي اإىل تـــوفري مقـــر جنـــدة يســـمح ابســـ قرارية معاجلـــة املعلومـــات ويـــؤمن
ســـالمة املعطيـــات املاليـــة وإاىل تكـــوين قاعـــدة بيـــاانت حـــول مردوديـــة ا ألنشـــطة املعنيـــة ابلقويـــل حســـب
اجلهـــات.ومت تـــركزي وتفعيـــل منظومـــة الت ـــف الآيل يف التعهـــدات ابلإمضـــاء يف انتظـــار اإدخـــال املنظومـــات
اخلاصـــة ابلقـــروة حـــزي التطبيـــق .كـــام يـــي العمـــل عـــىل تـــركزي املنظومـــة الإعالميـــة اجلديـــدة اخلاصـــة ابلقطـــاع
البـــنل وعـــىل تـــدارك التـــأأخري املالحـــو يف تنفيـــذ ا ألحـــاكم القضـــائية الباتـــة والتنســـ يق مـــع الرشـــكة املاليـــة
لالس تخالص قصد سَّي نس بة املبالغ املس تخلصة.
أأمــا فــع ــص تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة حــول ت ــف وحســاابت مجعيــة التليــة بسـ يدي عــيل بــن
عون ،فقد أأظهرت املتابعة أأن نس بة التدارك والإصالح اس تقرت يف حدود .%82
حيـــث مل تســـجل الهيئـــة أأي تقـــدم يف الاجنـــاز وصـــوص وضـــع هـــيا تنظ ـــي ودليـــل اإجـــراءات
وبطاقــات وظــائا وتــدارك نقــائص التطبيقــة الإعالميــة املعقــدة دلى امجلعيــة يف انتظــار تــركزي منظومــة جديــدة،
اإضــافة اإىل تــدارك الت ـأأخري يف اإعــداد الق ـوا املاليــة واملصــادقة علهيــا و التنس ـ يق مــع مصــاحل وزارة شــؤون امل ـر أأة
وا أل ة والطفوةل واملس نَّي وصوص مأآل معدات روضة ا ألطفال.
كــام مل تــي متابعــة مجــَل مــن القضــااي املرفوعــة ضــد أأع ـوان امجلعيــة الســابقَّي وصــوص احلصــول عــىل
مبــالغ ماليــة متفاوتــة عــىل ُك ملــا قــرة يــي املوافقــة عليــه و طبــع وصــولت موازيــة لس ـ تخالص املســاهامت
دون اإيــداعها يف حســاابت امجلعيــة و القضــيتَّي املرفــوعتَّي ضــد الــرئيس الســابق للجمعيــة وصــوص اســرتجاع
املبالغ اليت صل علهيا دون موجب.
وحيــث أأفــادت مصــاحل البن ـ التونيس ـ للتضــامن ب ـأأن مجعيــة التليــة بس ـ يدي عــيل بــن عــون توقفــت عــن
النشــاط نتيجــة حــرع مقرهــا وتوق ـا نشــاط الإق ـراة واس ـ تقاةل الهيئــة املــديرة ،ونظ ـرا لعــدم اس ـ تكامل تــدابري
الإصــالح ،فقــد أأقــر جملــس الهيئــة مواصــَل متابعــة هــذا امللــا مــع دعــوة الإدارة العامــة للقــروة الصــغرية بــوزارة
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املاليــة اإىل التنس ـ يق مــع البن ـ التونيس ـ للتضــامن والســلط اجلهويــة بس ـ يدي بوزيــد قصــد تس ـوية ملــا هــذه
امجلعية يف أأقرب الآجال ومتابعة تطورات القضااي املرفوعة.
 نتاجئ املتابعة الرابعة
مشلت املتابعة تقارير هيئة الرقابة العامة للاملية املبينة ابجلدول التايل:

موضوع التقرير

تدقيق حساابت
صندوع الهنوة
ابملسكن لفائدة
ا ألجراء.
نتاجئ تدقيق ت ف
وحساابت
الصندوع اخلاص
ابلتلية الفالحية
والصيد البحري
لس نة .2005
الرشكة املالية
لإس تخالص ادليون
املتفرعة عن البن
الوطين الفاليح
اجملموع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
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املتبقية
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املتابعة
السابقة
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ونلــت الهيئــة وصــوص تــدقيق حســاابت صــندوع الهنــوة ابملســكن لفائــدة ا ألج ـراء وتقيــمي تدخالتــه،
اعـــامتد مســـؤول بنـــ الإســـاكن امللكـــا بتحويـــل ا ألمـــوال املس تخلصـــة لفائـــدة الصـــندوع عـــىل معطيـــات يـــي
جتميعهــا واملصـــادقة علهيـــا مـــن قبـــل اإدارة أأخـــرى مســ تقَل ،وإاخضـــاع معلياتـــه اإىل مراقبـــة رئيســـه املبـــارش تطبيقـــا
ملقتضـــيات دليـــل اإجـــراءات البنـــ اذلي أأوُك اإىل اإدارة احملاســـ بة همـــام جتميـــع املعطيـــات و ويـــل املبـــالغ لفائـــدة
حساب الصندوع ابخلزينة العامة للبالد التونس ية.
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كــام بــرر البن ـ اس ـ تخالص العمــولت الــيت يتقاضــاها مــن املنتفعــَّي مــن تــدخالت الصــندوع ابعتبارهــا
مقــابال للخــدمات الــيت يقــدهما مهــم عــىل ـرار خمتلــا العمليــات البنكيــة والــيت يعتربهــا خمفضــة مقا نرــة ابلعمــولت
املــثقَل عــىل ابم احلرفــاء ،اإضــافة اإىل تــكل الــيت حيصــل علهيــا بعن ـوان الت ــف يف الصــندوع مبقتىض ـ التفاقيــة
املربمــة مــع وزارة املاليــة ،و أأفــاد البنــ أأن وزارة املاليــة مل تتــول الــرد عــىل مراســلته وصــوص عديــد املســائل
الــيت تتطلــب تــدخلها ســواء قصــد املصــادقة عــىل بعــض املبــالغ الــيت ظهــر اخــتالف بشــأأهنا بــَّي مــا تضــمنته
حســاابته ومــا أأبــرزه تقريــر الرقابــة ،أأو فــع يتعلــق بتعــديل التفاقيــة املربمــة بــَّي الــوزارة والبنــ قصــد تــدارك
النقــائص الــيت ظهــرت عنــد التطبيــق أأو لتط ـوير بعــض بنودهــا ،وذكل ر مــا متــت الإفــادة بــه ســابقا مــن عقــد
سلســـَل مـــن الاجامتعـــات والتفـــاع عـــىل بعـــض املســـائل ،تـــا أأعـــاع حســـب اإجـــاابت البنـــ تقـــدم معليـــات
الإصالح واحلسم يف خمتلا الإشاكليات القامئة.
ونظ ـرا لعــدم اس ـ تكامل تــدابري الإصــالح فقــد أأقــر جملــس الهيئــة مواصــَل متابعــة هــذا امللــا ،مــع دعــوة
اكفــة ا ألط ـراف املعنيــة وخصوصــا مهنــا وزارة املاليــة وبقيــة املصــاحل املتــدخَل الراجعــة اإلهيــا ابلنظــر ،اإىل التعــاون
مع البن قصد تدارك التأأخري الهام وغري املربر املسجل يف معليات الإصالح.
ونلــت الهيئــة وصــوص نتــاجئ تــدقيق ت ــف وحســاابت الصــندوع اخلــاص ابلتليــة الفالحيــة والصــيد
البحــري لســ نة  ،2005تــويل واكةل الهنــوة ابلســت رات الفالحيــة اإعــداد دليــل اســ تغالل منظومــة الاســت ر
الفاليح والتلية وتوزيعه عىل الإدارات اجلهوية عن طريق الربيد الإلكرتوين وإاعامتده.
ومل يـــقكن البنـــ الـــوطين الفـــاليح مـــن تنفيـــذ التوصـــيات الراجعـــة اإليـــه ابلنظـــر ،وخصوصـــا مهنـــا مـــا
يتعلـــق بتـــدقيق املبـــالغ العالقـــة عـــىل مســـ توى احلســـاب  " 1107ـــويالت خمتلفـــة للتســـوية" وتربيرهـــا ابلنســـ بة
لاكفــة الفــروع ابلتنس ـ يق مــع املصــاحل املركزيــة للبن ـ يف الآجــال الــيت مت الال ـزتام هبــا خــالل املتابعــات الســابقة
قصــد غلــق هــذا احلســاب .كــام مل يــي تربيــر الاختالفــات الــيت أأاثرهــا التقريــر عــىل مس ـ توى بعــض ا ألرصــدة الــيت
ميكـــن أأن تتضـــمن جتـــاوزات وإاســـتيالءات ،خصوصـــا عـــىل مســـ توى الفـــروع اجلهويـــة نظـــرا حملدوديـــة جناعـــة
منظومــة الرقابــة ادلاخليــة وإاجــراءات متابعــة الت ــف يف حســاابت الصــندوع املوكــوةل اإىل البنــ  .ويســ توجب
تـــدارك هـــذه الوضـــعية تعـــاون ُك مـــن البنـــ الـــوطين الفـــاليح ووزارة املاليـــة قصـــد التحـــري يف ا ألســـ باب
احلقيقية لهذه الاختالفات واختاذ الإجراءات الالزمة بشأأهنا.
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وعــىل مســـ توى الهيـــاُك التابعـــة لـــوزارة الفالحـــة متـــت الإفـــادة بتقلـــيص مـــدة دراســـة املطالـــب وإاصـــدار
مقــررات اإس ـ ناد الامتيــازات اإىل معــدل  120يومــا بعــد أأن اكنــت ت ـرتاوح عنــد اإج ـراء معليــة املراقبــة بــَّي 293
و 500يومـــا ،مـــع الإلـــزتام مبواصـــَل اجلهـــود لتقلـــيص هـــذه الآجـــال خصوصـــا بعـــد أأن مت تـــدعمي ادلوائـــر الفنيـــة
ابلإماكنيات ال،رشية الالزمة.
ونظــرا لعــدم تقــدم معليــة الإصــالح ابلقــدر املطلــوب خصوصــا عــىل مســ توى البنــ الــوطين الفــاليح
فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
أأما يف ما يتعلق ابلرشكة املالية إلس تخالص ادليون املتفرعة عن البن الوطين الفاليح فقثلت أأمه التدابري
املتخذة ،يف اس تخالص مبلغ  169أألا دينار بعنوان أأحد ملفات ادليون عىل اثر تبتيت املناابت الراجعة اإىل ورثة
الضامنَّي ،واعتربت الرشكة عىل اإثره امللا مغلقا إازاء الضامنَّي ابعتبار أأن كفالهتم اكنت يف حدود  200أألا دينار،
كام أأن اإجراءات الاس تخالص ضد الرشكة املطلوبة قد أآلت اإىل العجز بعد أأن تبَّي أأنه مل يعد لها وجود قانوين.
أأما عىل املس توى التنظ ي فقد مت اإعداد دليل الإجراءات والهيا التنظ ي للرشكة من قبل مكتب دراسات
واملصادقة علهيام من قبل جملس الإدارة ومعاجلة نقــائص التنظمي احملاس يب من خالل وضع دفرت جرد املمتلاكت ودليل
اإجراءات حماس يب.
وتواصل الرشكة معليات البحث والاسرتشاد والاس تقصاء حول املدينَّي وتعمل عىل اس تخالص ادليون
املس تحقة علهيم.
أأما عىل مس توى وزارة املالية فقد أأقرت الهيئة مواصَل متابعة أأربعة ملفات مع رشكة ا إلس تخالص بعد أأن
اكنت قد ابرشت متابعهتا مع الوزارة ،و ملفات تتعلق بديون متخدلة بذمة بعض من احلرفاء مببالغ متفاوتة ا ألمهية
وذكل بعد أأن تبَّي للهيئة يف ضوء التوضيابات املقدمة من قبل البن والوزارة والرشكة ،أأن املالحظات املتعلقة هبا
ل تتضمن اإخاللت أأو أأخطاء تتطلب تتبع املسؤولَّي عهنا ،من ذكل ثبوت عدم اإتالف بعض الواثئق اليت ختص
ملفات ل تزال يف طور العاع ،وعدم فقدان النس ا ألصلية من الضامانت التاكفلية املقدمة من قبل بعض الضامنَّي
يف ملا أآخر.
ومل تتول وزارة املالية القيام ابلتحرايت الالزمة و ديد املسؤوليات وصوص  4ملفات بلغت ق ة ادليون
املتصَل هبا حوايل  9م.د.
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وجيدر التذكري يف هذا الشأأن ،أأن الهيئة اكنت قد دعت وزارة املالية منذ املتابعة ا ألوىل لهذا التقرير اإىل
تلكيا هيا رقابة عامة ملزيد التعمق يف عدد من امللفات اليت تضمنت أأخطاء وإاخاللت هامة ترت،ت عهنا خسائر
فادحة للبن  ،اإل أأن مقرتح الهيئة مل حيو مبتابعة اإجيابية من قبل الوزارة ،ومل تتول ا ألطراف املعنية القيام ابلتحقيقات
التمكيلية الالزمة قصد مزيد التحري يف التجاوزات املرتكبة من طرف بعض املسؤولَّي ابلبن  ،واليت أأدت اإىل م
خسائر هامة نتيجة خاصة عدم تفعيل الضامانت الشخصية والرهون املوظفة عىل بعض القروة وتسلمي شهادات رفع
يد قبل اس تخالص ادليون املتعلقة هبا ،وعدم احلرص عىل تفادي سقوطها ابلتقادم و أأدى اإىل حرمان البن من فرص
اس تخالصها .وقد اإعتربت الهيئة هذا التقصري لاوان يف حامية حقوع البن وحماابة منه لبعض الاكفلَّي هبدف
مساعدلم عىل الهترب من سداد ادليون املس تحقة علهيم.
وتبعا ملا تضمنه الرد ا ألخري لوزارة املالية حول نتاجئ املتابعة الرابعة لهذا التقرير من معطيات جديدة مت من
خاللها الإشارة ألول مرة اإىل أأسامء ووظائا بعض املسؤولَّي عن التجاوزات املرتكبة ابلبن  ،وإاقرار الوزارة بأأهنا
أأفعال تدخل ت طائَل اجملَل اجلزائية ،دعت الهيئة وزارة ا إلرشاف من جديد اإىل التنس يق مع البن والقيام
ابإجراءات التتبع الالزمة ضد اكفة املسؤولَّي عن هذه التجاوزات وُك من تث،ت مسؤوليته معهم من انحية ،وكذكل
ضد املنتفعَّي بعمليات احملاابة والتسهيالت اليت أأدت اإىل عدم خالص ادليون املس تحقة علهيم وسقوط الضامانت
والكفالت املتعلقة هبا ابلتقادم وكذكل املسؤولَّي عن تسلمي شهادات رفع اليد عن الرهون دون تسديد ادليون
املتعلقة هبا ،واحلرص عىل مزيد تدعمي هذه امللفات بقرائن اإضافية تث،ت معليات الفساد والرشوة وش هبات اس تغالل
النفوذ عند الإقتضاء.
ونظرا ألمهية النقاط املتبقية سواء عىل مس توى الرشكة أأو عىل مس توى الوزارة ،فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل
متابعة هذا امللا قصد التأأكد من اإيالء هذه امللفات العناية املطلوبة والقيام ابلإجراءات الالزمة محلاية حقوع الرشكة
يف اس تخالص ادليون املرتبطة هبا.
 نتاجئ املتابعة اخلامسة
مشلت املتابعة امللفات التالية:
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موضوع التقرير

الت ف يف
الرشكة التونس ية
للبن
ت ف
وحساابت
البن التونيس
للتضامن
حب الامتيازات
املالية واجلبائية
املس ندة يف
القطاع الفاليح
اجملموع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة اخلامسة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار
جملس
الهيئة

68

34

14

07

07

℅50

61

℅90

مواصَل
املتابعة

99

38

14

10

04

℅71

95

℅96

اإهناء
املتابعة

15

14

07

07

-

08

℅53

مواصَل
املتابعة

182

86

35

18

℅49

164

℅90

-

17

وقـــد بينـــت متابعـــة تقريـــر دائـــرة احملاســـ بات الثالـــث والعرشـــين حـــول الت ـــف يف الرشـــكة التونســـ ية
للبنـــ  ،أأنـــه مت التقلـــيص يف مطالـــب الرتاخـــيص الاســـ ترنائية واملؤقتـــة الـــيت يشـــرتط فهيـــا أأن تكـــون مطابقـــة
لالحتياجـــات الظرفيـــة للخزينـــة ومشـــفوعة بتاباصـــيل مؤكـــدة .كـــام مت اعـــامتد منظومـــة " "Workflowابلنســـ بة
للجــزء املتعلــق ابللجنــة اليوميــة ل إالســقاطات وهــو مــا مكــن مــن تســجيل ومتابعــة الق ـرارات الصــادرة عــن هــذه
اللجنــة .ومتــت تس ـوية وضــعية ملــا اإحــدى الرشـ ـاكت وذكل بتغطيــة تعهــدالا مضــن عقــد اعــامتد حــددت فيــه
الرتاخيص املمنوحة ورشوطها ومعاجلة ملا اس تخالص املس تحقات اذلي ص  212حريفا.
ومـــن هجـــة أأخـــرى رشع البنـــ يف اســـ تغالل املنظومـــة املعلوماتيـــة اخلاصـــة ابلت ـــف يف ملفـــات
العاعـــات ) (IMXوتعم هـــا عـــىل الإدارات اجلهويـــة ويتواصـــل اإجنـــاز ا ألشـــغال املتعلقـــة ابملراحـــل املتبقيـــة مـــن
مرشـــوع تـــركزي املنظومـــة احملوريـــة لتطـــوير الـــنظم املعلوماتيـــة .كـــام مت الرشـــوع يف اإجـــراءات اختيـــار مكتـــب
دراسات لتدقيق سالمة نظم وش باكت التصال.
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ويتواصـــل النظـــر يف مطالـــب دراســـة جـــدوةل ديـــون املشـــاريع الســـ ياحية وفقـــا ل إالجـــراءات اجلـــاري هبـــا
العمــل حــاةل حبــاةل وذكل حســب تطــور وضــع القطــاع الس ـ يايح ابلــبالد واس ـ تخالص جــزء مــن ادليــون مبــا فــاع
 60م.د بعنوان سنيت  2011و. 2012
ومــن انحيــة أأخــرى مل تتوفــق مصــاحل البنــ يف تقلــيص نســ بة املصــنفَّي مــن مجــَل احلرفــاء املتحصــلَّي
عــىل قــروة ومل تــواف الهيئــة بنتــاجئ أأعــامل اللجنــة الــيت مت تكويهنــا لقــرتاح الآليــات املاديــة وال،رشـ ـية ملتابعــة
جتــاوزات الرتاخــيص عــىل مســ توى الفــروع و ابلنتــاجئ املســجَل وصــوص عــدد املؤسســات الــيت متــت تســوية
املس تحقات املتخدلة بذمهتا من مجموع  80مؤسسة متر بصعوابت.
وعـــىل صـــعيد أآخـــر بـــررت مصـــاحل البنـــ عـــدم توصـــلها اإىل اســـ تغالل الربجميـــة الإعالميـــة  IMXيف
اإحـــاكم متابعـــة عـــدول التنفيـــذ بوجـــود نقـــائص شـــابت املنظومــــة املـــذكورة .كـــام أأن املتابعــــة ادلوريـــة ألمعــــال
التنفيـــذ بينــت يف بعــض احلــالت اس ـ تاباةل التنفيـــذ لعــدم تــوفر الظــروف املالمئــة لعــدول التنفيــذ يف السنـــوات
 2012 – 2011إلجنـــاز همـــاهمم أأو التقيــــد ابلعنــــوان املذكــــور بـــنص احلـــلك .ونظـــرا لعـــدم اســـ تكامل تـــدابري
الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
أأبــرزت متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة حــول ت ــف وحســاابت البن ـ التونيس ـ للتضــامن ،أأن
النس بة امجللية للتدارك والإصالح قد بلغت حوايل .℅ 96
ومتثلــت أأمه تــدابري الإصـــالح املتخــذة يف تــركزي املنظومـــة املعلوماتيــة اجلديــدة  UNIBANKوالرشـــوع
يف اســـ تغاللها وتـــدعمي وحـــدة التـــدقيق والتفقـــد ابإطـــار خمـــتص يف احملاســـ بة وتقـــدمي الســـالمة معلوماتيـــة عـــىل
مســـ توى ضـــبط أأهليـــة املســـ تخدمَّي و ديـــد ا ألثـــر ابلإضـــافة اإىل اإســـ ناد املوافقـــات عـــىل القويـــل بنـــاء عـــىل
معطيات موضوعية.
كــام مت اإدراج قامئــة املعــدات املزمــع متويلهــا منــذ تقــدمي الباعــث مللــا القــرة والبيــاانت املتعلقــة مبعاينــة
املعـــدات وبفـــواتري اقتناهئـــا مضـــن املنظومـــة الإعالميـــة اجلديـــدة ومث رفـــع ســـقا القـــروة اإىل  100أألـــا دينـــار
مجليــع املســ توايت التعل يــة وضــبط ســقا القــرة حســب نوعيتــه مضــن املنظومــة املعلوماتيــة اجلديــدة عــالوة
عىل تدارك النقائص املتعلقة هبذه املنظومة عىل مس توى التسديد املس بق للقرة والعدول عن القرة.
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ومــن هجــة أأخــرى مت يــَّي القــرار التنظ ــي للقــروة املســ ندة عــىل حســاب الصــندوع الاجامتعــي
بعـــد التنســـ يق مـــع البنـــوك العموميـــة يف هـــذا اجملـــال و تســـجيل القيـــود احملاســـ،ية بصـــفة منتظمـــة وتصـــفية
حساب  STB-PCFبنس بة حوايل .℅79
أأمـــا الإصـــالحات الـــيت رشعـــت مصـــاحل البنـــ يف اإجنازهـــا أأو تعهـــدت بتنفيـــذها فقثلـــت يف تصـــفية
احلســاابت العالقــة بصــفة تدرجييــة والتعهــد بتلكيــا فريــق معــل هبــذه املهمــة وابإعــادة صــياغة دليــل الإج ـراءات
ليشــمل مجيــع جمــالت معــل البن ـ وفــق مــا تتطلبــه املنظومــة املعلوماتيــة اجلديــدة وإاق ـرار اإجنــاز هممــة التــدقيق
يف مبـــالغ ا إلس تخالصـــات وليـــة تـــونس وإاعـــداد مرشـــوع لتغيـــري طريقـــة احتســـاب منابـــة الاســـ تخالص
والتعهد بربط ُك الربجميات ابملنظومة املعلوماتية اجلديدة.
وقـــد أأقـــر جملـــس الهيئـــة اإهنـــاء متابعـــة هـــذا امللـــا مـــع التأأكيـــد عـــىل إورة احلـــرص عـــىل اســـ تكامل
الإجراءات اليت رشعت مصاحل البن يف اختاذها أأو تعهدت هبا.
و أأبــرزت متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة حــول متابعــة قــرارات حســب الامتيــازات املاليــة
واجلبائيــة املس ـ ندة يف القطــاع الفــاليح  ،اختــاذ مجــَل مــن تــدابري الإصــالح متثلــت يف التنس ـ يق مــع البن ـ
الـــوطين الفـــاليح ووزارة املاليـــة قصـــد اإمتـــام اإعـــداد الكشـــوفات الرضـــورية الـــيت متكـــن مـــن تنفيـــذ قـــرارات
الســحب واســ تخالص الامتيــازات ومواصــَل معاجلــة وضــعية املشــاريع الــيت متــت املصــادقة علهيــا ومل تنتفــع
ب ــف أأي قســط مــن مــنح الاســت ر .كــام تتواصــل متابعــة مجــَل مــن املشــاريع مصــادع علهيــا منــذ فــرتة
طويَل دون أأن يي رصف منح ألحصاهبا ودون أأن تكون موضوع قرارات حسب.
وقد أأقر جملس الهيئة مواصَل اس تكامل متابعة معلية الإصالح.
 .5وزارة أأمالك ادلوةل والشؤون العقارية:
تولت الهيئة س نة  2013متابعة  3تقارير مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لوزارة أأمالك ادلوةل والشؤون
العقارية ،تتوزع حسب مس توى املتابعة كام ييل:
متابعة أأوىل :تقريران (.)2
متابعة اثمنة :تقرير واحد (.)1
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 نتاجئ املتابعة ا ألوىل:
يلخــص اجلــدول التــايل نتــاجئ املتابعــة لتقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة املنجــز س ـ نة  2010حــول تــدقيق
حســـاابت صـــندوع اـــااي حـــوادن املـــرور وتقريـــر هيئـــة الرقابـــة العامـــة ألمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاريـــة
املنجز س نة  2012حول الت ف يف أأمالك ا ألجانب.
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة من
التقرير

عدد
النقائص اليت
مت تداركها

عدد النقائص
اليت مت تقدمي توصيات
بشأأهنا

نس بة
الإصالح والتدارك

تدقيق حساابت صندوع ضامن
اااي حوادن املرور

27

06

21

℅22

الت ف يف أأمالك ا ألجانب

18

01

17

℅06

45

07

38

℅15

اجملموع

وقــد أأبــرز تــدقيق حســاابت صــندوع اــااي حــوادن املــرور وصــوص اســ تخالص املــوارد ،وجــود
ف ـوارع عــىل مس ـ توى مســامهة املــؤمن مهــم بــَّي مــا هــو مــدرج حبســاابت اخلزينــة العامــة للــبالد التونس ـ ية و مــا
هــو م ــح بــه للهيئــة العامــة للتــأأمَّي اإضــافة اإىل تقصــري يف متابعــة واســ تخالص مســامهة مؤسســات التــأأمَّي
من طرف ُك من الهيئة املذكورة والإدارة العامة لعاعات ادلوةل.
كام لوحو تدلد أأغلب مؤسسات التأأمَّي يف دفع ما ختدل بذمهتا من مساهامت لفائدة الصندوع حيث مل تسجل
أأي مسامهة س نة  2007ومل تتجاوز هذه املساهامت  15أأد و  5أأد سنيت  2008و 2009يف حَّي اكن من املفرتة
أأن تبلغ عىل التوايل  457أأد و 445أأد عالوة عىل ضعا مسامهة املسؤولَّي عىل احلوادن البدنية غري املؤمنة اليت مل
تتجاوز  %0,18من مجموع موارد الصندوع خالل الفرتة  2009-2000وجتاوز املبالغ املس توجبة لدلفع إلعامتدات
الصندوع تا أأدى اإىل ترا املتخدلات جتاه املس تفيدين.
أأما عىل مس توى النظام املعلوماي وتأأدية النفقات ،فقد لوحو عدم اس تغالل التطبيقة الإعالمية لإدراج املبالغ
املضمنة بقرارات ال ف والاقتصار عىل جداول ل تقدم ضامانت السالمة املعلوماتية وتأأخري يف اإصدارهذه القرارات
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خالل الفرتة  . 2009-2006كام تبَّي ياب دليل اإجراءات حمَّي ومذكرات معل تضبط اإجراءات تأأدية نفقات
الصندوع والتأأخري يف دفع التعويض يف حالت اإبرام الصلح.
و أأبرز التقرير طول أآجال معاجلة أآجال التعويض ،وعدم اعامتد مقاييس موحدة من قبل مصاحل الصندوع،
لتعويض مصاريا العالج ابملصابات اخلاصة وذكل يف ياب اتفاقيات بَّي هذه ا ألخرية ومؤسسات التأأمَّي دد
التعريفات الإطارية ،وملعاجلة ملفات للتعويض عن ا ألإار املهنية والاقتصادية.
ومن هجة أأخرى لوحو تباين بَّي رخي احلادن املدون مبحرض البحث والتارخي املسجل ابلشهادة الطبية
و ياب ادلقة يف وصا الوقائع ببعض احملاإ وتفاوت يف توزيع امللفات بَّي املقررين اإضافة اإىل عدم اإحاكم الت ف
يف العاعات تا ترتب عنه أأحياان عدم التوصل اإىل ختفيض مبالغ التعويضات وإاطاةل أآجال التفاوة و مل الصندوع
ملصاريا اإضافية دون موجب.
ولوحو عدم اعامتد اإدارة الصندوع اإجراءات موحدة لإثبات عدم مقدرة املسؤول املدين عىل ادلفع وافتقار
امللفات للمعطيات الالزمة يف هذا اخلصوص وعدم تضمن بعض امللفات للواثئق الرضورية لإصدار قرارات ال ف،
فضال عن حمدودية اإصدار بطاقات الإلزام وبطء يف الإجراءات ا ألولية السابقة لإصدار هذه البطاقات وتعيل اكمل
مبالغ التعويض احملكوم هبا قضائيا يف حساب أأحد املس تفيدين عوضا عن اإدراج ُك مبلغ ابحلساب البنل اخلاص با
منتفع.
وبينت املتابعة متس الهيئة العامة للتأأمَّي مبوقفها املقثل يف أأهنا ليست اجلهة امللكفة ابس تخالص مسامهة
املسؤولَّي عىل احلوادن البدنية غري املؤمنة واذلي يرجع ل إالدارة العامة لعاعات ادلوةل حبلك متابعهتا مللفات التعويض
والقضااي املنشورة.
ومن هجهتا بررت الإدارة العامة لعاعات ادلوةل حالت التأأخري يف اإصدار قرارات ال ف بعنوان تنفيذ ا ألحاكم
بعدم اإماكنية عرة املترضر عىل الفحص الطيب اإل بعد اس تكامل الواثئـق "ومـن أأمههـا الشـهادة الطبيـة ا ألوليـة" .كـام
أأفادت مصاحل امللكا العام بععات ادلوةل أأن أأغلب ملفات الصـلح تفتقـر اإىل املؤيـدات و أأن الإدارة ل تتقـدم بعرضـها
املايل يف التعويض اإل بعد استيفاء اكمل الواثئق اليت ختتلا من ملا اإىل أآخر.
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و أأفــادت الإدارة العامــة املــذكورة أأن اإثبــات عــدم قــدرة املســؤول املــدين عــن ادلفــع يــي بواســطة حمرضــ
جعــز حمــرر مــن طــرف عــدل تنفيــذ وذكل عنــدما يعــاين هــذا ا ألخــري أأنــه أأصــبح جمهــول املقــر أأو عنــدما اطبــه
ويعاين عدم وجود ماكسب ميكن التنفيذ علهيا.
وقــد دعــت الهيئــة اإىل التث،ــت مــن مشوليــة املــداخيل املتأأتيــة مــن مســامهة املــؤمن مهــم واعــامتد التصــار
اجلبائيـــة ملؤسســـات التـــأأمَّي يف ديـــد مبلـــغ هـــذه املســـامهة وإافـــادة الهيئـــة وصـــوص املصـــادقة عـــىل مرشـــوع
تنقــيح أأحــاكم جمــَل الت ـأأمَّي يف اجتــاه تغيــري طريقــة احتســاب مســاهامت مؤسســات الت ـأأمَّي وذكل اعلهــا نس ـ بة
قـــارة ووضـــعية اســـ تخالص مســـامهة مؤسســـات التـــأأمَّي ابلنســـ بة للفـــرتة بـــَّي ســـنيت  2010و 2012وابجلهـــة
امللكفـــة عـــىل مســـ توى وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاريـــة ،بتابديـــد التاكليـــا الفعليـــة للصـــندوع املعقـــدة
يف ديـــد مســـاهامت مؤسســـات التـــأأمَّي ،خاصـــة أأن ا ألمـــر عـــدد  180لســـ نة  1986عهـــد مبهمـــة اإدارة هـــذا
الصــــندوع اإىل الإدارة العامــــة لعاعــــات ادلوةل قبــــل اإحلــــاع هــــذه ا ألخــــرية بــــوزارة أأمــــالك ادلوةل والشــــؤون
العقارية.
كـــام أأوصـــت الهيئـــة مبـــدها ابلإجـــراءات والتـــدابري املتخـــذة بتقلـــيص أآجـــال اســـ تخالص املســـاهامت يف
انتظــار تغيــري طريقــة احتســاهبا بنتــاجئ واســ تخالص املبــالغ املتعلقــة حبــوادن بدنيــة مت التعــرف عــىل املســؤول
عهنــا والتأأكــد مــن قدرتــه عــىل ادلفــع .و أأكــدت الهيئــة عــىل إورة اعــامتد دليــل اإج ـراءات أأو مــذكرة معــل تــوحض
طـــرع تأأديـــة نفقـــات الصـــندوع و تـــدعمي الإدارة العامـــة لععـــات ادلوةل ابلوســـائل املاديـــة وال،رشـــية الرضـــورية
ليتس ع لها اس تغالل التطبيقة الإعالمية عىل أأحسن وجه.
وطلبــت الهيئــة مــدها ابلإج ـراءات املعقــدة لتقلــيص أآجــال دفــع التعويضــات و أأكــدت عــىل إورة التقيــد
ابلنصــوص املنظمــة للتس ـوية الصــلحية والعمــل عــىل توحيــد أآجــال طلــب املعطيــات والبيــاانت مــن املترضــر أأو
مـــن ينوبـــه و التنســـ يق مـــع الهيئـــة العامـــة للتـــأأمَّي قصـــد اإبـــرام اتفاقيـــات بـــَّي مؤسســـات التـــأأمَّي واملؤسســـات
الصحية اخلاصة تضبط يفة التداوي هبذه ا ألخرية.
كــام أأوصــت مبــدها ابلعنــارص املعقــدة يف اإق ـرار مبــد أأ التع ـويض يف يــاب ادلقــة يف وصــا وقــائع حــادن
املــرور ونتا ــه أأو تضــارب املعطيــات عــىل مســ توى حمرضــ البحــث والشــهادة الطبيــة ا ألوليــة ،وابلعمــل عــىل
اختـــاذ الإجـــراءات والتـــدابري الرضـــورية لضـــامن توزيـــع امللفـــات بشـــا يـــؤمن جناعـــة و عـــة الإجنـــاز وتفـــادي
الوقوع يف بعض العيوب الشلكية أأو عدم تقدمي مستندات الطعن الرضورية جتنبا لإطاةل أآجال التعويــض،
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فضــال عــن إورة اإيــالء العنايــة الاكفيــة لعمليــة حفــو امللفــات واحلــرص عــىل تضــميهنا ُك الواثئــق الرضــورية
بصورة تيرس اس تغاللها.
وبــَّي تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك ادلوةل والشــؤون العقاريــة املنجــز س ـ نة  2012حــول الت ــف
يف أأمــالك ا ألجانــب وجــود عــدة نقــائص عــىل مس ـ توى اإدارة أأمــالك ا ألجانــب بــوزارة أأمــالك ادلوةل والشــؤون
العقاريــة ،متثلــت ابخلصــوص يف يــاب دليــل اإجــراءات مصــادع عليــه يضــبط مجيــع مراحــل معليــة التفويــت
الواجــب القيــام هبــا مــن قبــل هــذه ا إلدارة والواثئــق الرضــورية لعــرة امللــا عــىل اللجنــة الوطنيــة للتفويــت
اإضــافة اإىل تســجيل تــأأخري يف البــت يف ملفــات التفويــت وصــل أأحيــاان اإىل ســ بع ســ نوات وعــدم التث،ــت يف
خــالص معينــات الك ـراء عنــد البــت يف املطالــب والتأأكــد مــن مــدى تــوفر رشط عــدم امللكيــة و يــاب نظــام
متابعة دورية لت ف الو ء العقاريَّي يف أأمالك ا ألجانب.
وتبـــَّي يف مـــا يتعلـــق ابإدارة أأمـــالك ا ألجانـــب ابلرشـــكة الوطنيـــة العقاريـــة للـــبالد التونســـ ية ،وجـــود
شــــغورات عــــىل مســــ توى أأغلــــب الإدارات الفرعيــــة لــــ إالدارة املــــذكورة ونقــــص يف التجهــــزيات الإعالميــــة
ووسائل النقل ،اإضافة اإىل ضعا نس بة التأأطري.
و أأشــار التقريــر اإىل تعــذر تنفيــذ عــدد مــن مقــررات التفويــت بســ،ب عــدم دفــع املنتفعــَّي لــ ن البيــع
املعـــروة وعـــدم اإســـ تكامل معليـــات فـــرز منـــاابت ادلوةل يف العقـــارات املشـــرتكة .كـــام لـــوحو عـــدم القيـــام
بعمليــات التقيــمي الفــردي لـــ 241رســام عقــاراي مــن مجــَل  523رســام راجعــة لــدلوةل خالفــا ملقتضــيات تطبيقــا
لالتفاقيـــة التونســـ ية الفرنســـ ية وصـــدور أأحـــاكم ابلـــرفض يف عديـــد القضـــااي ا إلســـ تعجالية يف اخلـــروج لعـــدم
ادلفـــع لغيـــاب عقـــود كـــراء مربمـــة مـــع الرشـــكة ،ابلإضـــافة اإىل كـــراء احملـــالت ابملراكنـــة دون اإعـــامتد رشوط
موضـــوعية حمـــددة مســـ بقا واتســـم نســـق اســـ تخالص معينـــات الكـــراء ابلضـــعا فضـــال عـــن عـــدم مطالبـــة
الرشكة بفوائض التأأخري الناجتة عن عدم تسديد ادليون.
وتبـــَّي عـــدم قطـــع أآجـــال التقـــادم ابلتنابيـــه القانونيـــة ابلنســـ بة ملعينـــات الكـــراء الواجبـــة ا ألداء للرشـــكة
وعـــدم اإرســـال كشـــوفات اســـ تخالص الكـــراءات ُك ثالثـــة أأشـــهر اإىل وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاريـــة
اإضافة اإىل تدهور حاةل عدد من العقارات مبا يوجب ا إل اع إابجياد حلول معلية و يعة يف شأأهنا.
وقصـــد تـــدارك النقـــائص املالحظـــة ،دعـــت الهيئـــة اإدارة أأمـــالك ا ألجانـــب ابلـــوزارة اإىل ا إل اع يف
املصــادقة عــىل دليــل الإج ـراءات اخلــاص ابلت ــف يف أأمــالك ا ألجانــب ومزيــد التنس ـ يق مــع الرشــكة الوطنيــة
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العقاريــة للــبالد التونســ ية قصــد تــدارك التــأأخري املســجل عــىل مســ توى البــت يف مطالــب التفويــت ،وجــرد
امللفــات الــيت تثــري اإشــاكليات قانونيــة واختــاذ التــدابري الرضــورية لتس ـويهتا والتأأكــد مــن مــدى تــوفر رشط عــدم
امللكيـــة يف دائـــرة ل يتعـــدى شـــعاعها  30يـــم حـــول احملـــل موضـــوع مطلـــب التفويـــت وإارســـاء نظـــام متابعـــة
دوريــة لت ــف الــو ء العقـــاريَّي يف أأمــالك ا ألجانــب يـــي تضــمينه صــلب دليـــل الإجــراءات اخلــاص هبـــذا
اجملــال .و أأوصــت الهيئــة مبزي ـد التعمــق يف الصــيغ الكفــيَل بتط ـوير الإج ـراءات املعمــول هبــا يف جمــال التفويــت يف
أأمـــالك ا ألجانـــب ،والنظـــر يف اإماكنيـــة اإحـــدان هـــيا معـــوجح ـــتص ابلتصـــفية العقاريـــة وابلت ـــف الإداري
واملايل يف هذه ا ألمالك.
كـــام أأوصـــت الهيئـــة اإدارة أأمـــالك ا ألجانـــب ابلرشـــكة الوطنيـــة العقاريـــة للـــبالد التونســـ ية بتســـوية وضـــعية
الـــرا بَّي يف الرشـــاء اذليـــن صـــلوا عـــىل موافقـــة اللجنـــة الوطنيـــة للتفويـــت ومل يـــدفعوا مثـــن البيـــع يف الآجـــال
القانونيــة أأو تراجعــوا عــن اإمتــام الرشـ ـاء وفــرز منــاابت ادلوةل يف العقــارات املشــرتكة وا إل اع يف اإمتــام معليــات
التقيـــمي الفـــردي للرســـوم العقاريـــة الراجعـــة لـــدلوةل وجـــرد العقـــارات حســـب حالهتـــا املاديـــة .ودعـــت اإىل إورة
وضــع معــايري موضــوعية ومدونــة لك ـراء احملــالت ابملراكنــة مــع التأأكيــد عــىل ص ـبغته الاس ـ ترنائية وإاىل اس ـ تخالص
معينــات الك ـراء املــتخدلة بذمــة املتســوغَّي واملطالبــة بف ـوائض الت ـأأخري هبــذا العن ـوان وقطــع أآجــال التقــادم ابلتنابيــه
القانونيــــة وإارســــال كشــــوفات الاســــ تخالص ُك ثالثــــة أأشــــهر اإىل وزارة أأمــــالك ادلوةل والشــــؤون العقاريــــة
وإافادة الهيئة ابلإجراءات العملية اليت مت اختاذها ملعاجلة وضعيهتا.
 نتاجئ املتابعة الثامنة:
مشلت املتابعة تقرير هيئة الرقابة العامة ألمالك ادلوةل والشؤون العقارية وصوص تقيمي سري اإس تخالصات
حماصيل أأمالك ادلوةل العقارية الفالحية.
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ونلـــت الهيئـــة تقـــدما يف املســـاعي عـــىل مســـ توى ُك مـــن املصـــاحل املركزيـــة واجلهويـــة للـــوزارة املـــتكفَل
ابلت ـــف يف ملفـــات اإس تخالصـــات أأمـــالك ادلوةل العقاريـــة الفالحيـــة ومتابعهتـــا مـــن انحيـــة ،وعـــىل مســـ توى
القباضات املالية امللكفة بعمليات تثقيل هذه املس تحقات واس تخالصها من انحية أأخرى.
وحيــث أأن اكفــة ا ألط ـراف املعنيــة قــد تعهــدت حباميــة مصــاحل ادلوةل يف امللفــات املتبقيــة مــن خــالل اإختــاذ
عــدد مــن الإج ـراءات والتــدابري الــيت مــن ش ـأأهنا ضــامن اإس ـ تخالص اكفــة املس ـ تحقات الراجعــة اإىل خزينــة ادلوةل
وخصوصــا مهنــا املتعلقــة برشـ ـاكت الإحيــاء ،وحيــث أأن متابعــة هــذا التقريــر قــد بلغــت ســنهتا الثامنــة ،فقــد أأقــر
جملــس الهيئــة اإيقــاف معليــة املتابعــة يف هــذا املســ توى ودعــوة هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك ادلوةل والشــؤون
العقاريــة اإىل التعهــد هبــذا امللــا ومواصــَل متابعتــه قصــد التأأكــد مــن اســ تكامل الإج ـراءات الــيت مت الإل ـزتام هبــا
من قبل خمتلا ا ألطراف املتدخَل.

 .6وزارة الفالحة:
تولت الهيئة س نة  2013متابعة  14تقريرا مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لوزارة الفالحة ،تتوزع حسب
مس توى املتابعة كام ييل:
متابعة أأوىل :مخسة تقارير(.)5
متابعة اثنية :ثالثة تقارير (.)3
متابعة اثلثة :ثالثة تقارير (.)3
متابعة رابعة:ثالثة تقارير (.)3
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 نتاجئ املتابعة ا ألوىل:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ معلية املتابعة ا ألوىل للملفات التالية :
موضوع التقرير

الت ف يف الشؤون الإدارية واملالية بوزارة الفالحة
الت ف يف أأسطول الس يارات والعرابت التابع
للرشكة التونس ية لإس تغالل وتوزيع املياه
املندوبية اجلهوية للتلية الفالحية بصفاقس
الت ف بواكةل اس تغالل الغاابت
تفقد الرشكة التعاونية املركزية للخدمات الفالحية
والبذور
اجملموع

عدد
النقائص اليت
مت
تداركها

عدد
النقائص اليت مت تقدمي
توصيات بشأأهنا

39

18

21

℅46

10

03

07

℅30

21

04

17

℅19

22

07

15

℅32

39

19

20

℅49

131

51

80

℅39

عد
د النقائص
املس تخرجة
من التقرير

نس بة
الإصالح والتدارك

و متثلـــت أأمه النقـــائص وصـــوص تقريـــر هيئـــة الرقابـــة العامـــة للمصـــاحل العموميـــة املنجـــز ســـ نة 2011
حـــول الت ـــف يف الشـــؤون الإداريـــة واملاليـــة بـــوزارة الفالحـــة ،يف يـــاب الواثئـــق املبينـــة ألســـ باب انتـــداب
ا ألع ـوان املتعاقــدين وتســجيل ت ـأأخري هــام يف تس ـوية عــدد مــن الوضــعيات املتعلقــة ابلإحــاةل عــىل عــدم املبــارشة
وعــدم اإدراج ا ألعــوان املــؤجرين عــىل حســاب العنــوان الثــاين مضــن منظومــة اإنصــاف وعــدم اإحــاكم اســ تغالل
منظومــة رشــاد للم ـأأمورايت .فضــال عــن عــدم تضــمن الهــيا التنظ ــي للــوزارة ملصــلابة تلعــع ابلتك ـوين وضــعا
نس بة اس هتالك الاعامتدات اخملصصة هل.
ومــن هجــة أأخــرى أأشــار التقريــر اإىل عــدم اإحــاكم اس ـ تغالل س ـ يارات املصــلابة وعــدم اإج ـراء جــرد س ـ نوي
لوســـائل النقـــل وللمســـاكن الإداريـــة ابلإضـــافة اإىل يـــاب التنســـ يق مـــع مصـــاحل وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون
العقاريــة للقيــام ابإج ـراءات ختصــيص أأغلــب املســاكن الإداريــة وإاس ـ تغالل بعضــها مــن طــرف أأشــخاص أأو هيــاُك
بغـــري وجـــه حـــق ودون ســـعي الـــوزارة ل إالســـرتجاعها ،فضـــال عـــن مجـــع عرشـــين عـــوان بـــَّي الســـكن الـــوظيفي
ومنابة السكن.
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كـــام تبـــَّي اإضـــطالع رئـــيس املغـــازة املركزيـــة ورئـــيس مغـــازة الإدارة الفرعيـــة للبنـــاءات مبهـــام متنـــافرة
وتــردي نفعيــة بعــض اخملــازن اإضــافة اإىل شــغور عديــد اخلطــط عــىل مس ـ توى الت ــف يف الإعالميــة و يــاب
دليـــل اإجـــراءات يعـــع هبـــذا اجملـــال فضـــال عـــدم اســـ تغالل بعـــض التطبيقـــات و يـــاب موقـــع واب خـــاص
ابلوزارة.
أأمـــا عـــن الرشـــاءات فقـــد تبـــَّي عـــدم ادلقـــة يف ديـــد املواصـــفات املطلوبـــة عـــىل مســـ توى كراســـات
الرشــوط الفنيــة مــع اعــامتد تقس ـ يط لطلبــات العــروة ل يــتالءم مــع اختصــاص املــزودين وعــدم اح ـرتام جلنــة
فــرز العــروة الفنيــة ملقتضــيات كراســات الرشــوط تــا أأدى اإىل تفضــيل مــزودين عــىل حســاب أآخـــرين ،
اإضـــافة اإىل تســـجيل تـــأأخري يف فـــرز العـــروة أأدى يف حـــالت عديـــدة اإىل جتـــاوز أآجـــال صـــلوحية العـــروة
والضــامن الــوقيت كــام مت تســجيل ت ـأأخري هــام يف اإجنــاز بعــض الصــفقات وعــدم اإعــداد ملفــات اخلــي الهنــا يف
الآجال وتأأخري يف عرضها عىل أأنظار اللجنة الوزارية للصفقات.
وقــد بينــت املتابعــة أأن الــوزارة اختــذت مجــَل مــن التــدابري مت مــن خاللهــا ابخلصــوص ،اعــامتد منظومــة
"اإنصــاف" وتلكيــا رئــيس مصــلابة ابإدارة الشــؤون الإداريــة مبهــام الت ــف يف اخلطــط الوظيفيــة والرشــوع
يف مراجعة الهيا التنظ ي وإاحاكم برجمة املناظرات والإعالن عن النتاجئ.
كـــام تبـــَّي رشوع يف تـــركزي أآلت رمقيـــة لتســـجيل احلضـــور بواســـطة البصـــمة واعـــامتد مقيـــاد املثـــابرة
واملواظبـــة إلســـ ناد العـــدد التقي ـــي اخلـــاص مبنابـــة الإنتـــاج وتســـوية وضـــعية ا ألعـــوان املنقطعـــَّي عـــن العمـــل
وا ألعـــوان املوضـــوعَّي عـــىل ذمـــة املـــنظامت وامجلعيـــات وإارجـــاعهم اإىل ســـالا معلهـــم وتلكيـــا اإطـــار مبلـــا
التأأديـــب .ويـــي اإصـــدار أأغلـــب ا ألذون ابملأأموريـــة املتعلقـــة ابســـ تغالل ســـ يارات املصـــلابة عـــرب منظومـــة
الت ــف يف أأســـطول النقــل عـــىل مســ توى الورشـــة املركزيـــة والتعهــد بتعم هـــا عــىل مجيـــع الإدارات وتـــركزي
منظومــة جديــدة تلعــع مبراقبــة أأســطول النقــل عــرب ا ألمقــار الصــناعية وتنظــمي معليــة الت ــف يف مقتطعــات
الوقود وإاعداد تطبيقة اإعالمية ملتابعة املساكن الإدارية.
ومــن هجــة أأخــرى تعمــل الــوزارة عــىل احلــرص عــىل اســ تكامل اإجــراءات اإبــرام يف الآجــال و ديــد
اخلاصـــيات الفنيـــة ادلنيـــا املطلوبـــة ابلتنســـ يق مـــع املصـــاحل اخملتصـــة وتوزيـــع احلاجيـــات اإىل أأقســـاط حســـب
اخلاصـــيات واختصـــاص املـــزودين لترشـــي أأكـــ مـــا ميكـــن مـــن العارضـــَّي ،اإضـــافة اإىل تقيـــد جلنـــة الفـــرز
مبقتضيات كراد الرشوط الإدارية.
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ولس ـ تكامل جمهــود الإصــالح ،دعــت الهيئــة ابخلصــوص اإىل اعــامتد قامئــات ماكتــب التشــغيل مــع وجــوب
التنصـــيص عـــىل عـــددها مضـــن حمـــاإ جلســـات جلنـــة الانتـــداب وتربيـــر قبـــول املرت ـــَّي ،و أأوصـــت ابإدراج
املـــأأمورايت ابخلـــارج احملمـــوةل عـــىل حســـاب أأمـــوال املشـــاركة مضـــن منظومـــة "رشـــاد" واحلـــرص عـــىل تـــالزم
اختصاصات ا ألعوان مع مواضيع املأأمورايت وتسوية التس بقات املتعلقة هبا يف أأجل أأقصاه ثالثة أأشهر.
كــام أأوصــت بتســوية وضــعية ا ألعــوان غــري املــدرجَّي مبنظومــة "اإنصــاف" وبرجمــة مراقبــة دوريــة للقــوا
املس ـ تخرجة مــن هــذه املنظومــة وبعــث هــيا يعــع ابلتك ـوين و ديــد همامــه اإحــاكم تنفيــذ خمططــات التك ـوين
وترشـــي خمتلـــا الهيـــاُك التابعـــة للـــوزارة يف هـــذه العمليـــة قصـــد الرفـــع مـــن أأداهئـــا .ودعـــت كـــذكل اإىل عـــدم
اإس ـ ناد س ـ يارات املصــلابة ل إالس ـ تعامل الشخص ـ قبــل اإصــدار ق ـرارات الرتخــيص الفرديــة طبقــا للرتاتيــب اجلــاري
هبا العمل.
ومــن هجــة أأخــرى متــت ادلعــوة اإىل جــرد أأمــالك الــوزارة ومســ واثئــق للت ــف يف املســاكن الإداريــة
ووضـــع بـــرانم لتخصيصـــها و أأكـــدت الهيئـــة عـــىل إورة ا إل اع ابلقيـــام ابلإجـــرءات الالزمـــة لقطـــع أآجـــال
التقـــادم ابلنســـ بة للعقـــارات غـــري املســـجَل والعمـــل عـــىل تســـجيلها واســـرتجاعها ووضـــع بـــرانم لتســـجيل ُك
العقـــارات التابعـــة للـــوزارة والهيـــاُك اخلاضـــعة إلرشافهـــا ابلتنســـ يق مـــع مصـــاحل وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون
العقاريــــة كــــام متــــت ادلعــــوة اإىل مواصــــَل اإجــــراءات اإخــــالء املســــاكن املشــــغوةل بــــدون صــــفة وإاىل اإختــــاذ
التدابريالرضورية وصوص وضعيات امجلع بَّي السكن الوظيفي ومنابة السكن.
ودعــت الهيئــة مــن هجــة أأخــرى اإىل ا إلس ـ تغالل الفعــيل لتطبيقــة الت ــف يف أأســطول النقــل بعــد ربطهــا
ابلش ـ بكة الإعالميــة وإاعــداد بــرانم لتك ـوين مس ـ تعميل هــذه املنظومــة ،كــام أأوصــت بضــبط دور أأعــوان املغــازة
بدقــة والعمــل عــىل اإجيــاد فضــاء مس ـ تقل خلــزن م ـواد النجــارة .وتعلقــت التوصــيات ا ألخــرى برضــورة دمع مجيــع
هيـــاُك الت ـــف يف ا ألرشـــ يا ابملـــوارد ال،رشـــية و ســـَّي ظـــروف احلفـــو وتنفيـــذ اخلطـــة الإســـرتاتيجية يف
جمـــال أأنظمـــة املعلومـــات والإتصـــال والإدارة الإلكرتونيـــة واحلـــرص عـــىل اإعـــداد دليـــل اإجـــراءات يعـــع مبختلـــا
أأوجــه الت ــف يف جمــال الإعالميــة والعمــل عــىل تــاليف الت ـأأخري يف برجمــة وإاجنــاز الصــفقات واعــداد ملفــات اخلــي
الهنا .
واتضــح مــن خــالل متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك ادلوةل والشــؤون العقاريــة املنجــز ســ نة
 2012حول الت ف يف أأسطول الس يارات والعرابت التابع للرشكة الوطنية لس تغالل وتوزيع املياه،
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اقتصـــار دور مصـــلابة الصـــيانة واملصـــاحل املشـــرتكة عـــىل الت ـــف يف الإماكنيـــات اخملصصـــة لـــ إالدارة العامـــة
والإدارات واملصـــاحل امللحقـــة هبـــا دون غريهـــا خالفـــا للهـــيا التنظ ـــي اإىل جانـــب تســـجيل نقـــائص عـــىل
مســـ توى متابعـــة و يـــَّي اجلـــداول واملعطيـــات املتعلقـــة ابلســـ يارات املتـــوفرة دلى الرشـــكة وتضـــارهبا مـــع
البياانت املضمنة ب،ن املعطيات املتوفر دلى وزارة أأمالك ادلوةل والشؤون العقارية.
كـــام تبـــَّي عـــدم اعـــامتد معـــايري موضـــوعية يف اإســـ ناد الســـ يارات وعـــدم تضـــمن قـــرارات اإســـ ناد
الس ـ يارات لهويــة املنتفــع ومــدة ا إلس ـ ناد ومتكــَّي شــاغيل بعــض اخلطــط الوظيفيــة أآليــا مــن س ـ يارات مصــلابة
لس تعاملها بصفة اثنوية لغاايلم الشخصية دون التنصيص عىل قية الوقود املس ندة.
أأمــا فــع يتعلــق بتنفيــذ الصــفقة الــيت أأبرلــا الرشــكة لتـأأمَّي تزودهــا ابلوقــود فقــد تبــَّي عــدم اعــامتد دوائــر
الق ـوين عــىل معطيــات موضــوعية وعلميــة لطلــب الــزتود بوصــولت الوقــود وعــدم تطبيــق رامــات الت ـأأخري
يف عديــد احلــالت لعــدم تــوفري الكــامت املطلوبــة فضــال عــن عــدم اإختــاذ الرشــكة الوطنيــة لس ـ تغالل وتوزيــع
امليـــاه الإجـــراءات الالزمـــة ضـــد املـــزود يف مناســـ بات عـــدة خمالفتـــه ملقتضـــيات الفصـــل  11مـــن كراســـات
الرشــوط اخلاصــة اذلي نــص عــىل وجــوب إارفــاع فــواتري الاســ هتالك اــذاذات الوصــولت .وتبــَّي كــذكل
عدم اإحاكم متابعة اإس هتالك الوقود خاصة ابلنس بة لس يارات املصلابة.
ومت تســجيل عــدة نقــائص تتعلــق ابلت ــف املــادي يف اخملــزون وظــروف اخلــزن عــىل ـرار الإحتفــا
بمكيــة مــن قطــع الغيــار مت اإق ـرار اإنتفــاء احلاجــة اإلهيــا منــذ س ـ نة  2008وافتقــار جــل املغــازات اإىل العــدد الــاكيف
مـــن ا ألعـــوان وإاىل ظـــروف احلفـــو والســـالمة .فضـــال عـــن يـــاب معـــايري وااـــة لإحـــاةل الســـ يارات
والعــرابت عــىل عــدم الاس ـ تعامل ولضــبط ا ألســعار التقديريــة لبيعهــا وســوء حفظهــا والت ـأأخري يف اختــاذ ق ـرارات
التفويت فهيا.
كــام تبــَّي عــدم مســ معطيــات الكرتونيــة ــدد الســ يارات والعــرابت املؤمنــة مــن حيــث عــددها
ونوعيــة تأأميهنــا واحل ـوادن الــيت تعرضــت لهــا فضــال عــن مــل الرشــكة ملصــاريا ت ـأأمَّي س ـ يارات حمــاةل اإىل
هياُك أأخرى.
و أأبــرزت نتــاجئ املتابعــة ،تــدارك ا ألخطــاء املاديــة الــواردة ابجلــداول املتعلقــة وبوســائل النقــل التابعــة
للرشــكة والتعهــد مبوافــاة وزارة أأمــالك ادلوةل قبــل مــوج س ـ نة  2013ابلقامئــة احملينــة ألســطول وســائل النقــل.
كــام مت التنصــيص عــىل مــدة ا إلس ـ ناد يف املقــررات اجلديــدة اخلاصــة اب ألع ـوان املنتفعــَّي ابلس ـ يارات وعــىل قيــة
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الوقـــود املســـ ندة شـــهراي للســـ يارات ذات الاســـ تعامل املـــزدوج وذكل بدايـــة مـــن ســـ نة  .2013ومت التعهـــد
ابإرســال مقــررات ا إلســ ناد والــتخيل عــن اســ تعامل الســ يارات للمعنيــَّي .واســرتجاع الســ يارات الــيت اكنــت
عـــىل ذمـــة التجمـــع املنابـــل وإاعـــداد مصـــلابة التـــأأمَّي ابلرشـــكة لوثيقـــة معلوماتيـــة تتضـــمن عـــدد الســـ يارات
والعـــرابت املؤمنـــة كـــام مت التعهـــد ابســـ تغالل املنظومـــة املعلوماتيـــة للت ـــف يف الصـــيانة للحصـــول عـــىل
املعلومات اخلاصة بعدد العرابت املؤمنة ونوعية التأأمَّي ومصاريا معليات الإصالح خالل س نة 2014
ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح والتـــدارك ،دعـــت الهيئـــة اإىل مواصـــَل الإجـــراءات وصـــوص ســـَّي
الت ـــف يف أأســـطول النقـــل وا إل اع يف تـــركزي املنظومـــة املعلوماتيـــة للت ـــف يف الصـــيانة وتعم هـــا وضـــبط
معـــايري موضـــوعية يـــي اعامتدهـــا يف اإســـ ناد الســـ يارات .كـــام دعـــت اإىل مواصـــَل العمـــل عـــىل تنفيـــذ الإجـــراءات
الــيت مت اختاذهــا وصــوص يــَّي قامئــات قطــع الغيــار الــيت مت اإخراهجــا والتفويــت فهيــا وكــذكل ليئــة اخملــازن
والعمـــل عـــىل جتـــاوز الـــنقص املتعلـــق ابفتقـــار بعـــض املغـــازات اإىل ا ألعـــوان وإاىل ظـــروف احلفـــو والســـالمة
وتوضــيح الإج ـراءات املعقــدة يف جمــال الصــيانة والإصــالح و ديــد معــايري وااــة يف ضــبط ا ألســعار التقديريــة
لبيع الس يارات والعرابت احملاةل عىل عدم الاس تعامل.
أأمــا تقريــر دائــرة احملاســ بات الســادد والعرشـ ـين يف اببــه املتعلــق ابملندوبيــة اجلهويــة للتليــة الفالحيــة
بصــفاقس ،فقــد أأبــرز يف مــا يتعلــق ابلت ــف الإداري واملــايل ،عــدم تفعيــل نشــاط اللجنــة الاستشــارية امللكفــة
مبســاعدة املنــدوب يف القيــام مبهامــه وشــغور عديــد اخلطــط الوظيفيــة وارتفــاع نس ـ بة العمــَل مضــن امل ـوارد ال،رشــية
للمندوبيـــة اإىل  % 70يف ســـ نة  2009اإضـــافة اإىل عـــدم تســـوية وضـــعية ا ألعـــوان العرضـــيَّي .ولـــوحو عـــدم
انــدماج التطبيقــات املس ـ تعمَل وعــدم تغطيهتــا لــبعض جوانــب نشــاط املندوبيــة وافتقــار هــذه ا ألخــرية اإىل خليــة
ملكفـــة مبتابعـــة اخلارطـــة الفالحيـــة وضـــعا نســـ بة اســـ تخالص ادليـــون املـــتخدلة بذمـــة جمـــامع التليـــة بعنـــوان
اإصــالح املضــخات واملعــدات املعطبــة.وبَّي التقريــر اإشــغال  20عــوان ملســاكن اإداريــة ر مبــارشلم لوظــائا ل
ختــول مهــم الانتفــاع هبــذا الامتيــاز ،و ــوز الغــري دون وجــه حــق بأأربعــة مســاكن وعــدم اعــامتد مهنجيــة موثقــة
للت ــف يف اخملــزون وعــدم اس ـ تكامل اإج ـراءات تبتيــت املعــدات الــيت مل تعــد قــابَل لالس ـ تعامل اإضــافة اإىل عــدم
تأأهيل حمطة الغسل والتشحمي.
وتبــَّي يف مــا يتعلــق بــدور املندوبيــة يف الهنــوة بقطــاعي الفالحــة والصــيد البحــري عــدم تــدعمي هجــاز
الإرشــاد ابمل ـوارد ال،رشــية وعــدم وضــع نظــام خــاص ملتابعــة وتقيــمي العمليــات الإرشــادية فضــال عــن طــول أآجــال
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البـــت يف مطالـــب الامتيـــازات مـــن طـــرف اللجنـــة اجلهويـــة إلســـ ناد الامتيـــازات املاليـــة وحمدوديـــة املتابعـــة
امليدانيـــة للمشـــاريع املنتفعـــة بتشـــجيعات ادلوةل .كـــام لـــوحو متكـــَّي بعـــض الفالحـــَّي املتواجـــدين خـــارج
املنــاطق الســقوية مــن الانتفــاع مبيــاه الــري وعــدم قيــق النس ـ بة ادلنيــا لتغطيــة القطيــع ابلتالقــيح احملــددة بـــ
 % 80وعدم تكثيا الرقابة عىل مؤسسات ا أللبان لفرة احرتام املواصفات املطلوبة.
ومل يـــي تقيـــمي نتـــاجئ معليـــات تـــركزي احلـــواجز الاصـــطناعية والتعـــرف عـــىل مـــدى جناعهتـــا ومل يـــي دمع
املندوبيــة ابلعــدد الــاكيف مــن ا ألعــوان لإجــراء املعاينــات امليدانيــة لعمليــات إا ـزال منتوجــات الصــيد البحــري،
فضــال عـــن ضـــعا نســـق تنفيـــذ خطـــة تأأهيـــل وحـــدات الصـــيد البحـــري الـــيت مت اإقرارهـــا منـــذ ســـ نة 1996
وعــدم ربــط امل ـواك بش ـ بكة معلوماتيــة ملتابعــة حركــة ا ألســطول والبابــارة ونقــل املعلومــة حــول خمالفــات الصــيد
البحري يف اإابهنا وكذكل عدم مس ملفات ادلفاتر املهنية للبابارة ابعامتد رمز موحد.
و أأبــرزت املتابعــة ابخلصــوص ،تس ـوية ا ألعــوان العرضــيَّي املنتــدبَّي قبــل س ـ نة  2000ابعــامتد صــيغة
التعاقــد وابإحــاةل قامئــة بقيــة ا ألع ـوان العرضــيَّي اإىل وزارة إابرشاف وتقيــمي نشــاط مســاكل التلقــيح الاصــطناعي
ومتابعهتا بصفة دورية فضال عن تكثيا املراقبة عىل مؤسسات ا أللبان.
ولس ـ تكامل جمهــود الإصــالح والتــدارك ،أأوصــت الهيئــة برضــورة ســد مجيــع الشــغورات عــىل مس ـ توى
اخلطــط الوظيفيــة ابملندوبيــة وتفعيــل نشــاط اللجنــة الاستشــارية عــىل ــو يضــمن مســامههتا يف ت ـأأمَّي خمتلــا
أأنشــطة املندوبيــة وتليــة القطــاع الفــاليح ابلوليــة ،اإضــافة اإىل تــوفري متطلبــات انــدماج التطبيقــات املس ـ تعمَل
وضــامن تغطيهتــا جملــالت الت ــف يف أأســطول النقــل ومتابعــة مشــاريع الاقتصــاد يف الــري مــع احلــرص عــىل
اإخضـــاع النظـــام املعلومـــاي اإىل تـــدقيق دوري تطبيقـــا ألحـــاكم القـــانون عـــدد  5لســـ نة  2004املـــؤرخ يف 3
فيفـــري  2004املتعلـــق ابلســـالمة املعلوماتيـــة .ودعـــت الهيئـــة اإىل اســـ تخالص ادليـــون املـــتخدلة بذمـــة جمـــامع
التليــة بعنــوان اإصــالح املضــخات واملعــدات املعطبــة وتســوية وضــعية بقيــة املســاكن الإداريــة بعــد التث،ــت يف
مــدى تــوفر رشوط ا إلســ ناد واســ تكامل اإجــراءات تبتيــت املعــدات الــيت مل تعــد قــابَل لالســ تعامل مــع العمــل
عــىل تــدعمي هجــاز ا إلرشــاد ابمل ـوارد ال،رشـ ـية ووضــع نظــام خــاص ملتابعــة وتقيــمي نشــاطه ومزيــد التقلــيص يف
أآجــال البــت يف مطالــب الامتيــازات مــن طــرف اللجنــة اجلهويــة تطبيقــا لق ـرار وزيــر الفالحــة وامل ـوارد املائيــة
بتــارخي  23أأوت  2005مــع تكثيــا الــزايرات امليدانيــة للمشــاريع املنتفعــة بتشــجيعات ادلوةل لتث،ــت توظيــا
الامتيـــازات يف ا أل ـــراة الـــيت أقـــرت مـــن أأجلهـــا .كـــام مت التأأكيـــد عـــىل تقيـــمي نتـــاجئ معليـــات تـــركزي احلـــواجز
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الاصــطناعية وتــدعمي املندوبيــة ابلعــدد الــاكيف مــن أأع ـوان املعاينــة خاصــة بعــد انضــامم ت ـونس بدايــة مــن ج ـانفي
 2010اإىل منظومـــة الوقايـــة والتصـــدي للصـــيد البحـــري غـــري القـــانوين الـــيت أأقرهـــا الا ـــاد ا ألورويب وتأأهيـــل
وحــدات الصــيد البحــري ،اإضــافة اإىل ربــط امل ـواك بش ـ بكة معلوماتيــة ملتابعــة حركــة ا ألســطول والبابــارة ونقــل
املعلومة حول خمالفات الصيد البحري يف اإابهنا.
و أأبــرز تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك ادلوةل والشــؤون العقاريــة املنجــز س ـ نة  2013حــول الت ــف
بــواكةل اســ تغالل الغــاابت،عــىل مســ توى التنظــمي الإداري واملــايل وجــود عــدة نقــائص متثلــت يف عــدم قيــق
أأهــداف اخملطــط املــديري ل إالعالميــة ،خاصــة يف مــا يتعلــق ابقتنــاء أأو تط ـوير التطبيقــات املتعلقــة ابلت ــف يف
ا ألرشـــ يا ويف أأســـطول الســـ يارات وإاحـــدان موقـــع واب خـــاص ابلـــواكةل وعـــدم اإحتســـاب تاكليـــا التســـ يري
والت ـأأطري واملعــدات وامل ـواد املس ـ هتلكة مضــن يفــة الإنتــاج للخفــاف واخلشــب وعــدم مواكبــة تعريفــة امل ـواد الغابيــة
املعقــدة يف البيوعــات الصــغرى لالرتفــاع احلاصــل يف تلكفــة الاس ـ تغالل .كــام تبــَّي عــدم اس ـ تقرار مردوديــة أأايم
العمــل املنجــزة حبضــائر اخلشــب الــيت متولهــا ال ـواكةل ،وعــدم القيــام اــرد س ـ نوي للمعــدات املوضــوعة عــىل ذمــة
ادلوائر الغابية.
أأمــا عــىل مســ توى الت ــف يف الإنتــاج ،فقــد تبــَّي عــدم مالءمــة تقــديرات اســ تغالل اخلفــاف خــالل
ســـ نوات  2009-2005للطاقـــة الإنتاجيـــة املتـــوفرة ،وعـــدم جتـــاوز المكيـــات املنتجـــة نســـ بة  %62مـــن المكيـــات
املربجمـــة اإضـــافة اإىل حمدوديـــة نـــم اإنتـــاج اخلشـــب مقا نرـــة ابلطاقـــة الإنتاجيـــة نتيجـــة لـــنقص يف عـــدد الفنيـــَّي
ابدلوائــر اجلهويــة للغــاابت ولتــدين نســ بة ليئــة الغــاابت .ولــوحو خــالل نفــس الفــرتة نقــص يف مــداخيل بيــع
اخلشــب املصــنا مقا نرــة مبصــاريا انتاجــه فــاع  937أأ.د ،.ابلإضــافة اإىل عــدم تقــدير الطاقــة الإنتاجيــة خملتلــا
املواد الغابية الثانوية بأأمثَل الهتيئة الغابية وعدم ضبط برام س نوية لإنتاج ُك صنا مهنا.
ووصــوص الت ــف يف البيــع ،تبــَّي ارتفــاع نس ـ بة البيوعــات املنجــزة ابملراكنــة الــيت بلغــت حــدود % 16
نتيجــة عــدم مشوليــة القامئــة احملــددة للمنتوجــات اخلاضــعة للبيــع ابمل ـزاد العلــين وعــدم بيــع بعــض املنتوجــات االثانويــة
بســـ،ب تعرضـــها لعمليـــة اإتـــالف ابنقضـــاء مـــومس اجلـــين .ومل تتـــول الإدارة عـــرة حـــق اســـ تغالل الفقـــاع مبـــكل
ادلوةل الغـــايب عـــىل املـــزاد العلـــين و أأبرمـــت عقـــدا ابملراكنـــة مـــع اإحـــدى الرشـــاكت خـــالل مـــوامس 2011 -2005
نــت عنــه فــارع قــدر بـــ  267 824د مقا نرــة ابلتقيــمي املنجــز مــن قبــل ال ـواكةل خــالل س ـ نة  ،2007ر س ـ بق
اخــالل هــذه الرشــكة بتعهــدالا مبــا كبــد ال ـواكةل خســارة قــدرها ح ـوايل  660أألــا د .كــام نــل ت ـأأخر يف اإمتــام
75

 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

اإج ـراءات بيــع الزيتــون ر أأنــه منتــوج قابــل للتلــا بعامــل الــزمن تــا ترتــب عنــه خســائر ماليــة بــبعض ادلوائــر
الغابيــة و يــاب معــايري موضــوعية ومدونــة لتابديــد ا ألســعار الافتتاحيــة للمنتوجــات الغابيــة .ومت الوقــوف عــىل
تنـــاقض بعـــض بنـــود كـــراد الرشـــوط اخلاصـــة ابلبتـــات مـــع مقتضـــيات كـــراد الرشـــوط العامـــة وعـــدم اإعـــداد
حمــاإ للبتــات املنجــزة خالفــا للفصــل  27مــن جمــَل الغــاابت اإضــافة اإىل خلــو ملفــات املشــاركة يف البت ـات مــن
بعـــض الواثئـــق ا ألساســـ ية كشـــهادة بـــراءة اذلمـــة مـــن ديـــون بتـــات ســـابقة وعـــدم دفـــع نصـــا الـــ ن ا ألصـــيل
ابحلــاإ لــا فصــل جتــاوزت فيــه املزايــدة  %70مــن مثــن الافتتــاح وعــدم التقيــد بكيفيــة احتســاب نســب
خطااي التأأخري يف اخلالص احملددة مبقتىض كراد الرشوط.
و أأبـــرزت املتابعـــة تـــويل الـــواكةل اإحلـــاع املغـــازة ووحـــدة الإعالميـــة مبصـــلابة الشـــؤون الإداريـــة واملاليـــة
وتوس ـ يع قامئــة املنتوجــات اخلاضــعة للبيــع ابمل ـزاد العلــين البتــات املنجــزة طبــق مقتضــبات الفصــل  27مــن جمــَل
الغاابت.
ولســ تكامل جمهــود الإصــالح ،دعــت الهيئــة ابخلصــوص اإىل املصــادقة عــىل الهــيا التنظ ــي ودليــل
الإجـــراءات وتـــركزي التطبيقـــات املتعلقـــة ابلت ـــف يف ا ألرشـــ يا ويف أأســـطول الســـ يارات وربـــط الـــواكةل
ابدلوائــر الغابيــة وإاحــدان موقــع واب خــاص هبــا وتــركزي نظــام حماســ بة ليليــة وجــرد املعــدات املوضــوعة
عــىل ذمــة ادلوائــر الغابيــة .كــام أأوصــت الهيئــة بتــوفري امل ـوارد املاليــة الالزمــة للرتفيــع مــن اس ـ تغالل الطاقــة
الإنتاجيــة ابلغــاابت وبتــدارك الــنقص يف اليــد العــامَل املتخصصــة وابلرتفيــع يف نــم اإنتــاج اخلشــب ليــامت
مـــع الطاقـــة الإنتاجيـــة املقـــدرة ابجلـــرد الـــوطين للغـــاابت و إابدراج املـــواد الغابيـــة الثانويـــة بـــأأمثَل الهتيئـــة الغابيـــة
املزمع اإجنازها.
ومت التأأكيــــد عــــىل إورة مراجعــــة املنظومــــة الرتتي،يــــة والقانونيــــة املتعلقــــة ابلتفويــــت يف املنتوجــــات
الغابيــة وبقكــَّي الش ـ بان مــن الانتفــاع ابس ـ تغالل املنتوجــات ابلنس ـ بة ل إالييــل والرحيــان واختــاذ الإج ـراءات
الرضـــورية وصـــوص اإســـ ناد امتيـــاز اســـ تغالل الفقـــاع .كـــام دعـــت اإىل إورة متابعـــة مـــأآل املنتوجـــات
املومسيــة الــيت مل يتس ـ ع التفويــت فهيــا وإاعــداد حمــاإ اإداريــة وصــوص مجيــع حــالت تلــا املنتــوج بعامــل
الــــزمن ،و اإىل ضــــبط اإجــــراءات بيــــع الزيتــــون ووضــــع معــــايري موضــــوعية لتابديــــد ا ألســــعار الافتتاحيــــة
للمنتوجــات الغابيــة ومالءمــة كراســات الرشــوط اخلاصــة ابلبتــات مــع كــراد الرشــوط العامــة املتعلقــة ب،يــع
املواد املس تخرجة من مكل ادلوةل للغاابت.
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أأم ـا تقريــر هيئــة الرقابــة العام ـة للامليــة املنجــز س ـ نة  2010حــول تـــ ف وحســاابت الرشــكة التعاونيــة
املركزيــة للخــدمات الفالحيــة للبــذور ،فقــد أأبــرز وجــود عــدة نقــائص عــىل املس ـ توى التنظ ــي متثلــت يف عــدم
اإب ـرام عقــد كتــايب يضــبط صــالحيات املــدير العــام يف جمــال الت ــف الإداري واملــايل طبقــا ملقتضــيات املنشــور
عـــدد  6الصـــادر عـــن الســـ يد وزيـــر الفالحـــة واملـــوارد املائيـــة والصـــيد البحـــري بتـــارخي  5أأوت  2009و يـــاب
هــيا تنظ ــي ودليــل اإجــراءات يشــمل خمتلــا أأوجــه الت ــف ،اإضــافة اإىل عــدم يــَّي بطاقــات الوظــائا
وعـــدم تفعيلهـــا و يـــاب وحـــدة تلعـــع بوظـــائا الاســـ تخالص والعاعـــات ،واضـــطالع بعـــض ا ألعـــوان مبهـــام
متنافرة.
كــام لــوحو عــدم انــدماج التطبيقــات الإعالميــة املســ تعمَل تــا تســ،ب يف عــدم تطــابق املعطيــات الــيت
توفرهــا وعــدم الفصــل عــىل مس ـ توى حســابية الرشــكة بــَّي العمليــات املنجــزة مــع املنخــرطَّي وتــكل املنجــزة مــع
غريمه.
وبــَّي تقيــمي معليــات الإكثــار و نشــاط رشاء و جتميــع بــذور احلبــوب ،عــدم مصــادقة جملــس اإدارة الرشــكة
عــىل ك ـراد الرشــوط اخلاصــة ابإنتــاج البــذور والش ـ تالت وإاكثارهــا وعــدم جتديــد البطاقــة املهنيــة املعقــدة يف هــذا
اجملـــال ر ا هتـــاء صـــلوحيهتا اإضـــافة اإىل عـــدم مســـ ملفـــات تضـــبط الوضـــعية العقاريـــة اخلاصـــة ابملكـــ ين
وواثئـــق املنقـــولت املســـ تغَل يف هـــذا الإطـــار .ول تتقيـــد الرشـــكة مبعـــايري معاينـــة ا ألرايض املعـــدة ل إالكثـــار
واملعــــدات املتــــوفرة دلى ُك فــــالح تــــا أأدى اإىل قبــــول ا ــــراط مكــــ ين مرتبصــــَّي ل يســــ تجيبون لــــبعض
الرشــوط .كــام أأهنــا ل تقــوم بتســجيل بعــض عقــود الإكثــار أأو التعريــا ابإمضــاهئا ول تتــوىل اإعــداد حمــاإ تس ـ
وتســلمي بــَّي رؤســاء املراكــز وبتقيــمي أأداء الــو ء .واتضــح يــاب دليــل اســ تعامل التطبيقــة الإعالميــة املتعلقــة
ابلرشـ ـاءات وعــدم احــرتام التسلســل العــددي لبطاقــات التعيــري واخلــالص ومل تلــزتم الرشــكة وــالص عائــدات
الاســـ تغالل احل ـــي لـــبعض أأصـــناف احلبـــوب لفائـــدة املعهـــد الـــوطين للبحـــون الزراعيـــة بتـــونس وتبـــَّي مـــن
هجــة أأخــرى عــدم اإيفــاء بعــض الفالحــَّي ابلزتامــالم املتعلقــة بتــوفري اإنتــاج مس ـ تقر ومنــتظم طبقــا ملقتضــيات ك ـراد
الرشوط.
كـــام مت قبـــول قيـــات حبـــوب جتـــاوزت المكيـــات املتوقعـــة بــــ  %150دون التث،ـــت مـــن مصـــدرها وتبـــَّي
تـــدين مـــردود بعـــض الضـــيعات دون التحـــري عـــن أأســـ بابه وعـــدم مســـ و ء املراكـــز كـــراد الـــوزن وعـــدم
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الاحتفــا يف أأغلــب احلــالت ابلوصــولت .ومتــت مالحظــة بعــض الفــوارع بــَّي نتــاجئ الاختبــار ا ألويل ونتــاجئ
معلية اإعادة التعيري اليت قام هبا فريق الرقابة كشفت عن رصف مبالغ غري مربرة بعنوان رشاء احلبوب.
مــن هجــة أأخــرى ل ميس ـ رؤســاء املراكــز جــداول يوميــة للرشـ ـاءات ودفــرت يــوجح للبيوعــات وحماس ـ بة
خاصــة ابلفواضــل كــام ل تتــول الرشــكة تــرمزي املنتــوج مبــا ل ميكــن مــن متابعــة جــودة البــذور و ديــد منش ـأأها
اخملزـــة دلى املكـــ ين ،فضـــال عـــن يـــاب معليـــات التفقـــد امليـــداين
ول يـــي مســـ دفـــاتر ملتابعـــة المكيـــات ن
للمخــزون .وتشــكو الرشــكة مــن قــدم معــدات فــرز و ـربَل البقوليــات الــيت يعــود رخي اإقتناهئــا اإىل أأك ـ مــن
 50ســ نة تــا يفرســ أأمهيــة فــوارع الغــربَل الــيت بلغــت يف بعــض احلــالت  %75مــن املنتــوج و يــاب دليــل
الت ف يف خمزون البقوليات.
وا هتــيى تقيــمي الت ــف املــايل ابلرشــكة ،اإىل الوقــوف عــىل تطــور املديونيــة الــيت بلغــت ،خــالل ســ نة
 ،2009مـــا قـــدره  10.5م د نتيجـــة ارتفـــاع نـــم ادليـــون جتـــاه ديـــوان احلبـــوب بعنـــوان القـــروة البنكيـــة
املضـــمونة مـــن قـــب لقويـــل الصـــابة وارتفـــاع مســـ تحقات الرشـــكة دلى احلرفـــاء أأو املنخـــرطَّي كـــام تبـــَّي عـــدم
اإحـــاكم مســـ الصـــناديق مبركـــز منوبـــة  1وضـــيعة الكريـــب اإســـ ناد تســـ بقات لفائـــدة العمـــَل فاقـــت يف بعـــض
احلــالت ل أشجــر املســ تحق دون اإحــرتام الإجــراءات اجلــاري هبــا العمــل اإضــافة اإىل يــاب تطبيقــة اإعالميـــة
متكــن مــن متابعــة قيــات الأكيــاد املســلمة واملســرتجعة حبســاب ُك فــالح واملبــالغ املســ توجبة واملس تخلصــة
بعنــوان كراءهــا .كــام لــوحو قــدم معــدات التكييــا الــيت مت اقتناهئــا منــذ اإحــدان الرشــكة يف ســـ نة 1946
واهتالكهــا بصــفة ش ـ به ييــة تــا أأدى اإىل تــدين مردود ــا عــالوة عــىل عــدم تس ـوية الوضــعية العقاريــة لضــيعة
الكريب.
و أأبــرزت املتابعــة اختــاذ مجــَل مــن تــدابري الإصــالح ،تعلقــت أأساســا ابلفصــل عــىل مســ توى حســابية
الرشــكة بــَّي العمليــات املنجــزة مــع املنخــرطَّي وتــكل املنجــزة مــع غــريمه وجتديــد البطاقــة املهنيــة لإنتــاج البــذور
والشـــ تالت وإاكثارهـــا وتســـوية الوضـــعيات القانونيـــة للمكـــ ين املرتبصـــَّي اذليـــن جتـــاوزت مـــدة تربصـــهم 3
ســـ نوات اإضـــافة اإىل تعيـــري المكيـــات الـــواردة مـــن ضـــيعة الكريـــب .كـــام مت اإعـــداد دليـــل اســـ تعامل التطبيقـــة
الإعالميــة اخلاصــة ابلرشـ ـاءات ومســ دفــاتر خاصــة ابلمكيــات اخملزنــة دلى املكــ ين والقيــام بــزايرات دوريــة
ملراقبــة اخملــزون ومداواتــه واقتنــاء أآةل ـربَل جديــدة للبقوليــات وعــرة مطالــب التس ـ بقات عــىل أأنظــار الإدارة
العامة قبل رصفها ملس تحقهيا.
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ولســ تكامل جمهــود الإصــالح  ،دعــت الهيئــة ابخلصــوص اإىل اإبــرام عقــد يضــبط مســؤولية املــدير العــام
يف جمــال االت ــف الإداري واملــايل وا إل اع ابإعــداد هــيا تنظ ــي ودليــل اإج ـراءات وتــركزي برجميــة تلــدم هب ـا
اكفـــة التطبيقـــات املســـ تعمَل والنظـــر يف اإماكنيـــة اإدراج بنـــد صـــلب اتفاقيـــات الإكثـــار يلـــزم املكـــ ين بتقـــدمي
البيـــاانت املتعلقـــة بوضـــعيالم العقاريـــة وابملنقـــولت املســـ تغَل وإاعـــادة عـــرة كـــراد رشوط اإنتـــاج البـــذور
والشـــ تالت وإاكثارهـــا عـــىل جملـــس الإدارة قصـــد اعـــامتده بصـــفة رمسيـــة وإاصـــدار مـــذكرة معـــل توجـــب اعـــامتد
حماإ التس والتسلمي بَّي رؤساء املراكز وتضبط أآليات تقيمي أأداهئم.
و أأوصــت الهيئــة وــالص عائــدات الاس ـ تغالل احل ــي لــبعض أأصــناف احلبــوب لفائــدة املعهــد الــوطين
للبحــون الزراعيــة بت ـونس واحلــرص عــىل تطبيــق مقتضــيات ك ـراد رشوط اإنتــاج البــذور والش ـ تالت وإاكثارهــا
أأو يينــه ابلرتفيــع يف نســ بة تغــريات الإنتــاج املنصــوص علهيــا وتأأهيــل اخملــابر التابعــة للرشــكة ودراســة اإماكنيــة
اإس ـ ناد هممــة التعيــري والتابليــل ومراقبــة عنــارص اجلــودة عنــد الرشــاء والبيــع اإىل هيــاُك خمتصــة مس ـ تقَل وتفعيــل
اإجراء ترمزي احلبوب مبا ميكن من متابعة جودة البذور ومعرفة منش هئا.
كــام متــت ادلعــوة اإىل تطهــري الوضــعية املاليــة للرشــكة مــن خــالل التقلــيص مــن نســ بة املديونيــة خاصــة
إازاء ديـــوان احلبـــوب وإاحـــدان وحـــدة تلعـــع بوظـــائا الاســـ تخالص والعاعـــات وتتـــوىل التنســـ يق بـــَّي الإدارة
العامــة ورشكــة الاس ـ تخالص املتعاقــد معهــا ب إالضــافة اإىل تــركزي تطبيقــة اإعالميــة متكهنــا مــن متابعــة م ـأآل خمتلــا
القضــــااي اجلاريــــة والقيــــام يف الإابن ابإجــــراءات التتبــــع القانونيــــة قصــــد اســــ تخالص الشــــ ياكت والمكبيــــالت.
و أأوصـــت الهيئـــة ابإفادلـــا بنتـــاجئ اســـ تخالص مســـ تحقات الرشـــكة دلى الغـــري ودلى املنخـــرطَّي واعـــامتد تطبيقـــة
اإعالميــة خاصــة ابلت ــف يف معليــات كــراء الأكيــاد للفالحــَّي والعمــل عــىل تســوية الوضــعية العقاريــة لضــيعة
الكريب.
 نتاجئ املتابعة الثانية :
مشلت املتابعة امللفات التالية:
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موضوع التقرير

الت ف يف الرشكة
التعاونية املركزية
للخدمات الفالحية
للقمح
الت ف يف ا ألرايض
واملباين ابلرشكة التعاونية
املركزية للخدمات
الفالحية للقمح

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار
جملس
الهيئة

115

67

67

37

30

℅55

85

℅74

مواصَل
املتابعة

38

18

18

05

13

℅28

25

℅66

مواصَل
املتابعة

تلية قطاع الغاابت

28

22

22

02

20

℅09

08

℅29

مواصَل
املتابعة

اجملموع

181

107

107

44

63

℅41

118

℅65

ومتثلـــت أأمه تـــدابري الإصـــالح املنجـــزة الـــيت أأبرزلـــا متابعـــة تقريـــر هيئـــة الرقابـــة العامـــة للامليـــة حـــول
الت ــف ابلرشــكة التعاونيــة املركزيــة للخــدمات الفالحيــة للقمــح  ،يف ديــد صــالحيات املــدير العــام مبقتىض ـ
عقـــد يضـــبط مســـؤولياته يف جمـــال التســـ يري الإداري واملـــايل واملصـــادقة عليـــه مـــن قبـــل جملـــس الإدارة وســـلطة
ا إلرشاف ،واســـ تكامل اإعـــداد دليـــل اســـ تعامل التطبيقـــات الإعالميـــة والالـــزتام عنـــد اإقتنـــاء التطبيقـــات جديـــدة
ابلتأأكـــد مـــن تاكملهـــا وانـــدماهجا مـــع القدميـــة ومواكبهتـــا للتطـــورات التكنولوجيـــة يف هـــذا اجملـــال ،وتـــوفري املـــزود
ا ألدةل اس تعامل التطبيقات اليت توىل بتطويرها لفائدة الرشكة.
كـــام مت اعـــامتد اإجـــراء جديـــد يق ـــ ابإيـــداع مـــوارد بيـــع احلبـــوب ييـــا يف حســـاابت خـــالص قـــروة
التس ـ بقة عــن اخملــزون اإىل حــَّي اخلــالص الهنــا لهــذه القــروة ،ووقــع الــتخيل عــن مــل نفقــات نقــل احلبــوب
مــن ضــيعات الفالحــَّي اإىل مراكــز التخــزين بعــد تكفــل ديــوان احلبــوب هبــذه املهمــة ،وإاحــدان ســ تة خمــابر
هجويــة مس ـ تقَل للتعيــري تعــع بتابليــل رشاءات الرشــكة مــن احلبــوب وتعيــَّي رئــيس خمــرب لــا مهنــا غــري خاضــع
لســلطة وكيــل املركــز .ولتفــادي خطــر احملــاابة مت مس ـ نــالت مرقمــة ل تظهــر هبــا أأســامء الفالحــَّي ،واعــامتد
ر بطاقــة التعريــا الوطنيــة قعــرف مرجعــي يف معليــات جتميــع احلبــوب ،يعقــد كــذكل مــن قبــل البن ـ الــوطين
الفــاليح خلــالص الفالحــَّي والــربط أآليــا بــَّي هويــة الفــالح املســجَل ابلتطبيقــة الإعالميــة وببطاقــة اخلــالص،
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فضــال عـــن دعـــوة ا ألعـــوان اإىل الالـــزتام ابحـــرتام مقتضــيات النظـــام ا ألســـاة اذلي مينـــع علـــهيم الارتبـــاط بـــأأي
شا من ا ألشاكل بأأي مصلابة مبارشة أأو غري مبارشة مع الرشكة لتفادي التأأثري عىل اس تقالليهتم.
وأأصـــبح دفـــع مســـ تحقات الفالحـــَّي يـــي ح ـــاي عـــرب احلســـاب البـــنل اخملصـــص خلـــالص "بطاقـــات
ليــل رشاءات احلبــوب" وبعــد تث،ــت البن ـ الــوطين الفــاليح مــن خــالص مس ـ تحقاته ،وإادراج معــرف مركــز
البيوعــات وربطــه أآليــا برتقــمي الف ـواتري مبــا ميكــن مــن تقيــمي نوعيــة احلبــوب املوســوقة يف هنايــة املــومس ابلنس ـ بة لــا
مركز ،ومن اس تخالص اكمل مبالغ القروة العينية أأصال وفائضا املس تحقة عىل الفالحَّي.
وتعلقـــت أأمه التوصـــيات الـــيت ل تـــزال يف طـــور الإجنـــاز خاصـــة بوضـــع الإجـــراءات التنظ يـــة الالزمـــة
لتفــادي النقـــائص الـــواردة بتقـــارير الرقابـــة والتـــدقيق وخصوصـــا مهنــا اإرســـاء نظـــام رقابـــة داخليـــة و يـــَّي دليـــل
الإجـــراءات وادلليـــل احملاســـ يب وإاعـــداد بطاقـــات الوظـــائا وتـــدعمي املتابعـــة عـــىل ت ـــف و ء مراكـــز اخلـــزن
وتنش ـ يط وحــدة التفقــد والتــدقيق ادلاخــيل ،والتوجــه ــو اإعــامتد التســجيل احملاس ـ يب احليــين مــن خــالل تــركزي
ش بكة معلوماتية متكن من الربط الآيل بَّي املقر املركزي للرشكة ومراكز التجميع ابجلهات.
وتســـعى الرشـــكة اإىل مزيـــد الضـــغط عـــىل ا ألعبـــاء املاليـــة املرتتبـــة عـــن فـــوائض الرصـــيد املـــدين وفـــوائض
التـــأأخري ،وتفـــادي الاختالفـــات املتعلقـــة مبعرفـــات بعـــض الفالحـــَّي مبـــا يـــوفر مزيـــد رصف اإســـ تخالص البنـــ
ملس تحقاته.
ويتواصــل الســعي لتنفيــذ بعــض ا ألوامــر ابدلفــع الصــادرة ضــد فالحــَّي وعض ـوين ســابقَّي مبجلــس الإدارة
بعنـــوان ديـــون موثقـــة بمكبيـــالت بق ـــة  45و  6،14أألـــا دينـــار ،كـــام تتواصـــل اإجـــراءات اســـ تخالص ديـــن
أآخــر ينــاهز  61أأ.د .مســ تحق عــىل عضــو ســابق مبجلــس الإدارة .وتعمــل الرشــكة عــىل الإيفــاء اإلزتامالــا جتــاه
ادلوةل وخـــالص ادليـــون املســـ تحقة علهيـــا يف الآجـــال ،مـــن ذكل ادليـــن املقـــدر بــــ  1،8م د .املتعلـــق ابلتســـ بقة
املدفوعة يف حق الرشكة اإىل البن الوطين الفاليح مبقتىض قانون املالية لس نة .1999
كام تتواصل متابعة ملا "مطحنة احلنااي" قصد اس تخالص مس تحقات الرشكة املقدرة بنحو  2,922م.د .اإىل
غاية  ،2008وإاجراءات التنفيذ عىل "مطحنة أأبة قصور" قصد اس تخالص مس تحقات يف نفس التارخي مبا قدره
 831أأ.د .بعد القكن من فس التسوية القضائية اليت انتفعت هبا .وتتابع الرشكة ملا مس تحقالا عىل "مطحنة
س يدي فتح هللا" املقدرة بـ 1,865م.د .واليت ل تزال حمل نظر القضاء يف اإطار معلية تسوية قضائية.
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وتســــعى الرشــــكة اإىل احتــــواء الارتفــــاع املشــــط وغــــري املــــربر ألجــــور ا ألعــــوان ( 17,65راتبــــا يف
الســ نة) مقارنــة بــأأجور أأعــوان املؤسســات املامثــَل الناشــطة يف قطــاع احلبــوب عــىل ــرار ديــوان احلبـــوب
والرشــكة التعاونيــة املركزيــة للبــذور واملشــاتل املمتــازة ( 13راتبــا فقــط) .كــام يتواصــل يــَّي النظــام ا ألســاة
ل أشعوان  ،والتعهد ابإعداد قانون اإطاري اإثر اإس تكامل ملا التطهري الإجامتعي واملايل.
ويف املقابــل بقيــت  5توصــيات غــري منجــزة و الــيت دعــت مــن خاللهــا الهيئــة الرشــكة اإىل إورة
التحـــري يف ا ألســـ باب احلقيقيـــة لقبـــول احلبـــوب املســـلمة مـــن قبـــل اإحـــدى رشاكت الإحيـــاء بأأســـعار تفـــوع
معــدل أأس ـعار بقيــة احلبــوب عــىل مس ـ توى مركــز جمــاز البــاب ،وعــدم الاحتفــا بعينــات خصوصــا وبعــد أأن
ث،ــت أأن وكيــل املركــز مســامه يف ر أأد مــال الرشــكة املعنيــة ،واختــاذ الإجــراءات الالزمــة يف صــورة ثبــوت
وجـــود جتـــاوزات أأإت مبصـــاحل الرشـــكة .كـــام مل يقـــع القيـــام ابلتحـــرايت الالزمـــة وصـــوص احلـــالت الـــيت
اعتــرب التقريــر أأهنــا متثــل اإخــاللت خطــرية ومــؤرش عــىل عــدم جديــة معليــات التعيــري خصوصــا عــىل مس ـ توى
مركـــز جمـــاز البـــاب ،ومل يقـــع التقيـــد ابملعـــايري احملاســـ،ية املتعلقـــة بتســـجيل مبـــالغ الفـــوائض املســـ تحقة لفائـــدة
ديـــوان احلبـــوب  27م.د ولفائـــدة ادلوةل  12,9م.د مضـــن احملاســـ بة .ووقـــا رصف املنابـــة التمكيليـــة الغـــري
منصــوص علهيــا ابلنظــام ا ألســاة ل أشع ـوان .ونظ ـرا لعــدم اس ـ تكامل تــدابري الإصــالح فقــد أأقــر جمل ـس الهيئــة
مواصَل متابعة هذا امللا.
كــام نظــرت الهيئــة يف تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك ادلوةل والشــؤون العقاريــة حــول الت ــف يف
ا ألرايض واملبـــاين ابلرشـــكة التعاونيـــة املركزيـــة للخـــدمات الفالحيـــة للقمـــح ،ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة
ابخلصـــوص ،يف تســـوية اخلطـــأأ املتعلـــق ابلـــرمس العقـــاري لقطعـــة ا ألرة املنزتعـــة لفائـــدة الرشـــكة الوطنيـــة
للســـك احلديديـــة التونســـ ية  ،ومبـــارشة اإجنـــاز خـــزان جديـــد وجرســـ وزان عـــىل قطعـــة ا ألرة الـــيت مت
اإقتناؤهـــا مـــن ادلوةل بطرببـــة ،وإاســـرتجاع املبـــاين الـــيت اكنـــت مســـوغة لفائـــدة الرشـــكة التونســـ ية ا ألمريكيـــة
للتصدير ،واملسكن اذلي اكن مس تغال من قبل التجمع ادلس توري ادلميقراطي املنابل.
و أأبـــرزت نتــــاجئ املتابعـــة مــــن انحيـــة أأخــــرى ،عــــدم اإختـــاذ الإجــــراءات الالزمـــة وصــــوص  7مــــن
التوصـــيات ،تتعلـــق بتســـوية وضـــعية العقـــارات الـــيت اكنـــت عـــىل مـــكل ُك مـــن تعاضـــدية "ســـوكوبيل"
و"ســـاكت" اللتـــَّي مت حلهـــام وتصـــفيهتام يف ديســـمرب  ، 1968وذكل دون مراعـــاة الترشـــيع اجلـــاري بـــه العمـــل
يف اجملال.
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وجتــدر الإشــارة يف هــذا الش ـأأن اإىل أأن الهيئــة اكنــت قــد تولــت ابلت ـوازي مــع التوصــيات املضــمنة مبــذكرة
املتابعــة الــيت مت توجهيهــا اإىل الرشــكة ،بعــد أأن تبــَّي لهــا مــن خــالل مقا نرــة النصــوص الســابقة الــيت اكنــت تــنظم
التعاضـــدايت الفالحيـــة ،ولســـ ع القـــانون عـــدد  19لســـ نة  1963املـــؤرخ يف  27مـــاي  1963مـــع القـــانون
اجلديــــد عــــدد  94لســــ نة  2005الصــــادر بتــــارخي  18أأكتــــوبر  2005املــــنظم للرشــــاكت التعاونيــــة املركزيــــة
للخـــدمات الفالحيـــة ،أأن هـــذا ا ألخـــري تضـــمن تغيـــريا جـــوهراي ابلنســـ بة لتوزيـــع الفواضـــل عنـــد حـــل هـــذه
الرشـــاكت وتصـــفيهتا ،وقـــد قامـــت الهيئـــة عـــىل ضـــوء هـــذه املعطيـــات بـــدعوة وزارة الفالحـــة بوصـــفها وزارة
ا إلرشاف ،اإىل إورة اإختــــاذ الإجــــراءات الالزمــــة لتــــدارك الإنعاكســــات الســــلبية للترشــــيع اجلديــــد عــــىل
اإس ـ تحقاقات ادلوةل ابلنســ بة للممــتلاكت الــيت اكنــت عــىل مــكل تعاضــدييت "ســوكوبيل" و"ســاكت" الســابقتَّي،
وكـــذكل ق ـــة مســـامهة املتعاضـــدين الســـابقَّي ا ألجانـــب املقـــدرة بــــ  243707,803د الـــيت مت تســـجيلها مضـــن
ادليون الطويَل ا ألمد حبساب "ر أأد مال للتوزيع" مبوازنة الرشكة.
وتبعــا لتوصــية مــن جملــس الهيئــة  ،مت عقــد جلســة معــل مبقــر الهيئــة مت خاللهــا الإتفــاع عــىل أأن تتــوىل
هيئـــة الرقابـــة العامـــة ألمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاريـــة تعميـــق النظـــر يف ملـــا الت ـــف يف العقـــارات الـــيت
اكنـــت عـــىل مـــكل التعاضـــديتَّي اللتـــَّي مت تصـــفيهتام ،وكـــذكل الشـــأأن ابلنســـ بة ل إال ـــاد املركـــزي لتعاضـــدايت
الكــروم وإاق ـرتاح الس ـ بل الكفــيَل حباميــة مصــاحل ادلوةل يف هــذا امللــا عــىل ضــوء مــا يــي التوصــل اإليــه مــن نتــاجئ
بعــد اإجنــاز هــذه املهمــة .ونظ ـرا لعــدم اس ـ تكامل تــدابري الإصــالح وأأمهيــة وخطــورة هــذا امللــا فقــد أأقــر جملــس
الهيئة مواصَل متابعته.
أأمــا متابعــة تقريــر دائــرة احملاســ بات الســادد والعرشـ ـين يف اببــه املتعلــق بتليــة قطــاع الغــاابت فقــد
أأبـــرزت أأن نســـ بة التـــدارك والإصـــالح بقيـــت يف حـــدود  ،%29حيـــث اقت ـــت الإصـــالحات املنجـــزة عـــىل
ختصـــيص اعـــامتدات لفائـــدة معـــَل احلضـــائر دون أأن تكـــون ةـــَل عـــىل مزيانيـــة التليـــة وذكل يف اإطـــار تطبيـــق
مبــد أأ اإعــداد املزيانيــة حســب ا ألهــداف وإادراج قــامود املصــطلابات الفنيــة املســ تعمَل يف اجملــال الغــايب ابجلــرد
الــوطين الثــاين للم ـوارد الغابيــة والرعوية.ويتواص ـل الســعي اإىل الرتفيــع مــن نس ـ بة املســاحة الغابيــة املهيئــة مقا نرــة
ابملساحة امجللية للغاابت وإاىل سد الشغورات املالحظة عىل مس توى رئاسة املراكز واحملميات الغابية.
و مت اإعـــداد مرشـــوع تنقـــيح الفصـــل  17مـــن جمـــَل الغـــاابت يف اجتـــاه التنصـــيص عـــىل إورة املصـــادقة
عــىل أأمــثَل الهتيئــة بق ـرار مــن الــوزير امللكــا ابلغــاابت و اإحــاةل مرشــوع ا ألمــر املــنقح للتــدابري الكفــيَل بتس ـ يري
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املنـــاطق احملميـــة عـــىل مصـــاحل الـــوزارة ا ألوىل للمصـــادقة ومواصـــَل املســـاعي تلكيـــا مكتـــب دراســـات للقيـــام
ابإجنـــاز الإســـرتاتيجية الوطنيـــة للغـــاابت  2021 -2012يف اإطـــار التعـــاون التونيســـ ا ألملـــاين.و يتواصـــل اإعـــداد
أأمــثَل الهتيئــة لبقيــة املنــاطق احملميــة وتس ـوية ملــا اخلــي الهنــا للصــفقة الإطــار املربمــة مــع دي ـوان قــيس ا ألرايض
واملسح العقاري وضعية ا ألرايض اليت مت تشجريها من طرف الإدارة العامة.
ول تـــزال اجلهـــود متواصـــَل وصـــوص اســـ تغالل نتـــاجئ البحـــون العلميـــة التطبيقيـــة وتعم هـــا قصـــد قصـــد
ت ــَّي النبــا ت العطريــة والطبيــة و الرتفيــع مــن عــدد البتــات العموميــة املتعلقــة ب،يــع اخلشــب وتــدوين الق ــ
املعقــد لتابديــد ا ألســعار الافتتاحيــة لــا منتــوج غــايب و مراجعــة تعريفــات بيــع املنتجــات الغابيــة ابملراكنــة مبــا
يـــامت مـــع ا ألســـعار املتـــداوةل اب ألســـواع.كام ل تـــزال املســـائل املتعلقـــة ببعـــث املركـــز الفـــين للخفـــاف و ابإدراج
املنتجــات الــيت أأصــبحت تلقــى اإقبــال مزتايــدا مــن املس ـ تغلَّي اخل ـواص مضــن قامئــة املنتجــات الغابيــة الــيت تبــاع
ابملزايــدة العموميــة وبوضــع صــيغ قانونيــة جديــدة قصــد تيســري مشــاركة جمــامع التليــة يف ا ألشــغال الغابيــة ويف
اس تغالل منتجالا قيد ادلرد من قبل اجلهات اخملتصة .وقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
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 نتاجئ املتابعة الثالثة:
مشلت املتابعة امللفات التالية:

موضوع التقرير

الت ف يف
ديوان تلية
الغاابت واملراعي
ابلشامل الغريب
الت ف يف
املندوبية اجلهوية
للتلية الفالحية
ببعرت
تلية قطاع
القوارص

اجملموع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة
من التقرير يف ضوء
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

-

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

03

-

20

℅87

اإهناء
املتابعة

07

℅22

43

℅86

مواصَل
املتابعة

℅10

11

℅55

مواصَل
املتابعة

℅14

74

℅80

23

08

03

50

15

09

02

20

12

10

01

09

93

35

22

3

19

ومتثلــت أأمه التــدابري املتخــذة ،وصــوص تقريــر التفقديــة العامــة لــوزارة الفالحــة وامل ـوارد املائيــة والصــيد
البحــــري حــــول الت ــــف يف ديــــوان تليــــة الغــــاابت واملراعــــي ابلشــــامل الغــــريب ،يف مواصــــَل جمهــــودات
الاس ـ تخالص ور مــن الصــعوابت املاليــة الــيت تعــرتة متســو ي مراكــز جتميــع احلليــب وتوقــا نشــاطهم يف
بعـــض الفـــرتات ،علـــام بـــأأن ادليـــوان ســـعى لطلـــب الرتخـــيص يف شـــطب ادليـــون املـــتخدلة بذمـــة  8مؤسســـات
توقفــت عــن النشــاط ،فضــال عــن مواصــَل املســاعي لإخــالء مســكنَّي مشــغولَّي مــن طــرف عــونَّي بعــَّي
دليوان تربية املاش ية.
ونظـــرا للتقـــدم اذلي شـــهده جمهـــود الإصـــالح خاصـــة يف مـــا يتعلـــق ابســـ تخالص املـــداخيل واســـرتجاع
ا ألمــالك املس ـ تغَل بــدون وجــه حــق ،فقــد أأقــر جملــس الهيئــة اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا مــع دعــوة التفقديــة العامــة
لوزارة الفالحة ملواصَل متابعة تنفيذ التوصيات املتبقية.
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ونظرت الهيئة يف متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الت ـف يف املندوبيـة اجلهويـة للتليـة الفالحيـة
ببعرت ،حيث تبَّي تلكيا عـون ابإصـدار فـواتري اسـ هتالك املـاء الـيت أأصـبح يـي ترق هـا أآليـا عـن طريـق املنظومـة
الإعالمية هناية ُك شهر وتقع مراقبهتـا مـن طـرف همنـدد بـع دلائـرة املنـاطق السـقوية ،واعـامتد قامئـة هنائيـة ملتابعـة
الفالحَّي املنتفعَّي ابلتسعرية التفاضلية ملياه الري يي اإعدادها ابلتعـاون مـع إا ـاد الفالحـَّي وخـالاي الإرشـاد الفـاليح
وجمامع التلية الفالحية ،بعد اإصـدار بـالغ اإىل الفالحـَّي املتعـاطَّي للزراعـات الكـربى أأو لزراعـة ا ألعـالف ابملنـاطق
السقوية العمومية.
وتواصل املندوبية مساعهيا إلس تكامل تنفيـذ عـدد مـن اإجـراءات الإصـالح املتبقيـة ،مـن ذكل التقـدم يف
اإجناز برانم جتهزي املناطق السقوية العمومية بعـدادات عـىل مسـ توى اخلطـوط الرئيسـ ية والفرعيـة ،ومزيـد الإحاطـة
ابجملامع املائية و سيسها برضورة الوفاء ابلزتامالا وتوفري املعطيات املتعلقة بنشـاطها ،ومواصـَل دراسـة وضـعية اجملـامع
املائية اليت تسري مناطق سقوية معومية كربى وتشهد بعض الصعوابت .وتتابع املندوبية امللفـات الـيت متـت اإحالهتـا اإىل
واكةل امجلهورية بعنوان اخملالفات الغابية ابلتنس يق مع امللكا العام بعاعات ادلوةل ووايل اجلهة ،قصد اس تحثان النظر
يف القضااي املرفوعة.
ومل يقع اإفادة الهيئة مبا مت اختاذه من اإجراءات وصوص اس تكامل مد حماسب املندوبية ابملبالغ املفـوترة واملـتخدلة
بذمة الفالحَّي بعنوان س نة  2010واملقدرة مبليون دينـار حسـب التقريـر ،قصـد تثقيلهـا مـثلام مت الالـزتام بـه يف الـرد
السابق ،وكذكل الفصل بـَّي املهـام املتنـافرة ابلنسـ بة لعمليـات معاينـة الاسـ هتالك والفـوترة ومتابعـة املـتخدلات عـىل
مس توى فروع الاس تخالص التابعة للمندوبية.
ونظرا لعدم اس تكامل الإصالحات املس توجبة فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
و أأبرزت متابعة التقرير الس نوي الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات يف اببـه املتعلـق بتليـة قطـاع القـوارص أأن
نس بة التدارك والإصالح بلغت .%55
وفع عـدا اإصــدار القـانون املنظــم لعمليـة مراقبـة ا ألمســدة املـوردة مل تشهـــد معليـة املتابعــة اس تكــامل اجنــاز
أأية توصية أأخرى حيث تبَّي أأنه مت الرشـوع يف اإعـداد اإسـرتاتيجية شـامَل لقطـاع القـوارص وانطلقـت بعـض جمـامع
التليـــة ابملناطـــق السقويــــة يف الإحاطـة وإارشــــاد املنتجـَّي عـىل سـَّي تقنيـات الإنتـاج مــــع تواصــــــل
سعـــي اجملمع املهين املشرتك للغالل ابلتنسـ يق مـع مركـز الهنـوة ابلصـادرات اإىل تطـوير امحلـالت الاشـهارية قصـد
اكتشــاف أأســـواع جديــــدة وتنويع الصادرات .ويف املقابل مل يي تكثيـــا الإجـــراءات املتعلقـــة بعمليــــات الإرشـاد
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يف جمال الري واس تعامل الوسائل املقتصدة للامء يف املناطق التقليدية لإنتاج القوارص وتقيـمي امحلـالت الوطنيـة ملاكحفـة
الآفات .و مل يي التنس يق مع املصاحل اخملتصة بوزاري التجـارة وادلاخليـة وصـوص مزيـد تنظـمي سـوع اإنتـاج قـوارص
احملدثة مبعل بوزلفة وجعلها خاضعة لكراد الرشوط.كام مل تتول املصاحل اخملتصة تـدعمي معليـات الـرتو عـرب مسـاكل
التوزيع املنظمة مبا يضمن مصلابة الفالح واملس هتكل ويسمح بدمع جودة املنتوجات املروجة ويعـزز مـداخيل صـندوع
تلية القدرة التنافس ية يف قطاعي الفالحة والصيد البحري ومل يقع اإعداد اإسرتاتيجية لدف اإىل ضـبط جمـالت ويـل
القـوارص وطــرع الإنتــاج و ديــد ا ألسـواع املسـ هتدفة اإضــافة اإىل عــدم اختــاذ الإجـراءات الالزمــة لتليــة الصــادرات
والبحث عن أأسواع جديدة وتنويع ا ألصناف املصدرة.
 نتاجئ املتابعة الرابعة:
مشلت املتابعة امللفات التالية:

موضوع التقرير

املندوبية
اجلهوية للتلية
الفالحية بنب
عرود
الرشكة التعاونية
املركزية للبذور
واملشاتل
املمتازة
خطة تلية اإنتاج
السم ا ألزرع
اجملموع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة
من التقرير يف ضوء
املتابعة
الأوىل

نتاجئ املتابعة الرابعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املنجزة
املتبقية
خالل
من
هذه
املتابعة
املتابعة
السابقة

-

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار
جملس
الهيئة

06

-

23

℅79

مواصَل
املتابعة

10

℅17

22

℅69

مواصَل
املتابعة

℅50

25

℅93

اإهناء
املتابعة

℅18

70

℅80

29

21

06

32

32

12

02

27

11

04

02

02

88

64

22

4

18

أأبــرزت متابعــة تقريــر التفقديــة العامــة لــوزارة الفالحــة حــول الت ــف الإداري واملــايل ابملندوبيــة اجلهويــة
للتلية الفالحية بنب عرود أأن نس بة التدارك والإصالح اس تقرت يف حدود .%79
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ومشلت التدابري ابخلصوص مراسَل وزارة الفالحة للنظر يف اإماكنية تفعيل دائـرة الصـيد البحـري بـنب عـرود
والسعي لتسوية وضعية مسكنَّي اإداريَّي يي اس تغالمهام بدون وجه رشعي ومواصَل تركزي عدادات كهرابء ومـاء جلـل
حمطات الض .كام مت الرشوع يف اإجناز دراسة املؤثرات البيئية لتغذية مائدة مـرانع ابمليـاه املعاجلـة يف اإطـار مرشـوع
الت ف املندم للموارد املائية ابملنطقة السقوية مبرانع وفقا لربانم معل مع املمول ا ألملاين مع تواصل السعي ملعاجلـة
الصعوابت الفنية يف تشغيل النظام املا حسب حاجيات املقامس.وقد أأقر جملـس الهيئـة مواصـَل متابعـة هـذا امللـا
هبدف اس تكامل اجناز برانم الإصالح .وقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا
كام أأبرزت متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق بت ف وحساابت الرشكة التعاونية املركزيـة للبـذور
واملشاتل املمتازة ،أأن نس بة التدارك والإصالح قد بلغت .%69
ومشلت الإصالحات املنجزة ،بيع خمزون بـذور ا ألعـالف ابملـزاد العلـين الاختيـاري مـع اإلـزام املشـرتي بعـدم
اس تعامل هذه البذور كعلا للحيواانت وخالص ضامن ديـوان احلبـوب ييـا وجـدوةل ديـون البنـ الـوطين الفـاليح
وخالص أأقساط اجلدوةل.ويف املقابل يتواصل تنفيذ التوصيات املتبقية ابختـاذ مجـَل مـن التـدابري الـيت تعلقـت أأساسـا
بتنظمي وزارة الفالحـة لورشة معل قصد مراجعة الإطار القانونـي للرشكــات التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة وتكويــن
جلـان تعمل عىل اإعـداد مقرتحــات لتنقيــح القانــون عــدد  94لسنـــة  2005املتعلـق ابلرشـاكت التعاونيـة للخـدمات
الفالحية وتكوين جلنة ملراجعة الهيكـل التنظ ـي اإعـداد دليــل الإجـراءات وبطاقــات الوظائــا.وتعمل الرشـكة عـىل
اس تكامل اإجراءات اس تخالص ادليون املتخدلة دلى الغـري وبذمـة ا ألعضـاء السـابقَّي جمللـس الإدارة.وقـد أأقـر جملـس
الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
أأما متابعة التقرير الس نوي الثالث والعرشين دلائـرة احملاسـ بات حـول خطـة تليـة اإنتـاج السـم ا ألزرع فقـد
أأبرزت نتا ها أأن نس بة التدارك والإصالح بلغت .%93
ومشلت الإصالحات املنجزة ،تركزي وتفعيل املنظومة املعلوماتية ل إالنتاج وتدارك التأأخري املسجل يف جمال اإجناز
وحدات التحويل والتجميد املس هتدفة ابخلطة ،حيث بلغت نس بة الإجناز أأك من  %80فـع مل يـي اسـ تكامل اإجنـاز
ادلراسة ا إلسترشافية لقطاع الصيد البحري اليت لدف اإىل تشخيص الوضعية احلالية للقطاع واقـرتاح احللـول الكفـيَل
لضامن دلميومته مبا يف ذكل منظومة السم ا ألزرع وتدعمي املراكـب التابعـة ملراكـز التكـوين ابنتـداابت جديـدة .ونظـرا
لتقدم معلية الإصالح أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا.
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 .7وزارة التجهزي والبيئة:
تولت الهيئة س نة  2013متابعة  7تقارير مشلت حماور وهياُك راجعة ابلنظر لوزارة التجهزي والبيئة ،تتوزع
حسب مس توى املتابعة كام ييل:
متابعة أأوىل :تقريران (.)2
متابعة اثنية :تقرير واحد (.)1
متابعة اثلثة :تقرير واحد (.)1
متابعة خامسة :تقريران (.)2
متابعة سادسة :تقرير واحد (.)1
 نتاجئ املتابعة ا ألوىل:
يلخــص اجلــدول التــايل نتــاجئ معليــة املتابعــة ا ألوىل لتقريــري هيئــة الرقابــة العامــة للمصــاحل العموميــة املنجــز
س ـ نة  2012حــول الت ــف ابلــواكةل الوطنيــة محلايــة احملــيط وهيئــة الرقابــة العامــة للامليــة املنجــز س ـ نة 2010
حول مراقبة ت ف وحساابت الواكةل الوطنية للت ف يف النفاايت.
عدد النقائص
املس تخرجة
من التقرير

موضوع التقرير

عدد النقائص
اليت مت
تداركها

عدد النقائص
اليت مت تقدمي
توصيات بشأأهنا

نس بة
الإصالح
والتدارك

33

26

07

℅79

مراقبة ت ف وحساابت الواكةل الوطنية للت ف يف النفاايت

60

19

41

℅32

اجملموع

93

45

48

℅48

الت ف ابلواكةل الوطنية محلاية احمليط

وقـــد أأبـــرز التقريـــر املتعلـــق ابلـــواكةل الوطنيـــة محلايـــة احملـــيط وجـــود عـــدة نقـــائص مشلـــت الت ـــف يف
منظومــة دراســة امل ـؤثرات عــىل احملــيط وخــالص أأشــغال منجــزة مبق ـرات ســكع راجعــة ابلنظــر لل ـرئيس الســابق
وبعض أأفراد عائلته اإىل جانب مل الواكةل لنفقات ومنح مس ندة لفائدة التجمع ادلس توري ادلميقراطي.
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فبخصــوص الت ــف يف منظومــة دراســة امل ـؤثرات عــىل احملــيط ،تبــَّي يــاب دليــل اإج ـراءات ــص
أأنشــطة تقيـــمي ومتابعـــة دراســـات املــؤثرات عـــىل احملـــيط وعـــدم املصـــادقة عــىل ادلليـــل اذلي أأعـــد ســـ نة ســـ نة
 2009و يــاب خليــة تعــع ابإعــداد الصــيغ املرجعيــة ودلئــل التقيــمي القطاعيــة وادلراســات اخلصوصــية لــبعض
الإشاكليات البيئية الهامة.
كــام تبــَّي اإس ـ ناد هممــة تقيــمي دراســة امل ـؤثرات عــىل احملــيط اإىل همنــدد واحــد عــوة تك ـوين فــرع معــل
تضــم جلــاان فرعيــة تتكــون مــن همندســَّي أأو ثالثــة حســب طبيعــة املرشــوع وموضــوع ادلراســة وعــدم اإحــدان
جلنة تتوىل تقيمي دراسات املؤثرات عىل احمليط طبقا ملقتضيات ا ألمر عدد  1991لس نة .2005
و اقت ـــ تقيـــمي دراســـة املـــؤثرات عـــىل احملـــيط خـــالل الفـــرتة  2009-2003عـــىل املشـــاريع مـــن صـــنا
"ب" فقـــط وتبـــَّي دخـــول  22مرشـــوعا طـــور الإجنـــاز خـــالل الفـــرتة  2010-2006قبـــل احلصـــول عـــىل ر أأي
ال ـواكةل وتــويل ال ـواكةل تعــديل ر أأ ــا ابملوافقــة ع ـىل أأحــد املشــاريع الــيت س ـ بق رفضــها دون تقــدمي صــاحبه مــا يفيــد
قيامه ابلإجراءات الالزمة لتصحيح الإخاللت املثارة عىل مس توى ادلراسة.
كــام أأشــار التقريــر اإىل موافقــة ال ـواكةل عــىل اإجنــاز مرشــوع بوليــة قــابس عــىل اإثــر تــدخل وزيــر البيئــة
ا ألس ـ بق بطلــب مــن املــدير العــام ابلــر مــن عــدم القيــام ابلإج ـراءات الرضــورية لــتاليف أأس ـ باب عــدم املوافقــة
عــىل تــركزيه ورفــض العديــد مــن املشــاريع اخلاصــة برســلكة النفــاايت البالســتيكية بتــدخل مــن املــدير العــام
ا ألس بق للواكةل.
كـــام متـــت الإشـــارة اإىل أأن الـــواكةل طلبـــت ر أأي الـــوزير امللكـــا ابلبيئـــة فـــع يتعلـــق مبشـــاريع صـــناعية يف
قطــاع الإمسنــت ختــص اإحــدان أأو توســعة مص ـانع اإمسنــت بــولايت القــريوان والق ـ ـين وقفصــة وقــابس وبــن
عــرود واعــامتد تعلعتــه للموافقــة عــىل ملفــي جبــل الرصــاص والقــريوان لإقصــاء عــدد مــن املشــاريع ابلــر مــن
اســ تجابة دراســات املــؤثرات البيئيــة املتعلقــة هبــا ل أشمــر عــدد  1991لســ نة  .2005واعتــرب فريــق الرقابــة أأن
عــدم اإبــداء ال ـواكةل لر أأ ــا مــن الناحيــة الفنيــة يف دراســات امل ـؤثرات عــىل احملــيط وطلــب ر أأي الــوزير وإاســداء
تعلعتـــه يف الغـــرة وكـــذكل اإقصـــاء عـــدد مـــن املشـــاريع املتعلقـــة ابإحـــدان أأو توســـعة مصـــانع اإمسنـــت ،متثـــل
أأخطاء الت ف و أأخطاء جزائية يتحمل مسؤوليهتا املدير العام ا ألس بق للواكةل ووزير البيئة ا ألس بق.
ومــن هجــة أأخــرى تبــَّي رفــض وزارة البيئــة اإســ ناد تــرخيص لرشــكة اإمسنــت قــابس لســ تعامل الفحــم
احلجــري اذلي مت توريــده عــىل ضــوء موافقــة ال ـواكةل الوطنيــة محلايــة احملــيط ،مقابــل الرتخــيص ملعمــل الإمسنــت
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اخملزــة مبعمــل اإمسنــت قــابس يف ي ـاب دراســة للم ـؤثرات عــىل احملــيط.
ابلنفيضــة بنقــل واس ـ تعامل قيــة الفحــم ن
واعتــرب فريــق الرقابــة أأن اإبــداء الــوزير ر أأيــه يف مثــل هــذه احلــالت و الرتخــيص يف اســ تعامل الفحــم احلجــري
قحروقات مبصنع النفيضة ابلر من عدم تقدمي دراسة مؤثرات يف الغرة خطأأ جزائيا.
وقــد إارتفعــت أآجــال الــرد عــىل دراســات امل ـؤثرات عــىل احملــيط مــن صــنا "ب" أأساســا نتيجــة الــنقص
يف الإماكنيـــات ال،رشـــية ويف الـــربام التكوينيـــة املوهجــــة لفائـــدة ا ألعـــوان الـــراجعَّي ابلنظـــر لإدارة دراســــات
امل ـؤثرات عــىل احملــيط كــام متــت الإشــارة حمدوديــة عــدد دراســات امل ـؤثرات عــىل احملــيط اإىل الــيت تــي متابعهتــا،
حيــث مل يتعــد عــدد املشــاريع الــيت متــت متابعهتــا  797مرشــوعا مــن مجــَل  4.436مرشــوعا مصــادقا عليــه خــالل
الفرتة .2008-2006
كـــام متـــت الإشـــارة اإىل مـــل مزيانيـــة الـــواكةل خـــالل الفـــرتة  2010-2007لنفقـــات ومـــنح مت اإســـ نادها
لفائــدة حــزب التجمــع ادلســ توري ادلميقراطــي بــدون وجــه حــق بتعلــعت مــن وزيــر البيئــة والتليــة املســ تدمية
ا ألس بق ،أأو املدير العام للواكةل الوطنية محلاية احمليط ا ألس بق .وقد بلغت ق ة النفقات امجللية  253.775د.
كــام أأشــار التقريــر مــل مزيانيــة ال ـواكةل خــالل الفــرتة  2010-2008لنفقــات بق ــة  265.216دينــار مــن
مجــَل  275.716دينــار متعهــد هبــا وقــع رصفهــا لفائــدة ال ـرئيس الســابق أأو أأحــد أأف ـراد عائلتــه بصــفة غــري قانونيــة،
مــن ذكل فــرز عــرة مــزود يف اإطــار الاستشــارة املتعلقــة بأأشــغال ليئــة وجتميــل املســاحات اخلرضـ ـاء بفضــاء
مارينــا امحلامــات ابلــر مــن عــدم ثبــوت رخي وروده عــىل مكتــب الضــبط املركــزي واس ـ تئثار هــذا املــزود بـــ
 % 70,5مـــن املبلـــغ امجلـــيل امل ـــوف مـــن الـــواكةل لقويـــل مشـــاريع خاصـــة ابلـــرئيس الســـابق أأو بأأحـــد أأفـــراد
عائلتــه و اإجنــاز دراســة و أأشــغال بق ــة  30.500د امعيــة بســمة بتعلــعت مــن الــوزير الســابق للبيئــة والتليــة
املس تدمية وموافقة املدير العام السابق للواكةل.
وبــَّي التقريـــر قيـــام الــواكةل ابستشـــارة أأربعـــة مـــزودين عــرب الهـــاتا قصـــد تــركزي شـــاء لتغليـــا أأرضـــية
ملعــب ابلغابــة احلضــارية بس ـ يدي الظريــا وتس ـوية هــذا الإج ـراء لحقــا ابستشــارة كتابيــة اقت ــت عــىل ثــالن
مـــزودين و قيـــام الـــوزير الســـابق للبيئـــة والتليـــة املســـ تدمية ،بتعيـــَّي مـــزود لإجنـــاز أأشـــغال ابملدرســـة ادلوليـــة
بقرطــاج ومبنــاطق بس ـ يدي الظريــا وتنظــمي ال ـواكةل لستشــارة ومهيــة عــىل ســ،يل التس ـوية و ملهــا يفــة هــذه
ا ألشغال.
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و أأبــرزت نتــاجئ املتابعــة اختــاذ عــدد مــن التــدابري متثلــت يف احملافظــة عــىل تركيبــة اللجنــة امللكفــة ابملصــادقة
عــىل دراســة املــؤثرات عــىل احملــيط مبــا مــن شــأأنه تكــوين نــواة قــارة واكتســاب أأعضــاهئا اخلــربة الالزمــة وفــتح
قيقــــات قضــــائية وصــــوص التجــــاوزات املســــجَل يف معاجلــــة امللفــــات املتعلقــــة ابملــــؤثرات عــــىل احملــــيط و
وصـــوص النفقـــات واملـــنح املســـ ندة لفائـــدة التجمـــع ادلســـ توري ادلميقراطـــي ووصـــوص مـــل مزيانيـــة الـــواكةل
لنفقـــات أأشـــغال منجـــزة مبقـــرات ســـكع راجعـــة ابلنظـــر للـــرئيس الســـابق وبعـــض أأفـــراد عائلتـــه والـــيت يتحمـــل
مســــؤوليهتا أأساســــا الــــوزير امللكــــا البيئــــة ا ألســــ بق واملــــديرين العــــامَّي ا ألســــ بقَّي للــــواكةل كــــام مت تفــــادي
الإخاللت والنقائص املسجَل عىل مس توى عقد النفقات وقبول وخالص الطلبيات.
ويف ضــوء النقــائص الــيت أأبرزهــا التقريــر ومــا متــت الإفــادة بــه مــن تربي ـرات ،تقــدمت الهيئــة امــَل مــن
الـــتوصيات التمكيليــة لــتاليف عــدد مــن النقــائص املتبقيــة مــن ذكل اعــامتد دليــل الإجــراءات اخلــاص ابلــواكةل و
مراجعــة ا ألمــر عــدد  1991لســ نة  2005املتعلــق بدراســة املــؤثرات عــىل احملــيط لتفــادي النقــائص املســجَل يف
هــذا اجملــال يف اجتــاه ديــد اإج ـراءات املصــادقة عــىل ادلراســات ورشوط عرضــها عــىل اللجنــة اخملتصــة والعمــل
عىل تدعمي الفريق امللكا ابإجناز هذا الصنا من ادلراسات.
كـــام أأوصـــت الهيئـــة ابحلـــرص عـــىل التنســـ يق مـــع خمتلـــا الإدارات والهيـــاُك املعنيـــة ابإســـ ناد الرتاخـــيص
حلهثــا عــىل إورة احلصــول عــىل ال ـر أأي املس ـ بق لل ـواكةل وتــدعمي اإدارة تقيــمي ادلراســات البيئيــة ابمل ـوارد ال،رشـ ـية
واملادية الرضورية.
و أأبــرز تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة املنجــز ســ نة  2010حــول مراقبــة ت ــف وحســاابت الــواكةل
الوطنيـــة للت ـــف يف النفـــاايت وتقيـــمي نشـــاطها ،وجـــود عـــدة نقـــائص مشلـــت جمـــالت الت ـــف يف ا ألعــــوان
واملمــتلاكت والت ــف املــايل واحملاســ يب والوضــعية اجلبائيــة للــواكةل والت ــف يف الصــفقات العموميــة ومعليــات
الـــزتود عـــن طريـــق الطلبيـــات وتقيـــمي الت ـــف يف املنظومـــات العموميـــة لت ـــَّي ورســـلكة النفـــاايت والتعـــاون
الفين واملايل للواكةل.
فعـــىل مســـ توى الت ـــف يف ا ألعــــوان واملمـــتلاكت ،تبـــَّي وجـــود شـــغور عـــىل مســـ توى خطـــة مـــدير
الشــؤون الإداريــة و القانونيــة وعــدة نقــائص وإاخــاللت تشــوب تنظــمي منــاظرات الانتــداب ،أأمههــا عــدم اح ـرتام
معــايري الانتقــاء عنــد فــرز الرت ــات واعــامتد معــايري اقصــائية عنــد تقيــمي املرت ــَّي .كــام أأن املنظومــة الإعالميــة
ل متكــن م ـن متابعــة عقــود الشــغل والعطــل فضــال عــن عــدم التقيــد مبقتضــيات الفصــل  94مــن النظــام ا ألســاة
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يف مـــا يتعلـــق بتـــأأجري ا ألعـــوان اذليـــن يتعرضـــون حلـــادن شـــغل ،وانتفـــاع  24عـــوان ابمتيـــازات عينيـــة بعنـــوان
حصـــص شـــهرية مـــن بطاقـــات ـــن الهـــاتا اجلـــوال ومتتيـــع املـــدير العـــام حبصـــص اإضـــافية مـــن الوحـــدات
ا ألساســـ ية دون أأخـــذ ر أأي جملـــس املؤسســـة وموافقـــة ســـلطة ا إلرشاف والرتخـــيص لعـــون يف القيـــام بســـاعات
اإضافية خالل س نة  2008مبا مكنه من امجلع بَّي املنابة الوظيفية ومنح الساعات الإضافية.
كــام لــوحو متكــَّي بعــض ا ألعــوان مــن دراجــات انريــة أل ــراة خشصــية وحصــص شــهرية مــن الوقــود
دون اإصـــدار مقـــررات يف الغـــرة مـــع متتـــيعهم مبنابـــة التنقـــل ،ودون عـــرة املســـأأةل عـــىل جملـــس املؤسســـة و
عــىل ســلطة ا إلرشاف .كــام مل تتــول ال ـواكةل تس ـوية وضــعية  126وس ـ يَل نقــل مــن مجــَل  131وس ـ يَل حمــاةل مــن
الـــواكةل الوطنيـــة محلايـــة احملـــيط اإىل الـــواكةل الوطنيـــة للت ـــف يف النفـــاايت ،واســـ تغالل ثالثـــة عقـــارات متســـح
 101هــ اســتنادا ملقــررات ختصــيص صــادرة لفائــدة الــواكةل الوطنيــة محلايــة احملــيط دون الســعي لس تصــدار
مقــررات جديــدة قصــد اإعــادة ختصيصــها لفائــدلا .ودخــول املصــب املراقــب ابملنســ تري حــزي الاســ تغالل دون
قيام السلط اجلهوية بوضع العقار اخملصص هل عىل ذمة مصاحل الواكةل.
ومــن انحيــة أأخــرى شــابت الت ــف املــايل واحملاس ـ يب والوضــعية اجلبائيــة للــواكةل ،عــدة نقــائص تعلقــت
أأساســا بغيــاب نظــام للماباســ بة التابليليــة ميكــن مــن ضــبط تاكليــا التســ يري والاســ تغالل وتقيــمي تــدخالت
ال ـواكةل و أأمهيــة ادليــون املــتخدلة بذمــة احلرفــاء مــن مؤسســات وهيــاُك معوميــة ورشاكت خاصــة والــيت بلغــت يف
مـــوج  2008مـــا قـــدره  524أألـــا دينـــار اإضـــافة اإىل مجـــع العـــونَّي امللكفـــَّي ابإعـــداد الفـــواتري ومعاجلـــة البيـــاانت
املقدمــة مــن طــرف خمتلــا املصــبات املراقبــة ،يف نفــس الوقــت مبتابعــة معليــات الاس ـ تخالص .كــام مت الوقــوف
عــىل عـــدة نقــائص تتعلـــق بتوظيــا فـــوائض الســـ يوةل املاليــة ابحلســـاابت البنكيــة والربيديـــة أأمههــا عـــدم اإعـــداد
مزيانيــة تقديريــة للخزينــة بصــفة منتظمــة وعــدم القيــام ابستشــارة موســعة دلى البنــوك قصــد احلصــول عــىل أأعــىل
نسب الفائدة املمكنة.
ول تقــوم ال ـواكةل اــرد أأص ـولها مــرة يف الس ـ نة عــىل ا ألقــل كــام ل يــي اإدراج املــداخيل املتأأتيــة مــن منظومــة
"اإيكوزيـــت" مضـــن الإيـــرادات ،عـــالوة عـــىل عـــدم احـــرتام قواعـــد تقييـــد مـــنح الاســـ تغالل .ول تقـــوم الـــواكةل
ابإيــداع ت ـ يف املبــالغ اخلاضــعة للخصــم مــن املــورد ول متــد املصــاحل اجلبائيــة بقامئــات س ـ نوية يف العقــود الــيت
أأبرمهتــا مــع املتعــاملَّي معهــا يف شــ ا اجملــالت .كــام قامــت ابلتعاقــد دون مــربر موضــوعي مــع أأحــد ا ألشــخاص
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قصــد اإجنــاز هممــة استشــارية تتعلــق ابملســائل القانونيــة واجلبائيــة مقابــل مبلــغ  12أألــا دينــار ســ نواي مبقتىضــ
اتفاقية غري مؤرخة وغري مسجَل.
ووصــوص الت ــف يف الصــفقات ومعليــات الــزتود عــن طريــق الطلبيــات ،تبــَّي عــدم مســ الكتابــة
القــارة للصــفقات لســجل خــاص ابلضــامانت البنكيــة املســ تلمة مــن املــزودين واملقــاولَّي وذكل ر أأمهيــة عــددها
واملبــالغ املضــمنة هبــا ،اإضــافة اإىل يــاب نــل خــاص مبابــاإ القبــول الــوقيت والهنــا و يــاب ليــل للعــروة
املاليـــة وتقيـــمي ملقبوليـــة ا ألســـعار الفرديـــة عنـــد فـــرز العـــروة اخلاصـــة ابســـ تغالل املصـــبات املراقبـــة ومراكـــز
التحويــل وعــدم عــرة اكفــة ملفــات اخلــي الهنــا عــىل جلــان الصــفقات اخملتصــة .ولــوحو أأن خــالص ا ألقســاط
الشـــهرية الراجعـــة للمســـ تغلَّي يـــي دون التث،ـــت مـــن احـــرتام مقتضـــيات العقـــد وصـــوص تصـــفية مســـ تحقات
املســــ تغل بعنــــوان القســــط القــــار اذلي ل ميكــــن أأن يتجـــــاوز  %50مــــن املبلــــغ امجلــــيل للقســــط الشــــهري
املس ـ توجب دفعــه ،وتتــوىل ال ـواكةل تســديد مصــاريا حراســة املصــب املراقــب بــربج شــاكري وا ألهجــزة املتحركــة
املتواجدة به ،ر أأن العقد ينص عىل تكفل الرشكة املس تغَل هبذه املصاريا.
ومــن هجــة أأخــرى شــابت الت ــف يف املنظومــات العموميــة لت ــَّي ورســلكة النفــاايت والتعــاون الفــين
واملـــايل للـــواكةل ،عـــدة نقـــائص متثلـــت خصوصـــا يف عـــدم تفعيـــل بطاقـــات الإلـــزام الـــيت أأصـــدرلا الـــواكةل قصـــد
اســـ تخالص ديـــون مـــتخدلة بذمـــة رشاكت منخرطـــة وجـــواب يف النظـــام العمـــوجح لســـ تعادة وتكريـــر زيـــوت
التشــــحمي واملصــــايف الزيتيــــة املســــ تعمَل ،و يــــاب نــــص تــــرتييب يفــــرة عــــىل مــــوردي ومصــــنعي ومــــرويج
احلاشـــدات املســـ تعمَل الا ـــراط يف املنظومـــة ودفـــع معلـــوم ســـ نوي حيـــدد ابلنظـــر اإىل ر معـــاماللم أأو اإىل
المكيـــات املوزعـــة مـــن قـــبلهم ابلســـوع اإضـــافة اإىل عـــدم وجـــود اإطـــار قـــانوين يضـــبط رشوط و طـــرع مجـــع
الإطــارات املطاطيــة وحيــدد الالزتامــات احملمــوةل عــىل اكهــل خمتلــا املتــدخلَّي يف هــذا القطــاع .كــام تبــَّي افتقــار
ال ـواكةل اإىل أآليــة متكهنــا مــن ح ـ قيــات الزيــوت والشــحوم الغذائيــة اجملمعــة واملعاجلــة ومتابعــة تطــور املنظومــة
وعـــدم وضـــع اإطـــار قـــانوين يضـــبط طـــرع ت ـــَّي النفـــاايت العضـــوية يف يـــاب مواصـــفات تونســـ ية تتعلـــق
واصيات السامد العضوي.
و أأفــادت ال ـواكةل ابختــاذ مجــَل مــن تــدابري الإصــالح ،متثلــت يف تنظــمي املنــاظرات املتعلقــة بســنيت 2010
و 2011وإاخضـــاع مقتطعـــات الوقـــود املســـ ندة اإىل املـــدير العـــام اإىل اخلصـــم بعنـــوان الرضـــيبة عـــىل ادلخـــل
واحــرتام الســقا ا ألقىصــ للســـاعات الإضــافية اذلي مت ضــبطه ابلفصــل  93مـــن جمــَل الشــغل وتلكيــا خليـــة
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ملتابعـــة تســـ يري أأســـطول الســـ يارات مـــن حيـــث الصـــيانة الفنيـــة واملتابعـــة الإداريـــة للواثئـــق والتـــنقالت .كـــام مت
اإدراج املـــوارد املتأأتيـــة مـــن مســـاهامت املنخـــرطَّي يف خمتلـــا الـــنظم العموميـــة للت ـــف يف النفـــاايت ابملزيانيـــات
التقديريــة والفصــل يف املهــام بــَّي معليــة الف ـوترة ومعليــات الاس ـ تخالص وتــركزي تطبيقــة اإعالميــة قصــد متابعــة
اســـ هتالك الوقـــود وإاحـــاكم متابعـــة تـــنقالت ا ألســـطول .كـــام مت اإدراج مســـاهامت رشاكت توزيـــع املـــواد البرتوليـــة
مضــن اإي ـرادات الس ـ نة احملاســ،ية وفس ـ التفاقيــة املربمــة يف جمــال الاستشــارة القانونيــة واجلبائيــة ومس ـ نــل
خــاص مبابــاإ القبــول الوقتيــة والهنائيــة بدايــة مــن س ـ نة  2012وتســجيل الضــامانت البنكيــة يف نــل خــاص
والتعهــد بتابليــل العــروة املاليــة وتقيــمي مقبوليــة ا ألســعار الفرديــة عــىل مس ـ توى تقــارير فــرز العــروة اخلاصــة
ابس ـ تغالل املصــبات املراقبــة ومراكــز التحويــل ووقــا مــل املصــاريا املتعلقــة حبراســة املصــب املراقــب بــربج
شاكري.
ودعــت الهيئــة اإىل اســ تغالل تطبيقــة احملاســ بة التابليليــة يف اإطــار املنظومــة املندجمــة للماباســ بة واملاليــة
وإاعــداد دليــل الإج ـراءات املتعلــق باكمــل نشــاط ال ـواكةل واس ـ تكامل اإعــداد البطاقــات الوظيفيــة وق ـانون الإطــار
وخمطــط توظيــا ا ألعــوان وتــدارك النقــائص املالحظــة عــىل مســ توى املنظومــة الإعالميــة ) (SAGEوخاصــة
يف مـــا يتعلـــق مبتابعـــة املســـار املهـــين ل أشعـــوان وربـــط هـــذه املنظومـــة بـــأآةل تســـجيل احلضـــور ملتابعـــة يـــاابت
ا ألعوان وتضميهنا أآلية متكن من متابعة عقود الشغل والعطل.
و أأوصــت الهيئــة ابســرتجاع املبــالغ الإضــافية الــيت مت رصفهــا دون موجــب لفائــدة بعــض ا ألعــوان نتيجــة
عــدم طــرح الغرامـــة اليوميــة املســ تحقة عـــن حــوادن الشـــغل واخلطــأأ يف احتســاب ا ألجـــر ا ألســاة واملبـــالغ
املس ـ ندة بعن ـوان منابــة املغــازة وبعن ـوان مــنح الســاعات الإضــافية وبتس ـوية وضــعية املــدير العــام الســابق لل ـواكةل
اذلي متتـــع حبصـــص اإضـــافية مـــن الوحـــدات ا ألساســـ ية للهـــاتا انهـــزت ق هتـــا  13أألـــا دينـــارا دون أأخـــذ ر أأي
جملــس املؤسســة وموافقــة ســلطة ا إلرشاف .كــام متــت ادلعــوة اإىل يــَّي مــذكرة اإســ ناد منابــة التســخري واعــامتد
معــايري جديــدة ــدد إورة العمــل واملهــام ا إلســ تعجالية بعــد عرضــها عــىل أأنظــار جملــس الإدارة وتــركزي أآلت
تســـجيل احلضـــور ابلإدارات اجلهويـــة مـــع اإلـــزام املمثليـــات اجلهويـــة ابإحـــاةل دفـــاتر مراقبـــة حضـــور ا ألعـــوان اإىل
مصـــلابة الت ـــف يف ا ألعـــوان ابلإدارة املركزيـــة واعـــامتد وـــوذج موحـــد دلفـــرت احلضـــور عـــىل مســـ توى مجيـــع
املمثليات اجلهوية.

95

 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

و أأكــدت الهيئــة عــىل إورة تس ـوية وضــعية وســائل النقــل احملــاةل مــن ال ـواكةل الوطنيــة محلايــة احملــيط اإىل
ال ـواكةل الوطنيــة للت ــف يف النفــاايت وتســوية وضــعية العقــارات املســ تغَل اســتنادا ملقــررات ختصــيص صــادرة
لفائـــدة الـــواكةل الوطنيـــة محلايـــة احملـــيط وتســـوية الوضـــعية العقاريـــة للمصـــب املراقـــب ابملنســـ تري ووضـــع العقـــار
اخملصــص هل عــىل ذمــة مصــاحل ال ـواكةل مــع الســعي اإىل اس ـ تخالص ديــون ادلي ـوان الــوطين للتطهــري وبقيــة ديــون
وزارة ادلفــاع واســ تخالص بقيــة ادليــون املــتخدلة بذمــة عــدد مــن الرشـ ـاكت مــع تفعيــل بطاقــات الإلــزام الــيت
أأصـــدرلا الـــواكةل قصـــد اســـ تخالص ادليـــون املـــتخدلة بذمـــة الرشـــاكت املنخرطـــة وجـــواب يف الـــنظم العموميـــة
لس تعادة وتكرير زيوت التشحمي واملصايف الزيتية املس تعمَل.
كــام أأوصــت الهيئــة اب إل اع بتــدارك التــأأخري املســجل عــىل مســ توى التســجيالت احملاســ،ية مــع التأأكيــد
عــىل إورة الفصــل الهيلكــي والــوظيفي بــَّي همــام احملاســ بة واملاليــة واحلــرص عــىل اإيــداع التصــار يف املبــالغ
اخلاضــعة للخصــم مــن املــورد وموافــاة املصــاحل اجلبائيــة ابلقامئــات الســ نوية يف العقــود املربمــة يف شــ ا اجملــالت
وتســـوية العمليـــات "العالقـــة" القدميـــة واحلـــرص عـــىل أأن ل تفـــوع أأقدميـــة املبـــالغ "العالقـــة" الثالثـــة أأشـــهر
وإاعــداد بــرانم لتوظيــا ف ـوائض الس ـ يوةل عــىل مــدى الس ـ نة ابلســتناد عــىل تقــديرات اخلزينــة و يــَّي بــرانم
التوظيفـــات يف الإابن حســـب الوضـــعية احلقيقيـــة للخزينـــة والقيـــام ابستشـــارات دوريـــة دلى البنـــوك لنتقـــاء
أأفضل العروة.
ومتــت دعــوة ال ـواكةل اإىل عــرة ملفــات اخلــي الهنــا لــا الصــفقات الــيت مت بش ـأأهنا اس ـ تالم هنــا واختــاذ
التـــدابري الالزمـــة قصـــد مطالبـــة املؤسســـات املعنيـــة ابإرجـــاع املبـــالغ املدفوعـــة خالفـــا للفصـــل  2.3مـــن العنـــوان
الثــاين مــن كراســات الرشــوط الإداريــة اخلاصــة وتــدارك الت ـأأخري املســجل يف اإجنــاز مركــز التحويــل ب ـر أأد اجلبــل
وإاحــاةل امللــا املتعلــق ابإس ـ ناد صــفقة اإجنــاز مصــب جبــل شــاكري موضــوع طلــب العــروة عــدد  01/2005اإىل
اجلهــات اخملتصــة يف البحــث والتقص ـ حــول مســائل الرشــوة والفســاد .كــام أأوصــت الهيئــة ابس ـ تحثان اإج ـراءات
املصــادقة عــىل مرشــوع ا ألمــر املــنظم للت ــف يف الإطــارات املطاطيــة وإارســاء أآليــة متكــن مــن ح ـ المكيــات
اجملمعــة واملعاجلــة ومتابعــة تطــور منظومــة الت ــف يف الزيــوت والشــحوم الغذائيــة والتنس ـ يق مــع الإدارة العامــة
للبيئــة ونوعيــة احليــاة مــن أأجــل اس تصــدار أأمــر يضــبط املواصــفات املتعلقــة واصــيات الســامد العضــوي والنظــر
يف دعـــوة املنخـــرطَّي لتحويـــل مســـاهاملم مبـــارشة اإىل احلســـاب اخلـــاص ابخلزينـــة "صـــندوع مقاومـــة التلـــون"
وتوضيح الطرف اذلي يتحمل بصفة هنائية مبلغ املسامهة بنص ترتييب.
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 نتاجئ املتابعة الثانية:
حيوصل اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الت ف يف الرشكة العامة
للمقاولت وا ألشغال:

موضوع التقرير

رشكة املقاولت
واملعدات
وا ألشغال
سومرتاجات

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة
من التقرير يف ضوء
املتابعة
الأوىل

75

12

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

12

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل
هذه
املتابعة

-

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

12

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

-

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

63

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅84

قرار جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

وقــد أأبــرزت نتــاجئ املتابعــة احلاليــة عــدم اإس ـ تكامل اإجنــاز أأيــة توصــية مــن التوصــيات اإىل  12الــيت تقــدمت
هبا الهيئة يف اإطار املتابعة ا ألوىل.
حيـــث يتواصـــل اإعـــداد املرشـــوع الهنـــا للهـــيا التنظ ـــي وضـــبط رشوط اإســـ ناد اخلطـــط الوظيفيـــة
وقـــانون الإطـــار والإعـــداد لإحـــدان هـــيا ملكـــا ابلتنظـــمي ونظـــام املعلومـــات ومواصـــَل معليـــة جتميـــع دليـــل
الإجراءات صلب وثيقة واحدة و يينه والإعداد لتعممي التطبيقة املعلوماتية عىل بقية مشاريع الرشكة.
كــام تتواصــل تســوية املســ تحقات املشــكوك يف خالصــها أأو املتنــازع علهيــا البالغــة  417م.د أأواخــر ســ نة
 2007والســـعي اإىل اســـ تخالص مســـ تحقات الرشـــكة املتبقيـــة بعنـــوان صـــفقة ســـد املـــوىل فضـــال عـــن مواصـــَل
اإجنـــاز منظومـــة معلوماتيـــة للت ـــف يف الصـــفقات واســـ تكامل خـــي الصـــفقات املنجـــزة ييـــا قبـــل ســـ نة 2008
ابلإضـــافة اإىل تطهـــري اخملـــزوانت غـــري املتحركـــة والـــتخلص مـــن الفصـــول الـــيت ا هتـــت صـــلوحيهتا والســـعي اإىل
تس ـوية وضــعية املــدير العــام املســاعد للرشــكة ابإس ـ ناده س ـ يارة وظيفيــة وخصــم املــنح املتعلقــة ابلتنقــل مــن أأجرتــه
طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري ا إلصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
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 نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية وصوص تقيمي وضعية ا ألعباء
واملوارد ابدليوان الوطين للتطهري:

موضوع التقرير

تقيمي وضعية
ا ألعباء واملوارد
ابدليوان الوطين
للتطهري

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة يف
ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

25

16

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

13

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

10

03

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅23

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

15

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅60

قرار
جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

ومتثلـــت أأمه تـــدابري الإصـــالح املنجـــزة يف التث،ـــت مـــن رمـــز التعريفـــة املوظـــا عـــىل حمطـــات ســـ يل
الســـ يارات بعـــد التأأكـــد مـــن اســـ تعاملها مليـــاه الآابر يف اإطـــار املعاينـــات امليدانيـــة الـــيت يقـــوم هبـــا ادليـــوان وعقـــد
اتفاقيــات يف الغــرة مــع مجيــع احملطــات املعنيــة ،ورجــوع ا ألع ـوان والإطــارات اذليــن اكن ـوا موضــوعَّي عــىل ذمــة
ُك من وزارة ا إلرشاف واملرصد التونيس للبيئة والتلية املس تدمية اإىل ادليوان.
كــام أأفــاد ادليــوان بقكنــه مــن الضــغط عــىل الاســ هتالك الطــام ابلنســ بة لـــ  12حمطــة تســ هتكل قرابــة
 %53مــن الاســ هتالك امجلــيل للمحطــات املعنيــة بتقريــر جلنــة التــدقيق لســ نة  ، 2008وكــذكل التخفــيض يف
املــردود الطــام ابلنســ بة لـــ  11حمطــة مــع تواصــل اجملهــودات ملزيــد ترشــ يد الاســ هتالك .كــام يواصــل ادليــوان
جمهوداته قصد اإس تكامل تنفيذ التوصيات اليت ل تزال يف طور الإجناز.
ونظـرا لعــدم اسـ تكامل تــدابري الإصــالح فقــد أأقــر جملــس الهيئــة مواصــَل متابعــة هــذا امللــا ،والتأأكيــد عــىل
إورة ترسيع نسق الإصالح واختاذ الإجراءات الالزمة لإمتام تنفيذ التوصيات املتبقية يف أأقرب الآجال.
 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
مشلت املتابعة ُك من تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية وصوص الت ف يف رشكة تونس للطرقات الس يارة
وتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الت ف يف الواكةل العقارية للسكع كام يبينه اجلدول املوايل:
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موضوع
التقرير

الت ف يف
رشكة تونس
للطرقات
الس يارة
الت ف يف
الواكةل
العقارية
للسكع
الـمـجـمـوع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة
من التقرير يف ضوء
املتابعة
الأوىل

نتاجئ املتابعة اخلامسة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املنجزة
املتبقية
خالل
من
هذه
املتابعة
املتابعة
السابقة

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

56

27

11

02

09

℅18

47

℅84

مواصَل
املتابعة

148

45

16

07

09

℅56

139

℅94

مواصَل
املتابعة

204

72

27

09

18

℅33

186

℅91

تناولت الهيئة ابدلرد يف هذا الإطار مدى توفق مصاحل رشكة تونس للطرقات الس يارة ،يف تنفيذ مقرتحات
الإصالح والتدارك املتبقية من املتابعة السابقة .وقد أأبرزت املتابعة احلالية يف ضوء التوضيابات املقدمة تنفيذ
التوصيتَّي املقثلتَّي يف مصادقة جملس الإدارة عىل ميثاع التدقيق ادلاخيل اخلاص ابلرشكة وإاعامتده ،ووضع حد
حلالت امجلع بَّي الس يارة واملنابة الكيلومرتية ابلنس بة لا ا ألعوان مبا يف ذكل رؤساء ا ألقالمي والرتخيص ل نية
اإطارات ابس تعامل الس يارات الإدارية بصفة اثنوية أل راة خشصية يف اإطار ما تسمح به الرتاتيب املنظمة للمجال.
ول يزال عدد من التوصيات يف طور الإجناز ر مرور عدة س نوات عىل مبارشة متابعة هذا امللا ،من ذكل
تواصل اإعداد الهيا التنظ ي ودليل الإجراءات ووضع رشوط التسمية والإعفاء من اخلطط الوظيفية ،والتحضري
لإصدار طلب عروة لرتكزي منظومة للت ف الإلكرتوين يف الواثئق  .كام يتواصل الإعداد لوضع خمطط جديد
ل إالعالمية وإاقتناء منظومة ت ف خاصة ابملوارد ال،رشية والرشاءات وتركزي نظام للسالمة املعلوماتية .ومل تس تمكل
الرشكة اإعداد كراد الرشوط اذلي يضبط قواعد السالمة والتجهزيات اليت يشرتط توفرها يف الس يارات اجملهزة للجر
ابلطرقات الس يارة يف انتظار أأن يقع دعوة الرشاكت املتعاقدة مع رشاكت التأأمَّي واليت تعزتم النشاط ابلطرقات
الس يارة اإىل اإمضاء كراد الرشوط والالزتام به.
ومل تقدم الرشكة ما يث،ت النتاجئ اليت مت التوصل اإلهيا وصوص تدارك النقائص والإخاللت الواردة بتقارير
مراقب احلساابت حول التنظمي وإاجراءات الرقابة ادلاخلية املعقدة من قبلها.
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وجتدد الهيئة دعولا اإىل الرشكة قصد ترسيع نسق الإصالح وتدارك التأأخري املسجل وصوص ما مت الالزتام
ابختاذه من اإجراءات خالل املتابعات السابقة ،واحلرص عىل عدم مجع ا ألعوان من جديد بَّي س يارات املصلابة
املس تعمَل ل أش راة الشخصية واملنابة الكيلومرتية بعد أأن متت الإفادة بتسوية هذه الوضعية وتسوية اكفة احلالت
السابقة .ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
كــام اطلعــت الهيئــة عــىل مــدى توفــق الــواكةل العقاريــة للســكع يف تنفيــذ مقرتحــات الإصــالح والتــدارك
املتبقيـــة .ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة يف اإعـــداد منظومـــة الت ـــف يف املشـــاريع ودمـــ املعطيـــات ودخولهـــا
حــزي الاس ـ تغالل وح ـ الفــارع بــَّي املعطيــات الــيت توفرهــا التطبيقــة التجاريــة وتــكل الصــادرة عــن التطبيقــة
املالية وصوص اإدارات اإقلمي تونس وإاعداد تطبيقة لوحات القيادة ومتابعة يفة املشاريع.
كـــام مت الرشـــوع يف تنفيـــذ حمكـــَّي صـــادرين لصـــاحل الـــواكةل واســـتيفاء املســـاعي القضـــائية لســـ تخالص
مســـ تحقات الـــواكةل جتـــاه عـــدد مـــن املـــدينَّي وتســـوية وضـــعية أأحـــد ا ألعـــوان ابإحلـــاع دلى وزارة التجهـــزي
وتواصــل الــواكةل امعــل عــىل اإســ تخالص مســ تحقالا دلى احلرفــاء العــاديَّي و أأعــوان الــواكةل كــام تواصــل خــي
ملفات الصفقات العالقة.
ويف املقابـــل مل تتوصـــل الـــواكةل اإىل مراجعـــة الهـــيا التنظ ـــي و دليـــل الإجـــراءت والنظـــام ا ألســـاة
ل أشعوان قصد ديد الانتفاع مبقسم دلى الواكةل بسعر تفاضيل ملرة واحدة.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
 نتاجئ املتابعة السادسة:
نظرت الهيئة يف نتاجئ املتابعة للتقرير الس نوي الثاين والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق ابلت ف يف
ديوان قيس ا ألرايض ورمس اخلرائط السابق ،واطلعت عىل مدى توفق ُك من ديوان قيس ا ألرايض واملسح
العقاري واملركز الوطين لرمس اخلرائط والاستشعار عن بعد املن،ثقَّي عن معلية تقس ه ،يف تنفيذ مقرتحات
الإصالح والتدارك املتبقية ،حيث بلغت نس بة الإصالح  ℅90من التوصيات املتبقية للمتابعة ،مثلام يبينه اجلدول
التايل:
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موضوع التقرير

ديوان قيس
ا ألرايض ورمس
اخلؤائط سابقا

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

40

15

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

06

نتاجئ املتابعة السادسة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل هذه
املتابعة

04

02

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅33

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

36

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅90

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

ومتثلت أأمه التدابري املتخذة عىل مس توى ديوان قيس ا ألرايض واملسح العقاري يف استيفاء اإجراءات
املصادقة عىل الهيا التنظ ي لدليوان بصدور ا ألمر عدد  612لس نة  . 2012يف حَّي تواصل اللجنة املصغرة امللكفة
مبراجعة تعريفات اخلدمات أأعاملها ،حيث أأمتت تنقيح مرشوع القرار املتعلق ابلتعريفات احملموةل جزئيا أأو ييا عىل
ادلوةل ،وإاعداد مرشوع مقرر خاص اب ألشغال الطبو رافية اخملتلفة ومبعالمي الواثئق احملموةل ييا عىل احلريا كتكل
املتعلقة ابلتقس عت العمرانية ،و بصدد اإمتام اإجراءات عرضها عىل مصادقة جملس الإدارة.
وتؤكد الهيئة يف هذا اخلصوص عىل إورة التعجيل ابإمتام خمتلا هذه العمليات وعرضها عىل سلطة ا إلرشاف
لإمتام اإجراءات املصادقة ونرش القرارات املتعلقة هبا يف أأقرب الآجال قصد تدارك التأأخري الهام املسجل يف هذا
الشأأن.
وحيث مت اس تكامل اإجناز توصية والتقدم يف تنفيذ التوصية الوحيدة املتبقية ،فقد أأقر جملس الهيئة اإهناء
متابعة هذا امللا.
أأما عىل مس توى املركز الوطين لرمس اخلرائط والاستشعار عن بعد ،فقد مت اس تكامل رمقنة اخلرائط املربجمة
يف اإطار التعهدات اخلاصة ابلس نة الثالثة وا ألخرية للمرشوع موضوع التفاقية املربمة بَّي املركز والإدارة العامة للهتيئة
الرتابية بوزارة التجهزي واملتعلقة بوضع قاعدة معطيات طبو رافية وطنية اإعامتدا عىل اخلرائط املرمقنة.
كام تبَّي التقدم يف اإجناز برانم اإنتاج اخلرائط الطبو رافية والبحرية اذلي مت ضبطه ابلنس بة للفرتة املمتدة من
 2010اإىل  ، 2012وكذكل برانم يَّي اخلرائط من قياد  25000/1بداية من شهر جوان  2013بعد أأن مت
توفري الاعامتدات اخملصصة هل .ويتواصل تركزي نظام احملاس بة التابليلية يف اإطار املنظومة املندجمة للت ف الإداري
واملايل اليت مت الرشوع فهيا منذ س نة  2012واليت من شأأهنا أأن متكن من توفري املعطيات املطلوبة حول اللكفة
التقديرية للمنتوجات من اخلرائط.
وحيث مت اإس تكامل اإجناز توصية والتقدم يف تنفيذ التوصيات الثالثة املتبقية ،وإاعتبارا ملا ميكن أأن يتطلبه
اإس تكاملها موضوعيا من وقت ،فقد أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا.
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 .8وزارة الصناعة:
تولت الهيئة خالل س نة  2013متابعة 10تقارير مبوبة حسب مس توى املتابعة كام ييل:
متابعة أأوىل  :ثالثة تقارير (.)3
متابعة اثنية  :تقريران (.)2
متابعة اثلثة  :تقرير واحد (.)1
متابعة رابعة  :تقريران (.)2
متابعة خامسة  :تقرير واحد (.)1
متابعة سادسة  :تقرير واحد (.)1
 نتاجئ املتابعة ا ألوىل
تولت الهيئة يف هذا الإطار متابعة التقارير التالية:
موضوع التقرير
الرشكة الإيطالية التونس ية
لإس تغالل النفط
مجمع صناعات املصربات
الغذائية GICA
اجملمع الك يا التونيس
الــمــجــمــوع

عدد النقائص
املس تخرجة من
التقرير

عدد النقائص
اليت
مت تداركها

عدد النقائص اليت مت
تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح والتدارك

22

16

06

℅73

07

05

02

℅71

04
33

01
22

03
11

℅25
℅67

أأبـــرز التقريـــر اذلي أأعدتـــه التفقديـــة العامـــة لـــوزارة الصـــناعة ســـ نة  2012حـــول الرشـــكة الإيطاليـــة
التونســـ ية لســـ تغالل الـــنفط ،مجـــَل مـــن الإخـــاللت يقثـــل أأمههـــا يف انتفـــاع املـــدير املركـــزي الإداري واملـــايل
بســ يارة وظيفيــة اإىل جانــب احلصــول عــىل قــرة اثن مــن خزينــة الرشــكة بعنــوان رشاء ســ يارة ودون تســديد
املبلـــغ املتبقـــي مـــن القـــرة ا ألول املتحصـــل عليـــه بـــنفس العنـــوان ،اإضـــافة اإىل متتعـــه يف نفـــس الوقـــت هبـــاتا
مفـــوتر ومبنابـــة هـــاتا .كـــام تبـــَّي تـــر أأد املـــدير املركـــزي املـــايل والإداري مجليـــع جلـــان الرشـــاءات واللجنـــة
الاجامتعيـــة و أأيضـــا مجعـــه لوظـــائا متنـــافرة عـــىل ـــرار اإمضـــاء وصـــولت الطلبـــات ابلنســـ بة للشـــؤون العامـــة
ولإذن التحويل بصفته مدير مايل.
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كـــام تبـــَّي يـــاب نـــص تـــرتييب يضـــبط الرشـــوط ادلنيـــا للتســـمية يف اخلطـــط الوظيفيـــة عـــىل ـــرار
املســـ توى التعل ـــي وا ألقدميـــة يف اخلطـــة وشـــغور اخلطـــة الوظيفيـــة وعـــدم اختـــاذ الرشـــكة الإجـــراءات الاكفيـــة
لتفـــادي حصـــول شـــغور صـــلب الهـــيا التنظ ـــي ،اإىل جانـــب وجـــود أأربعـــة مـــديرين يتقاضـــون مرتبـــات دون
تارسة أأي همام.
ومــــن هجــــة اخــــرى لــــوحو تــــويل املــــدير املركــــزي الإداري واملــــايل ســــ نة  2011اإســــ ناد الرتقيــــة
الاســ ترنائية يف الســ خالفــا للفصــل  15مــن التفاقيــة املشــرتكة للمؤسســة دون الرجــوع اإىل املصــاحل اخملتصــة
بــوزارة الصــناعة والاكتفــاء ابلتفــاع مــع الطــرف النقــايب وعــدم اإحــدان جلنــة اإداريــة تعــع ابلتوظيفــات املاليــة
دلى البنوك .
كــام يتضــمن دليــل الإج ـراءات عــدة نقــائص مــن ش ـأأهنا الت ـأأثري ســلبا عــىل اإجنــاز الطلبــات مــن ذكل عــدم
ديـــد ا ألعضـــاء اذليـــن يعتـــرب حضـــورمه إوراي لنعقـــاد جلنـــة الصـــفقات ،وعـــدم ديـــد أآجـــال حمـــددة لقبـــول
العروة ابلنس بة للرشاءات اليت ترتاوح ق هتا بَّي  5000د و 20000د.
وعـــىل صـــعيد أآخـــر لـــوحو عـــدم تـــويل اإدارة مراقبـــة الت ـــف التأأشـــري عـــىل طلبيـــات الرشـــاء واعـــامتد
الرشــكة عــىل طريقــة الاستشــارة يف أأغلــب ا ألحيــان تــا ل ميكــن مــن توس ـ يع دائــرة املنافســة وذكل فضــال عــن
اعامتدهــا عــىل الصــفقات الإطاريــة لتلبيـــة حاجيالــا وجلوءهــا املتكــرر اإىل التجديـــد الضــمين للعديــد مــن هـــذه
الصــفقات فضــال عــن عــدم احت ـواء العديــد مــن امللفــات عــىل املزيانيــة التقديريــة وعــدم التنصــيص مضــن العديــد
من كراسات الرشوط با دقة عىل نوعية وعدد املراجع الواجب تقدميها.
وتضــمن التقريــر نقـــائص أأخــرى مهنـــا تعهــد جلنـــة فــتح الظـــروف بصــالحيات مل تســـ ند اإلهيــا و تســـجيل
تـــأأخري واحض يف انعقادهـــا وكـــذكل وجـــود فـــوارع ملحوظـــة بـــَّي تقـــديرات الرشـــكة والعـــروة املاليـــة املقرتحـــة
نتيجــة عــدم يــَّي الرشــكة لتقــديرالا اإىل جانــب تغيــري قاعــدة ا إلس ـ ناد وعــدم اختيــار العــرة ا ألقــل مثنــا وكــذكل
التأأخري الواحض يف اإعداد أأذون الزتود طبقا للفواتري.
كـــام متـــت مالحظـــة تـــأأخري يف اإعـــداد حمـــاإ الاســـ تالم الوقتيـــة وعـــدم توظيـــا رامـــات التـــأأخري
املس ـ توجبة فضــال عــن عــدم اإعــداد ملفــات اخلــي الهنــا لالستشــارات وطلبــات العــروة لعرضــها عــىل أأنظــار
جلنــة الصــفقات ذات النظــر علــام و أأن دليــل الإج ـراءات يــنص عــىل أأن اإرجــاع الضــامانت الهنائيــة م ـرتبط بصــورة
مبارشة ابإبداء جلنة الصفقات لر أأ ا يف ملا اخلي.
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ويــذكر عــىل صــعيد أآخــر تســجيل نقــائص وصــوص نشــاط التك ـوين عــىل ـرار يــاب خمطــط مــديري
للتكـــوين وعـــدم اإعـــداد بـــرانم ســـ نوي للتكـــوين يعـــرة للمصـــادقة والافتقـــار اإىل طريقـــة وااـــة يف اختيـــار
حمــاور التك ـوين وقيــام الرشــكة بــدفع العديــد مــن اخلطــااي نتيجــة الت ـأأخري يف القيــام ابلتصــار يف الآجــال القانونيــة
وخالص مبالغ مفوترة من قبل الوس يط القمرم مل ينص علهيا العقد ا ألصيل ومالحقه.
و أأبـــرزت املتابعـــة اختـــاذ العديـــد مـــن تـــدابري الإصـــالح متثـــل أأبرزهـــا يف قيـــام املـــدير املركـــزي الإداري
واملــايل بتســديد بقيــة القــرة املس ـ ند هل لقتنــاء س ـ يارة وإالغــاء منابــة الهــاتا والهــاتا املف ـوتر اذلي مــنح هل .كــام
مت توزيــع مســؤوليات رئاســة اللجــان عــىل العديــد مــن املســؤولَّي لإضــفاء الشــفافية فضــال عــن تس ـوية وضــعية
مــديرين مت اإدمــاهجام مــن طــرف رؤســاء مــديرين عــامَّي ســابقَّي وإاقــاةل مــدير اثلــث مــن الإدارة الــيت اكن يشــغلها
ألس ـ باب تأأدي،يــة .كــام يــذكر قيــام الرشــكة ابلتوظيفــات املاليــة عــىل أأســاد استشــارة تقــوم هبــا دلى ُك البنــوك
الــيت تقــدم عروضــها .وتنظــر اللجنــة الإداريــة املتعلقــة ابلتوظيفــات املاليــة احملدثــة مــؤخرا ،يف هــذه العــروة مث
تقرتح عىل الإدارة العامة العرة ا ألفضل.
وتولـــت الرشـــكة عـــىل صـــعيد أ آخـــر التأأكيـــد عـــىل إورة احـــرتام تأأشـــرية اإدارة مراقبـــة الت ـــف عـــىل
طلبيـــات الرشـــاء مضـــن دليـــل الإجـــراءات احملـــَّي واذلي ضـــبط أأيضـــا معـــايري اللجـــوء اإىل طلبـــات العـــروة
والاستشــــارة .كــــام مت دمع اإدارة املزيانيــــة ومراقبــــة الت ــــف ابلكفــــاءات املناســــ بة وتــــركزي مجيــــع املصــــاحل
الرضـــورية لضـــامن حســـن اإعـــداد املزيانيـــة التقديريـــة .كـــام يـــذكر ســـعي الرشـــكة اإىل توحيـــد كراســـات الرشـــوط
وإادمـــاج مجيـــع املراجـــع املناســـ بة وقياهمـــا بتابديـــد صـــالحيات جلنـــة فـــتح الظـــروف وجتـــاوز النقـــائص املتعلقـــة
ابلتـــأأخري املســـجل وصـــوص انعقادهـــا اإىل جانـــب الســـعي اإىل اإعـــداد أأذون الـــزتود يف الإابن وتفـــادي اللجـــوء
اإىل اس تصدار أأذون عىل س،يل التسوية.
ومتثلـــت بعـــض التـــدابري الاخـــرى يف جتـــاوز التـــأأخري الـــواحض يف خـــالص الفـــواتري وانتـــداب بعـــض
ا ألعـــوان مبصـــلابة اخملـــزن حبقـــل الربمـــة إلعـــداد وصـــولت ادلخـــول وكـــذكل اإعـــداد بـــرانم تكـــويين ألعـــوان
الرشكة طى الثالثية ا ألخرية لس نة  2012وأآخر تعلق بس نة .2013
ولســ تكامل جمهــود الإصـــالح ،دعــت الهيئــة اإىل مراجعـــة التفاقيــة املشــرتكة للمؤسســـة و يــَّي الهـــيا
التنظ ــي مبــا يــتالءم ومتطلبــات العمــل داخــل الرشــكة وإامتــام معليــات يــَّي دليــل الإج ـراءات والعمــل ب ـه ودمع
اإدارة املزيانيـــة ومراقبـــة الت ـــف وإاحـــاكم التقـــديرات املاليـــة اإضـــافة اإىل مزيـــد اإحـــاكم اجلوانـــب املتعلقـــة ابإبـــرام
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الصـــفقات والالـــزتام ابلقواعـــد اجلـــاري هبـــا العمـــل يف هـــذا اجملـــال مـــع ا إل اع يف اســـ تكامل كـــراد الرشـــوط
ااملتعلق ابختيار وسطاء مقرقيَّي واعامتده.
ووصــوص تقريــر البحــث اذلي أأعدتــه تفقديــة العامــة لــوزارة الصــناعة ســ نة  2012حــول بعــض أأوجــه
الت ـــف مبجمـــع صـــناعات املصـــربات الغذائيـــة ،تبـــَّي وجـــود عـــدة نقـــائص عـــىل مســـ توى النظـــام املعلومـــاي
والت ــف يف ملفــات التكــوين املســ قر ،متثلــت خاصــة يف متكــَّي رئــيس جملــس اإدارة اجملمــع مــن عطــَل (210
يومــا) دون احلصــول عــىل تــرخيص وزيــر ا إلرشاف .كــام تعلــق بعضــها بوجــود جتــاوزات عــىل مس ـ توى الت ــف
يف اخلطــوط الهاتفيــة املوضــوعة عــىل ذمــة اجملمــع (الافتقــار اإىل الض ـوابط الإجرائيــة وعــدم اإصــدار مقــررات عــن
الإدارة العامــة لتخصــيص اخلطــوط للمس ـ تفيدين مهنــا مــع ديــد ســقا الاس ـ هتالك) .فضــال عــن متتــع ال ـرئيس
املــدير العــام مبصــاريا اســ هتالك الهــاتا املــعيل وحصــوهل بصــورة متكــررة عــىل تســ بقات عــىل ا ألجــر عــىل
حســاب اخلزينــة بلغــت ق هتــا امجلليــة  20.610دينــار خــالل الفــرتة  2012-2006مل يلرجــع مهنــا ســوى 10.122
د.
كــام يــذكر انتفــاع الــرئيس املــدير العــام الســابق ابملنابــة التشــجيعية الــيت مت رصفهــا تبعــا لــ أشرابح الــيت
صــلت علهيــا املؤسســة مــن عائــدات تنظــمي امل ـؤمتر العــاملي الســابع للطامطــم املصــنعة بت ـونس س ـ نة  2006وذكل
دون احلصــول عــىل املوافقــة ال ـ ـحية والكتابيــة لســلط ا إلرشاف فضــال عــن انتفاعــه ابمتيــاز بــدون وجــه حــق
متثــل يف مــل اجملمــع ألقســاط الا ــراط يف نظــام التقاعــد التمكــييل بصــفة رجعيــة بعنــوان الفــرتة املمتــدة بــَّي
س نة  2004اإىل س،قرب  2006مبا ق ته  12.111,194د.
كــام متــت معاينــة بعــض الإخــاللت يف الت ــف يف املســار املهــين لاكتبــة املــدير العــام الســابق للمجمــع
عــىل ـرار متتيعهــا بـــ  60ســاعة اإضــافية شــهراي بطريقــة جزافيــة ومبنابــة كتابــة قــدرها  50د شــهراي بدايــة مــن 1
ج ـانفي  2005وكــذكل برتقيــة ابلختيــار بعن ـوان س ـ نة  2009ر انتفاعه ـا ســابقا هبــذا الإج ـراء .كــام يــذكر رصف
مــنح غــري مس ـ تحقة للمت ــفَّي عــىل ـرار مــنح حضــور لفائــدة أأعضــاء جملــس الإدارة ر جــري ذكل مــن قبــل
النظــام ا ألســاة للمجمــع يف فصــ  15ويــي تســجيل هــذه ا ألعبــاء مضــن أأعبــاء التنقــل ولــيس قــنح حضــور
وذكل هبدف اإدراهجا مضن الاس ترناء املنصوص عليه ابلفصل  15املذكور.
و أأبــرزت نتــاجئ املتابعــة اختــاذ بعــض تــدابري الإصــالح ،يــذكر مهنــا تســوية العطــل الــيت متتــع هبــا املــدير
العــام الســابق بــدون وجــه حــق وإاصــدار ق ـرار يق ـ ابإعــادة تص ـنيفه يف خطتــه الســابقة وت ـأأجريه طبقــا ذلكل فضــال
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عــن وضــع العــون امللكــا ابخلزينــة ســابقا عــىل ذمــة اإدارة الشــؤون املاليــة والإداريــة وتلكيــا عــون أآخــر ذو
كفـــاءة مبهمـــة الت ـــف يف اخلزينـــة .كـــام يـــذكر اإهمـــال ابم أأعـــوان اجملمـــع اذليـــن متتعـــوا بتســـ بقات عـــىل ا ألجـــر
لســـ تخالص مجيـــع املبـــالغ املـــتخدلة بـــذمهتم خـــالل ســـ نة  2013والتفـــاع عـــىل تكـــوين وداديـــة ألعـــوان اجملمـــع
للتدخل يف احلالت الاجامتعية.
وعــىل صــعيد أآخــر مت اإقــرار إورة اإخضــاع قــرارات جملــس الإدارة للمجمــع الــيت لهــا أأثــر مــايل ملوافقــة
وزارة الصــناعة ووزارة املاليــة ابعتبــار أأن اجملمــع يتلقــى اكمــل مزيانيتــه مــن صــندوع الهنــوة ابلقــدرة التنافســ ية
الــيت تعــود م ـوارده لــدلوةل .كــام متــت تس ـوية وتــدارك بعــض الإخــاللت املتعلقــة ابملســار املهــين للاكتبــة .كــام مت
اختــاذ بعــض التــدابري الــيت مازالــت قيــد الإجنــاز و أأمههــا اإلغــاء القتــع ابمتيــاز اخلطــوط الهاتفيــة اجل ـواةل ل أشع ـوان
املعنيــَّي والقيــام ابلإج ـراءات الرضــورية لســرتجاع املبــالغ املاليــة الــيت متتــع هبــا املــدير العــام الســابق بــدون وجــه
حـــق هبـــذا العنـــوان واللجـــوء اإىل القضـــاء وصوصـــها ووصـــوص املبـــالغ الـــيت ملهـــا اجملمـــع بعنـــوان أأقســـاط
الا راط يف نظام التقاعد التمكييل بصفة رجعية لفائدة املدير العام السابق للمجمع.
ويف ســـ ياع أآخـــر مت يـــَّي ُك مـــن مرشـــوع النظـــام ا ألســـاة اذلي أأعـــد منـــذ ســـ نة  2006ونظـــام
التــأأجري وإاحــالهتام اإىل ســلطة ا إلرشاف للمصــادقة مــع الســعي اإىل تســوية املســأأةل املتعلقــة ابإســ ناد مــنح احلضــور
ألعضاء جملس الإدارة.
ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح والتـــدارك ،دعـــت الهيئـــة اجملمـــع اإىل توضـــيح واســـ تكامل الإطـــار القـــانوين
املنطبق عليه وإامتام معليات تسوية منح احلضور لفائدة أأعضاء جملس الإدارة.
و أأبــرز تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصــاحل العموميــة املنجــز س ـ نة  2012حــول بعــض أأوجــه الت ــف يف
اجملمــع الك يــا التونيســ ،وجــود عــدد مــن النقــائص يقثــل أأمههــا يف اعــامتد اجملمــع س ياســة احلريــا املبجــل
وربـــط معليـــات تصـــدير ســـامد " ثـــالف الفســـفاط الرفيـــع " اإىل ســـوع البـــنغالدا برشـــكة واحـــدة و يـــاب
مهنجيــة وااــة تســتند عــىل معــايري موضــوعية وشــفافة للتعامــل مــع الوســطاء احملليــَّي يف جمــال بيــع منتجــات
الفســفاط املعــدة للتصــدير وموافقــة مصــاحل اجملمــع بعــد مصــادقة جلنــة املبيعــات عــىل التعامــل مــع حريــا تونيس ـ
ر قـــَل خربتـــه يف جمـــال التجـــارة ادلوليـــة عامـــة وقطـــاع الفســـفاط خاصـــة وحمدوديـــة ر أأد مـــاهل وعـــدم الإيفـــاء
ابلزتاماته وصوص تنفيذ الصفقات املتعاقد علهيا معه.
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كــام مت التعامــل مــع حريــا تونيس ـ أآخــر بأأس ـواع البــنغالديش ر تعــارة هــذه العمليــة مــع اإس ـرتاتيجية
اجملمــع ويف يــاب الضــامانت املاليــة والتجاريــة الرضــورية ت ـا تســ،ب يف مــل اجملمــع رامــات مببلــغ مجــيل قــدره
 252أألــــا دولر أأمــــريل بعنــــوان انتظــــار البــــواخر اإىل حــــَّي ــــن البضــــاعة اإضــــافة اإىل عــــدم اإحــــرتام
لإسرتاتيجية اجملمع القاضية بتنويع مصادر الزتود مبادة الكربيت ضامان لس قراريته.
وبينــت املتابعــة ا ألوىل اإختــاذ مجــَل مــن التــدابري ،متثــل أأمههــا يف اإعــداد دليــل حــول " قواعــد ومهنجيــة
التعامــل مــع الطلبــات والعــروة الصــادرة عــن الوســطاء احملليــَّي" يف انتظــار مصــادقة ســلطة ا إلرشاف وتعهيــد
القضــاء مبلــا احلريــا التونيسـ .كــام متــت مراســَل جلنــة املصــادرة وصــوص عقــد رشكــة حماصــة بعــة ألحــد أأفـراد
عــائَل الــرئيس الســابق) فضــال عــن ســعي اجملمــع الك يــا ملزيــد تــدعمي س ياســة تنويــع مصــادر الزتويــد مبــادة
الكربيت.
وتقــدمت الهيئــة بـــعدد مــن التوصــيات لــتاليف النقــائص املتبقيــة متثلــت أأساســا يف مــد الهيئــة مبــا يفيــد
تكــوين قاعــدة معطيــات ل أشســواع واعامتدهــا قصــدر أأســاة للقيــام بدراســات اإســرتاتيجية يف جمــال تصــدير
الفسفاط الرفيع.
كـــام أأوصـــت الهيئـــة ابحلـــرص عـــىل احلصـــول عـــىل مصـــادقة ســـلطة ا إلرشاف وصـــوص دليـــل قواعـــد
ومهنجيــة التعامــل مــع الطلبــات والعــروة الصــادرة عــن الوســطاء احملليــَّي والعمــل عــىل تطبيقــه وإافادلــا مبــأآل
القضــية اجلاريــة ضــد احلريــا التونيس ـ وُك مــن س يكشــا عنــه البحــث وابملســاعي املبــذوةل لتتبــع املســؤولَّي
عن التجاوزات املسجَل بتقرير الرقابة.
 نتاجئ املتابعة الثانية:
مشلت املتابعة تقريرهيئة الرقابة العامة للاملية حول بعض جمالت الت ف ابلرشكة التونس ية لصناعة الإطارات
املطاطية وتقرير التفقدية العامة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا حول بعض أأوجه الت ف يف الزتود والصفقات ابلرشكة
التونس ية للكهرابء والغاز كام يبينه اجلدول املوايل:
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موضوع التقرير

الرشكة التونس ية
لصناعة الإطارات
املطاطية
الزتود والت ف
يف الصفقات
ابلرشكة التونس ية
للكهرابء والغاز
الــمــجــمــوع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة
من التقرير يف ضوء
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

16

12

12

06

06

℅50

10

℅63

مواصَل
املتابعة

36

15

15

09

06

℅60

30

℅83

مواصَل
املتابعة

52

27

27

15

12

℅56

40

℅77

ومشلــت أأمه التــدابري املتخــذة وصــوص الرشــكة التونســ ية لصــناعة الإطــارات املطاطيــة تلكيــا الإدارة
املاليـــة بتســـ الصـــكوك والمكبيـــالت مـــن احلرفـــاء وإاصـــدار مـــذكرة تـــنظم اإســـ ناد القـــروة خـــارج الصـــندوع
الاجامتعــي لفائــدة أأع ـوان املؤسســة والتقيــد ابلإج ـراءات املنصــوص علهيــا ابتفاقيــة املؤسســة فــع يتعلــق ابلتــدرج
والرتقيــة.كام مت تنفيــذ بــرانم سييس ـ هبــدف اســرتجاع حص ـة الرشــكة مــن الســوع احملليــة والتكفــل بعمليــات
الإشهار ابخلارج وتوحيد الرشوط التجارية املضمنة ابلتفاقيات املربمة مع رشاكت التجارة ادلولية.
ومتثلــت أأمه التــدابري املتخــذة وصــوص التوصــيات الــيت مل يــي اس ـ تكامل اإجنازهــا ،يف التعاقــد مــع رشاكت
للتصـــدير اإىل ُك مـــن الســـوع اجلزائريـــة والســـوع اللي،يـــة ومواصـــَل املســـاعي الراميـــة اإىل ســـَّي معـــدل ســـعر
التصـــدير هبـــدف تغطيـــة يفـــة الإنتـــاج و تطهـــري الوضـــعية املاليـــة للرشـــكة وتـــدارك الاخـــتالل املســـجل عـــىل
مس ـ توى الت ـوازانت املاليــة .ويــي العمــل عــىل الرتفيــع مــن نس ـ بة اس ـ تغالل طاقــة الإنتــاج الفعليــة وربــط معمــل
مســـاكن ابلغـــاز الطبيعـــي واحلـــد مـــن ظـــاهرة اإرجـــاع البضـــاعة املصـــدرة لرتوجيهـــا ابلســـوع املوازيـــة يف الـــبالد
التونس ية و نظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
أأما عىل مس توى الت ف يف الزتود والصفقات ابلرشكة التونس ية للكهرابء والغاز ،فقثلت أأمه التدابري
املتخذة ،يف دخول املنظومة املعلوماتية املتعلقة ابلرشاءات واخملزوانت حزي الاس تغالل وتوصل اللجنة اخملتصة اإىل
يَّي املقاييس املعقدة يف توزيع املشاريع بَّي ا ألقالمي اإضافة اإىل تدارك النقائص املتصَل بعدم تدوين املعطيات ا ألساس ية
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ببعض الواثئق وتنظمي ملفات الصفقات و ديد الواثئق الواجب اإدراهجا هبا واعامتد واذج موحدة لواثئق املتابعة
واملراقبة املعقدة عىل مس توى ا ألقالمي.
كام مت اإصدار مذكرة حول سيس الإدارات املعنية برضورة التث،ت من اإدراج الهوية الاكمَل ملمثيل املزودين
عند اإمضاء الصفقات وابعامتد أأووذج خاص ابلزتام الكفالء ابلضامن املطلوب عالوة عىل سيس الوحدات املعنية
برضورة خي الصفقات يف الآجال.
وتسعى اإدارة التدقيق يف اإطار برانجمها الس نوي اإىل التث،ت يف اإجراءات اخلي الهنا للصفقات والتقيد مبقاييس
عند توزيع ا ألشغال عىل ا ألقالمي.
يف حَّي بقي عدد من التوصيات بصدد الإجناز تلخصت أأمه التدابري املتخذة بشأأهنا ،يف مواصَل اإجراءات اإبرام
صفقة ليئة مصطبة نعسان لتحسَّي ظروف خزن املعدات هبا والرشوع يف اإجراءات املصادقة الهنائية عىل دليل
املراقبة الوظيفية املعقدة عىل مس توى ا ألقالمي فضال عن التعهد إاببرام صفته لتحسَّي الت ف يف اخملزون والعمل عىل
تقريب مقر اإدارة الت ف من خمزن العمران.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري ا إلصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
 نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة لتقرير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشون حول برانم

موضوع التقرير

برانم
الصناعة

ديث

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائ
املقدمة يف
ص
املس تخ ضوء
املتابعة
رجة
الأوىل
من
التقرير

17

08

عدد
التوصيا
ت
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

05

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيا
التوصيا
ت
ت
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

03

02

نس بة
الإصالح
خالل هذه
املتابعة

℅40

ديث الصناعة:

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

14

℅82

اإهناء املتابعة

وقد متثلت تدابري الإصالح املتخذة يف وضع منظومة متابعة لدف اإىل تقيمي و سَّي جناعة تدخل برانم تلية
القدرة التنافس ية وتيسري اقتابام ا ألسواع ،وتلكيا اإطار اب إلرشاف علهيا وإاضافة اإىل تنظمي عدة دورات تكوينية لفائدة
هياُك ادلمع الصناعي والا اد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتغذية قدرلا عىل اس تقطاب
املؤسسات .ويف املقابل تواصل تنفيذ العنارص ا ألساس ية لربانم دمع منظومة البحث العلمي والتجديد والسعي اإىل
اإرساء نظام الاسرتسال يف قطاع القور مضن برانم ووذيج .ومت اإعداد مرشوع قانون متعلق بأأنظمة السالمة الغذائية
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اس تعدادا لإبرام اتفاقية الاعرتاف املتبادل يف جمال أأنظمة السالمة الصحية مع ا إل اد ا ألورويب .ونظرا للتقدم احلاصل
يف أأعامل التدارك ،فقد أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الصناعة ملتابعة تنفيذ
التوصيات املتبقية.
 نتاجئ املتابعة الرابعة:
مشلت هذه املتابعة امللفَّي التاليَّي:

موضوع التقرير

صندوع اإعادة
توجيه وتلية
املراكز املنجمية
املركز التقين ملواد
البناء واخلزف
والبلور
اجملموع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

20

10

09

28

16

10

48

26

19

نتاجئ املتابعة الرايعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة
01
01

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

08

℅11

12

℅60

مواصَل
املتابعة

10

-

18

℅64

اإهناء املتابعة

18

℅5

30

℅63

و أأبـــرزت نتـــاجئ املتابعـــة ا لتقريـــر هيئـــة الرقابـــة العامـــة للامليـــة حـــول بعـــض أأوجـــه الت ـــف يف صـــندوع
اإعادة توجيه وتلية املراكز املنجمية أأن نس بة التدارك والإصالح بلغت .%60
ولــمت مت اســرتجاع املبلــغ املســ ند ملكتــب ألحــد مراجعــي احلســاابت وفقــا لتوصــيات الهيئــة ،فاإنــه مل يــي
التوصـــل اإىل ســـَّي النتـــاجئ احملاســـ،ية للصـــندوع ورفـــع فظـــات مراقـــب احلســـاابت (بشـــأأن املســـاهامت)
واســ تخالص املســاهامت الــيت حــل أأجلهــا ومتابعــة قضــااي الاســ تخالص املنشــورة دلى احملــا وتنفيــذ ا ألوامــر
ابدلفع .وتبعا ذلكل أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
ووصـــوص متابعـــة تقريـــر التفقديـــة العامـــة لـــوزارة الصـــناعة والطاقـــة واملؤسســـات الصـــغرى واملتوســـطة
حــول الت ــف يف املركــز التقــين ملــواد البنــاء واخلــزف والبلــور ،تبــَّي عــدم اســ تكامل تنفيــذ أأي توصــية مــن
التوصـــيات املتبقيـــة ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة يف الإنطـــالع يف اإعـــداد دراســـة اإســـرتاتيجية وصـــوص متوقـــع
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و يـــَّي ابلهـــيا التنظ ـــي وعـــرة ملـــا تســـوية ادليـــون القدميـــة عـــىل أأنظـــار جملـــس الإدارة اذلي أأوَص
بتطهري الوضعية املالية للمركز.
ومن هجة مت الرشوع يف يَّي دليل الإجراءات والتعهد بتنظمي العديد من اجلوانب الإجرائية مضنه ل س ع
تكل املتعلقة ابجلانب احملاس يب فضال عن تويل املركز دراسة نظام تأأجري أأعوانه مع املركز الفين للتعبئة والتغليا
بطلب من وزارة ا إلرشاف ووزارة املالية وذكل قصد الوقوف عىل الفوارع املوجودة بيهنام ،مع الإشارة أأن مجعية
املراكز الفنية الصناعية قد أأعلنت عن استشارة قصد اختيار مكتب دراسات لإعداد مرشوع نظام أأساة موحد
للمراكز الفنية.
وحيـــث أأن اســـ تكامل معليـــة الإصـــالح يـــرتبط بتقـــدم اإجنـــاز ادلراســـة الإســـرتاتيجية ،وتســـوية ادليـــون
القدميــة و اإعــداد النظــام ا ألســاة ألع ـوان املركــز ،فقــد أأقــر جملــس الهيئــة اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا مــع دعــوة
التفقدية العامة لوزارة الصناعة ملتابعة اإجراءات تنفيذ بقية التوصيات.
 املتابعة اخلامسة:
مشلت املتابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الت ف ابلرشكة التونس ية ملواد الزتييت:

موضوع التقرير

الرشكة
التونس ية ملواد
الزتييت

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املس تخرجة املقدمة يف
ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

43

24

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

07

نتاجئ املتابعة اخلامسة
نس بة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات الإصالح
خالل
املتبقية
املنجزة
هذه
للمتابعة
خالل
املتابعة
هذه
املتابعة

07

-

-

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

36

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅84

قرار جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

ونظرا لعدم اإجراء أأي تقدم يف تنفيذ التوصيات املتبقية فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا التقرير.
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 املتابعة السادسة:
يبَّي اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الت ف ابلرشكة التونس ية ملواد الزتييت:

موضوع التقرير

الرشكة التونس ية
ملواد الزتييت

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

43

24

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

07

نتاجئ املتابعة السادسة
نس بة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات الإصالح
خالل
املتبقية
املنجزة
هذه
للمتابعة
خالل
املتابعة
هذه
املتابعة

05

02

℅29

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

38

℅88

قرار جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

وقد تبَّي توصل الرشكة اإىل اإجناز توصيتَّي فقط متثلتا يف اإمتام ُك مكوانت املنظومة الإعالمية املندجمة وقبولها
وإامتام معليات اخلي الهنا جلل الصفقات املنجزة خالل الفرتة املمتدة بَّي سنيت  2002و 2006فع تواصلت املساعي
قصد يَّي الهيا التنظ ي مبا يتالءم مع خصوصية نشاط الرشكة وعرة النظام ا ألساة احملَّي عىل سلطة
ا إلرشاف للمصادقة وإاصدار طلب عروة قصد تعيَّي مكتب دراسات لتحيَّي وإاجناز دراسة ملرشوع برانم تأأهيل
اثين للرشكة وتلكيا حماجح للقيام بقضية يف رم الرضر ضد املزود املشار اإليه ابلتقرير .واعتبارا للتقدم احلاصل يف
تنفيذ التوصيات وتدارك أأمه النقائص ،فقد أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا مع دعوة التفقدية العامة لوزارة
الصناعة ملتابعة بقية التوصيات.
 .9وزارة تكنولوجيا املعلومات والإتصال:
واصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت مت اإختاذها س نة  2013لتجس مي التوصيات اليت تقدمت هبا خالل
املتابعات السابقة لثالثة تقارير تتعلق بوزارة تكنولوجيا املعلومات والإتصال.
 نتاجئ املتابعة الثانية:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة التقرير الس نوي اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق ابلواكةل
الوطنية للمصادقة الإلكرتونية:
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موضوع التقرير

الواكةل الوطنية
للمصادقة
الإلكرتونية

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

46

23

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

23

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

12

11

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅48

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

34

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅74

قرار جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

ومتثلت التدابري املتخذة ابخلصوص يف تطوير نظام معلوماي مندم للمصادقة الالكرتونية ونظام أآخر
للمصادقة عىل وسائل التشفري واقتناء منظومة خزن واسرتجاع للمعلومات يف اإطار مرشوع تطوير منظومة
اس قرارية اخلدمات ابلواكةل وتركزي التجهزيات الرضورية لتشغيلها بصفة حينية عند حدون عطب واقتناء منظومة
خاصة ابلتابليل المكي والت ف يف الثغرات ابلنظام املعلوماي يف اإطار اإسرتاتيجية ليل اخملاطر.
كام مت اإقتناء املنظومة اخلاصة ودمة التث،ت احليين يف وضعية الشهادات عىل اخلط واس تكامل اإعداد وصياغة
ا ألدةل املرجعية ملساندة واضعي الربجميات وفقا لآخر املس تجدات العاملية يف هذه اجملالت وكذكل دليل البحث
املتعلق بوسائل التشفري اليت س تعقد يف خدمة الش باكت اخلاصة الافرتاضية وادلليل اخلاص بنظم التشفري اليت مت
اإعدادها يف اإطار هذه املنظومة.
وقامت الواكةل ارد و أأرشفة الشهادات اليت ا هتت صلوحيهتا ،وتنظمي اايم مفتوحة يف اإطار التحسيس لتوس يع
قاعدة مس تعميل خدمات املصادقة الالكرتونية وتقريهبا من املؤسسات والتعريا ابس تعامللا ،ووضع منظومة اإعادة
تشغيل مفاتيح احلرفاء املعطبة عىل اخلط بعد تسويق شهادات الامضاء الالكرتوين ابعامتد السعة اجلديدة للتشفري،
كام متت املصادقة عىل مرشوع الهيا التنظ ي للواكةل وعىل مرشوع عقد الاهداف للفرتة  2011-2007والزتمت
الواكةل بتفادي مثل هذا التأأخري مس تقبال ،كام اإلزتمت بتطبيق ا ألمر املتعلق بضبط رشوط التسمية يف اخلطط
الوظيفية املعقد يف الوظيفة العمومية.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا مع التأأكيد عىل إورة
ترسيع نسق تدارك النقائص واختاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل الإصالحات املس توجبة بعنوان التوصيات املتبقية يف
أأقرب الآجال.
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نتاجئ املتابعة الثالثة:
أأبرزت نتاجئ متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق بتدقيق حساابت صندوع تلية املواصالت
وتكنولوجيات املعلومات والتصال ،أأن نس بة التدارك والإصالح بلغت  %76من النقائص املالحظة مثلام يبينه
اجلدول املوايل :

موضوع التقرير

صندوع تلية
املواصالت
وتكنوجليات
املعلومات والإتصال

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

34

13

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

09

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

01

08

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅11

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

26

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅76

قرار
جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

وقد مت تنفيذ صفقة اإجناز مرشوع املركب الربيدي ببعرت يف حَّي تتواصل املساعي الرامية اإىل مزيد التعريا
بأآليات الصندوع وتفعيل برام املصادقة عىل الكفاءات مع العمل عىل تسوية الاعامتدات غري املس هتلكة بعنوان
مشاريع بناء وتوسعة مراكز الربيد وذكل ابلتنس يق مع هياُك املتابعة واحلرص عىل تسوية وضعية املشاريع اليت مت
اس تالم أأشغالها هنائيا .ومت اإعداد مرشوع دليل اإجراءات يتعلق بفتح ورصف الاعامتدات احملمَل عىل موارد
الصندوع والرشوع يف تسوية الاعامتدات املقدرة بـ  452أأ.د اليت مت فتحها خالل الفرتة  2003-2000ومل يقع رصفها
اإىل موج شهر فيفري  . 2008كام مت التعهد بتسوية فواضل الاعامتدات املتعلقة ابلصفقات بعد القيام ابإجراءات اخلي
الهنا  .ويواصل ادليوان الوطين ل إالرسال الإذاعي والتلفزي سعيه لس تخالص مس تحقاته من مؤسسة الإذاعة
والتلفزة سابقا وبقية احلرفاء ،وإارساء عالقة تعاقدية وااة مع مؤسس يت الإذاعة والتلفزة .ونظرا لعدم اس تكامل تدابري
الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
نلــت الهيئــة مــن خــالل متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة حــول القطــب التكنولــويج "الغ ـزاةل
لتكنولوجيـــات التصـــال" ،تقـــدما يف معليـــة الإصـــالح والتـــدارك الـــيت جتـــاوزت نبـــة  ℅97مـــن النقـــائص
املضمنة بتقرير الرقابة.
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موضوع التقرير

القطب التكنولويج
الغزاةل لتكنولوجيات
الإتصال

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

38

30

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

11

نتاجئ املتابعة اخلامسة
نس بة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات الإصالح
خالل
املتبقية
املنجزة
هذه
للمتابعة
خالل
املتابعة
هذه
املتابعة

01

10

℅91

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

37

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅97

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة يف يـــَّي دليـــل الإجـــراءات يف اجلـــزء املتعلـــق ابإجـــراءات ومراحـــل متركـــز
املؤسســـات .وإابـــرام اتفاقيـــة اإطاريـــة مـــع مركـــز التكـــوين والتوثيـــق يف تكنولوجيـــا املعلومـــات والتصـــال هبـــدف
تطوير برانم تكويين لفائدة أأحصاب املؤسسات الناش ئة و أأحصاب املشاريع مبحضنة املؤسسات.
ومــن هجــة أأخــرى مت اإب ـرام اتفاقيــة تعــاون مــع أأحــد مشــغيل الهــاتا والتعهــد ابحتضــان  3مشــاريع ابلغ ـزاةل
ومنوبـــة و 7مشـــاريع ابملراكـــز اجلهويـــة للعمـــل عـــن بعـــد والرشـــوع يف الإجـــراءات الراميـــة اإىل اإمضـــاء اتفاقيـــة
تعــاون بــَّي القطــب واملعهــد الــوطين للمواصــفات وحاميــة امللكيــة الصــناعية أأو /واكةل الهنــوة ابلبحــث العلمــي
فضـــال عـــن التعهـــد ابإمضـــاء اتفاقيـــة رشاكـــة مـــع مجعيـــة تليـــة البحـــث والإبـــداع ومجعيـــة رؤســـاء املؤسســـات
ابلقطب اليت مت وإاحدا،ا أأخريا.
كــام مت اختــاذ التــدابري الالزمــة لس ـ تكامل مجيــع توصــيات تقريــر تــدقيق النظــام املعلومــاي والتعهــد بتحيــَّي
اخملطـــط املـــديري للقطـــب وعـــرة مرشـــوع الهـــيا التنظ ـــي عـــىل جملـــس املؤسســـة و مناقشـــ تة مـــع ســـلطة
ا إلرشاف وإاحالتـــه لرئاســـة احلكومـــة لســـ تكامل اإجـــراءات املصـــادقة عـــالوة عـــىل الرشـــوع يف تســـوية الوضـــعية
العقاريــة للقطـــب مــع ُك مـــن معــايل وزارة ا إلرشاف ووزارة أأمـــالك ادلوةل والشــؤون العقاريـــة ومت يــَّي معلـــوم
تســويغ الفضــاءات مباباضــن املؤسســات واملراكــز اجلهويــة للعمــل عــن بعــد ومعلــوم تســويغ الفضــاءات ابلقطــب
وإابرام عقد تسويغ مع رشكة "تلنات" منذ جويلية  2012مبساحة مجلية تقدر بــ  9600مرت مربع.
وقــد أأقــر جملــس الهيئــة اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا مــع ادلعــوة اإىل احلــرص عــىل اســ تكامل التــدابري الــيت
رشعـــت مصـــاحل القطـــب يف اإجنازهـــا أأو تعهـــدت بـــذكل وعـــىل اإيـــالء ا ألمهيـــة الالزمـــة ملوضـــوع اإرســـاء نظـــام
احملاس بة التابليلية.
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 .10وزارة النقل:
مشلت معليات املتابعة املتعلقة بوزارة النقل تقارير ختص الت ف الإداري واملايل بوزارة النقل والت ف
بديوان الطريان املدين واملطارات والت ف يف ديوان البحرية التجارية واملواين و الت ف يف الرشكة الوطنية للنقل
بَّي املدن والت ف يف أأربع رشاكت هجوية للنقل.
 نتاجئ املتابعة الثانية
مشلت املتابعة تقرير دائرة احملاس بات السادد والعرشين يف اببه املتعلق ابلت ف يف ديوان الطريان املدين
واملطارات وتقرير التفقدية العامة لوزارة النقل حول الت ف ابلرشكة اجلهوية للنقل بباجة:

موضوع التقرير

ديوان الطريان املدين
واملطارات
الرشكة اجلهوية
للنقل بباجة
اجملموع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

41

22

22

01

21

℅5

20

℅49

23

21

21

01

20

℅5

03

℅13

64

43

43

2

41

℅5

23

℅36

قرار جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة
مواصَل
املتابعة

ومتثلــت أأمه التــدابري املتخــذة عــىل مســ توى ديــوان الطــريان املــدين واملطــارات ،يف تصــنيا ا ألعطــاب
حســـب أأمهيهتـــا وخطورلـــا وإاصـــدار مـــذكرة لاكفـــة مســـ تعميل التجهـــزيات الإعالميـــة لإعالهمـــم بتـــوفر خدمـــة
مســاندة ،وقــد متــت تغطيــة مجيــع وحــدات ادليــوان بتــونس واملطــارات ابلشــ بكة الإعالميــة اخلاصــة ابلت ــف
يف هــذا اجلانــب .ويواصــل ادلي ـوان تزويــد قاعــات اخلــوادم والتجهــزيات الهامــة ابلكهــرابء وتكــوين جلنــة لتقــدمي
احللول الكفيَل بتوفري ضوابط السالمة لقاعات اإعالمية.
ومــن هجــة أأخــرى متــت مراســَل ســلطة ا إلرشاف وصــوص يــاب اإطــار ق ـانوين يــنظم طــرع احلــد مــن
الضــجي والانبعــااثت الغازيــة .ومتــت اإحــاةل ملــا اقتنــاء جته ـزيات قيــاد مس ـ توى ئــي الطــائرات اإىل قســم
العاعــات اذليي بــَّي عــدم اح ـرتام الرتاتيــب املنظمــة للصــفقات العموميــة عنــد تســلمها ،وتعهــدت مصــاحل ادلي ـوان
ابلتنس يق مع ا ألطراف املعنية لتسوية امللا.
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كــام مت اســ تخالص مبلــغ  30,5م .د مــن مســ تحقات ادليــوان عــىل ُك مــن رشكــة اخلطــوط التونســ ية
ورشكــة اخلطـــوط التونســ ية الرســـيعة والــزتاهمام بـــدفع بقيــة ادليـــون املــتخدلة بـــذمهتام ابتــداء مـــن شــهر جويليـــة
 ،2012أأمــا ادليــون الســابقة للتــارخي املــذكور أآنفــا فقــد مت اإدراج تســويهتا مضــن إا مرشــوع اإعــادة هيلكــة رشكــة
اخلطـــوط التونســـ ية اذلي مت عرضـــه عـــىل جلســـة وزاريـــة بتـــارخي  27فيفـــري  .2013أأمـــا ابلنســـ بة اإىل رشاكت
الطريان ا ألجنبية املمثَل يف تونس فقد مت اس تخالص مبلغ  71م.د.
كــام متكــن ادليــوان مــن اســ تخالص حــوايل  1.15م.د بعنــوان ديــون دلى عــدد مــن املســ تلزمَّي بعنــوان
اإســـ تغالل الفضــــاءات الاشــــهارية و واملقـــا و القاعــــات لرشــــفية ملطــــار تـــونس قرطــــاج ،ويواصــــل ســــعيه
لس تخالص بقية مس تحقاته.
و تـــوىل ادليـــوان دراســـة كيفيـــة اســـرتجاع معليـــة فـــوترة خـــدمات تســـجيل املســـافرين الـــيت تؤمهنـــا حاليـــا
رشكة اخلطوط التونس ية للخدمات ا ألرضية .وتركزي نظام معلوماي للغرة اميع املطارات.
ومـــن انحيـــة أأخـــرى تـــوىل ادليـــوان اإعـــداد بـــرام تـــدعمي البنيـــة ا ألساســـ ية يف مطـــارات تـــونس قرطـــاج
وصــفاقس و قـــابس وتــوزر ،والرشـــوع يف أأشــغال تـــدعمي مــدرج مطـــار بــرج العـــامري و الإعــالن عـــن طلـــب
عــروة جديــد ملواصــَل أأشــغال تأأهيــل مــدرج املطــار العســكري قفصــة ق ـ كــام مت تك ـوين جلنــة تتــوىل اإعــداد
كراد رشوط لنرش طلب عروة دويل جديد يف اس تغالل مغازات السوع احلرة.
و أأفـــادت مصـــاحل ادليـــوان بتوقـــا نشـــاط الرشـــكة املؤمنـــة محلـــل ا ألمتعـــة منـــذ جـــانفي  2011لغيـــاب
املردوديـــة ومت فســـ عقـــد الإشـــغال الـــوقيت معهـــا بعـــد أأن أأوفـــت اميـــع تعهـــدالا .كـــام مت فســـ عقـــد لزمـــة
اس تغالل مأأوى مطار تونس قرطاج املالية ويؤمن ادليوان حاليا هذا النشاط بوسائ اذلاتية.
ومت رفـــع قضـــية ضـــد صـــاحبة لزمـــة اســـ تغالل نشـــاط الشـــحن عنـــد التوريـــد ويســـعى ادليـــوان حاليـــا،
لفس ـ العقــد ابل ـرتايض مــع جلنــة الت ــف يف ا ألمــالك املصــادرة ،أأو ملراجعــة بنــود العقــد يف حــاةل عــدم التوصــل
اإىل فس ـ العقــد اإضــافة اإىل رفــع دعــاوى قضــائية لس ـ تخالص ادليــون املــتخدلة بذمــة جــل املس ـ تلزمَّي خاصــة
تكل اليت تضم فواتري ترجع اإىل أأك من  3س نوات.
ويف املقابـــل مل يـــي التقلـــيص يف نســـب الـــرحالت الـــيت تســـجل تـــأأخريا يف انطالقهـــا ويف مـــدة تســـ
املسافرين ألمتعهتم .ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
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ووصــوص الرشــكة اجلهويــة للنقــل بباجــة تبــَّي أأهنــا تولــت تس ـوية ديــن بق ــة  790د ،وتواصــل الرشــكة
مســاعهيا لتــدارك بقيــة النقــائص مــن ذكل الرتفيــع يف منابــة التعــويض مــن  4840أأد ســ نة  2008اإىل  6010أأد
ســـ نة  2012وإادراج مســـأأةل اإســـ تخالص ادليـــون كنقطـــة قـــارة مضـــن جـــدول أأعـــامل جملـــس الإدارة ،والعمـــل
عــىل اإجيــاد صــيغة إلس ـ تخالص املســ تحقات املــتخدلة بذمــة وزارة ادلاخليــة الــيت تتــوىل حاليــا اإمتــام اإجــراءات
فـــتح الإعـــامتدات خلـــالص مجيـــع رشاكت النقـــل واملصـــادقة عـــىل بـــرانم إلنتـــداابت بعنـــوان ســــنيت 2011
و.2012
كــام مت الرشــوع يف اإســ تغالل املنظومــة املعلوماتيــة اجلديــدة الــيت تبــَّي أأهنــا ل تــزال تشــكو عــددا مــن
النقائص ويف اإعداد مرشوع هيا تنظ ي جديد للرشكة.
ومــن هجــة أأخــرى نبــَّي مصــادقة جملــس اإدارة الرشــكة عــىل تس ـوية وضــعية ديــون مس ـ تحقة عــىل وزارة
ادلاخليــة و ومــدينَّي خ ـواص عــىل أأن يــي تفعيــل هــذه الق ـرارات عــىل مس ـ توى املوا نزــة عــالوة عــىل الســعي اإىل
ح ــ ادليــون املــتخدلة بذمــة وزارة الشــ باب والرايضــة والتفــاوة بشــأأن تــكل املســ تحقة عــىل وزارة ادلفــاع
الــوطين واجمللــس اجلهــوي وال ـواكةل الفنيــة للنقــل الــربي مــع مراســَل بقيــة املــدينَّي عــىل ـرار الرشـ ـاكت اجلهويــة
للنقل اليت مت الرشوع يف معلية مقاربة معها.
كــام مت اإعــداد قامئــة تفصــيلية يف مــدخرات مببلــغ  198أأ.د ختــص ديــوان بذمــة خــواص متــوفَّي ورشاكت
متـــت تصـــفيهتا تعهـــدت الرشـــكة بعرضـــها عـــىل جملـــس الإدارة فضـــال عـــن اإعـــداد كشـــا يف ـــويالت بنكيـــة مل
يتســن التعــرف عــىل أأحصاهبــا .ابلإضــافة اإىل الســعي اإىل تــوفري واثئــق اإثبــات اإقتنــاء جــزء مــن عقــار بنفــزة وإاىل
اإسرتجاع مسكن اإدعى أأحد ا ألعوان ملكيته.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
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نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة التقارير التالية:

موضوع التقرير

الت ف
الإداري واملايل
بوزارة النقل
الت ف يف
الرشكة الوطنية
للنقل بَّي املدن
الت ف يف
الرشكة اجلهوية
للنقل اندوبة
الت ف يف
ديوان البحرية
التجارية واملواين
الـــمـــجـــمـــوع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار
جملس
الهيئة

70

17

11

01

10

℅9

60

℅86

مواصَل
املتابعة

70

33

21

01

20

℅5

50

℅71

مواصَل
املتابعة

27

19

15

02

13

℅13

14

℅52

مواصَل
املتابعة

113

34

29

04

25

℅14

88

℅78

مواصَل
املتابعة

280

103

76

08

68

℅11

212

℅76

و أأبــرزت متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للمصــاحل العموميــة حــول الت ــف الإداري واملــايل بــوزارة
النقـــل ،التوصـــل اإىل اقتنـــاء تطبيقـــة اإعالميـــة للت ـــف يف ا ألســـطول و متابعـــة اســـ هتالك احملروقـــات وقطـــع
صيانة الس يارات.
ويف املقابــل تواصــل اإجنــاز بقيــة التوصــيات مــن خــالل مراجعــة أأم ـرين متعلقــَّي بضــبط مشــمولت وزارة
النقــل وهيلكــة تنظ هــا وربــط الصــَل ابمللكــا الع ـــام بعاعــات ادلوةل ملعرفــة م ـأآل حمرض ـ البحــث املتعلــق برسـ ـقة
مقتطعــات الوقــود اذلي تبــَّي أأنــه ل ي ـزال حمــل نظــر مــن قبــل وكيــل امجلهوريــة دلى احملمكــة الابتدائيــة بت ـونس،
ابلإضــافة اإعــداد حمــاإ تســلمي وصــوص قطــع الغيــار غــري الصــاحلة لالس ـ تعامل والرشــوع يف اإج ـراءات التفويــت
فهيا.
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كــام تولـــت الــوزارة اختيـــار  10رشاكت ووذجيــة هبـــدف جتربــة التطبيقـــة املعقــدة ملتابعـــة منشــأآت قطـــاع
النقل بعد تعديلها و الرشوع يف معلية تكوين خمتلا املس تعملَّي والتعهد بتعم ها.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
وبينــت متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــالك ادلوةل والشــؤون العقاريــة حــول الت ــف يف الرشــكة
الوطنيــة للنقــل بــَّي املــدن ،أأنــه مت وضــع حســابية مســ تقَل للصــندوع الاجامتعــي ابلتنســ يق بــَّي اإدارة املــوارد
ال،رشية وإادارة املالية واعامتدها بداية من الس نة احملاس،ية .2011
ولـــمت مت تســـجيل تقـــدم يف تنفيـــذ مجـــَل مـــن التوصـــيات ،فـــاإن الرشـــكة مل تتوصـــل اإىل اإعـــداد كراســـات
رشوط لتنظـــمي اإســـ ناد خـــدمات الصـــيانة الكبـــرية وإاىل اعـــامتد مبـــد أأ املنافســـة يف هـــذه العمليـــات ،ومل يـــي اإبـــرام
عقـــود يف جمـــال الصـــيانة والإصـــالحات املياكنيكيـــة وجتديـــد وصـــيانة الكـــراة ،ومل يـــي وضـــع بـــرانم لتجهـــزي
الورشــات ابملعــدات والتجه ـزيات الالزمــة للصــيانة ال،س ـ يطة مثــل اإصــالح الرادايتــور وتعــديل ت ـوازي العجــالت
هبــدف تقلــيص اللجــوء اإىل هــذه اخلــدمات خــارج ورشــات الرشــكة .مل تتــول الرشــكة تنظــمي اإجــراءات الــزتود
ابلقطع اليت يفوع مثهنا الـ  2000دينارا واليت ل يي تكوين خمزون يف شأأهنا.
ونظ ـرا لعــدم تســجيل التقــدم املطلــوب يف تــدابري الإصــالح ،فقــد أأقــر جملــس الهيئــة مواصــَل متابعــة هــذا
امللــا ،ودعـــوة وزارة النقـــل اإىل حـــث الرشــكة عـــىل ترســـيع نســـق الإصـــالح احــرتام الآجـــال الـــيت تتعهـــد هبـــا
لإمتــام بعــض الإج ـراءات ،ومســاعدلا عنــد الاقتضــاء عــىل جتــاوز العراقيــل الــيت حالــت دون تقــدم الإصــالحات
املطلوبة.
و بينــت متابعــة التقريــر اخلــامس والعرشـ ـين دلائــرة احملاســ بات حــول الت ــف ابلرشــكة اجلهويــة للنقــل
بوليـــة جندوبـــة أأن الرشـــكة رشعـــت يف اعـــامتد قـــانون اإطـــار ـــم ســـ نوات  2015-2013و أأهنـــا ـــرص عـــىل
اس ـ تكامل اإج ـراءات املصــادقة عــىل مرشــوع الهــيا التنظ ــي للرشــكة وتعهــدت ابإعــداد موقــع واب حــال تــركزي
نظام معلوماي واس تكامل نظام اإدارة اجلودة.
و أأفــادت الرشــكة أأهنــا قامــت ابستشــارة لختيــار مكتــب مؤهــل للقيــام بعمليــة التــدقيق واحلصــول عــىل
شــــهادة املواصــــفات ادلوليــــة  ISO9001/2008و أأحــــرزت تقــــدما يف اإرســــاء نظــــام اإدارة اجلــــودة وتعهــــدت
ابلعمل عىل احلصول عىل شهادي املطابقة للمواصفات وصوص خطوط النقل بَّي املدن.
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أأمـــا وصـــوص بقيـــة التوصـــيات فقـــد نلـــت الهيئـــة رشوع الرشـــكة يف اإجنازهـــا وذكل ابختـــاذ اإجـــراءات
اإداريـــة خاصـــة بقســـم الت ـــف يف اخملـــزون لإحـــاكم اســـ تغالل املنظومـــة القدميـــة يف انتظـــار تـــركزي املنظومـــة
املعلوماتيــة اجلديــدة و التنســ يق مــع ســلطة ا إلرشاف ومصــاحل ا ألرشــ يا الــوطين قصــد ديــد مــدد اســتبقاء
الواثئــق ونظــام تص ـنيفها و التنس ـ يق مــع الرشـ ـاكت اجلهويــة ا ألخــرى قصــد البحــث يف اإماكنيــة توحيــد احلاجيــات
وإاعداد صفقة عامة يف جمال التأأمَّي واقتناء قطع الغيار.
كــام مت اإق ـرار اعــامتد تعريفــة البقعــة الكيلومرتيــة يف جمــال النقــل اجلهــوي والنقــل احلرضــي يف انتظــار ديــد
دوائـــر النقـــل احلرضـــي ابلوليـــة و تعيـــَّي أأعـــوان للمراقبـــة عـــىل الطرقـــات وملراقبـــة عنـــارص اجلـــودة والســـفرات
املدرس ـ ية وختصــيص س ـ يارة اإداريــة اثنيــة للغــرة .وبينــت املتابعــة كــذكل رفــع قضــية ضــد املقــاول املتســ،ب يف
إر عـــىل مســـ توى اخلـــزان الهـــوا للوقـــود والإفـــادة ابلرشـــوع يف تعويضـــه وـــزان نصـــا أأريض خـــالل ســـ نة
. 2013
مـــن انحيـــة أأخـــرى تبـــَّي عـــدم اجنـــاز املنظومـــة املعلوماتيـــة املندجمـــة حيـــث مت فســـ الصـــفقة املربمـــة يف
الغــرة منــذ س ـ نة  2008والرتخــيص للرشـ ـاكت اجلهويــة ابقتنــاء وتــركزي منظومــة خاصــة بــا رشكــة .كــام مل يــي
اإب ـرام بعــض التفاقيــات والعقــود املتعلقــة بأأشــغال الصــيانة والــيت أأفــادت الرشــكة منــذ معليــة املتابعــة ا ألوىل أأهنــا
بصدد دراس هتا.
ونظـرا لعــدم اس ـ تكامل تــدابري الإصــالح قــد أأقــر جملــس الهيئــة مواصــَل متابعــة هــذا امللــا ودع ـوة الرشــكة
اإىل ا إل اع يف اإســــ تكامل معليــــة الإصــــالح ودعــــوة وزارة ا إلرشاف اإىل احلــــرص عــــىل اســــ تكامل اإجــــراءات
املصــادقة عــىل الهــيا التنظ ــي للرشــكة و ديــد مــدد اســتبقاء الواثئــق ونظــام تص ـنيفها ابلتنس ـ يق مــع مصــاحل
ا ألرش يا الوطين.
وبينت متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الت ف يف ديوان البحرية التجارية واملواين،
التوصل اإىل اس تغالل تطبيقة الت ف يف املوارد ال،رشية وربطها بتطبيقة الت ف املايل واحملاس يب واعداد القوا
املالية لس نة  2012يف ضوهئا.
كام مت ربط اإدارات املواك ابلإدارة العامة عرب خطوط خاصة والرتفيع يف سعة التدفق وإاضافة خطوط
احتياطية لضامن اس قرارية الربط ،وربط اجلهات واملناطق البحرية وطوط الـتدفق العايل واس تكامل اإعداد وتطوير
عدد من التطبيقات املتعلقة بنشاط ادليوان ودخولها حزي الاس تغالل ،عىل رار تطبيقة "سفينة" وإاضبارة النقل عند
التوريد ومنظومة الت ف يف البضائع ومنظومة الإحصائيات اجلديدة .كام مت اس تخالص اكمل ادليون املتخدلة بذمة
اإحدى الرشاكت اخملوصصة واملقدرة بـ  39.485،729دينارا.
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ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا والتأأكيد عىل إورة
حامية مصاحل ادليوان يف بعض امللفات مثل تكل املتعلقة ابلعاعات حول اس تخالص املس تحقات من احلرفاء
وخصوصا مهنم اذلين صدرت ضدمه أأحاكم ابتة لفائدة ادليوان ،أأو تكل املتعلقة مبلفات العاعات بشأأن بعض الصفقات
الهامة .
 نتاجئ املتابعة الرابعة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة التقرير الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات حول الت ف ابلرشكة اجلهوية
للنقل بولية صفاقس:

موضوع التقرير

الت ف يف
الرشكة اجلهوية
للنقل بصفاقس

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

20

16

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

06

نتاجئ املتابعة الرايعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

03

03

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅50

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

17

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅85

قرار جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

ومتثلـــت أأمه الإصـــالحات الـــيت اختـــذلا الرشـــكة يف اإعـــداد الرشـــوط الإداريـــة والفنيـــة اخلاصـــة ابقتنـــاء
معـــدات ومنظومـــات اإعالميـــة للســـالمة املعلوماتيـــة اخلاصـــة ابلنظـــام املعلومـــاي اجلديـــد ومت تكـــوين  2اإطـــارات
اإعالميـــة يف اجملـــال والرشـــوع يف اإدخـــال ســـينات وإاصـــالحات للـــربام الإعالميـــة اخلاصـــة بتطبيقـــة التـــذاكر
وتطبيقة الاس تغالل وتطبيقة مراقبة احملاصيل وتطبيقة الشؤون الفنية وتطبيقة املوارد ال،رشية.
كــام تولــت الرشــكة اإدخــال تعــديالت عــىل العمــل ادلوري ل أشعــوان لتحســَّي مردوديــة وســائل الإنتــاج
ورشعـــت يف اســـ تغالل املنظومـــة الإعالميـــة املوحـــدة يف خصـــوص متابعـــة نشـــاط احملطـــات الـــثالن ببـــاب
اجلــبيل والقصــبة والقريــة ويف اعــامتد منظومــة تأأدي،يــة جديــدة للابــد مــن أأعطــاب احلــافالت لــدف للرفــع مــن
نس بة جاهزية العتاد.
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ويف املقابـــل تبـــَّي أأن وزارة ا إلرشاف مل تقـــدم الـــرد عـــىل مراســـليت الرشـــكة وصـــوص احللـــول املمكنـــة
للوضــعية املاليــة للرشــكة وفــع يتعلــق ابملقرتحــات الــيت توصــلت اإلهيــا دراســة أأعــدها مكتــب دراســات لتحســَّي
أأداء منظومة النقل العموجح مبدينة صفاقس.
وقد أأقر جملس الهيئة مراسَل الوزارة هبذا اخلصوص وإاهناء متابعة هذا امللا عىل مس توى الرشكة.
نتاجئ املتابعة اخلامسة:
مشلت املتابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الت ف ابلرشكة اجلهوية للنقل بولية بعرت:
املتابعة الأوىل
موضوع التقرير

الرشكة اجلهوية
للنقل بولية
بعرت

عدد
النقائص
املس تخرجة
من التقرير

45

عدد
التوصيات
املقدمة
يف ضوء
املتابعة
الأوىل

18

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

07

نتاجئ املتابعة اخلامسة
نس بة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات الإصالح
خالل
املتبقية
املنجزة
هذه
للمتابعة
خالل
املتابعة
هذه
املتابعة

07

-

-

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

38

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅84

قرار جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

تبـــَّي ســـعي الرشـــكة لتســـوية الوضـــعية العقاريـــة حملطـــات ننـــان وحســـن النـــوري و أأوتيـــ والعقـــار
الاكئــن ب ـر أأد اجلبــل ولس ـ تخالص ادليــون املــتخدلة بذمــة بعــض احلرفــاء .كــام أأفــادت بأأهنــا تولــت التفــاوة مــع
رشكــة النقــل بت ـونس لتس ـوية املبلــغ املــتخدل بــذمهتا يف اإطــار تصــفية ادليــون بــَّي الرشــكتَّي وموافــاة جلنــة تصــفية
ا ألمـــوال والقـــمي الراجعـــة حلـــزب التجمـــع ادلســـ توري ادلميقراطـــي مبســـ تحقات الرشـــكة دلى هـــذا ا ألخـــري قصـــد
اس تخالصــها فــع تتواصــل التتبعــات القضــائية ضــد عــونَّي قصــد اســرتجاع مبــالغ مــتخدلة بــذمهتام والســعي اإىل
تنفيــذ احلــلك الصــادر ضــد الرشــكة امللكفــة ابحلراســة اــرب الرضــر احلاصــل للرشــكة نتيجــة تعرضــها اإىل معليــة
قــة .وقــد أأقــر جملــس الهيئــة اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا ودعــوة التفقديــة العامــة لــوزارة النقــل ملتابعــة اس ـ تكامل
الإجراءات اليت رشعت الرشكة يف اإجنازها.
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 .11وزارة التجارة:
تناولت الهيئة ابدلرد ثالثة تقارير ختص هياُك راجعة ابلنظر اإىل وزارة التجارة ،كام واصلت متابعة تنفيذ
الإجراءات املتخذة لتدارك النقائص املضمنة بثالثة تقارير أأخرى.


نتاجئ املتابعة ا ألوىل

يلخــص اجلــدول التــايل نتــاجئ متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة املنجــز س ـ نة  2011حــول تــدقيق
حســاابت صــندوع الهنــوة ابلصــادرات و تقريــر التفقديــة العامــة لــوزارة التجــارة والصــناعات التقليديــة املنجــز
س ـ نة  2009حــول تقيــمي وحــدة الت ــف حســب ا ألهــداف لإجنــاز بــرانم تأأهيــل مســاكل توزيــع منتوجــات
الفالحـــة والصـــيد البحـــري و تقريـــر دائــــرة املـحـاسـبــــات الـســــادد والـعشــــرين فــــي بــــابه املتعلـــق ابلرقابـــة
الاقتصادية عىل جودة املنتوجات الوطنية الاس هتالكية:
موضوع التقرير
تدقيق حساابت صندوع الهنوة
ابلصادرات
وحدة الت ف حسب ا ألهداف لجناز
برانم تأأهيل لإجناز برانم مساكل
توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري
الرقابة الإقتصادية عىل جودة املنتوجات
الوطنية الإس هتالكية

اجملموع

عدد النقائص
املس تخرجة من التقرير

عدد النقائص اليت
مت تداركها

عدد النقائص اليت مت
تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح
والتدارك

36

21

15

℅58

12

03

09

℅25

42

24

18

℅57

90

48

42

℅53

وقـــد أأبـــرز تـــدقيق حســـاابت صـــندوع الهنـــوة ابلصـــادرات عـــدة نقـــائص متثلـــت وصـــوص الوضـــعية
املاليـــة ونظـــام الرقابـــة ادلاخليـــة يف عـــدم جتميـــع أآراء اللجنـــة الاستشـــارية للهنـــوة ابلصـــادرات ذات الطـــابع
الإج ـرا يف وثيقــة موحــدة وعــدم توجيــه كشــوفات عــن الوضــعية املاليــة بصــفة دوريــة اإىل مصــاحل وزارة املاليــة
وابلإضــافة اإىل طــول أآجــال تعيــل مبــالغ الاعـــامتدات احملــوةل ابحلســاب الربيــدي أأو البــنل اخلــاص ابلصـــندوع
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تواضــع املــوارد املتأأتيــة مــن اســ تخالص القــروة مقارنــة ببقيــة املــوارد تبعــا ل فــاة ق ــة القــروة املسنـــدة
خالل الفرتة .2008- 2003
كــام أأشـــار التقريـــر اإىل أأن مصـــاحل مركـــز الهنـــوة ابلصــادرات تولـــت توظيـــا مبلـــغ  3مليـــون دينـــار مت
حسبــه مــن احلســاب الربيــدي للصــندوع بدايــة مــن شــهر أأفريــل  2008مث اإرجــاع أأصــل هــذا املبلــغ دون ويــل
ق ــة الفوائــد املوظفــة عليــه .ومل يــي اإف ـراد امل ـوارد املتأأتيــة مــن بعن ـوان تنظــمي صــالوانت قطــاع النس ـ ي املســاهامت
(قــدرت املـــوارد امجلليـــة بــــ  2,381م.د ) حبســاب مســـ تقل و ويـــل القســـط الأكــرب مـــن املـــوارد احملصـــَل هبـــذا
العنوان اإىل احلساابت البنكية للمركز وتسجيلها حبسابيته منذ س نة .2005
وعــىل صــعيد أآخــر تركــزت تــدخالت الصـــندوع عــىل جمــالت ادلمع "ذات الطــابع التعوي ــ" واســـ تأأثر
عرشــة مصــدرين ب ــ  % 35مــن مجمــوع املــنح املســ ندة خــالل الفــرتة املمتــدة بــَّي ســنيت  2004و 2009بعنــوان
مصـــاريا النقـــل البحـــري .كـــام لـــوحو اإســـ ناد امتيـــازات لـــبعض املصـــدرين بنـــاء عـــىل مطالـــب غـــري مســـجَل
مبكتـــب الضـــبط أأو ل تتضـــمن ديـــد هويـــة العـــون امللكـــا بدراســـة امللـــا وتـــا حـــال دون ديـــد مأآلهـــا ر
تســجيلها منــذ أأك ـ مــن س ـ نة .فضــال عــن عــدم اس ـ تغالل تطبيقــة اإعالميــة للت ــف يف رصف املــنح ،وتبــَّي
وجـــود عـــدة حـــالت رصف مـــزدوج لالمتيـــازات بعنـــوان نفـــس العمليـــة التصـــديرية وجتـــاوز ســـقا ق ـــة ادلمع
احملــددة مبقــرر اإســ ناد الامتيــاز تــا ترتــب عنــه رصف مبــالغ بــدون موجــب قــدرت ابلنســ بة للابــاةل ا ألوىل 32
أأ.د ابلإضـــافة اإىل رصف مـــنح بعنـــوان مصـــاريا النقـــل لعمليـــات تصـــديرية مبـــا ق تـــه  35,9أأ د ث،ـــت إاجنازهـــا
دون تكفـــل املصـــدر مبصـــاريا النقـــل .وتبـــَّي ضـــعا نظـــام الرقابـــة ادلاخليـــة اخلـــاص ابإجـــراءات رصف املـــنح
املس ـ ندة بعن ـوان النقــل اجلــوي والــيت يــي اإس ـ ناد جــزء كبــري مهنــا لفائــدة املصــدرين عــن طريــق رشكــة اخلطــوط
التونس ية مبوجب اتفاقية مربمة يف الغرة مع مصاحل املركز.
أأمــا عــىل مســ توى تقيــمي اإجــراءات الت ــف يف الامتيــازات املســ ندة وتــدقيق مؤيــدالا ،فقــد لــوحو
متتــع اللجنــة الاستشـــارية للهنــوة ابلصـــادرات بأأوســع الصـــالحيات يف جمــال ضـــبط رشوط وكيفيــة اإســـ ناد دمع
الصـــندوع وذكل يف يـــاب أأطـــر قانونيـــة أأو ترتي،يـــة ـــدد الرشـــاكت واملنتوجـــات والوهجـــات املنتفعـــة بـــدمع
الصــندوع و تضــبط اإج ـراءات اإس ـ ناد املــنح ورصفهــا فضــال عــن عــدم اعــامتد مــذكرات معــل أأو أأدةل اإج ـراءات
متكن من توحيد طرع معل أأعوان الوحدة.
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وعــىل صــعيد أآخــر تبــَّي اعــامتد عقــود غــري مســجَل وغــري تضــاة و عــدم اإجــراء مقاربــة بــَّي القــروة
املســـ ندة والقـــروة امل ـــوفة فعليـــا اإىل جانـــب اعـــامتد اإجـــراءات ســـامهت يف احلـــد مـــن تطـــوير منظومـــة
القــروة عــىل ـرار عــدم اإلــزام املؤسســة املنتفعــة ابملطالبــة ابلقــرة يف صــورة اإقــرار اإس ـ نادها قــرة ومنابــة
معـــا وكـــذكل اإماكنيـــة متتـــع املؤسســـة هبـــامش اإضـــايف يف حـــدود  % 5مـــن ق ـــة املنابـــة يف حـــال عـــدولها عـــن
الانتفاع ابلقرة.
و اتضــح وجــود نقــائص عــىل مســ توى املــنح املســ ندة للمراكــز ادلبلوماســ ية التونســ ية يــذكر مهنــا عــدم
تــوفر بــرام معــل ســ نوية وتقــارير نشــاط تتعلــق بــدمع التصــدير بأأغلــب املراكــز ادلبلوماســ ية املتحصــَل عــىل
ادلمع وعــدم القيــام مبراقبــة لحقــة ملؤيــدات النفقــات املنجــزة هبــذا العنــوان خاصــة يف ثبــوت اســ تغالل بعــض
املراكـــز مبلـــغ ادلمع لتســـديد نفقـــات غـــري مرتبطـــة مبجـــال التصـــدير وغـــري واردة ابملنشـــور املشـــرتك لـــوزيري
الشؤون اخلارجية والتجارة.
و أأبــرزت نتــاجئ املتابعــة تغيــري خارطــة ادلمع املس ـ ند مــن طــرف الصــندوع بتكثيــا العمليــات الاشــهارية
والرتوجييـــة اإضـــافة اإىل العمـــل عـــىل ســـد الشـــغورات خاصـــة يف جمـــال التصـــفية املاليـــة مللفـــات ادلمع والتعهـــد
ابلتســجيل احملاس ـ يب للقــروة والقيــزي بــَّي أأصــل القــرة والفائــدة .ومت اإىل جانــب ذكل اإخضــاع مطالــب ادلمع
وجــواب اإىل التســجيل مبكتــب الضــبط املركــزي مــع الســعي اإىل متابعــة املطالــب املقدمــة مــن قبــل املؤسســات
بصــفة الكرتونيــة وعــن بعــد .كــام مت جتــاوز النقــائص املتعلقــة الســات اللجنــة عــرب اإرســال مشــاريع احملــاإ اإىل
أأعضــاءها ابلربيــد الإلكــرتوين لإبــداء ال ـر أأي والتأأشــري علهيــا وتوزيــع وثيقــة حضــور خــالل الاجــامتع يــي اإمضــاءها
من طرف ا ألعضاء احلاإون.
ومـــن هجـــة أأخـــرى ،مت تعمـــمي رصف مـــنح ادلمع عـــن طريـــق التحويـــل الربيـــدي واعـــداد تقـــارير نشـــاط
دوريـــة توجـــه خملتلـــا املتـــدخلَّي و دليـــل اإجـــراءات خـــاص ابلت ـــف يف الصـــندوع.ونل ارتفـــاع عـــدد
الرشـــاكت املصـــدرة واملنتفعـــة بتـــدخالت الصـــندوع لتفـــوع  1000رشكـــة مـــع هنايـــة ســـ نة  2013ومت اإلـــزام
الرشــاكت املصــدرة للقــور بتقــدمي شــهادة مراقبــة اجلــودة عنــد التصــدير وشــهادة الصــابة النباتيــة و عــرة مجيــع
مطالـــب ادلمع وملفـــات رصف املنابـــة الـــيت هبـــا اإشـــاكليات عـــىل أأنظـــار اللجنـــة الاستشـــارية .كـــام مت ســـَّي
اإجــراءات تقبــل مطالــب الامتيــازات وتســجيلها عــرب اعــامتد ا ألوــوذج املــدرج ببوابــة املركــز دون س ـواه وضــامن
دورية أأفضل ألعامل اللجنة تا أأدى اإىل تقليص أآجال رصف املنح.
126

 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح والتـــدارك تقـــدمت الهيئـــة بــــعدد مـــن التوصـــيات دعـــت مـــن خاللهـــا
ابخلصــوص اإىل احلــرص عــىل مواصــَل مراجعــة ُك ا إلجــراءات و ييهنــا ومجعهــا يف نــص تــرتييب موحــد وتــركزي
التطبيقـــة الإعالميـــة اجلديـــدة واســـ تغاللها يف تـــوفري الإحصـــائيات الرضـــورية وكـــذكل التعجيـــل بتســـوية مبلـــغ
مليـــون دينـــار مل يقـــع ـــوي اإىل احلســـاب الربيـــدي للصـــندوع ومبلـــغ  3مليـــون دينـــار مت حسبـــه مـــن احلســـاب
الربيـــدي للصـــندوع اإىل جانـــب مراجعـــة التفاقيـــة املربمـــة مـــع رشكـــة اخلطـــوط التونســـ ية واس تصـــدار منشـــور
يتعلق بضبط جمالت تدخل الصندوع ابلنس بة للمراكز ادلبلوماس ية التونس ية ابخلارج.
كــام دعــت الهيئــة اإىل التــدقيق يف امللــا املتعلــق ابإســ ناد مــنح نقــل بعنــوان تصــدير متــور تتعلــق مبــومس
غــري املــومس املبــَّي ابملــذكرة التفســريية للمجمــع املهــين املشــرتك للغــالل وإاىل اختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري لتــوفري
واثئــق ال ــف ومــد الهيئــة ابملقاربــة الإجامليــة بــَّي القــروة املس ـ ندة والقــروة امل ــوفة فعليــا وتربيــر الف ـوارع
اإن وجدت.
و أأبــرز تقيــمي وحــدة الت ــف حســب ا ألهــداف لإجنــاز بــرانم تأأهيــل مســاكل توزيــع منتوجــات الفالحــة
والصـــيد البحـــري ،وجـــود عـــدة نقـــائص تتعلـــق ابلتنظـــمي واملشـــمولت متثلـــت أأساســـا يف تواصـــل الشـــغورات
عـــىل مســـ توى الوحـــدة وعـــدم تـــدع ها بوســـائل النقـــل الرضـــورية.ولوحو عـــدم اســـ تكامل اإجنـــاز مكـــوانت
الـــربانم املتعلـــق بتأأهيـــل ســـوع امجلـــَل ببـــيف القصـــعة والتـــأأخري يف انطـــالع اإجنـــاز بعـــض مكـــوانت الـــربانم
املتعلـــق بتأأهيـــل مســـاكل التوزيـــع التابعـــة للـــبدلايت وبـــرانم ادلمع املؤسســـاي ويف يـــَّي اخملطـــط املـــديري
ألســواع امجلــَل واجنــاز ادلراســة حــول أأوــاط التوزيــع اجلديــدة ومراجعــة واســ تكامل النظــام الترشـ ـيعي اجلبــا
يف خمتلــا حلقــات توزيــع املنتوجــات الفالحيــة .كــام تبــَّي يــاب اإطــار ق ـانوين ي ـنظم العالقــات املهنيــة يف قطــاع
اللحــوم امحلــراء وعــدم ليئــة املســاا واملــذا وتعــدد الآداءات املوظفــة عــىل ذ احليــواانت وتفــا ظــاهرة اذل
العش ـوا وعــدم تطبيــق ك ـراد الرشــوط املــنظم لقطــاع ادلواجــن وعــدم اإعــداد بــرانم متاكمــل لتأأهيــل مس ـاكل
توزيــع البــيض املعــد لالســ هتالك اب إلضــافة اإىل يــاب دليــل اإجــراءات مرجعــي يتعلــق بتنظــمي معليــة ا إل ــزال
واملعاينـــة واملراقبـــة الصـــحية ملنتوجـــات الصـــيد البحـــري .ومل يـــي اإعـــداد كـــراد رشوط وـــوذيج لســـ تغالل
أأســـواع امجلـــَل ل أشســـامك وإارســـاء اإطـــار ترشـــيعي يتعلـــق بنقـــل اخلرضـــ والغـــالل الطازجـــة ،كـــام مل يـــي توحيـــد
الآداءات املس ـ توجبة مبختلــا ا ألس ـواع ووضــع الآليــات الكفــيَل محلــل املتــدخلَّي عــىل تطبيــق ك ـراد الرشــوط
املنظم ألسواع الإنتاج وامجلَل للخرض والغالل.
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و أأبــرزت نتــاجئ املتابعــة ســد الشــغورات املالحظــة عــىل مســ توى الوحــدة وختصــيص ســ يارة مصــلابة
لفائدلا والقيام ابلإصالحات الالزمة للمبع التابع لوزارة التجارة.
ولس ـ تكامل جمهــود الإصــالح ،دعــت الهيئــة اإىل اإمتــام اإجنــاز مكــوانت بــرانم تأأهيــل ســوع امجلــَل ببــيف
القصــعة ومســاكل التوزيــع التابعــة للــبدلايت وإارســاء منظومــة اجلــودة والتصــنيا والاسرتســال وإاجنــاز ادلراســة
التنفيذيــة حــول يــَّي اخملطــط املــديري ألســواع امجلــَل وادلراســة املتعلقــة بأأوــاط التوزيــع اجلديــدة ومراجعــة
واس ـ تكامل النظــام الترشـ ـيعي اجلبــا خملتلــا حلقــات توزيــع املنتوجــات الفالحيــة .و أأوصــت الهيئــة بوضــع اإطــار
ق ـانوين لتنظــمي العالقــات املهنيــة يف قطــاع اللحــوم امحل ـراء واحلــث عــىل ليئــة املســاا واملــذا واق ـرتاح احللــول
الكفـــيَل ابحلـــد مـــن ظـــاهرة اذل العشـــوا و وضـــع الآليـــات الكفـــيَل بتطبيـــق كـــراد الرشـــوط املـــنظم لقطـــاع
ادلواجـــن والتشـــجيع عـــىل بعـــث وحـــدات خمتصـــة يف ذ و ويـــل ادلجـــاج املســـن وإاعـــداد بـــرانم متاكمـــل
لتأأهيــل مســاكل توزيــع البــيض املعــد لالس ـ هتالك .كــام متــت ادلعــوة اإىل اإص ـدار دليــل اإج ـراءات مرجعــي يتعلــق
بتنظـــمي معليـــة ا إل ـــزال واملعاينـــة واملراقبـــة الصـــحية ملنتوجـــات الصـــيد البحـــري وإاعـــداد كـــراد رشوط وـــوذيج
لس ـ تغالل أأس ـواع امجلــَل ل أشســامك واحلــرص عــىل وضــع اإطــار ترشـ ـيعي يتعلــق بنقــل اخلرض ـ والغــالل الطازجــة
وتوحيـــد الآداءات املســـ توجبة مبختلـــا ا ألســـواع والـــزام املتـــدخلَّي بتطبيـــق كـــراد الرشـــوط املـــنظم ألســـواع
الإنتاج وامجلَل للخرض والغالل.
ووصــوص الرقابــة الاقتصــادية عــىل جــودة املنتوجــات الوطنيــة الاس ـ هتالكية مبنظومــة الرقابــة املعقــدة ،
تبــَّي عــدم الرشــوع يف اإعــداد الق ـرارات ذات الصــبغة اخلاصــة املتعلقــة ابلعســل وا ألجبــان والتوابــل وعــدم تــوفر
املواصـــفات العامـــة املعقـــدة لرقابـــة جـــودة املنتوجـــات ســـوى ابلإدارة املركزيـــة وإادارة هجويـــة واحـــدة .كـــام شـــاب
اإجنــاز معليــة املرافقــة لالعــامتد مجــَل مــن النقــائص تعلقــت بعــدم تــوفر وثيقــة تــدون الس ياســة والنظــام وا ألهــداف
ذات العالقـــة ابجلـــودة وبعـــدم مالمئـــة جتهـــزيات خـــزن العينـــات ملتطلبـــات النشـــاط وبغيـــاب اإجـــراءات تتعلـــق
بسالمة هذه التجهزيات وصيا هتا.
و أأشـــار التقريـــر اإىل عـــدم تـــوفر أأعـــوان مـــؤهلَّي لتقيـــمي النتـــاجئ اخملربيـــة ونشـــاط اخملـــابر وإاىل صـــعوابت يف
تنفيــــذ مرشـــوع الاعـــامتد تقثـــل يف ضـــيق احلـــزي الـــزمين اخملصـــص هل و عـــدم مالمئـــة القـــويالت للاباجيـــات
والتأأخري يف تعيَّي جلنة قيادة اإضافة اإىل عدم تفرغ املراقبَّي و النقص يف الوسائل املادية.
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كــام لــوحو عــدم تبــادل الــربام والنتــاجئ بــَّي املصــاحل الــيت تقــوم اب ألعــامل الرقابيــة يف جمــال اجلــودة يف
يــاب هــيا يــؤمن معليــة التنســ يق بيهنــا ر التأأكيــد عــىل ذكل خــالل اجمللــس الــوزاري املضــيق املنعقــد يف
 10جــانفي  .2006علــام بـــأأن مرشــوع القـــانون املتعلــق ابلســـالمة الصــحية للغـــذاء قــد تضـــمن اإحــدان جملـــس
وطين لتنس يق أأنشطة املراقبة.
وتبــَّي يف ســ ياع أآخــر ،عــدم تضــمن بــرام املراقبــة الاقتصــادية للفــرتة  2009-2007توهجــات ومهنجيــة
خاصــة ابجلــودة وحباميــة املســ هتكل وعــدم اإدراج بــرام رقابــة اجلــودة مضــن جــدول أأعــامل الاجامتعــات ادلوريــة
للمــديرين اجلهــويَّي للتجــارة وعــدم ديــد عــدد التــدخالت ونوعيهتــا حســب القطاعــات وعــدد الوحــدات الــيت
ستشــملها الرقابــة مضــن الــربام الســ نوية املعــدة لفائــدة الإدارات اجلهويــة خــالل الفــرتة  2010-2006تــا حــال
دون متابعة نشاط هذه ا ألخرية وتقيمي تدخاللا.
ولــــوحو عــــدم اإرســــال الإدارات اجلهويــــة أأيــــة تقــــارير شــــهرية خــــالل الفــــرتة  2009-2007خالفــــا
ملقتضــيات منشـــور وزيـــر الاقتصـــاد الـــوطين املــؤرخ يف  15مـــاي  1993واملتعلـــق بتنظـــمي املراقبـــة الاقتصـــادية
اإضـــافة اإىل ضـــعا التنســـ يق بـــَّي املصـــاحل امللكفـــة برقابـــة اجلـــودة التابعـــة لـــوزارة التجـــارة ونقـــص يف املـــوارد
ال،رشـ ـية املــؤهَل ألعــامل الرقابــة و تراجــع عــدد دورات التك ـوين ادلاخــيل يف جمــال اجلــودة خــالل الفــرتة -2006
 2009وانتفاع  %58فقط من مراقيب اجلودة هبذه ادلورات.
كـــام متـــت الإشـــارة اإىل افتقـــار  15اإدارة هجويـــة اإىل دليـــل اإجـــراءات مراقبـــة املـــواد الغــــذائية واحلاجـــة اإىل
التك ـوين يف جمــال توحيــد منــاة الرقابــة والاقتطــاع و ليــل اخملــاطر و ضــعا اس ـ هتالك الاعــامتدات اخملصصــة
للتاباليـــل والاختبـــارات ابلإضـــافة اإىل نقـــص معـــدات العمـــل امليـــداين ملـــراقيب اجلـــودة و صـــعوابت يف خـــزن
احملجوزات والعينات لعدم توفر فضاء للخزن ووسائل التربيد.
أأمـــا عـــىل مســـ توى نوعيـــة تـــدخالت الرقابـــة وجمالتـــه ،فقـــد لـــوحو عـــدم اإلـــزتام عـــدد مـــن الإدارات
اجلهويـــة ابلـــربام الســـ نوية للرقابـــة املســـ قرة و حمدوديـــة معليـــات الرقابـــة املنجـــزة مـــن قبـــل الإدارة املركزيـــة
فضــال عــن عــدم اإخضــاع خدمــة ضــامن املنتــوج اإىل الرقابــة خــالل الفــرتة  2009-2007ماعــدا يف حــالت تلقــي
شــاكوى يف الغــرة مــن امل ـواطنَّي أأو مــن منظمــة ادلفــاع عــن املس ـ هتكل وعــدم قي ـام الإدارات اجلهويــة خــالل
نفـــس الفـــرتة برقابـــة املـــواد ا ألوليـــة املســـ تعمَل يف صـــنع املنتجـــات الوطنيـــة خاصـــة و أأن املســـ تورد مهنـــا مل يعـــد
خاضــعا منــذ  2005اإىل اإجــراءات املراقبــة الفنيــة عنــد التوريــد .كــام مل يــي اإحــدان خليــة مضــن مصــاحل رقابــة
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اجلــودة تعــع مبتابعــة نظــم املراقبــة اذلاتيــة يف املؤسســات و احل ـث عــىل اعــامتد أآليــات للرقابــة اذلاتيــة ابلــر مــن
ياب هذه الآليات دلى أأك من  % 70من الوحدات اليت مشلهتا الرقابة امليدانية.
ومـــن هجـــة أأخــــرى ،لـــوحو نقـــص يف التغطيــــة اخملربيـــة للمنتوجـــات عــــىل ـــرار املثلجـــات واملــــواد
الكهرابئيـــة و جلـــوء عـــدة اإدارات هجويـــة اإىل الإدارة املركزيـــة أأو اإىل اخملـــرب املركـــزي بتـــونس لإجـــراء التاباليـــل
والاختبـــارات عـــوة التوجـــه مبـــارشة ألقـــرب فـــرع لهـــذا اخملـــرب اإىل جانـــب ضـــعا نســـب الاقتطاعـــات الـــيت
تتولها الإدارة املركزية والرتكزي عىل بعض أأصناف من املنتوجات دون سواها.
و أأشــار التقريــر اإىل ضــعا نشــاط التاباليــل للمنتجــات الأك ـ خمــاطر عــىل ـرار امل ـواد املدرس ـ ية وم ـواد
البنــاء وإاىل تراجــع نــم التغطيــة الرقابيــة لــبعض املنتجــات اكحلليــب ومشــ تقاته والعلــا واملــواد الكهرابئيــة ر
تزايــد نس ـ بة اخملــاطر اخلاصــة هبــا ابلإضــافة اإىل عــدم تعمــمي نتــاجئ ا ألحبــان اجمل ـراة مــن قبــل الإدارة املركزيــة عــىل
خمتلا الإدارات اجلهوية لغاية تعديل الربام الرقابية اجلهوية.
ولـــوحو يف نفـــس الصـــدد ،عـــدم اإخضـــاع مـــواد اللـــا واملـــواد البالســـتيكية املعـــدة لالتصـــال ابملنتجـــات
الغذائيـــة أليـــة اليـــل مـــن قبـــل الإدارة املركزيـــة للجـــودة و أأغلـــب الإدارات اجلهويـــة خـــالل الفـــرتة 2009-2007
واقتصــار أأغلــب معليــات املراقبــة الإقتصــادية املنجــزة عــىل التث،ــت مــن وجــود التأأشــرية فضــال عــن طــول الفــرتة
الفاصــَل بــَّي رخي اقتطــاع العينــة مــن املنتوجــات القــابَل للــتعفن و رخي تســل ها اإىل اخملــرب و عــدم تقيــد عــدد
مــن الإدارات اجلهويــة اب ألجــل ا ألقىصــ اذلي ضــبطته الصــفقة الإطاريــة املمضــاة بــَّي وزارة التجــارة والصــناعات
التقليدية واخملرب املركزي للتاباليل والتجارب للقيام ابلتاباليل واحملدد مبدة  35يوما.
واتضـــح عـــىل صـــعيد أآخـــر ،عـــدم الالـــزتام ابإجـــراءات احلجـــز املنصـــوص علهيـــا مبنشـــور وزيرالاقتصـــاد
الــوطين املتعلــق بتنظــمي املراقبــة الاقتصــادية حيــث مل يــي أأحيــاان ريــر حمــاإ خمالفــة بش ـأأن امل ـواد احملجــوزة أأو
اإجراء التتبعات القضائية املس توجبة.
و أأشــــار التقريــــر اإىل تــــأأخر اإحــــدى الإدارات اجلهويــــة يف تقــــدمي مطلــــب اإذن ابإتــــالف قيــــات مــــن
الشــةطة واحللــوى املروجــة نــزت لتجــاوز مــدة الصــلوحية و تف ـريط الوحــدة الــيت قامــت ابملراقبــة يف المكيــة
احملجــوزة ابلإضــافة اإىل تفــريط بعــض الإدارات اجلهويــة لفائــدة مجعيــات أأو مؤسســات معوميــة يف قيــات مــن
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اللحــوم ومــن ادلواجــن مت نزهــا لعــدم خضــوعها اإىل أأيــة رقابــة بيطريــة والت ـأأخري يف اإحــاةل حمــاإ اخملالفــات اإىل
النيابة العمومية وعدم توفر نس من ا ألحاكم دلى الإدارة املركزية وعدد من ا إلدارات اجلهوية.
كــام تبــَّي خمالفــة أأحــاكم الفصــل  38مــن ق ـانون حاميــة املس ـ هتكل اذلي يــنص عــىل مضــاعفة العقــوابت يف
حــاةل العــود وعــدم اإصــدار املقــرر واملتعلــق بضــبط جــدول تعريفــي تعقــد عليــه اإج ـراءات الصــلح طبقــا للفصــل
 46من نفس القانون .
و أأبـــرزت املتابعـــة ابخلصـــوص قيـــام الإدارة املركزيـــة بتوزيـــع املواصـــفات املعقـــدة عـــىل الإدارات اجلهويـــة
وموافالـــا عنـــد الطلـــب مبواصـــفات لإجنـــاز أأحبـــان قطاعيـــة وكـــذكل تـــدعمي الإدارة بكفـــاءات جديـــدة وتـــأأمَّي
دورات تكوينيـــة ل إالطـــارات وا ألعـــوان العـــاملَّي يف مراقبـــة اجلـــودة للرفـــع مـــن قـــدرالم وكفـــاءلم الفنيـــة .كـــام مت
اإعــداد بــرانم ملراقبــة اجلــودة وحاميــة املســ هتكل و تلكيــا فريــق قــار مبتابعــة نشــاط الإدارات اجلهويــة وحهثــا
عــىل مــد الإدارة املركزيــة بتقــارير حــول ا ألحبــان املنجــزة يف جمــال مراقبــة اجلــودة فضــال عــن دمع تنس ـ يق أأعــامل
املراقبة امليدانية عىل املس تويَّي املركزي واجلهوي.
وتولـــت الـــوزارة موافـــاة الإدارات اجلهويـــة بـــدليل اإجـــراءات حـــول املراقبـــة القطاعيـــة والعمـــل قـــدر
الإمــاكن عــىل ا إلســ تجابة حلاجيالــا مــن املعــدات اخلاصــة مبراقبــة اجلــودة فضــال عــن اإعــداد بــرانم ســ نوي
ملراقبــة اجلــودة يشــمل أأك ـ عــدد تكــن مــن املنتوجــات الاس ـ هتالكية س ـواء اكنــت غذائيــة أأو صــناعية .ومت اإجنــاز
حبـــث حـــول جـــودة ورع لـــا املـــواد الغذائيـــة و دعـــوة الإدارات اجلهويـــة إاىل مزيـــد الـــتحلك يف أآجـــال اإحـــاةل
العينــات اإىل اخملــرب اخملــتص وأآجــال الإتــالف وإاىل إورة التأأكــد مــن ســالمة امل ـواد الغذائيــة الــيت وقــع التفويــت
فهيــا لفائــدة الغــري ابلتنســ يق مــع مصــاحل املراقبــة البيطريــة اخملتصــة وتكثيــا معليــات املراقبــة خــالل الفــرتات
اليت تشهد ارتفاع نسق الاس هتالك أأو الإنتاج أأو الفرتة الصيفية لتأأثريها عىل سالمة املواد الغذائية.
كـــام مت اإجنـــاز حبـــث حـــول جـــودة املثلجـــات عـــىل املســـ توى املركـــزي واجلهـــوي مشـــل وحـــدات الإنتـــاج
الصـــناعية وحمـــالت الصـــنع التقليديـــة و مراقبـــة املـــواد املدرســـ ية عـــىل مســـ توى الإنتـــاج والتوزيـــع مـــع اقتطـــاع
عينـــات لإجـــراء التاباليـــل علهيـــا و فرســـت الـــوزارة ضـــعا الاقتطاعـــات يف جمـــال املـــواد الكهرابئيـــة ابرتفـــاع
تاكليــا اإجــراء التجــارب علهيــا و جلــوء عــدة اإدارات هجويــة اإىل الإدارة املركزيــة أأو اإىل اخملــرب املركــزي بتــونس
لإجـــراء التاباليـــل والاختبـــارات بـــأأن ذكل يـــي عنـــد عـــدم الـــقكن تقنيـــا مـــن اإجـــراء التاباليـــل عـــىل مســـ توى
الفروع أأو عند اس هتالك املزيانية املرصودة للغرة.
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و أأواــــت الــــوزارة صــــعوبة اإعــــامتد مقــــاييس موضــــوعية يف ديــــد الطلبــــات املاليــــة لــــ إالدارة ابلنظــــر
خلصوصـــية ُك حمرضـــ وطبيعـــة املنتـــوج ونـــم الرشـــكة املعنيـــة وماك هتـــا يف الســـوع اإضـــافة اإىل صـــعوبة وضـــع
جــدول تعريفــي مرجع ـي حيــدد مبلــغ اخملالفــة اخلــاص بــا منتــوج ابعتبــار أأن ذكل ي ـؤثر عــىل مبــد أأ مالمئــة العقوبــة
للجرم املقرتف.
ولســــ تكامل جمهــــود الإصــــالح والتــــدارك ،دعــــت الهيئــــة ابخلصــــوص اإىل احلــــرص عــــىل اس تصــــدار
القــرارات املتعلقــة ابلعســل وا ألجبــان والتوابــل ابلتنســ يق مــع الــوزارة امللكفــة ابلصــناعة مالمئــة جتهــزيات خــزن
العينــات ملتطلبــات النشــاط وصــيا هتا ووضــع اإج ـراءات الســالمة املتعلقــة هبــا .كــام دعــت اإىل مزيــد احلــرص عــىل
اإحـــدان الهيـــاُك املعنيـــة بتنســـ يق نشـــاط الرقابـــة والعمـــل عـــىل تـــركزي قاعـــدة بيـــاانت وطنيـــة وهجويـــة حـــول
املؤسسات الاقتصادية النشطة مع اقتناء املعدات الإعالمية.
كــــام أأوصــــت الهيئــــة ابللــــزتام ابلقواعــــد اجلــــاري هبــــا العمــــل يف جمــــال الت ــــف يف املزيانيــــة والتقيــــد
ابلعـــامتدات املرصـــودة وإايـــالء املراقبـــة اذلاتيـــة ابملؤسســـات ومتابعهتـــا العنايـــة الالزمـــة و تطـــوير التعـــاون بـــَّي
اخملـــابر وتشـــ،يكها ووضـــع اإطـــار ترشـــيعي خـــاص ابلتاباليـــل اجلرثوميـــة وتفعيـــل الإجـــراءات الـــيت مت اإقرارهـــا
وصــوص مراقبــة تركيبــة املنتوجــات اإضــافة اإىل مزيــد التقيــد ابلآجــال احملــددة لإجنــاز التاباليــل ولإعــالم املعنيــَّي
هبـــاو اإرســـاء قاعـــدة بيـــاانت متكـــن مـــن املتابعـــة الآليـــة واحملينـــة لنتـــاجئ تـــدخالت الرقابـــة الاقتصـــادية والتعجيـــل
ابس تصدار املقرر املتعلق بضبط جدول تعريفي لإعامتده يف اإجراءات الصلح.
نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الت ف ابلرشكة التونس ية
ألسواع امجلَل والتقرير الس نوي الثامن عرش دلائرة احملاس بات املتعلق مبساكل توزيع املنتوجات الفالحية:

موضوع التقرير

الرشكة التونس ية
ألسواع امجلَل

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

41

20

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

17

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

14

03
132

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅18

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

27

℅66

قرار جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية
مساكل توزيع
املنتوجات الفالحية

16

16

09

الـــمـــجـــمـــوع

57

36

26

03

09

-

07

℅44

23

℅11

34

℅60

مواصَل
املتابعة

وبينت املتابعة وصوص الت ف يف الرشكة التونس ية ألسواع امجلَل أأن نس بة الإصالح بلغت .%66
ومشلت التدابري املتخذة اس تكامل اإعداد الربجمية املتعلقة مبتابعة الس يارات الإدارية وتفعيلها واسرتجاع الس يارات
املوضوعة عىل ذمة الهياُك اخلارجية و اإعامتد فوترة اس هتالك املاء من قبل و ء البيع اناح ا ألسامك.
وتعمل الرشكة عىل اإفراد أأحد مناابلا عىل الش ياع برمس مس تقل و تسوية وضعية قطعة أأرة تت ف فهيا
دون وجه رشعي و بيع املعدات اليت زال الانتفاع هبا .ومت الرشوع يف تعممي التطبيقة الإعالمية املتعلقة مبتابعة
التصار اليومية لو ء البيع وجتار امجلَل عىل اكفة ا ألجنابة مع العمل عىل اإلزام مجيع املتدخلَّي ابلسوع ابإبرام عقود
املسؤولية املدنية وذكل اإثر تنقيح النظام ادلاخيل للسوع .كام طالبت الرشكة بتسوية املصاريا اليت أأنفقهتا بعنوان
أأعباء تأأجري ا ألعوان املوضوعَّي عىل ذمة سلطة ا إلرشاف وواصلت سعهيا اإىل ديد الطرف املسؤول عن قة
س يارة اكنت موضوعة عىل ذمة الإدارة اجلهوية بسوسة و اإىل اإلزام و ء البيع ابل راط الاكمل يف برانم التأأهيل.
وقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا هبدف اس تكامل تدابري الإصالح.
ومن هجة أأخرى ،متثلت أأمه التدابري املتخذة عىل مس توى مساكل توزيع املنتوجات الفالحية يف تواصل اإجناز
برانم تأأهيل ش بكة ا ألسواع ذات املصلابة الوطنية مبا يامت مـع اخملططـات الاست رية للبدلايت املعنية والسعي
لتاليف النقائص املتعلقة مبخازن حفو املنتوجات الفالحية.
كام تبَّي العمل عىل فرة بطاقات ادلخول اإىل أأسواع الإنتاج و أأسواع امجلَل تنفيذا لقرار وزير التجارة الصادر
يف الغرة و مواصَل املساعي قصد توحيد النسب اليت مت خصمها لفائدة املتدخلَّي أأو مالمئهتا حا تامت مع طبيعة
اخلدمات املتوفرة با سوع واحلرص عىل التنصيص مضن بعض ا ألنظمة ادلاخلية ألسواع امجلَل ذات املصلابة
الوطنية عىل وجوب قيق مس تغيل املواقع لر معامالت س نوي أأد .
و مت التعهد بتفعيل املرصد الوطين للزتويد وا ألسعار وتوفري وسائل العمل الالزمة هل ومواصَل اجملهودات ملزيد
احتواء ظاهرة التجارة املوازية يف اإطار جلنة مشرتكة بَّي خمتلا ا ألطراف املتدخَل.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.


نتاجئ املتابعة الرابعة:
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نظرت الهيئة يف نتاجئ املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الت ف الإداري واملايل
يف وزارة التجارة والصناعات التقليدية (سابقا) ،وذكل تا يربزه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

الت ف الإداري
واملايل بوزارة التجارة
والصناعات التقليدية

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

45

05

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

04

نتاجئ املتابعة الرايعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

-

04

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

-

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

41

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅91

قرار
جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

ومتثلت أأمه التدابري املتخذة يف تسديد نس بة هامة من املتخدلات بعنوان مصاريا الاس تقبال والإقامة ،واعامتد
أأذون الزتود الآلية عند اقتناء تذاكر السفر تفاداي لتسجيل متخدلات جديدة .علام أأنه مت التقليص يف مبلغ املتخدلات
جتاه رشكة اخلطوط التونس ية اإىل  31,2أأد بعد أأن اكنت يف حدود  134أأد يف رخي اإجناز هممة التفقد.
كام مت الرشوع يف تدعمي تدفق اخلطوط الهاتفية لربط الإدارات اجلهوية مبنظومة "اإنصاف" والتقدم يف اإجناز
املشاريع الإعالمية املدرجة مضن اخملطط املديري.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
 .12وزارة الس ياحة:
واصلت الهيئة س نة  2013متابعة  05تقارير رقابة تعلقت ابلت ف يف مصاحل ومؤسسات بعة لوزارة
الس ياحة.
وتتوزع امللفات املعنية حسب مس توى املتابعة عىل النحو التايل :
متابعة اثلثة :تقريران (.)2
متابعة رابعة :تقرير واحد (.)1
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متابعة سادسة :تقريران (.)2

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة التقريرين التاليَّي:

موضوع التقرير

الت ف يف أأعوان
ادليوان الوطين
التونيس للس ياحة
الت ف يف تثلية
ادليوان الوطين
للس ياحة
بواش نطن
الـــمـــجـــمـــوع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

26

15

09

19

04

04

45

19

13

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

07

-

07

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار
جملس
الهيئة

02

℅78

24

℅92

اإهناء
املتابعة

04

-

15

℅79

اإهناء
املتابعة

06

℅54

39

℅87

وبينت نتاجئ متابعة تقرير التفقدية العامة لوزارة الس ياحة حول الت ف يف أأعوان ادليوان الوطين التونيس
للس ياحة ،أأنه مت اإدراج معلية ادلم بَّي منظومة مراقبة احلضور ومنظومة الت ف يف التأأجري مضن كراد الرشوط
اخلاص ابقتناء نظام مندم للت ف ابلإدارة املركزية للمصاحل املشرتكة والانطالع يف معلية اإجناز وتطوير املرشوع.
وتولت مصاحل ادليوان مراجعة الوضعيات الإدارية املطروحة خاصة عىل مس توى احتساب ا ألقدمية يف الصنا،
الس وادلرجة ومت التفاع عىل احتساب ا ألقدمية يف الصنا لــ  161عوان وترتيب ا ألعوان يف الصنا وفقا
للمؤهالت العلمية املطلوبة وإاعادة تصنيا ا ألعوان ابعتبار الشهادة العلمية وفقا للمقاييس املتفق علهيا.
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كام مت اإحدان جلنة تولت النظر يف رشوط اإس ناد منابة تاكليا العمل ومقاديرها وإاحاةل مرشوع يف الغرة
اإىل رئاسة احلكومة ويواصل ادليوان تسوية ملفات ا ألعوان اذلين متتعوا مبنح عائلية بصورة خمالفة للرتاتيب اجلاري هبا
العمل واسرتجاع املبالغ املدفوعة بدون اس تحقاع اإضافة اإىل صياغة مرشوع يَّي الرتاتيب ادلاخلية املنظمة للصندوع
الاجامتعي وإاحالته اإىل وزارة ا إلرشاف ووزارة املالية .وقد مت اإقرار إاهناء متابعة هذا امللا عىل مس توى الهيئة.
ووصوص تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول ت ف وحساابت تثلية ادليوان الوطين للس ياحة بواش نطن،
أأبرزت املتابعة الرشوع يف اإجراءات املصادقة عىل دليل تنظمي الإجراءات اخلاص ابدليوان وتركزي تطبيقة الت ف يف
احملاس بة ومس تثليات وتعهد ادليوان بتعممي تركزيها ابلبقية.
من انحية أأخرى أأفاد ادليوان أأنه متت اإحاةل امللا اخلاص بتحمل مصاريا اإقامة فرقة موس يقية دون ترخيص
عىل أأنظار اللجنة الوطنية لتقص احلقائق حول الرشوة والفساد اليت أأحالت بدورها امللا للعداةل كام مت رفع قضية
ضد املمثل السابق لدليوان يف ما يتعلق بنقص يف ا ألموال بق ة  293أأ د مل يتسن تربيره.
وقد مت اإقرار اإهناء متابعة هذا امللا عىل مس توى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة الس ياحة اإىل متابعة
اس تكامل اإجناز الإجراءات اليت رشعت يف تنفيذها.
 نتاجئ املتابعة الرابعة:
نظرت الهيئة يف نتاجئ متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول بعض أأوجه الت ف ابدليوان
الوطين التونيس للس ياحة ،واطلعت عىل مدى توفق الهيا املعين يف تنفيذ مقرتحات الإصالح والتدارك اليت
تقدمت هبا ويلخص اجلدول التايل نتاجئ هذه املتابعة :

موضوع التقرير

الت ف
ابدليوان الوطين
التونيس
للس ياحة

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

35

16

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

10

نتاجئ املتابعة الرايعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

05

05

136

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅50

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

30

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅86

قرار جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة
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بينت املتابعة ،اإصدار مذكرة معل تتعلق إابجراءات اإقتناء الهدااي وتوزيع املهام بَّي الإدارة املت فة والإدارة
املسؤوةل عن الرشاءات .كام مت اختيار مكتب دراسات لإجراء اجلرد املادي ألصول وتتلاكت ادليوان وإاحدان جلنة
فنية ملتابعة هذا امللا واتفق ادليوان مع مكتب خمتص لرفع الإحرتازات الواردة بتقارير مراجعي احلساابت.
من انحية أأخرى ،تعهدت مصاحل ادليوان برفع قضية مدنية لسرتجاع املبالغ املس توىل علهيا من قبل موظفة
ابدليوان بعد احللك ابإدا هتا و إابعداد مرشوع قانون اإطار قبل موج شهر جويلية  2013كام رشعت يف اإعداد منظومة
مندجمة للمساعدة يف أأخذ القرار.
وقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا قصد التأأكد من اس تكامل تدابري الإصالح اليت رشع ادليوان
يف تنفيذها.
 نتاجئ املتابعة السادسة:
تعلقت املتابعة ابمللفَّي التاليَّي:

موضوع التقرير

الت ف يف
صندوع تلية
القدرة التنافس ية
يف القطاع
الس يايح
الت ف يف
الرشكة العلية
والس ياحية ملرىس
القنطاوي ورشكة
ادلراسات والتلية
لسوسة الشاملية
اجملموع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة السادسة
نس بة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات الإصالح
خالل
املتبقية
املنجزة
هذه
للمتابعة
خالل
املتابعة
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

45

14

05

-

05

-

40

℅89

اإهناء
املتابعة

75

31

21

-

21

-

54

℅72

مواصَل
املتابعة

120

45

26

-

26

-

94

℅78
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ووصوص تقريري هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة لوزارة الس ياحة حول تقيمي تدخالت صندوع
تلية القدرة التنافس ية يف القطاع الس يايح وتدقيق حساابته املالية ،تبَّي إابرام ادليوان الوطين التونيس للس ياحة
اتفاقية مع مكتب حساابت خاريج قصد تربير املبالغ العالقة ابحلساابت الربيدية والعمليات املدرجة حبساب الانتظار،
والتقدم يف معلية اقتناء التطبيقة املندجمة للت ف ،اإضافة اإىل تطوير تطبيقة للت ف يف احملاس بة عىل مس توى
املمثليات ابخلارج.
وجتدر الإشارة اإىل أأنه مت عقد جلسة معل مبقر الهيئة تعهد خاللها تثلو ادليوان ابحلرص عىل اس تكامل
التوصيات املتبقية يف أأقرب الآجال.
ونظرا لتقدم معلية الإصالح أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الس ياحة
ملتابعة اس تكامل مشاريع تركزي التطبيقات الإعالمية ومعلية تصفية الوضعية احملاس،ية للصندوع.
أأما يف ما يتعلق مبتابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول بعض أأوجه الت ف ابلرشكة العلية
والس ياحية ملرىس القنطاوي ولرشكة ادلراسات والتلية لسوسة الشاملية ،فقد لوحو تدهور للوضعية املالية للرشكة
العلية والس ياحية ملرىس القنطاوي وعدم تسجيل تقدم عىل مس توى اإعداد النصوص املتعلقة ابإجراءات الانتداب
والرتقية والتسمية يف اخلطط الوظيفية و أأرجعت الرشكة تردي الوضعية املالية اإىل تراجع ر املعامالت نتيجة املنافسة
احلادة اليت يشهدها نشاطها وإاىل الوضعية احلالية للقطاع الس يايح.
وتسعى رشكة سوسة الشاملية (الرشكة ا ألم) لإجيـاد احللـول املنـاسبـة لتدارك العجـز املـايل وذكل ابإقرار معلية
رشاء لا ا ألصـول التجارية لنقاط البيع املسوغة من طرف الرشكة العلية واقرتاح مرشوع اإصالح يعقد ابخلصوص
عىل التعـاقد مـع همنييـن خمتصَّي للسهـر عىل حسـن تس يري نقـاط البيـع وتطوير وحـدة السكـن وتسـريـح ا ألعـوان
الـذيـن جتـاوز س هنــم ا سيـن سنـة للتقليـص مـن أأعبـاء الاس تغالل ،اإضافة اإىل اإعـداد خمطـط اإنقاذ وعـرضه عىل
جلنة اإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعـوابت اقتصادية.
أأما وصوص رشكة ادلراسات والتلية لسوسة الشاملية ،فقد لوحو تقدم هام يف اإجراءات اإمتام نظام الاشرتاك
يف امللكية وفق الفصلَّي  85و  90من جمَل احلقوع العينية حيث مت اإعداد التقس مي ا ألفقي والعمودي للمركب
الس يايح وإايداعه دلى مصاحل بدلية حامم سوسة .كام تعمل الرشكة عىل التقليص من متخدلالا جتاه الرشكة العلية
عرب اإقرار معلية بيع لفائدلا لعدد من احملالت التجارية بعة لهذه ا ألخرية .ومن هجة أأخرى أأعدت رشكة ادلراسات
والتلية لسوسة الشاملية مرشوع نص يضبط رشوط التسمية ابخلطط الوظيفية تعهدت بعرضه عىل اجلهات اخملتصة
للمصادقة.
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كام أأفادت الرشكة وصوص الامتيازات اليت صل علهيا الرئيس املدير العام السابق بأأن املعين اب ألمر مل ينتفع
فعليا بعقد التأأمَّي عىل املرة وعىل ر أأد املال عند الوفاة والإحاطة والإقامة ابخلارج و أأنه انتفع مباكفأآت بثالثة أأشهر
بقرار من جملس الإدارة عىل رار بقية أأعوان رشكة سوسة الشاملية ،وقد طالبت وزارة ا إلرشاف ابإعادة عرة هذا
املوضوع عىل أأنظار جملس اإدارة الرشكة للبت فيه هنائيا.
كام برزت انتفاع املعين اب ألمر مبواد اس هتالكية (مواد غذائية ومواد تنظيا) بكون الإجراءات اجلاري هبا العمل
ختول للمديرين العامَّي للمؤسسات العلية الس ياحية الانتفاع بتنظيا املعل الوظيفي وما يتبعه من تزود مبواد
اس هتالكية ،ونفت حصوهل عىل سعر بيع تفاضيل أأو ختفيض يف مثن الشقة اليت اقتناها.
وقد أأوصت الهيئة الإدارة العامة للرشكتَّي ابحلرص عىل ا إل اع يف اختاذ الإجراءات الرضورية لإصدار
النصوص املتعلقة ابلت ف يف املوارد ال،رشية واملصادقة علهيا ومد الهيئة ابلإسرتاجتية املزمع اعامتدها لتدارك الوضعية
املالية للرشكة العلية.
كام أأوصت بعرة املسائل املتعلقة ابلمتيازات املمنوحة للرئيس املدير العام السابق للرشكة عىل أأنظار جملس
الإدارة للبت فهيا بصورة هنائية عىل أأن تبدي وزارة ا إلرشاف ر أأ ا وصوص ما تقرر يف الغرة.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح ،فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
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 .13وزارة شؤون املرأأة وا أل ة:
 نتاجئ املتابعة الثالثة:
واصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت اإختذلا مصاحل الوزارة وهيايها لتجس مي التوصيات اليت تقدمت هبا
وصوص ثالثة تقارير أأعدلا التفقدية العامة ابلوزارة .وحيوصل اجلدول التايل نتاجئ معليات املتابعة املشار اإلهيا :

موضوع التقرير

الت ف يف مركز 7
نو رب لإصطياف
وترفيه ا ألطفال
ابمحلامات
ت ف وحساابت
املركز املندم
للش باب والطفوةل
ابلسواة
تفقد اندي ا ألطفال
ومجعية أأحباء الطفل
بس يدي اثبت
اجملموع

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

31

10

05

05

49

26

11

09

09

09

07

07

89

45

23

21

-

02

02

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

100
℅

31

82
℅

47

100
℅

09

100
℅

91
℅

87

℅98

قرار
جملس
الهيئة

100
℅

اإهناء
املتابعة

96
℅

اإهناء
املتابعة
اإهناء
املتابعة

ووصوص ت ف وحساابت مركز اصطياف وترفيه ا ألطفال ابمحلامات ،تبَّي أأن املركز توفق يف جتس مي جل
التوصيات اليت تقدمت هبا الهيئة حيث مت تنظمي دورات تنش يطية وتربصات وملتقيات وخمعت لفائدة امجلعيات ذات
الاحتياجات اخلصوصية ولفائدة الإطارات املرشفة عىل قطاع الطفوةل وإاعداد مرشوع قرار لضبط للخدمات للمركز
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وهو بصدد اس تكامل اإجراءات النرش .كام مت تعيَّي مدير خمتص يف الت ف املايل لتس يري املركز وتلكيا أأحد
الإطارات اب إلرشاف ومتابعة نشاط املركز خالل الفرتة الصيفية ابعتبارها فرتة اذلروة .فضال عن اعامتد مطلب مس بق
يف اخلدمات وطلب تزود أآيل لضامن خالص اخلدمات املقدمة لفائدة الوزارة.
ونظرا لتقدم معلية الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا.
أأما يف ما يتعلق ابملركز املندم للش باب والطفوةل ابلسواة ،فقد أأبرزت معلية املتابعة أأن النس بة امجللية
للتدارك والإصالح قد بلغت  %96من النقائص اليت تضمهنا تقرير التفقد وابلتايل أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعته.
ومتثلت أأمه التدابري املتخذة يف تويل الإدارة العامة للمصاحل املشرتكة اإحاةل ملا املدير السابق للمركز املندم
عىل دائرة الزجر املايل وقيام فريق معل متكون من مريب رعاية وتنش يط و أأخصا نفساين بتحيَّي ُك واثئق العمل
الرتبوي يف اإطار العمل الش بل كام مت اإجناز برانم س نوي لس نة  2014/2013مضن ورشة معل مشرتكة بَّي ُك
الإطارات اخملتصة والرتبوية من رعاية وتنش يط وإاعداد بطاقة املتابعة ل أشطفال واعامتدها و ييهنا من قبل ا ألخصائية
النفسانية ومريب الرعاية.
من انحية أأخرى قام املركز والص ديونه جتاه رشكة "صوتيتال" وتنظمي معليات الزتود اإضافة اإىل اعامتد
منظومة متابعة اخملزون وتعيَّي خمتص ملعاجلة الإشاكليات املتعلقة هبا وطلب الاعامتدات الالزمة لربط املركز
اب ألنرتانت والرشوع يف تركزي اندي الإعالمية وتوفري املراجع البيدا وجية.
وعىل مس توى اندي ا ألطفال ومجعية أأحباء الطفل بس يدي اثبت ،نلت الهيئة تقدما يف معلية الإصالح
حيث مت ابخلصوص اإنتداب عون حراسة وعون تنظيا ابملؤسسة وتدع ه ومسة معَل أآخرين كام مت ربط املؤسسة
ابلش بكة ادلاخلية ل أشنرتانت وليئة قاعة الإعالمية والتعهد بتجهزيها بــ  5حواسيب ونظمت الوزارة تربصا ميدانيا
لفائدة عدد من املنتدبَّي اجلدد من مرىب طفوةل و أأساتذة ش باب وطفوةل اإحتوى عىل حماور عديدة من بيهنا حمور
خاص ابلت ف الإداري واملايل ،اإضافة اإىل برجمة اإنتداب اإطارات اإدارية لتعييهنا اب ألقالمي واملصاحل اجلهوية للطفوةل
ورصد اإعامتدات بـق ة  125أأ.د لهتيئة النادي قصد وي اإىل مركب طفوةل.
وتولت الوزارة تدقيق حساابت  12مجعية أأحباء الطفل بست ولايت و اإصدار أأذون لتفقد بعض امجلعيات
ا ألخرى .ويي موافاة الإدارة العامة للطفوةل ابلتقارير ا ألدبية واملالية للس نوات املوالية لس نة  2010يف أأواهنا.
ونظرا لتقدم معلية الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا.
141

 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 .14وزارة الثقافة:
 نتاجئ املتابعة السادسة:
يلخــص اجلــدول التــايل نتــاجئ متابعــة تقريــر دائــرة احملاســ بات الثــاين والعرشـ ـين حــول الت ــف يف دور
الثقافة:

موضوع
التقرير

دور الثقافة

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

50

17

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

06

نتاجئ املتابعة السادسة
نس بة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات الإصالح
خالل
املتبقية
املنجزة
هذه
للمتابعة
خالل
املتابعة
هذه
املتابعة

02

04

℅33

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

46

℅92

اإهناء املتابعة

ومتثلــت أأمه التــدابري املتخــذة يف التوصــل اإىل تغطيــة دور الثقافــة ابلعــدد الــاكيف مــن املنشــطَّي الثقــافيَّي
وتعمـــمي منظومـــة " أأدب مؤسســـات" عـــىل اكفـــة املنـــدوبيات اجلهويـــة للثقافـــة والرشـــوع يف اســـ تغاللها.وتولت
الـــوزارة اإعـــداد النصـــوص القانونيـــة احملدثـــة واملنظمـــة للمؤسســـات العموميـــة للعمـــل الثقـــايف وإاحالهتـــا اإىل رئاســـة
احلكومـــة .كـــام واصـــلت العمـــل عـــىل اس تصـــدار أأمـــرين يتعلـــق ا ألول ابلتنظـــمي الإداري واملـــايل وطـــرع تســـ يري
املركبات الثقافية والثاين بضبط نظام تأأجري ا ألعامل الاس ترنائية الراجعة ابلنظر اإىل وزارة الثقافة
ونظ ـرا لتقــدم معليــة الإصــالح فقــد مت اإق ـرار اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا ودعــوة الــوزارة امللكفــة ابلثقافــة اإىل
مواصَل مساعهيا الرامية اإىل اس تصدار النصوص القانونية والرتتي،ية املشار اإلهيا.
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 .15وزارة الش باب والرايضة والرتبية البدنيـة:
بعت الهيئة س نة  2013ثالثة تقارير تتعلق هبياُك بعة لوزارة الش باب والرايضة والرتبية البدنيـة.
 نتاجئ املتابعة ا ألوىل:
موضوع التقرير
اجلامعة التونس ية للجيدو
والرايضات املندجمة

عدد النقائص
املس تخرجة من
التقرير
28

عدد النقائص اليت
مت تداركها

عدد النقائص اليت مت
تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح والتدارك

09

19

℅32

تناولــت الهيئــة ابدلرد يف اإطــار متابعــة أأوىل تقريــر التفقــد اذلي أأعدتــه التفقديــة العامــة لــوزارة الش ـ باب
والرايضـــة حـــول الت ـــف يف اجلامعـــة التونســـ ية للجيـــدو والرايضـــات املندجمـــة .وجتـــدر الإشـــارة اإىل أأن وزارة
الشــ باب والرايضــة قــد أأفـــادت مضــن مراســلهتا املتعلقـــة ابإحــاةل التقريــر املــذكور اإىل الهيئـــة ،أأهنــا تولــت اإحـــاةل
ملــا التفقــد اإىل النيابــة العموميــة قصــد فــتح قيــق عــديل ضــد رئــيس اجلامعــة الســابق وُك مــن تث،ــت اإدانتــه
يف التجـــاوزات الـــيت وقـــا علهيـــا التقريـــر بعـــد أأن مت اإعتبارهـــا مـــن قبيـــل ا ألخطـــاء الـــيت تـــدخل ـــت طـــائَل
الفصلَّي  96و 99من اجملَل اجلزائية.
ومتثلــت أأمه النقــائص عــىل مســ توى الت ـــف الإداري واحملاســ يب ،يف اســ تغالل رئــيس اجلامعــة املـــوارد
ال،رشـ ـية واملاديــة للجامعــة خلدمــة مصــاحله اخلاصــة ومتكــَّي أأعــوان متقاعــدين ومبــارشين ابجلامعــة مــن امتيــازات
ماليــة بصــفة غــري قانونيــة ،ومجــع مراقــب احلســاابت بــَّي هممتــَّي متنــافرتَّي تقثــل ا ألوىل يف اإعــداد الق ـوا املاليــة
والثانيــة يف مراجعهتــا والتصــديق علهيــا بنفســه .كــام مت الوقــوف عــىل عــدم تطــابق حمتــوى الق ـوا املاليــة املصــادع
علهيا مع مضمون التقارير املالية املقدمة لوزارة ا إلرشاف.
وعــىل مس ـ توى الت ــف يف اخلزينــة ،تبــَّي يــاب دفــرت لتســجيل املبــالغ احملصــَل ابلعمــَل الصــعبة مــن
ادلورات ادلوليـــة املقامـــة بتـــونس وخـــالص بعـــض املصـــاريا عـــن طريـــق املقاصـــة مبـــا يعـــادل  20أألـــا دينـــار
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خالفـــا ملقتضـــيات جمـــَل ال ـــف ،والإحتفـــا ابلصـــندوع بعـــدد مـــن الصـــكوك والمكبيـــالت املســـحوبة عـــىل
احلســاب الشخص ـ لزوجــة رئــيس اجلامعــة لفائــدة ا إل ــاد الإفريقــي للجيــدو .كــام متــت الإشــارة اإىل تعــذر توقيــا
أأرصــــدة احلســــاابت البنكيــــة واملبــــالغ املقبوضــــة وامل ــــوفة عــــن طريــــق الصــــندوع ابدلقــــة الالزمــــة نتيجــــة
التجــاوزات والإخــاللت املســجَل ،وإاىل حســب مبلــغ بق ــة  6أأد وقيــده ابحملاســ بة عــىل أأســاد تســ بقة ماليــة
لفائدة ا إل اد الإفريقي للجيدو يف ياب املؤيدات اليت تث،ت هذه العملية.
وعـــىل مســـ توى الت ـــف املـــايل ،تبـــَّي أأن رئـــيس اجلامعـــة حســـب شـــ ياكت بعنـــوان تســـ بقات بـــدون
مؤيــدات رصف ودون تســجيلها ابحملاســ بة مت تســويهتا جزئيــا بواســطة صــكوك خشصــية هل ولزوجتــه وبقــاء مبلــغ
 25.489دينــارا دون تســوية اإىل حــد رخي اإجــراء التفقــد ،كــام أأنــه مل يــي التقيــد خــالل دورة "اجلــائزة الكــربى
لســـ نة  "2010بقواعـــد الت ـــف يف العمـــَل الصـــعبة حيـــث مت تســـلمي جـــوائز نقديـــة بق ـــة  147أألـــا دولر
أأمـــريل دون اعـــامتد دفـــرت وصـــولت اســـ تالم مـــرقم ودون مســـ نـــل خمتـــوم لتســـجيل معليـــات القـــبض
وادلفع.
ومـــن هجـــة أأخـــرى مت متكـــَّي املت ـــفة املاليـــة للجامعـــة منـــذ ســـ نة  2003مـــن قـــرة بق ـــة مخســـة أآلف
دينــار ،وعــون أآخــر مــن قــرة بق ــة أألــا ومثاوائــة دينــار منــذ س ـ نة  2004دون الرشــوع يف اس تخالص ـهام اإىل
حـــد رخي التفقـــد ،و مـــل اجلامعـــة مصـــاريا الهـــاتا اجلـــوال الشخصـــ لرئيســـها مببلـــغ مجـــيل فـــاع  15أألـــا
دينار خالل الفرتة املمتدة من س نة  2008اإىل س نة .2011
و أأش ـار التقريــر اإىل اإس ـ ناد صــفقة اقتنــاء مالبــس رايضــية مبناس ـ بة تنظــمي تظــاهرة "اجلــائزة الكــربى ملدينــة
ت ـونس لس ـ نة  "2010بق ــة  38.726دينــارا مبــارشة ملــزود جتمعــه صــَل مصــاهرة بأأمينــة مــال اجلامعــة ،والتعامــل
احل ـــي مـــع بعـــض املـــزودين دون ســـوامه يف جمـــالت الإقامـــة والإعاشـــة والاســـ تقبالت والإكســـاء الـــراييض
دون اإجراء استشارة يف الغرة ر أأمهية ر املعامالت.
كــام متــت ا إلشــارة كــذكل اإىل ختصــيص مبلــغ يفــوع  136أألــا دينــار مت اإس ـ نادها اإىل اجلامعــة مــن قبــل
ا إل ـــاد ادلويل للجيـــدو بعنـــوان التعـــويض عـــن اإلغـــاء تنظـــمي ادلورة ادلوليـــة للجـــائزة الكـــربى لســـ نة 2011
بتـــونس ،لتســـديد ديـــون أأفـــادت اجلامعـــة أأهنـــا مســـ تحقة علهيـــا منـــذ ادلورة الســـابقة مبـــا قـــدره  63أأد ر عـــدم
الت ـــ هبـــا لـــوزارة ا إلرشاف وعـــدم تســـجيلها ابحملاســـ بة .ولـــوحو قيـــام الـــوزارة خـــالل ســـنيت  2008و2009
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بتعيـــل مـــنح بق ــــة  76.550دينـــارا و 69.675دينــــارا حبســـاابت اجلامعــــة خمصصـــة لتســــ يري مراكـــز إاقل يــــة
للرايضة لتجنب التقيد بقواعد الت ف يف مزيانية ادلوةل.
وقـــد أأفـــادت اجلامعـــة أأهنـــا تولـــت إاحـــدان جلنـــة رشاءات ابلنســـ بة للرشـــاءات الكـــربى ،والاســـ تئناد
ابلرتاتيـــب املنظمـــة للصـــفقات العموميـــة يف معليـــات الـــزتود حيـــث مت وضـــع اإجـــراءات تضـــمن احـــرتام قواعـــد
املنافســة يف هــذه العمليــات .كــام مت تكــريس مبــد أأ املراقبــة املوازيــة بــَّي ُك مــن أأمــَّي املــال ورئــيس اجلامعـــة
واملت ــف امل ـايل اإىل جانــب اإحــدان جلنــة تــدقيق داخــيل ،وإاخضــاع اإس ـ ناد الامتيــازات واملــنح لفائــدة ا ألع ـوان
املبــارشين اإىل مصــادقة املكتــب اجلــامعي ،و جــري اإيــداع املبــالغ املاليــة والقــمي الشخصــية للمســؤولَّي و ألعضــاء
اجلامعــة ابلصــندوع ،والتعهــد بتخصــيص دفــرت لتســجيل املبــالغ احملصــَل ابلعمــَل الص ـعبة تطبيقــا ملتقضــيات جمــَل
ال ف.،
و إلســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح ،دعـــت الهيئـــة ابخلصـــوص اإىل اإعـــالم هيئـــة اخلـــرباء احملاســـ بَّي ابلـــبالد
التونســـ ية امـــع اخلبـــري احملاســـب منـــذ ســـ نة  2000بـــَّي هممـــيت اإعـــداد القـــوا املاليـــة للجامعـــة مث مراقبهتـــا
والتصـــديق علهيـــا لحقـــا قراقـــب للحســـاابت ر جـــري القـــوانَّي املنظمـــة للمهنـــة امجلـــع بـــَّي هـــاتَّي املهمتـــَّي،
وتكـــوين جلنـــة مشـــرتكة مـــع اجلامعـــة لتربيـــر الإختالفـــات الـــيت أأشـــار اإلهيـــا تقريـــر التفقـــد بـــَّي مبـــالغ املـــداخيل
املســـجَل ابلتقريـــر املصـــادع عليـــه والتقريـــر املـــايل اذلي مت توجهيـــه اإىل وزارة ا إلرشاف بعنـــوان ســـنيت 2009
و ،2010والتأأكــد مــن عــدم وجــود جتــاوزات يف ش ـأأهنا ،وتك ـوين جلنــة ابلإش ـرتاك مــع الــوزارة لتتــوىل التأأكــد مــن
حقيقــة املبــالغ الــيت مت تســجيلها مضــن حســاب اخلســائر الاس ـ ترنائية و ميلهــا اإىل اجلامعــة خــالل عــدة س ـ نوات
دون تقدمي تفاصيلها.
كــام دعــت الهيئــة التفقديــة العامــة للــوزارة اإىل مســاعدة املكتــب اجلــامعي اجلديــد عــىل القيــام ابلتحــرايت
التمكيليـــة الالزمـــة قصـــد التأأكـــد مـــن ا ألســـ باب احلقيقيـــة ل إالحتفـــا ابلصـــندوع ابلصـــكوك والمكبيـــالت التابعـــة
لزوجـــة الـــرئيس الســـابق للجامعـــة ول إال ـــاد الإفريقـــي للجيـــدو ،ومطالبـــة املســـؤولَّي الســـابقَّي ابإجـــراء معليـــة
تســـلمي املهـــام وادلفـــاتر وضـــبط احلســـاابت حســـب مـــا تقتضـــيه الرتاتيـــب املنظمـــة للتـــداول عـــىل املســـؤوليات
ودعــوة ُك مــن اجلامعــة والــوزارة اإىل مطالبــة رئــيس اجلامعــة الســابق ابإرجــاع مبلــغ  25.489دينــارا اذلي أأفــاد
التقريــر أأنـــه بقـــي بذمتـــه  ،وتكـــوين جلنـــة تتـــوىل مزيــد التحـــري والتـــدقيق يف صـــفقة اقتنـــاء املالبـــس الرايضـــية
و ديــــد املســــؤوليات يف ا ألخطــــاء والتجــــاوزات الــــيت أأبرزهــــا التقريــــر ،واختــــاذ الإجــــراءات الالزمــــة جتــــاه
املسؤولَّي عهنا.
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كــام دعــت الهيئــة اجلامعــة اإىل وضــع وإاعــامتد اإج ـراءات تــنظم معليــات اإيــداع وحســب و ويــل ا ألم ـوال مــن
وإاىل احلســاابت البنكيــة ،والتحــري وصــوص دواعــي معليــيت الســحب والإيــداع املنج ـزتَّي يف نفــس اليــوم مببلــغ
 30000دينـــارا عـــىل حســـايب اجلامعـــة دلى بنكـــَّي خمتلفـــَّي الـــيت أأفـــاد التقريـــر أأهنـــا غـــري مـــربرة وتفتقـــر اإىل
مؤيــدات حماســ،ية ،وتطبيــق اخلصــم مــن املــورد عــىل معــولت الاستشــهار وماكتبــة وزارة املاليــة للتأأكــد مــن
تطبيــق اخلصــم مــن املــورد عــىل مــنح التتــو امل ــوفة اإىل الالعبــَّي التونس ـ يَّي وا ألجانــب ،ووضــع اإج ـراءات
تـــنظم الت ـــف يف املبـــالغ املقبوضـــة واملســـلمة ابلعمـــَل الصـــعبة واحـــرتام الرتاتيـــب ادليوانيـــة املنظمـــة لعمليـــات
اس ـ ترياد امليــداليات اخملصصــة لــدلورات ادلوليــة ،ودعــوة املســؤول اجلــامعي الســابق اذلي تــوىل تقــدمي تصــار
مغلوطـــة اإىل مصـــاحل ادليوانـــة حـــول مصـــدر امليـــداليات الـــيت مت ختصيصـــها دلورة تـــونس ا ألخـــرية للجيـــدو ،اإىل
اإثبات مصدرها احلقيقي.
و أأوصــت الهيئـــة بتنظـــمي معليـــات اإبـــرام عقـــود الاستشــهار ابلنســـ بة ألعضـــاء املكتـــب اجلـــامعي ،و ديـــد
احلـــالت الـــيت ميكـــن أأن تســـ ند فهيـــا املســـاعدات اإىل ا ألعـــوان عنـــد الإقتضـــاء ،وضـــبط اإجـــراءات ورشوط
منحهـــا وضـــامانت اســـرتجاعها ،وتقنـــَّي ميـــل بعـــض املصـــاريا عـــىل مزيانيـــة اجلامعـــة وخاصـــة مهنـــا املتعلقـــة
بنفقــات الهواتــا اجلــواةل ،والتشــاور مــع الــوزارة قصــد النظــر يف اإماكنيــة املطالبــة ابســرتجاع مصــاريا الهــاتا
اجلوال الشخص للرئيس السابق للجامعة اليت فاقت  15أأ.د.
كــام دعــت اإىل تــدقيق عــدد مــن العمليــات القدميــة الــيت أأفــاد التقريــر أأنــه يشــوهبا الغمــوة ،عــىل ـرار
تـــكل املتعلقـــة بعـــدم الت ـــ بـــبعض املبـــالغ الـــيت مت ويلهـــا اإىل اجلامعـــة ،ومهنـــا مبلـــغ  136.184,600دينـــار
اذلي مت اإســـ ناده مـــن قبـــل ا إل ـــاد ادلويل للجيـــدو وختصيصـــه حســـب التقريـــر خلـــالص ديـــون ت ـــف قدميـــة
غري م ح هبا.
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 نتاجئ املتابعة الثانية:
أأبرزت متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الت ف يف الشؤون الإدارية واملالية بوزارة
الش باب والرايضة والرتبية البدنية ،أأن نس بة التدارك والإصالح بلغت  %52و يلخص اجلدول التايل نتاجئ معلية
املتابعة :

موضوع التقرير

الت ف يف الشؤون
الإدارية واملالية
بوزارة الش باب
والرايضة والرتبية
البدنية

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

27

21

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

21

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

08

13

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅38

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

14

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅52

قرار
جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

ومتثلت أأمه التدابري املتخذة يف يَّي الوضعيات الإدارية بصفة أآلية واحلرص عىل اإس ناد مفاتيح العبور بعد
موافقة الرئيس املبارش وإادارة املركز الوطين ل إالعالمية وتعهد الوزارة ابختاذ الاحتياطات الالزمة لتاليف اس تالم
جتهزيات غري مطابقة للمواصفات الفنية احملددة يف كراسات الرشوط .كام نلت الهيئة تقدما يف قيق هدف تعممي
تدريس مادة الرتبية البدنية ابملدارد واملعاهد.
ومن انحية أأخرى رشعت الوزارة يف اجناز بعض الإصالحات دون اس تكاملها حيث متت اإعادة النظر يف
مرشوع الهيا التنظ ي ابلتشاور مع خمتلا املصاحل ودراسة وضعية الصندوع الوطين للهنوة ابلرايضة و الش باب
صلب جلنة تضم تثلَّي عن وزارات ادلاخلية واملالية والش باب والرايضة اإضافة اإىل ضبط احلاجيات من التجهزيات
وخصائصها الفنية بدقة ابلتنس يق مع الهياُك والإدارات املعنية واحرتام الآجال القانونية ابلنس بة لفرز العروة
واحلرص عىل توفري تأأمَّي احلضائر قبل بداية ا ألشغال مع التعهد مبتابعة تطورالوضعيات الإدارية عرب التحيَّي املس قر
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ملنظوما اإنصاف و أأدب وبتسوية وضعية الإطارات املوضوعة عىل ذمة اجلامعات الرايضية والرشوع يف سد
الشغورات احلاصَل ابخلطط الوظيفية.
ويف املقابل مل تتول الوزارة وضع الإطار الرتتييب والعميل لوضعية عدم املبارشة وتنظمي معلية الت ف يف
املساكن الإدارية .و أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
 نتاجئ املتابعة الرابعة:
نظرت الهيئة يف نتاجئ متابعة تقرير التفقدية العامة لوزارة الش باب والرايضة والرتبية البدنية حول تفقد اجلامعة
التونس ية للبزيبول والسوفتبول ،واطلعت عىل مدى توفق الهيا املعين ووزارة ا إلرشاف يف تنفيذ مقرتحات الإصالح
والتدارك اليت اكنت قد تقدمت هبا خالل جلسة املتابعة ا ألوىل وقد تبَّي أأن نس بة الإصالح امجللية بلغت ℅100
من النقائص كام يبينه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

اجلامعة
التونس ية
للبزيبول

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

18

18

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

10

نتاجئ املتابعة الرابعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

10

-

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅100

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

18

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅100

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

وتقثل أأمه التدابري املتخذة يف حرص الوزارة عىل متابعة حماإ جلسات املكتب اجلامعي والتقارير املالية
الثالثية ،اإضافة اإىل عقد جلسات متابعة مع املت ف املايل والاكتب العام للجامعة.
أأما عىل مس توى اجلامعة فقد مت اإعداد مرشوع نظام داخيل والتعهد بعرضه مضن أأشغال اجللسة العامة التقي ية
لس نة  2013وإانتداب مستشار فين وطين ومدرب ل أشواسط وأآخر ل أشصا ر و ديد أأجور املدربَّي ابلتنس يق مع
مصاحل الوزارة اإضافة اإىل اإعامتد ا إل راط ابجلامعة مبقابل ودفع معلوم الرتبصات اجلامعية من قبل املدربَّي.
وقد أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا مع التأأكيد عىل إورة اإمتام اإجراءات املصادقة عىل مرشوع
النظام ادلاخيل للجامعة وإاس تكامل اإجراءات الإصالح اليت رشع فهيا.
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 .16وزارة الصابة العمومية:
مشلت املتابعة ثالن ملفات اإثنان مهنا تتعلق ابملتابعة الثالثة وتقرير واحد ابملتابعة الرابعة.


نتاجئ املتابعة الثالثة:

يلخص اجلدول التايل نتاجئ معليات املتابعة:

موضوع التقرير

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

الت ــــــــــــف يف
املس تودع املركزي
أأبو القـامس الشـايب
التــــــابع لــــــوزارة
الصابة العمومية

13

07

04

04

الت ف يف معهـد
ابس تور

46

26

14

03

11

59

33

18

07

11

اجملموع

-

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

100
℅

21
℅
39
℅

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

13

النس بة
امجللية
ل إالصالح

100
℅

35

℅ 76

48

℅ 81

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

مواصَل
املتابعة

بينـــت متابعـــة تقريـــر التفقديـــة العامـــة لـــوزارة الصـــابة العموميـــة حـــول الت ـــف يف املســـ تودع املركـــزي
لـــوزارة الصـــابة العموميـــة " أأبـــو القـــامس الشـــايب" ،تقـــدما يف معليـــة الإصـــالح ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة يف
اإجنـــاز أأشـــغال ليئـــة وصـــيانة املســـ تودعات املكونـــة للمســـ تودع املركـــزي وتوســـ يع الشـــ بكة ادلاخليـــة بـــوزارة
الصــــابة قصــــد ربــــط اكفــــة الإدارات بشــــ بكة " "Intranetتــــا ســــ كن مــــن اســــ تغالل املنظومــــة الوطنيــــة
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للت ـــف يف املنقـــولت و اإعـــادة النظـــر يف مرشـــوع دليـــل الإجـــراءات اخلـــاص ابلت ـــف يف اخملـــازن املركزيـــة.
كـــام تولـــت الإدارة ضـــبط قامئـــات يف املعـــدات وقطـــع الغيـــار الـــيت ميكـــن اســـ تغاللها ووضـــعها عـــىل ذمـــة مركـــز
ادلراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية.
وقــد أأقــر جملــس الهيئــة اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا ودعــا اإىل احلــرص عــىل اإمتــام اإج ـراءات املصــادقة عــىل
مرشــوع دليــل الإجــراءات والعمــل عــىل تفعــي و أأكــد عــىل إورة اســ تغالل املنظومــة الوطنيــة للت ــف يف
املنقولت.
و أأبــرزت متابعــة تقريـــر هيئــة الرقابـــة العامــة للمصـــاحل العموميــة حـــول الت ــف يف معهـــد ابســـ تور ،أأن
نس بة التدارك امجللية قد بلغت .℅76
ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة يف املصـــادقة عـــىل عقـــد بـــرانم يف مـــا يتعلـــق بنشـــاط البحـــث العلمـــي
واس ـ تكامل تــدوين اإج ـراءات التــدقيق ادلاخــيل .كــام مت تنظــمي معليــات التعاقــد املتعلقــة مبشــاريع البحــث وعــرة
موضـــوع املـــوارد ال،رشـــية مـــن حيـــث الانتـــداابت ونـــم احلاجيـــات الســـ نوية عـــىل جملـــس الإدارة و اســـ تكامل
كتابـــة الإجـــراءات الرئيســـ ية واخلاصـــة مبختلـــا أأنشـــطة املعهـــد والعمـــل عـــىل وضـــع دليـــل الإجـــراءات عـــىل
الش ـ بكة الإعالميــة ادلاخليــة للمعهــد .فضــال عــن الرشــوع يف اس ـ تغالل منظومــة الت ــف املــايل املوضــوعة مــن
طــرف مركــز الإعالميــة لــوزارة الصــابة و يف تــركزي املنظومــة اجلديــدة للت ــف يف مشــاريع البحــث .و أأفــادت
مصاحل املعهد أأهنا تعمل عىل تفعيل صفقات اإطارية ابلنس بة للرشاءات اجملمعة املس توردة.
ويف املقابـــل مل يـــي تعـــويض بعـــض الإطـــارات الـــيت غـــادرت املعهـــد .كـــام مل تقـــم مصـــاحل املعهـــد اـــرد
اللقاحات املتلفة ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
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نتاجئ املتابعة الرابعة:

مشلــت املتابعــة تقريــر دائــرة احملاســ بات حــول ت ــف املستشــفى اجلــامعي احلبيــب بورقيبــة بصــفاقس،
وقد بلغت النس بة امجللية ل إالصالح  83كام يبينه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

مستشفى
احلبيب بورقيبة
صفاقس

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

58

41

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

16

نتاجئ املتابعة الرايعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

12

04

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

% 25

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

46

النس بة
امجللية
ل إالصالح

%79

قرار جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

ومتثلــت أأمه التــدابري املتخــذة يف ربــط نتــاجئ التاباليــل اخملربيــة اب ألقســام الإستشــفائية تــا ســامه يف ضــامن
يــة املعلومــة الطبيــة وإاجنــاز أأشــغال تــركزي التكييــا املركــزي انــاح قاعــات العمليــات والقاعــات اخملصصــة
للمـــرمل املتعرضـــَّي للحـــروع والرشـــوع يف اســـ تغاللها وافتتـــاح العيـــادات اخلارجيـــة اخلاصـــة بقســـم جراحـــة
الوجه و الفكَّي واس تغاللها.
مـــن انحيـــة أأخـــرى مت التفـــاع صـــلب اللجنـــة الطبيـــة عـــيل اســـ تغالل فضـــاءات جديـــدة بقســـم التعقـــمي
وختصيصـــها خلـــزن املســـ تلزمات وقـــد بلـــغ مســـ توى الإجنـــاز  ℅20وتعهـــدت اإدارة املستشـــفى برتكـــزي معليـــة
الرتمـــزي مضـــن امللـــا الطـــيب احملوســـب كـــام مت تـــركزي جتهـــزيات تعمـــل بضـــغط الهـــواء لنقـــل العينـــات مـــن وإاىل
اخملابر والرشوع يف ضبط احلاجيات ا ألساس ية لبداية العمل بصيدلية جناح العمليات.
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و ـــرص الإدارة عـــىل جتـــاوز مشـــاُك التـــأأخري يف معليـــة الفـــوترة و ســـيهنا ومتابعـــة ُك عطـــب يف أأهجـــزة
الإعالمية بقسم ا إلس تعجايل لتدارك التضارب يف اإحصائيات القسم واملنظومة الإعالمية.
وقــد أأقــر جملــس الهيئـــة مواصــَل متابعـــة هــذا امللــا مـــع دعــوة مصــاحل الـــوزارة اإىل اإيالئــه مزيــدا مـــن
ا ألمهيــة والعمــل عــىل تنفيــذ توصــيات الهيئــة وتــدارك النقــائص املضــمنة بتقريــر ادلائــرة ودعــوة مصــاحل املستشــفى
اإىل ا إل اع ابإس تكامل معلية الإصالح.
 .17وزارة الشؤون الإجامتعية:
مشلت معليات املتابعة  3تقارير تعلقت ابملتابعات الثانية والثالثة.
 نتاجئ املتابعة الثانية:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول تدقيق احلساابت املتعلقة ابمتياز تكفل
ادلوةل مبسامهة ا ألعراف يف النظام القانوين للضامن الاجامتعي:

موضوع التقرير

تدقيق احلساابت
املتعلقة ابإمتياز
تكفل ادلوةل
مبسامهة ا ألعراف
يف النظام
القانوين للضامن
الإجامتعي

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

18

12

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

12

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

11

01

152

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅8

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

07

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅39

قرار
جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة
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وقد أأبرزت املتابعة تسوية وضعية  34ملفا اكنت قد انتفعت ابإمتياز مل مساهامت بق ة  322أأ.د .دون أأن
يتوفر فهيا رشط تقدمي املوافقة املبدئية للقويل من قبل البنوك ،وذكل ابإعادة عرضها عىل اللجنة احملدثة دلى واكةل
الهنوة ابلصناعة والتجديد.
ومل يتول الصندوع اإيالء العناية الالزمة إلسرتجاع مبالغ مالية هامة حبجم مجيل يناهز الـ  8مليون دينار،
حصلت علهيا عدد من املؤسسات والرشاكت يف اإطار أآليات التشجيع عىل التشغيل وإاجناز الاست رات مبناطق
التلية أأو بعث املؤسسات الصغرى واملتوسطة دون أأن تتوفر فهيا الرشوط املطلوبة أأو حصلت علهيا بطرع مش بوهة
اعتربها التقرير من قبيل التحيل ،من ذكل ملا رشكة انتفعت بدون موجب مببلغ يناهز  960أأ.د  ،حيث قامت
بعد حصولها عىل قرار ا إلس ناد ،بتحويل نشاطها من "مقاولت يف البناء "اإىل "مناوةل لليد العامَل يف قطاع البناء
"وهو نشاط غري منصوص عليه بقامئة ا ألنشطة املؤهَل لالنتفاع هبذه الامتيازات .
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا مع دعوة خمتلا
ا ألطراف املتدخَل اإىل جلسة معل مع الهيئة ،وقد مت خالل هذه اجللسة تدارد الصعوابت اليت حالت دون
اإس تكامل معليات الإصالح والإتفاع عىل وضع مهنجية معل و ديد ادلور املوكول اإىل ُك متدخل يف تنفيذ
الإصالحات املطلوبة والتأأكيد عىل إورة حفو حقوع خزينة ادلوةل يف اسرتجاع املبالغ اليت رصفت بدون موجب.
وقد تعهدت خمتلا ا ألطراف بتكثيا جمهودالا يف هذا الإجتاه.


نتاجئ املتابعة الثالثة:

بلغ معدل النس بة امجللية ل إالصالح ابلنس بة للملفات التالية  ℅68مفصَل كام ييل:

موضوع التقرير

قرارات حسب
الإمتيازات املالية
عىل مس توى
الصندوع الوطين
للضامن الإجامتعي
الت ف يف
ا إل اد التونيس

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار
جملس
الهيئة

07

05

05

03

02

℅60

05

℅71

مواصَل
املتابعة

21

17

13

06

07

℅46

14

℅67

مواصَل
املتابعة
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للتضامن
الإجامتعي
الــمــجــمــوع

28

22

18

09

09

℅50

19

℅68

وصــوص متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة والإدارة العامــة لالمتيــازات اجلبائيــة واملاليــة حــول
متابعــة ق ـرارات حســب الامتيــازات املاليــة واجلبائيــة عــىل مس ـ توى الصــندوع الــوطين للضــامن الاجامتعــي ،مت
متكـــَّي الصـــندوع مـــن املعطيـــات الالزمـــة للتعـــرف عـــىل املســـت رين املقتعـــَّي ابمتيـــاز تكفـــل ادلوةل مبســـامهة
ا ألعــراف يف النظــام القــانوين للضــامن الاجامتعــي وإارفــاع قــرارات الســحب املوهجــة اإليــه بــر ا ــراط املــؤجر
قصــد اإحــاكم معليــة متابعــة تنفيــذها اإضــافة اإىل اس ـ تكامل تــركزي التطبيقــة الإعالميــة اخلاصــة بف ـوترة املســاهامت
احملمـــوةل عـــىل اكهـــل ادلوةل باكمـــل املاكتـــب اجلهويـــة واحملليـــة للصـــندوع .ويف املقابـــل مل يـــي اســـرتجاع مبـــالغ
امتيـــازات مســـ ندة اإىل بعـــض املـــؤجرين بعنـــوان تكفـــل ادلوةل مبســـامهة ا ألعـــراف تبعـــا لصـــدور قـــرارات حســـب
بشـــأأهنم .وقـــد أأقـــر جملـــس الهيئـــة هـــذا التقريـــر مـــع دعـــوة الصـــندوع اإىل مزيـــد التنســـ يق مـــع واكةل الهنـــوة
ابلصناعة والتجديد .وقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا
كـــام نظـــرت الهيئـــة يف نتـــاجئ متابعـــة تقريـــر دائـــرة احملاســـ بات حـــول الت ـــف يف ا إل ـــاد التونيســـ
للتضــامن الإجامتعــي ،ومتثلــت أأمه التــدابري املتخــذة يف القيــام بعــدد مــن معليــات التفقــد عــىل مســ توى الإدارة
املركزيــة والهيــاُك اجلهويــة وإاعــداد بــرانم لتفقــد اجلامعــات واللجــان اجلهويــة ومراكــز رعايــة املســ نَّي ومواصــَل
متابعـــة بـــرانم القـــروة الصـــغرى مبعقديـــة بنقـــردان وإاجنـــاز مرشـــوع اإســـداء اخلـــدمات التشـــاركية مـــن أأجـــل
اإعادة الإدماج بولييت مدنَّي وتطاوين اإضافة اإىل املسامهة يف تأأطري الباحثَّي عن العمل يف  10ولايت.
كــام مت انتــداب  47عــون اإحاطــة حياتيــة مبراكــز رعايــة املس ـ نَّي والتعهــد ابنتــداب  13عــون أآخــر وبرجمــة
لقــاءات تكوينيــة لفائــدلم ،وإاجيــاد قن ـوات متويــل خارجيــة وحمليــة للمشــاريع التلويــة عــالوة عــىل عقــد جلســات
عامــة انتخابيــة عــىل مس ـ توى اجلامعــات واللجــان اجلهويــة للتضــامن الإجامتعــي وتــركزي فــروع حمليــة ل إال ــاد ومت
كــذكل تلكيــا مكتــيب دراســات لإعــداد دليــل اإجــراءات للــربانم التلــوي وقاعــدة بيــاانت خاصــة ابملنتفعــَّي
هبذا الربانم .
وقــد أأقــر جملــس الهيئــة مواصــَل متابعــة هــذا امللــا قصــد التأأكــد مــن اس ـ تكامل اإجنــاز الإج ـراءات الــيت
رشع يف تنفيذها.
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 .18وزارة الرتبية:
اإقت ت متابعة ملفات وزارة الرتبية عىل تقرير دائرة احملاس بات الثالث والعرشين املتعلق اب إلعالمية يف الوسط
الرتبوي وهو امللا الوحيد اذلي وردت وصوصه اإجابة يف مس توى متابعة رابعة .ويلخص اجلدول التايل نتاجئ معلية
املتابعة املذكورة:

موضوع التقرير

الإعالمية يف
الوسط الرتبوي

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

39

19

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

10

نتاجئ املتابعة الرايعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

08

02

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅20

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

31

℅79

قرار جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

وقد بينت املتابعة امتام الربانم التجرييب مبختلا مكوانته من اقتناءات للس بورات التفاعلية وتكوين لاكفة
أأساتذة املعاهد اللوذجية املعنيَّي هبذا الإجراء يف هذه املرحَل ،وذكل يف اإطار رشاكة مع مؤسسة متخصصة من
مجهورية رومانيا .كام مت الاس تغناء عن احملور اخلاص مبتابعة املعدات ابملؤسسات الرتبوية مبنظومة ""EduSERV
ابعتبار أأن تطبيقة الت ف يف أأسطول احلواسيب متكن من توفري املعطيات الالزمة حول نوعية التجهزيات وحالهتا
وأآخر رخي لصيا هتا.
وتعمل الوزارة عىل تركزي املنظومة اخلاصة مبتابعة تكوين املدرسَّي عىل ا ألصعدة احمللية واجلهوية والوطنية،
وتغطية خمتلا مس توايت التعلمي ابدلرود املرمقنة الالزمة يف اإطار املدرسة الإفرتاضية ومتابعة تنفيذها ،ووضع خطة
لتدعمي اإس تعامل الإعالمية يف التدريس ابلنس بة للمواد اليت تس تجيب أأك من غريها اإىل توظيا تكنولوجيات
املعلومات والإتصال وتوفري التجهزيات الالزمة ذلكل ابملؤسسات الرتبوية .كام يتواصل جتميع املواد املتعلقة مبختلا
شعب التعلمي الثانوي وتقي ها قصد اإدراهجا مضن املوقع الرمقي التفاعيل اخملصص للغرة.
ومل تتوفق الوزارة يف جتس مي الإجراء الراجح اإىل متكَّي املتعلمَّي من احلصول يف هناية مرحليت التعل َّي ا ألساة
والثانوي عىل مؤهل يف الإعالمية وفق معايري وتراتيب اكن من املنتظر أأن يي ضبطها يف جمالت التقيمي والإشهاد،
وذكل بس،ب عدم توصل اللجنة امللكفة هبذا امللا اإىل اإمتام اإجناز أأعاملها.
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ودعت الهيئة خمتلا املصاحل والهياُك املتدخَل ابلوزارة اإىل ا إل اع يف اإجناز مكوانت هذه اخلطة وتكثيا
اجملهودات قصد اإس تكامل وضع الإجراءات الالزمة لتدارك النقائص املتبقية وتنفيذ توصيات الإصالح اليت تقدمت هبا
الهيئة .ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح املس توجبة فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
 .19وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي:
واصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت مت اإختاذها خالل س نة  2013لتجس مي التوصيات اليت تقدمت هبا
وصوص  3تقارير سابقة.


نتاجئ املتابعة الثانية:
املتابعة الأوىل

موضوع التقرير

املعهد
التحضريي
لدلراسات
العلمية
والتقنية
ابملرىس
تقيمي اإجناز
الربانم
الوطين
للبحث
العلمي
الــمــجــمــوع

عدد
النقائص
املس تخرجة
من التقرير

عدد
التوصيات
املقدمة
يف ضوء
املتابعة
ا ألوىل

نتاجئ املتابعة الثانية

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل
هذه
املتابعة

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار
جملس
الهيئة

24

14

14

ـــ

14

ـــ

10

%42

مواصَل
املتابعة

50

27

27

08

19

%30

31

℅62

مواصَل
املتابعة

74

41

41

08

33

℅20

41

℅55

أأظهــرت نتــاجئ متابعــة تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة والتفقديــة العامــة لــوزارة التعلــمي العــايل حــول
الت ــــف الإداري واملــــايل ابملعهــــد التحضــــريي لدلراســــات العلميــــة والتقنيــــة ابملــــرىس أأن نســــ بة التــــدارك
والإصالح اس تقرت يف حدود .%42
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حيـــث تبـــَّي الرشـــوع يف التفـــاوة مـــع اإدارة ديـــوان اخلـــدمات اجلامعيـــة للشـــامل ليتـــوىل ا إلرشاف عـــىل
املبيـــت واملطعـــم و اإعـــداد مرشـــوع قـــانون أأســـاة جديـــد للمعهـــد والإنطـــالع يف اإصـــالح نظـــام ادلراســـات
والامتابــاانت ابلنس ـ بة ملــرحَل ادلراســات التحض ـريية ملنــاظرة التربيــز و يف تقي ـمي ب ـرام البحــث العلمــي والنتــاجئ
الــيت مت التوصــل اإلهيــا ،ابلإضــافة اإىل وضــع بــرانم لصــيانة البنــاايت وجتديــد الشــ باكت املركزيــة هبــا والســعي
اإىل تســـوية الوضـــعية العقاريـــة للمعهـــد .كـــام تتواصـــل املســـاعي لتـــدارك الـــنقص يف ا ألعـــوان عـــىل مســـ توى
املصــلابة املاليــة واســرتجاع الكتــب الــيت متــت اإعارلــا منــذ عــدة ســ نوات اإىل بعــض املدرســَّي وتــأأمَّي املكتبــة
وحاميهتا من الرسقات.
و مل يتـــول املعهـــد التنســـ يق مـــع التفقديـــة العامـــة للـــوزارة ومصـــاحل الإدارة العامـــة للماباســـ بة العموميـــة
قصد التث،ت يف النقص يف مداخيل الإقامة والأُك واملقدر بـ  116.7أأ.د خالل الفرتة . 2007-2004
كــام نظــرت الهيئــة يف نتــاجئ متابعــة تقريــر هيئــة الرقابـــة العامــة للمصــاحل العموميــة حــول تقيــمي اإجنـــاز
الـــربانم الـــوطين للبحـــث العلمـــي ،ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة  ،يف اإرســـاء نظـــام موحـــد لقويـــل خمـــابر
ووحــدات البحــث ابلعــامتد عــىل مجموعــة مــن املقــاييس املوضــوعية املتعلقــة ابلإنتــاج العلمــي والتك ـوين ا إلشــهادي
املنجز س نواي هبذه الهياُك.
وجتســـ ع ملقتضـــيات ا ألمـــر عـــدد  644لســـ نة  2009املـــؤرخ يف  2مـــارد  2009املتعلـــق بضـــبط تنظـــمي
خمـــابر ووحـــدات ومجمعـــات البحـــث وطـــرع تســـ يريها ،مت الرشـــوع يف تنفيـــذ بـــرانم تأأهيـــل اكفـــة وحـــدات
البحــث وختضــع اخملــابر والوحــدات اإىل تقيــمي أأويل عنــد طلــب الإحــدان وأآخــر هنــا عنــد هنايــة فــرتة تنفيــذ
برانم البحث.
كـــام مت اإرســـاء تطبيقـــة اإعالميـــة داخليـــة متكـــن مـــن جتميـــع اكفـــة املعطيـــات املتعلقـــة ابخملـــابر والوحـــدات
والت ـــف فهيـــا و ليلهـــا ويـــي تطـــوير هـــذه املنظومـــة ابلشـــرتاك مـــع مركـــز "اخلـــوارزجح" لوضـــعها عـــىل اخلـــط
لفائــدة رؤســاء اخملــابر والوحــدات وتعمــمي صــيغة التعاقــد مــع معاهــد البحــث الراجعــة ابلنظــر لــوزاري الفالحــة
( 5معاهــد حبــث) والصــابة (معهــد ابســ تور) اإضــافة اإىل اعــامتد جــذاذة تقــدمي املرشــوع وإادراج بنــد خــاص يف
ملا التقيمي يتعلق ابجلدوى الفنية والاقتصادية للمرشوع.
ومت تربيــر عــدم تــويل اللجنــة الوطني ـة لتقيــمي أأنشطـــة البحـــث العلمـــي ،تقييـــم املشاريـــع املقدمــة واملنتفعــة
مبنابـــة الاســـت ر يف البحـــث التلـــوي ،بـــأأن هـــذه العمليـــة أأصـــبحت مـــن مشـــمولت وزارة الصـــناعة وكـــذكل
157

 2013التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

الش ـأأن ابلنس ـ بة إلرســاء صــيغة مالمئــة لت ـأأجري املق ــَّي ملشــاريع البحــث التلــوي ابعتبــار أأهن ـا أأصــبحت تــي مــن
قبل اإطارات وزارة الصناعة.
ومــن انحيــة أأخــرى مت التعهــد ابإعــادة النظــر يف كيفيــة ضــبط ا ألهــداف املرحليــة ابلنســ بة لــا خمطــط
تليـــة ومكنـــت معليـــات التأأهيـــل املنجـــزة اإىل غايـــة ســـ نة  2011مـــن التقلـــيص يف عـــدد وحـــدات البحـــث
والرتفيـــع يف عـــدد اخملـــابر وتعهـــدت وزارة التعلـــمي العـــايل والبحـــث العلمـــي ابلنســـ بة لآليـــة "البحـــث الإيـــاليف"
ابعـــامتد دراســـة جـــدوى اقتصـــادية لختيـــار فريـــق البحـــث والصـــناعيَّي املشـــاركَّي .كـــام أأعـــدت وزارة التجـــارة
اس امترة تتضمن املعطيات الرضورية لتقيمي قابلية اإجناز املرشوع وجدواه الاقتصادية.
ويف املقابـــل مل يـــي التوصـــل اإىل الـــربط بـــَّي أأهـــداف القـــانون التـــوجهييي للبحـــث العلمـــي و أأهـــداف
خمططــات التليــة و ديــد ا ألولــوايت الوطنيــة للبحــث العلمــي مضــن املنظومــة الترشـ ـيعية والرتتي،يــة اجلــاري هبــا
العمــل ومزيــد تفعيــل الهيئــة الوطنيــة لتقيــمي أأنشــطة البحــث العلمــي لتغطــي اكفــة امللفــات املعروضــة علهي ـا .وإاعــادة
هيلكهتا يف شا مؤسسة معومية ذات صبغة اإدارية.
كـــام مل يـــي اســـ تغالل تطبيقـــة متابعـــة معليـــات التقيـــمي املرصـــد الـــوطين للعلـــوم والتكنولوجيـــا ومراجعـــة
الإطـــار القـــانوين للمرصـــد الـــوطين للعلـــوم والتكنولوجيـــا .فضـــال عـــن عـــدم التوصـــل اإىل متابعـــة تقيـــمي جـــدوى
البحـــون العلميـــة ومـــدى مطابقهتـــا ل أشولـــوايت الوطنيـــة يف جمـــال البحـــث العلمـــي ووضـــع بـــرانم متاكمـــل دلمع
الإعالمية ووسائل التصال ابملؤسسات اجلامعية.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا.
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نتاجئ املتابعة الرابعة:
نلـــت الهيئـــة مبناســـ بة متابعـــة تقريـــر هيئـــة الرقابـــة العامـــة للمصـــاحل العموميـــة حـــول الت ـــف ابملعهـــد
العــايل للت ــف بت ـونس ،تقــدهما يف معليــة الإصــالح حيــث بلغــت النس ـ بة امجلليــة لعمليــة التــدارك  %93مــن
النقائص اليت تضمهنا التقرير .ويلخص اجلدول املوايل هذه النتاجئ:

موضوع التقرير

املعهد
العايل للت ف
بتونس

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

54

28

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

13

نتاجئ املتابعة الرايعة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

04

09

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

%69

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

50

النس بة
امجللية
ل إالصالح

%93

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

ومتثلـــت أأمه التـــدابري املتخـــذة يف مـــا يـــيل اإصـــدار ا ألمـــر عـــدد  1227لســـ نة  2012املتعلـــق بضـــبط
الإطــار العــام لنظــام ادلراســة ورشوط التحصــيل عــىل الشــهادة الوطنيــة للامجس ـ تري يف نظــام أأمــد وتــركزي خليــة
تعـــــــع بتجميـــــــع ومعاجلـــــــة وتوزيـــــــع املعلومـــــــات لإعـــــــداد الإحصـــــــائيات وإادراهجـــــــا عـــــــىل الـــــــرابط
 ،www.bepp.mesrnu.tnاإضـــافة اإىل ضـــبط مـــؤرشات ملتابعـــة يفـــة التكـــوين مضـــن دليـــل الإجـــراءات
املـــايل وتقلـــص مـــؤرش التـــأأطري مـــن  64اإىل  50طالـــب لـــا أأســـ تاذ و ديـــد العـــدد ا ألقىصـــ للمـــذكرات الـــيت
يؤطرها ُك أأس تاذ بـ  07أأطروحات حبث.
كــام مت اإعــادة دراســة حمتــوى ادلرود يف ُك املــواد مبختلــا الاختصاصــات والشــعب وذكل بعــد تعيــَّي
جلـــان قطاعيـــة يف الغـــرة تتكـــون مـــن تثلـــَّي عـــن املؤسســـات اجلامعيـــة وتكـــوين اخلليـــة امللكفـــة ابلتشـــغيلية
و ديــد هماهمــا وإاعــداد خمطــط تــوجهييي للبحــث خــاص ابملعهــد وتــويل خمتلــا الوحــدات واخمل ـابر اإعــداد تقــارير
ســ نوية ألنشــطهتا واعــامتد حمـــاور ا ألحبــان مضــن خمطـــط تــوجهييي خــاص ينصــهر مضـــن خمطــط البحــث العـــام
التــوجهييي للمعهــد اإضــافة اإىل املتابعــة ادلوريــة ألنشــطة البحــث ابملعهــد مــن قبــل اجمللــس العلمــي مــن طــرف
سلطة ا إلرشاف وإاحدان خطة مدير مدرسة ادلكتوراه.
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ومـــن انحيـــة أأخـــرى أأبـــرزت التوضـــيابات املقدمـــة ســـن نســـ بة التـــأأطري امجلليـــة ابملعهـــد مـــن  % 5اإىل
 % 10,6وإاعـــداد دليـــل اإجـــراءات الت ـــف املـــايل .وتكفـــل وزارة ا إلرشاف ابإعـــداد دليـــل اإجـــراءات الت ـــف
الإداري مبؤسسات التعلمي العايل.
ويف املقابــل مل تــي تســوية بعــض العمليــات احملاســ،ية مــن مضهنــا مبــالغ مت اقتطــاع وصــولت بشــأأهنا ومل
يي تسجيلها مضن اجلداول الشهرية لس نة .2002
وقــد أأقــر جملــس الهيئــة اإهنــاء متابعــة هــذا امللــا مــع مراســَل وزارة املاليــة وصــوص العمليــات احملاســ،ية
اليت مل تي تسويهتا ودعوة التفقدية العامة لوزارة ا إلرشاف اإىل متابعة اس تكامل معلية الإصالح.
 .20وزارة التكوين املهين والتشغيل:
تولـــت الهيئـــة خـــالل ســـ نة  2013اإجـــراء متابعـــة أأوىل لـــثالن تقـــارير وواصـــلت متابعـــة الإجـــراءات
املتخذة لتنفيذ توصيالا وصوص تقريرين أآخرين.
 نتاجئ املتابعة ا ألوىل:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة ا ألوىل للتقارير التالية:
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة من
التقرير

عدد النقائص اليت
مت تداركها

عدد النقائص اليت مت
تقدمي توصيات بشأأهنا

نس بة الإصالح
والتدارك

الت ف الإداري واملايل بوزارة
التكوين املهين والتشغيل

98

55

43

℅56

الصندوع الوطين للتشغيل 21-21

30

13

17

℅43

حقوع السحب والتس بقة عىل
الآداء من قبل املركز الوطين
للتكوين املس قر والرتقية املهنية
اجملموع

09

03

06

℅33

137

71

66

℅52
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أأبـــرز تقريـــر هيئـــة الرقابـــة العامـــة للمصـــاحل العموميـــة املنجـــز ســـ نة  2012حـــول الت ـــف يف الشـــؤون
الإداريــة واملاليــة بــوزارة التك ـوين املهــين والتشــغيل وجــود عــدة نقــائص عــىل مس ـ توى التنظــمي واملزيانيــة متثلــت
ابخلصــوص يف عــدم اإصــدار ا ألمــرين املتعلق ـَّي بضــبط مشــمولت الــوزارة وهيلكهــا التنظ ــي تبعــا لإحلــاع جمــال
التك ـوين املهــين مــن جديــد بــوزارة التشــغيل وعــدم التطــابق بــَّي التســمية يف بعــض اخلطــط الوظيفيــة ومراكــز
العمـــل الفعـــيل و يـــاب جـــذاذات الوظـــائا اإضـــافة اإىل وجـــود ديـــون مـــتخدلة بذمـــة الـــوزارة بعنـــوان نفقـــات
التســ يري مبــا ق تـــه  474.6أأ.د وعــدم مســـ دفــرت احلســـاب الربيــدي اجلـــاري لــواكةل ادلفوعـــات ومجــع الآمـــر
ابل ف بَّي همامه وهمام وكيل ادلفوعات أأثناء فرتات عطل.
أأمــا عــىل مس ـ توى الت ــف يف امل ـوارد ال،رشـ ـية ،فقــد لــوحو يــاب الواثئــق املبينــة ألس ـ باب الإنتــداب
املبــــارش ل أشعــــوان املتعاقــــدين مــــع وزارة الرتبيــــة والتكــــوين ســــابقا اذليــــن متــــت اإحــــالهتم اإىل وزارة التشــــغيل
والتجديـــد الآيل ل أشعـــوان املتعاقـــدين وا ألعـــوان الـــوقتيَّي وإاســـ ناد خطـــط وظيفيـــة واردة ابلهيـــاُك التنظ يـــة
للمؤسســات ا ألصــلية لعــدد مــن ا ألع ـوان امللحقــَّي ابلــوزارة خالفــا للرتاتيــب اجلــاري هبــا العم ـل فضــال عــن تعيــَّي
بعــض اإطــارات الــواكةل الوطنيــة للتشــغيل والعمــل املســ تقل ابلــوزارة دون مــل هــذه ا ألخــرية نفقــات تأأجريهــا
.كــام تبــَّي عــدم التقيــد بطريقــة احتســاب مقــدار املنابــة الواجــب خصــمها اإثــر يــاب غــري رشعــي وابلإج ـراءات
القانونيــة والرتتي،يــة املتعلقــة ابلت ــف يف عطــل املــرة ومراقبهتــا و ابلت ــف يف املــأأمورايت ابخلــارج .ولــوحو
وجـــود عـــدة نقـــائص عـــىل مســـ توى الت ـــف يف ا ألعـــوان عـــرب املنظومـــة املعلوماتيـــة "اإنصـــاف" ،عـــىل ـــرار
اســ تعامل أأكــ مــن رمــز ل ــف نفــس املنابــة ل أشعــوان القــارين وإاســ ناد منابــة الســاعات الإضــافية للمــوظفَّي
والعمــَل مبقتىض ـ ق ـرار صــادر عــن الــوزير القطــاعي عوضــا عــن ق ـرار صــادر عــن الــوزير ا ألول وتســديد النفقــات
بعن ـوان ســاعات العمــل الإضــافية اعــامتدا عــىل جــداول اإجامليــة غــري تضــاة مــن قبــل املنتفعــَّي ورؤســاء الهيــاُك
املعنية ومدير الشؤون الإدارية.
ويف مـــا يتعلـــق ابلت ـــف يف وســـائل املصـــاحل تبـــَّي إارتفـــاع نـــم ا ألعبـــاء الســـ نوية لســـ هتالك الطاقـــة
الكهرابئيــة وعــدم ضــبط بــرانم ســ نوي لصــيانة ا ألهجــزة الفرديــة للتكييــا ابلإدارات اجلهويــة اإضــافة اإىل عــدم
مس ـ املســؤول عــن ترش ـ يد اس ـ هتالك الطاقــة ابلــوزارة لســجل الصــيانة وعــدم اإعــداد تقــارير سداس ـ ية ملتابعــة
اســ هتالك الطاقــة .ولـــوحو افتقــار الـــوزارة اإىل بــرانم صـــيانة ســ نوي للتجهـــزيات املائيــة وعـــدم برجمــة تـــدقيق
للتجهــزيات املائيــة للمقــر الرئييســ واقتصــار العقــد املــربم مــع اإحــدى الرشـ ـاكت اخملتصــة عــىل الصــيانة الوقائيــة
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للخطــوط الهاتفيــة املركــزة ابملصــاحل املركزيــة ابلإضــافة اإىل يــاب دليــل اإجــراءات يتعلــق الت ــف يف اخملــزون
وعدم يَّي بطاقات اخملزون املتداوةل ابملغازات و عدم اإجراء جرد س نوي للمخزون يف موج ُك س نة.
ووصـــوص الت ـــف يف املمـــتلاكت ،لـــوحو عـــدم اســـرتجاع الـــوزارة لســـ يارات راجعـــة ابلنظـــر اإىل
هيـــاُك التكـــوين املهـــين وعـــدم تســـوية قـــرارات اإســـ ناد ســـ يارات املصـــلابة املســـ تعمَل بصـــفة اثنويـــة أل ـــراة
خشصــية اإضــافة اإىل اإســ ناد املــديرين اجلهــويَّي للتشــغيل املنتفعــَّي بســ يارات مصــلابة أل ــراة خشصــية قيــات
اإضـــافية مـــن الوقـــود يف يـــاب أأذون مبـــأأمورايت وإادراج اســــ هتالك الوقـــود اخلـــاص بســـائقي الـــوزير مضــــن
كشوفات اس هتالك س يارات املصلابة.
كــام لــوحو يــاب دفــرت متابعــة الــزتود ابحملروقــات وعــدم القيــام اــرد دوري مجلــَل املقتطعــات املتــوفرة
ومقارهتـــا ابلرصـــيد احملاســـ يب وتســـجيلها عـــىل ادلفـــاتر احملاســـ،ية فضـــال عـــن عـــدم موافـــاة مراقـــب املصـــاريا
العمومية بكشوفات شهرية لس هتالك الوقود وعدم اإجراء تقيمي س نوي لعمليات اإصالح وسائل النقل.
ومــن هجــة أأخــرى ،مل تتــول الــوزارة تس ـوية الوضــعية العقاريــة للمبــاين التابعــة لهــا ومل تقــم ابجلــرد الس ـ نوي
ملمتلاكل ـا خالفــا ألحــاكم الفصــلَّي  213و 214مــن جمــَل احملاس ـ بة العموميــة .وتبــَّي مجــع أأحــد املــديرين اجله ـويَّي
بـــَّي منابـــة الســـكن والانتفـــاع ابملسكــــن الـــوظيفي تـــا ترتـــب عنـــه انتفاعـــه دون وجـــه حـــق بــــ مبلـــغ 3.195
دينـــار فضـــال عـــن عـــدم اإصـــدار بعـــض قـــرارات اإســـ ناد مســـكن وظيفـــي عـــىل منظومـــة اإنصـــاف.وعدم اإحـــاكم
معليات صيانة املقرات واللجوء املبارش خلدمات الرشاكت املتعاقد معها إلصالح املصاعد واملكيفات.
وتبــَّي عــىل مس ـ توى الت ــف يف الرشـ ـاءات ابخلصــوص يــاب دليــل اإج ـراءات يــنظم وظيفــة الت ــف
يف الرشـــاءات وعـــدم اإعـــداد بـــرانم ســـ نوي يضـــبط قامئـــة الصـــفقات املربجمـــة خـــالل الســـ نة وعـــدم جتميـــع
الرشـــاءات املتعلقـــة مبكيفـــات الهـــواء اإضـــافة اإىل عـــدم مطالبـــة املصـــاحل املركزيـــة واجلهويـــة بتابديـــد حاجيالـــا
وبتقــدمي معطيــات اإحصــائية يــي اعامتدهــا يف اإعــداد ملفــات طلبــات العــروة .ولــوحو عــدم التنصــيص ابلعقــود
املربمـــة مـــع بعـــض املـــزودين عـــىل أأجـــل تعـــويض املـــواد الـــيت ل تتطـــابق مـــع املواصـــفات املطلوبـــة وعـــدم تقيـــمي
مقبوليــة العــروة املاليــة وعــدم اإرجــاع الضــامانت املاليـــة الوقتيــة لــبعض املــزودين اإىل جانــب التــأأخري يف خـــي
بعــض الصــفقات .كــام تبــَّي عــدم تفعيــل املنافســة يف بعــض الرشــاءات والتعامــل املبــارش مــع بعــض املــزودين اإىل
جانب عدم التقيد ابإعداد جداول مقارنة ا ألمثان يف مجيع الرشاءات املنجزة.
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وابلنس ـ بة للت ــف يف أأنظمــة املعلومــات والتصــال ،أأشــار التقريــر اإىل عــدم اإعــداد جــداول قيــادة متكــن
مـــن متابعـــة اإجنـــاز الـــربام واملزيانيـــة وعـــدم تضـــمن جـــدول اجلـــرد الســـ نوي خمتلـــا املنظومـــات املســـ تغَل أأو
املقتنــاة مــن قبــل الــوزارة اإضــافة اإىل عــدم اح ـرتام دوريــة التــدقيق الس ـ نوي للســالمة املعلوماتيــة و يــاب دليــل
اإجراءات خاص ابلسالمة املعلوماتية و عدم تركزي موقع اثين حلفو املعطيات.
وعــىل صـــعيد أآخـــر ،لـــوحو نقـــص يف ا ألعـــوان امللكفـــَّي ابلت ـــف يف ا ألرشـــ يا وعـــدم يـــَّي ا ألدوات
ا ألرشــ يفية وعــدم تــوفر الفضــاءات املالمئــة لإســتيعاب وحفــو ا ألرشــ يا فضــال عــن عــدم اســ تغالل التطبيقــة
الوطنيـــة اخلاصـــة مبتابعـــة املنشـــأآت واملؤسســـات العموميـــة املقتنـــاة منـــذ ســـ نة  2005وعـــدم اإصـــدار مقـــررات
دد املؤرشات اخلصوصية لا مؤسسة ودورية اإحالهتا عىل الوزارة.
كـــام تبـــَّي أأن تعيـــَّي املت ـــفَّي أأو جتديـــد تعييـــهنم يـــي يف يـــاب مقـــرر صـــادر عـــن الـــوزير امللكـــا
اب إلرشاف عـــىل الهـــيا املعـــين فضـــال عـــن عـــدم احـــرتام املؤسســـات ـــت ا إلرشاف لآجـــال تقـــدمي املزيانيـــة
التقديريــة وإاحــاةل عقــود ا ألهــداف وحمــاإ جلســات جمــالس املؤسســة وعــدم اإحــدان خليــة أأو مصــلابة جــودة
عىل مس توى الوزارة وعدم اإعداد برانم جودة شامل مجليع اخلدمات املسداة.
و أأبــرزت املتابعــة اختــاذ عــدد مــن تــدابري الإصــالح يقثــل أأمههــا يف اإعــادة تعيــَّي أأعضــاء الكتابــة القــارة
للجنـــة الصـــفقات بـــديوان الـــوزير يف انتظـــار صـــدور الهـــيا التنظ ـــي اجلديـــد وتـــدارك أأمه النقـــائص املالحظـــة
عـــىل مســـ توى الت ـــف يف واكةل ادلفوعـــات اإضـــافة اإىل التعهـــد ابعـــامتد أآليـــات الت ـــف التقـــديري عنـــد برجمـــة
الانتـــداابت وإاجنازهـــا وابلتقيـــد بطريقـــة احتســـاب املنابـــة الواجـــب خصـــمها اإثـــر يـــاب غـــري رشعـــي وكـــذكل
بتنفيـــذ توصـــيات جلســـة العمـــل الوزاريـــة املنعقـــدة بتـــارخي  19ســـ،قرب  2005بنصـــوص اســـ تقاللية مزيانيـــة
الـــوزارة عـــن مزيانيـــات الهيـــاُك اخلاضـــعة إلرشافهـــا وتـــدارك النقـــائص املالحظـــة عـــىل مســـ توى الت ـــف يف
املوارد ال،رشية عرب املنظومة املعلوماتية "اإنصاف".
ومـــن هجـــة أأخـــرى ،مت اإســـ ناد منابـــة الســـاعات الإضـــافية للمـــوظفَّي والعمـــَل مبقتىضـــ قـــرار صـــادر عـــن
رئـــيس احلكومـــة بدايـــة مـــن ســـ نة  2013واختـــاذ التـــدابري الالزمـــة لرتشـــ يد الطاقـــة ومســـ جـــداول متابعـــة يف
الغــرة اإضــافة اإىل انتــداب عــون خمــتص يف الصــيانة ملتابعــة الش ـ بكة املائيــة وتلكيــا مــزود بتــدقيق التجه ـزيات
املائية.
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كــام مت مســ دفــرت الســالمة اخلـــاص ابلبنــاايت و اإبــرام عقــود جديـــدة تتعلــق بصــيانة املكيفــات تـــنص
عــىل اللجــوء املبــارش خلــدمات الرشـ ـاكت املتعاقــد معهــا يف احلــالت املســ تعجَل وعــىل إورة توســ يع املنافســة
يام ر أأت الوزارة شططا يف ا ألمثان املقرتحة.
وتولــت الــوزارة مس ـ دفــرت خــاص ابلرشـ ـاءات املنجــزة عــن طريــق أأذون تــزود يتضــمن طلبــات ا ألمثــان
وخمتلــــا املــــزودين والــــ ن اذلي وقــــع اعــــامتده لســــ تخراج اإذن الــــزتود وإاعــــداد بــــرانم ســــ نوي للصــــفقات
وختصــيص دفـــرت خـــاص مبتابعــة مالحظـــات اللجنـــة الوزاريــة للصـــفقات.كام معلـــت الــوزارة عـــىل تفـــادي جتميـــع
الرشـ ـاءات املتعلقـــة مبكيفـــات الهـــواء الــيت مل يتجـــاوز نـــم الاعـــامتدات املرصــودة لهـــا احلـــد ا ألد لإبـــرام صـــفقة
معوميـــة وعـــىل تـــدارك النقـــائص املالحظـــة عـــىل مســـ توى اإعـــداد كراســـات الرشـــوط اخلاصـــة وعـــىل مســـ توى
رشاءات التجهـــزيات واملــــواد املتصـــَل مبجـــال الإعالميـــة واعـــامتد الصـــحا لإجـــراء ادلعـــوة للمنافســـة ابلنســـ بة
للرشاءات عن طريق أأذون تزود ذات املبالغ املالية الهامة.
كـــام مت انتـــداب مت ـــفَّي مســـاعدين يف الواثئـــق وا ألرشـــ يا واســـ تكامل أأشـــغال ليئـــة الفضـــاء اجلديـــد
حلفـــو ا ألرشـــ يا ابملركـــز الـــوطين لتكـــوين املكـــونَّي وهندســـة التكـــوين بـــرادد و مســـ أأرشـــ يا خـــاص
بنشـــاط مكتـــب تنســـ يق أأنشـــطة الإدارات اجلهويـــة والهيـــاُك اخلاضـــعة إلرشاف الـــوزارة ابلإضـــافة اإىل اإحـــدان
اإدارة تعع ابجلودة وتعيَّي اإطار ملتابعة الربانم الوطين للجودة.
ولســـ تكامل جمهـــود الإصـــالح دعـــت الهيئـــة ابخلصـــوص اإىل ا إل اع ابإصـــدار النصـــوص الرتتي،يـــة الـــيت
تضـــبط مشـــمولت وتنظـــمي الـــوزارة وإاعـــداد جـــذاذات وظـــائا خاصـــة بـــا اإدارة وتســـوية وضـــعية الإطـــارات
الــيت مت تعييهنــا يف خطــط وظيفيــة دون اهنــاء تلكيفهــا ابخلطــط الســابقة ومعاجلــة وضــعيات ا ألعــوان امللحقــَّي
املقتعــَّي مبــنح عــن خطــط وظيفيــة اكن ـوا ملكفــَّي هبــا صــلب مؤسســالم ا ألصــلية .كــام أأوصــت الهيئــة بتس ـوية
وضــعية ادليــون املتعلقــة ابلفــرتة  2009-2005وإاعــداد تقــارير سداس ـ ية ملتابعــة اس ـ هتالك الطاقــة ابعــامتد أأوــوذج
التقريـــر املقـــرتح مـــن قبـــل الـــواكةل الوطنيـــة للـــتحلك يف الطاقـــة ومزيـــد ترشـــ يد اســـ هتالك نفقـــات الهـــاتا عـــىل
املس ـ توى املركــزي .ودعــت اإىل اإب ـرام عقــد صــيانة جديــد لش ـ بكة الهــاتا يشــمل خمتلــا مصــاحل الــوزارة وإاىل
اإعــداد دليــل اإج ـراءات الت ــف يف اخملــزون و يــَّي بطاقــات اخملــزون املتــداوةل ابملغــازات والقيــام اــرد س ـ نوي
ملقتطعات الوقود ومقارهتا ابلرصيد احملاس يب والسعي اإىل اعامتد منظومة " ." GMAO
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ومـــن هجـــة أأخـــرى ،دعـــت الهيئـــة اإىل تســـوية الوضـــعية العقاريـــة للمبـــاين التابعـــة للـــوزارة ابلتنســـ يق مـــع
مصـــاحل وزارة أأمـــالك ادلوةل والشـــؤون العقاريـــة والقيـــام ابجلـــرد الســـ نوي مجليـــع املمـــتلاكت املنقـــوةل و العقاريـــة
وإاىل اقتطــاع املبلــغ اذلي متتــع بــه أأحــد املــديرين اجله ـويَّي بعن ـوان منابــة ســكن دون وجــه حــق.ومت التأأكي ـد عــىل
اإعــــداد دليــــل اإجــــراءات الت ــــف يف الرشــــاءات العموميــــة و اإرجــــاع الضــــامانت املاليــــة الوقتيــــة ألحصــــاب
العـــروة وتنفيـــذ بـــرانم خلـــي الصـــفقات الـــيت مت اإبراهمـــا منـــذ ســـ نة  2009اإضـــافة اإىل تنفيـــذ خطـــة تطـــوير
ا ألنظمـــة املعلوماتيـــة ابلـــوزارة لســـ نوات  2015-2013وتضـــمَّي املنظومـــات الإعالميـــة اـــدول اجلـــرد الســـ نوي
املس تخرج من املنظومة الوطنية للمنقولت واجناز دليل اإجراءات خاص ابلسالمة املعلوماتية.
كــام متــت ادلعــوة اإىل مراجعــة التطبيقــة الوطنيــة اخلاصــة مبتابعــة املنش ـأآت واملؤسســات العموميــة ووضــعها
حــزي الاس ـ تغالل وإاصــدار مقــررات ــدد املــؤرشات اخلصوصــية لــا مؤسســة ودوريــة اإحالهتــا عــىل الــوزارة
وإاعــداد بــرانم جــودة شــامل مجليــع اخلــدمات الــيت تســد ا الــوزارة وإاجنــاز مراحــل التحضــري للــرت لعالمــة
"مرحبا" وفق برانم زمين واحض.
و أأبــرز تقريــر التفقــد اذلي أأعدتــه هيئــة الرقابــة العامــة للامليــة خــالل س ـ نة  2012حــول تــدقيق حســاابت
والت ـــف يف الصـــندوع الـــوطين للتشـــغيل  21-21تســـجيل أأخطـــاء عـــىل مســـ توى اخلزينـــة العامـــة للـــبالد
التونســ ية يف اإدراج مــوارد الصــندوع و وجــود فــوارع بــَّي املبــالغ املدرجــة دلى هــذه ا ألخــرية وتــكل املدرجـــة
بــا مــن القباضــات املاليــة و ال ـواكةل الوطنيــة للتبــغ والوقيــد ومصــنع التبــغ ابلقــريوان و الإدارة العامــة للمــوارد
والتوازانت وصلت يف بعض احلالت اإىل  15مليون دينار.
كـــام أأشـــار التقريــــر وصـــوص الت ــــف يف الاعـــامتدات احملــــاةل مـــن الصــــندوع اإىل البنـــ التونيســــ
للتضــامن اإىل عــدم قيــام مصــاحل البنــ بتحيــَّي قاعــدة املعطيــات املتعلقــة ابلقــروة املســ ندة لقويــل املشــاريع
الصـــغرى والاس تخالصـــات املتعلقـــة هبـــا وعـــدم تـــوفري التطبيقـــة ا إلعالميـــة معلومـــات حـــول هـــوايت الرشـــاكت
املتعـــامَل معـــه وجتـــاوز ق ـــة القـــروة املســـ ندة لغـــري حـــاميل الشـــهادات العليــــا احلــــد ا ألقىصـــ املمنـــوح لهــــذه
الرشحيـــة .وتبــَّي اإســ ناد قــروة لغــري الفئــات املســ هتدفة و لقويــل مشــاريع يف قطــاع بيــع ادلواجــن ل تتجــاوز
مبالغهـــا  4000د أأو تفـــوع  13000د ،وذكل خالفـــا ملقتضـــيات املـــذكرة الصـــادرة عـــن البنـــ بتـــارخي  8جـــوان
.2006
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ومــن انحيــة أأخــرى ،مل تتــول ال ـواكةل الوطنيــة للتشــغيل والعمــل املس ـ تقل اإجنــاز بعــض ال ـربام ر فــتح
اعـــامتدات وصوصـــها ومل تقـــدم مـــا يفيـــد اإجنـــاز أأي ويـــل اعـــامتدات اإىل الهيـــاُك املعنيـــة ابلضـــامن الاجامتعـــي
وصــــوص بــــرانم تكفــــل ادلوةل مبســــاهامت ا ألعــــراف يف نظــــام الضــــامن الاجامتعــــي ابلــــر مــــن ختصــــيص
اعـــامتدات للغـــرة تقـــدر بــــ  1.5م د فضـــال عـــن وجـــود فـــارع ابلـــزايدة قـــدره  3.9م د يف رصـــيد احلســـاب
الربيـــدي اخلـــاص ابلصـــندوع حســـب مصـــلابة اخلزينـــة مقا نرـــة ابلوضـــعية املاليـــة املقدمـــة مـــن طـــرف مصـــلابة
املزيانيـــة.كـــام تبـــَّي عـــدم قـــدرة الـــواكةل عـــىل التث،ـــت مـــن تـــوفر بعـــض الرشـــوط واملقـــاييس الـــيت مت اإقرارهـــا
لالنتفـــاع بـــبعض الـــربام عـــىل ـــرار صـــفة طالـــب شـــغل ألول مـــرة والفئـــات ذات الاحتياجـــات اخلصوصـــية
ومقر الإقامة الفعيل للمنتفع وذكل لغياب التنس يق مع الهياُك اليت تتوفر دل ا هذه املعطيات.
و أأبــرز التقريــر يــاب اإطــار ت ـرتييب موحــد يضــبط كيفيــة اإعــداد وإاجنــاز معليــات التك ـوين لفائــدة املرتبصــَّي
ويبـــَّي خمتلـــا الإجـــراءات والرشـــوط واملراحـــل مـــع مراعـــاة خصوصـــيات ُك بـــرانم و عـــدم اعـــامتد طريقـــة
وااـــة ودقيقـــة لحتســـاب يفـــة هـــذه العمليـــات وطريقـــة خـــالص مراكـــز التكـــوين اإضـــافة اإىل عـــدم اإحـــدان
اخلـــالاي الوطنيـــة امللكفـــة مبتابعـــة تنفيـــذ بـــرام التكـــوين اخلصوصـــية وتقيـــمي اإجنازالـــا.كام تبـــَّي يـــاب تطبيقـــة
معلوماتيـــة تـــربط الـــواكةل ابملاكتـــب اجلهويـــة وتـــوفر املعطيـــات املتعلقـــة ابلإعـــامتدات احملـــاةل بعنـــوان ُك بـــرانم
بصــفة حينيــة وعــدم اش ـرتاط ماكتــب التشــغيل تقــدمي مــا يفيــد عــدم الا ـراط بأأنظمــة الضــامن الاجامتعــي اإىل
جانـــب عـــدم التنصـــيص عـــىل إورة يـــَّي شـــهادات الا ـــراط يف الضـــامن الاجامتعـــي قصـــد التأأكـــد مـــن
مواصَل املؤسسات املعنية لنشاطها.
واتضــح عــدم اختــاذ ال ـواكةل ألي اإج ـراء قصــد اســرتجاع منــــح مببلــغ مجــيل فــاع  125أأ د مت رصفهــا لفائــدة
عــدد مــن املنتفعــَّي ر فس ـ عقــودمه وا هتــاء فــرتة ال ـرتبص و خــالص املراكــز دون التث،ــت مــن الاجنــاز الفعــيل
لعمليات التكوين.
وعـــىل مســـ توى الت ـــف يف الاعـــامتدات احملـــاةل اإىل رشاكت الاســـت ر ذات ر أأد مـــال تليـــة وبعـــض
املنشــأآت العموميــة والهياكـــــل الوزاريــة ،تبــَّي عــدم ويــل رشاكت الاســت ر ذات ر أأد مــال تليــة ملــتخدلات
تقــدر حب ـوايل  1,4م د وعــدم ويــل مصــاحل الرشــكة التونس ـ ية للضــامن لفواضــل ت ــف س ـ نة  2011حبســاب
خـــط الضـــامن لفائـــدة حســـاب الصـــندوع دلى اخلزينـــة العامـــة ابلإضـــافة اإىل عـــدم اإرجـــاع وزارة التعلـــمي العـــايل
الرصيد املتبقي مبا ق ته  4,7م د اإىل حساب الصندوع بعد اإهناء العمل بأآليات التكوين والربام املعنية.
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أأمـــا عـــىل مســـ توى الت ـــف يف أأمه أآليـــات الصـــندوع عـــىل مســـ توى اجملـــالس اجلهويـــة ،فقـــد ا هتـــيى
التقريــر اإىل التأأكيــد عــىل إورة تس ـوية ا ألعبــاء الإضــافية الــيت ملهتــا ادلوةل نتيجــة انتفــاع مدرســَّي متعاقــدين
يف اإطـــار "التـــدريس مضـــن بـــرانم تعلـــمي الكبـــار" يف نفـــس الوقـــت مبنابـــة أأمـــل وابملنابـــة الشـــهرية للتـــدريس،
وانتفــاع  182مرتبصــا مضــن بعــض امجلعيــات مبنابــة أأمــل ابلت ـوازي مــع املنابــة املس ـ ندة يف اإطــار "ال ـرتبص مضــن
امجلعيــات"  ،وإاس ـ ناد مــنح اإىل منتفعــَّي مــن حــاميل الشــهادات العليــا مت انتــداهبم مــن قبــل اإحــدى امجلعيــات
اجلهويــة للقــرأآن الكــرمي دون مبــارشة فعليــة للعمــل مــع احلــرص عــىل اإفــراد طــاليب الشــغل ألول مــرة بــربانم
تـــربص همـــين خـــاص انطالقـــا مـــن قاعـــدة بيـــاانت دقيقـــة وحمينـــة يـــي اإرســـاؤها اســـتنادا اإىل قامئـــات اإلكرتونيـــة
للخرجيَّي اجلدد مبا ميكهنم من تأأكيد طلبات الشغل عن بعد.
و أأوَص التقريــــر بتعــــديل رشوط اإبــــرام عقــــود التشــــغيل والتضــــامن " الــــرتبص مضــــن امجلعيــــات
واملـــنظامت الوطنيـــة" وذكل ابعـــامتد صـــيغة تعاقـــد قانونيـــة ـــدد مســـؤولية ا ألطـــراف املتعاقـــدة وموضـــوع العقـــد
بــا وضــوح ،عــىل أأن تقت ـ هــذه الآليــة عــىل امجلعيــات واملــنظامت الوطنيــة الــيت تتــوفر هبــا بعــض الرشــوط
ا ألساس ـ ية للعمــل والقــدرة عــىل اإدمــاج نس ـ بة مــن املرتبصــَّي ابمجلعيــة أأو املنظمــة اإثــر هنايــة فــرتة التك ـوين .كــام
متــت ادلعــوة اإىل الــتخيل عــن بعــض أآليــات التشــغيل املعقــدة يف اإطــار الــربانم عــىل ــرار " الرتبــــص فــــي
أأشغـــــال ذات مصــــلابة عامــــة " و"التــــدريس مضــــن الــــربانم الــــوطين لتعليـــــــم الكبــــــــار" و"الــــرتبص مضــــن
امجلاعـــات العموميـــة احملليـــة" وبـــرانم "النظافـــة والعنايـــة ابحملـــيط " وذكل ابلنظـــر اإىل الإشـــاكليات والصـــعوابت
الــيت واهجهتــا هــذه الآليــات والــيت حالــت دون قيقهــا ل أشهــداف الــيت وضــعت مــن أأجلهــا فضــال عــام مت الوقــوف
عليه أأحياان من سوء ت ف مايل وإاداري يف املوارد اخملصصة لها نتيجة ضعا نظام الرقابة ادلاخلية.
وقـــد أأبـــرزت املتابعـــة تـــويل مصـــاحل اخلزينـــة العامـــة تـــدارك ا ألخطـــاء عـــىل مســـ توى تســـجيل بعـــض
املبـــالغ احملـــوةل مـــن طـــرف الربيـــد التونيســـ لفائـــدة الصـــندوع الـــوطين للتشـــغيل بعنـــوان املســـامهة عـــىل تعريفـــة
اخلـــدمات الربيديـــة وإادراج مبلـــغ 15م د املتـــأأي مـــن مـــداخيل التخصـــيص لســـ نة  2002ابلصـــندوع مضـــن
"مـــوارد أأخـــرى" اإضـــافة اإىل قيـــام البنـــ التونيســـ للتضـــامن بتحيـــَّي قاعـــدة املعطيـــات املتعلقـــة ابلقـــروة
املســـ ندة لقويـــل املشـــاريع الصـــغرى وتوحيـــد ســـقا القـــرة مجليـــع املســـ توايت التعل يـــة يف حـــدود  100أألـــا
دينــار مــع تــركزي منظومــة معلوماتيــة تســمح ابل ـربط بــَّي الرشــوط وا إلس ـ ناد ومتكــن مــن تــوفري املعلومــة حــول
هوايت الرشاكت املتعامَل مع البن .
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وتولـــت مصـــاحل الـــواكةل الوطنيـــة للتشـــغيل والعمـــل املســـ تقل ديـــد الرصـــيد احلقيقـــي للصـــندوع بعـــد
ضــبط اكفــة املصــاريا احملمــوةل عليــه وقامــت الرشــكة التونســ ية للضــامن بتحويــل فاضــل ت ــف ســ نة 2011
حلســـاب الصـــندوع .كـــام مت مبوجـــب ا ألمـــر عـــدد  2369املـــؤرخ يف  16أأكتـــوبر  2012املتعلـــق بضـــبط بـــرام
الصــندوع الــوطين للتشــغيل ورشوط وصــيغ الانتفــاع هبــا ت،س ـ يط ب ـرام التشــغيل املمــوةل يف اإطــار الصــندوع
الوطين للتشغيل يف أأربعة برام أأساس ية.
و لتـــدارك النقـــائص املتبقيـــة ،دعـــت الهيئـــة اخلزينـــة العامـــة للـــبالد التونســـ ية اإىل تســـوية بقيـــة املبـــالغ
الراجعــة للصــندوع الــوطين للتشــغيل بعنــوان الهبــات الــيت مت اإدراهجــا خطــأأ مضــن مــوارد الصــندوع الوطنـــــي
للتضامــــن وذكل ابلتنس ـ يق مــع الهيــاُك املعنيــة .كــام دعــت البن ـ التونيس ـ للتضــامن اإىل مواصــَل العمــل عــىل
تســـوية وضـــعية املشـــاريع الـــيت ث،ـــت انـــامتء أأحصاهبـــا اإىل ســـكل الوظيفـــة العموميـــة والنظـــر يف اإماكنيـــة تعـــديل
اإجـــراءات اإســـ ناد القـــروة املتعلقـــة ابملشـــاريع املمـــوةل يف اإطـــار الصـــندوع يف اجتـــاه مـــد البـــاعثَّي مبطبوعـــة
الاس تالم والتسلمي بعد اس تكامل ُك الإجراءات املطلوبة.
و أأوصـــت الهيئـــة الـــواكةل الوطنيـــة للتشـــغيل والعمـــل املســـ تقل بتســـوية الاعـــامتدات املفتوحـــة بعنـــوان
الــربام غــري املنجــزة واحلــرص عــىل الــربط ابملنظومــات الإعالميــة املعقــدة مــن قبــل الهيــاُك املتــدخَل قصــد
متكيهنــا مــن التأأكــد مــن تــوفر الرشــوط املطلوبــة يف املنتفعــَّي و مبراجعــة اإج ـراءات التكــوين والتأأهيــل التمكــييل
ل ـربام التشــغيل واعــامتد مقــاييس دقيقــة لتابدي ـد اللكفــة وطريقــة خــالص مراكــز التك ـوين  .كــام أأكــدت الهيئــة
عـــىل إورة وضـــع اإجـــراءات تـــوحض اكفـــة اجلوانـــب الإداريـــة والتنظ يـــة واملاليـــة للـــربام اخلصوصـــية موضـــوع
التفاقيــات الإطاريــة و اإدمــاج املنظومــات الإعالميــة املعقــدة وإاىل اإصــدار مــذكرة معــل ملاكتــب التشــغيل تــدعو
اإىل اشـــرتاط تقـــدمي طـــاليب الشـــغل مـــا يفيـــد عـــدم الا ـــراط بأأنظمـــة الضـــامن الاجامتعـــي و يـــَّي الشـــهادات
املســلمة يف الغــرة قصــد التأأكــد مــن مواصــَل املؤسســات املعنيــة لنشــاطها .ودعــت اإىل اســرتجاع مجيــع املبــالغ
الـــيت مت رصفهـــا بعنـــوان مـــنح تـــربص دون موجـــب وتـــدعمي املراقبـــة امليدانيـــة لضـــامن مـــزاوةل الرتبصـــات وتـــوفري
فرص الإدماج وتفعيل أأهجزة التفقد والتدقيق ادلاخيل للتث،ت من الاجناز الفعيل لعمليات التكوين.
ودعـــت الهيئـــة وزارة املاليـــة اإىل اإلـــزام رشاكت الاســـت ر ذات ر أأد مـــال تليـــة ابســـ تخالص و ويـــل
املبــالغ الراجعـــة للصــندوع اإىل احلســـاب اخلــاص بـــه  ،و أأوصــت وزارة التعلـــمي العــايل بتابديـــد الرصــيد املتبقـــي
مـــن الاعـــامتدات احملـــاةل مـــن الصـــندوع و ـــوي اإىل احلســـاب املـــذكور .كـــام متـــت دعـــوة وزارة ادلاخليـــة اإىل
اســـرتجاع املبـــالغ الـــيت ملهتـــا ادلوةل دون وجـــه حـــق لفائـــدة بعـــض املنتفعـــَّي وإاىل مزيـــد التنســـ يق مـــع الـــواكةل
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الوطنيــة للتشــغيل والعمــل املس ـ تقل قصــد وضــع دليــل اإج ـراءات مفصــل يضــبط مراحــل تنفيــذ ومتابعــة ب ـرام
التشغيل املموةل يف اإطار الصندوع عىل املس توى اجلهوي.
ومــن هجــة أأخــرى أأبــرزت متابعــة تقريــر التفقديــة العامــة لــوزارة التك ـوين املهــين والتشــغيل املنجــز خــالل
س ـ نة  2012حــول بعــض أأوجــه الت ــف يف أآليــيت حقــوع الســحب والتســ بقة عــىل ا ألداء مــن قبــل املركــز
الـــوطين للتكـــوين املســـ قر والرتقيـــة املهنيـــة ابخلصـــوص عـــدم اإيفـــاء صـــاحب الصـــفقة املتعلقـــة ابإجنـــاز منظومـــة
معلوماتيــة لشآليــات اجلديــدة للتك ـوين املس ـ قر ابإلزتاماتــه و يــاب التواصــل بــَّي خمتلــا املصــاحل ادلاخليــة لقكــَّي
ا ألعــوان مــن املعطيــات املتعلقــة وــالص معليــات التكــوين املنجــزة يف اإطــار التســ بقة عــىل ا ألداء عــالوة عــىل
احتســـاب املبـــالغ املســـ توجبة دون اعـــامتد املراقبـــة امليدانيـــة خالفـــا للنصـــوص القانونيـــة املنظمـــة لآليـــة حقـــوع
السحب وعدم اختاذ الإجراءات الالزمة لتفادي معاجلة امللفات املتعلقة هبذه الآلية عىل املس توى املركزي.
وتبــَّي مــنح بعــض املؤسســات أآجــال اإضــافية بعــد رفــض ملفالــا مــن طــرف الوحــدات وذكل يف يــاب
أأطـــر قانونيـــة أأو ترتي،يـــة جتـــزي ذكل اإضـــافة اإىل عـــدم مالمئـــة دليـــل الإجـــراءات ل إالطـــار املـــنظم لآليـــة حقـــوع
الســحب.كام لــوحو تالعــب ابملســتندات احملاســ،ية املتعلقــة بتســديد مبــالغ ماليــة بــدون موجــب لفائــدة املركــز
ادلويل للتكـــوين وافتعـــال مســـؤول ســـابق عـــن وحـــدة هجويـــة للتكـــوين املســـ قر لواثئـــق اإداريـــة قصـــد تســـوية
وضعية ملفات بعض املؤسسات اليت مت رفضها من قبل اللجنة ادلاخلية.
و أأبــرزت نتــاجئ املتابعــة اختــاذ عــدد مــن تــدابري الإصــالح متثلــت أأساســا يف اإصــدار مــذكرات داخليــة
لرؤســـاء الوحـــدات تـــدعومه اإىل مزيـــد التنســـ يق مـــع ا ألعـــوان وإاعالهمـــم أآليـــا مبـــأآل ملفـــات القويـــل الـــيت قـــاموا
بدارســ هتا و اإىل تفــادي معاجلــة امللفــات املتعلقــة بأآليــة حقــوع الســحب عــىل املســ توى املركــزي وعــدم اإســ ناد
امتياز متديد الآجال للمؤسسات بعد رفض ملفالا من طرف الوحدات اجلهوية.
ولســ تكامل جمهــود الإصــالح والتــدارك ،دعــت الهيئــة املركــز الــوطين للتك ـوين املســ قر والرتقيــة املهنيــة
اإىل إامتــام اإجنــاز "املنظومــة املعلوماتيــة لشآليــات اجلديــدة للتك ـوين املس ـ قر" ووضــعها حــزي ا إلس ـ تغالل ومراجعــة
دليــل الاجــراءات ومالمئتــه مــع أأحــاكم الإطــار القــانوين والرتتيــيب املــنظم لآليــة حقــوع الســحب .كــام أأوصــت
الهيئــة مبواصــَل الإج ـراءات التأأدي،يــة جتــاه املســؤوةل عــن وحــدة هجويــة للتك ـوين املس ـ قر لقياهمــا إابلغــاء معليــات
مراقبــة وتعويضــها ب ـأأخرى خالفــا للرتاتيــب اجلــاري هبــا العمــل اإضــافة اإىل مــدها بنتــاجئ الإانابت الراميــة اإىل تتبــع
املســـؤولَّي عـــن القديـــد يف الآجـــال لفائـــدة اجلامعـــة الوطنيـــة للنســـ ي وعـــن التالعـــب ابملســـتندات احملاســـ،ية
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املتعلقــة بتســديد مبـــالغ ماليــة دون موجـــب لفائــدة املركـــز ادلويل للتكــوين و عـــن افتعــال واثئـــق اإداريــة قصـــد
تسوية وضعية ملفات بعض املؤسسات اليت مت رفضها من قبل اللجنة ادلاخلية.
نتاجئ املتابعة الثانية:

موضوع التقرير

تقيمي برانم
الرتبصات
ل إالعداد للحياة
املهنية حلاميل
الشهادات العليا
بولايت سوسة
واملنس تري
والقريوان واملهدية

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

19

11

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

11

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

09

02

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅18

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

10

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅53

قرار
جملس
الهيئة

مواصَل
املتابعة

وقد أأبرزت متابعة التقرير الس نوي اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق بتقيمي برانم تربصات
الإعداد للحياة املهنية حلاميل الشهادات العليا بولايت سوسة واملنس تري والقريوان واملهدية ،ابخلصوص ،حث رؤساء
ماكتب التشغيل عىل مزيد اإحاكم الت ف يف الربام النش يطة للتشغيل وا ألخذ يف الاعتبار جلدية املؤسسات يف
التعامل مع هذه الربام من خالل نس بة العقود اليت يي فسخها بدون مربر ونس بة اإدماج املرتبصَّي هبا ،ومطالبة
املشغلَّي بتقدمي عقود معل وفقا ألووذج معد للغرة يقع اإمضاءه من طرف املرتبص واملؤسسة ملدة ل تقل عن الس نة
وبكشا لفرتة التغطية الاجامتعية يث،ت اإدماج املرتبص هبا قبل اإس نادها الامتيازات القانونية املتعلقة ابنتداب حاميل
الشهادات العليا اليت يي رصفها للمؤسسة بعد س نة معل فعيل عىل ا ألقل من رخي الانتداب.
كام بينت املتابعة مواصَل الواكةل الوطنية للتشغيل والعمل املس تقل تنفيذ ابم التوصيات سواءا املتعلقة مهنا
ابلتدابري الإجرائية ،حيث يي الإعداد لوضع مرشوع لإعادة هيلكة الواكةل وتطوير طرع معلها أأو تكل املتعلقة بتطبيق
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الإسرتاتيجية اجلديدة اليت سيي اعامتدها يف اإطار تفعيل ا ألمر عـــدد  2369املؤرخ يف  16أأكتوبر  2012املتعلق
بضبط برام الصندوع الوطين للتشغيل ورشوط وصيغ الانتفاع هبا ،ومهنا ابخلصوص املتعلقة بصكوك سَّي
التشغيلية ودمع ابعيث املؤسسات الصغرى والرشاكة مع اجلهات.
ونظرا لعدم اس تكامل تدابري الإصالح فقد أأقر جملس الهيئة مواصَل متابعة هذا امللا ،مع التأأكيد عىل إورة
ترسيع نسق تدارك النقائص واختاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل الإصالحات املس توجبة يف أأقرب الآجال.
 نتاجئ املتابعة الثالثة
نلت الهيئة خالل املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول بعض أأوجه الت ف ابملركز القطاعي
للتكوين يف الإلكرتوني ابدلندان ،توفق مصاحل املركز وسلطة ا إلرشاف يف تنفيذ مقرتحات الإصالح والتدارك اليت
تقدمت هبا خالل املتابعة ا ألوىل لهذا امللا .ويلخص اجلدول التايل نتاجئ هذه املتابعة:

موضوع التقرير

املركز القطاعي
للتكوين يف
الإلكرتوني
ابدلندان

املتابعة الأوىل
عدد
عدد
التوصيات
النقائص
املقدمة
املس تخرجة
يف ضوء
من التقرير
املتابعة
الأوىل

32

16

عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

10

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات التوصيات
املتبقية
املنجزة
للمتابعة
خالل
هذه
املتابعة

03

07

نس بة
الإصالح
خالل
هذه
املتابعة

℅70

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

29

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅91

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

وقد تبَّي أأن الواكةل التونس ية للتكوين املهين رص عىل تفعيل اإدارة مراقبة الت ف عىل ضوء القيام بعملية
التنظمي الهيلكي للواكةل و أأنه مت تقس مي مجيع املقتصدايت اجلهوية التابعة للواكةل وفتح حساب جاري لا مركز و ابلتايل
تضمَّي حسابية املركز ُك املداخيل املتعلقة به.
كام رشعت يف تسوية وضعية املكونَّي العرضيَّي تدرجييا ومت اإقرار عدم اللجوء اإىل مكونَّي عرضيَّي يف
املس تقبل .ومتت تسوية املبالغ املتعلقة ابلتأأمَّي ضد حوادن الشغل و طالبت الواكةل مصاحل املركز بتكوين فريق معل
للقيام بعملية اجلرد املادي ملمتلاكته.
وقد أأقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللا مع التأأكيد عىل إورة احلرص عىل اس تكامل تدابري الإصالح اليت
رشع يف اإجنازها عىل مس توى ُك من الواكةل واملركز.
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البـاب الثاين:
نشاط الهيئة يف جمال التنس يق والتعاون ادلويل
.1تنس يق تدخالت الهيئات الرقابية:
تولت الهيئة العليا يف اإطار مشموللا املتعلقة ابلتنس يق بَّي برام املتدخلَّي يف اجملال الرقايب من دائرة
احملاس بات وهيئات الرقابة العامة والتفقدايت الوزارية ،ضبط الربانم العام للرقابة لس نة  2013ابلعامتد عىل املشاريع
اليت قدمهتا خمتلا هذه الهياُك وعرضه عىل مصادقة جملس الهيئة .وقد س بق ضبط مرشوع الربانم العام ،عىل
رار الس نوات السابقة ،عقد جلسة متهيدية مبقر الهيئة مع رؤساء هيئات الرقابة العامة هبدف تفادي ازدواجية الربجمة
وإاحاطهتا مبزيد من اجلدوى والنجاعة.
وقد تضمن الربانم العام لس نة  2013عدد  282معلية رقابة ،مهنا  236معلية رقابة معمقة و  46موجزة ،كام
اش قل عىل  319معلية تفقد يع و  707معلية حبث.
ويتوزع هذا الربانم حسب طبيعة اجلهة اخلاضعة للرقابة وطبيعة العمل الرقايب عىل النحو التايل:
اجلهة اخلاضعة للرقابة

تفقد معمق

تفقد موجز

أأحبان

الإدارة املركزية واجلهوية
املؤسسات العمومية الإدارية
امجلاعات العمومية احمللية و اجلهوية
املنشأآت العمومية واملؤسسات العمومية اليت ل
تكتيس صبغة اإدارية
اذلوات ا ألخرى غري املصنفة
أأعامل تفقد حموري وتقيمي

56
50
44

24
)127 *( 129
-

)30 *( 336
)111 *( 166
14

46

4

95

19

)192 *( 203
5
365
(* )319

)56 *( 96
ـــــ
707
(* )197

21
23

الـــمـــجـــمـــوع

6

*معليات تفقد مربجمة من قبل التفقدية العامة لوزارة الرتبية
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ويربز اجلدول املوايل توزيع التدخالت بَّي معليات الرقابة املعمقة و املوجزة :
هممات مربجمة سابقا و
هممات جديدة
يف طور الإجناز
236
61
رقابة معمقة
)319 *( 365
)21 *( 42
رقابة موجزة
)319 *( 601
)21 *( 103
الـــمـــجـــمـــوع

الــمــجــمــوع
297
)340 *( 407
)340 *( 704

*معليات تفقد مربجمة من قبل التفقدية العامة لوزارة الرتبية

وابلإضافة اإىل هذه التدخالت تضمن برانم الرقابة والتفقد لس نة  2013عددا هاما من ا ألحبان يرجع القدر
ا ألوفر مهنا اإىل التفقدايت الإدارية واملالية لوزارة الرتبية والتفقدايت التابعة لا من الإدارة العامة لدليوانة والإدارة
العامة ل أشداءات بوزارة املالية مثلام يربزه اجلدول التايل :
عدد ا ألحبان اجلارية
عدد ا ألحبان التقديرية املربجمة
الـــمـــجـــمـــوع

)200 *( 254
)306 *( 707
)506 *( 961

*معليات تفقد مربجمة من قبل ُك من التفقدية العامة لوزارة الرتبية والتفقدايت التابعة لا من الإدارة العامة لدليوانة والإدارة العامة ل أشداءات بوزارة املالية

و أأظهرت معلية التنس يق بَّي مشاريع الربام اليت قامت هبا الهيئة وجود س بع معليات رقابية مربجمة من قبل
أأك من هيا واحد .وقد متت دعوة الهياُك املعنية اإىل تعويض بعض املهمات قصد تفادي الإزدواجية املالحظة يف
هذا اخلصوص.
.2التعاون ادلويل والرشاكة:
يف اإطار مواصَل هجودها املتعلقة بتطوير أأساليب متابعة التقارير الرقابية وتدعمي متوقعها  ،معلت الهيئة عىل
توطيد عالقالا مبحيطها الوطين وا إلقل ي وادلويل وذكل خاصة عرب مواصَل ا ألنشطة اليت رشعت فهيا منذ س نة
 2012يف اجتاه التفتح عىل التجارب املقارنة والاس تفادة من فرص التعاون املتوفرة عىل الصعيدين ا إلقل ي وادلويل.
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فعىل املس تويَّي الوطين وا إلقل ي ،تولت الهيئة ،خالل شهر جوان  ،2013تنظمي ملتقى حول "اإصالح
منظومة الرقابة الإدارية واملالية يف تونس لتفعيل دورها يف مقاومة الفساد" وذكل ابلشرتاك مع مؤسسة رئاسة
امجلهورية والش بكة العربية لتعزيز العاهة وماكحفة الفساد .وقد مت مبناس بة هذا امللتقى تقدمي العديد من العروة حول
س بل تطوير هياُك الرقابة واملتابعة وتفعيل دورها يف ماكحفة الفساد شفعت بتوصيات عامة.
أأما عىل املس توى ادلويل ،ويف اإطار برانم الت ف الرش يد ابملنشأآت العمومية" اذلي يرشف عىل تنفيذه
البن ادلويل يف اإطار "برانم ادلمع املايل املشرتك بَّي البن ادلويل والبن الإفريقي للتلية والا اد ا ألورويب لس نة
 ،"2012انتظمت مبقر الهيئة عديد جلسات العمل مت خاللها التباحث يف النقائص اليت تشوب الت ف يف
املنش ئات العمومية وعرة مقرتحات الهيئة وصوص س بل حوقة هذه املنش ئات وتفعيل أآليات الرقابة الالحقة .وقد
توجت هذه ا ألنشطة السة معل انتظمت مبقر البن ادلويل بتونس يف أأكتوبر  2013مت خاللها ديد التصورات
الهنائية لإصالح املنظومة الرقابية املتعلقة ابملنش ئات العمومية .ول إالشارة تضمن التقرير الهنا اذلي أأعده البن ادلويل
حول الت ف الرش يد ابملنش ئات العمومية (ديسمرب  )2013جزءا خصص لعرة التصور اذلي قدمته الهيئة يف ما
يتعلق ابإصالح املنظومة الرقابية من حيث جتميع هياُك الرقابة العامة ومضها مع الهيئة مضن هيا موحد ومس تقل
وهو "الهيئة العليا املس تقَل للرقابة والتقيمي" ،ومن حيث اإرساء اإجراءات معل تعقد الاس تقاللية والتفاوة والشفافية
ونرش تقاريرالرقابة دلى العموم.
وعىل صعيد أآخر ويف اإطار برانم التكوين وادلمع اذلي تقدمه أآلية "س يقام" (و أآلية ادلمع اليت يوفرها بصفة
مشرتكة ُك من الا اد ا ألورويب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتلية) لفائدة الهيئة مت عقد جلسة معل مبقر الهيئة
خالل شهر أأكتوبر  2013مضت وفدا من الا اد ا ألورويب وتثال عن الوزارة امللكفة ابلتعاون ادلويل خصصت
لعرة حاجيات الهيئة وتطلعالا قصد الاس تفادة من الإماكانت اليت تتيحها أآلية التعاون املذكورة .ومن املأأمول أأن
تشهد س نة  2014تنظمي بعض ا ألنشطة يف هذا الإطار خاصة عىل مس توى تنظمي ادلورات التكوينية وامللتقيات.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ويف اإطار انفتاح الهيئة عىل التجارب املقارنة ،مت خالل شهر س،قرب  2013اس تقبال وفد
من مجهورية العراع مبقر الهيئة مض تثلَّي عن السفارة العراقية ابمجلهورية التونس ية وتثلَّي عن هياُك الرقابة ابلعراع
اكنون قد زاروا قبل ذكل العديد من اجلهات احلكومية والهياُك الرقابية للتعرف عىل خمتلا مكوانت املنظومة الرقابية
التونس ية قصد ا إلس تفادة من جتارهبا يف اجملال .ومت ابملناس بة تقدمي عدة عروة حول متوقع الهيئة ابملنظومة الرقابية
وجتربهتا يف جمال املتابعة و أأبرز النتاجئ توصلت اإلهيا يف جمال اإصالح الت ف العموجح وأأمه مقرتحالا يف هذا اخلصوص.
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ويذكر أأيضا انه قد مت خالل شهر ديسمرب  2013عقد اجامتع مبقر الهيئة مض وفدا عن اللجنة ا ألوروبية مت
خالهل التطرع اإىل دور الهيئة يف متابعة التقارير الرقابية املرتكزة عىل تقنيات ليل اخملاطر يف جمال رقابة أأمالك
ادلوةل.
كام تولت الهيئة خالل شهر س،قرب  ، 2013يف اإطار خمطط العمل (  )2017 – 2013اذلي متت بلورته يف
اإطار تنفيذ بنود التفاع املربم بَّي امجلهورية التونس ية والا اد ا ألورويب اذلي منح تونس مرتبة "الرشي املقزي" ،مد
اجلهات املعنية بتنفيذ التفاع من اجلانبَّي التونيس وا ألورويب بعرة مفصل حول أأولوايلا وصوص ا ألنشطة والربام
املقرتح تضميهنا ابخملطط املذكور وذكل عىل مس توى الباب اخملصص دلمع منظومة الرقابة و إاعادة هيلكهتا .
 .3معاجلة العرائض الواردة:
تلقت الهيئة خالل س نة  19 ،2013عريضة من مصادر خمتلفة اطلعت علهيا وقامت ابإحالهتا اإىل هيئات
الرقابة العامة وإاحدى التفقدايت الوزارية ،ابعتبار أأن مبارشة أأعامل البحث والتفقد واملراقبة موكوةل اإلهيا .وتندرج هذه
العرائض مضن املؤرشات اليت تعقدها الهيئة يف معلية تنس يق برام هياُك الرقابة.
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الباب الثالث :
التوصيات العامة للهيئة
ٍ
لقد أأنت اس تعراة واذج امللفات لهذه الس نة  2013مجَل من املالحظات أأفرزت اس
تنتاجات َّودلت
توصيات ارتأأيمنَا َح موص ََل أأ ِ
ٍ
اقرت ٍ
تيسريا للرجوع اإلهيا اإيرادًا
احات و
هـمها و خ ََّـص هذا الباب من التقرير هبا اإبر ًازا لها ً
ملضموهنا الآي :
 .1الرصيد العقاري ألمالك ا ألجانب:
بينت متابعة التقارير املنجزة وصوص الت ف يف أأمالك ا ألجانب أأن هذا القطاع يطرح عدة
اإشاكليات هيلكية وقانونية ومادية تس توجب اختاذ قرارات وتدابري اس ترنائية من شأأهنا أأن تعجل بتصفية هذه
ا ألمالك هنائيا مبا يسامه يف رفع عئب الت ف فهيا عن ادلوةل ويلغين عن مل أأعباهئا املالية .وتتلخص هذه
الإشاكليات يف ما ييل :
 عىل املس توى الهيلكي :
 تدخل هيلكَّي بعَّي لوزارتَّي خمتلفتَّي عىل مس توى الت ف والتفويت وهام ُك من اإدارة أأمالك ا ألجانبابلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية وإادارة أأمالك ا ألجانب بوزارة أأمالك ادلوةل والشؤون العقارية ،وقد أأدى
ذكل يف بعض ا ألحيان اإىل تداخل يف املهام وتنازع سليب يف الإختصاص خاصة يف جمال الإحصائيات ادلورية وإاجراء
املعاينات الإدارية والتث،ت من مدى توفر رشوط التفويت يف الرا بَّي يف الرشاء ،وهو ما أأدى اإىل التأأخري يف تصفية
هذا امللا.
 ياب التنس يق بَّي الرشكة الوطنية العقارية وكتابة اللجنة الوطنية للتفويت وصوص ضبط معالمي الأكريةاملتخدلة واس تخالصها قبل عرة امللا عىل اللجنة ،وهو ما أأدى اإىل عدم تنفيذ عديد مقرارات التفويت الصادرة
بناء عىل موافقة اللجنة الوطنية ر مرور س نوات عن صدورها وذكل لتخدل معينات كراء بذمة املتسوغَّي املفوت
مهم.
 لميش نشاط الت ف يف أأمالك ا ألجانب ابلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية ابعتباره اثنواي مقارنةمبهامها ا ألساس ية املقثَل أأساسا يف البعث العقاري تا جع ل حيظى ابلعناية الالزمة و أأدى اإىل بطئ متابعة اس تخالص
الأكرية وجعز عن ترممي العقارات املتداعية وإاصال ا اإضافة اإىل التأأخري الكبري يف معليات التصفية عن طريق التفويت.
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 عىل املس توى الترشيعي :
 عدم اإماكنية اإعامل أآلية البيع ابملزاد العلين إازاء املقتعَّي حبق البقاء اذلين صدر لفائدلم مقرر تفويت ورفضوااس تكامل اإجراءات التفويت لفائدلم ،إورة أأن اإعامل هذه الآلية يفرتة اإس تصدار حلك ابخلروج ضد الشاغلَّي
ل هتاء املدة املمنوحة دلفع ال ن وهو ما ل يسمح به رصاحة الفصل  2جديد من القانون عدد  123لس نة 1993
املتعلق بتنقيح املرسوم عدد  13لس نة  1981املؤرخ يف رة س،قرب  1981املتعلق مبنح حق البقاء للمتسوغَّي
حملالت معدة للسكع عىل مكل أأجانب اذلي نص عىل ما ييل " :يقتع حبق البقاء قانونيا وبدون ديد للمدة ول
القيام بأأي اإجراء ُك خشص طبيعي أأو معنوي يشغل بوجه الكراء أأو عن حسن نية منذ صدور هذا املرسوم حمال
من احملالت املشار اإلهيا ابلفصل ا ألول (احملالت املعدة للسكع أأو ذات ا إلس تعامل املهين اليت عىل مكل ا ألجانب
واملبنية أأو املكتس بة قبل رة جانفي  )1956وذكل بدون اعتبار لا رشط وارد ابلعقد خمالا لهذا املرسوم أأو حلك
قاة ابلإخراج ل هتاء املدة".
 عدم اإهناء معليات فرز مناابت ادلوةل يف العقارات املشرتكة مع أأجانب فرنس يَّي رفضوا العرة العموجحللرشاء أأو أأجانب ذوي جنس يات خمتلفة أأو مع أأشخاص ماديَّي مهم جنس ية تونس ية .علام و أأن عدد قضااي القسمة
اخلاصة بعقارات اكئنة بتونس الكربى وحمل متابعة من قبل مصاحل امللكا بعاعات ادلوةل حسب ما أأفادت به اإدارة
أأمالك ا ألجانب ابلرشكة قد بلغ اإىل موج س نة  2009عدد  137قضية لم  143رسام عقاراي.
 عدم اإمتام معليات التقيمي الفردي لبعض العقارات الراجعة لدلوةل تطبيقا ملقتضيات الفصل  14مبا حيول دونالرشوع يف التفويت فهيا لعدم معرفة ق هتا الهنائية .وقد بلغ عدد هذه العقارات حسب اإحصائيات اإدارة أأمالك
ا ألجانب ابلرشكة املضمنة بتقريرها الس نوي لس نة  241 ،2009رسام عقاراي متثل حوايل  1435حمال من مجَل 523
رسام مشلها التأأمَّي امجلاعي ابخلزينة العامة.
 عىل املس توى املادي :
 تدهور احلاةل املادية للعقارات اليت أأصبح أأغلهبا متداعية للسقوط مبا يدعو للتدخل العاجل لإصال ا خاصةو أأن أأغلهبا يرجع رخي بناهئا اإىل أأك من  60س نة.
 صعوبة التعرف عىل مالل العقارات اخلاضعة ل إالتفاع الرضا احلر أأو ورثهتم وعزوف اخلواص عن بذلاجلهد ل إالتصال هبم نظرا لقدم هذه العقارات وما تس توجبه من أأموال لإصال ا.
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وقد سامهت هذه الإشاكليات جمقعة يف عرقَل اجملهودات املبذوةل قصد تصفية أأمالك ا ألجانب .حيث مل يقع
التفويت اإىل موج شهر ديسمرب  ،2009اإل يف  2468حمال وهو ما ميثل نس بة  %32فقط من مجَل العقارات املقتناة
يف اإطار الإتفاقيتَّي املربمتَّي بَّي احلكومة التونس ية واحلكومة الفرنس ية اإضافة اإىل بقاء حوايل  5746حمال عىل مكل
أأحصاهبا ا ألجانب من جنس يات خمتلفة.
وملعاجلة املشاُك اليت يطر ا ملا الت ف والتفويت يف أأمالك ا ألجانب ،تتقدم الهيئة ابلتوصيات التالية:
 النظر يف اإماكنية اإحدان واكةل عقارية معومية للتعهد بتصفية ملا أأمالك ا ألجانب تالفيا لزدواجية التدخليف هذا امللا ،وهو ما يس تجيب ملا أأقره اخملطط احلادي عرش للتنــمية " ابإخراج ا ألنشطة الثانوية ل إالدارة عىل
مس توى واكلت معومية متخصصة" .مع ديد جدول زمين مضبوط للتفويت يف بقية العقارات الراجعة امللكية لدلوةل
وفق رشوط مضن دليل اإجراءات مصادع عليه.
 تنقيح القوانَّي املتعلقة برشوط التفويت لإدخال مزيد من املرونة علهيا وإاعادة النظر يف مقاييس ضبط ال نومراجعة طرع اخلالص والتقليص يف عدد الواثئق املطلوبة  ،اإضافة اإىل تنقيح الفصل  2من القانون عدد  123لس نة
 1993املتعلق بتنقيح املرسوم عدد  13لس نة  1981املؤرخ يف رة س،قرب  1981املتعلق مبنح حق البقاء للمتسوغَّي
حملالت معدة للسكع عىل مكل أأجانب يف اجتاه متكَّي الإدارة يف صورة رفض املقتع حبق البقاء رشاء العقار اذلي
يشغ من اإخراجه ابلطرع القانونية اس تعدادا لبيع العقار ابملزاد العلين.
 التنس يق مع وزارة الشؤون اخلارجية لطرح هذا امللا عىل اجامتعات اللجان املشرتكة مع ادلول اليت متكلرعاايها عقارات بتونس قصد النظر يف اإماكنية بيعها للمتسوغَّي بأأمثان معقوةل.
 ضبط العقارات املتداعية للسقوط والتن،يه عىل مالكهيا ا ألجانب لإصال ا.منظومة دمع النقل العموجح بعنوان تطبيق التعريفات املنخفضة لفائدة بعض أأصناف املس تعملَّي:
.2
أأبرزت بعض تقارير الرقابة ونتاجئ متابعهتا عدم إاصدار ا ألمر املنصوص عليه ابلقانون عدد  33لس نة 2004
املؤرخ يف  19أأفريل  2004املتعلق بتنظمي النقل الربي ً
ضبطا لطريقة احتساب النقص احلاصل يف مداخيل رشاكت
جراء اإلزاهما بتطبيق تعريفات منخفضة لفائدة بعض أأصناف املس تعملَّي ،تَّا أأدَّى اإىل عدم اإس ناد منابة
النقل العموجح َّ
التعويض للرشاكت املعنية عىل أأساد النقص احلقيقي احلاصل لها مبناس بة نقل الرشاحئ املنتفعة هبذا الامتياز ،اإذ
يتواصل العمل بنفس الصيغة القدمية واملقثَل يف متكَّي رشاكت النقل من منابة جزافية بعنوان هذا التعويض ل تغطي
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سوى جزء من نقص املداخيل مل يتعد معدلها عىل س،يل اذلكر  %65ابلرشكة اجلهوية للنقل ابلقريوان بعنوان الفرتة
اليت َّطاها تقرير الرقابة .2006/2002
ويف هذا الإطار توا الهيئة اب إل اع بوضع املقاييس اليت ي ُّي عىل أأساسها احتساب النقص
احلاصل يف مداخيل رشاكت النقل العموجح بعنوان التعويض عند تطبيق التعريفات املنخفضة لفائدة التالميذ والطلبة
وبعض أأسالك املوظفَّي العموميَّي أعوان ا ألمن ادلاخيل و أأعوان ادليوانة وبعض الرشاحئ من ذوي الاحتياجات
اخلصوصية  ،وإاصدار ا ألمر موضوع احلال مناط القانون املذكور  ،عىل أأن تتوىل وزارة النقل ابعتبارها سلطة
ا إلرشاف مطالبة خمتلا ا ألطراف املعنية من جديد ابلتع ُّمق يف دراسة هذه املسأأةل يف اإطار اللجنة اليت أأوصت
جلسة العمل الوزارية امللتمئة بتارخي  7أأفريل  2008بتكويهنا يف الغرة  ،أأو أأي اإطار أآخر ترتئيه الوزارة  ،ووضع
صيغة مالمئة يي اعامتدها لتابديد ق ة منابة التعويض لرشاكت النقل عىل أأسس موضوعية يف اإطار عقود الربام
املربمة معها  ،مبا ِ
ميكن من تقيمي مس توى حوقة وجناعة ت ُّ ف هذه الرشاكت ،وحماس،هتا عىل النتاجئ الـ لم َحقَّقَ ِة .
الت ف ابملندوبيات اجلهوية للتلية الفالحية:
.3
ات َّضح من خالل دراسة عدد من امللفات والتقارير املتعلقة ببعض املندوبيات اجلهوية للتلية الفالحية ،تواتر
العديد من النقائص والإخاللت اليت تس تدعي َّاختاذ الإجراءات والتدابري الرضورية للابد من أآاثرها .ويف ضوء أأعامل
مبوبة حسب جمالت النشاط:
املتابعة اليت قامت هبا ،تتقدم الهيئة ابلتوصيات التالية َّ
 عىل مس توى الت ف الإداري واملايل:

تدعمي املندوبيات اجلهوية ابملوارد ال،رشية الالزمة مبا ميكن من سد الشغورات و سَّي نس بة التأأطري وتفاديامجلع بَّي الوظائا املتنافرة وتفعيل وظائا املراقبة واملتابعة امليدانية مبا يسامه يف تطوير أأداء هذه املؤسسات.
تلكيـــا مكتـــب دراســـات ابإعـــداد نظـــام معلومـــات يقـــع تعم ـــه عـــىل اكفـــة املنـــدوبيات اجلهويـــة وذكلقصــد تــدارك النقــائص املتعلقــة بعــدم انــدماج التطبيقــات املس ـ تعمَل وعــدم تغطيهتــا مجلي ـع جوانــب النشــاط وعــدم
اس تجابهتا ملتطلبات السالمة املعلوماتية.
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 عىل مس توى الت ف يف املناطق السقوية:

مزيد الإحاطة ابجملامع املائية و سيسها برضورة الوفاء ابلزتامالـا بتـوفري املعطيـات املتعلقـة بنشـاطها و بأأمهيـةمعليات الصيانة وختصيص الاعامتدات الرضورية ذلكل.
احلرص عىل اس تخالص املس تحقات بعنوان بيع املاء وصيانة التجهزيات ابملناطق السقوية.تعمــمي التفاقيــات الـــيت تضــبط كيفيــة ورشوط اســـ تغالل النظــام املــا العمـــوجح وصــيانته عــىل اجملـــامعالناشطة.
اإرساء أأنظمة ملراقبة امللوحة والتغدع اب ألرايض السقوية.حث املندوبيات عىل اختاذ الإجراءات القانونية يف شأأن حالت اإهامل ا ألرايض السقوية.

عىل مس توى الهنوة بقطاعي الفالحة والصيد البحري:

اإرساء الآليات الكفيَل مبساعدة املندوبيات عىل متابعة اخلارطة الفالحيَّة.وضع أأنظمة خاصة مبتابعة وتقيمي العمليات الإرشادية.الــــتحلك يف أآجــــال البــــت يف مطالــــب الامتيــــاز املعروضــــة عــــىل أأنظــــار اللجــــان اجلهويــــة إلســــ نادالامتيازات املالية مبا ميكن من اس تحثان نسق اجناز الاست رات.
تــــدعمي املتابعــــة امليدانيــــة للمشــــاريع املنتفعــــة بتشــــجيعات ادلَّ وةل لضــــامن توظيــــا الامتيــــازات يفا أل راة اليت أأ َّقرت من أأجلها.
اإجيــاد الصــيغ املالمئــة لضــامن اســ قرارية العمــل ابملــرا ومشوليــة ودقــة املعلومــات حــول الإنتــاج اليــوجحمن ا ألسامك.
ربــط امل ـواك بش ـ بكة معلوماتيــة ملتابعــة حركــة ا ألســطول والبابــارة ونقــل املعلومــة حــول خمالفــات الصــيدالبحري يف اإابهنا.
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اخلامتـــة
لا َ َمع ٍل بِدايــة  ،فَ إان َّه ول بل َّد هل من هناي َ ٍة  ،اش لك لر وقد بــلَــ مغ لتــهَا ل َّ
ُك َمن سامه ِيف اإعدادهَّ ،
حا
أأ َّما و إا مذ اكن ل ِ
إا َذا اك ِ
الـس يدين عبد
نت التَّــس ِم َي لة ِل َزا ًما َّ َ
الـســـيدات جناة السوييس و اإميان الصيد و هادية بن عزون و َّ
تعَّي ِذ مك لر َّ
امحليد اثبت وعبد القادر سلتان امللكفَّي مبأأمورية  ،يضاف اإلهيم الس يدان ةد شو ة وعادل ةود الاكمل اذلين
غادرا الهيئة اعتبارا ملا قدَّماه من خَدَ َم ٍ
السادة أأعضاء جملس الهيئة معوما وتثل
ات خالل س ن ِة التقرير  ، 2013وكذكل َّ
خصوصا ،دون نس يان الإطار
دائرة احملاس بات ،ورؤساء هيئات الرقابة العامــــة الثالثة واملتفقد العام لوزارة ادلاخلية
ً
الإداري لمـ َمث َّ ًال يف السادة خلـــيل النوري و منري عريا و سان ادلريدي و اإلهام املنت و ملياء قـــــــارة.

أأمحد عظوم
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